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فعالي��ة التدريب عل��ى مه��ارات اإدارة الذات فى احلد م��ن ال�صلوك 
ال�صف��ي املحُ�صكل واأث��ره فى حت�صني مفه��وم ال��ذات الأكادميي لدى 

تالميذ املرحلة الإعدادية 
اإعداد

د . عبد الفتاح رج�ب علي ممد مطر
ا�صتاذ م�صارك ال�صحة النف�صية والرتبية اخلا�صة

 كلية الرتبية جامعة الأزهر - كلية الرتبية جامعة الطائف

ملخ�س:     
هدفت1الدرا�سة1احلالية1اإىل1التعرف1على1فعالية1برنامج1للتدريب1على1
مه���ارات1اإدارة1ال���ذات1يف1احلد1من1ال�سلوك1ال�سف���ي1املُ�سكل)ال�سلوكيات1احلركية,1
ال�سلوكيات1العدوانية,1ال�سلوكيات1ال�سوتية1,1�سلوكيات1عدم1االمتثال1للتعليمات(1
واأث���ر1ذل���ك1عل���ى1حت�سني1مفهوم1ال���ذات1االأكادمي���ي,1وطبقت1الدرا�س���ة1على1عينة1
قوامه���ا1)26(1تلمي���ذا1ًمبدر�س���ة1يحي���ى1ب���ن1اأكث���م1املتو�سطة)االإعدادي���ة(1مبدينة1
الطائ���ف,1تراوح���ت1اأعماره���م1ب���ني1)12٫1-15٫9(عام���اً,1مبتو�س���ط1عم���ري1قدره1
)14٫04(عام���اُ,1وانحراف1معياري1قدره1)1٫17(1عاماً,1ومت1تق�سيم1عينة1الدرا�سة1
اإىل1جمموعت���ني1مت�ساويت���ني1االأوىل1جتريبي���ة1وعدده���ا1)13(1تلمي���ذا1,1ًوالثانية1
�سابط���ة1وعدده���ا1)13(1تلمي���ذا1ً,وا�ستمل���ت1اأدوات1الدرا�سة1عل���ى1:مقيا�ص1تقدير1
املعل���م1لل�سل���وك1ال�سف���ي1املُ�سكل,وبطاقة1تقيي���م1اإدارة1ال�سل���وك1امل�ستهدف)�سورة1
املعلم/�سورة1التلميذ(,1ومقيا�ص1مفهوم1الذات1االأكادميي,1وبرنامج1التدريب1على1
مه���ارات1اإدارة1ال���ذات1)»38«1جل�س���ة/«12«1اأ�سبوعاً(,1وجميعها1م���ن1اإعداد1الباحث,1
واأ�س���ارت1نتائ���ج1الدرا�سة1اإىل1وجود1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1ًبني1املجموعة1ال�سابطة1
واملجموع���ة1التجريبي���ة1يف1ال�سل���وك1ال�سف���ي1املُ�س���كل,1ومفهوم1ال���ذات1االأكادميي1
بع���د1تطبي���ق1الربنام���ج1ل�سال���ح1املجموع���ة1التجريبية.1واأ�س���ارت1نتائ���ج1الدرا�سة1
اإىل1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًب���ني1القيا�س���ني1القبل���ي1والبع���دى1للمجموع���ة1
التجريبية1يف1ال�سلوك1ال�سفي1املُ�سكل,1ومفهوم1الذات1االأكادميي1ل�سالح1القيا�ص1
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البع���دي,1وكذلك1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1املجموعة1ال�سابطة1واملجموعة1
التجريبي���ة1يف1ال�سل���وك1ال�سف���ي1املُ�س���كل,1ومفه���وم1الذات1االأكادمي���ي1بعد1تطبيق1
الربنام���ج1ل�سال���ح1املجموع���ة1التجريبي���ة,1كم���ا1اأ�سف���رت1النتائ���ج1عن1ع���دم1وجود1
ف���روق1ب���ني1القيا�سني1البع���دي1والتتبعي1للمجموع���ة1التجريبية,1مم���ا1يدل1على1
ا�ستمراري���ة1اأث���ر1الربنام���ج1يف1حت�س���ني1ال�سل���وك1ال�سفي1وحت�سني1مفه���وم1الذات1
االأكادمي���ي.1واأو�س���ت1الدرا�س���ة1ب�س���رورة1ا�ستخ���دام1التدري���ب1على1مه���ارات1اإدارة1

الذات1يف1برامج1تعديل1ال�سلوك.

The Effectiveness of Self-Management Skills Training on 
The Reduction of Problematic Classroom Behavior and 

It›s Effect on Improving Academic Self-Concept
 For Prep School Pupils

Abstract:
The present study aimed to identify the effectiveness of Self-

Management skills training on the reduction of problematic classroom 
behavior and its effect on improving academic self-concept .This 
study was applied to a sample of 26 pupils in Yahia Ibn Aktham prep 
school in Taif city. The pupils’ ages ranges from (12.1-15.9) years, 
with an average of (14.04), and a standard deviation of (1.17).  The 
sample was randomly divided into two equal groups: The first is 
the experimental group (n = 13). The second is the control group 
(n = 13). The tools of the study included problematic classroom 
behavior teacher rate scale, evaluation card of target behavior 
management (Teacher / Pupil), academic self-concept scale, and 
a program of training on self-management skills (36 sessions/12 
weeks); which were all prepared by the researcher. The results of 
this study indicate that: There are significant differences between pre 
and post measurements for the experimental group in problematic 
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classroom behavior and academic self-concept in favor of the the 
post measurement. There are significant differences between the 
experimental group and the control group in problematic classroom 
behavior and academic self-concept in favor of the experimental 
group. There are no significant differences between the post and 
follow-up measurements. This indicates that the program has a 
continuous positive effect on reducing the Problematic classroom 
behavior and improving the academic self-concept. This study 
recommends that it is necessary to use training on self-management 
skills in the behavior modification programs.

مقدم�ة الدرا�صة: 

ُيواج���ه1املعلم���ون1يومي���ا1ًالعديد1م���ن1امل�س���كالت1ال�سلوكي���ة1ال�سفية.1وال1
ي���كاد1يخل���و1اأي1ف�سل1درا�س���ي1يف1اأي1مدر�سة1من1ال�سلوكي���ات1ال�سلبية1التي1ت�سدر1
م���ن1التالمي���ذ,1على1الرغم1من1كف���اءة1املعلمني1وخرباتهم1)ع���واد,1وزامل12011,1
,1����ص1451(.1ومُتث���ل1امل�س���كالت1ال�سلوكي���ة1ال�سفي���ة1بحج���رة1الدرا�س���ة1م�سكل���ة1
كب���رية1ل���كل1م���ن1التالمي���ذ1واأقرانه���م1بالف�س���ل,1ف�س���اًل1ع���ن1املعلم���ني؛1الأنه���ا1
تتعل���ق1باالأ�سا����ص1بعمله���م1بالف�س���ل1الدرا�سي,1حي���ث1ُتعيق1هذه1امل�س���كالت1عملية1
التعلي���م1والتعل���م1عن���د1قي���ام1التالمي���ذ1به���ذه1ال�سلوكي���ات1ال�سلبي���ة,1كم���ا1ت���وؤدي1
حل���دوث1ارتب���اك1وفو�سى1بحج���رة1الدرا�سة,1ومن1ثم1ت�سب���ب1�سغوطا1ًللمعلمني,1
كم���ا1توؤث���ر1�سلب���ا1ًعلى1اجلانب���ني:1االأكادمي���ي,1واالجتماع���ي1للتالمي���ذ,1وبالتايل1
تع���اق1عملي���ة1التعلي���م1والتعل���م1يومي���ا1ًم���ن1ج���راء1ه���ذه1ال�سلوكي���ات1الفو�سوي���ة1
 (Christensen,Young, & Marchant, 2004,الدرا�س���ة حج���رة1 داخ���ل1
 p.217; Moore, Anderson, & Kumar, 2005, p. 216; Fernandez,
(p.8 ,1.2010كم���ا1اأن1ال�سلوكي���ات1غ���ري1املالئم���ة1للتالمي���ذ1بالف�س���ل1الدرا�س���ي1
تت�سب���ب1يف1�سي���اع1الوق���ت1التعليم���ي1مب���ا1يق���در1باأرب���ع1�ساع���ات1اأ�سبوعي���ا1ًتقريب���اً

.(Thompson & Webber ,2010,p.72)1
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وتزداد1خطورة1امل�سكالت1ال�سلوكية1ال�سفية1واأثارها1ال�سلبية؛1الأن1اأعداد1
التالميذ1الذين1ي�سدر1منهم1�سلوكيات1غري1مالئمة1بالف�سل1الدرا�سي1يف1تزايد1
م�ستمر,1حيث1ترتاوح1ن�سبتهم1ما1بني2-17%1من1التالميذ,1بل1وت�سري1الدرا�سات1
امل�سحي���ة1اإىل1اأن201%1م���ن1تالمي���ذ1املدار����ص1ُيظه���رون1�سلوكي���ات1�سفي���ة1�سلبي���ة1
 (American Academy of Pediatrics , 2004 ,p.39;1عل���ى1نح���و1متك���رر

1Brauner & Stephens, 2006, p.303)

وترتك1ال�سلوكيات1الفو�سوية1و�سلوكيات1االإخالل1بالنظام1ال�سفي1اأثارا1ً
�سيئ���ة1عل���ى1من1يقومون1بها1,1ف�ساًل1ع���ن1اأقرانهم1ومعلميهم,1اإذ1جتعل1التالميذ1
اأنف�سه���م1ُمعَر�س���ني1للف�س���ل1الدرا�سي,و�س���وء1التواف���ق1االجتماع���ي1واالنفع���ايل,1
 (Theodore,Bray,&1بجان���ب1اأنه���ا1تعي���ق1تعل���م1اأقرانه���م1يف1حج���رة1الدرا�س���ة
غ���ري1 فالت�سرف���ات1 1.Kehle,2004,p.254; Thompson, 2012, p.2)
املت�سق���ة1م���ع1التعل���م1ال�سف���ي1ت���وؤدي1اإىل1ت�ست���ت1الطلب���ة1عل���ى1نح���و1يعي���ق1التعلم111111111111111111

)اخلطيب,1وحمدي,1,119971�ص2551(.

ب���ل1اإن1مع���دل1ت���رك1املدر�سة1بني1التالمي���ذ1ذوي1ال�سلوكي���ات1الفو�سوية1
ال�سفي���ة1يت�ساع���ف1مرت���ني1مقارن���ة1بزمالئهم,1حي���ث1ُوجد1اأن1اأك���ر1من1)%50(1
 (Bullis & Cheney, 1999,1منه���م1يرتك���ون1مدار�سه���م1وال1يتم���ون1تعليمه���م
.(1p.2; Moore et al., 2005,p. 216ف�ساًل1عن1اإمكانية1ف�سلهم1من1املدر�سة1
ل�س���وء1�سلوكهم,1حيث1اإن1ن�سبة1التالمي���ذ1املف�سولني1من1املدار�ص1الربيطانية1يف1
ازدي���اد1م�ستمر,1خا�سة1يف1ال�سنوات1االأخ���رية,1واإن1الغالبية1منهم1يف�سلون1ب�سبب1

�سلوكهم1الفو�سوي)عواد,1وزامل,1,20111�ص1451(.

كم���ا1توؤث���ر1ال�سلوكي���ات1ال�سفي���ة1الفو�سوي���ة1�سلب���ا1ًعل���ى1مفه���وم1ال���ذات1
االأكادمي���ي1ل���دى1التالمي���ذ1ذوي1ال�سل���وك1ال�سف���ي1املُ�س���كل,1وذلك1مل���ا1ت�سببه1من1
انخفا����ص1يف1االأداء1االأكادمي���ي1لديه���م,1حي���ث1اأ�س���ارت1العديد1م���ن1الدرا�سات1اإىل1
العالق���ة1االإيجابية1القوية1بني1مفهوم1ال���ذات1االأكادميي1واالأداء1االأكادميي1لدى1

.(Aremu, 1998; Bacon,2011; Shelton-Wheeler, 2012)التالميذ
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وُي�س���ري1مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي1املنخف����ص1اإىل1انخفا�ص1ثق���ة1الفرد1
يف1قدرت���ه1عل���ى1التعل���م,1وال�سع���ور1بالنق����ص,1وقل���ة1اال�ستيعاب1والفه���م,1والعادات1
الدرا�سي���ة1ال�سيئ���ة,1وهذه1العوامل1م�سئولة1عن1االأداء1االأكادميي1ال�سيئ,1ومن1ثم1
1.(Olorunfemi-Olabisi & Akomolafe ,2013, P.139)1حت�سنه���ا1يح�سنه
ل���ذا1ُيعد1مفهوم1ال���ذات1االأكادميي1اأحد1اأهم1العوام���ل1امل�سئولة1عن1تدين1االإجناز1
االأكادمي���ي1للتالميذ,1ومن1ثم1يتع���ني1العمل1على1حت�سينه1لديهم,1مما1قد1يوؤدي1

لتح�سن1اإجنازهم1االأكادميي.

وق���د1ينعك����ص1مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي1ال�سلب���ي1ل���دى1التالمي���ذ1على1
�سلوكياته���م1ال�سفي���ة1في�سبحون1اأكر1اإحباطا1ًوغ�سباً؛1وم���ن1ثم1عدواناً,1وتزداد1
لديه���م1امل�سكالت1ال�سلوكية1ال�سفية,1وتنخف����ص1كفاءتهم1االجتماعية,1وتكيفهم1
ال�سف���ي,1ودافعيته���م1املدر�سي���ة,1ورمب���ا1يلج���اأ1التالمي���ذ1لل�سلوك1ال�سف���ي1املُ�سكل1
كتعوي����ص1ع���ن1ت���دين1مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي1لديهم)الهن���داوي,1والزغ���ول,1

.)Ball1,1201211والبكور112001,1؛1اأبو1زيد112010,1؛

وي���وؤدي1قي���ام1التالمي���ذ1بال�سلوكي���ات1ال�سفي���ة1غ���ري1املالئم���ة1اإىل1ع���دم1
تقب���ل1اأقرانه���م1ومعلميه���م1له���م,1وم���ن1ث���م1انخفا����ص1مفه���وم1ال���ذات1االأكادميي1
االإيجاب���ي1 االأكادمي���ي1 ال���ذات1 مفه���وم1 م���ن1 ُيزي���د1 املدر�س���ي1 فالتقب���ل1 لديه���م.1
)الد�سوقي,1999,����ص290(,1كما1يرتبط1مفهوم1ال���ذات1االأكادميي1اإيجابيا1ًبتقبل1
االأق���ران1بال�س���ف1الدرا�س���ي(Stanovich,Jordan,& Perot, 1998),والتقب���ل1
تقييم���ات1 اأن1 كم���ا1 1.(Berg ,2006,p.8) االأق���ران1 م���ع1 والتفاع���ل1 االجتماع���ي1
اإيجابي���ة1م���ع1 االآخري���ن1للتالمي���ذ1كم���ا1يدركونه���ا1ترتب���ط1بعالق���ة1ارتباطي���ة1
مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي,1والدافعي���ة1الدرا�سي���ة,1واملثاب���رة1الدرا�سي���ة1لديه���م1

)املوايف,1,1993�ص1811(.

اإدراك1 اأن1 اإىل1 1 1Skaalvik & Skaalvik (2013) وتو�س���ل1
تتاأث���ر1 والت���ي1 1, املعل���م1 م���ن1 واالجتماعي���ة1 االنفعالي���ة1 للم�سان���دة1 التالمي���ذ1
بالطب���ع1ب�سلوكه���م1ال�سف���ي,1ترتب���ط1اإيجابي���ا1ًمبفهوم1ال���ذات1االأكادمي���ي1لديهم
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1(Skaalvik & Skaalvik, 2013, p.5).1كم���ا1اأ�س���ارت1العدي���د1م���ن1الدرا�س���ات1
اإىل1تدن���ى1مفه���وم1الذات1االأكادميي1لدى1التالمي���ذ1ذوي1ال�سلوك1ال�سفي1املُ�سكل1
Taylo,Davis-1مقارن���ة1باأقرانهم1بحجرة1الدرا�سة1)الهنداوي1واآخرون2001,1؛
ف���اإن1معرف���ة1تقدي���ر1 لذل���ك1 1.Kean,&1Malanchuk,2007 ؛Ball, 2012)
املتعلم���ني1لذواته���م1وطريقة1اإدراكه���م1لتح�سيلهم1وقدراته���م1االأكادميية1ي�ساعد1
يف1تخطي���ط1الربام���ج1الدرا�سية1املالئمة1وي�سهل1مهمة1جناحهم,1واإزالة1املعوقات1
التي1توؤدي1اإىل1انخفا�ص1م�ستوى1مفهوم1الذات1االأكادميي1لديه1)�سرحان,1ون�سر1

اهلل1,12007,1�ص177(.

وال1تنح�سر1النتائج1ال�سلبية1ل�سلوك1التالميذ1املُ�سكل1على1�سخ�سياتهم1
واأدائه���م1االأكادمي���ي1ومن1ثم1مفهوم1ال���ذات1االأكادميي1فقط,1بل1متتد1لزمالئهم1
ومعلميه���م1وجمتمعه���م1الوا�سع1من1حولهم1)ب���ركات1,12008,1�ص901(.1حيث1ُتعد1
م�سكل���ة1ال�سل���وك1ال�سف���ي1غ���ري1املنا�سب1م���ن1امل�س���كالت1اخلطرية1الت���ي1يواجهها1
املعلم���ون1يف1ال�سفوف,1وميث���ل1اخلروج1على1النظام1ال�سف���ي1اأهم1التحديات1التي1
يواجهونه���ا1مب���ا1يت�سمن���ه1من:1�سغ���ب,1وه���روب,1و�سرقة,1وف�س���ل1يف1االمتحانات,1
وتدم���ريا1ًالأث���اث1الف�سل1من1قبل1التالميذ,1كم���ا1اأنها1تخف�ص1من1اإنتاجية1املعلم1
وم���ن1�سعوره1بالر�سا1)�سرف1الدي���ن1,20011,1�ص1021؛1اخلطيب,1وحمدي,119971
,1�ص2551(.1هذا1ف�ساًل1عما1ت�سببه1من1زيادة1ال�سغوط1واالحرتاق1النف�سي1لدى1
 (Hastings & Bham1ًاملعلمني,1بل1توؤثر1�سلبا1ًعلى1جودة1البيئة1التعليمة1عموما
 ,2003,p.115;Theodore et al.,2004, p.253; Clunies-Ross,Little,

1.& Kienhuis, 2008,p.693)

وقد1يوؤدي1ذلك1لرتك1املعلمني1لوظائفهم,1حيث1اأظهرت1بع�ص1الدرا�سات1
امل�سحية1اأن1)53%(1من1املعلمني1الذين1طلبوا1االنتقال,1و)24%(1ممن1قرروا1ترك1
العم���ل1كان1ال�سبب1الرئي�ص1وراء1قرارهم1ال�سلوكيات1ال�سلبية1للتالميذ1بالف�سل1
(Thompson,2012,p.8).1كم���ا1اأق���ر1العديد1من1املربني1واملعلمني1اأن1�سلوكيات1
التالميذ1العدوانية1والفو�سوية1بالف�سل1الدرا�سي1تثري1قلقهم1وتعرقل1مهامهم1

.(Christensen et al., 2004,p.217)1التدري�سية
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ويتف���ق1املعلم���ون1واالآب���اء1عل���ى1اأهمي���ة1الت���زام1التالمي���ذ1بال�سلوكي���ات1
االأكادمي���ي,1 اجلانب���ني1 يف1 التق���دم1 لتحقي���ق1 الدرا�س���ي؛1 بال�س���ف1 االإيجابي���ة1
 (Bushaw &واالجتماع���ي1لديه���م,1وم���ن1ثم1حت�سني1مفه���وم1الذات1االأكادمي���ي
.(1Lopez, 2011,pp.1-2كم���ا1اأن1عالجه���ا1ميك���ن1اأن1ي�سه���م1-1ب�سكل1رئي�ص-1يف1
التغل���ب1عل���ى1م�سكالت1التعلم1ويزيد1من1فعاليته1)ب���ركات1,12008,1�ص901(.1هذا1
اإىل1جان���ب1اأن���ه1اإذا1مل1يت���م1التدخ���ل1للحد1منها1يف1املرحل���ة1املتو�سطة1�سوف1يوؤدي1
لزيادته���ا1يف1املدر�س���ة1الثانوية,1ومن1ثم1زيادة1الفق���د1يف1الوقت1التعليمي,1واالآثار1
ال�سلبية1الناجمة1عنها1على1التلميذ1ذاته,1ال1�سيما1مفهوم1الذات1االأكادميي1لديه,1

وكذا1اأقرانه1ومعلميه.

وم���ن1ث���م1ي�سبح1م���ن1االأهمية1مبكان1العم���ل1على1ا�ستخ���دام1التطبيقات1
الت���ي1م���ن1�ساأنه���ا1خف����ص1امل�س���كالت1ال�سلوكية1ال�سفي���ة,1وحت�سني1مفه���وم1الذات1
االأكادمي���ي,1وزي���ادة1ال�سلوكي���ات1االجتماعي���ة1املالئم���ة1ل���دى1التالمي���ذ.11ال�سيما1
واأن1م���ا1ي�ستخدم���ه1املعل���م1م���ن1اأ�سالي���ب1تقليدية1كالعق���اب,1والتوبيخ,1ت���وؤدي1اإىل1
توت���ر1املناخ1ال�سفي,1وتنفر1التالمي���ذ1,1وتاأثريها1موؤقت,1وكذا1الن�سح,1وا�ستدعاء1
 (Baker,1الوالدين1وغريها1ت�سبح1مع1الوقت1اأعمااًل1روتينية1ال1طائل1من1ورائها
 2005,P.51; Bromfield, 2006, P.188; Sauceda, 2011, p.2; Oliver,

.Wehby, & Daniel, 2011, P.4)

ولذا1يرى1كثري1من1املربني1�سرورة1ا�ستخدام1الو�سائل1احلديثة1القائمة1
على1العالقة1االإن�سانية1بني1املعلم1وتالميذه؛1بغية1تعديل1ال�سلوك1ال�سفي1واحلد1
من1وجود1م�ساكل1�سلوكية1لدى1التالميذ1بال�سف1الدرا�سي1)بركات,1,12008�ص911(.

وعل���ى1الرغم1من1تع���دد1االأ�ساليب,1وكذا1الربامج1التي1ا�ستخدمت1للحد1
من1ال�سلوك1ال�سفي1املُ�سكل1لدى1التالميذ1-1مثل:1لعبة1ال�سلوك1اجليد1)اخلطيب1
وحم���دي,1997؛1ب���ركات20081,1(1,1واإر�س���اد1وتدريب1املعلمني1)اخلطيب20041,1(11-1
وك���ذا1االأ�ساليب1التي1ا�ستخدمت1لتح�سني1مفهوم1الذات1االأكادميي1لدى1تالميذ1
املرحل���ة1االإعدادي���ة1-1مث���ل:1االإر�س���اد1املتمرك���ز1ح���ول1ال�سخ�ص)العط���ار,2005(1,1
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والتغذي���ة1الراجع���ة1احل�سي���ة1والت�سحيحي���ة1)الغ���ول,2012(1-1فاإن1مدخ���ل1اإدارة1
الذات1يبقى1عاماًل1حا�سما1ًيف1ت�سكيل1�سلوك1التالميذ1بال�سف1الدرا�سي,1وحت�سني1
 (Oliver et al.,11اأدائه���م1االأكادمي���ي؛1ومن1ثم1مفهوم1ال���ذات1االأكادميي1لديه���م
(P.4 ,1.2011حيث1اإن1عدم1فعالية1ال�سبط1الذاتي1للطالب,1هو1اأحد1اأهم1اأ�سباب1
ال�سلوكي���ات1ال�سفي���ة1الفو�سوية1لديهم1)�سرف1الدي���ن,1,20011�ص1021(.ال�سيما1
وهو1يتم�سى1مع1رغبة1التالميذ1يف1املدر�سة1املتو�سطة1يف1تاأكيد1ذاتهم1ورغبتهم1يف1

ال�سعور1باال�ستقاللية,1فهم1على1اأعتاب1املراهقة.1

كم���ا1اأن1الإدارة1ال���ذات1تاأثريا1ًفعااًل1على1حت�سني1مفهوم1الذات1االأكادميي1
للتالميذ؛1لذا1من1االأهمية1مبكان1تبني1املعلمني1واملتخ�س�سني1يف1احلقل1الرتبوي1
الإدارة1ال���ذات1كا�سرتاتيجية1لتح�سني1مفهوم1الذات1االأكادميي1وال�سلوك1ال�سفي1
.(Olorunfemi-Olabisi & Akomolafe ,2013,P.140)1لتالميذ1املدار�ص

حي���ث1اإنها1اأكر1فعالية,1واأثرها1اأك���ر1ا�ستمرارية1على1ال�سلوك1ال�سفي,1
ومفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي,1وتزي���د1م���ن1اعتم���اد1التالميذ1عل���ى1اأنف�سه���م؛1حيث1
تق���وم1عل���ى1اإ�س���راك1التالمي���ذ1يف1اإج���راءات1تعدي���ل1�سلوكهم,1مم���ا1ُيوج���د1�سعورا1ً
بال�سيط���رة1لديه���م,1كم���ا1تنتق���ل1اأثاره���ا1االإيجابي���ة1ملواق���ف1و�سلوكي���ات1اأخ���رى1
 (McDougall,1998,p.302; Cooper, Heron, & Heward, 2007,

.p.122; Dryden, 2007, p.2)

كم���ا1تتمي���ز1اإدارة1ال���ذات1باأنه���ا1تغي���ري1ال�سلوكيات1واالجتاه���ات1واملعارف1
ل���دى1الفرد1من1خالل1ما1تت�سمنه1من1حتدي���د1هدف,ومراقبة1حتقيقه,1وتقييم1
الف���رد1لذات���ه؛1ومن1ثم1تعديل1فكرته1ومفهومه1االأكادميي1عن1ذاته1يف1�سوء1ذلك1

(Olorunfemi-Olabisi & Akomolafe ,2013,P.139)

ومن1ثم1ُتعد1ا�سرتاتيجيات1اإدارة1الذات1من1اأن�سب1اأ�ساليب1التدخل1للحد1
م���ن1امل�س���كالت1ال�سلوكية1ال�سفي���ة,1وتعديل1ال�سل���وك1ال�سف���ي1ال�سلبي,1وحت�سني1
مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي1لتالمي���ذ1املدار�ص1املتو�سط���ة؛1وذلك1ملا1لها1م���ن1املزايا1

التي1تفتقر1اإليها1فنيات1تعديل1ال�سلوك1االأخرى1عموماً.
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كم���ا1اأنه���ا1ا�ستخدم���ت1بنج���اح1لع���الج1العدي���د1م���ن1امل�س���كالت1ال�سفي���ة1
الزائ���دة,1 واحلرك���ة1 واالندفاعي���ة,1 والفو�سوي���ة,1 العدواني���ة,1 ال�سلوكي���ات1 مث���ل1
 (Shapiro التعل���م1 و�سعوب���ات1 االجتماعي���ة,1 والفوبي���ا1 االجتماع���ي,1 والقل���ق1
 ,DuPaul,& Bradley-Klug, 1998, p.545; Barry & Messer, 2003,
(p.238; Dryden, 2007, p.2..1كما1كانت1ناجحة1يف1زيادة1التوا�سل1والتفاعل1
االجتماع���ي,1وتعليم1مهارات1احلياة1اليومي���ة,1والقيام1باملهام1ال�سفية1يف1املدر�سة1

.(Miltenberger, 2011, p.50)

هذا1اإىل1جانب1ما1تو�سلت1اإليه1عديد1من1الدرا�سات1من1فعالية1التدريب1
على1ا�سرتاتيجيات1اإدارة1الذات1يف1التخل�ص1من1ال�سلوك1ال�سفي1ال�سلبي,1وامل�سكالت1
 (Freeman:ال�سلوكية1ال�سفية1لدى1التالميذ1,ولعل1من1اأهمها1درا�سات1كل1من
 & Dexter-Mazza,2004; O›reilly, O›Halloran, Sigafoos ,& Green
 ,2005; Martinez , 2005; Coogan, Kehle, Bray,& Chafouleas
 ,2007 ; Dryden, 2007; Axelrod,  Zhe, Haugen ,& Klein, 2009 ;
 Briesch & Chafouleas. ,2009 ;Caldwell ,2010; Fernandez,2010;
 Sauceda ,2011; Avcioglu ,2012 ; Thompson,2012; Choi &
Chung,2012 ; Chafouleas , Hagermoser,Jaffery,& Fallon ,2012)

وكذلك1تاأثريها1االإيجابي1على1مفهوم1الذات1االأكادميي1,1حيث1تو�سلت1
درا�س���ة1Olorunfemi-Olabisi & Akomolafe (2013)11اإىل1فعالي���ة11اإدارة1
ال���ذات1يف1حت�سني1مفهوم1الذات1االأكادميي1ل���دى1التالميذ1منخف�سي1التح�سيل1
,1كما1تو�سلت1درا�سة1Berg (2006)1اإىل1وجود1عالقة1اإيجابية1بني1تقييم1الذات1
– اأحد1ا�سرتاتيجيات1اإدارة1الذات1– ومفهوم1الذات1االأكادميي1لدى1االأطفال1يف1

املدر�سة.

وتاأ�سي�س���ا1ًعل���ى1م���ا1�سبق,1ف���اإن1الدرا�س���ة1احلالية1حتاول1تق���دمي1برنامج1
لتدري���ب1التالمي���ذ1يف1املدر�سة1االإعدادية1على1مهارات1اإدارة1الذات1والوقوف1على1
فعاليت���ه1يف1احل���د1م���ن1�سلوكه���م1ال�سفي1املُ�س���كل,1واأثر1ذلك1عل���ى1حت�سني1مفهوم1

الذات1االأكادميي1لديهم.
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م�صكلة الدرا�صة :
ُيعد1ال�سلوك1ال�سفي1املُ�سكل1من1اأبرز1ال�سلوكيات1ال�سلبية1ال�سائعة1لدى1
تالمي���ذ1املدار�ص,1ال�سيما1االإعدادية1منه���ا,1وترتبط1امل�سكالت1ال�سلوكية1ال�سفية1
ارتباط���ا1ًوثيق���ا1ًبج���ودة1العملي���ة1التعليمة1داخل1الف�س���ل؛1فتوؤثر1�سلب���ا1ًعلى1تعلم1
وحت�سي���ل1التلمي���ذ1القائ���م1بها,ومن1ث���م1خف�ص1مفه���وم1ال���ذات1االأكادميي1لديه,1
وتوؤث���ر1اأي�س���ا1ًعل���ى1اأقران���ه,1وعلى1معلمي���ه,1كما1اأن1تركه���ا1دون1تدخل1ي���وؤدي1اإىل1
تزايده���ا1يف1املراح���ل1التعليمي���ة1الالحق���ة,1خا�س���ة1يف1املرحلة1الثانوي���ة,1ومن1ثم1
تتفاق���م1اأثاره���ا1ال�سلبية1على1التلميذ1وعلى1َمْن1حوله,1بل1قد1تكون1�سببا1ًيف1تركه1
املدر�سة1اأو1ف�سله1منها؛1لذا1يجب1التدخل1للحد1منها1با�سرتاتيجيات1تعتمد1على1
تفعي���ل1دور1التلمي���ذ1ذات���ه1حتى1ال1يكون1التغي���ري1موؤقتا1ًاأو1موقفي���ا1ًاأو1ال1يعمم1يف1
املواق���ف1غري1ال�سفية,1ومن1ثم1حتاول1الدرا�سة1احلالية1ا�ستخدام1ا�سرتاتيجيات1
اإدارة1ال���ذات1كتدخ���ل1يجعل1التلميذ1اإيجابيا1ًيف1التحك���م1يف1�سلوكه1ال�سفي1وزيادة1

ال�سلوكيات1االإيجابية1ال�سفية1لديه,1وحت�سني1مفهوم1الذات1االأكادميي.1

وعل���ى1ه���ذا1ميك���ن1حتدي���د1م�سكل���ة1الدرا�س���ة1احلالي���ة11يف1االإجاب���ة1على1
الت�ساوؤل1الرئي�ص1التايل:«1ما1فعالية1برنامج1مقرتح1للتدريب1على1مهارات1اإدارة1
ال���ذات1يف1خف����ص1ال�سل���وك1ال�سف���ي1املُ�س���كل1)ال�سلوكي���ات1احلركي���ة,1والعدوانية,1
وال�سوتي���ة,1وعدم1االمتثال1للتعليمات(1,1وحت�سني1مفهوم1الذات1االأكادميي1لدى1

عينة1من1تالميذ1املرحلة1االإعدادية؟«1ويتفرع1عنه1االأ�سئلة1التالية:
11 ه���ل1يختل���ف1متو�سطي1رتب1درجات1اأف���راد1املجموعة1التجريبي���ة1يف1ال�سلوك1-

ال�سفي1املُ�سكل1قبل1وبعد1تطبيق1الربنامج1؟
21 هل1يختلف1متو�سطي1رتب1درجات1اأفراد1املجموعتني1التجريبية1وال�سابطة1-

يف1ال�سلوك1ال�سفي1امل�سكل1بعد1تطبيق1الربنامج؟
31 ه���ل1يختل���ف1متو�سط���ي1رتب1درج���ات1اأفراد1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1مفهوم1-

الذات1االأكادميي1قبل1وبعد1تطبيق1الربنامج1؟
41 هل1يختلف1متو�سطي1رتب1درجات1اأفراد1املجموعتني1التجريبية1وال�سابطة1-

يف1مفهوم1الذات1االأكادميي1بعد1تطبيق1الربنامج؟
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51 ه���ل1يختل���ف1متو�سطي1رتب1درجات1اأف���راد1املجموعة1التجريبي���ة1يف1ال�سلوك1-
ال�سفي1املُ�سكل,1بعد1تطبيق1الربنامج1مبا�سرة1وبعد1مرور1�سهر1كمتابعة؟

61 ه���ل1يختل���ف1متو�سط���ي1رتب1درج���ات1اأفراد1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1مفهوم1-
الذات1االأكادميي1بعد1تطبيق1الربنامج1مبا�سرة1وبعد1مرور1�سهر1كمتابعة؟

اأهداف الدرا�صة:  
تهدف1الدرا�سة1احلالية1اإىل1ما1يلي:1

11 التع���رف1عل���ى1فعالي���ة1الربنامج1املق���رتح1لتدريب1عينة1م���ن1تالميذ1املرحلة1-
االإعدادي���ة1عل���ى1مه���ارات1اإدارة1الذات1يف1احلد1من1بع����ص1امل�سكالت1ال�سلوكية1
ال�سفية1لديهم,1واملتمثلة1يف:ال�سلوك1احلركي,1وال�سلوك1العدواين,1و�سلوك1
االإزع���اج1ال�سوت���ي,1و�سل���وك1ع���دم1االمتث���ال1للتعليمات,1ومعرف���ة1اأثر1ذلك1يف1

حت�سني1مفهوم1الذات1االأكادميي1لديهم.
21 الوق���وف1عل���ي1مدي1ا�ستمرارية1اأثر1الربنام���ج1املقرتح1يف1احلد1من1امل�سكالت1-

ال�سلوكي���ة1ال�سفية1وحت�سني1مفهوم1ال���ذات1االأكادميي1لدى1تالميذ1املدر�سة1
املتو�سطة1من1خالل1فرتة1املتابعة1.

31 اإع���داد1برنام���ج1للتدريب1علي1مهارات1ادارة1ال���ذات1لل�سلوك1ال�سفي1لتالميذ1-
املرحلة1االإعدادية.

41 اإعداد1مقيا�ص1لل�سلوك1ال�سفي1املُ�سكل,1وبطاقة1تقييم1اإدارة1ال�سلوك1ال�سفي,1-
ومقيا�ص1ملفهوم1الذات1االأكادميي1لدى1تالميذ1املدر�سة1االإعدادية.

اأهمية الدرا�صة:   
تكت�سب1الدرا�سة1احلالية1اأهميتها1مما1يلي:

11 التغل���ب1على1اأهم1م�سكالت1العملية1التعليمي���ة,1التي1ت�سغل1بال1كافة1اأطراف1-
العملية1التعليمية,1وهي1امل�سكالت1ال�سلوكية1التي1ت�سدر1من1التالميذ1داخل1

حجرة1الدرا�سة.
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21 النتائ���ج1االإيجابي���ة1للتخل����ص1م���ن1ال�سلوكي���ات1ال�سفي���ة1ال�سلبي���ة,1و1فوائ���د1-
ذل���ك1عل���ى1التلمي���ذ1نف�س���ه1وعل���ى1اأقران���ه1وعل���ى1معلمي���ه,1وحت�س���ني1ج���ودة1
البيئ���ة1التعليمية1ال�سفي���ة,1ال1�سيما1قبل1دخول1التالمي���ذ1املرحلة1الثانوية؛1
مم���ا1يح���ول1دون1ا�ستمرارها,1وزيادته���ا1لدى1التالميذ1يف1املراح���ل1التعليمية1

الالحقة,1ال�سيما1واأن1هذه1امل�ساكل1تزداد1يف1مرحلة1املراهقة.1
31 تناوله���ا1ملفهوم1الذات1االأكادميي,1والعمل1عل���ى1حت�سينه؛1مما1ينعك�ص1اإيجابا1ً-

عل���ى1التح�سي���ل,1واالإجن���از1االأكادمي���ي,1والدافعي���ة1االأكادميي���ة,1والتواف���ق1
الدرا�سي1واملدر�سي1لدى1التالميذ.

41 تفي���د1نتائ���ج1الدرا�س���ة1يف1تخطي���ط1الربام���ج1الدرا�سي���ة1املالئم���ة1للتالميذ,1-
واإزال���ة1املعوقات1التي1ت���وؤدي1اإىل1انخفا�ص1م�ستوى1مفه���وم1الذات1االأكادميي1

لديهم.
51 ا�ستخ���دام1اأ�سل���وب1تعدي���ل1�سل���وك1حديث1يعتمد1عل���ى1تفعي���ل1دور1التلميذ1يف1-

م�ساع���دة1نف�س���ه1لتعديل1�سلوكه,1واملتمث���ل1يف1اإدارة1الذات,1مما1ي�سهم1يف1زيادة1
دافعيت���ه1لتعديل1�سلوكه1وا�ستمرار1ه���ذا1التغيري1وتعميمه,1ف�ساًل1عن1توفري1

جهد1املعلم1ووقته1للعملية1التعليمية1.
61 اإب���راز1دور1وفعالي���ة1اإدارة1ال���ذات1يف1احل���د1م���ن1ا�سط���راب1ال�سل���وك1ال�سف���ي,1-

وحت�س���ني1مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي1ل���دى1االأطف���ال1عام���ة1ول���دى1تالمي���ذ1
تعدي���ل1 برام���ج1 ت�سمين���ه1يف1 �س���رورة1 اإيل1 االنتب���اه1 املدار����ص1خا�سة,ولف���ت1

�سلوكيات1التالميذ,1بل1وت�سمينه1يف1مناهجهم.
71 ن���درة1الدرا�س���ات1عل���ى1امل�ست���وى1العرب���ي1– يف1ح���دود1م���ا1اطلع1علي���ه1الباحث1-

– الت���ي1تناول���ت1ا�سرتاتيجي���ات1اإدارة1ال���ذات1يف1تعدي���ل1ال�سلوك,والدرا�سات1
التدخلي���ة1خلف����ص1ال�سلوكي���ات1ال�سفي���ة1ال�سلبي���ة,1وحت�س���ني1مفه���وم1الذات1

االأكادميي؛1مما1ُيعد1اإ�سافة1للمكتبة1العربية1يف1جمال1تعديل1ال�سلوك.
81 م���ا1تقدمة1الدرا�س���ة1احلالية1من1برنامج1للتدريب1عل���ى1ا�سرتاتيجيات1اإدارة1-

الذات,11ي�ستفيد1منه1املعلمون1والوالدان1والعاملون1يف1احلقل1التعليمي.
91 م���ا1تقدم���ة1الدرا�سة1من1مقيا�ص1مقنن1لل�سلوك1ال�سفي1املُ�سكل,1واآخر1ملفهوم1-
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ال���ذات1االأكادمي���ي1ل���دى1تالمي���ذ1املدار����ص1االإعدادي���ة,1وبطاقة1تقيي���م1اإدارة1
التلمي���ذ1ل�سلوك���ه1ال�سف���ي؛1مب���ا1ميك���ن1اأن1يفي���د1العامل���ني1واملتخ�س�سني1يف1

املجال1.

م�صطلحات الدرا�صة:
تت�سمن1م�سطلحات1الدرا�سة1احلالية1ما1يلي:

Self-Management1:اإدارة الذات
ُتع���رف1اإدارة1ال���ذات1يف1الدرا�س���ة1احلالي���ة1باأنها:1عملي���ة1تت�سمن1توجيه1
الفرد1لذاته1للقيام1بالتطبيق1العملي1لفنيات1تعديل1ال�سلوك1على1نف�سه1وبنف�سه1
من1اأجل1�سبط1�سلوكه1واإحداث1التعديل1املطلوب1فيه,11مبا1يحقق1قيامه1بال�سلوك1
االإيجاب���ي1امل�ستهدف1عل���ى1النحو1املطلوب,1وفق1املعيار1املح���دد1�سلفاً,1خالل1فرتة1
زمني���ة1حم���ددة.11وُتع���رف1اإجرائيا1ًباأنه���ا:االأداء1العملي1من1قب���ل1التلميذ1لفنيات1

اإدارة1الذات1ل�سلوكه1ال�سفي.

Problematic Classroom Behavior1:ال�سلوك ال�سفي امُل�سكل
1ُيعرف1ال�سلوك1ال�سفي1املُ�سكل1يف1الدرا�سة1احلالية1باأنه:1كل1ما1يقوم1به1
التلميذ1داخل1حجرة1الدرا�سة1من1اأفعال,1اأو1اأقوال1ال1تتفق1مع1النظام1ال�سفي,1اأو1
ت�سب���ب1اإعاق���ة1تعلمه,1اأو1تعلم1اأقران���ه,1اأو1تعيق1عمل1املعلم,1وتوؤثر1�سلبا1ًعلى1جودة1

البيئة1ال�سفية1عموماً,1وي�سمل1ذلك1اأربعة1فئات,1هي:
11 ال�سلوكي���ات1احلركي���ة,1مثل:1ت���رك1املقع���د,1والقفز,1والوق���وف,1واخلروج1من1-

الف�سل1دون1اأذن..الخ.
21 ال�سلوكي���ات1العدوانية,1مثل:1�سرب,1و�سب1الزمالء,1واإتالف1اأدواتهم,1واأثاث1-

الف�سل..الخ1.
31 ال�سو�س���اء,1والت�سفي���ق,1- واأح���داث1 ال�سي���اح,1 ال�سوتي���ة,1مث���ل:1 ال�سلوكي���ات1

والغناء..الخ.
41 عدم1االمتثال1لتعليمات1املعلم,1مثل:1رف�ص1تنفيذ1ما1يقال1له,1وعدم1اإح�سار1-

كتب���ه,1واأدوات���ه,1وع���دم1اأداء1الواجب���ات1املدر�سي���ة,1واملنزلية,1والن���وم,1اأو1االأكل1
بالف�سل..الخ.1



فعالية التدريب على مهارات اإدارة الذات يف احلد من ال�شلوك ال�شفي املُ�شكل د . عبد الفتاح رجـب علي

- 14 -

وُيع���رف1اإجرائيا1ًباأنه:الدرج���ة1التي1يح�سل1عليها1التلميذ1على1مقيا�ص1
تقدير1املعلم1لل�سلوك1ال�سفي1املُ�سكل1امل�ستخدم1يف1الدرا�سة1احلالية.

Academic Self-Concept1:مفهوم الذات الأكادميي
ُيع���رف1مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي1يف1الدرا�س���ة1احلالية1باأن���ه:1معتقدات1
وم�ساع���ر1التلميذ1نحو1قدراته1االأكادميية,1ونحو1اأدائه1االأكادميي1وما1يبذله1من1
جهد1يف1املهام1االأكادميية1مقارنة1بزمالئه1يف1الف�سل.1وُيعرف1اإجرائيا1:1ًبالدرجة1
الت���ي1يح�س���ل1عليها1التلميذ1عل���ى1مقيا�ص1مفهوم1ال���ذات1االأكادميي1امل�ستخدم1يف1

الدرا�سة1احلالية.1

 Prep School:املرحلة الإعدادية
ُيق�س���د1به���ا1يف1الدرا�س���ة1احلالي���ة:1املرحل���ة1الثانية1من1مراح���ل1التعليم1
الع���ام,1وت�سم���ى1املدر�س���ة1املتو�سط���ة1اأو1االإعدادي���ة1اأو1احللق���ة1الثانية1م���ن1التعليم1
االأ�سا�س���ي,1ويلتح���ق1به���ا1التلمي���ذ1بعد1ح�سول���ه1على1�سه���ادة1املرحل���ة1االبتدائية,1

ومتتد1لثالث1�سنوات1من1ال�سف1االأول1اإىل1الثالث.

حدود الدرا�صة:  
تتحدد1الدرا�سة1احلالية1ونتائجها1باالآتي:

11 احل���د1الب�س���ري1واملكاين,1ويتمث���ل1بالعين���ة1االأ�سا�سية1وخ�سائ�سه���ا,1وقوامها1-
)26(1تلميذا1ًمبدر�سة1يحيي1بن1اأكثم1املتو�سطة1)االإعدادية(1مبدينة1الطائف1

,1ب�سفوفها1الثالثة.
21 االأدوات1امل�ستخدم���ة,1وتتمث���ل1يف1املقايي�ص1وخ�سائ�سه���ا1ال�سيكومرتية,1وهي1-

مقيا����ص1تقدير1املعلم1لل�سلوك1ال�سفي1املُ�س���كل,1وبطاقة1تقييم1اإدارة1ال�سلوك1
امل�ستهدف1)�سورة1املعلم1/�سورة1التلميذ(,1ومقيا�ص1مفهوم1الذات1االأكادميي,1
وبرنامج1التدريب1على1مهارات1اإدارة1الذات1مبدته1وجل�ساته1وفنياته1واأ�سلوب1

تنفيذه.
31 احل���د1االإح�سائ���ي,1ويتمث���ل1باالأ�سالي���ب1االإح�سائي���ة1امل�ستخدم���ة1يف1معاجلة1-

البيانات.
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الإطار النظري
:Self-Management1: اأولً:اإدارة الذات

ُتع���د1اإدارة1الذات1م���ن1اأ�ساليب1تعديل1ال�سل���وك1احلديثة,1وهناك1العديد1
م���ن1امل�سطلح���ات1الت���ي1ي�ستخدمه���ا1الباحث���ني1لالإ�س���ارة1اإليه���ا,1مث���ل:1اإجراءات1
اإدارة1ال���ذات1Self-Management Procedures1)ج���اد1الويل,1,2009�ص7141؛1
 Self-Management1ال�سخ�ص1واآخرون,1,2010�ص5801(,1ومهارات1اإدارة1الذات
1,11Skillsونظ���ام1اإدارة1ال���ذاتSelf-management System1,1وا�سرتاتيجي���ات1
اإدارة1ال���ذاتSelf-management Strategies (Tseng ,2005,p.20)11.1وم���ع1
اخت���الف1االأ�سم���اء1فاإنه���ا1ت�سري1اإىل1�س���يء1واحد1تقريب���اً؛1مما1يدل1عل���ى1اإمكانية1

ا�ستخدامها1على1نحو1متبادل.1

تعريف اإدارة الذات:
اإدارة1الذات1تعني1التطبيق1املنظم1من1قبل1الفرد1ال�سرتاتيجيات1تعديل1
 (Cooper11ال�سلوك1على1نف�سه,1مبا1يوؤدي1اإىل1اإحداث1التعديل1املطلوب1يف1�سلوكه
(et al., 2007, p.32.1ويعرفه���ا1عبداحلمي���د,1وكف���ايف1)1,1995����ص3451(1باأنها:1
برنام���ج1عالج���ي1�سلوكي1يت���درب1فيه1الفرد1عل���ى1اأن1يطبق1بنف�س���ه1الفنيات1التي1
ت�ساع���ده1على1اأن1يعدل1�سلوكه1ال�سخ�س���ي,1فيتعلم1الفرد1اأن1يحدد1امل�سكلة1وي�سع1
اأهدافاً,1وي�ستخدم1االحتماالت1العديدة؛1لي�سدر1ال�سلوك1املرغوب1فيه,1ويحافظ1
 Hoff & DuPaul (19981علي���ه,1ويراق���ب1تقدم���ه1ال�سخ�س���ي.1كم���ا1ُيعرفه���ا
(p.291,11باالأفعال1التي1يقوم1بها1الفرد1من1اأجل1تعديل1اأو1اإبقاء1�سلوكه1اخلا�ص.11
اأم���ا1ر�س���ا1)1,11999����ص171(1فيعرفها1بق���درة1الفرد1على1توجيه1م�ساع���ره1واأفكاره1

واإمكاناته1نحو1االأهداف1التي1ي�سبو1اإليها.

كم���ا1ُتع���رف1اإدارة1ال���ذات1باأنها:جمموع���ة1من1االإج���راءات1التي1ت�ستخدم1
لتوجي���ه1�سل���وك1االأطف���ال1خارجي���ا1,1ًث���م1االنتق���ال1اإيل1اإدارة1االأطف���ال1ل�سلوكه���م1
داخلياً,حي���ث1جتع���ل1ه���ذه1االإج���راءات1االأطف���ال1عل���ى1وع���ي1بال�سلوكي���ات1الت���ي1
ب���ه1111111111111111111111111111111111111111111 القي���ام1 عليه���م1 ,والت���ي1 املالئم���ة1 بال�سلوكي���ات1 وع���ي1 بها,وعل���ى1 يقوم���ون1
ا(Barry & Messer, 2003)1.1ويع���رف1جاب���ر)1,12009����ص431(1اإدارة1ال���ذات1
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باأنه���ا1:مهارات1واآليات1�ساملة1ُت�ستخدم1مع1مناذج1خمتلفة1من1االأفراد1يف1مواقف1
متع���ددة1وم���ن1خ���الل1اأمن���اط1�سلوكي���ة1متنوع���ة1كو�سيط1ي���دل1عل���ى1فاعليته1فى1
حت�س���ني1ال�سل���وك,1وت�سم���ل:1مه���ارات1االن�سب���اط1الوج���داين,1والثق���ة,1والتكي���ف1

الواعي1بال�سمري,1والتفاوؤل1االإجنازي,1وتعرف1امل�سكالت.

اأم���ا1ج���اد1امل���وىل)1,12009����ص7141(1فيع���رف1اإدارة1ال���ذات1باأنه���ا:1تدري���ب1
االأطف���ال1عل���ى1تنفي���ذ1بع�ص1اأمن���اط1ال�سل���وك1بنف�سه1,حت���ى1مع1غي���اب1االإ�سراف1
الظاه���ر1عليه,1واأثناء1تواج���ده1مبفرده,بغر�ص1�سبط1وتعديل1�سلوكه,1وذلك1بعد1
تلق���ي1التدري���ب1املنا�سب1عل���ى1اإج���راءات1مراقبة1ال���ذات,1وتعزيز1ال���ذات,1وتقومي1

الذات,1وغريها1من1اإجراءات1اإدارة1الذات.

كم���ا1يعرف1�سحاتة)1,12010�ص4661(1اإدارة1الذات1باأنها:توجيه1القدرات,1
وال�سلوكي���ات1ال�سخ�سية1للطالب1نحو1حتقي���ق1االأهداف,1وذلك1من1خالل1اإدراك1
قيمة1الوقت1,1والتخطيط,1والتنفيذ,1والتقومي,1والتعامل1مع1التاأجيل1.1يف1حني1
ُيعرفها1الزاكي,1وال�سامي)1,12011�ص4591(1باأنها1:ا�ستغالل1الفرد1لكل1ما1ميلكه1
من1م�ساعر,1واأفكار,1واإمكانات,1اال�ستغالل1االأمثل1لتحقيق1االأهداف.11كما1عرفها1
1Johnson (2012,p.4)باأنه���ا:1تدخ���ل1ف���ردي1يت�سمن1قي���ام1التالميذ1مبراقبة1
اأدائه���م1لل�سلوكي���ات1اأو1املهام1املطلوبة,1وت�سجيل1تقيمهم1له���ا1من1وجهة1نظرهم.1
وعلي���ه1ُتع���د1اإدارة1الذات1اإ�سرتاتيجية1متقدمة1لتح�س���ني1�سلوك1ال�سف1الدرا�سي,1
تت�سم���ن1توجي���ه1ال���ذات1للقي���ام1بالن�ساط���ات1التي1تتطل���ب1من1االأطف���ال1مراقبة1

وتقييم1�سلوكهم1خالل1فرتة1زمنية1حمددة.

مما1�سبق1ميكن1تعريف1اإدارة1الذات1باأنها:1عملية1تت�سمن1توجيه1الفرد1
لذات���ه1للقيام1بالتطبي���ق1العملي1لفنيات1تعديل1ال�سلوك1عل���ى1نف�سه1وبنف�سه1من1
اأج���ل1�سب���ط1�سلوك���ه1واإح���داث1التعدي���ل1املطل���وب1فيه1مب���ا1يحق���ق1اأداءه1لل�سلوك1
االإيجاب���ي1امل�سته���دف1عل���ى1النحو1املطلوب1وف���ق1املعيار1املحدد1�سلف���ا1ًخالل1فرتة1

زمنية1حمددة.11
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ا�سرتاتيجيات اإدارة الذات:
تت�سم���ن1اإدارة1ال���ذات1ا�سرتاتيجي���ات1عدي���دة,1منها:التعاق���د1ال�سلوك���ي1
 Solicitation االجتماعي���ة1 امل�سان���دة1 وطل���ب1 1,Behavioral Contracting
ال���ذات1 ومدي���ح1 1Self- Instruction،ال���ذات وتوجي���ه1 1,of Social Support
االأه���داف1 وو�س���ع1 1, 1Self-Reinforcement ال���ذات1 تعزي���ز1 اأو1 1Self-Praise
 Self- Monitoring (Miltenberger, ال���ذات1 ومراقب���ة1 1,Goal-Setting

2011,p.122).

ويذك���ر1Tseng (2005)اأن1اإدارة1ال���ذات1تت�سم���ن1العدي���د1م���ن1املكونات1
1,Self-Recording111,1وت�سجيل1الذاتSelf-Observation1مثل:مالحظة1الذات
1,Self-Determination111,1وحتديد1ال���ذاتSelf-Evaluation11وتقيي���م1ال���ذات

1111.Self-Rewards (Tseng,2005,pp.18-22)11ومكافاأة1الذات

����ص584-5821(1 ����ص1 1, ,1وحمم���د1)12010 ,1ومني���ب1 ال�سخ����ص1 وُيح���دد1
اإج���راءات1اإدارة1ال���ذات1يف1خم�سة1اإجراءات,هي:1مراقبة1ال���ذات1)مالحظة1الذات,1
والتقارير1الذاتية(,التعليقات1والتغذية1الراجعة1الذاتية,وتقومي1الذات,1وتعزيز1
الذات,وتوجي���ه1ال���ذات.11ويذك���ر11Hansen (2011, P.2)اأن1القا�س���م1امل�س���رتك1
يف1معظ���م1درا�س���ات1اإدارة1ال���ذات1يت�سم���ن1ا�سرتاتيجي���ات1مراقبة1ال���ذات1,1وتقييم1
 Self-Management1الذات,1وتعزيز1الذات1,1وهو1ما1ي�سمى1بحزمة1اإدارة1الذات

.1Packages

مما1�سبق1يت�سح1اأن1اإدارة1الذات1عملية1تت�سمن1عديد1من1اال�سرتاتيجيات,1
وفيما1يلي1اأهمها:

1 -:Self- Monitoring1مراقبة الذات
ت�سم���ى1اأحيان���ا1ًمالحظ���ة1ال���ذاتSelf-Observation1,1وُتع���رف1باأنه���ا1
:عملي���ة1يطلب1خاللها1من1الفرد1مالحظ���ة1جوانب1حمددة1من1�سلوكه1وتقدمي1
و�س���ف1له���ذه1ال�سلوكي���اتDryden ,2007 ,p.9(1).1كم���ا1ُتعرف1باأنه���ا:1التدخل1
ال���ذي1في���ه1يق���وم1الف���رد1مبالحظ���ة1وت�سجي���ل1�سلوك���ه1خ���الل1ف���رتات1زمني���ة1مت1
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حتديدها,وفيه���ا1يك���ون1املتعلم1مدرك1مل���ا1يفعل1,وي�سجل1بع�ص1اأبع���اد1املهمة1التي1
يق���وم1به���ا1(McDougall,  1998)..1كما1ت�سري1مراقبة1الذات1اإىل1قدرة1االأفراد1
عل���ى1مالحظ���ة1�سلوكه���م1ب�س���كل1منتظ���م,1وحتدي���د1م���دي1ظه���ور1اأو1ع���دم1ظهور1
ال�سل���وك1امل�سته���دف1(Cooper et al., 2007, p.125).1ومراقب���ة1ال���ذات1فني���ة1
جي���دة1ت�ستخدم1غالبا1ًلتح�سني1امل�س���كالت1ال�سلوكية,1واالأكادميية1لدى1االأطفال,1
واملراهق���ني,1وتتك���ون1م���ن1جانب���ني:1االأول-1مراقب���ة1الف���رد1ل�سلوك���ه,1والث���اين-1
ت�سجيل���ه1بطريق���ة1ما,1اأو1ما1يع���رف1بالتقارير1الذاتية)ال�سخ����ص1واآخرون12010,1

. Shapiro et al. , 1998, p.5461�ص(583 ؛,

ومراقب���ة1ال���ذات1تت�سم���ن1جم���ع1وحتلي���ل1البيان���ات1املتعلق���ة1بال�سل���وك1
امل�سته���دف,1واالأطف���ال1ميكنه���م1اأن1يتعلم���وا1مراقب���ة1وت�سجي���ل1�سلوكهم1اخلا�ص1
مكون���ني:1 ال���ذات1 مراقب���ة1 تت�سم���ن1 وبه���ذا1 1.(Miltenberger,2011,p.110)
االأول-1مالحظ���ة1ال���ذات,1اأي1مالحظ���ة1الف���رد1ل�سلوكه,1والث���اين-1ت�سجيل1الفرد1
له���ذا1ال�سل���وك,1وو�سف1اأدائ���ه1له.1ولكي1تنج���ح1عملية1مراقبة1ال�سل���وك1يجب1اأن1
يك���ون1االأطفال1مدرك���ني1لل�سلوك1املراد1تغيريه,1وال�سلوك1امل�ستهدف1املراد1القيام1

به1بداًل1منه,1ومعيار1حتقيقه.1

2 -:Self-Instruction or Self-Speech1توجيه الذات اأو كالم الذات
ويعن���ي1اأن1يوج���ه1الف���رد1�سلوك���ه1ال�سخ�س���ي1ب�س���ورة1لفظية)ال�سخ����ص1
واآخرون1,12010,1�ص584(.1فمعظم1النا�ص1يتكلمون1مع1اأنف�سهم1حول1ما1يقومون1
به,اإم���ا1ب�س���كل1�س���ري,1اأو1علني)مث���ل1تعل���م1كي���ف1تق���ود1اأو1اأ�سن���ع1الكعك���ة(,1ه���ذه1
الت�سريح���ات1ت�سمى1كالم1ال���ذات1اأو1اأمر1الذات,1وهذه1االإ�سرتاتيجية1تكون1فعالة1
ج���داً,1ال�سيم���ا1م���ع1االأطف���ال1عند1تعلم1مه���ارة1جدي���دة,1اأو1القيام1مبهم���ة1جديدة1
(Duarte & Baer, 1994,p.3),1حي���ث1يق���وم1االأطفال1بال�سلوك1املطلوب1بينما1
يتكلمون1ب�سوت1م�سموع1عما1يقومون1به,1ثم1ينتقلون1اإىل1الكالم1الأنف�سهم1�سراً.111
كما1ميكن1ا�ستخدام1التعليمات1اللفظية1للذات,1كاأن1يقول1لنف�سه,1اإن1تذاكر1ميكن1
اأن1تكاف���ئ1نف�س���ك1مب�ساه���دة1التليفزي���ون1الحق���ا1,1ًوكاأن1ي�ساأل1نف�س���ه1اأ�سئلة1حول1
العمل1املطلوب,1كاأن1يقول1لنف�سه1ما1اأف�سل1اأ�سلوب1لفعل1ذلك؟11ويجيب1نعم,1هو1
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اأن1اأتبع1هذا1الطريق1,1وكذلك1التوجيهات1اللفظية1خالل1العمل,1مثل:اأنت1ميكنك1
.(Shapiro et al. , 1998, p.547; Martinez, 2005, p.25)1القي���ام1به���ذا

وياأخ���ذ1حدي���ث1ال���ذات1منط���ني:1االأول1-1التعليمات1اللفظي���ة,1من1قبيل1
ال1تن�س���ى1فع���ل1كذا,1والثاين-11يدع���ى1ال�سلوك1املحك���وم1بقواعد)مثل1القوانني1اأو1
املمار�س���ات1الدينية(,اأي1تذكري1النف�ص1به���ذه1القواعد,1وكالهما1يعمالن1كمحفز1

(Tseng, 2005, p. 8)1.للقيام1بال�سلوك1املطلوب

3 -:1Self-Evaluation1 تقييم الذات
ه���و1التدخل1الذي1يق���وم1فيه1الفرد1مبقارنة1اإجنازه1مبعيار1لالأداء1الذي1
مت1و�سعه1من1قبل1�سخ�ص1اآخر(Hansen, 2011, p.3).فمثاًل1اإذا1طلبت1االأم1من1
طفله���ا1و�س���ع1االألعاب1يف1ال�سندوق1بع���د1انتهائه1من1اللعب,1وبع���د1اللعب1الطفل1
فع���ل1ذل���ك1وتاأك���د1م���ن1و�س���ع1كل1اللع���ب1يف1ال�سن���دوق,اإذا1اأن���ا1حققت1املطل���وب,اإذ1
.(Tseng, 2005, p.9)1يتعل���م1االأطف���ال1التمييز1بني1اأدائهم1اجليد1وغري1اجليد
وتاأت���ي1عملي���ة1تق���ومي1ال���ذات1يف1مرحل���ة1متقدمة1م���ن1تدريب1الطفل1عل���ى1اإدارة1
الذات,حي���ث1ينبغ���ي1اأن1يك���ون1)قبل1الو�س���ول1لهذه1املرحلة(1ق���د1مت1تدريبه1على1
اإج���راءات1مراقبة1الذات,1والت�سجي���ل1الذاتي,1والتعليقات1الذاتية,1وتوجيه1الذات1

)ال�سخ�ص1واآخرون1,12010,1�ص5841(.

4 -:Self-Correction1ت�سحيح الذات
عملية1ت�سحيح1الذات1حتدث1بعد1عملية1تقييم1الفرد1ل�سلوكه1اأو1اإجنازه,1
وبالتايل1يت�سمن1ذلك1قيام1الفرد1بتعديل1اأو1تبديل1�سلوكه1ليطابق1معيار1االأداء1
املو�س���وع1م���ن1قب���ل,1وذل���ك1اإذا1كان1االأداء1اأقل1م���ن1املطلوب1حتى1يزي���د1الفرد1من1

جهده؛1لتحقيق1ال�سلوك1على1النحو1املطلوب.

5 -1:Self-Reinforcement11تعزيز الذات
هو1ح�سول1الفرد1على1التعزيز1من1نف�سه1اإذا1قام1بال�سلوك1املطلوب1وفق1
معي���ار1حتقيق���ه,كاأن1نطل���ب1من1االأطف���ال1مراقبة1�سلوكهم1خالل1ف���رتة1ما1اأثناء1
اللع���ب,1اأو1خ���الل1جمموعة1تعلم1�سغرية1وبعد1انتهائه���ا1طلب1منهم1اأن1يحكمون1
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عل���ى1�سلوكهم,1ويقومون1برفع1االإبه���ام1الأعلى1للنجاح1واالأ�سفل1للف�سل1فهذا1يعد1
تعزي���ز1ذات���ي1له���م1(Tseng,2005,p.10).1اأو1تعزي���ز1الذات1بالق���ول1لنف�سه1)اأنت1
فعل���ت1ه���ذا1,1عظي���م(1(Martinez, 2005, p.25).1وتعزي���ز1ال���ذات1يح���دث1عند1
حتقيق1الفرد1خلطوة1يف1اجتاه1حتقيق1ال�سلوك1امل�ستهدف1للقيام1باخلطوة1التال

.(Miltenberger,2011,p.125)ية

كما1اأن1وعي1الفرد1مبا1يرتتب1على1�سلوكه1من1نتائج1هي1اإحدى1املداخل1
االأ�سا�سي���ة1الإدارة1الذات,حي���ث1ميك���ن1ا�ستخ���دام1التعزي���ز1ال�سلب���ي1واالإيجابي1هنا1
؛لكي1يقوى1ال�سلوك1والعقاب1الإ�سعافه,1على1�سبيل1املثال1اإذا1كان1الهدف1اأن1يزيد1
الطالب1وقت1مذاكرته,1فاإنه1يكافئ1نف�سه1اإذا1حقق1ذلك1مب�ساهدة1التليفزيون1اأو1
الذهاب1للت�سوق,1وقد1يعاقب1اإذا1مل1يحقق1ذلك1بتنظيف1غرفة1املعي�سة,1فالتعزيز1

.)Cooper et al., 2007, p.75)1ًوالعقاب1الذاتي1يوؤثر1تاأثريا1ًاإيجابيا

وهن���اك1�س���روط1حم���ددة1لتعزي���ز1الذات,هي:حري���ة1و�س���ول1الف���رد1اإىل1
املع���ززات,1وحتدي���د1الف���رد1بنف�س���ه1مل�ست���وى1االأداء1املطلوب1حتقيقه1قب���ل1ح�سوله1
عل���ى1التعزي���ز,1وحكم1الف���رد1بنف�سه1على1مدى1حتقيقه1ملعي���ار1ال�سلوك1امل�ستهدف1
قب���ل1التعزيز,1وقد1ثبت���ت1فعالية1التعزيز1الذاتي1يف1حت�س���ني1ال�سلوكيات1ال�سفية1

.(Shapiro et al., 1998, p.545; Dryden, 2007, p.8)11واالأكادميية

6 -:1Self-Management Treatment Packages11حزمة اإدارة الذات
وه���ي1تت�سمن1اإ�سافة1فنيات1اأخرى1ملراقبة1الذات1اأو1تقييم1الذات,1مثل:1
املكاف���اآت1اخلارجي���ة,1وو�س���ع1االأه���داف,1والتغذي���ة1الراجع���ة,1وتقريب���ا501ً%1م���ن1
تدخ���الت1اإدارة1الذات1تت�سم���ن1تقدمي1املكافاآت1اخلارجي���ة؛1وبالتايل1ُيعد1تقدمي1
اإدارة1الذات1من1خالل1حزمة1عالجات1هو1ال�سائع1مقارنة1بتقدمي1مراقبة1الذات1

.(Hansen, 2011,p. 2)1اأو1تقييم1الذات1وحدها

7 -1Environmental Control :ال�سبط البيئي
اأو1 معاجل���ة1 ه���ي1 اأخ���رى1 اإ�سرتاتيجي���ة1 ال���ذات1 اإدارة1 تت�سم���ن1 كم���ا1
تعدي���ل1البيئ���ة1اأو1ال�سب���ط1البيئي)مث���ل:1كتاب���ة1ر�سالة1تذك���ري,اأو1و�س���ع1اإ�سارات1
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ب�سري���ة1اأخ���رى,1اأو1ترتي���ب1االأث���اث1بطريق���ة1تعي���ق1قي���ام1الفرد1ب�سل���وك1حمدد(,1
وبطري���ق1ميك���ن1 املرب���ني1 قب���ل1 م���ن1 بو�س���وح1 امل�سته���دف1 ال�سل���وك1 ُيح���دد1 كم���ا1
قيا�س���ه,1كم���ا1حُت���دد1عواق���ب1ال�سل���وك1م���ن1قب���ل1االأف���راد1اأنف�سه���م1)مكاف���اأة1اأو1
معاقب���ة1االأف���راد1اأنف�سه���م1بن���اء1عل���ى1�سلوكه���م(.1كم���ا1تت�سم���ن1�سب���ط1املث���ريات1
تزي���د1 مث���ريات1 اإ�ساف���ة1 اأو1 امل�سته���دف,1 ال�سل���وك1 بح���دوث1 املرتبط���ة1 ال�سابق���ة1
ال�سب���ط1 واإ�سرتاتيجي���ة1 املرغ���وب,1 غ���ري1 ال�سل���وك1 م���ن1 تقل���ل1 اأو1 م���ن1حدوث���ه,1
البيئ���ي1اأو1�سب���ط1املث���ريات1جتع���ل1اإدارة1ال���ذات1اأك���ر1فعالي���ة1يف1تعدي���ل1ال�سلوك

.(Martinez ,2005,p.22;Cooper et al.,2007,p.77)

خطوات تعليم التالميذ اإدارة الذات:
ميك���ن1تلخي����ص1اإجراءات1تعلي���م1التالميذ1اإدارة1الذات1يف1خم����ص1خطوات1,1هي1:

ل���ه1- 1 القاع���دي1 واخل���ط1 امل�سته���دف1 ال�سل���وك1 حتدي���د1 الأوىل:1 اخلط�وة 
 Determination of the target behavior(s) and baseline data
االأه���داف1تعن���ي1حتدي���د1م�ست���وى1معي���اري1لل�سل���وك1 collection:1و�س���ع1
1.(Miltenberger, 2011, p.123)1امل�سته���دف1ينبغي1للف���رد1الو�سول1اإلي���ة
وهن���ا1يق���وم1االأطف���ال1بتعريف1واختي���ار1ال�سل���وك1امل�سته���دف1باأنف�سهم,1وهذا1
ي�سم���ن1ا�ستم���رار1�سب���ط1الطف���ل1ل�سلوك���ه,1وم���ن1امله���م1اأن1تذك���ر1الطف���ل1اأن1
اله���دف1من1تعليمه1اأن1يدي���ر1ذاته,1وقد1يتم1و�سع1االأهداف1من1خالل1املعلم,1
اأو1من1قبل1املعلم1واالأطفال1معاً,1اأو1الوالدين,1ويقوم1االأطفال1بكتابة1ال�سلوك1
امل�ستهدف,1ومعيار1اإجنازه1على1بطاقة1اأو1ورقة1كهدف1ينبغي1الو�سول1اإليه.

اخلطوة الثانية:التدريب1على1مراقبة1وت�سجيل1ال�سلوك,1وفيها1يقدم1املعلم1- 2
لالأطف���ال1منذج���ة1لكيفية1القيام1مبه���ارات1ت�سجيل1ومراقب���ة1الذات,1مثاًل1:1
يق���وم1املعل���م1بع���د1كل1فرتة1م���ن1الوقت1بح�ساب1ع���دد1الكلمات1الت���ي1كتبت,1اأو1
ع���دد1الفق���رات1التي1قراأت,1اأو1يوجه1لنف�سه1�س���وؤااًل,1هل1اأنا1م�ستمر1يف1االنتباه1
مل���ا1اأق���وم1به؟11كما1يقدم1املعلم1التوجيهات1للطالب1متى1احتاجوا1لت�سجيل,1اأو1

تقدير1تقدم1�سلوكهم.
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3 - Practicing1:اخلط�وة الثالثة:1املمار�س���ة1الفعلية1ملراقب���ة1وت�سجيل1ال���ذات
Self-Monitoring and Self-Recording,1وفيه���ا1يقوم1االأطفال1مبا1مت1
تدريبهم1عليه1يف1املرحلة1ال�سابقة1نحو1ت�سجيل1ومراقبة1تقدمهم1يف1حتقيق1
ال�سل���وك1امل�ستهدف,مع1تقدمي1املعلم1له���م1امل�ساعدة1والنمذجة1متى1احتاجوا1
له���ا,1كم���ا1يقوم1االأطفال1واملعلم1مبراقبة1�سل���وك1االأطفال,1اأو1ت�سجيل1معدله1
يف1ذات1الوقت1,1ويقارن1االأطفال1واملعلم1ما1�سجله1كل1منهم,1وحتديد1التعزيز1

اأو1املكافاآت1التي1تقدم1لالأطفال1.
اخلط�وة الرابعة: تقييم1ال���ذاتSelf-Evaluation1:1,1وفيها1يقوم1االأطفال1- 4

بت�سجي���ل1اأدائه���م1لل�سل���وك1,1وتقدي���ر1مع���دل1التق���دم1ال���ذي1حقق���وه1بالفعل,1
ومقارن���ة1ذل���ك1مبعيار1االإجن���از1املو�س���وع1يف1املرحل���ة1االأوىل,1كموؤ�سر1لتحقق1
ال�سل���وك1امل�سته���دف,1ويج���ب1اأن1يك���ون1االأطف���ال1عل���ي1وع���ي1ت���ام1بالتغ���ريات1

املطلوب1حدوثها1يف1ال�سلوك1للحكم1باإن1ال�سلوك1امل�ستهدف1حتقق.
5 - Self-Administration of1:اخلط�وة اخلام�سة:االإدارة1الذاتية1للمكاف���اآت

1,1Rewardsوفيه���ا1يح�سل1االأطف���ال1على1املكافاآت1التي1اختاروها1يف1املرحلة1
االأوىل1اإذا1حققوا1معيار1االإجناز1لل�سلوك1امل�ستهدف1خالل1املدة1الزمنية1املحددة,1
واإذا1حق���ق1االأطف���ال1اأو1معظمهم1هذا1املعي���ار1يتم1زيادة1مدة1مراقبة1وت�سجيل1
 (McDougall, & Brady, 1998,p.152 ; Lee,ال�سل���وك1ع���ن1ذي1قب���ل
 2001p.262;Tseng,2005,pp.18-22;Martinez ,2005,pp.25-26 ;

.Cooper et al., 2007,p.135;Dryden,2007,p.8)

Problematic Classroom Behavior :ثانيًا: ال�صلوك ال�صفي املحُ�صكل
ُيعت���رب1ال�سل���وك1املُ�س���كل1بحج���رة1الدرا�س���ة1اأح���د1اأهم1مظاه���ر1امل�سكالت1
م���ن1 العدي���د1 وهن���اك1 1. 1 1(Thompson ,2012, p.5) ال�سفي���ة1 ال�سلوكي���ة1
امل�سطلح���ات1الت���ي1ُت�ستخدم1على1نحو1متب���ادل1لالإ�سارة1اإىل1ه���ذا1ال�سلوك,1مثل:1
1Inappropriate Classroom Behaviorاملنا�س���ب غ���ري1 ال�سف���ي1 ال�سل���وك1
 Negative ال�سلب���ي1 ال�سف���ي1 وال�سل���وك1 1,)262 ����ص1 )اخلطيب,حم���دي,1,1997
1Classroom Behavior)ب���ركات,92,120081(,1اأو1ال�سل���وك1ال�سف���ي1الفو�س���وي1
177, وعي�س���ى,12006 الق���ادر,1 )عب���د1 1Disruptive Classroom Behavior
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اأو1 1,Disruptive Behavior اأو1ال�سل���وك1املُ�س���كل1 ؛اخلطي���ب1,2004,1����ص661(,1
امل�سط���رب1,اأو1اجلانح,1اأو1ال�ساذ..1الخ,1وذل���ك1بال�سف1الدرا�سي)اأبو1النور,1,20081
����ص4591(,1اأو1ال�سل���وك1املُ�س���كلProblematic Behavior11باملدر�س���ة1وال�س���ف111
)ع���واد1,1زامل1,2011,1�ص1481(,1وق���د1ي�ستخدم1بع�سهم1م�سطلح1ال�سلوك1املُ�سكل1

مرادفا1ًلكل1اأو1بع�ص1امل�سكالت1ال�سلوكية1عند1تناولهم1لها11.1

تعريف ال�سلوك ال�سفي امُل�سكل:
ال�سلوك1ال�سفي1امل�سكل1�سلوك1غري1مقبول1يت�سمن1االأفعال1والن�ساطات1
غ���ري1املقبول���ة1– وفق1املتطلبات1العمرية1واالأخالقية1– التي1ت�سدر1عن1التلميذ1
داخل1الف�سل1)اأبو1النور,1,20081�ص4601(.1ويرى1اخلطيب1وحمدي1)1,11997�ص1
262-263(1اأن1ال�سل���وك1ال�سف���ي1غري1املنا�سب1هو1الفعل1اأو1الن�ساط1اأو1الكالم1غري1
املرتب���ط1بتاأدي���ة1املهام1التعليمية1ال�سفية1اأو1الذي1يعيق1ال�سخ�ص1نف�سه1اأو1اأقرانه1

عن1التعلم1اأو1يعيق1املعلم1عن1التعليم.

وج���اء1عن���د1ال�سندي���وين)1,12003����ص1����ص142-143(1اأن1ال�سل���وك1املخ���ل1
بالنظام1داخل1الف�سل1هو1جمموعة1امل�سكالت1التي1ت�سدر1عن1الطالب1والطالبات,1
وتخل1بالنظام1يف1الف�سل1؛1مما1يرتتب1على1ذلك1توقف1�سري1العملية1التعليمية,1
بل1جعلها1م�ستحيلة1يف1بع�ص1االأحيان.11وعرفJohnson (2012,p.4)11ال�سلوك1
ال�سف���ي1غ���ري1املالئ���م1باأنه:1االن�س���راف1عن1امله���ام1ال�سفية1التعليمي���ة,1واحلركة1
املفرط���ة,1وق�سور1االنتب���اه,1وال�سياح,1واحلاج���ة1امل�ستمرة1للمراقب���ة.1كما1ُيق�سد1
ب���ه1كل1االأفع���ال1الت���ي1ت�س���در1داخ���ل1ال�س���ف,1والت���ي1م���ن1�ساأنه���ا1اإعاق���ة1اجلوانب1
االأكادميي���ة,1واالجتماعية,1واإحلاق1الطفل1االأذى1باأقرانه1والرا�سدين,1وتعري�ص1

.(Thompson,2012,p.5)ًالطفل1ذاته1خلطر1الف�سل1الدرا�سي1الحقا

كما1ُيعرف1ال�سلوك1الفو�سوي1ال�سفي1باأنه:11�سلوك1يوؤدي1اإىل1تعطيل1اأو1
عرقل���ة1ن�ساط1االآخرين1مثل:اإ�سدار1االأ�سوات1غري1املنا�سبة,1واإلقاء1االأ�سياء1على1
االأر�ص1..الخ1)اخلطيب,1,20041�ص661(.1ويعرف1عبد1القادر,1وعي�سى)1,2006�ص1
77(1ال�سل���وك1الفو�س���وي1ال�سف���ي1باأنه:جمموعة1االأقوال,1واالأفع���ال1التي1ت�سدر1

عن1التلميذ1بغر�ص1اإ�ساعة1الفو�سى1داخل1حجرة1الدرا�سة.
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ويع���رف1بركات)192,12008�ص(1ال�سلوك1ال�سفي1ال�سلبي1باأنه:1منط1من1
ال�سلوك1النمطي1غري1املرغوب1فيه1يقوم1به1التلميذ1يف1غرفة1ال�سف,1ويرى1املعلم1
�سرورة1تغيريه,1اأو1تعديله,1اأو1اإعادة1ت�سكيله1من1جديد,1اأو1على1االأقل1خف�سه1اإىل1

الدرجة1التي1ال1تعيق1العملية1التعليمية.

كم���ا1ُيع���رف1ال�سل���وك1ال�سف���ي1املُ�سكل1باأن���ه1:اأي1�سلوك1يقوم1ب���ه1الطالب1
الدرا�س���ي11111111111 ال�س���ف1 داخ���ل1 يف1 التعليمي���ة1 البيئ���ة1 واإرب���اك1 ا�سط���راب1 اإىل1 ي���وؤدى1
(Theodore et al., 2004, p.253; Fernandez, 2010, p.7)..11كما1يعرف11
ال�سل���وك1ال�سف���ي1املُ�س���كل1باأن���ه:1تل���ك1احلالة1التي1تك���ون1فيها1�سخ�سي���ة1التلميذ1
م�سطرب���ة,1وتظهر1عليه���ا1اأعرا�ص1�سلوكية1تعيق1من1النم���و1اجل�سدي,1والعقلي,1
والوج���داين,11واالجتماع���ي1لديه؛1وبالت���ايل1توؤثر1�سلبا1ًعلى1تعلم���ه,1وتعامله1مع1
معلمه,1ومع1زمالئه1التالميذ1اأثناء1الدر�ص)عواد,1وزامل2011,1,�ص1�ص1481(.

مم���ا1�سب���ق1ميكن1تعري���ف1ال�سلوك1ال�سف���ي1املُ�سكل1باأنه:1كل1م���ا1يقوم1به1
التلميذ1داخل1حجرة1الدرا�سة1من1اأفعال1اأو1اأقوال1ال1تتفق1مع1النظام1ال�سفي,1اأو1
ت�سب���ب1اإعاق���ة1تعلمه,1اأو1تعلم1اأقران���ه,1اأو1تعيق1عمل1املعلم,1وتوؤثر1�سلبا1ًعلى1جودة1
البيئ���ة1التعليمي���ة1ال�سفية1عموم���اً,1وي�سمل:ال�سلوكيات1احلركي���ة,11وال�سلوكيات1
العدوانية,1وال�سلوكيات1ال�سوتية1ال�سلبية,1و�سلوكيات1عدم1االمتثال1للتعليمات.

مظاهر1ال�سلوك1ال�سفي1املُ�سكل:

تتع���دد1اأمن���اط1ال�سل���وك1ال�سف���ي1املُ�س���كل1ال���ذي1ي�س���در1ع���ن1التالمي���ذ1
بحج���رة1الدرا�س���ة1,1بع�سه���ا1ُيع���د1ماألوف���ا1ُاأو1اأقل1خط���ورة1كالرث���رة,1وال�سحك,1
وم�س���غ1اللبان,1والتهريج,1ون�سي���ان1االأدوات1املدر�سية,1كاالأقالم1والدفاتر,1وكرة1
احلركة1داخل1ال�سف,1كما1اأن1هناك1م�سكالت1�سلوكية1اأكر1خطورة1من1�سابقتها,1
كالتخري���ب1املتعم���د1للممتل���كات,1ورف�ص1القي���ام1بالواجبات1املدر�سي���ة1,1واالجتاه1
العدواين1نحو1املعلم,1والغياب1املتكرر1عن1املدر�سة1دون1عذر,1والتحدث1بلغة1بذيئة

)عواد,1وزامل1,12011,1�ص1411(.
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وم���ن1ال�سلوكيات1ال�سفية1غري1املقبول���ة:1العدوان,1والعنف,1والتخريب,1
والعناد,1واخلروج1عن1النظام,1وعدم1االمتثال1للتعليمات,1وكرة1احلركة,1ونق�ص1
االنتب���اه,1واالندفاعي���ة,1واخلروج1من1املقعد,1والب�سق1عل���ى1االآخرين,1وا�ستخدام1
االألفاظ1النابية,1والتدخني,1والت�ساجر1مع1الزمالء,1وال�سرقة1,1والكذب,1وتناول1
الطعام1داخل1الف�سل,1وعدم1املحافظة1على1نظافة1الف�سل,1وحتطيم1اأثاث1الف�سل1
,1وال�سياح1ب�سوت1مرتفع,1والتاأخر1عن1املدر�سة,1وكرة1الكالم1والرثرة,1و�سلوك1

امل�ساغبة)اأبو1النور1,12008,1�ص1�ص461-460(.

وم���ن1ال�سلوكي���ات1ال�سفي���ة1ال�سيئ���ة1الت���ي1ت�س���در1م���ن1التالمي���ذ1اأي�س���ا1ً
ال�سراخ1وال�سياح,1وعدم1تنفيذ1التعليمات,1والتاأخر,1والنوم1يف1الف�سل,1وال�سجار,1
والتخوي���ف11111111 والتهدي���د1 واللفظ���ي,1 الب���دين,1 والعن���ف1 ال�س���ف,1 داخ���ل1 واجل���ري1

.(Christensen et al.,  2004, p. 201; Harrell, 2009,  p.69)

املبا�س���رة1وغ���ري1 االأ�س���كال1 املُ�س���كل1يت�سم���ن1 ال�سف���ي1 ال�سل���وك1 اأن1 كم���ا1
يت�سم���ن1 كم���ا1 1.(Crick & Gropeter, 1995, p.711)للع���دوان املبا�س���رة1
والك���ذب,1واالن�سح���اب,1 غ���ري1االجتماعي���ة1كال�سرق���ة,1والتخوي���ف,1 ال�سلوكي���ات1
والقل���ق1االجتماع���ي,1و�سلوكي���ات1التمرد1مث���ل:1عدم1طاعة1االأوام���ر,1واملجادلة1يف1
م���ا1يطل���ب1من���ه,1والتي1توؤث���ر1بدورها1على1ج���ودة1بيئ���ة1التعلم1بال�س���ف1الدرا�سي111111111111111111111111111111111111111111111111111111
.(Kaiser & Rasminsky, 2009, p.147)1كم���ا1تت�سم���ن1م�س���كالت1االإخ���الل1
بالنظ���ام1داخ���ل1ال�سف:1الرغبة1فى1املرح1والظه���ور1بدرجة1كبرية,1وتكرار1اإحداث1
�سو�س���اء,1وحماول���ة1اإزع���اج1االآخري���ن,1وال���كالم1دون1اإذن1املعل���م,1والت�ساج���ر1م���ع1
زمالئ���ه1دون1�سبب,1وتكرار1التح���رك1يف1الف�سل1دون1احلاجة1لذلك,1وغريها1من1

امل�سكالت1)ال�سنديوين,1,120031�ص1431(.

ويرى1اخلطيب1وحمدي)1,1997�ص1�ص2621-263(1اأن1ال�سلوك1ال�سفي1
غ���ري1املنا�س���ب1ي�سم���ل1اخلروج1م���ن1املقعد1يف1وقت1غ���ري1منا�س���ب,1والوقوف1بدون1
اأذن,1والتج���ول1يف1غرف���ة1ال�س���ف,1والقف���ز1يف1غرف���ة1ال�سف,1وحتري���ك1املقعد1من1
مكان���ه,1والع���دوان1اجل�سم���ي1واللفظ���ي,1والركل,1وال�س���رب1املبا�س���ر1اأو1من1خالل1
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اأدوات1معين���ة,1والدف���ع,1واأخ���ذ1املمتلكات1ب���دون1اإذن,1وال�ستم,1والتهدي���د,1واملناداة1
باأ�سم���اء1غ���ري1مقبولة,1و�سد1ال�سع���ر,1اإ�سافة1اإىل1االإزعاج1اللفظ���ي,1مثل:التحدث1
م���ع1االآخري���ن,1واالإجابة1ع���ن1االأ�سئل���ة1دون1اإذن,1واملناداة1على1االآخري���ن,1واإ�سدار1
اأ�س���وات1مزعج���ة1اأخ���رى,1كالت�سفي���ق,1والغن���اء1)اخلطي���ب1وحم���دي,1,119971�ص1
����ص2621-263(.1وتو�سل���ت1درا�س���ة1دوم1)1999(1اإىل1اأن1ال�سلوك1العدواين1البدين1
ه���و1اأكر1اأمناط1ال�سل���وك1العدواين1ال�سفي1انت�ساراً,1يلي���ه1اللفظي,1ثم1الرمزي,1
ويزداد1العدوان1بزيادة1حجم1املدر�سة1وحجم1الف�سل,1يف1حني1ال1يختلف1باختالف1
ال�سلوكي���ات1 1Sauceda (2011) التالمي���ذ.1كم���ا1يح���دد1 املدر�س���ة,1وعم���ر1 ن���وع1
ال�سفي���ة1غري1التوافقية1بث���الث1�سلوكيات:االأوىل-1�سلوكي���ات1احلركة1والتململ1111111111111
Fidgeting behaviorsمث���ل:1احلرك���ة1يف1الغرف���ة1واالنتق���ال1م���ن1املقع���د1اأثناء1
الدر����ص,1والثاني���ة1-1ال�سلوكي���ات1الفو�سوي���ةDisruptive behaviors1:,1مث���ل1
:من���اداة1زمالئ���ه1باأ�سماء1غ���ري1الئقة,1واإهان���ة1زمالئه,1والتعليق���ات1غري1الالئقة1
عل���ى1�سل���وك1وعم���ل1زمالئ���ه,1واالأفع���ال1اال�ستفزازي���ة1للزم���الء1كالدف���ع1والركل1
والوخ���ز,1واخل���روج1بدون1اإذن1خالل1الدر�ص,1والتحدث1مع1زمالءه1اأثناء1الدر�ص,1
1:Non-compliance behaviors1والثالثة-1�سلوكيات1عدم1االمتثال1للتعليمات
مثل:1رف�ص1تنفيذ1ما1يقال1له,1والرد1بال1على1اأي1ن�ساط1يطلب1منه,1واجلري1يف1

.(Sauceda,2011,pp. 21-22)1الطرقات,1وعدم1تنظيف1مكان1عمله

مما1�سبق1يت�سح1اأن1ال�سلوك1ال�سفي1املُ�سكل1تتعدد1�سوره,1وقد1يوجه1اإىل1
الزم���الء,1اأو1اإىل1اأدواته���م,1اأو1اإىل1اأث���اث1حجرة1الدرا�سة,1وق���د1ُيعيق1تعلم1التلميذ1
نف�س���ه,1وزم���الءه,1وُيعي���ق1عم���ل1املعلم,1بل1قد1ي�س���ل1اإىل1التهك���م,1اأو1العدوان1على1

املعلم,1ولو1باللفظ.
اإدارة1الذات1وال�سلوك1ال�سفي1املُ�سكل:1

ي�سي���ع1جل���وء1املعلم���ني1الأ�سالي���ب1�سلطوي���ة1ملواجه���ة1ال�سل���وك1ال�سف���ي1
املُ�سكل,1مثل:1العقاب,1والتوبيخ1واحلرمان1من1املكافاآت,1وهذه1االأ�ساليب1ال1حتقق1
ال�سل���وك1االجتماعي1االإيجابي1بالف�س���ل,1وتوؤكد1افتقار1املعلم1اإىل1الثقة1بالنف�ص,1
 (Baker, 2005,P.51; Bromfield, اإدارة1ال�س���ف1 و�سع���ف1امتالك���ه1مله���ارات1

.2006, P.188)
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وجل���وء1املعل���م1اإىل1املث���ريات1املنف���رة1كاأ�سل���وب1عقابي1للحد1م���ن1ال�سلوك1
ال�سف���ي1غ���ري1املنا�سب1يجع���ل1اجلو1ال�سف���ي1م�سحون���ا1ًبالتوتر,1فيجع���ل1العملية1
التعليمي���ة1منف���رة1للتالمي���ذ1واملعلمني,1ويحول1دون1تكوي���ن1عالقة1اإيجابية1بني1
التلمي���ذ1واملعلم)اخلطيب,1وحمدي,1,19971����ص1�ص2561(.1وقد1يلجاأ1املعلمني1يف1
�سبيل1�سبط1�سلوك1تالميذهم1اإىل1ترتيب1اأماكن1جلو�ص1التالميذ1ذوي1ال�سلوك1
املُ�س���كل,1وربط1�سلوكه���م1بالدرجات,1ومنع1االمتيازات1عنه���م,1وعقد1مقابالت1مع1
الوالدي���ن,1والن�س���ح1واالإر�س���اد,1واالإحال���ة1اإىل1املر�س���د1الطالب���ي1ال���خ,1ومثل1هذه1
ال�سلوكي���ات1ق���د1ال1ت�سل���ح1مع1بع�ص1التالميذ,1وت�سبح1كاأعم���ال1روتينية1ال1طائل1
 (Sauceda,2011,p.2;1منه���ا,1ف�س���اًل1عن1تاأثريها1املوؤق���ت1اإن1اأثرت1يف1�سلوكه���م
(Oliver et al., 2011, P.4.111ومث���ل1ه���ذه1االأ�سالي���ب1يف1�سبط1ال�سلوك1ال�سفي1
ترك���ز1عل���ى1اأه���داف1ق�س���رية1املدى1فق���ط,1وتف�س���ل1يف1حتقي���ق1تط���ور1اإدارة1الذات1
لدى1التالميذ1على1املدى1البعيد,1وحتقيق1التغيري1االإيجابي1الدائم1يف1�سلوكهم1

.(Lane,Menzies, Bruhn, & Crnobori ,2011,p.225)

وُتع���د1اإدارة1الذات1م���ن1اأن�سب1اال�سرتاتيجيات1لتعدي���ل1ال�سلوك1ال�سفي1
املُ�س���كل,1حي���ث1له���ا1العدي���د1من11املزاي���ا1التي1تفتق���ر1اإليها1فنيات1تعدي���ل1ال�سلوك1
االأخ���رى1عموم���اً.1ويتمث���ل1ذل���ك1يف1اأن1تاأثريها1ممت���د1االأثر1عل���ي1ال�سلوك1واأكر1
عمومية,1حيث1يدوم1لفرتة1طويلة1بعد1توقف1الربنامج,1وميتد1اإىل1اأماكن1اأخرى1
واإىل1ال�سلوكي���ات1االأخ���رى1ذات1العالق���ة,1كم���ا1تنا�سب1املواقف1الت���ي1ي�سعب1فيها1
مالحظة1الفرد,1كما1هو1احلال1عندما1يكون1وحده,1اإذ1يالحظ1هو1نف�سه,كما1اأنها1
جتع���ل1الط���الب1اأكر1كفاءة1وان�سباطا1يف1ال�س���ف1الدرا�سي,1وجتعل1املعلم1يعطي1
وقت���ا1ًاأك���رب1الإعط���اء1الدرو����ص,1ووقت���ا1ًاأق���ل1لل�سبط1ال�سف���ي,1كم���ا1اأن1اال�ستخدام1
الناج���ح1مله���ارات1اإدارة1الذات1يزيد1من1اعتم���اد1التالميذ1على1اأنف�سهم,1ويقلل1من1
اعتماده���م1عل���ى1الكب���ار(McDougall,1998;Cooper et al., 2007).1كما1اأن1
اإدارة1الذات1تتميز1بالكفاءة1العالية1يف1زيادة1ال�سلوك1ال�سفي1املالئم,1ومنع1ال�سلوك1
غ���ري1املرغوب1في���ه,1كما1اأن1نتائجها1االإيجابية1تنتق���ل1ملواقف1اأخرى1بدرجة1اأكرب1
م���ن1اأ�ساليب1املعل���م1التقليدية(Dryden,2007,p.2).1كم���ا1اأنها1ُتزيد1من1توافق1
الط���الب,1حي���ث1تو�س���ل1�سحات���ة1)2010(1اإىل1وج���ود1عالق���ة1�سالبة1ب���ني1م�ستوى1
مه���ارات1اإدارة1ال���ذات1ل���دى1طالب1الثان���وي1وم�ست���وى1�سغوط1الدرا�س���ة1لديهم.1
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لذا1يجب1اأن1تكون1اإدارة1الذات1واحدة1من1االأهداف1الرئي�سية1والنهائية1
للتعليم1والتي1يجب1حتقيقها1يف1التالميذ,1مبا1تت�سمنه1من1تنمية1اال�ستقاللية,1
والتوجي���ه1الذات���ي,1والدافعي���ة1الذاتي���ة1لالإجن���از,1والت�سرف1ب�س���كل1مالئم1دون1
اإ�س���راف1اأو1مالحظ���ة1من1اأحد,1كما1اأن1اإدارة1الذات1ُتوج���د1�سعورا1ًبال�سيطرة1لدى1
1.(Martinez,2005,p.22)1التالميذ,1الذي1ُيعد1مبثابة1تعزيز1ومكافاأة1ل�سلوكهم
اإدارة1 ا�سرتاتيجي���ات1 – اأح���د1 ال���ذات1 مراقب���ة1 ا�سرتاتيجي���ات1 ا�ستخ���دام1 وُيع���د1
ال���ذات-1يف1الف�س���ول1الدرا�سي���ة1م���ن1التطبيق���ات1الواع���دة1لتح�س���ني1ال�سلوكي���ات1
وانفعالي���ا1ً ل���دى1الط���الب1امل�سطرب���ني1�سلوكي���ا1ً االإيجابي���ة1بال�س���ف1الدرا�س���ي1
(Menzies ,Lane,& Lee,2009,pp.27-28).1كم���ا1اأن1الف���رق1االأ�سا�س���ي1بني1
اإدارة1الذات1واالأ�ساليب1التقليدية1االأخرى1هو1اإ�سراك1التالميذ1يف1اإجراءات1تعديل1
�سلوكهم,1ومن1ثم1تعليمهم1حتمل1م�سئولية1تعديل1�سلوكهم1بداًل1من1اأن1تكون1كل1
االإج���راءات1م���ن1قبل1االآخرين,1كما1اأنها1اأك���ر1فعالية1يف1منع1ال�سلوكيات1ال�سفية1
غري1املرغوبة,1كما1اأن1التدخالت1املدر�سية1القائمة1على1اإدارة1الذات1اأكر1فعالية,1
واأثرها1اأكر1ا�ستمرارية1على1ال�سلوكيات1ال�سفية1ال�سلبية1من1االإجراءات1التقليدية1
 (Shapiro et al., 1998, p.545; Barry & Messer,1الت���ي1يق���وم1به���ا1املعل���م
..2003, p.238; Dryden, 2007, p.2; Miltenberger, 2011, p.210)

Academic Self Concept1:ثالثًا: مفهوم الذات الأكادميي
ُتع���د1ال���ذات1اأحد1اأه���م1اخل�سائ����ص1التي1متي���ز1االإن�سان,1ومفه���وم1الفرد1
ع���ن1ذات���ه1ومالحظاته1وانطباعات���ه1عنها1توؤثر1يف1�سلوكه,1وطريق���ة1ا�ستجابته1يف1
11.(Olorunfemi-Olabisi & Akomolafe ,2013,P.138)املواق���ف1املختلف���ة
وُيع���د1مفهوم1ال���ذات1االأكادميي1مفهوما1ًحيويا1ًبالن�سب���ة1الأداء1الطالب1يف1جمال1
التح�سي���ل1الدرا�س���ي,1وه���و1ج���زء1م���ن1مفه���وم1ال���ذات1الع���ام,1ويرتب���ط1باحلي���اة1
االأكادميي���ة1للف���رد,1ول���ه1اأهميت���ه1يف1التق���دم1الدرا�س���ي؛1الأن���ه1ينم���و1يف1املواق���ف1
التعليمي���ة1املختلفة؛1ولهذا1يعت���رب1جانبا1ًمهما1ًمن1جوانب1مفهوم1الذات1املوجب1

)زهران,1وزهران1,12006,1�ص71(.
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ومفهوم1الذات1االأكادميي1اأحد1اأبعاد1مفهوم1الذات1العام,1ومفهوم1الذات1
الع���ام1ع���ادًة1ما1ي�سري1اإىل1اإدراك1وت�سور1االأف���راد1الأنف�سهم1,1وهو1لي�ص1فطرياً,1بل1
يت�سكل1من1خالل1خربات1الفرد1وتفاعله1مع1البيئة1املحيطة1به,1وهو1ذات1طبيعة1
متع���ددة1االأبع���اد,11وميث���ل1مفه���وم1الذات1العام1قمته���ا,1ومفهوم1ال���ذات1االأكادميي1

.(Liu, 2009, p.414)مكون1فرعي1ملفهوم1الذات1العام

تعريف مفهوم الذات الأكادميي:
ُيعرف1مفهوم1الذات1االأكادميي1باأنه1تكوين1معريف1منظم1ملدركات1الفرد1
ال�سعوري���ة1وت�سورات���ه1اخلا�س���ة1لذات���ه1من1الناحي���ة1املعرفية1)�س���امل1,1992,1�ص1
1157؛1ال�سرنوبي,1وحمرو�ص1,1998,1�ص221(.1كما1يعرف1باأنه1:اجتاهات1وم�ساعر1
ومدركات1الفرد1حول1ذكاءه1ومهاراته1االأكادميية,1وهو1ُي�سكل1معتقدات1وم�ساعر1
1.(Lent ,Brown, & Gore, 1997,p. 308)1الفرد11املتعلقة1مبكانته1االأكادميية
كما1يق�سد1مبفهوم1الذات1االأكادميي1�سعور1الفرد1بالذكاء1,1والقدرة1على1الت�سرف1
,1والتق���دم1الدرا�س���ي,1والتميز1بني1االأقران1فيم���ا1يعر�سه1من1اأفكار,1والقدرة1على1
اإعطاء1تقرير1ح�سن1اأمام1اأقرانه,1وال�سعور1بالطماأنينة1اأثناء1االمتحان,1واليقظة1
العقلية)الد�سوق���ي1,11999,1����ص286(.1ويعرف1اأي�س���ا1ًباأنه:1اإدراك1الطالب1ملكانته1
االأكادميي���ة1بني1زمالئه,ومعتقداته1املتعلقة1بقدرته1على1اإجناز1املهام1االأكادميية1
املتنوع���ة1مقارن���ة1م���ع1الطلب���ة1االآخري���ن1يف1�سفه)الهن���داوي1واآخ���رون1,12001,1
�ص75(.1ويعرف1باأنه:1مفهوم1يتحدد1يف1�سوئه1مدى1تقبل1الفرد1اأو1رف�سه1الأدائه1
االأكادميي1من1حيث1اعتقاده1باأنه1ميتلك1القدرات1واالإمكانات1التي1ت�ساعده1على1

االأداء1االأكادميي)رزق,1,12003�ص274(.1

وُيع���رف1باأن���ه1:1فك���رة1الطال���ب1ع���ن1ذات���ه1يف1املواق���ف1الت���ي1له���ا1عالق���ة1
مبا�س���رة1بحيات���ه1الدرا�سي���ة1)زه���ران,1زه���ران,1,12006����ص71(.1وباأن���ه1:1تقدي���ر1
الف���رد1عل���ى1درجاته1اأو1عالمات���ه1يف1االختب���ارات1التح�سيلي���ة1املختلفة)�سرحان1,1
ون�س���ر1اهلل1,12007,1�ص177(.1كما1يعرف1مفه���وم1الذات1االأكادميي1باأنه:اجتاهات1
وم�ساع���ر1التالمي���ذ1نح���و1قدراته���م1واأدائه���م1االأكادمي���ي1مقارن���ة1باالآخرين1من1
زمالئه���م1(Cokley & Chapman, 2008,p.349).1وباأن���ه:1اإدراك1الطال���ب1
ملهارات���ه1واأداءات���ه1االأكادميي���ة1,1وتقبل���ه1اأو1رف�س���ه1له���ذه1االأداءات,1وانعكا�ص1ذلك1
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عل���ى1تفاعله1م���ع1زمالئه1داخل1بيئة1ال�سف1الدرا�سي1)عب���د1الرءوف1996,12009,1
�ص(.كما1يعرف1باأنه:1نظرة1الفرد1لقدراته1االأكادميية1واحرتامه1لذاته1وكفاءته1
وقدراته1االأكادميية1)اأبو1زيتون,1والناطور1,12009,1�ص44(.1ويعرف1باأنه:1تكوين1
مع���ريف1منظ���م1للتقييم���ات1املتح�سل���ة1لدى1الطالب1ع���ن1ذاته1من1خ���الل1مقارنة1
نف�سه1باأقرانه1من1نف�ص1العمر,1وال�سف1من1الناحية1االأكادميية1)عالونة,1وحمد1
,1,12010����ص54(.1كم���ا1ُي�سري1مفهوم1الذات1االأكادميي1اإىل1الروؤية1التي1ينظر1فيها1
املتعل���م1اإىل1نف�س���ه1م���ن1حيث1قدرت���ه1على1التح�سي���ل1االأكادمي���ي,1واأداء1الواجبات1
االأكادميي���ة,1والروؤيا1امل�ستقبلية1له,1والوع���ي1بقيمة1اجل�سد,1واإدراكه1الأبعاد1القوة1
لدي���ه,1وقدرت���ه1على1حتمل1م�سئولياته1ال�سفية1باملقارنة1مع1االآخرين1من1طالب1

�سفه1الذين1لديهم1القدرة1على1اأداء1املهمات1نف�سها)اأبو1زيد199,12010,1�ص(.

مما1�سبق1يت�سح1اأن1البع�ص1قد1ق�سر1مفهوم1الذات1االأكادميي1يف1تقدير1
التلمي���ذ1لدرجات���ه1يف1االختبار,1يف1حني1اتفقت1معظم1التعاريف1على1اأنه1يت�سمن1
فكرة1التلميذ1عن1ذاته1فيما1يتعلق1باجلانب1االأكادميي,1واأن1ذلك1ياأتي1من1خالل1
مقارن���ة1نف�س���ه1بزمالئ���ه1يف1ال�سف1يف1ه���ذا1اجلانب,1يف1حني1امت���د1بع�سهم1بذلك1

اإىل1انعكا�ص1ذلك1على1تفاعله1مع1زمالئه1داخل1ال�سف1الدرا�سي.

وبالتايل1ما1مييز1مفهوم1الذات1االأكادميي1جانبان:1االأول-1اأنه1يت�سمن1
و�س���ف1وتقيي���م1الفرد1لذات���ه,1والثاين1-1اأن1ه���ذا1االإدراك1والتقيي���م1للذات1يرتكز1
عل���ي1اجلوان���ب1املتعلقة1بالكف���اءة1الدرا�سية1اأك���ر1من1االجتاه���ات1نحو1اجلوانب1
التعليمي���ة1االأخ���رى1(Ball,2012,P.19).1كم���ا1اأن���ه1-1مفه���وم1ال���ذات1االأكادميي1
– يق���وم1عل���ى1مقارن���ة1التلمي���ذ1بني1م���ا1لديه1من1قدرات1واإمكان���ات1اأكادميية1وما1
ل���دى1االآخري���ن,1وخا�س���ة1يف1ال�سف1واملدر�سة,1وتت���م1هذه1املقارنات1ع���ادة1يف1اإطار1
تفاعالت���ه1االجتماعي���ة1والرتبوي���ة1كم���ا1يراه���ا1التالمي���ذ1اأنف�سه���م1ومعلميه���م1
)اأب���و1زي���د1,12010,1����ص92(.1وه���و1م���ا1ُيعرف1باملقارن���ة1اخلارجية.1ومفه���وم1الذات1
االأكادمي���ي1يتاأث���ر1بكل1م���ن1املقارن���ات1الداخلية1واخلارجي���ة,1واملقارن���ة1الداخلية1
ه���ي1اعتق���اد1التلمي���ذ1اأن1اإجن���ازه1يف1اأح���د1امل���واد1الدرا�سي���ة1اأف�س���ل1م���ن1االأخ���رى,1
اأم���ا1اخلارجي���ة1اأن1ُيقي���م1التلميذ1اإجنازه1وقدرات���ه1مقارنة1باالآخري���ن1من1اأقرانه1

.(Cokley & Chapman, 2008,p.350)
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مم���ا1�سب���ق1ميك���ن1تعري���ف1مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي1باأن���ه:1معتق���دات,1
وم�ساعر1التلميذ1نحو1قدراته1االأكادميية,1ونحو1اأدائه1االأكادميي,1وما1يبذله1من1

جهد1يف1املهام1االأكادميية1مقارنة1بزمالئه1يف1الف�سل.

عالقة مفهوم الذات الأكادميي بال�سلوك ال�سفي امُل�سكل:
ينعك����ص1مفه���وم1ال���ذات1االأكادميي1ل���دى1التلميذ1على1من���ط1تفاعله1مع1
زمالئ���ه,1وعل���ى1�سلوكه1داخ���ل1ال�س���ف1الدرا�سي)عبد1ال���رءوف1,12009,1�ص996(.1
حي���ث1وُج���د1اأن1تالمي���ذ1املدر�س���ة1االإعدادي���ة1االأك���ر1عدوان���ا1ًلديه���م1ت���دين1يف1
مفه���وم1الذات1االأكادميي1مقارنة1باأقرانهم1غ���ري1العدوانيني)الهنداوي1واآخرون1
,167,12001����ص(.1كم���ا1يرتب���ط1تدن���ى1مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي1ل���دى1التالميذ1
بامل�س���كالت1ال�سلوكية,1وانخفا����ص1الكفاية1االجتماعي���ة,1والدافعية1نحو1املدر�سة1
ل���دى1التلمي���ذ,1كم���ا1يوؤث���ر1�سلب���ا1ًيف1تكيفه���م1املدر�س���ي1عام���ة1,1وال�سف���ي1خا�س���ة

1)اأبو1زيد1,12010,1�ص92(.

كم���ا1اأن1انخفا����ص1م�ست���وى1ال���ذات1االأكادميي1ق���د1ُيولد1ل���دى1التالميذ1
االإحب���اط,1والقل���ق,1والغ�س���ب,1وع���دم1التواف���ق؛1االأمر1ال���ذي1قد1ي���وؤدي1بهم11اإىل1
ال�سل���وك1الع���دواين,1يف1ح���ني1اأن1مفه���وم1ال���ذات1املرتف���ع1ق���د1يقل���ل1م���ن1ال�سل���وك1
الع���دواين1لديهم)الهن���داوي1واآخ���رون172,12001,1����ص(.1ويرتبط1مفه���وم1الذات1
االأكادمي���ي1ال�سلب���ي1بزي���ادة1ال�سل���وك1العدواين,عل���ى1االأقل1يف1املج���ال1املرتبط1به1
,وهي1املدر�سة1وال�سف1الدرا�سي,ورمبا1يلجاأ1اإليه1التلميذ1لتعوي�ص1مفهوم1الذات1
املت���دين1يف1املج���ال1الدرا�س���ي,1وق���د1يك���ون1التالمي���ذ1العدواني���ون1وذوي1ال�سلوك1
املُ�س���كل1لديه���م1ق�س���ور1يف1اجلان���ب1التعليم���ي11ب�سب���ب1�سلوكياتهم1ه���ذه1,مما1اأدى1

.1(Taylo et al., 2007, P.131)1لتكوين1مفهوم1ذات1اأكادميي1�سلبي1لديهم

كما1اأن1ال�سلوك1امل�سكل1يجعل1التلميذ1غري1متقبل1من1اأقرانه1ومعلميه,1
وه���ذا1ق���د1يوؤثر1�سلبا1ًعلى1مفه���وم1الذات1االأكادميي1لدي���ه.1ويف1هذا1ال�سدد1تذكر1
الد�سوق���ي)1,11999����ص290(اأن1تقب���ل1املدر�س���ة1للمراه���ق1يرف���ع1من1مفه���وم1ذاته1
االأكادمي���ي,1ويف1الوق���ت1نف�سه1ميكن1اأن1يت�سبب1املعلمون1يف1اأن1يدرك1املراهق1ذاته1



فعالية التدريب على مهارات اإدارة الذات يف احلد من ال�شلوك ال�شفي املُ�شكل د . عبد الفتاح رجـب علي

- 32 -

االأكادمي���ي1ك�سخ����ص1لي����ص1لديه1الثق���ة1يف1قدرات���ه1االأكادميية؛1وبالت���ايل1يعاين1
م���ن1القل���ق1واالغ���رتاب1املدر�س���ي.11ويرتب���ط1مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي1اإيجابي���ا1ً
م���ع1تقدي���رات1املدر�س���ني,1وامل���واد1الدرا�سية,1واالأن�سط���ة1ال�سفية,1وغ���ري1ال�سفية1
)رزق,1,12003����ص271(.1كم���ا1ينمو1مفهوم1الذات1االأكادميي1خالل1تفاعل1التلميذ1
داخ���ل1الف�س���ل1الدرا�سي,1واحتكاكه1م���ع1املعلمني1وزمالئه,1واأثن���اء1حتركه1خالل1

ذلك1كله1يتعلم1اأن1يقيم1ذاته1اأكادميياً)الد�سوقي,1,11999�ص291(.11

والأن1انخفا����ص1مفهوم1الذات1االأكادمي���ي1لدى1تالميذ1املدار�ص1هو1اأحد1
اأه���م1اأ�سب���اب1�سلوكه���م1العدواين1؛1لذا1حاول���ت1بع�ص1املدار�ص1عم���ل1برامج11لرفع1
مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي1ل���دى1التالمي���ذ1يف1�سبيل1خف����ص1�سلوكه���م1العدواين1

.(Taylo et al., 2007, P.131)

مم���ا1�سب���ق1يت�س���ح1اأن1ال�سل���وك1ال�سف���ي1املُ�سكل1قد1يك���ون1�سبب���ا1ًونتيجة1
ملفه���وم1الذات1االأكادميي,1فقد1يلجاأ1التلميذ1ذو1االأداء1االأكادميي1املتدين1ومفهوم1
ال���ذات1االأكادمي���ي1ال�سلب���ي1اإىل1ال�سلوكي���ات1ال�سفي���ة1ال�سلبية1حماول���ة1لتعوي�ص1
نق�س���ه1ف���ى1اجلانب1االأكادميي,1وقد1يوؤدي1ال�سل���وك1ال�سفي1امل�سكل1اإىل1انخفا�ص1
االأداء1االأكادمي���ي1ل���دى1التلمي���ذ,1وم���ن1ث���م1يتك���ون1لدي���ه1مفه���وم1ذات1اأكادمي���ي1
�سلب���ي,1ل���ذا1فاإن1تعديل1ال�سلوك1ال�سفي,1وما1يتبعه1بال�سرورة1من1حت�سن1انتباه,1
وحت�سي���ل1التلمي���ذ,1وزي���ادة1تقب���ل1اأقران���ه1ومعلميه1ل���ه,1واملح�سلة1زي���ادة1مفهوم1

الذات1االأكادميي1االيجابي1لديه.

درا�صات �صابقة:
م���ن1خالل1م�سح1عديد1من1املكتب���ات1وقواعد1البيانات1العلمية1االأجنبية1
والعربية,1وملرات1عديدة1خالل1فرتة1اإعداد1الدرا�سة1احلالية,1مل1يجد1الباحث1اأي1
درا�س���ات1عربية1تناولت1ا�ستخدام1اإدارة1الذات1�سواء1يف1تعديل1ال�سلوكيات1ال�سفية1
ال�سلبي���ة,1اأو1يف1حت�س���ني1مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي,1يف1حني1ات�س���ح1اهتمام1عديد1
م���ن1الدرا�سات1االأجنبية1احلديث���ة1بتناول1اإدارة1الذات,1وتعدي���ل1ال�سلوك1ال�سفي1
املُ�س���كل,1ودرا�سة1اأجنبي���ة1واحدة1حديثة1ا�ستخدمت1اإدارة1ال���ذات1لتح�سني1مفهوم1
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الذات1االأكادميي1لدى1التالميذ,1وذلك1يف1حدود1علم1الباحث,1ومن1خالل1هدف1
هذه1الدرا�سات1ميكن1ت�سنيفها1كما1يلي:

11 درا�س���ات1تناول���ت1برامج1للتدري���ب1على1اإدارة1الذات1لتعدي���ل1ال�سلوك1ال�سفي1-
املُ�سكل.1111

21 درا�س���ات1تناول���ت1عالقة1ال�سل���وك1ال�سفي1املُ�س���كل1مبفهوم1ال���ذات1االأكادميي1-
لدى1تالميذ1املرحلة1االإعدادية.

31 درا�س���ات1تناول���ت1برامج1للتدري���ب1على1اإدارة1الذات1يف1حت�س���ني1مفهوم1الذات1-
االأكادميي.

وفيما يلي عر�س لدرا�سات كل حمور.
1-  درا�سات تناولت برامج للتدريب على اإدارة الذات لتعديل ال�سلوك ال�سفي 

امُل�سكل.  11
درا�س���ة1Hogan& Prater(1993)1وهدفت1للوق���وف1على1فعالية1اإدارة1
ال���ذات1يف1احل���د1م���ن1ال�سل���وك1ال�سف���ي1املُ�س���كل,1وحت�س���ني1اأداء1امله���ام1االأكادميية,1
وذل���ك1لدى1طالب1واحد1باملدر�سة1االبتدائية,لدي���ة1ا�سطراب1�سلوكي1و�سعوبات1
تعل���م,1ومت1تطبي���ق1برنامج1للتدريب1على1مراقبة1الذات,1وتوجيه1الذات,1واأ�سارت1
النتائ���ج1اإىل1التح�سن1يف1ال�سلوكيات1ال�سفية1لديه,1وكذا1حت�سن1االأداء1االأكادميي1

بعد1الربنامج.1

فعالي���ة1 تناول���ت1 درا�س���ة1 1Hoff & DuPaul(1998) واأج���رى1
ا�سرتاتيجيات1اإدارة1الذات1يف1خف�ص1اال�سطرابات1ال�سلوكية1يف1ال�سف1الدرا�سي,1
وطبق���ت1الدرا�س���ة1عل���ى1)3(1تالمي���ذ1يف1املدر�س���ة1االبتدائي���ة1م���ن1ذوي1ا�سطراب1
االنتب���اه1امل�سحوب1باحلركة1الزائدة,1تو�سلت1الدرا�سة1اإىل1فعالية1ا�سرتاتيجيات1
اإدارة1ال���ذات1يف1خف����ص1ال�سلوك1ال�سفي1املُ�سكل1يف1حجرة1الدرا�سة1لدى1التالميذ1

الثالثة.

ا�ستهدف���ت1 بدرا�س���ة1 1Barry & Messer(2003) ق���ام1 كم���ا1
معرف���ة1تاأث���ري1اإدارة1ال���ذات1عل���ى1احل���د1م���ن1ال�سلوكي���ات1ال�سفي���ة1الفو�سوي���ة1
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امله���ام1 يف1 اال�ستم���رار1 وزي���ادة1 املقع���د(1 م���ن1 )البدنية,واللفظية,واالنتق���ال1
ال�سفي���ة,واالأداء1االأكادمي���ي,1وذلك1لدى1)5(1خم�س���ة1تالميذ1من1ذوي1ا�سطراب1
االنتب���اه1واحلركة1الزائ���دة1باملرحلة1االبتدائية,1حيث1�س���ارك1التالميذ1مع1املعلم1
يف1و�س���ع1االأه���داف,1ومراقب���ة,1وت�سجي���ل1�سلوكهم1خالل1ف���رتات1زمنية1متدرجة1
م���ن1)15(1دقيقة,)30(1دقيقة,)45(1دقيقة,1ثم1القيام1بالتقييم1الذاتي1ل�سلوكهم,1
والتعزي���ز1الذات���ي1م���ن1خ���الل1احل�س���ول1عل���ى1الوجب���ات1اخلفيف���ة,1وممار�س���ة1
االأن�سط���ة1املف�سلة,1واأ�سارت1النتائ���ج1اإىل1حت�سن1ال�سلوك1ال�سفي1للتالميذ1داخل1
قاع���ات1الدرو����ص,1بل1ويف1االأماكن1االأخرى1باملدر�سة,1وحت�س���ن1اأدائهم1االأكادميي,1

وا�ستمرار1ذلك1خالل1املتابعة1على1مدى1�سهر.

فعالي���ة1  Freeman & Dexter-Mazza(2004) درا�س���ة1 وفح�س���ت1
فني���ة1مراقب���ة1الذات1-كاأحد1فنيات1اإدارة1الذات-1مع1وبدون1التغذية1الراجعة1من1
املعلم���ني1يف1خف����ص1ال�سلوكي���ات1الفو�سوي���ة1يف1ال�سف1الدرا�سي1ل���دى1املراهقني,1
طبق���ت1الدرا�س���ة1على1)13(1طالبا11ًبعمر1املراهقة,1واأ�سفرت1النتائج1عن1انخفا�ص1
ال�سلوكي���ات1الفو�سوي���ة1ل���دى1عين���ة1الدرا�س���ة,1واأن1التغذي���ة1الراجع���ة1اخلارجية1
تزيد1من1فعالية1مراقبة1الذات1يف1احلد1من1ال�سلوكيات1ال�سفية1غري1املالئمة.

كما1جاءت1درا�سة1O›reilly et al.(2005)1متناولة1لفعالية1اإدارة1الذات1
والتغذي���ة1الراجع���ة1بالفيديو1يف1خف����ص1العدوان1وال�سلوكيات1غ���ري1االجتماعية1
ل���دى1الط���الب1امل�سطرب���ني1�سلوكياً,وطبق���ت1الدرا�س���ة1عل���ي1)2(1طالب���ني1اثنني1
باملدر�س���ة1االبتدائية,واأ�س���ارت1النتائ���ج1اإىل1فعالية1الربنام���ج1يف1حت�سني1التفاعل1
ال�س���ف1 يف1 االإيجابي���ة1 االجتماعي���ة1 وال�سلوكي���ات1 االأق���ران1 م���ع1 االجتماع���ي1

الدرا�سي,وخف�ص1العدوان1ال�سفي1لديهم.11

اأم���ا1درا�س���ة1Martinez (2005)1فق���د1ا�ستهدف���ت1التع���رف1عل���ى1فعالية1
اإدارة1ال���ذات,1والتعزي���ز1اللفظ���ي1من1املعل���م1يف1تخفي�ص1بع�ص1امل�س���كالت1ال�سفية1
واملتمثل���ة1يف:1ق�س���ور1االنتب���اه,1واحلرك���ة1الزائ���دة,1واالندفاعي���ة1داخ���ل1ال�س���ف1
الدرا�سي,1وطبقت1على1)9(1تالميذ1يف1ال�سفوف1من1الرابع1اإيل1ال�سابع1باملدر�ص1
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العام���ة,1وتو�سل���ت1الدرا�سة1اإىل1فعالية1كل1من1اإدارة1الذات,1والتعزيز1اللفظي,1يف1
حت�سن1االنتباه,1وال�سلوك1ال�سفي1لدى1عينة1الدرا�سة,1ومل1تكن1الفروق1دالة1بني1

االأ�سلوبني.

وق���ام1Tseng (2005)1بدرا�س���ة1ا�ستهدف���ت1التع���رف1عل���ى1اأث���ر1التدريب1
عل���ى1اإدارة1ال���ذات1مع1منذجة1الذات1بالفيديو1الأطف���ال1ما1قبل1املدر�سة1يف1خف�ص1
ال�سل���وك1الع���دواين,1وزي���ادة1ال�سلوكي���ات1االجتماعي���ة1والتفاع���ل1م���ع1االأق���ران,1
واالنتباه1للمهمة,1واإتباع1التعليمات,1وطبقت1علي1)6(اأطفال1يف1ريا�ص1االأطفال,1
تعر�س���وا1لربنامج1للتدريب1على1مراقب���ة1الذات,1وتقييم1الذات,1ومنذجة1الذات,1

واأ�سفرت1النتائج1عن1حت�سن1ال�سلوكيات1امل�ستهدفة1لدى1االأطفال.

واأ�س���ارت1نتائ���ج1درا�س���ة1Coogan et al.(2007)1اإىل1فعالي���ة1برنام���ج1
متعدد1املداخل1قائم1على1ا�سرتاجتيات1مراقبة1الذات1باعتبارها1اأحد1مهارات1اإدارة1
ال���ذات,1وكذل���ك1التعزيز,1والتغذي���ة1الراجعة1من1االأق���ران1يف1حت�سني1ال�سلوكيات1

ال�سفية1,1حيث1كان1للربنامج1اأثار1اإيجابية1على1�سلوك1كل1الطالب.11

كم���ا1قام1Dryden(2007)1بتقييم1ا�ستخ���دام1ا�سرتاتيجيات1اإدارة1الذات1
عل���ى1تعدي���ل1ال�سل���وك1غ���ري1املنا�س���ب1يف1الف�س���ول1الدرا�سية,1ويف1املن���زل,1وطبقت1
الدرا�س���ة1عل���ى1)5(1تالميذ1باملدر�س���ة1االبتدائية,1تراوح���ت1اأعمارهم1بني)10-9(1
�سن���وات,1مم���ن1لديهم1�سلوكيات1�سلبية1يف1ال�سف1واملنزل,1متثلت1يف:1االنتقال1من1
املقع���د,1والع���دوان1اللفظ���ي,1والتح���دث1اأثناء1الدر����ص,1وال�سخرية1م���ن1االآخرين,1
والقف���ز1ف���وق1املقاعد,1وع���دم1االنتباه1للمعل���م,1وكانت1ه���ذه1ال�سلوكيات1حتدث1يف1
قاع���ات1الدرو����ص,1وحتدث1اأي�سا1ًيف1البيت1اأثناء1القي���ام1بالواجب1املنزيل,1وبعد1ما1
ُطب���ق1عليه���م1برنامج1الإدارة1الذات,1�س���ارك1فيه1املعلمون1واالآب���اء,1اأ�سفرت1النتائج1
ع���ن1انخفا����ص1ملحوظ1يف1هذه1ال�سلوكيات1لديهم1يف1ال�سف1الدرا�سي,1ويف1املنزل1
اأثناء1اأداء1الواجبات1املنزلية,1وتوؤكد1الدرا�سة1على1اأن1التعاون1بني1املدر�سة,1والبيت1
ُيزيد1من1فعالية1االأثر1االإيجابي1الإدارة1الذات1على1تغيري1ال�سلوكيات1ال�سلبية.
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كم���ا1هدف���ت1درا�س���ة1Axelrod et al. (2009)1اإىل1التعرف1على1فعالية1
برنام���ج1با�ستخدام1اإدارة1الذات1يف1حت�س���ن1ال�سلوكيات1ال�سفية,1واإجناز1الواجبات1
املنزلي���ة1لدى1الطالب1املراهقني1م���ن1ذوي1امل�سكالت1ال�سلوكية,1وق�سور1االنتباه,1
واعتم���د1الربنام���ج1على1اإ�س���راك1االأ�سرة1يف1تنفي���ذه,1واأ�سارت1النتائ���ج1اإىل1حت�سن1
االنتب���اه,1وخف�ص1امل�سكالت1ال�سلوكية1ال�سفية1لدى1عينة1الدرا�سة,1وزيادة1اإجناز1

املهام1االأكادميية1املنزلية1يف1الوقت1املحدد.11

وا�ستهدف���ت1درا�س���ة11Menzies et al.(2009)الوق���وف1عل���ى1فعالي���ة1
ا�ستخ���دام1ا�سرتاتيجي���ات1مراقب���ة1ال���ذات1– اأح���د1ا�سرتاتيجي���ات1اإدارة1الذات-1يف1
الف�سول1الدرا�سية1للحد1من1ال�سلوكيات1ال�سلبية1لدى1الطالب1ذوي1اال�سطرابات1
ال�سلوكي���ة,1واالنفعالي���ة,1طبقت1الدرا�سة1على1طالب1واحد1يف1املدر�سة1االإعدادية,1
واأ�سف���رت1النتائ���ج1عن1حت�س���ن1ال�سلوكي���ات1ال�سفية,1وزي���ادة1ال�سلوكي���ات1املنتجة,1

واالأداء1االأكادميي11لديه1بعد1الربنامج.1

1Briesch & Chafouleas.(2009)فق���د1كان���ت1درا�س���ة1 اأم���ا1درا�س���ة1
م�سحي���ة1حتليلي���ة1للتدخ���الت1الت���ي1اعتمدت1عل���ى1ا�سرتاتيجي���ات1اإدارة1الذات1يف1
زي���ادة1ال�سلوكي���ات1ال�سفي���ة1املنا�سب���ة1ل���دى1الط���الب,1ومن1خ���الل1مراجعة1)16(1
درا�س���ة1مت���ت1خ���الل1الفرتة1م���ن1)اأواخ���ر1ع���ام19801-2008(,1اأ�س���ارت1النتائج1اإىل1
فعالي���ة1ا�سرتاتيجي���ات1اإدارة1ال���ذات1يف1حت�س���ني1ال�سل���وك1ال�سف���ي1ل���دى1تالمي���ذ1
املدار����ص,1واأن1ا�سرتاتيجي���ات1حتدي���د1ال�سل���وك1امل�سته���دف,1وت�سجي���ل1ال�سل���وك1
امل�ستهدف1م�سبقاً,1ومالحظة1الذات,1هي1مبثابة1حجر1الزاوية1بني1ا�سرتاتيجيات1

اإدارة1الذات1االأخرى.11

وج���اءت1درا�س���ة1Caldwell (2010)1متناول���ة1الأثر1ا�ستخ���دام1اإجراءات1
اإدارة1ال���ذات1يف1حت�س���ني1ال�سلوكي���ات1ال�سفية1ل���دى1الطالبات1باملرحل���ة1الثانوية,1
ومم���ن1لديهن1ا�سطرابات1�سلوكية,1واملودعات1مبوؤ�س�سات1اجلانحات,1وقد1اأ�سارت1
النتائج1اإىل1حت�سن1ال�سلوكيات1ال�سفية,1وزيادة1فرتة1اال�ستمرار1يف1املهام1ال�سفية,1

وحت�سن1االأداء1االأكادميي1لديهن1بعد1الربنامج1مقارنة1مبا1قبله.
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كم���ا1ق���ام11Fernandez (2010)1بدرا�س���ة1هدف���ت1للتعرف1عل���ى1فعالية1
مراقب���ة1الذات1كاأحد1ا�سرتاتيجيات1اإدارة1الذات,1واالقت�ساد1الرمزي1يف1تخفي�ص1
ال�سلوكي���ات1ال�سلبي���ة,1والفو�سوي���ة1ال�سفي���ة1ل���دى1تالمي���ذ1املدار����ص1الثانوي���ة,1
وطبق���ت1الدرا�س���ة1عل���ى1عين���ة1قوامها)5(1ط���الب1باملرحل���ة1الثانوي���ة,1منهم1)3(1
ذك���ور,)2(1اإن���اث,1تراوح���ت1اأعماره���م1بني)15-17(عام���اً,1وا�ستمل���ت1االأدوات1على1
قائم���ة1مالحظ���ة1املعل���م1ل�سل���وك1الطال���ب,1واأخ���رى1ملالحظ���ة1الطال���ب1ل�سلوكه,1
والتقري���ر1الذات���ي1للطال���ب1ع���ن1�سلوك���ه,1واأ�سارت1النتائ���ج1اإىل1فعالي���ة1الربنامج1
يف1خف����ص1تك���رار1ال�سلوكيات1ال�سفي���ة1ال�سلبية11,وال�سي���اح,1وا�ستخدام1اللغة1غري1

املالئمة1بال�سف1الرا�سي1لدى1عينة1الدرا�سة1بعد1الربنامج.

اأم���ا1درا�س���ة1Thompson & Webber (2010)1فق���د1تناول���ت1فعالي���ة1
برنام���ج1الإدارة1ال�سل���وك1من1تالمي���ذ1املدر�سة1املتو�سطة1يف1تخفي����ص1ال�سلوكيات1
ال�سلبي���ة1بحج���رة1الدرا�سة,1طبقت1على1)10(1تالمي���ذ1لديهم1ا�سطراب1انفعايل,1
تعر�س���وا1لربنام���ج1اإدارة1الذات1ملدة1)36(اأ�سبوعا1ًم���ع1معلميهم1بحجرة1الدرا�سة,1

واأ�سارت1النتائج1عن1حت�سن1ال�سلوك1ال�سفي1لدى1)9(1من1العينة.

يف1ح���ني1تناول���ت1درا�سة1Sauceda (2011)1فعالي���ة1التدريب1على1اإدارة1
الذات1واملهارات1االجتماعية1يف1خف�ص1بع�ص1ال�سلوكيات1ال�سفية1غري1التوافقية,1
وحت�س���ني1االأداء1االأكادمي���ي1يف1ال�س���ف1الدرا�س���ي,1وت�سمن���ت1�سلوكي���ات1احلرك���ة,1
والتململ,1وال�سلوكيات1الفو�سوية,1و�سلوكيات1عدم1االمتثال1للتعليمات,1وطبقت1
الدرا�س���ة1عل���ي1)5(1تالمي���ذ1باملرحل���ة1االبتدائي���ة,1واأ�س���ارت1النتائ���ج1اإىل1التاأث���ري1
االإيجاب���ي1للربنامج1على1حت�سني1ال�سلوك1التوافق���ي1بال�سف,1واالأداء1االأكادميي1

لدى1عينة1الدرا�سة.

اأم���ا1درا�س���ةThompson(2012) 1فقد1ا�ستهدفت1التع���رف1على1فعالية1
تدري���ب1التالمي���ذ1عل���ى1ا�سرتاتيجي���ات1اإدارة1الذات1يف1حت�س���ني1�سلوكهم1ال�سفي,1
وطبقت1على1)108(1تلميذا1ًيف1ال�سف1الرابع1واخلام�ص1باملرحلة1االبتدائية,1ممن1
لديه���م1�سلوك1�سفي1ُم�سكل1يف1الف�سول1الدرا�سية1,1منهم1)60(1تلميذا1ًجمموعة1
جتريبي���ة,1و)48(1تلمي���ذا1جمموع���ة1�سابطة,1موزعني1عل���ى1)42(1ف�ساًل1درا�سياً,1
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يف1)7(1مدار����ص1ابتدائية,1واأ�سارت1النتائج1اإىل1حت�سن1ال�سلوك1ال�سفي,1وعالقات1
التالمي���ذ1باإقرانه���م1ومعلميه���م1يف1املجموع���ة1التجريبية1بع���د1الربنامج1مقارنة1

باملجموعة1ال�سابطة1.

ودرا�س���ة1Choi & Chung (2012)1والت���ي1تناول���ت1فعالية1اإدارة1الذات1
يف1تعدي���ل1بع����ص1ال�سلوكيات1ال�سفي���ة1امل�سكلة1لدى1ط���الب1اجلامعة,وقد1طبقت1
الدرا�س���ة1عل���ى1عين���ة1قوامه���ا)84(1طالب���ا1ًمن1طالب1اجلامع���ة,1واأ�س���ارت1النتائج1
بع���د1تطبيق1الربنام���ج1اإىل1فعاليته1يف1تعديل1�سلوك1الطالب1يف1قاعات1الدرا�سة,1
كم���ا1حت�سنت1اخل�سائ����ص1النف�سية1لديهم1مثل1وجهة1ال�سب���ط1الداخلية,1وتوقع1

النجاح,1وقد1ا�ستمر1اأثر1الربنامج1خالل1فرتة1املتابعة.11

1Chafouleas et al.(2012)درا�س���ة1هدف���ت1للتع���رف1عل���ى1 واأج���رى1
فعالي���ة1حزم���ة1م���ن1مه���ارات1اإدارة1ال���ذات1يف1زي���ادة1ال�سلوكي���ات1ال�سفي���ة1املنا�سبة1
ل���دى1التالميذ,1وطبقت1الدرا�سة1عل���ي1)40(1تلميذا1من1تالميذ1املدار�ص1العامة1
بال�س���ف1الثال���ث1اإىل1الثام���ن,1واأ�س���ارت1النتائ���ج1اإىل1حت�سن1ال�سلوكي���ات1ال�سفية,1

وزيادة1ال�سلوكيات1االإيجابية1لديهم1بعد1الربنامج1مقارنة1مبا1قبله.

عل���ى1 للتدري���ب1 برنام���ج1 فعالي���ة1 Avcioglu (2012) اإىل1 وتو�س���ل1
ا�سرتاجتيات1اإدارة1الذات1يف1اإك�ساب1التالميذ1ال�سلوك1ال�سفي1املالئم1,واملتمثل1يف1
مه���ارات1التعبري1ع���ن1الغ�سب1دون1العدوان1على1زمالئهم,وحل1اخلالفات1بينهم1
بال���كالم,1وح���ل1النزاعات1دون1�سج���ار1مع1الزمالء,1كما1حدث1انتق���ال1الأثر1التعلم1
وتعمي���م1له���ذه1املهارات1ل���دى1التالميذ1يف1اأماك���ن1اأخرى1خارج1ال�س���ف1الدرا�سي,1
وذل���ك1م���ن1خالل1درا�ست���ه1التي1طبقه���ا1على1ع���دد)9(1تالميذ1م���ن1ذوي1االإعاقة1
العقلي���ة,1تراوحت1اأعمارهم1بني)10-12(عام���اً,1وا�ستغرق1الربنامج1)3(1اأ�سابيع1,1

بواقع)4(جل�سات1اأ�سبوعيا,1مدة1اجلل�سة1)40(1دقيقة.

كما1تناولت1درا�سة1Johnson (2012)1التعرف1على1فعالية1اإدارة1الذات1
لتح�س���ني1ال�سل���وك1ال�سف���ي1للتالميذ1م�سطرب���ي1االنتباه,طبقت1عل���ى1عدد1)3(1
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تالمي���ذ1بال�س���ف1ال�ساد����ص1باملدر�س���ة1املتو�سط���ة,1مم���ن1لديهم1ا�سط���راب1ق�سور1
االنتب���اه1امل�سحوب1بفرط1احلرك���ة,1واأ�سفرت1النتائج1عن1حت�سن1ال�سلوك1ال�سفي1
ل���دى1التالمي���ذ1بعد1الربنامج1,1وزي���ادة1االنتباه,1واال�ستم���رار1يف1املهام1التعليمية1

بحجرة1الدرا�سة.

2- درا�سات تناولت عالقة ال�سلوك ال�سفي امُل�سكل مبفهوم الذات الأكادميي 
لدى تالميذ املرحلة الإعدادية.

1ق���ام1عم���ران1)1990(1بدرا�س���ة1تناول���ت1عالقة1مفهوم1ال���ذات1االأكادميي1
بال�سلوك1االأكادميي1ال�سفي,1وطبقت1على1عينة1قوامها)304(1من1تالميذ1ال�سف1
الث���اين1االإع���دادي,1واأ�سارت1النتائج1اإىل1ارتباط1مفه���وم1الذات1االأكادميي1اإيجابيا1ً
ب���كل1من1التح�سيل1الدرا�سي,1واالإجناز1االأكادميي,1واأداء1املهام1الدرا�سية1لديهم.11

كم���ا1تو�س���ل1امل���وايف1)1993(1اإىل1وج���ود1عالق���ة1ارتباطي���ة1اإيجابي���ة1بني1
تقييم���ات1االآخري���ن1للتلمي���ذ1كما1يدرك���ه1ومفهوم1ال���ذات1االأكادمي���ي,1والدافعية1
الدرا�سي���ة,1واملثاب���رة1الدرا�سي���ة1لديه,1وذلك1من1خالل1درا�ست���ه1التي1طبقها1على1

عينة1قوامها1)190(1تلميذا1وتلميذة1بال�سف1الثاين1االإعدادي.

وقام1الهنداوي1واآخرون1)2001(1بدرا�سة1عالقة1مفهوم1الذات1االأكادميي1
بال�سل���وك1الع���دواين1ل���دى1تالميذ1ال�س���ف1التا�س���ع1االأ�سا�سي,1وطبق���ت1الدرا�سة1
عل���ى1عين���ة1قوامها1)446(1تلميذا1ًوتلمي���ذة,1واأ�سارت1النتائ���ج1اإىل1ارتفاع1ال�سلوك1
الع���دواين1لدى1التالميذ1منخف�سي1مفهوم1ال���ذات1االأكادميي1مقارنة1مبرتفعي1
منخف�س���ي1مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي,1واأن1هن���اك1فروقا1ًب���ني1الذك���ور1االإناث1يف1

مفهوم1الذات1االأكادميي1ل�سالح1االإناث.1

كم���ا1تناول���ت1درا�س���ة1Taylo et al.(2007)1مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي1
وعالقت���ه1بال�سل���وك1الع���دواين1ل���دى1تالمي���ذ1املدر�س���ة1املتو�سط���ة,1طبق���ت1عل���ى1
عين���ة1قوامه���ا1)843(1من1تالميذ1ال�سفني1ال�ساب���ع,1والثامن1باملدر�سة1املتو�سطة,1
واأ�سارت1النتائج1اإىل1ارتبط1ال�سلوك1العدواين1املدر�سي1مبفهوم1الذات1االأكادميي1

ال�سلبي1لدى1التالميذ.
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اأم���ا1درا�س���ة1Pike(2010)1فق���د1تناول���ت1مفه���وم1ال���ذات1ل���دى1تالمي���ذ1
املدار����ص1املتو�سطة,1طبقت1على1)106(1م���ن1تالميذ1وتلميذات1املدر�سة1املتو�سطة1
اإىل1جان���ب1اأمهاته���م1ومعلميه���م,1واأ�س���ارت1النتائ���ج11اإىل1ارتب���اط1مفه���وم1ال���ذات1
االأكادمي���ي1ل���دى1البنات1ب���ادراك1املعلمني1لقدراته���م1االأكادميي���ة1دون1االأوالد,1يف1
ح���ني1ارتبط1لدى1البنني1والبن���ات1مع1اإدراك1االأمهات,1ومل1تكن1الفروق1دالة1بني1

اجلن�سني,1فيما1عدا1الريا�سيات1ل�سالح1الذكور.

وتناول���ت1درا�س���ة1Bacon (2011)1عالق���ة1مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي1
باالإجن���از1االأكادميي1لدى1تالميذ1يف1املدر�سة1املتو�سطة,طبقت1على1عينة1قوامها1
)101(1تلمي���ذا1ًم���ن1ال�سف���وف1ال�ساد�ص1حت���ى1الثامن1,1تراوح���ت1اأعمارهم1ما1بني1
)11-14(عام���اً,1واأ�س���ارت1النتائ���ج1وجود1ف���روق1بني1التالمي���ذ1ذوي1مفهوم1الذات1
االأكادميي1االإيجابي1وال�سلبي1فى1االأداء1االأكادميي1ل�سالح1ذوي1املفهوم1االإيجابي.

واأجرىBall (2012)11درا�سة1بهدف1التعرف1على1عالقة1مفهوم1الذات1
االأكادمي���ي1بال�سل���وك1ال�سفي1والكف���اءة1االجتماعية1باملدر�سة,1وحج���رة1الدرا�سة1
ل���دى1تالميذ1املدر�سة1املتو�سطة,1طبقت1على1عينة1قوامها1)67(1تلميذا1ًمن1ذوي1
�سعوب���ات1التعل���م1بال�سفني1ال�ساب���ع1والثامن1مبرحل���ة1املراهقة1املبك���رة,1واأ�سارت1

النتائج1اإىل1ارتباط1مفهوم1الذات1االأكادميي1اإيجابيا1ًبالكفاءة1االجتماعية.

3- درا�سات تناولت برامج للتدريب على اإدارة الذات يف حت�سني مفهوم الذات 
الأكادميي:

مل1يح�س���ل1الباح���ث1– يف1ح���دود1علمه1-1اإال1على1درا�س���ة1اأجنبية1واحدة,1
1Olorunfemi-Olabisi & Akomolafe  (2013)1يف1هذا1املحور,1وهي1درا�سة
والتي1ا�ستهدفت1التعرف1على1تاأثري1برنامج1للتدريب1على1اإدارة1الذات1يف1حت�سني1
مفهوم1الذات1االأكادميي1لدى1التالميذ1منخف�سي1التح�سيل,1وُطبقت1على1عينة1
قوامه���ا)40(1تلميذا1ًمن1تالميذ1املدر�سة1الثانوية,1ُق�سموا1بالت�ساوي1ملجموعتني1
جتريبي���ة1و�سابط���ة,1تعر�ست1التجريبية1لربنامج1التدريب1على1اإدارة1الذات1ملدة1
)6(1اأ�سابي���ع,1واأ�س���ارت1النتائج1لتح�س���ن1مفهوم1الذات1االأكادمي���ي1لدى1املجموعة1

التجريبية1بدرجة1ملحوظة1مقارنة1بال�سابطة1بعد1الربنامج.
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تعقيب عام علي الدرا�صات ال�صابقة:
11 اأ�سارت1الدرا�سات1ال�سابقة1اإيل1فعالية1التدخالت1القائمة1على1ا�سرتاتيجيات1-

اإدارة1الذات1يف1احلد1من1تكرار1ال�سلوك1ال�سفي1املُ�سكل,1وال�سلوكيات1ال�سفية1
ال�سلبية,1وخف�ص1العدوان,1وال�سلوكيات1غري1االجتماعية1يف1ال�سف,1واإك�ساب1
التالمي���ذ1ال�سل���وك1ال�سفي1املالئم,1وزي���ادة1االنتباه1ال�سف���ي,1واال�ستمرار1يف1
املهمة,1واتباع1القواعد1والتعليمات1ال�سفية,1وحت�سن1االأداء1االأكادميي,1ف�ساًل1
ع���ن1ا�ستم���رار1االأث���ر1االإيجابي1على1ال�سل���وك1ال�سفي1للتالمي���ذ,1كما1بدا1من1
خالل1فرتات1املتابعة,1اإىل1جانب1انتقال1اأثر1التعلم1اإىل1خارج1البيئة1ال�سفية1
لي�سمل1املدر�سة,1وكذلك1�سلوك1الطالب1خارج1املدر�سة1عموماً,1وهذا1ما1اأكدته1
 (Freeman & Dexter-Mazza,2004; O›reilly:1نتائج1درا�سات1كل1من
 et al., 2005; Coogan et al. ,2007 ; Dryden,2007; Axelrod et
 al. ,2009 ; Briesch & Chafouleas. ,2009 ; Caldwell ,2010;
 Fernandez,2010; Sauceda,2011; Thompson,2012; Choi &

Chung,2012)

21 ل���دى1- ال�سلب���ي1 االأكادمي���ي1 ال���ذات1 ارتب���ط1مفه���وم1 اإىل1 الدرا�س���ات1 واأ�س���ارت1
تالمي���ذ1املدر�س���ة1االإعدادي���ة1بال�سل���وك1ال�سفي1امل�س���كل1كال�سل���وك1العدواين1
وانخفا����ص1 1،(Taylo et al., 2007 ,2001؛1 واآخ���رون1 ال�سفي)الهن���داوي1

.(Ball,2012)1ال�سلوك1االجتماعي1والكفاءة1االجتماعية
31 - Olorunfemi-Olabisi1اأما1عن1مفهوم1الذات1االأكادميي1فقد11اأ�سارت1درا�سة

Akomolafe (2013) &1اإىل1فعالي���ة1التدري���ب1على1اإدارة1الذات1يف1حت�سني1
مفهوم1الذات1االأكادميي1لدى1التالميذ.1

41 كم���ا1تباين���ت1العين���ات1الت���ي1طبق���ت1عليه���ا1اإدارة1ال���ذات,1حيث1�سمل���ت1اأطفال1-
العدي���د1 طبق���ت1 درا�س���ة:(Tseng ,2005) ,كم���ا1 ,مث���ل1 املدر�س���ة1 قب���ل1 م���ا1
م���ن1الدرا�س���ات1عل���ى1تالمي���ذ1املرحل���ة1االبتدائي���ة,1مث���ل1درا�س���ة1كل1م���ن:1
 (Hogan & Prater,1993; ; Hoff & DuPaul ,1998; Barry &
 Messer, 2003; O›reilly et al. ,2005; Coogan et al. ,2007;
 Dryden,2007; Sauceda,2011; Thompson,2012; Chafouleas
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الدرا�س���ات1 بع����ص1 امت���دت1 ,1يف1ح���ني1 1et al. ,2012; Avcioglu ,2012)
 (Martinez1:بعيناته���ا1اإىل1تالمي���ذ1املدار�ص1االإعدادية,1مثل1درا�س���ة1كل1من
 , 2005; Menzies et al.,2009; Thompson & Webber ,2010;
(1Chafouleas  et al.,2012,كم���ا1طب���ق1بع����ص1الدرا�س���ات1عل���ى1ط���الب1
 (Shapiro et al. ,1998; Freeman:املدار�ص1الثانوية1,مثل1درا�سة1كل1من
 & Dexter-Mazza,2004; Axelrod et al. ,2009; Caldwell
(Fernandez,2010 ;1,1,2010وج���اءت1درا�سة1واحدة1على1طالب1اجلامعة,1
وه���ي1درا�سة1(Choi.,& Chung ,2012).اأما1مفهوم1الذات1االأكادميي1فقد1
اتفق���ت1بع����ص1الدرا�سات1م���ع1الدرا�سة1احلالي���ة1يف1تناولها1لتالمي���ذ1املدر�سة1

1(Taylo et al.,2007;Ball,2012)1االإعدادية,1مثل1درا�سة1كل1من
51 كما1اأ�سارت1الدرا�سات1اإىل1اأن1اإجراءات1اإدارة1الذات1اإدارة1الذات1املنا�سبة1لتعديل1-

ال�سلوك1ال�سفي1املُ�سكل1لدى1التالميذ1تت�سمن:1مراقبة1الذات1اأو1مالحظة1
الذات)وي�سمل:1حتديد1الهدف,1وت�سجيل1ال�سلوك(,1وتوجيه1الذات,1وتقييم1

الذات,1وتعزيز1الذات.
61 كم���ا1يت�س���ح1من1الدرا�سات1ال�سابقة1اأن1هناك1ن���درة1يف1الدرا�سات1التي1تناولت1-

برام���ج1للح���د1م���ن1امل�س���كالت1ال�سلوكي���ة1ال�سفي���ة,1وحت�س���ني1مفه���وم1ال���ذات1
االأكادمي���ي1,ال�سيم���ا1يف1البيئ���ة1العربي���ة,1وه���و1م���ا1حت���اول1الدرا�س���ة1احلالية1

حتقيقه.
71 كما1غابت1الدرا�سات1العربية-1يف1حدود1علم1الباحث-1التي1تتناول1التدخالت1-

القائمة1على1التدريب1على1ا�سرتاتيجيات1اإدارة1الذات1يف1احلد1من1امل�سكالت1
ال�سلوكي���ة1ال�سفي���ة,1وك���ذا1حت�سني1مفه���وم1الذات1االأكادميي1ل���دى1التالميذ1
عموم���اً,1ول���دى1تالمي���ذ1املدار����ص1املتو�سط���ة1خ�سو�س���اً,1حي���ث1ج���اءت1جميع1
الدرا�سات1التي1ا�ستخدمت1ا�سرتاتيجيات1اإدارة1الذات1يف1البيئات1االأجنبية.

اأوجه ال�ستفادة من الدرا�سات ال�سابقة:
ا�ستفاد1الباحث1من1الدرا�سات1والبحوث1ال�سابقة1ما1يلي:

11 حتديد1و�سياغة1اأهداف,1وفرو�ص1الدرا�سة1احلالية.-
21 حتديد1عينة1الدرا�سة1واملنهج1امل�ستخدم1فيها.-
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31 معرف���ة1ا�سرتاتيجيات1اإدارة1ال���ذات1االأكر1مالئمة1لتعديل1ال�سلوك1ال�سفي,1-
وحت�سني1مفهوم1الذات1االأكادميي,1واملنا�سبة1لتالميذ1املدار�ص1االإعدادية.

41 املدار����ص1- تالمي���ذ1 ل���دى1 ال�سائع���ة1 ال�سفي���ة1 ال�سلوكي���ة1 امل�س���كالت1 حتدي���د1
االإعدادية.

51 بناء1مقيا�ص1ال�سلوك1ال�سفي1املُ�سكل,1ومقيا�ص1مفهوم1الذات1االأكادميي1.-
61 بناء1برنامج1التدريب1علي1مهارات1اإدارة1الذات.-
71 التع���رف1عل���ى1اأه���م1النتائ���ج1الت���ي1تو�سل���ت1اإليه���ا1ه���ذه1الدرا�س���ات,1وجدوى1-

التدري���ب1على1مه���ارات1اإدارة1الذات1يف1امل�سكالت1ال�سلوكية1ال�سفية,1و1مفهوم1
الذات1االأكادميي.

81 اختيار1املعاجلات1االإح�سائية1املنا�سبة.1-

فرو�س الدرا�صة:   
111111يف1�س���وء1االإط���ار1النظ���ري,1والدرا�س���ات1ال�سابق���ة1مت1�سياغ���ة1فرو�ص1الدرا�سة1

على1النحو1التايل:
11 توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ب���ني1متو�سطي1رت���ب1درج���ات1اأف���راد1املجموعة1-

التجريبي���ة1يف1ال�سل���وك1ال�سفي1املُ�س���كل1قبل1وبعد1تطبي���ق1الربنامج1ل�سالح1
القيا�ص1البعدي.

21 توج���د1ف���روق1دالة1اإح�سائي���ا1ًبني1متو�سطي1رت���ب1درجات1اأف���راد1املجموعتني1-
التجريبي���ة1وال�سابط���ة1يف1ال�سل���وك1ال�سف���ي1املُ�س���كل1بع���د1تطبي���ق1الربنامج1

ل�سالح1املجموعة1التجريبية.
31 توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًب���ني1متو�سطي1رت���ب1درج���ات1اأف���راد1املجموعة1-

التجريبي���ة1يف1مفه���وم1الذات1االأكادميي1قبل1وبع���د1تطبيق1الربنامج1ل�سالح1
القيا�ص1البعدي.

41 توج���د1ف���روق1دالة1اإح�سائي���ا1ًبني1متو�سطي1رت���ب1درجات1اأف���راد1املجموعتني1-
التجريبي���ة1وال�سابط���ة1يف1مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي1بعد1تطبي���ق1الربنامج1

ل�سالح1املجموعة1التجريبية.
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51 ال1توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سط���ي1رتب1درجات1اأف���راد1املجموعة1-
التجريبي���ة1يف1ال�سل���وك1ال�سفي1املُ�سكل,1بعد1تطبي���ق1الربنامج1مبا�سرة1وبعد1

مرور1�سهر1كمتابعة.
61 ال1توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سط���ي1رتب1درجات1اأف���راد1املجموعة1-

التجريبي���ة1يف1مفهوم1الذات1االأكادميي1بع���د1تطبيق1الربنامج1مبا�سرة1وبعد1
مرور1�سهر1كمتابعة.

 اإج�راءات الدرا�صة:   
ت�سمنت1اإجراءات1الدرا�سة1ما1يلي:

اأولً: املنهج والت�سميم التجريبي:
تعتم���د1الدرا�س���ة1احلالي���ة1عل���ى1املنه���ج1�سب���ه1التجريب���ي,1والت�سميم1ذي1

املجموعتني1املتجان�ستني1)التجريبية1– ال�سابطة(.

ثانيًا : عينة الدرا�سة:

  العين�ة ال�ستطالعية:1تكونت1عينة1الدرا�سة1اال�ستطالعية1من1)100(1تلميذا1ًأ- 
باملرحل���ة1املتو�سط���ة1)االإعدادية(العام���ة1مبدينة1الطائ���ف1بال�سفوف:االأول1

والثاين1والثالث,1وذلك1لتقنني1اأدوات1الدرا�سة.

 العينة الأ�سا�سية: ب- 
مت1اختي���ار1عين���ة1الدرا�س���ة1االأ�سا�سي���ة1م���ن1ب���ني1تالمي���ذ1مدر�س���ة1يحيي1
ب���ن1اأكث���م1املتو�سطة1)االإعدادية(1مبدين���ة1الطائف1م���ن1ذوي1ال�سلوكيات1ال�سفية1
ال�سلبي���ة,1وق���د1مت1اختي���ار1مدر�س���ة1يحي���ى1بن1اأكث���م1املتو�سطة1لوج���ود1بها1طالب1
التدري���ب1املي���داين1الذي���ن1ي�س���رف1عليه���م1الباح���ث,1وم���ن1ث���م1اال�ستف���ادة1بهم1يف1
تنفي���ذ1الربنام���ج,1وكذل���ك1تعاون1وحما�س���ة1املعلم���ني,1واملر�سد1الطالب���ي,1واإدارة1
املدر�س���ة1ملو�سوع1الدرا�س���ة,1وقد1مت1اختيار1)3(1معلمني1ممن1يدر�سون1لكل1ف�سل1
م���ن1ف�س���ول1املدر�س���ة,1على1اأن1يك���ون1قد1مر1عل���ى1تدري�سهم1للف�سل1م���دة1ال1تقل1
ع���ن1�سه���ر1م���ن1بداية1العام,1حت���ى1يكون1ق���د1ات�سح1له���م1�سلوكي���ات1التالميذ,1ثم1
طل���ب1م���ن1كل1منهم1اأن1يحدد1التالمي���ذ1الذين1لديهم1م�س���كالت1�سلوكية1�سفية1
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بدرج���ة1كبرية,1كما1طل���ب1ال�سيء1نف�سه1من1املر�سد1الطالبي1باملدر�سة1-1وهو1من1
يحول1اإليه1التالميذ1ذوي1ال�سلوكيات1املخلة1بالف�سل1-1وبلغ1عدد1التالميذ1وفق1
ذل���ك1)37(1تلمي���ذاً,1مت1ح�سر1اأ�سماء1التالميذ1الذين1اتف���ق1اثنان1من1املعلمني1اأو1
معل���م1واملر�س���د1الطالبي1عل���ى1االأقل1باأن1لديه���م1م�سكالت1�سلوكي���ة1�سفية,1وبلغ1
ا�ستبعاد1 عدده���م1وفق1ذلك)28(1تلمي���ذاً,)“6” اأول,”11” ثان,”11” ثالث(,1مت1
)2(1تلميذي���ن,1اأحدهم���ا1من1ال�سف1الث���اين1لكرب1عمره1مقارن���ة1باأقرانه1)16٫7(
عام���اً,1واالآخر1م���ن1ال�سف1الثالث1ع�سوائياً,1وذلك1حت���ى1ي�سبح1العدد1زوجيا1ًلكل1
ال�سف���وف,1وبذلك1تكونت1عينة1الدرا�سة1االأ�سا�سية1من)26(1تلميذاً,1بال�سفوف:1
ومم���ن1 تالمي���ذ,1 والثال���ث)10(1 تالمي���ذ,1 والث���اين)10(1 تالمي���ذ,1 1)6( االأول1
تراوح���ت1اأعمارهم1بني1)12٫1-15٫9(عاماً,1مبتو�سط1عمري1قدره)14٫04(عاماُ,1
وانح���راف1معي���اري1ق���دره1)1٫17(1عاماً,1ث���م1بعد1ذلك1مت1تطبي���ق1مقيا�ص1تقدير1
املعل���م1لل�سل���وك1ال�سف���ي1املُ�س���كل1على1ه���وؤالء1التالمي���ذ1من1ثالث���ة1معلمني1لكل1
طال���ب,1وح�ساب1متو�س���ط1الدرجة,1كما1مت1توزيعهم1بالت�س���اوي1على1جمموعتني1
,1اإحداهما1جتريبية1قوامها)13(1تلميذاً,1واالأخرى1�سابطة1قوامها)13(1تلميذاً,1
ومت1توزيعه���م1بطريق���ة1واح���د1لواح���د,1حي���ث1كان1يراع���ي1اتفاق1ال�س���ف1وتقارب1
العم���ر1ل���دى1كل1تلميذي���ن1قب���ل1توزيعهم���ا1عل���ى1املجموعت���ني,1واجل���دول1التايل1

يو�سح1توزيع1العينة1االأ�سا�سية1على1جمموعتي1الدرا�سة.
جدول )1( 

توزيع العينة الأ�صا�صية على جمموعتي الدرا�صة
المجموعالمجموعة الضابطةالمجموعة التجريبيةالصف
336األول
5510الثاني
5510الثالث

131326المجموع

وق���ام1الباح���ث1باإيج���اد1التكافوؤ1ب���ني1جمموعت���ي1الدرا�س���ة1يف1متغريات:1
وتقن���ني:111111111111111111111111111111111111 تعري���ب1 1, لل���ذكاء1 الع���رب1 بيني���ه1 مقيا����ص1 ا�ستخ���دام1 ال���ذكاء)مت1
حن���ورة1»2003«(,1والعم���ر1الزمن���ي1,1وال�سل���وك1ال�سف���ي1املُ�س���كل,1ومفه���وم1ال���ذات1
االأكادميي,1وجاءت1الفروق1بينهما1غري1دالة,1مبا1يحقق1التكافوؤ1بني1املجموعتني1

يف1املتغريات1�سالفة1الذكر,1واجلدول1التايل1يو�سح1ذلك.1
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جدول )2( 
نتائج اختبار مان – ويتني للتكافوؤ بني جمموعتي الدرا�صة

   المتغــيرات

المجموعة الضابطة
   (ن= 13)

المجموعة التجريبية
   (ن=  13)

  Z قيمة
الداللة متوسط

 الرتب
مجموع
 الرتب

متوسط
 الرتب

مجموع 
الرتب

غير دال12.42161.514.58189.50.719                العمر 
غير دال11.26146.515.73204.51.492                الذكاء

في
ص

 ال
وك

سل
ال

كل
ُمش

ال

غير دال14.12183.512.88167.50.414السلوك الحركي
غير دال12.73165.514.27185.50.521السلوك العدواني
غير دال11.81153.515.19197.51.139السلوك الصوتي
غير دال13.54176.013.46175.00.026االمتثال للتعليمات

غير دال12.65164.514.36186.50.567الدرجة الكلية

ت 
لذا

م ا
هو

مف
مي

ادي
ألك

غير دال13.31173.013.69178.00.129الثقة األكاديميةا
غير دال12.81166.514.19184.50.464الجهد األكاديمي

غير دال12.77166.014.24185.00.489الدرجة الكلية

ثالثا : اأدوات الدرا�سة :  
11111ا�ستملت1االأدوات1االأ�سا�سية1يف1الدرا�سة1احلالية1على1ما1يلي:11

1 1مقيا�ص1بينيه1العرب1للذكاء1الطبعة1الرابعة111111اإعداد1وتقنني1حنورة)2003(أ-
مقيا�ص1تقدير1املعلم1لل�سلوك1ال�سفي1املُ�سكل.111اإعداد:1الباحث.ب-1
1 بطاقة1تقييم1اإدارة1ال�سلوك1امل�ستهدف)املعلم/1التلميذ(.11اإعداد:1الباحث.ج-
1 مقيا�ص1مفهوم1الذات1االأكادميي1ل�Liu & Wang (2005) 1ترجمة1وتقنني:1د-

الباحث.
1 برنامج1التدريب1على1مهارات1اإدارة1الذات.1111111اإعداد:1الباحث.1ه-

1 1
وفيما1يلي1بيان1ذلك.

 )اأ( مقيا�س بينيه العرب للذكاء  الطبعة الرابعة         اإعداد وتقنني حنورة)2003(
يعتم���د1مقيا����ص1بين���ه1)ط4(1عل���ى1املج���االت1املعرفي���ة1املكون���ة1ملفه���وم1
ال���ذكاء1مبعن���اه1احلديث,1وه���و1يتكون1من1)15(1اختبارا1ًفرعي���ا1ًتنتمي1اإىل1ثالثة1
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حم���اور,1تت�سم���ن1اأربع���ة1جم���االت,1واملح���اور1الثالثة1ه���ي:1املح���ور1االأول:1حمور1
الق���درات1املتبلورة,1ويت�سمن1جمالني:1جمال1اال�ستدالل1اللفظي,1ويت�سمن1)4(1
اأختب���ارات,1ه���ي1)املف���ردات,1والفهم,1وال�سخاف���ات,1والعالق���ات1اللفظية(,1وجمال1
اال�ست���دالل1الكم���ي,1ويت�سم���ن1)3(1اختب���ارات,1هي)احل�س���اب,1و�سال�س���ل1االرقام,1
وبن���اء1املع���ادالت(.1املح���ور1الثاين:1حم���ور1ق���درات1ال�سيولة1التحليلي���ة,1ويت�سمن1
جم���ااًل1واح���داً,1هو1اال�ست���دالل1الب�س���ري1التجري���دي,1ويت�سم���ن1)4(1اختبارات,1
هي)حتلي���ل1النمط,1والن�س���خ,1وامل�سفوفات,1وطي1وقط���ع1الورق(.املحور1الثالث:1
حمور1جمال1الذاكرة1ق�سرية1املدى,1ويت�سمن1)4(1اختبارات,1هي)ذاكرة1اخلرز,1
وذاكرة1اجلمل,1وذاكرة1االعداد,1وذاكرة1اال�سياء(.ويبداأ1التطبيق1باختبار1املفردات1
من1م�ستوى1البدء1املحدد1لكل1عمر1زمني,1اأما1م�ستوى1البدء1يف1باقي1االختبارات1
يتحدد1وفقا1ًللم�ستوى1الذي1ي�سل1اإليه1الفرد1يف1اختبار1املفردات,1حت�سب1الدرجة1
اخل���ام1ل���كل1اختبار1فرعي11بطرح1عدد1البنود1التي1ف�س���ل1فيها1املفحو�ص1من1عدد1
البن���ود1الت���ي1طبقت1علي���ه1من1بنود1االختبار,1ويتم1حتويله���ا1اإىل1درجات1معيارية1
وفق���ا1ًجل���داول1الدرج���ات1املعياري���ة1اخلا�سة1بكل1عم���ر,1ويف1حال���ة1احل�سول1على1
درجة1خام1)�سفر(1حتت�سب1لها1درجة1معيارية1اعتبارية1مقدارها)17(,1ثم1جتمع1
الدرج���ة1املعيارية1لكل1جمال,1وحت���ول1اإىل1درجة1معيارية1مركبة,1وفقا1للجداول1
اخلا�س���ة1ب���كل1جم���ال,1وح�س���ب1ع���دد1االختب���ارات1الفرعي���ة1التي1طبق���ت1فيه,1ثم1
جتم���ع1الدرج���ات1املعيارية1املركبة1للمجاالت1االربع���ة,1وحتول1اإىل1درجة1معيارية1
مركب���ة1كلي���ة,1وهي1ت�ساوي1ن�سبة1الذكاء,1وذلك1وفقا1ًللجداول1اخلا�سة1بها.1وقد1
مت1ح�س���اب1معامالت1�سدق1للمقيا����ص1يف1البيئة1العربية1ا�ستخدمت1فيها1بطارية1
مكون���ة1م���ن1مقايي����ص1ذكاء1مقنن���ة1ه���ى1مقيا����ص1ر�س���م1الرجل,ومقيا����ص1املتاهات1
لبوتيو�ص,1ومقيا�ص1ويك�سلر,1ومقيا�ص1بينيه1الطبعة1الثالثة,1وقد1ابرزت1النتائج1
وج���ود1موؤ�س���رات1عالية1على1�س���دق1املقيا�ص,1كم���ا1اأبرز1التحلي���ل1العاملي1ملكونات1
املقيا����ص1تراب���ط1اختب���ارات1كل1جم���ال1م���ع1بع�سه���ا1.1كم���ا1مت1ح�ساب1الثب���ات1على1
عين���ات1متنوعة1م���ن1م�سر1ودول1اخلليج,1وذلك1بعدة1طرق,1منها1اإعادة1التطبيق,1
ومعادل���ة1ك���ودر1ريت�سارد�س���ون,1ومعادل���ة1جومت���ان,1وقد1ثب���ت1منه���ا1جميعا1ًمتتع1

املقيا�ص1بدرجة1ثبات1عالية)حنورة,105-1001,20031(.1
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)ب(مقيا�س تقدير املعلم لل�سلوك ال�سفي امُل�سكل         اإعداد: الباحث.        
متثلت1خطوات1اإعداد1مقيا�ص1تقدير1املعلم1لل�سلوك1ال�سفي1املُ�سكل1يف1االآتي1:

االط���الع1عل���ى1االأدب1الرتبوي,1والدرا�س���ات1العلمية1املتخ�س�س���ة1التي1تناولت11-1
ال�سل���وك1ال�سف���ي1املُ�سكل,1وامل�س���كالت1ال�سلوكي���ة1ال�سفية,1و�سل���وك1االإخالل1
بالنظ���ام1ال�سفي,1وال�سلوك1الفو�س���وي1ال�سفي,1وذلك1لدى1التالميذ1عامة,1

ولدى1تالميذ1املرحلة1االإعدادية1خا�سة.
االط���الع1عل���ى1املقايي����ص1ذات1ال�سلة,1مث���ل:1قائمة1مالحظ���ة1ال�سلوك1ال�سفي21-1

غ���ري1املنا�سب1اإعداد:اخلطيب1)1997(,1وقائمة1كاروليناCarolina11لل�سلوك1
ال�سف���ي1للطف���ل,1اإع���داد:MacGowen et al.(2002)1,1ومقيا�ص1االإخالل1
ال�سندي���وين1)2003(,1 اإع���داد1 املعل���م,1 يدرك���ه1 كم���ا1 الف�س���ل1 داخ���ل1 بالنظ���ام1
اإع���داد:1اخلطي���ب)2004(,1 ال�سف���ي,1 الفو�س���وي1 ال�سل���وك1 تقدي���ر1 وقائم���ة1
وقائم���ة1مالحظ���ة1املعلم1لل�سلوك1ال�سلب���ي1للتالميذ1بال�س���ف,1اإعداد:بركات1
)2008(,1وقائم���ة1تقدي���ر1املعل���م1لل�سل���وك1الفو�س���وي1للتلمي���ذ,1اإعداد:عب���د1
الق���ادر,1وعي�سى)2006(,1ومقيا�ص1ال�سلوكيات1الفو�سوية1ال�سفية1للتالميذ,1
اإع���داد:Dryden (2007)1,1ومقيا����ص1ال�سل���وك1ال�سف���ي1للتالمي���ذ,1اإع���داد:11
Thompson & Webber (2010),1وقائم���ة1مالحظ���ة1التلمي���ذ1ل�سلوك���ه1
ال�سف���ي,1اإعدادFernandez (2010)1:1,1وا�ستبان���ه1تقدير1املعلمني1لل�سلوك1
املُ�س���كل1ل���دى1تالميذ1املدار�ص1اإع���داد:1عواد,1وزام���ل1)2011(,1وقائمة1تقدير1

.Avcioglu (2012)1:1املعلم1لل�سلوك1ال�سفي1املالئم1اإعداد
تطبيق1ا�ستبيان1مفتوح1علي1معلمي1املدار�ص1االإعدادية)املتو�سطة(,1ومر�سدي31-1

الط���الب,1وط���الب1التدري���ب1املي���داين1به���ا,1ت�سم���ن1�س���وؤااًل1ح���ول1املظاه���ر1
ال�سلوكية1ال�سفية1غري1املالئمة1التي1ت�سدر1من1التالميذ1يف1داخل1الف�سل.

عم���ل1مقاب���الت1مع1عينة1من1التالمي���ذ1يف1املدر�سة1االإعدادي���ة1و�سوؤالهم1حول41-1
ال�سلوكيات1غري1املالئمة1التي1يقوم1بها1بع�ص1زمالئهم1يف1داخل1الف�سل.

1يف1�س���وء1م���ا1�سب���ق1مت1�سياغة1عب���ارات1املقيا�ص1يف1�سورت���ه1االأولية,1وتكون1من51-1
)51(1عب���ارة,1تت���وزع1على1اأربعة1اأبعاد,1هي:1ال�سلوكي���ات1احلركية1)13(1عبارة,1
وال�سلوكي���ات1العدواني���ة1)14(1عب���ارة,1وال�سلوكي���ات1ال�سوتي���ة1)12(1عب���ارة,1

و�سلوكيات1االمتثال1للتعليمات1)12(عبارة.
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اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س تقدير املعلم لل�سلوك ال�سفي امُل�سكل  :

ال�سدق:Validity1:1مت1التاأكد1من1�سدق1املقيا�ص1مبا1يلي:اأ( 

 �س�دق املحت�وىContent Validity1:1حيث1مت1عر����ص1املقيا�ص1يف1�سورته1- 1
االأولي���ة1عل���ى1ع�س���رة1م���ن1املتخ�س�س���ني1يف1عل���م1النف����ص1وال�سح���ة1النف�سي���ة1
والرتبية1اخلا�سة,1وع�سرة1من1معلمي1املدار�ص1املتو�سطة,1ومر�سدي1الطالب1
بها,1ومت1االأخذ1باملرئيات1التي1اتفق1عليها1املحكمون1,وا�ستبعاد1العبارات1التي1
ق���ل1االتفاق1عليها1عن1)90%(,1وبناء1عل���ي1ذلك1اأ�سبح1املقيا�ص1يت�سمن1)40(1

عبارة,1بواقع1)10(1عبارات1لكل1بعد1من1اأبعاده1االأربعة.

 ال�س�دق املرتب�ط باملح�كCriterion – Related Validity1:1حي���ث1مت1- 2
ا�ستخ���دام1قائم���ة1مالحظة1ال�سل���وك1ال�سفي1غ���ري1املنا�س���ب1اإعداد:اخلطيب1
)1997(,1كمحك1خارجي,1حيث1مت1ح�ساب1معامل1االرتباط1بني1درجات1عينة1
التقن���ني1)1100تلمي���ذاً(1على1ه���ذه1القائمة1ودرجاتهم1عل���ى1املقيا�ص1احلايل,1

وكانت1قيمة1معامل1االرتباط1)0٫838(,1وهي1دالة1عند1م�ستوى1)01,(.

الثبات1Reliability1:1مت1ح�ساب1ثبات1املقيا�ص1مبا1يلي:)ب( 

1طريق�ة اإع�ادة الختب�ارTest Retest Method:1وذل���ك1باإع���ادة1تطبيق���ه1- 1
عل���ى1عين���ه1التقن���ني1)1100تلمي���ذاً(1بفا�سل1زمني1ق���دره1اأ�سبوع���ني,1وح�ساب1
معام���ل1االرتباط1ب���ني1درجات1التطبيق���ني1االأول1والث���اين,1وبلغت1معامالت1
االرتب���اط1)0٫7411,10٫687,0٫7011,0٫6621,10٫864(,1وذل���ك1لبع���د1ال�سلوكيات1
احلركي���ة,1والعدواني���ة,1وال�سوتي���ة,1واالمتث���ال1للتعليم���ات,1والدرجة1الكلية1

على1الرتتيب,1وجميعها1دالة1عند1م�ستوى1)01,(.

طريقة الت�ساق الداخليInternal Consistency1با�ستخدام1معادلة1األفا-1- 2
كررونب���اخ1Cronbach Alpha1وق���د1بل���غ1معام���ل1الثب���ات1)0٫803(1لبع���د1
ال�سل���وك1احلرك���ي,1و)0٫833(1للع���دواين,1و1)0٫721(1لل�سوت���ي,1و)0٫756(1

لالمتثال1للتعليمات,1و)0٫781(1للمقيا�ص1كله.
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ال�سورة النهائية للمقيا�س: )ملحق »1«(
111يتك���ون1مقيا����ص1تقدي���ر1املعل���م1لل�سل���وك1ال�سف���ي1املُ�س���كل1يف1�سورت���ه1
النهائي���ة1م���ن1)40(1بن���دا1,1ًيع���رب1كل1منها1عن1�سل���وك1�سلبي1يحدث1م���ن1التلميذ1
يف1حج���رة1الدرا�س���ة,1وتت���وزع1عل���ى1اأربع���ة1اأبعاد,هي:ال�سل���وك1احلركي,وال�سل���وك1
العدواين,وال�سل���وك1ال�سوتي,1و�سلوك1االمتثال1للتعليمات,1واأمام1كل1منها1اأربعة1
اختي���ارات1)دائم���ا1ً-1اأحيان���ا1ً-1ن���ادرا1ً-1اأب���داً(,1تاأخ���ذ1درج���ات1)4-311– 2-11(1عل���ى1
الرتتي���ب,1وعلي���ه1تك���ون1الدرج���ة1الكلي���ة1للمقيا����ص1م���ن)40(1اإىل)160(,1وتعرب1
الدرج���ة1املرتفعة1ع���ن1ارتفاع1ال�سلوك1ال�سفي1املُ�سكل1ل���دى1التلميذ,يف1حني1تدل1
الدرج���ة1املنخف�سة1عل���ى1انخفا�سه1لديه,1واجلدول1التايل1يو�س���ح1اأبعاد1املقيا�ص1

وبنودها.1
جدول)3(

 اأبعاد مقيا�س تقدير املعلم لل�صلوك ال�صفي امُل�صكل وبنودها
العددالبنوداألبعادم
110-2-3-4-5-6-7-8-9-10السلوك الحركي1

1110-12-13-14-15-16-17-18-19-20السلوك العدواني2

2110-22-23-24-25-26-27-28-29-30السلوك الصوتي3

3110-32-33-34-35-36-37-38-39-40االمتثال للتعليمات4

140-40المقياس كله5

 )ج( بطاق�ة تقيي�م اإدارة ال�سلوك امل�ستهدف)�س�ورة املعلم/�سورة التلميذ(      
اإعداد: الباحث.

ت�ستخدم1هذه1البطاقة1خالل1جل�سات1تدريب1التلميذ1على1مهارات1اإدارة1
ال���ذات1ل�سلوك���ه1ال�سف���ي,1وتقي����ص1قدرته1على1مراقب���ة1وت�سجيل1وتقيي���م1�سلوكه1
امل�سته���دف1كاأح���د1اأهم1مهارات1اإدارة1الذات1ومدى1اتف���اق1تقييمه1مع1تقييم1املعلم1
له,1وقد1اعتمد1الباحث1يف1اإعداد1هذه1البطاقة1باالأ�سا�ص1على1بطاقة1تقييم1املعلم/
1,Parent/Teacher Point Card (PTPC)1الوال���د1لل�سلوك1ال�سفي1امل�ستهدف
 Self-Evaluation Pointوبطاق���ة1تقييم1الطالب1ل�سلوك���ه1ال�سفي1امل�سته���دف
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تقيي���م1 وبطاق���ة1 1,(Dryden, 2007, pp.92-96) اإع���داد:1 1Card (SEPC)
.1(Thompson, 2012, p.85)11ال�سلوك1امل�ستهدف1للطالب1واملعلم1اإعداد

وللبطاق���ة1احلالي���ة1�سورت���ان,1اإحداهم���ا1للمعلم)ملح���ق21(,1واالأخ���رى1
للتلميذ)ملح���ق31(,وتت�سم���ن1كل1منه���ا1اأربع���ة1�سلوكي���ات1م�ستهدف���ة,1ميث���ل1كل1
منه���ا1�سل���وكا1ًاإيجابيا1ًيقوم1به1التلميذ1يف1مقابل1كف1�سلوك1�سلبي1من1ال�سلوكيات1
)ال�سل���وك1احلرك���ي,1 املُ�س���كل1 ال�سف���ي1 ال�سل���وك1 املت�سمن���ة1يف1مقيا����ص1 االأربع���ة1
والع���دواين,1وال�سوتي,1واالمتث���ال1للتعليمات(,1ويحدد1املعل���م1والطالب1م�ستوي1
قي���ام1التلمي���ذ1بال�سل���وك1امل�سته���دف1خالل1ف���رتة1زمنية1حم���ددة1يتفق���ان1عليها,1
اأو1 رديء,1 ,متو�سط,منخف����ص,1 التالية:ممتاز,جي���د1 للتقدي���رات1 وفق���ا1ً وذل���ك1
بالكروت:اأخ�سر,اأ�سفر,اأزرق,اأح���م الرتتي���ب,اأو1 عل���ى1 بالنقاط:4,3,2,1,�سف���ر,1
ر,اأ�سود,عل���ى1الرتتي���ب1,وذلك1وفقا1ًللتعليم���ات1املو�سحة1بالتف�سي���ل1يف1تعليمات1
البطاق���ة1)ملح���ق31,21(.11ثم1يقارن1تقييم1التلمي���ذ1لنف�سه1بتقييم1املعلم1يف1نهاية1
كل1جل�س���ة,1ويف1ح���ال1اتفاقهما1�س���واء1يف1التقدير1اأو1الدرجة1اأو1يف1الكارت1,ي�ستحق1
التلميذ1نقطتني,1ويف1حالة1اختالفهما1ارتفاعا1ًاأو1انخفا�سا1ًمبقدار1درجة1واحدة,1
ي�ستح���ق1التلمي���ذ1نقطة1واحدة,1ويف1حالة1اختالفهما1باأكر1من1درجة1ال1ي�ستحق1
التلمي���ذ1�سيئ���اً,1ويتم1تب���ادل1النقاط1باجلوائز1املتفق1عليها1م���ع1التلميذ,1ويف1حال1
اتف���اق1تقيي���م1املعل���م1والتلمي���ذ1يف1)3(1م���رات1متتالية,يتم1زيادة1الف���رتة1الزمنية1

التي1يراقب1فيها1ال�سلوك.

ُعر�س���ت1البطاقة1يف1�سورتها1االأولية1على1ع�سرة1حمكمني1متخ�س�سني1
يف1علم1النف�ص,1وال�سحة1النف�سية,1ومت1االأخذ1باملرئيات1التي1اتفقوا1عليها,1كما1مت1
تطبي���ق1البطاق���ة1على)5(1تالميذ1من1غري1العينة1االأ�سا�سي���ة1ومعلميهم,1للتاأكد1

من1و�سوح1تعليماتها,1و�سهولة1تطبيقها,1ومنا�سبتها1لهم.

)د( مقيا��س مفه�وم ال�ذات الأكادمي�ي ل�Liu & Wang (2005) 111ترجم�ة 
وتقنني : الباحث 

مبراجع���ة1العديد1من1املقايي�ص1العربية1واالأجنبية1التي1تناولت1مفهوم1
ال���ذات1االأكادمي���ي,1مت1اختي���ار1مقيا����ص1مفهوم1ال���ذات1االأكادميي1ال���ذي1اأعده11كل1



فعالية التدريب على مهارات اإدارة الذات يف احلد من ال�شلوك ال�شفي املُ�شكل د . عبد الفتاح رجـب علي

- 52 -

م���ن1Liu & Wang (2005)،11وذل���ك1الأن���ه1اأع���د1ف���ى1االأ�سا�ص1لتالمي���ذ1املرحلة1
1عن1ا�ستخدامه1يف1 املتو�سط���ة1– نف����ص1امل�ستوى1العمري1للعينة1احلالي���ة-,1ف�ساًلً

العديد1من1الدرا�سات11لذات1املرحلة1.

مقايي����ص,1 ع���دة1 خ���الل1 م���ن1 اأع���داه1 اأنهم���ا1 املقيا����ص1 موؤلف���ا1 ويذك���ر1
 Academic Self-Esteem Scale االأكادمي���ي1 ال���ذات1 تقدي���ر1 هي:مقيا����ص1
(Battle,1981)، يسردملا تاذلا موهفم سايقموthe School Subjects Self-
 The11ومقيا����ص1احلالة1العامة1واالأكادميية,Concept (Marsh et al., 1983)
1,,General and Academic Status Scale (Piers & Harris, 1964)
Academic Self Concept Scale االأكادمي���ي1 ال���ذات1 مفه���وم1 ومقيا����ص1

(Quek’s, 1988) .(Liu & Wang, 2005,p.22)

واملقيا����ص1احل���ايل1يتكون1م���ن1)19(1بندا1ً,تت���وزع1علي1بعدي���ن:1,االأول1-1
الثقة1االأكادمييةAcademic Confidence11,1ويقي�ص1م�ساعر1واإدراك1التالميذ1
لكفاءته���م1االأكادميي���ة,1ويت�سم���ن)9(1بنود,ه���ي:1)181,16,114,1111,19,17,15,13,11(,1
والث���اين-1اجلهد1االأكادمييacademic effort1,1ويقي�ص1مدى1التزام,1وان�سغال,1
واهتم���ام1التالمي���ذ1بامله���ام1الدرا�سي���ة,1ويت�سم���ن1)10(1بنود,ه���ي:)1,181,161,141,12
191,1171,115,113,110,12(,1يجاب1عليها1مبقيا�ص1ليكرت1من1)4(1نقاط,1ترتاوح1من1
غ���ري1موافق1ب�س���دة1)1(1اإىل1موافق1ب�سدة1)4(,1وذلك1للبن���ود1االإيجابية,1والعك�ص1
للبن���ود1ال�سلبي���ة,1وتبل���غ1البنود1ال�سلبية1يف1املقيا�ص1)9(1بن���ود,1هي1)111,19,17,14,12
 (Liu & Wang,2005,p.22; Liu et11وباق���ي1البن���ود1اإيجابية,)19,116,115,113,

.al., 2005, pp.573-574)

ويف1ع���ام1)2007(1ق���ام1Tan and Yates1بتقن���ني1املقيا����ص1عل���ى1تالمي���ذ1
املرحل���ة1االبتدائي���ة1ذوي1�سعوب���ات1التعلم,1من1خ���الل1حتليل1بن���ود1املقيا�ص1وفق1
من���وذج1را����صRasch Model1,1وذلك1على1عينة1قوامه���ا)120(1تلميذاً,1تراوحت1
اأعمارها1بني)19�سنوات1و151�سهور1-112عام1و18�سهور(.1واأ�سافا1عبارة1واحدة1�سلبية1
لبع���د1الثق���ة1االأكادميي���ة,1وهي1العب���ارة1رقم1131)اأ�سع���ر1باخلوف1عندم���ا1ي�ساألني1
املعلم(1حتى1تنا�سب1ذوي1�سعوبات1التعلم1,وبذلك1اأ�سبح1املقيا�ص1يتكون1من1)20(1
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بن���داً,1بع���د1الثقة1االأكادميية1)10(1بنود,1ه���ي:)19,117,115,113,111,19,17,15,13,11(,1
وبع���د1اجلهد1االأكادميي1)10(1بنود,1ه���ي:)14,16,18,20,12,4,6,8,10,12(,1واأ�سفر1
التحلي���ل1ع���ن1ا�ستبعاد1ثالثة1بن���ود1)4-13-18(,1وبهذا1اأ�سب���ح1املقيا�ص1)17(1بندا1ً
(Tan & Yates,2007,p.474).1ونظ���را1ًحل���ذف1بن���ود1,1واإ�سافة1اأخرى1لتنا�سب1
ذوى1�سعوب���ات1التعل���م1يف1املرحل���ة1االبتدائي���ة,1مت1االأخ���ذ1يف1الدرا�س���ة1احلالي���ة1
اأع���دت1 والت���ي1 1, 1(Liu et al., 2005, p.586) للمقيا����ص1 االأ�سلي���ة1 بال�س���ورة1

باالأ�سا�ص1لتالميذ1يف1نف�ص1عمر1العينة1احلالية.

وق���د1ق���ام1الباح���ث1احل���ايل1برتجم���ة1املقيا����ص,1ومراجع���ة1بن���وده1لغوياً,1
و�سياغته���ا1مب���ا1يتالئم1وخ�سائ����ص1عينة1الدرا�سة1احلالية,1وك���ذا1ح�ساب1�سدقه1

وثباته1.

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س مفهوم الذات الأكادميي:
حل�س���اب1�س���دق1وثب���ات1املقيا����ص1ق���ام1مع���دا1املقيا����ص1االأ�سل���ي1بتطبيق���ه1
الثانوي���ة1 باملدر�س���ة1 والثال���ث1 والث���اين1 االأول1 بال�سف���وف1 تلمي���ذاً,1 1)576( عل���ى1
ب�سنغافورة)االإعدادي���ة1اأو1املتو�سط���ة(,1تراوح���ت1اأعماره���م1ب���ني1)112– 15(عاماً,1
-1املدر�س���ة1الثانوي���ة1Secondary School11ب�سنغافورة1يلتح���ق1بها1التلميذ1بعد1
ح�سول���ه1على1املدر�س���ة1االبتدائية1Primary School1)يف1عمر121عاما1ًتقريباً(,1
وه���ي1تقابل1املدر�س���ة1املتو�سطة1اأو1االإعدادية1وهي1مرحل���ة1البحث1احلايل-1,1ومت1
ح�ساب1�سدق1املقيا�ص1من1خالل1�سدق1املحك1مع1مقيا�ص1تقدير1الذات1االأكادميي1
 (Marsh et al.,1983)،11ومقيا����ص1مفه���وم1ال���ذات1املدر�س���ي,,(Battle, 1981)
ومقيا����ص1احلال���ة1العامة1واالأكادميي���ة1(Piers & Harris, 1964),,والتي1ا�ستق1
املقيا����ص1منها1,1وبلغت1معامالت1ارتباط1املقيا�ص1معهما1)0٫73(,)0٫63(,)0٫63(1
عامل���ني1 ع���ن1 واأ�سف���ر1 العامل���ي,1 التحلي���ل1 ا�ستخ���دام1 مت1 الرتتيب,كم���ا1 عل���ى1
فرعي���ني,1هم���ا:1الثق���ة1االأكادميي���ة,1واجله���د1االأكادمي���ي,1وعامل1ع���ام1واحد,1هو1
مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي,1اأم���ا1ع���ن1الثب���ات1فق���د1اأ�سف���ر1معام���ل1األف���ا1كرونب���اخ11
 Cronbach’s alphaع���ن1االت�س���اق1الداخل���ي1للمقيا����ص,1وبلغ���ت1قيمته)0٫82(1
لبعد1الثقة1االأكادميية,1و)0٫71(1لبعد1اجلهد1االأكادميي,1و)0٫76(1للمقيا�ص1كله11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

.(Liu & Wang,2005,p.22; Liu et al.,2005,pp.573-574)
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ويف الدرا�سة احلالية مت ح�ساب �سدق وثبات املقيا�س كما يلي:

ال�سدق:1وذلك1من1خالل:اأ( 
�س�دق املحت�وي:1بعر����ص1املقيا����ص1عل���ى1)10(1م���ن1املتخ�س�س���ني1يف1ال�سح���ة1- 1

النف�سية1وعلم1النف�ص1,1ومت1االأخذ1مبالحظاتهم1كاملة.
�س�دق املح�ك:1بح�س���اب1معام���ل1االرتب���اط11ب���ني1درج���ات1عين���ة1التقنني1على1- 2

املقيا����ص1احل���ايل1ودرجاته���م1عل���ى1مقيا����ص1مفهوم1ال���ذات1لتالمي���ذ1املرحلة1
االإعدادية,1اإعداد:1العطار)2005(,1وبلغت1قيمته1)0٫695(.

الثبات: وذلك من خالل:)ب( 
 طريقة اإعادة التطبيق:1من1خالل1تطبيق1املقيا�ص1على1عينة1التقنني,1واإعادة1- 1

التطبي���ق1بع���د1اأ�سبوع���ني,1وبل���غ1معام���ل1االرتب���اط1ب���ني1درج���ات1التطبيقني1
.)0٫774(

معامل األفا كرونباخ:1بلغت1قيمته1)0٫891(1لبعد1الثقة1االأكادميية,1و)0٫813(1- 2
لبعد1اجلهد1االأكادميي,1و)0٫799(1للمقيا�ص1ككل.

ال�سورة النهائية للمقيا�س: )ملحق »4«(
يتك���ون1املقيا����ص1يف1�سورت���ه1النهائي���ة1م���ن1)19(1بن���دا1ًموزعة1عل���ى1بعدين1كما1يف1

اجلدول1التايل.
جدول )4( 

اأبعاد مقيا�س مفهوم الذات الأكادميي وبنود كل ُبعد
العددالبنوداألبعادم

19-3-5-7*-9*-11*-14-16*-18الثقة األكاديمية.1

210*-4*-6-8-10-12-13*-15*-17-19*الجهد األكاديمي.2

119-19مفهوم الذات األكاديمي3

*العبارات1ال�سلبية
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)ه�( برنامج التدريب على مهارات اإدارة الذات           اإعداد/ الباحث.   

م�سادر الربنامج : 
مت1اإع���داد1برنام���ج1مه���ارات1اإدارة1ال���ذات1بالرج���وع1اإىل1املراج���ع1العلمي���ة1
واملتخ�س�س���ة1واالأط���ر1النظري���ة1والدرا�س���ات1االأجنبي���ة1الت���ي1تناول���ت1اإج���راءات1
التدري���ب1عل���ى1اإدارة1ال���ذات1يف1تعدي���ل1ال�سل���وك1ال�سف���ي1املُ�سكل1ل���دى1التالميذ,1
 (Dryden,2007; Axelrod et al. ,2009 ; اأهمه���ا1درا�س���ة1كل1م���ن:1 وم���ن1
 Briesch & Chafouleas. ,2009 ; Caldwell ,2010; Fernandez,2010
 ; Sauceda,2011;Thompson ,2012;Choi & Chung ,2012
اآراء1 �س���وء1 يف1 وك���ذا1 1. 1;Chafouleas et al. ,2012; Avcioglu ,2012)
املتخ�س�س���ني1فى1ال�سحة1النف�سية1والرتبية1اخلا�سة1ومعلمي1املرحلة1املتو�سطة1
,1ومر�س���دي1الط���الب1به���ا.1باالإ�ساف���ة1اإىل1خ�سائ����ص1املرحلة1العمري���ة1لتالميذ1

املدر�سة1املتو�سطة.

اأهداف الربنامج :
يه���دف1الربنامج1احل���ايل1اإىل1تنمية1مه���ارات1اإدارة1التالمي���ذ1ل�سلوكهم1
ال�سف���ي1ذاتي���اً,1وذلك1لدى1عينة1م���ن1تالميذ1املرحلة1االإعدادي���ة,1والتي1تت�سمن1
حتدي���د1ال�سل���وك1ال�سف���ي1امل�ستهدف,ومراقب���ة1وت�سجي���ل1ال�سل���وك1امل�سته���دف,1
وتقيي���م1اأدائه���م1ل���ه1,وتعزي���ز1الذات1يف1�سوء1ذل���ك,1مبا1يحق���ق1يف1النهاية1حت�سني1
م�ست���وى1اإدارته���م1ل�سلوكهم1بحجرة1الدرا�س���ة,1وخف�ص1�سلوكه���م1ال�سفي1املُ�سكل1
)ال�سل���وك1احلرك���ي,1والعدواين,1وال�سوت���ي,1وعدم1االمتث���ال1للتعليمات(,1وزيادة1
ال�سل���وك1ال�سف���ي1االإيجاب���ي1لديه���م,1مب���ا1ينعك����ص1اإيجابي���ا1ًعلى1حت�س���ني1مفهوم1

الذات1االأكادميي1لديهم.

املدة الزمنية للربنامج :
ا�ستغرق1الربنامج1)12(اأ�سبوعاً,1وبلغت1جل�ساته)36(1جل�سة,1بواقع1عدد1
)6(1جل�س���ات1لتعري���ف1وتدريب1املعلم���ني1والفريق1امل�ساعد1عل���ى1تنفيذ1الربنامج1
,ع���دد1)15(جل�س���ة1لتدري���ب1التالميذ1يف1قاع���ة1التدريب,1)15(1جل�س���ة1لتدريبهم1
داخ���ل1احل�س����ص1الدرا�سي���ة1بالف�س���ل,1وذلك1بواق���ع)3(1جل�س���ات1اأ�سبوعي���اً,1مدة1

اجلل�سة1)45(1دقيقة,1واجلدول1التايل1يو�سح1االإطار1الزمني1للربنامج.
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جدول )5(
 يو�صح الإطار الزمني للربنامج

زمن الجلسةالجلساتاألسابيعهدفهاالمرحلةم

األولى1
تدريب المعلمين والفريق المساعد 

على تنفيذ البرنامج
2 أسبوع

6 جلسات
(3 جلسات/أسبوع)

45 دقيقة

الثانية2
تدريب التالميذ على مهارات إدارة 

الذات في قاعة التدريب
5 أسابيع

15 جلسة
(3 جلسات/أسبوع)

45 دقيقة

الثالثة3
تدريب التالميذ على مهارات إدارة 
الذات في داخل الفصل الدراسي 

5 أسابيع
15جلسة

(3 جلسات/أسبوع)
45 دقيقة

1620دقيقة36 جلسة12أسبوعاإلجمالي

متوى الربنامج واإجراءاته:
ت�سمن1الربنامج1تدريب1مهارات1اإدارة1الذات1املراحل1التالية:

املرحلة الأويل: تدريب الفريق امل�ساعد يف تنفيذ الربنامج: 
ت�سمن���ت1ه���ذه1املرحل���ة1ع���دد1)6(1جل�س���ات,1م���دة1اجلل�س���ة1)45(1دقيق���ة,1
عل���ى1م���دى1اأ�سبوع���ني,1بواق���ع)3(1جل�س���ات1اأ�سبوعي���اً,1و�سم���ل1الفري���ق1امل�ساع���د1
كل1من:املر�س���د1الطالب���ي1باملدر�س���ة)1(,1واملعلم���ني1الذي���ن1يقوم���ون1بالتدري����ص1
للف�سول1التي1منها1تالميذ1املجموعة1التجريبية1وعددهم1)6(1معلمني,1وكذلك1

طالب1التدريب1امليداين1وعددهم)6(1طالب.

مت1 وفيه���ا:1 بالربنام���ج,1 والتعري���ف1 الأويل:التع���ارف1 اجلل�س�ة  تناول���ت 
التع���ارف1م���ع1الباح���ث1وفيما1بينه���م,1وتعريفه���م1بربنام���ج1اإدارة1التالمي���ذ1ذاتيا1ً
ل�سلوكه���م1ال�سف���ي,1والهدف1منه,1واأهميته1يف1تعدي���ل1�سلوك1التالميذ,1والفائدة1
الت���ي1تعود1على1التالميذ1واملعلمني1من1وراءه.1واجلل�سة الثانية:1التعريف1باإدارة1
ال���ذات,1وفيه���ا:1مت1�سرح1ومناق�سة1فني���ات1واإجراءات1تدري���ب1التالميذ1على1اإدارة1
ال���ذات1فيم���ا1يتعل���ق1ب�سلوكهم1ال�سف���ي.1ويف1اجلل�سات1التالي���ة1مت1تدريبهم1عمليا1ً
عليه���ا,1حي���ث1تناولت1اجلل�سة الثالث�ة :التدريب1على1حتدي���د1ال�سلوك1امل�ستهدف1
م���ع1التالمي���ذ,1اأي1ال�سلوكي���ات1ال�سفية1االإيجابي���ة1امل�ستهدف1حتقيقه���ا,1وكيفية1
ايجابي���ة1 �سفي���ة1 �سلوكي���ة1 اأه���داف1 الأنف�سه���م1 و�س���ع1 عل���ى1 التالمي���ذ1 م�ساع���دة1
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ي�ستهدف���ون1حتقيقه���ا,1و�سياغتها1ب�سورة1اإجرائية1ميك���ن1مالحظتها,1وقيا�سها,1
وو�سع1معيار1حتقيقها,1وذلك1بالن�سبة1لل�سلوك1احلركي,1والعدواين,1وال�سوتي,1
واالمتث���ال1للتعليم���ات,1مع1حتدي���د1املعززات1يف1حال1حتقيقه���ا.1واجلل�سة الرابعة:1
التدريب1على1مراقبة1وت�سجيل1ال�سلوك1ال�سفي1امل�ستهدف,1وت�سمنت:1تدريبهم1
عل���ى1كيفية1حتدي���د1مكان,1وزم���ان1مالحظة1ال�سل���وك1مع1التالمي���ذ,1وا�ستخدام1
بطاق���ة1تقيي���م1اإدارة1ال�سل���وك1امل�سته���دف1اخلا�س���ة1باملعل���م,1والتلمي���ذ,1وكيفي���ة1
ت�سجي���ل1ال�سل���وك,1وتقييم���ه1يف1�س���وء1قرب���ه1اأو1بع���ده1م���ن1معيار1حتق���ق1ال�سلوك1
امل�ستهدف. واجلل�سة اخلام�سة:1التدريب1على1تقييم1الذات:1اأي1احلكم1على1مدى1
حتقق1ال�سلوك1ال�سفي1امل�ستهدف1من1قبل1التلميذ1نف�سه1واملعلم,1وكيفية1مقارنة1
تقيي���م1التلمي���ذ1ل�سلوك���ه1ال�سفي1امل�سته���دف1بتقييم1املعل���م1له,1وكيفي���ة1احت�ساب1
النق���اط1امل�ستحقة1للتلميذ1وفق1حتقيقه1لل�سل���وك1امل�ستهدف.1اجلل�سة ال�ساد�سة:1
تعزي���ز1وتوجي���ه1ال���ذات,1وفيها:1بيان1كي���ف1ي�ستبدل1التلميذ1النق���اط1التي1ح�سل1
عليه���ا1باملع���ززات1الت���ي1اتفق1مع���ه1املعل���م1اأو1املدرب1عليه���ا1حال1حتقيق���ه1لل�سلوك1
امل�ستهدف,مث���ل1:وجب���ات1خفيفة,األع���اب1كمبيوت���ر,1رك���وب1درج���ات,1ممار�سة1كرة1
الق���دم1وغريه���ا,1وكذلك1مت1تن���اول1كيفية1تدري���ب1التالميذ1عل���ى1توجيه1الذات,1
ودف���ع1الذات1نح���و1حت�سن1ال�سلوك1ال�سفي,1ومت1التدري���ب1من1خالل1لعب1الدور,1
والنمذج���ة,1واملناق�س���ة,1واختتم���ت1ه���ذه1املرحلة1بقي���ام1الباحث1باإلق���اء1حما�سرة1
عام���ة1ع���ن1تعديل1�سلوك1الطالب1با�ستخدام1فني���ات1اإدارة1الذات,1ح�سرها1معظم1
اأولي���اء1اأم���ور1الط���الب,1وجميع1املعلمني1باملدر�س���ة,1وذلك1�سم���ن1فعاليات1الندوة1

العامة1التي1عقدتها1اإدارة1املدر�سة1بهذا1ال�ساأن.

املرحل�ة الثاني�ة: تدريب املجموعة التجريبية على مه�ارات اإدارة الذات خارج 
قاعات الدر�س: 

وا�ستمل���ت1هذه1املرحل���ة1)15(1جل�سة,1على1م���دى1)5(اأ�سابيع,1بواقع1)3(1
جل�س���ات1اأ�سبوعي���اً,1بح�س���ور1فري���ق1التدري���ب.1وتناول���ت1اجلل�س�ة الأويل:التعارف1
والتمهي���د1للربنام���ج,1وفيه���ا:1مت1التع���ارف1ب���ني1اأف���راد1املجموع���ة1التجريبي���ة,1
والباحث,1وامل�ساعدين,1وتعريفهم1بالربنامج,1ومت1اإخبار1التالميذ1اأن1اال�ستمرار1
يف1الربنام���ج1اختي���اري,1واأب���دا1التالمي���ذ1حما�س���ة1للربنام���ج,1ومت1االتف���اق1عل���ى1

مواعيد1اجلل�سات,1وتعليمات1الربنامج1التي1يجب1االلتزام1بها.
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واجلل�س�ة الثاني�ة: التعريف1باإدارة1ال���ذات,1وفيها:1ُق���دم1للتالميذ1�سرح1
مب�سط1ملعنى1اإدارة1الذات1وفنياتها,1ال1�سيما1يف1اإدارة1ال�سلوك1ال�سفي,1وكيف1اأنك1
– التلميذ-1تقوم1بدور1املدير1ل�سلوكك1ال�سفي1لتنجح1يف1حتقيق1هدفا1ًو�سعته1
لنف�س���ك,1فاأن���ت1م���ن1حتدد1هدفك,1وحتدد1م���ا1ت�ستحقه1من1مكاف���اأت1عند1بلوغه,1
واأنت1من1ت�سع1خطوات1التنفيذ,1ومن1تقوم1بدور1املراقب1لنف�سك,1وتقيم1نف�سك.1
هل1قمت1بال�سلوك1امل�ستهدف1اأم1ال؟1وبن�سبة1كم1حققت1الهدف؟11اأنت1من1حتا�سب1
نف�س���ك,1وحت���دد1ه���ل1ت�ستحق1املكاف���اأة؟11فتقدمها1له���ا,1اأم1ق�س���رت؟1فتوجه1وتكلم1

نف�سك1لت�سجعها1على1حتقيق1ال�سلوك1بن�سبة1001%1يف1املحاوالت1القادمة.

واجلل�س�ات م�ن الثالث�ة اإىل ال�ساد�س�ة:1تدري���ب1التالمي���ذ1عل���ى1حتديد1
ال�سل���وك1ال�سف���ي1امل�سته���دف,1وذل���ك1لل�سلوكي���ات1االأربعة)احلرك���ي,1والعدواين,1
وال�سوت���ي,1واالمتث���ال1للتعليم���ات(,1بواق���ع1�سل���وك1ل���كل1جل�س���ة,1وفيه���ا1مت1�سرح1
للتالمي���ذ1مل���اذا1اأ�س���ع1هدف���اً؟1لك���ي1اأحقق���ه1بالطب���ع,1والأح���دد1ه���ل1حققت���ه1اأم1ال؟11
يج���ب1اأن1اأحدد1املطلوب1القيام1به1بال�سب���ط1وبالوقت,1والتاريخ,1فاملهام1املفتوحة1
ال1تنته���ي1اأب���داً,1وقدم1الباح���ث1اأمثلة1ل�سلوكيات1م�ستهدف���ة1عامة,1واأخرى1خا�سة1
بال�سلوك1ال�سفي,1وكيف1ت�ساغ1يف1�سورة1�سلوكية,1قابلة1للقيا�ص,1ثم1ُطلب1من1كل1
تلمي���ذ1اأن1يق���دم1�سلوك1�سفي1اإيجابي1م�ستهدف1متعل���ق1بال�سلوك1احلركي,1ويتم1
مناق�ست���ه1في���ه,1وتكت���ب1ال�سلوكي���ات1امل�ستهدفة1التي1يت���م1االتفاق1عليه���ا,1ويكلف1
التالمي���ذ1بواج���ب1منزيل1لكتابة1اأهداف1لباق���ي1ال�سلوكيات1ال�سفية1ملناق�ستها1يف1
اجلل�س���ات1القادم���ة,1وبنهاي���ة1اجلل�س���ة1ال�ساد�سة1كان1قد1مت1مناق�س���ه1التالميذ1يف1
ال�سلوكي���ات1ال�سفي���ة1ال�سلبية,1وكتاب���ة1ال�سلوكيات1ال�سفي���ة1االإيجابية1امل�ستهدف1
حتقيقه���ا1بن�سب���ة1001%1,1وال�سلوكي���ات1ال�سلبية1امل�ستهدف1التخل����ص1منها1نهائيا1ً
بن�سب���ة1001%,1واأخ���ذ1كل1تلمي���ذ1ن�سخ���ة1منها,1كم���ا1مت1االتفاق1م���ع1التالميذ1على1

املعززات1التي1يف�سلونها1عند1حتقيقهم1لل�سلوك1امل�ستهدف.1

واجلل�س�ات م�ن ال�سابعة اإىل العا�س�رة:1تدريب1التالمي���ذ1على1مالحظة1
وت�سجي���ل1ال�سل���وك1امل�سته���دف,1وذلك1بواق���ع1جل�سة1لكل1من1ال�سل���وك:1احلركي,1
والع���دواين,1وال�سوت���ي,1واالمتثال1للتعليمات,1وفيه���ا1مت1تدريبهم1على1مالحظة1
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�سلوكه���م1خ���الل1فرتة1زمني���ة1حمددة,1وت�سجيل���ه1يف1بطاقة1تقيي���م1اإدارة1ال�سلوك1
اخلا�سة1بهم,1وبداأ1الباحث1بتقدمي1منوذج1ملراقبة1�سلوكه1اأمام1التالميذ,1ثم1بداأ1
التالمي���ذ1من1خالل1لعب1الدور1بالقي���ام1مبراقبة1�سلوكهم1امل�ستهدف,1وت�سجيله1
خ���الل1ف���رتة1زمنية1مدته���ا)10(1دقائق,1وا�ستم���ر1تدريبهم1حت���ى1اأتقن1التالميذ1
مراقب���ة,1وت�سجي���ل1�سلوكه���م,1واأداء1ال�سل���وك1امل�سته���دف1بن�سب���ة1001%1,1خ���الل1
)3(1ف���رتات1زمني���ة1متتالي���ة,1مدة1كل1منه���ا)10(1دقائق,1ومت1زيادة1م���دة1االلتزام1
بال�سل���وك1ال�سفي1امل�سته���دف1تدريجيا1ًحتى1الو�س���ول1اإىل1)45(1دقيقة,1هي1مدة1

احل�سة1الدرا�سية.1

واجلل�س�ة احلادية ع�سرة اإىل الثانية ع�س�رة:1تدريب1التالميذ1على1تقييم1
ال���ذات,1وفيه���ا:1مت1تدريبهم1على1احلك���م1على1م�ستوى1اإتقانه���م1لل�سلوك1ال�سفي1
امل�سته���دف,1وفق���ا1ًللتعليمات1الواردة1ببطاقة1تقيي���م1اإدارة1ال�سلوك,1ومقارنة1ذلك1
بتقيي���م1امل���درب1له���م,1وح�س���اب1النقاط1الت���ي1ي�ستحقونه���ا1يف1�سوء1ذل���ك,1على1اأن1

ي�ستبدلونها1يف1نهاية1كل1جل�سة1باملعززات1التي1حددوها1يف1بداية1الربنامج.1

واجلل�سة الثالثة ع�سرة والرابعة ع�سرة:1التدريب1على1تعزيز1الذات,1وفيها1
يق���وم1كل1تلمي���ذ1من1خالل1لع���ب1الدور1مبراقب���ة1�سلوك1�سف���ي1م�ستهدف,1مثاًل1
عدم1التحدث1اأثناء1�سرح1املعلم1لفرتة1زمنية1قدرها1)10(1دقائق,1وعند1جناحه1يف1
ذلك,1واتفاق1تقييمه1لنف�سه1مع1تقييم1املدرب1له,1يقول1التلميذ1لنف�سه1رائع1لقد1
جنحت1اأو1ي�سفق1لنف�سه,اأو1ي�سري1باالإبهام1اإ�سارة1جيد,1اأو1يقفز1فرحاً,اأو1يقول1اأنا1
ا�ستح���ق1اأن1األعب1الكرة1الي���وم,1اأو1غريها1من1املعززات1التي1حددها1لنف�سه,1وتكرر1
ذل���ك1م���ع1ال�سلوكيات1امل�ستهدفة1االأخ���ري1مثل:1البقاء1يف1املقع���د,1وعدم1االعتداء1
على1االآخرين,1وعدم1حتريك1املقعد,1وعدم1ال�سو�ساء,1واإتباع1تعليمات1املعلم1الخ.1

اجلل�س�ة اخلام�سة ع�سرة: تدريب1التالميذ1على1توجيه1وت�سحيح1الذات,1
م���ن1خ���الل1توجي���ه1التعليم���ات1اللفظي���ة1الأنف�سهم,1حي���ث1يقوم1الباح���ث1بتقدمي1
من���وذج1لتوجي���ه1ال���ذات1اأم���ام1التالمي���ذ,1كاأن1يق���ول1لنف�س���ه:1واالآن1مطلوب1مني1
اأن1اأجل����ص1من�ست���ا1ًللمعل���م1واأال1اأتكل���م1مع1من1بج���واري,1اأويذكر1نف�س���ه1بال�سلوك1
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امل�سته���دف1,فيق���ول:1اأن���ا1اأري���د1اأن1اأحق���ق1ال�سل���وك1متام���ا1ًبن�سب���ة1001%1,اأو1يكتب1
ال�سل���وك1امل�سته���دف1عل���ى1بطاق���ة1وي�سعه���ا1اأمام���ه1,اأو1يل�سقها1على1اجل���دار,1ثم1
يقوم1التالميذ1بنف�ص1الدور1مع1�سلوكيات1�سفية1اأخرى,كما1مت1تدريب1التالميذ1
عل���ى1ت�سحي���ح1الذات1وحماولة1تاليف1االأخطاء1التي1وقع���وا1فيها,1واإعادة1املحاولة1

لتحقيق1ال�سلوك1امل�ستهدف1بن�سبة%1001.

املرحل�ة الثالثة: تدري�ب املجموعة التجريبية على مه�ارات اإدارة الذات داخل 
قاعات الدر�س:

ا�ستمل���ت1عل���ى1)15(1جل�س���ة,1ُقدمت1على1م���دى1)5(اأ�سابي���ع,1)3(جل�سات1
اأ�سبوعي���ا,1م���دة1اجلل�س���ة1ح�س���ة1درا�سي���ة1واح���دة,1بواق���ع1)3(1جل�سات1ل���كل1�سلوك1
�سف���ي1م�سته���دف,1حي���ث1تناول���ت1اجلل�س�ة الأوىل اإىل الثالثة:ال�سل���وك1احلرك���ي.1
اإىل  ال�سابع�ة  واجلل�س�ة  الع���دواين.1 ال�سل���وك1 ال�ساد�س�ة:1 اإىل  الرابع�ة  واجلل�س�ة 
التا�سعة:ال�سلوك1ال�سوتي. واجلل�سة العا�سرة اإىل الثانية ع�سرة:1�سلوك1االمتثال1
للتعليم���ات,1ويف1اجلل�س���ات1)3(1االأخ���رية,1م���ن1اجلل�سة الثالثة ع�س�رة اإىل اخلام�سة 
ع�سر:التدريب1علي1اإدارة1ال�سلوكيات1االأربعة1معاً.1حيث1يت�سلم1التالميذ1يف1�سباح1
كل1جل�س���ة1بطاق���ة1تقيي���م1اإدارة1ال�سل���وك1امل�سته���دف1من1وجهة1نظره���م,1وتراجع1
معه���م1ال�سلوكي���ات1ال�سفي���ة1االإيجابي���ة1امل�ستهدف���ة1قب���ل1كل1جل�سة,ويق���وم1اأي�سا1ً
معل���م1الف�سل1اأو1اأحد1طالب1التدريب1امليداين1مبالحظة1وتقييم1�سلوك1التلميذ1
امل�سته���دف1داخ���ل1الف�سل,1ويف1نهاية1احل�سة1يتم1مقارن���ة1تقييم1التلميذ1ل�سلوكه1
مع1تقييمات1املعلمني,1ومناق�سة1التلميذ1حول1تقييمه1لنف�سه,1ملاذا1اأعطى1لنف�سه1
هذه1الدرجة؟1وملاذا1اأعطى1له1املعلم1هذه1الدرجة؟1وما1ال�سلوكيات1التي1مل1يلتزم1
به���ا1والت���ي1علي���ه1االلتزام1بها1يف1امل���رة1القادمة؟1وحتديد1النق���اط1التي1ي�ستحقها1
التلمي���ذ1يف1ه���ذه1اجلل�س���ة,1وا�ستبداله���ا1يف1نهاي���ة1اجلل�سة1باجلوائ���ز1املتفق1عليها1
مع���ه1م���ن1قب���ل,1كما1يت���م1مناق�س���ة1التلميذ1يف1م���ا1ا�ستخدم���ه1من1توجي���ه1للذات,1
وُيكل���ف1التلمي���ذ1مبتابعة1�سبط1�سلوك���ه1يف1باقي1ح�س�ص1الي���وم1الدرا�سي1وحده,1
وعن���د1قيام���ه1بالواجب1املنزيل,1على1اأن1يقدم1تقري���را1ًذاتيا1ًحول1تقييمه1ل�سلوكه1

يف1بداية1اجلل�سة1القادمة,1وتكرر1ذلك1على1مدي1)15(1جل�سة1.
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املرحلة الرابعة: ختام وتقييم الربنامج:
بع���د1انته���اء1جل�س���ات1الربنام���ج1مت1القي���ام1بالقيا����ص1البع���دي1لل�سل���وك1
ال�سف���ي1املُ�س���كل,1ومفهوم1الذات1االأكادمي���ي1الأفراد1جمموعت���ي1الدرا�سة,1كما1مت1
القيام1بال�سيء1نف�سه1على1املجموعة1التجريبية1فقط,1وذلك1بعد1مرور1�سهر1من1
توق���ف1الربنام���ج1كمتابع���ة1لبيان1ا�ستمراري���ة1اأثره,1ويف1نهاية1الع���ام1الدرا�سي,1يف1
االحتف���ال1ال�سنوي1خلتام1الع���ام1الدرا�سي1باملدر�سة,كرم���ت1اإدارة1املدر�سة1الباحث1
واملعلم���ني1وط���الب1التدريب1امليداين1امل�ساركني1يف1الربنام���ج,1ومنحتهم1�سهادات1
�سك���ر1وتقدي���ر,1و1كذل���ك1تالميذ1املجموع���ة1التجريبية,1وذلك1لتح�س���ن1�سلوكهم1
ال�سف���ي,1وم�ستواه���م1التعليم���ي,1وذكرت1ذل���ك1�سراحة1يف1�سه���ادات1التقدير1التي1

منحتهم1اإياها.

الفنيات امل�صتخدمة يف الربنامج:
ت�سمن���ت1الفني���ات1باالأ�سا����ص1فني���ات1اإدارة1ال���ذات,1وهي:1مراقب���ة1الذات,1
وتقيي���م1ال���ذات,1وتوجيه1الذات,1وتعزيز1الذات1)اللفظ���ي1واملادي(,هذا1اإىل1جانب1
واالقت�س���اد1 ال���دور,1 والنمذجة,ولع���ب1 وامل���ادي(,1 اخلارجي)اللفظ���ي1 التعزي���ز1

الرمزي,1واملناق�سة1واحلوار,1والواجب1املنزيل.111111

رابعًا :  اخلطوات الإجرائية للدرا�صة : 
ت�سمنت اخلطوات الإجرائية التي قام بها الباحث ما يلي: 

11 1قام1الباحث1باأخذ1املوافقات1االإدارية1املطلوبة1على1اإجراء1البحث.-
21 1اإعداد1وتقنني1مقيا�ص1تقدير1املعلم1لل�سلوك1ال�سفي1املُ�سكل,1ومقيا�ص1مفهوم1-

الذات1االأكادميي1وكذا1بطاقة1تقييم1اإدارة1ال�سلوك1امل�ستهدف.
31 اإعداد1برنامج1التدريب1على1مهارات1اإدارة1الذات.-
41 1حتديد1عينة1الدرا�سة1التجريبية1وال�سابطة.-
51 1القيا����ص1القبل���ي:1اأج���ري1الباح���ث1القيا�س���ات1القبلي���ة1ملجموعت���ي1الدرا�س���ة1-

التجريبي���ة1,1وال�سابط���ة1واإيجاد1التكافوؤ1بينهما1يف1متغريات1)العمر-الذكاء1
الذات1االأكادميي(. مفهوم1 املُ�سكل-1 ال�سفي1 – ال�سلوك1
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61 1تطبي���ق1برنام���ج1التدري���ب1عل���ى1مه���ارات1اإدارة1الذات1عل���ى1اأف���راد1املجموعة1-
التجريبية.

71 1القيا����ص1البع���دي1:1بعد1انتهاء1امل���دة1املحددة1لتنفيذ1التجرب���ة1االأ�سا�سية1قام1-
الباح���ث1باإجراء1القيا�ص1البع���دي1ملجموعتي1الدرا�سة1التجريبية1وال�سابطة1
يف1ال�سل���وك1ال�سف���ي1املُ�س���كل,1ومفه���وم1ال���ذات1االأكادميي,1وراع���ى1الباحث1اأن1
يت���م1اإجراء1القيا�ص1البعدي1حتت1نف����ص1الظروف1التي1مت1بها1اإجراء1القيا�ص1

القبلي.
81 القيا����ص1التتبع���ي:1ق���ام1الباحث1باإج���راء1القيا�ص1التتبعي1ملجموع���ة1الدرا�سة1-

التجريبية1فى1ال�سلوك1ال�سفي1املُ�سكل,1ومفهوم1الذات1االأكادميي1بعد1مرور1
�سهر1من1انتهاء1الربنامج1,1وحتت1نف�ص1الظروف1التي1مت1بها1اإجراء1القيا�ص1

القبلي1والبعدي1.
91 ت�سحي���ح1اال�ستجاب���ات1وجدولة1الدرجات1ومعاملته���ا1اإح�سائيا1ًوا�ستخال�ص1-

النتائج1وتف�سريها.

خام�صا:املعاجلات الإح�صائية:
متثلت1االأ�ساليب1االإح�سائية1امل�ستخدمة1يف1:1معامل1االرتباط1لبري�سون,1
واختبار1مان1– ويتني1Mann-Whitney (U)1للمجموعات1ال�سغرية1امل�ستقلة1,1
واختب���ار1ويلكوك�سون1Wilcoxon (W)1للمجموعات1ال�سغرية1املرتبطة1,1وذلك1
ب م���ن1خالل1حزمة1الربام���ج1االإح�سائية1للعلوم1االجتماعية1واملعروفة1اخت�ساراـ1ً

.1.SPSS

عر�س النتائج ومناق�صتها:
اأولً :عر�س النتائج :

نتائ�ج الفر�س الأول:1ون�سه1:«1توجد1ف���روق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1
درج���ات1اأف���راد1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1ال�سل���وك1ال�سف���ي1املُ�س���كل1قب���ل1وبع���د1
تطبي���ق1الربنام���ج1ل�سالح1القيا�ص1البع���دي1»,1وللتحقق1من1�سح���ة1هذا1الفر�ص1
مت1ا�ستخ���دام1اختب���ار1ويلكوك�س���ون1لدالل���ة1الف���روق1ب���ني1متو�سط���ات1املجموعات1

ال�سغرية1املرتبطة.1وكانت1النتائج1كما1يو�سحها1اجلدول1التايل:
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جدول )6( 
نتائ��ج اختب��ار ويلكوك�صن للفروق بني متو�صط��ي رتب درجات املجموع��ة التجريبية  قبل 

وبعد تطبيق الربنامج يف ال�صلوك ال�صفي امُل�صكل )ن=13(
السلوك الصفي الُمشكلم

التجريبية قبلي/
بعدي

متوسط 
لرتب

مجموع 
الرتب

Z الداللةقيمة

السلوك الحركي1
الرتب السالبة        
الرتب الموجبة      

7
صفر

91
صفر

3.1870.01

السلوك العدواني2
الرتب السالبة        
الرتب الموجبة      

7
صفر

91
صفر

3.1920.01

السلوك الصوتي3
الرتب السالبة        
الرتب الموجبة      

7
صفر

91
صفر

3.1850.01

االمتثال للتعليمات4
الرتب السالبة        
الرتب الموجبة      

7
صفر

91
صفر

3.1910.01

الدرجة الكلية5
الرتب السالبة        
الرتب الموجبة      

7
صفر

91
صفر

3.1830.01

يت�س���ح1م���ن1اجلدول1ال�سابق1وج���ود1فروق1دالة1اإح�سائي���ا1ًبني1متو�سطي1
رت���ب1درج���ات1القيا�س���ني1القبل���ي1والبع���دي1للمجموع���ة1التجريبي���ة1يف1ال�سل���وك1
ال�سف���ي1ملُ�س���كل1وذل���ك1يف1االأبع���اد1والدرج���ة1الكلي���ة1ل�سال���ح1القيا����ص1البع���دي1يف1
الو�س���ع1االأف�س���ل,1مما1يعني1انخفا�ص1ال�سل���وك1ال�سفي1املُ�سكل1يف1الدرجة1الكلية1
واالأبعاد1كافة1لديهم1بعد1تطبيق1الربنامج,1مما1يحقق1�سحة1الفر�ص1االأول1من1

فرو�ص1الدرا�سة.

نتائج الفر�س الثاين:1ون�سه:«1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1
درج���ات1اأفراد1املجموعتني1التجريبية1وال�سابطة1يف1ال�سلوك1ال�سفي1املُ�سكل1بعد1
تطبيق1الربنامج1ل�سالح1املجموعة1التجريبية1»,1وللتحقق1من1�سحة1هذا1الفر�ص1
مت1ا�ستخ���دام1اختبار1مان1– ويتن���ي1Mann-Whitney (U)1لداللة1الفروق1بني1
متو�سط���ات1املجموعات1ال�سغرية1امل�ستقلة,وكان���ت1النتائج1كما1يو�سحها1اجلدول1

التايل:
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جدول )7(
 نتائ��ج اختب��ار م��ان – ويتني للفروق ب��ني متو�صطي رت��ب درجات املجموعت��ني ال�صابطة 

والتجريبية بعد تطبيق الربنامج يف ال�صلوك ال�صفي امُل�صكل)ن=13(

م
السلوك الصفي

 الُمشكل

المجموعة التجريبيةالمجموعة الضابطة  

UZالداللة متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

4.3710.01صفر20260791السلوك الحركي1

4.3620.01صفر20260791السلوك العدواني2

4.3520.01صفر20260791السلوك الصوتي3

4.3470.01صفر20260791االمتثال للتعليمات4

4.3460.01صفر20260791الدرجة الكلية5

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�سابق1وج���ود1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1ًعن���د1م�ستوى1
)0,10(1يف1ال�سل���وك1ال�سف���ي1املُ�س���كل1وذل���ك1يف1االأبعاد1والدرج���ة1الكلية1بني1اأفراد1
املجموعة1التجريبية1واملجموعة1ال�سابطة1بعد1تطبيق1الربنامج,1وكانت1الفروق1
ل�سال���ح1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1الو�س���ع1االأف�س���ل,1مم���ا1يحقق1�سح���ة1الفر�ص1

الثاين1من1فرو�ص1الدرا�سة.

نتائج الفر�س الثالث:1ون�سه:1»1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1
درج���ات1اأف���راد1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي1قب���ل1وبع���د1
تطبي���ق1الربنام���ج1ل�سالح1القيا�ص1البع���دي1»,1وللتحقق1من1�سح���ة1هذا1الفر�ص1
مت1ا�ستخ���دام1اختب���ار1ويلكوك�س���ون1لدالل���ة1الف���روق1ب���ني1متو�سط���ات1املجموعات1

ال�سغرية1املرتبطة,1وكانت1النتائج1كما1يو�سحها1اجلدول1التايل:

جدول)8(
1نتائج1اختبار1ويلكوك�سن1للفروق1بني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعة1التجريبية1

قبل1وبعد1تطبيق1الربنامج1يف1مفهوم1الذات1االأكادميي)ن=13(
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الداللةقيمةZ مجموع الرتبمتوسط الرتبالتجريبية قبلي/بعديمفهوم الذات األكاديميم

الرتب السالبة        الثقة األكاديمية1
الرتب الموجبة      

 صفر 
7

 صفر
91 

3.1860.01

الرتب السالبة        الجهد األكاديمي2
الرتب الموجبة      

 صفر 
7

 صفر
91 

3.1870.01

الرتب السالبة        الدرجة الكلية 3
الرتب الموجبة      

 صفر 
7

 صفر
91 

3.1830.01

يت�س���ح1م���ن1اجلدول1ال�سابق1وج���ود1فروق1دالة1اإح�سائي���ا1ًبني1متو�سطي1
رت���ب1درجات1القيا�سني1القبل���ي1والبعدي1للمجموعة1التجريبية1يف1مفهوم1الذات1
االأكادمي���ي,1وذلك1يف1االأبع���اد1والدرجة1الكلية1ل�سالح1القيا�ص1البعدي,1مما1يعني1
ارتف���اع1مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي1ل���دى1جمي���ع1اأفراد1العين���ة,1مما1يحق���ق1�سحة1

الفر�ص1الثالث1من1فرو�ص1الدرا�سة.

  نتائج الفر�س الرابع :1ون�سه1:«1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1
درج���ات1اأف���راد1املجموعت���ني1التجريبي���ة1وال�سابط���ة1يف1مفهوم1ال���ذات1االأكادميي1
بع���د1تطبي���ق1الربنام���ج1ل�سال���ح1املجموع���ة1التجريبي���ة1»,1وللتحق���ق1م���ن1�سح���ة1
ه���ذا1الفر����ص1مت1ا�ستخ���دام1اختبار1مان1– ويتني1لداللة1الف���روق1بني1متو�سطات1

املجموعات1ال�سغرية1امل�ستقلة,1وكانت1النتائج1كما1يو�سحها1اجلدول1التايل:

جدول )9( 
نتائ��ج اختب��ار م��ان – ويتن��ي للفروق ب��ني متو�صطي رتب درج��ات املجموعت��ني ال�صابطة 

والتجريبية بعد تطبيق الربنامج يف مفهوم الذات الأكادميي

م
مفهوم الذات
 األكاديمي

المجموعة الضابطة
    ن = 13

المجموعة التجريبية
    ن = 13

UZالداللة
متوسط
الرتب

مجموع 
الرتب

متوسط
 الرتب

مجموع
 الرتب

4.4320.01صفر79120260الجهد األكاديمي1

4.3380.01صفر79120260الثقة األكاديمية2

4.3400.01صفر79120260الدرجة الكلية3
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يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�سابق1وج���ود1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1ًعن���د1م�ستوى1
)0,10(1يف1مفه���وم1ال���ذات1االأكادميي,1وذلك1يف1االأبع���اد1والدرجة1الكلية1بني1اأفراد1
املجموعة1التجريبية1واملجموعة1ال�سابطة1بعد1تطبيق1الربنامج1وكانت1الفروق1
ل�سال���ح1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1الو�س���ع1االأف�س���ل,1مم���ا1يحقق1�سح���ة1الفر�ص1

الرابع1من1فرو�ص1الدرا�سة.

نتائ�ج الفر��س اخلام��س:1ون�س���ه:1»1ال1توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًبني1
متو�سط���ي1درج���ات1اأف���راد1املجموع���ة1التجريبية1يف1ال�سل���وك1ال�سف���ي1املُ�سكل1بعد1
تطبي���ق1الربنام���ج1مبا�سرة1وبعد1مرور1�سهر1من1التطبيق1»1,1وللتحقق1من1�سحة1
ه���ذا1الفر����ص1مت1ا�ستخدام1اختب���ار1ويلكوك�س���ون1لداللة1الفروق1ب���ني1متو�سطات1

املجموعات1ال�سغرية1املرتبطة,1وكانت1النتائج1كما1يو�سحها1اجلدول1التايل:1

جدول )10( 
نتائ��ج اختب��ار ويلكوك�صن للفروق ب��ني متو�صطي رت��ب درجات املجموع��ة التجريبية  فى 

القيا�صني البعدي والتتبعي يف ال�صلوك ال�صفي امُل�صكل)ن=13(
م

السلوك الصفي 
الُمشكل

التجريبية قبلي/
بعدي

متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

Zالداللةقيمة

السلوك الحركي1
الرتب السالبة        
الرتب الموجبة      

4.50
4.50

27.0
9.00

غير دال1.414

السلوك العدواني2
الرتب السالبة        
الرتب الموجبة      

4.63
5.30

18.50
26.50

غير دال0.491

السلوك الصوتي3
الرتب السالبة        
الرتب الموجبة      

5.13
4.90

20.50
24.50

غير دال0.250

االمتثال للتعليمات4
الرتب السالبة        
الرتب الموجبة      

2.50
2.50

2.50
7.50

غير دال1.00

الدرجة الكلية5
الرتب السالبة        
الرتب الموجبة      

5.14
9.17

36.0
55.0

غير دال0.672

ويت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�ساب���ق1ع���دم1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًبني1
متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1القيا�سني1البع���دي1والتتبعي1للمجموع���ة1التجريبية1يف1
ال�سلوك1ال�سفي1املُ�سكل,1مما1يحقق1�سحة1الفر�ص1اخلام�ص1من1فرو�ص1الدرا�سة.
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نتائ���ج1الفر����ص1ال�ساد����ص:1ون�سه:1»1ال1توج���د1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1ًبني1
متو�سط���ي1درج���ات1اأف���راد1املجموعة1التجريبي���ة1يف1مفهوم1ال���ذات1االأكادميي1بعد1
تطبي���ق1الربنامج1مبا�سرة1وبعد1م���رور1�سهر1من1التطبيق1»,1وللتحقق1من1�سحة1
ه���ذا1الفر����ص1مت1ا�ستخدام1اختب���ار1ويلكوك�س���ون1لداللة1الفروق1ب���ني1متو�سطات1

املجموعات1ال�سغرية1املرتبطة,1وكانت1النتائج1كما1يو�سحها1اجلدول1التايل:1

جدول )11(
 نتائ��ج اختب��ار ويلكوك�صن للف��روق بني متو�صطي رت��ب درجات املجموع��ة التجريبية فى 

القيا�صني  البعدي والتتبعي يف مفهوم الذات الأكادميي)ن=13(
مفهوم الذات األكاديميم

التجريبية قبلي/
بعدي

متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

 Zالداللةقيمة

الجهد األكاديمي1
الرتب السالبة        
الرتب الموجبة      

5
6

25.0
30.0

غير دال0.265

الثقة األكاديمية2
الرتب السالبة        
الرتب الموجبة      

3.25
2.83

6.50
8.50

غير دال0.276

الدرجة الكلية5
الرتب السالبة        
الرتب الموجبة      

4.17
3.88

12.50
15.50

غير دال0.264

ويت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�ساب���ق1ع���دم1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًبني1
متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1القيا�س���ني1البع���دي1والتتبع���ي1للمجموع���ة1التجريبي���ة1
يف1مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي,1مم���ا1يحقق1�سح���ة1الفر����ص1ال�ساد�ص1م���ن1فرو�ص1

الدرا�سة1.

ثانيًا - مناق�صة النتائج:
فيما يتعلق بال�سلوك ال�سفي امُل�سكل1اأ�سارت1نتائج1الفر�ص1االأول1اإيل1
وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1رتب1درجات1القيا�سني1القبلي1والبعدي1
للمجموع���ة1التجريبي���ة1يف1ال�سل���وك1ال�سفي1املُ�س���كل1ل�سالح1القيا����ص1البعدي1يف1
الو�س���ع1االأف�سل1,1مما1يعنى1انخفا�ص1ح���دة1ال�سلوك1ال�سفي1املُ�سكل1لدى1العينة1

التجريبية1بعد1تطبيق1برنامج1التدريب1على1مهارات1اإدارة1الذات.
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كما1تاأكدت1فعالية1تدريب1التالميذ1على1مهارات1اإدارة1الذات1يف1حت�سني1
�سلوكه���م1ال�سفي1وخف�ص1امل�سكالت1ال�سلوكي���ة1ال�سفية1لديهم,1وذلك1من1خالل1
نتائ���ج1الفر����ص1الثاين1والتي1اأظه���رت1وجود1فروق1دالة1اإح�سائي���ا1ًبني1متو�سطي1
رت���ب1درج���ات1القيا����ص1البع���دي1لكل1م���ن1املجموعت���ني1التجريبي���ة1وال�سابطة1يف1

ال�سلوك1ال�سفي1املُ�سكل,1ل�سالح1املجموعة1التجريبية1يف1الو�سع1االأف�سل.

ويرج���ع1الباح���ث1فعالي���ة1الربنام���ج1يف1خف����ص1ال�سلوك1ال�سف���ي1املُ�سكل1
مل���ا1ت�سمنه1م���ن1التدريب1على1مه���ارات1اإدارة1الذات1مثل1حتدي���د1الهدف1واملتمثل1
يف1االلت���زام1بال�سلوكي���ات1االإيجابي���ة1يف1ال�سف1الدرا�سي1حي���ث1اإن1حتديد1الهدف1
ي�ساع���د1على1زي���ادة1الدافعية1والرغبة1لبلوغه,وخا�س���ة1اأن1التلميذ1هو1من1حدده1
بنف�سه,وحدد1املعيار1الذي1يقبله1ليعترب1نف�سه1قد1جنح1يف1حتقيقه,1ومن1ثم1عمل1
جاه���دا1ًلتحقيق���ه1على1النحو1املطلوب,بل1هو1من1يراقب1نف�سه,1وي�سجل1م�ستوى1
اأدائ���ه1لل�سل���وك1املرغ���وب1,وهو1من1يقيم1م�ست���وى1حتقيقه1لله���دف1ال�سلوكي1,كل1
ه���ذا1ق���د1جعله1يعم���ل1جاهدا1ًل�سبط1�سلوك���ه1ال�سفي1خالل1احل�س����ص1الدرا�سية1
,بداف���ع1ذات���ي1,كما1�ساهم1يف1ذلك1التدرج1يف1زي���ادة1مدة1املالحظة1من1)10(1دقائق1
اإىل1ح�س���ة1درا�سي���ة1)45(1دقيق���ة,اإىل1كام���ل1الي���وم1الدرا�سي,وع���دم1زي���ادة1م���دة1
املالحظ���ة1اإال1بع���د1�سب���ط1التلمي���ذ1ل�سلوك���ه1يف1ث���الث1م���رات1متتالي���ة1وحتقيقه1
التلمي���ذ1عل���ى1 النج���اح1ي�سج���ع1 اأن1 لل�سل���وك1ال�سف���ي1االإيجاب���ي1املطل���وب,1كم���ا1
اال�ستم���رار1والتق���دم1مل���دد1مالحظ���ة1اأطول1خ���الل1الي���وم1الدرا�سي,1حي���ث1تو�سل1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1Barry & Messer(2003)اإىل1فعالي���ة1اإدارة1ال���ذات1عل���ى1احلد1من1ال�سلوكيات1
ال�سفي���ة1الفو�سوية1)البدنية,واللفظية,واالنتقال1من1املقعد(1وزيادة1اال�ستمرار1
يف1امله���ام1ال�سفية,وحت�س���ن1االأداء1االأكادمي���ي,1م���ن1خالل1ا�س���رتاك1التالميذ1مع1
املعل���م1يف1و�س���ع1االأه���داف1ومراقب���ة,1وت�سجي���ل1�سلوكه���م1خ���الل1ف���رتات1زمني���ة1

متدرجة1من1)15(1دقيقة,)30(1دقيقة,)45(1دقيقة.

ه���ذا1اإىل1جان���ب1تعزيز1املعلم1ل�سلوك1الط���الب1االإيجابي1,1وما1يح�سلون1
عليه1من1تغذية1راجعة1عند1تقييم1�سلوكهم1من1قبل1املعلمني,1مما1ي�سجعهم1على1
االلت���زام1بال�سل���وك1االإيجابي1ويق���وي1من1عزميتهم1لتحقي���ق1ال�سلوك1امل�ستهدف1
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بن�سب���ة1001%1يف1التقييم���ات1القادم���ة11م���ن1قبل1املعل���م1ل�سلوكهم1خ���الل1اإجراءات1
اإدارة1ال���ذات,1ويف1ه���ذا1ال�س���دد1اأ�س���ارت1درا�س���ة1Martinez(2005)1اإىل1فعالي���ة1
اإدارة1ال���ذات,1والتعزي���ز1اللفظ���ي1من1املعل���م1يف1تخفي�ص1بع�ص1امل�س���كالت1ال�سفية1
Freeman & Dexter-11ومل1تك���ن1الف���روق1دال���ة1ب���ني1االأ�سلوبني.1كم���ا1تو�س���ل,
1Mazza (2004)اإىل1اأن1التغذية1الراجعة1اخلارجية1من1املعلم1ُتزيد1من1فعالية1
مراقب���ة1ال���ذات1-كاأحد1اإج���راءات1اإدارة1ال���ذات-1يف1احلد1من1ال�سلوكي���ات1ال�سفية1
غري1املالئمة1لدى1التالميذ.1ولعل1تاأثري1الربنامج1يعود1كذلك1ملا1تلقاه1الطالب1
ذوي1امل�س���كالت1ال�سلوكي���ة1م���ن1تعزي���ز1من1اأقرانه���م1الن�سباط1�سلوكه���م1ال�سفي,1
وتغذية1راجعة1اإيجابية1من1زمالئهم1بال�سف1على1حت�سن1�سلوكهم,1وال�سيما1واأن1
�سلوكياته���م1ال�سلبي���ة1كانت1ت���وؤرق1زمالءهم1,1مما1زاد1لديهم1م���ن1االأثر1االإيجابي1
الإج���راءات1اإدارة1ال���ذات,1ورغبته���م1يف1ا�ستم���رار1تنفيذه���ا,1وه���ذا1ما1يوؤك���ده1نتائج1
درا�س���ة1Coogan et al.(2007)1م���ن1فعالي���ة1برنام���ج1متع���دد1املداخل1قائم1على1
ا�سرتاتيجي���ات1مراقبة1الذات,1والتعزيز1والتغذي���ة1الراجعة1من1االأقران1يف1زيادة1

ال�سلوكيات1ال�سفية1املنا�سبة1لدى1الطالب.

كم���ا1اأن1حت�س���ن1�سل���وك1الط���الب1ال�سف���ي1يح�س���ن1بالت���ايل1عالقاته���م1
وتفاعله���م1بزمالئه���م1ومعلميه���م1مم���ا1يع���زز1رغبته���م1يف1تنفي���ذ1اإج���راءات1اإدارة1
ال���ذات1وم���ن1ث���م1حت�س���ن1�سلوكه���م1ال�سف���ي,1حي���ث11تو�سل���ت1درا�س���ة1كل1م���ن:
(O›reilly et al.,2005; Thompson,2012)1اإىل1فعالي���ة1تدري���ب1التالمي���ذ1
عل���ى1ا�سرتاتيجي���ات1اإدارة1الذات1يف1حت�س���ني1�سلوكهم1ال�سف���ي,1وحت�سن1تفاعلهم1
االجتماع���ي1وعالقاته���م1باأقرانه���م1ومعلميه���م.1ه���ذا1ف�ساًل1عما1يتلق���اه1التلميذ1
م���ن1تعزي���ز1ذاتي1على1ان�سباط1�سلوكه1ال�سف���ي1,قد1عزز1من1زيادة1�سبطه1لنف�سه1
,و�سعي���ه1لتحقي���ق1ال�سل���وك1االإيجاب���ي1املطل���وب1عل���ى1الوج���ه1االأمث���ل,1والو�سول1

للمعيار1الذي1حدده1بنف�سه.1

كم���ا1اأن1ا�ستخ���دام1االقت�س���اد1الرم���زي1يف1الربنامج1من1خ���الل1ا�ستبدال1
م���ا1يح�س���ل1علي���ه1التلميذ1من1ك���روت1ونقاط1بهداي���ا1وجوائز1ق���د1زاد1من1فعالية1

برنامج1اإدارة1الذات1,حيث1اأ�سارت1نتائج1درا�سة1
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1Fernandez (2010)اإىل1فعالي���ة1مراقب���ة1ال���ذات1كاأحد1ا�سرتاتيجيات1
اإدارة1ال���ذات,1واالقت�ساد1الرم���زي1معا1ًيف1خف�ص1ال�سلوكي���ات1الفو�سوية1ال�سفية1

كال�سياح,1وا�ستخدام1اللغة1غري1املالئمة1لدى1تالميذ1املدار�ص1الثانوية.1

كم���ا1اأن1منذج���ة1مه���ارات1اإدارة1ال���ذات1وال�سلوكي���ات1ال�سفي���ة1االإيجابي���ة11
اأم���ام1التالمي���ذ1خ���الل1التدري���ب1ق���د1�ساه���م1يف1اإك�سابه���م1اإياها,1وكذل���ك1قيامهم1
به���ا1م���ن1خالل1لعب1الدور1قد1�ساه���م1يف1اأدائها1على1النح���و1املطلوب1داخل1قاعات1
الدرو�ص.1ف�ساًل1عن1اإ�سراك1االأ�سرة1من1خالل1اطالعهم1على1الربنامج1وح�سور1
حما�س���رة1ع���ن1اأهداف���ه1وفنيات���ه1واملتابع���ة1مل���ا1ي���دور1في���ه1وحر�سهم1عل���ى1تنفيذ1
امله���ام1املتعلق���ة1باملن���زل1اأثن���اء1اأداء1اأبنائهم1للواجب���ات1املنزلية1كل1ه���ذا1قد1زاد1من1
االأث���ر1االإيجاب���ي1للربنامج,1حي���ث1اأ�سارت1درا�س���ة11Axelrod et al. (2009)1اإىل1
فعالي���ة1برنام���ج1با�ستخ���دام1اإدارة1الذات1اعتمد1على1اإ�س���راك1االأ�سرة1يف1تنفيذه1يف1
حت�س���ن1ال�سلوكي���ات1ال�سفي���ة,1واإجناز1الواجب���ات1املنزلية1ل���دى1الطالب1من1ذوي1
امل�سكالت1ال�سلوكية1وق�سور1االنتباه,1حيث1حت�سن1االنتباه1,وانخف�ست1امل�سكالت1
ال�سلوكي���ة1ال�سفية1لدى1عين���ة1الدرا�سة,1وزاد1اإجناز1امله���ام1االأكادميية1املنزلية1يف1
الوق���ت1املحدد,بعد1الربنامج.1كما1اأن1ا�سرتاك1املعلمني1,وكذلك1االآباء1من1خالل1
متابع���ة1الواج���ب1املنزيل1,وح�سور1املحا�س���رة1اخلا�سة1باإدارة1ال���ذات1قد1�ساهم1يف1
زي���ادة1فعالي���ة1الربنام���ج1.11ويوؤك���د1ذل���ك1اأي�س���ا1ًدرا�س���ة1Dryden(2007)1والت���ي1
ا�ستخ���دام1ا�سرتاتيجي���ات1اإدارة1ال���ذات1يف1تعدي���ل1ال�سلوك1غري1املنا�س���ب,1واملتمثل1
يف1االنتقال1من1املقعد,والعدوان1اللفظي,والتحدث1اأثناء1الدر�ص,وال�سخرية1من1
االآخرين1,والقفز1فوق1املقاعد,وعدم1االنتباه1للمعلم,1وقد1�سارك1املعلمون1واالآباء1
يف1الربنامج,11واأ�سفرت1النتائج1عن1انخفا�ص1ملحوظ1يف1هذه1ال�سلوكيات1لديهم1
يف1ال�سف1الدرا�سي,1ويف1املنزل1اأثناء1اأداء1الواجبات1املنزلية,1واأظهرت1الدرا�سة1اأن1
التع���اون1بني1املدر�سة1والبيت1يزيد1م���ن1فعالية1االأثر1االإيجابي1الإدارة1الذات1على1

تغيري1ال�سلوكيات1ال�سلبية.

كم���ا1اأن1االآث���ار1النف�سي���ة1االإيجابي���ة1مل���ا1يحققه1جن���اح1التلمي���ذ1يف1تنفيذ1
اإج���راءات1اإدارة1ال���ذات1ق���د1زاد1م���ن1فعالي���ة1الربنامج1يف1تعديل1ال�سل���وك1ال�سفي,1
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حي���ث1اأ�س���ارChoi & Chung (2012)1)1اإىل1اأن1فعالي���ة1اإدارة1ال���ذات1يف1تعدي���ل1
بع����ص1ال�سلوكي���ات1ال�سفي���ة1ل���دى1الط���الب1اأدى1كذل���ك1اإىل1حت�س���ن1اخل�سائ�ص1
النف�سي���ة1لديه���م1مث���ل1وجه���ة1ال�سبط1الداخلي���ة,1وتوق���ع1النجاح,1كم���ا1اأكد1ذلك1
م���ا1تو�س���ل1اإليه1�سحات���ة)2010(1من1اأن1ارتفاع1م�ستوى1مه���ارات1اإدارة1الذات1لدى1

الطالب1يقلل1من1م�ستوى1�سغوط1الدرا�سة1لديهم.

كم���ا1اأن1اإدارة1ال���ذات,1مب���ا1تت�سمن���ه1م���ن1تنمي���ة1اال�ستقاللية,والتوجيه1
الذات���ي,1والدافعي���ة1الذاتية1لالإجناز,1والت�سرف1ب�سكل1مالئم1دون1االإ�سراف1من1
اأح���د,1توج���د1�سعورا1ًبال�سيطرة1لدى1التالميذ,1ال���ذي1ُيعد1مبثابة1تعزيز1ومكافاأة1
ل�سلوكه���م (Martinez,2005,P.22)وم���ن1ث���م1حر����ص1التالمي���ذ1ورغبته���م1يف1
القي���ام1باإج���راءات1اإدارة1ال���ذات1داخ���ل1ال�س���ف1الدرا�س���ي.11كم���ا1اأن1ا�سرتاتيجي���ات1
اإدارة1ال���ذات1تتما�س���ى1مع1رغبة1التالميذ1يف1ه���ذا1العمر-1ال�سيما1وهم1على1اأعتاب1
املراهق���ة1– يف1معاملته���م1ككب���ار,1واإتاح���ة1له���م1الفر�س���ة1لالعتماد1عل���ى1النف�ص,1
واال�ستقاللية,وقلة1فر�ص1تعليمات1الكبار1عليهم,مما1جعلهم1يتفاعلون1مع1هذه1
اال�سرتاتيجي���ات1بدافعي���ة1وحما�ص,ورغب���ة1يف1النج���اح1لتب���دو1�سورته���م1اإيجابية1
اأم���ام1االآخري���ن1,مبا1يجعل1املعلم���ني1واالآباء1يعطونهم1احلري���ة1يف1ميادين1اأخري1

خارج1الف�سل1الدرا�سي.

ه���ذا1وتتف���ق1الدرا�سة1احلالي���ة1فيما1تو�سل���ت1اإليه1من1فعالي���ة1التدريب1
عل���ى1ا�سرتاتيجي���ات1اإدارة1الذات1يف1احلد1من1ال�سلوك1ال�سفي1ال�سلبي1وامل�سكالت1
ال�سلوكي���ة1ال�سفي���ة1والفو�سوي���ة1ل���دى1التالمي���ذ1م���ع1م���ا1تو�سل���ت1اإلي���ه1العديد1
(Freeman & Dexter-:م���ن1الدرا�س���ات,1ولع���ل1م���ن1اأهمه���ا1درا�س���ة1كل1م���ن
 Mazza,2004; O›reilly et al.,2005; Martinez ,2005; Coogan
 et al. ,2007 ; Dryden,2007; Axelrod et al. ,2009 ; Briesch
 & Chafouleas. ,2009 ; Caldwell ,2010; Fernandez,2010;
 Sauceda,2011; Thompson,2012; Choi & Chung,2012;

Chafouleas et al. ,2012; Avcioglu ,2012)
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اأم�ا فيم�ا يتعل�ق مبفهوم ال�ذات الأكادميي1اأ�س���ارت1نتائ���ج1الفر�سني1
الثال���ث1والراب���ع1اإىل1ارتف���اع1مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي1ل���دى1اأف���راد1املجموع���ة1
التجريبي���ة1بع���د1تطبي���ق1الربنامج1التجريب���ي1عليهم,1�س���واء1مقارن���ة1بالتطبيق1
القبل���ي,1اأو1مقارن���ة1باملجموع���ة1ال�سابط���ة1يف1القيا����ص1البعدي,1وق���د1يرجع1ذلك1
اإىل1اأن1حت�س���ن1�سل���وك1التالميذ1ال�سف���ي1اأدى1اإىل1زيادة1تقبل1اأقرانهم1ومعلميهم1
له���م,1و�سعوره���م1بامل�ساندة1االنفعالية1واالجتماعية1م���ن1معلميهم1واأقرانهم1مما1
اأدى1اإىل1حت�س���ن1مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي1لديه���م,1ويوؤيد1ذل���ك1ما1اأ�س���ارت1اإليه1
الد�سوق���ي)1,1999����ص2901(1م���ن1اأن1التقب���ل1املدر�س���ي1ُيزي���د1م���ن1مفه���وم1ال���ذات1
 (Stanovich et al.,1998;االأكادمي���ي1االإيجاب���ي,1وما1تو�سل���ت1اإليه1درا�س���ة1كل
 (Berg, 2006م���ن1ارتب���اط1مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي1اإيجابي���ا1ًبتقب���ل1االأقران1
بال�س���ف1الدرا�سي,1والتفاعل,1والتقبل1االجتماعي.11وما1اأ�سارت1اإليه1نتائج1درا�سة
111Skaalvik & Skaalvik (2013)من1اأن1اإدراك1التلميذ1للم�ساندة1االنفعالية1

واالجتماعية1من1املعلم,1ترتبط1اإيجابيا1ًمبفهوم1الذات1االأكادميي1لديه.11

التالمي���ذ1 اإدراك1 اإىل1 االأكادمي���ي1 ال���ذات1 وق���د1يرج���ع1حت�س���ن1مفه���وم1
للتقييم���ات1االإيجابي���ة1له���م1من1املحيطني1به���م1نتيجة1حت�س���ن1�سلوكهم1ال�سفي,1
واأدائه���م1االأكادمي���ي,1حي���ث1اإن1مفه���وم1الفرد1ع���ن1نف�سه1يتاأثر1مبفه���وم1االآخرين1
عن���ه1كم���ا1يدركه1,ال�سيما1املعلم���ون1والوالدان,1ويوؤكد1ذلك1م���ا1تو�سل1اإليه1املوايف1
)1993(1م���ن1ج���ود1عالقة1ارتباطية1اإيجابية1ب���ني1تقييمات1االآخرين1للتلميذ1كما1
يدركه���ا1ومفهوم1الذات1االأكادميي1والدافعية1الدرا�سية1واملثابرة1الدرا�سية1لديه.1
كم���ا1تو�سل���ت1درا�س���ة1Pike (2010)1اإىل1ارتب���اط1مفهوم1ال���ذات1االأكادميي1لدى1

التالميذ1باإدراك1املعلمني1واالأمهات1لقدراتهم1االأكادميية.

ولع���ل1ارتف���اع1مفهوم1الذات1االأكادميي1يعود1اإىل1حت�سن1ال�سلوك1ال�سفي1
لديه���م1م���ن1خالل1التدري���ب1على1اإدارة1الذات,1كما1اأ�س���ارت1نتائج1الفر�سني1االأول1
والثاين,1مما1اأدى1اإىل1زيادة1تركيزهم1يف1املهام1الدرا�سية,1واأداء1الواجبات1املنزلية,1
ومن1ثم1زيادة1حت�سيلهم1الدرا�سي,واأدائهم1االأكادميي,1مما1�ساهم1يف11ارتفاع1مفهوم1
ال���ذات1االأكادمي���ي1لديهم,1حيث1تو�سلت1درا�س���ة1Martinez (2005)1اإىل1فعالية1
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اإدارة1ال���ذات1يف1خف����ص1ق�س���ور1االنتب���اه1واحلرك���ة1الزائ���دة1واالندفاعية,وحت�سن1
االنتب���اه1داخ���ل1ال�سف1الدرا�سي,1كما1تو�سلت1درا�س���ة1Sauceda (2011)1فعالية1
التدري���ب1عل���ى1اإدارة1الذات1يف1خف�ص1بع�ص1ال�سلوكي���ات1ال�سفية1غري1التوافقية,1

وحت�سني1االأداء1االأكادميي1يف1ال�سف1الدرا�سي.1

ه���ذا1ف�ساًل1ع���ن1اأن1حت�س���ن1االأداء1االأكادميي1للتالمي���ذ1نتيجة1اتباعهم1
اإج���راءات1اإدارة1ال���ذات1وزي���ادة1انتباهه���م1للمه���ام1الدرا�سي���ة1كان1مبثاب���ة1تعزي���ز1
لذواته���م,1وح�س���ن1من1مفهوم1الذات1االأكادميي1لديهم,1حي���ث1تو�سلت1درا�سة1كل1
 (Hogan & Prater,1993 ;Barry & Messer,2003 ; Axelrod et:م���ن
اإيل1 1al.,2009; Caldwell,2010; Sauceda,2011; Johnson ,2012) 
فعالي���ة1التدري���ب1عل���ى1اإدارة1ال���ذات1يف11حت�س���ني1ال�سل���وك1ال�سف���ي,1ف�س���اًل1ع���ن1
حت�س���ني1االأداء1االأكادمي���ي,1وزي���ادة1االنتب���اه1وخف�ص1االندفاعي���ة1وفرط1احلركة1
واال�ستمرار1يف1املهام1ال�سفية,1واإجناز1الواجبات1املدر�سية.1كما1اأ�سارت1العديد1من1
1(Aremu, 1998; Bacon,2011; Shelton-Wheeler, 2012)الدرا�س���ات
اإىل1اأن1ارتفاع1االأداء1االأكادميي1يوؤدي1لتح�سن1مفهوم1الذات1االأكادميي,1واأن1ذوي1
مفهوم1ال���ذات1االأكادميي1االإيجابي1يتميزون1بارتفاع1م�ستوى1االإجناز1االأكادميي1

على1عك�ص1ذوي1مفهوم1الذات1االأكادميي1ال�سلبي.

ومم���ا1ق���د1زاد1من1فاعلية1الربنام���ج1,1اأن1جناح1التالميذ1يف1�سبط1واإدارة1
�سلوكه���م1ال�سف���ي1ق���د1اأدى1اإىل1تعدي���ل1فكرتهم1ع���ن1اأنف�سهم1عام���ة1,1ويف1اجلانب1
 (Olorunfemi-Olabisi & Akomolafe اأ�س���ار1 ,حي���ث1 خا�س���ة1 االأكادمي���ي1
(P.139,1,2013اإىل1اأن1اإدارة1ال���ذات1تتمي���ز1باأنه���ا1تغي���ري1ال�سلوكيات1واالجتاهات1
واملع���ارف1ل���دى1الف���رد1م���ن1خ���الل1م���ا1يق���وم1ب���ه1م���ن1حتدي���د1�سل���وك1م�ستهدف,1
ومراقب���ة1قيام���ه1به���ذا1ال�سل���وك,1وتقيي���م1نف�سه1مل���دى1قيامه1بال�سل���وك1املطلوب,1
وتعزي���ز1ذات���ه1عن���د1جناحه1يف1حتقي���ق1ال�سلوك1امل�سته���دف,1مما1ي���وؤدي1يف1النهاية1
اإىل1تعدي���ل1مفهوم���ه1االأكادمي���ي1ع���ن1ذات���ه.1كما1اأن1م���ا1ت�سمنت���ه1اإدارة1الذات1من1
تقيي���م1التلمي���ذ1لذات���ه1وحت�سن1هذا1التقيي���م1بعد1الربنامج1ق���د1اأدى1اإىل1حت�سني1
مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي1لديه1,1حي���ث1اأ�سارت1نتائ���ج1درا�س���ةBerg (2006)1اإىل1



فعالية التدريب على مهارات اإدارة الذات يف احلد من ال�شلوك ال�شفي املُ�شكل د . عبد الفتاح رجـب علي

- 74 -

ارتب���اط1تقيي���م1الذات1ل���دى1تالمي���ذ1املدار�ص1مبفه���وم1الذات1االأكادمي���ي1لديهم1
.1وق���د1يع���ود1حت�س���ن1مفهوم1ال���ذات1االأكادمي���ي1اإىل1اأن1تدري���ب1اإدارة1الذات1يجعل1
 (McDougall, 1998;1الطفل1ي�سعر1باال�ستقاللية1يف1توجيه1نف�سه,1حيث1اأ�سار
(1Cooper et al., 2007اإىل1اأن1اال�ستخ���دام1الناج���ح1مله���ارات1اإدارة1ال���ذات1ُيزي���د1
م���ن1اعتماد1التالميذ1على1اأنف�سهم,1مما1يح�سن1مفهوم1الذات1لديهم,1وباالأخ�ص1
مفهوم1الذات1االأكادميي.1كما1اأكد1(Martinez,2005,p.22)1على1اأن1اإدارة1الذات1
ت���وؤدي1لتنمية1اال�ستقاللية,1والتوجي���ه1الذاتي,1والدافعية1الذاتية1لالإجناز1لدى1
التلمي���ذ1مم���ا1يول���د1لديه1�سع���ورا1ًبال�سيط���رة,1الذي1ُيع���د1مبثابة1تعزي���ز1ومكافاأة1

ل�سلوكهم,1مما1يوؤدي1لتكوين1مفهوم1ذات1اأكادميي1اإيجابي1لديهم.

ويوؤيد1ما1تو�سلت1اإليه1الدرا�سة1احلالية1من1اأن1انخفا�ص1ال�سلوك1ال�سفي1
املُ�سكل1لدى1التالميذ1يوؤدي1اإىل1رفع1مفهوم1الذات1االأكادميي1اإليهم1العديد1من1
الدرا�س���ات1مث���ل1درا�س���ة1كل1من1:1عم���ران1)1990(1؛1الهن���داوي1واآخرون1)2001(؛1

.Taylo et al.(2007)؛  Ball(2012)

كم���ا1اأك���دت1درا�س���ة1Choi & Chung (2012)1على1فعالي���ة1اإدارة1الذات1
حت�س���ني1وجه���ة1ال�سب���ط1الداخلي���ة,1وتوق���ع1النج���اح1ل���دى1الط���الب,1مم���ا1يوؤث���ر1
اإيجابي���ا1ًعل���ى1مفهوم1الذات1االأكادمي���ي.1كما1اتففت1الدرا�س���ة1احلالية1مع1درا�سة1
1Olorunfemi-Olabisi & Akomolafe (2013)يف1اأن1التدري���ب1عل���ى1اإدارة1

الذات1يوؤدي1اإىل1حت�سني1مفهوم1الذات1االأكادميي1لدى1التالميذ.1

اأم�ا فيما يتعل�ق با�ستمراري�ة اأث�ر الربنامج اأ�س���ارت1نتائ���ج1الفر�سني1
اخلام����ص1وال�ساد����ص1اإيل1ع���دم1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًب���ني1متو�سطي1رتب1
درج���ات1القيا�سني1البع���دي1والتتبعي1للمجموعة1التجريبي���ة1يف1ال�سلوك1ال�سفي1
املُ�س���كل1ومفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي.1مما1ي���دل1عل���ى1ا�ستمرارية1االأث���ر1االإيجابي1
للربنام���ج1بع���د1توقفه.111ويعزو1الباحث1ا�ستمرارية1فاعلية1برنامج1التدريب1على1
مه���ارات1اإدارة1ال���ذات1يف1خف����ص1ح���دة1ال�سل���وك1ال�سف���ي1امل�سكل,1وتكوي���ن1مفهوم1
ال���ذات1االأكادمي���ي1االإيجاب���ي1اإيل1رغبة1التالمي���ذ1يف1اإثبات1ذواته���م,1ال�سيما1وهم1
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يف1�س���ن1يتق���ون1اإىل1ذل���ك1م���ن1خ���الل1احلر�ص1عل���ي1اأداء1ما1تعلموه1م���ن1تدريبات1
اأم���ام1االآخري���ن1�سواء1يف1املدر�سة1اأو1االأ�س���رة1وما1يتلقونه1من1تعزيز1من1املحيطني1
به���م1نتيج���ة1ذل���ك1قد1�ساه���م1يف1ا�ستم���رار1االأثر1االإيجاب���ي,1ف�ساًل1ع���ن1الربنامج1
اأحدث1لديهم1ا�ستب�سارا1ب�سلوكياتهم1وم�سكالتهم1خالل1ممار�سة1مراقبة1الذات1

,وتقييم1الذات.1

كما1اأن1اإ�سراك1املعلمني1يف1الربنامج1وطالب1التدريب1امليداين1,ووجودهم1
لفرتات1طويلة1اأمام1التالميذ,قد1�ساهم1يف1تذكري1التالميذ1بال�سلوكيات1املرغوبة,1
مم���ا1جع���ل1التالميذ1يحاول���ون1اال�ستمرار1على1ما1تعلموه,ب���ل1وفعلوه1بنجاح1من1
قب���ل1,ويف1ح�سور1وحتت1نظر1معلميهم,كما1اأن1تقارب1اجلل�سات1حيث1كانت1توؤدي1
يومي���ا1ً�ساه���م1يف1ثب���ات1ال�سلوكي���ات1االإيجابية1ل���دى1التالمي���ذ1وا�ستمرارها1,كما1
اأن1التعزي���ز1م���ن1املحيط���ني1به���م11اأدي1اإىل1ثب���ات1ما1تعلم���ه1التالمي���ذ,1اإيل1جانب1
اأن1رغبته���م1ف���ى1اأن1تظ���ل1النظ���رة1اإليه���م1اإيجابي���ة1جعل���ت1االأطف���ال1يندجم���ون1
وي�ستم���رون1يف1ممار�س���ة1مه���ارات1اإدارة1الذات1حت���ى1خارج1الربنام���ج1,االأمر1الذي1
�ساع���د1التالمي���ذ1على1اكت�ساب1ه���ذه1ال�سلوكيات1املرغوبة1ب�س���ورة1دائمة,1وتكوين1

مفهوم1ذات1اأكادميي1اإيجابي,1ومن1ثم1ا�ستمرارية1اأثر1الربنامج.

وتتفق1نتائج1هذا1الفر�ص1مع1العديد1من1الدرا�سات1مثل1درا�سة1كل1من:11
1(Barry & Messer, 2003; Avcioglu ,2012; Choi & Chung ,2012)
والت���ي1اأ�س���ارت1اإيل1ا�ستمرارية1االأثر1االإيجابي1للتدري���ب1على1مهارات1اإدارة1الذات1
عل���ى1حت�س���ن1ال�سلوك1ال�سفي1للتالمي���ذ1داخل1قاعات1الدرو�ص1,ب���ل1ويف1االأماكن1
االأخرى1باملدر�سة1,وحت�سن1اأدائهم1االأكادميي,1وا�ستمرار1ذلك1خالل1املتابعة1على1
 Olorunfemi-Olabisi &1مدى1�سهر.1كما1اتففت1الدرا�سة1احلالية1مع1درا�سة
1Akomolafe (2013)يف1ا�ستمراري���ة1ه���ذا1االأث���ر1االإيجاب���ي1عل���ى1مفهوم1الذات1

االأكادميي.
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التو�صيات:
يف �سوء النتائج التي مت التو�سل اإليها يو�سى الباحث بالآتي:

11 1اال�ستف���ادة1م���ن1الربنامج1التدريبي1امل�ستخ���دم1يف1الدرا�سة1احلالية1لتح�سني1-
مه���ارات1اإدارة1ال���ذات1ومفه���وم1الذات1االكادمي���ي1لعينات1اأخ���رى1من1تالميذ1

املدار�ص1مماثلة1لعينة1الدرا�سة1احلالية.
21 1عق���د1دورات1تدريبي���ة1للمعلم���ني1للوقوف1على1كيفية1تفعي���ل1وتوظيف1اإدارة1-

الذات1يف1الت�سدي1للم�سكالت1ال�سلوكية,1وحت�سني1االأداء1االأكادميي1للطالب.1
31 1توعية1اأولياء1االأمور1باأهمية1اإدارة1الذات,1وتدريبهم1على1كيفية1تنفيذها1مع1-

اأطفالهم1يف1اجناز1الواجبات1املنزلية,1واملهام1االأكادميية1عامة.
41 1ت�سم���ني1املناه���ج1باالأن�سطة1ال�سفية1والال�سفية1مبا1يع���زز1وينمي1�سلوكيات1-

اإدارة1الذات1لدى1التالميذ.
51 1اعتب���ار1ا�سرتاتيجيات1اإدارة1الذات1عن�سرا1ًحموريا1ًيف1برامج1تعديل1ال�سلوك1-

لالأطفال1عامة1وتالميذ1املدار�ص1خا�سة.
61 1ابتع���اد1املعلم���ني1عن1االأ�سالي���ب1ال�سلبية1يف1مواجهة1ال�سل���وك1ال�سفي1املُ�سكل1-

كالعق���اب,1والتوبي���خ1مل���ا1لها1م���ن1تاأثري1�سلبي1عل���ى1التالميذ,1واملن���اخ1ال�سفي1
عموماً.

71 1اإتب���اع1الوالدي���ن1اأ�سالي���ب1التن�سئ���ة1الدميقراطي���ة,1والتقب���ل1يف1تعاملهم1مع1-
اأبنائهم,1والبعد1عن1اأ�ساليب1الت�سلط,1والق�سوة,1واالإهمال.

81 1اإ�سراك1الوالدين1واملعلمني1معا1ًيف1برامج1تدريب1التالميذ1على1اإدارة1الذات,1-
حتى1ي�ستكمل1الوالدين1تدريب1اأبنائهم1يف1املنزل.

91 1العم���ل1عل���ى1حت�سني1مه���ارات1اإدارة1الذات1ل���دى1املعلمني1مبا1يع���ود1بالفائدة1-
عليهم,1وعلى1طالبهم.

1عمل1برامج1تدريبية1للتالميذ1على1اإدارة1الذات1يف1اأداء1املهام1الدرا�سية,1مما101-1
يوؤدي1لتح�سن1حت�سيلهم,1ومن1ثم1مفهوم1الذات1االأكادميي1لديهم.
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1عم���ل1م�سابق���ات1بني1الف�س���ول1الدرا�سية1يف1االلت���زام1بال�سلوكيات1االيجابية111-1
داخ���ل1الف�س���ل1الدرا�س���ي1با�ستخ���دام1اإدارة1ال���ذات1للف�سل1كفري���ق,1اأو1تق�سيم1

الف�سل1الواحد1اإىل1فريقني1والتناف�ص1فيما1بينهما1.
1تنمي���ة1مفه���وم1ال���ذات1االأكادميي1لدى1التالميذ1من1خ���الل1تنويع1االأن�سطة121-1

املدر�سية,1والربامج1االإر�سادية1ذات1العالقة.
1عم���ل1برام���ج1اإر�سادي���ة1للوالدي���ن1واملعلم���ني1لكيفي���ة1حت�س���ني1ودع���م1مفهوم131-1

الذات1االأكادميي1االيجابي1لدي1التالميذ.
1تعي���ني1اأع���داد1كافي���ة1م���ن1االأخ�سائي���ني1النف�سي���ني1ومر�س���دي1الط���الب1يف141-1

املدار����ص1اإىل1جان���ب1االأخ�سائي1االجتماع���ي,1وتاأهيلهم1علي1اإتب���اع1االأ�ساليب1
القائم���ة1على1تفعيل1دور1التلمي���ذ1يف1تعديل1�سلوكه1,1وحل1م�سكالته,1وتنمية1

مهاراته1االأكادميية.
1دع���م1مفه���وم1ال���ذات1االأكادمي���ي1ل���دى1التالميذ1م���ن1خ���الل1تكليفهم1مبهام151-1

متدرجة1يف1ال�سعوبة,1مبا1يحقق1جناحه1فيها,1ومن1ثم1الثقة1يف1قدراته.1
1ت�سمي���م1االأن�سط���ة1املدر�سي���ة11الال�سفي���ة11مبا1يجعلها1ت���درب1التالميذ1على161-1

اإدارة1الذات.
11111



فعالية التدريب على مهارات اإدارة الذات يف احلد من ال�شلوك ال�شفي املُ�شكل د . عبد الفتاح رجـب علي

- 78 -

املراجع العربية:

�أب��و �لنور، حممد عبد �لتو�ب)2008(. تنمية مهار�ت �ملعلمني على ��ستخد�م �أ�ساليب 
�لتدعي��م لتعديل �ل�سل��وك �ل�سفي �ملُ�سكل لدى �لطالب. �ملوؤمت��ر �لعلمي �لتا�سع 
)تطوير �لتعليم �لو�قع و�ملاأمول(، كلية �لرتبية، جامعة �لفيوم، �ص �ص 455-

.492
�أب��و زيتون، جم��ال; �لناط��ور، مي��ادة حممد)2009(.�أث��ر برنامج تدريب��ي يف تنمية 
�مله��ار�ت �لدر��سي��ة و �لتح�سي��ل ومفه��وم �ل��ذ�ت �لأكادمي��ي ل��دى �لطلبة ذوي 
�سعوب��ات �لتعل��م.  جملة �حتاد �جلامعات �لعربية للرتبية وعلم �لنف�ص، مج 7، 

ع 1، �ص �ص 44 - 85.
�أب��و زيد، هيثم يو�سف)2010(. مفهوم �ل��ذ�ت �لأكادميي لدى �لأطفال ذوي �سعوبات 
�لتعل��م د�خ��ل غرف �مل�س��ادر و�لطلب��ة �لعاديني يف حمافظة عجل��ون بالأردن: 

در��سة مقارنة.  جملة �لإر�ساد �لنف�سي،ع 27، �ص �ص 88 - 114.
�خلطي��ب ، جمال حممد )2004(.فاعلية تطوي��ر معرفة �ملعلمني بتعديل �ل�سلوك يف 
خف���ص �ل�سلوك �لنمطي و�لعدو�ين و�لفو�سوي لدى عينة من �لأطفال �ملعاقني 

عقليًا يف �لأردن. �ملجلة �لرتبوية.ع 73،مج 19،�ص �ص 91-59. 
�خلطي��ب، جم��ال؛ حم��دي، نزيه)1997(.فاعلي��ة لعب��ة �ل�سل��وك �جلي��د يف خف���ص 
�ل�سلوك �ل�سفي غري �ملنا�سب . �ملجلة �لرتبوية.ع 42،مج 11،�ص �ص 276-254.
�لد�سوق��ي ، مديحة من�س��ور)1999(. �أثر ��ستهالك �لكافاي��ني يف �أبعاد مفهوم �لذ�ت 
�لأكادمي��ي ل��دى عينة م��ن �ملر�هقني و�ملر�هق��ات فى  �ملرحل��ة �لثانوية، جملة 

كلية. �لرتبية بجامعة �لأزهر،ع 77، �ص �ص 281 - 316 .
�لز�ك��ي ، من��ى; �ل�سامي ، �إينا���ص )2011(. �لعالقة ب��ني م�ستوى �إتقان مه��ار�ت �إد�رة 
�ل��ذ�ت و�لأد�ء �لتدري�س��ي للطالب��ة �ملعلم��ة يف كلية �لقت�س��اد �ملنزيل جامعة 
�لأزهر. �ملوؤمتر �لعلمي �ل�سنوي �لعربي �ل�ساد�ص )تطوير بر�مج �لتعليم �لعايل 
�لنوع��ي يف م�س��ر و�لوطن �لعرب��ي يف �سوء متطلبات ع�س��ر �ملعرفة( ،م�سر ، مج 

1،�ص �ص 539 - 562.
�ل�سنديوين،�إبر�هي��م عمر)2003(. م�سكالت �لنظام د�خ��ل �لف�سل وعالقتها ببع�ص 
�ملتغ��ري�ت �لأ�سرية و�ملدر�سية ل��دى طالب �ملعاهد �لثانوي��ة �لأزهرية0 ر�سالة 

ماج�ستري، كلية �لرتبية، جامعة �لأزهر بالقاهرة.



العدد )7( اأبريل 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 79 -

�ل�سخ���ص، عب��د �لعزي��ز ؛ مني��ب ، ته��اين; حمم��د ، فاطم��ة )2010(. برنام��ج مقرتح 
لتدري��ب �لأطف��ال �لتوحدي��ني عل��ى �إد�رة �ل��ذ�ت لتح�س��ني �سلوكه��م �لتكيف��ي 
ومو�جه��ة م�سكالته��م �ل�سلوكية. جمل��ة كلي��ة �لرتبية بجامعة ع��ني �سم�ص ، ع 

34،ج 1، �ص �ص 579 – 600.
�ل�سرنوب��ي، نادي��ة �ل�سيد; حمرو�ص ، �أمال �أحم��د)1998(. م�ستوى �لأد�ء يف �لرتبية 
�لعلمي��ة لدى عينة من طالبات �لرتبي��ة فى �سوء كل من قلق �لتدري�ص ومفهوم 
�لذ�ت �لأكادميي. جملة كلية �لرتبية بجامعة �لأزهر ،ع 69، �ص �ص 13 - 46.
�لعط��ار، ملي���ص حمم��د )2005(. فعالي��ة �لإر�ساد �ملتمرك��ز حول �ل�سخ���ص يف تعديل 
مفه��وم �لذ�ت �لأكادميي للمتاأخرين در��سيًا لطالب �ملرحلة �لإعد�دية. ر�سالة 

ماج�ستري، كلية �لرتبية، جامعة �لزقازيق.
�لغ��ول، �أحمد حم��دي )2012(. فاعلية نوعني من �لتغذية �لر�جعة يف مفهوم �لذ�ت 
�لأكادمي��ي للتالمي��ذ ذوى �ل�سعوب��ات �لتعل��م يف �لريا�سي��ات. جمل��ة �لق��ر�ءة 

و�ملعرفة،ع 132، �ص �ص 86 - 116.
�مل��و�يف، ف��وؤ�د حامد )1993(.عالق��ة �لتقييمات �ملدركة من �لآخري��ن مبفهوم �لذ�ت 
�لأكادمي��ي وبع���ص �ملح��دد�ت �لد�فعي��ة و�لجتاه��ات �لدر��سية ل��دى تالميذ 
وتلمي��ذ�ت مرحلة �لتعليم �لأ�سا�سي. جملة �لبح��وث �لنف�سية و�لرتبوية ، ع 2 

،�ص �ص 238-181.
�لهن��د�وي ، عل��ي فالح; �لزغ��ول ، ر�فع عقيل؛ �لبكور ، نائل حمم��ود)2001(. �لفروق 
ب��ني �لطالب �لعدو�نيني وغري �لعدو�نيني يف �أ�ساليب �لتن�سئة �لو�لدية �ملدركة 
ومفهوم �لذ�ت �لأكادميي . ر�سالة �لرتبية وعلم �لنف�ص ،ع 14، �ص �ص 67 - 104.

برك��ات ، زياد)2008(.فاعلي��ة �أ�سل��وب لعب��ة �ل�سل��وك �جلي��د يف خف���ص �ل�سل��وك 
�ل�سف��ي �ل�سلب��ي  لدى تالميذ �ل�س��ف �لثالث �لأ�سا�سي. جمل��ة �لعلوم �لرتبوية 

و�لنف�سية.ع 4،مج 9،�ص �ص 106-83.
جاب��ر، عي�س��ى عب��د�هلل )2009(. �إد�رة �لذ�ت وعالقت��ه بالتعلم �ملوج��ه ذ�تيًا لدى 
معلم��ي �ملدر�س��ة �ملتو�سط��ة بالكويت. جملة بح��وث �لرتبية �لنوعي��ة، جامعة 

�ملن�سورة،ع 14 ،�ص �ص 424 - 455.
ج��اد �ملوىل،�أحمد حمم��د )2009(.��ستخ��د�م �إجر�ء�ت �إد�رة �ل��ذ�ت مع بع�ص فئات 
ذوي �لحتياج��ات �خلا�سة. جملة كلية �لرتبي��ة بجامعة عني �سم�ص ،ع 33، ج 

1، �ص �ص 713 - 750.



فعالية التدريب على مهارات اإدارة الذات يف احلد من ال�شلوك ال�شفي املُ�شكل د . عبد الفتاح رجـب علي

- 80 -

حنورة ، م�سري عبد�حلميد )2003(. مقيا�ص بينيه �لعرب للذكاء �لطبعة �لر�بعة. 
�لقاهرة : مكتبة �لأجنلو �مل�سرية.

دوم،�أمتث��ال حممد)1999(. �أمناط �ل�سلوك �لع��دو�ين �ل�سفي �ل�سائعة لدى طالبات 
�ملرحل��ة �لبتد�ئي��ة مبدين��ة مك��ة �ملكرمة من وجه��ة نظر �ملعلم��ات وعالقته 

ببع�ص �ملتغري�ت. ر�سالة ماج�ستري، كلية �لرتبية، جامعة �أم �لقرى.
رزق ، �ل�سعي��د غ��ازي)2003(. عالق��ة �خلوف من �لنجاح و�خلوف م��ن �لف�سل مبفهوم 
�ل��ذ�ت �لأكادميي لدى ط��الب �جلامعة من �جلن�سني مب�س��ر و�ل�سعودية. جملة 

كلية �لرتبية بجامعة عني �سم�ص ، ع 27، ج 4، �ص �ص 265 - 302 .
ر�س��ا، �أك��رم)1999(.�إد�رة �ل��ذ�ت دليل �ل�سب��اب �إىل �لنجاح. �لقاه��رة: د�ر �لتوزيع 

و�لن�سر �لإ�سالمية.
زهر�ن ، حممد حامد; زهر�ن ، �سناء حامد)2006(. مفهوم �لذ�ت �لأكادميي وم�ستوى 
�لطم��وح لدى طالب وطالبات �جلامعات �حلكومية و�جلامعات �خلا�سة. �ملوؤمتر 
�ل�سن��وي �لثالث ع�سر)�لإر�ساد �لنف�سي من �جل �لرتبية �مل�ستد�مة(، مج 1، �ص 

�ص 71 - 110.
�سامل ، �ملهدي حممود)1992(. �لعالقة بني �جتاه �لطالب نحو �لعلوم وكل من حت�سيلهم 
لها ومفهوم �ل��ذ�ت �لأكادميي و�جتاه �لأ�سرة و�لأ�سدقاء نحو �لعلوم يف بيئتني 
خمتلفت��ني مبر�ح��ل �لتعليم �لع��ام: در��سة ميد�نية . جمل��ة �لبحوث �لنف�سية 
و�لرتبوي��ة بكلي��ة �لرتبي��ة جامع��ة �ملنوفية، م��ج 8، ع 5، �ص ���ص 153 - 180.
�سرحان ، غ�سان عبد �لعزيز; ن�سر �هلل ، زكريا ح�سن)2007(. ��ستخد�م دورة �لتعلم 
يف تدري���ص �لعل��وم و�أث��ره يف �لتح�سي��ل ومفهوم �ل��ذ�ت �لأكادميي ل��دى طلبة 
�ل�س��ف �ل�ساد�ص �لأ�سا�س��ي يف فل�سطني. �ملجلة �لرتبوية ، مج 21 ، ع 84، �ص �ص 

.225 - 169
�سحاتة ، �إيهاب �سيد )2010(. �لعالقة بني �إد�رة �لذ�ت و�سغوط �لدر��سة لدى عينة 
م��ن طالب �ملرحلة �لثانوية �لأزهرية. �ملوؤمتر �ل�سنوي �خلام�ص ع�سر)�لإر�ساد 
�لأ�س��ري وتنمي��ة �ملجتمع نحو �آف��اق �إر�سادية رحبة(، مرك��ز �لإر�ساد �لنف�سي، 

جامعة عني �سم�ص، مج 1، �ص �ص 465 - 489.
�س��رف �لدين، ن�ساأت ف�سل)2001(. ت�سور مقرتح لإد�رة �ل�سف مبد�ر�ص �لتعليم �لعام 

در��سة و�سفية حتليلية. جملة تربية �لأزهر،ع102،�ص �ص 129-75.



العدد )7( اأبريل 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 81 -

عبد�حلمي��د، جابر؛ كفايف، عالء �لدين)1995(. معجم علم �لنف�ص و�لطب �لنف�سي. 
ج7،�لقاهرة: د�ر �لنه�سة �مل�سرية.

 عبد �لرءوف، عزت )2009(. �أثر تعليم بع�ص مهار�ت �لتفكري لربنامج كورت بطريقتي 
�لدم��ج مقاب��ل �لف�سل يف مادة �لأحي��اء على �لتفكري �لناق��د و�إدر�ك �لعالقات 
بني �ملفاهيم ومفهوم �لذ�ت �لأكادميي لدى طالب �ل�سف �لأول �لثانوي. �ملوؤمتر 
�لعلمي �حلادي و�لع�سرون )تطوير �ملناهج �لدر��سية بني �لأ�سالة و�ملعا�سرة(، 

مج 3، �ص �ص 984 - 1023.
عب��د �لقادر، فتحي؛ عي�س��ى، مر�د )2006(.�أثر برنامج قائم عل��ى تف�سيالت �أ�ساليب 
�لتعل��م يف �لتح�سي��ل �لدر��سي يف م��ادة �لريا�سيات و�لجت��اه نحوها و�ل�سلوك 
�لفو�سوي لدى تالمي��ذ �ل�سف �ل�ساد�ص �لبتد�ئي ذوي �سعوبات �لتعلم. جملة 

كلية �لرتبية بجامعة طنطا.ع 35،ج 1، �ص �ص116-72.
عالون��ة ، �سفيق ف��الح; بني حمد ، علي �أحم��د)2010(. �أثر �لتدري���ص باحلا�سوب يف 
�لتح�سي��ل ومفهوم �لذ�ت �لأكادميي لدى طلب��ة �ل�سف �لثالث �لأ�سا�سي. جملة 

�لعلوم �لرتبوية و�لنف�سية، مج 11، ع 1، �ص �ص 43 - 64. 
عمر�ن، عبد �حلليم زكي)1990(. تاأثري تفاعل مفهوم �لذ�ت للقدرة �لأكادميية على 
د�فعية �لإجناز �لأكادميي و�لتح�سيل �لدر��سي لدى تالميذ �ملرحلة �لإعد�دية 

مبحافظة �ملنوفية. ر�سالة ماج�ستري ،كلية �لرتبية ،جامعة �ملنوفية.
ع��و�د، يو�س��ف ذي��اب ؛ ز�مل، جم��دي عل��ي )2011(. درج��ة تقدير �ملعلم��ني لل�سلوك 
�ملُ�سكل لدى تالميذ مد�ر�ص وكالة �لغوث �لدولية)�لنرو�( يف حمافظة نابل�ص 
و�سبل عالجه. جملة جامعة �لأزهر بغزة، �سل�سلة �لعلوم �لإن�سانية، �ملجلد 13 

، �لعدد 2، �ص �ص 178-139.

املرجع الجنبية:

American Academy of Pediatrics (AAP). (2004). School-based 
mental health services. Pediatrics, 113(6), 1839-1845.

Aremu , O.A. (1998), Effects of two group counseling approaches 
on the self- concept of selected junior secondary III students. 
Journal of Guidance and Counseling, 6 (2), 1-10.



فعالية التدريب على مهارات اإدارة الذات يف احلد من ال�شلوك ال�شفي املُ�شكل د . عبد الفتاح رجـب علي

- 82 -

Avcioglu,H. (2012). The effectiveness of the instructional programs 
based on self-management strategies in acquisition of social 
skills by the children with intellectual disabilities. Educational 
Sciences,12(1) ,345-351.

Axelrod, M. I., Zhe, E. J., Haugen, K. A.,& Klein, J. A.(2009).Self-
management of on-task homework behavior: A promising 
strategy for adolescents with attention and behavior problems. 
School Psychology Review,38(3),325-333.

Bacon ,L.C.(2011). Academic self-concept and academic achievement 
of African American students transitioning from urban to rural 
schools. Ph.D., The University of Iowa.

Baker, P. H.(2005).Managing student behavior: How ready are 
teachers to meet the challenge?.American Secondary 
Education, 33(3), 51-64.

Ball ,R.W.(2012). The relationship of academic self-concept and 
social competence in learning-disabled early adolescents. 
PhD., The Faculty of Fielding Graduate University.

Barry, L. M., & Messer, J. J. (2003). A practical application of 
self-management for students diagnosed with Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of Positive Behavior 
Interventions, 5(4), 238-248.

Berg ,D.H.(2006). Do psychosocial self-evaluations mediate the 
relationship between academic self-concept and depression in 
school children?. Exceptionality Education Canada,16(2),5-34.

Brauner, C.B.,& Stephens, C.B.(2006).Estimation the prevalence 
of early childhood serious emotional/behavioral disorders: 
Challenges and recommendations.Public Health Reports 
,121(3),303-310.

Briesch, A. M., & Chafouleas, S. M.(2009).Review and analysis of 
literature on self-management interventions to promote 
appropriate classroom behaviors (1988-2008). School 
Psychology Quarterly,24(2),106-118.

Bromfield, C. (2006). PGCE secondary trainee teachers & effective 
behavior management: An evaluation and commentary. 
Support for Learning, 21(4), 188-193. 



العدد )7( اأبريل 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 83 -

Bullis, M., & Cheney, D. (1999). Vocational and transition 
interventions for adolescents and young adults with emotional 
and or behavioral disorders. Focus on Exceptional Children, 
31(7), 1-24.

Bushaw, W. J., & Lopez, S. L.(2011).The public’s attitudes toward the 
public schools. Phi Delta Kappan, 92(1), 8-26. 

Caldwell, S. L.(2010). The effects of a self-management procedure 
on the on-task behavior, academic productivity, and academic 
accuracy of female students with disabilities in a juvenile 
correctional high school setting. Ph.D., The Ohio State 
University.

Chafouleas, S., Hagermoser, S.,Jaffery, R.,& Fallon, L.(2012). An 
evaluation of a classwide intervention package involving 
self-management and a group contingency on classroom 
behavior of middle school students. Journal of Behavioral 
Education,21(1),34-57.

Choi ,H.J.,& Chung, K.M.(2012).Effectiveness of a college-level 
self-management course on successful behavior change 
effectiveness of a college-level self-management course on 
successful behavior change. Behavior Modification,36(1),18-30.

Christensen, L., Young, R. K., & Marchant, M., (2004). The effects of a 
peer-mediated positive behavior support program on socially 
appropriate classroom behavior. Education and Treatment of 
Children. 27(3), 199-234.

Clunies-Ross P., Little E., & Kienhuis M. (2008). Self-reported and 
actual use of proactive and reactive classroom management 
strategies and their relationship with teacher stress and 
student behavior. Educational Psychology, 28(6), 693-710.

Cokley, K. ,& Chapman, C.(2008). The roles of ethnic identity, anti-
white attitudes, and academic self-concept in African American 
student achievement. Social Psychology of Education, 
11(4),349-365.

Coogan, B.A., Kehle, T. J., Bray, M. A.,& Chafouleas, S. M.(2007). 
Group contingencies, randomization of reinforcers, and criteria 



فعالية التدريب على مهارات اإدارة الذات يف احلد من ال�شلوك ال�شفي املُ�شكل د . عبد الفتاح رجـب علي

- 84 -

for reinforcement, self-monitoring, and peer feedback on 
reducing inappropriate classroom behavior. School Psychology 
Quarterly, 22 (4),540-556.

Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L. (2007). Applied behavior 
analysis(2nd Edition). New Jersey: Merrill Prentice Hall.

Crick, N. R.,& Grotpeter, J. K.(1995).Relational aggression, gender, 
and social-psychological adjustment. Child Development, 66, 
710-722. 

Dryden, K.M.(2007). An evaluation of behavioral self management 
implementation and home-to-school generalization effects.
Ph.D., University of South Carolina.

Duarte,A.M.,& Baer,D.M.(1994).The effect of self-instruction on 
preschool children’s sorting of generalized in-common tasks. 
Journal of Experimental Child Psychology, 57(1), 1-25.

Fernandez ,N.E.(2010). Reducing disruptive behaviors of high school 
students through self-monitoring checklists in conjunction with 
a token economy reinforcement system. A thesis of Master , 
Caldwell College .

Freeman, K. A.,& Dexter-Mazza, E.T.(2004). Using self-monitoring 
with an adolescent with disruptive classroom behavior: 
Preliminary analysis of the role of adult feedback. Behavior 
Modification, 28(3),402-419.

Hansen, B.D.(2011).The effects of function-based self-management 
interventions. Ph.D.,University of Kansas.

Harrell, I. L., & Hollins, T. N., (2009). Working with disruptive 
students. The Journal of the Virginia Community Colleges 
System, 14(1),69-75.

Hastings, R. P., & Bham, M. S.(2003).The relationship between 
student behavior and teacher burnout.School Psychology 
International, 24(1), 115-127. 

Hoff, K. E., & DuPaul, G. J. (1998). Reducing disruptive behavior in 
general education classrooms: The use of self-management 
strategies. School Psychology Review, 27(2), 290-303.



العدد )7( اأبريل 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 85 -

Hogan, S.,& Prater, M. A.(1993). The effects of peer tutoring and self-
management training on on-task, academic, and disruptive 
behaviors. Behavioral Disorders, 18(2),118-28.

Johnson ,C.D. (2012). Self-management of classroom transitions for 
students with attention disorders. A thesis of master, Rowan 
University.

Kaiser, B., & Rasminsky, S. (2009). Challenging behavior in elementary 
and middle school. N J: Pearson.

Lane,L., Menzies, H., Bruhn, A., & Crnobori, M.(2011). Managing 
challenging behaviors in schools: Research-based strategies 
that work. New York: Guilford Press.

Lee, C. C. (2001). Strategy and self-regulation instruction as 
contributors to improving students’ cognitive model in an ESL 
program. English for Specific Purposes, 21(3), 261-289.

Lent, R. W., Brown, S. D., & Gore, P. A. (1997). Discriminate and 
predictive validity of academic self-concept, academic self-
efficacy, and mathematics-specific self efficacy. Journal of 
Counseling Psychology, 44, 307-315.

Liu ,W., & Wang ,C.(2005). Academic self-concept: a cross-sectional 
study of grade and gender differences in a Singapore secondary 
school. Asia Pacific Education Review, 6(1), 20-27.

Liu ,W., & Wang ,C.,& Parkins, J.(2005). A longitudinal study of 
students› academic self-concept in a streamed setting: The 
Singapore context .British Journal of Educational Psychology,75, 
567-586.

Liu ,H.J.(2009). Exploring Changes in Academic Self-Concept in 
Ability-Grouped English Classes. Journal of Humanities and 
Social Sciences,2(2),411-432.

Martinez ,L.(2005).A comparison study of self-management 
techniques and verbal reinforcement for children with 
attention deficit hyperactivity disorder.Ph.D., Mathematics 
California State University, Fresno.

McDougall, D. (1998). Research on self-management techniques 
used by students with disabilities in general education settings: 



فعالية التدريب على مهارات اإدارة الذات يف احلد من ال�شلوك ال�شفي املُ�شكل د . عبد الفتاح رجـب علي

- 86 -

A descriptive review. Remedial and Special Education, 19(5), 
310-320.

McDougall, D., & Brady, M. P. (1998). Initiating and fading self-
management interventions to increase math fluency in general 
education classes. Exceptional Children, 64(2), 151-166.

Menzies, H. M., Lane, K. L.,& Lee, J. M.(2009).Self-monitoring 
strategies for use in the classroom: a promising practice to 
support productive behavior for students with emotional or 
behavioral disorders. Beyond Behavior, 18(2) ,27-35. 

Miltenberger, R. G. (2011). Behavior modification: Principles and 
procedures (5 edition),California: Cengage Learning.

 Moore, D.W., Anderson, A., & Kumar, K., (2005). Instructional 
adaptation in the management of escape-maintained behavior 
in a classroom. Journal of Positive Behavior Interventions. 7(4), 
216-223.

Oliver R., Wehby J., & Daniel, J.(2011). Teacher classroom 
management practices: Effects on disruptive or aggressive 
student behavior.Campbell Systematic Reviews,4,1-56. 

Olorunfemi-Olabisi , F.A..,& Akomolafe ,M.J.(2013). Effects of self-
management technique on academic self-concept of under-
achievers in secondary schools. Journal of Education and 
Practice ,4(6),138-141.

O’reilly, M., O’Halloran, M., Sigafoos, J.,& Green, V.(2005).Evaluation 
of video feedback and self-management to decrease schoolyard 
aggression and increase pro-social behaviour in two students 
with behavioural disorders. Educational Psychology ,25(2),
199-206.

Pike ,A.D.(2010). Progress: Sex differences in academic self-concepts 
in middle childhood. The Psychology of Education Review,34 
(2),43-46.

Sauceda,E.P.(2011). The effect of social skills and self-management 
training on maladaptive behaviors and academic performance 
within a public school setting. A thesis of Master, Austin State 
University. 

Shapiro, E. S., DuPaul, G. J.,& Bradley-Klug, K. L.(1998). Self-
management as a strategy to improve the classroom behavior 



العدد )7( اأبريل 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 87 -

of adolescents with ADHD. Journal of Learning Disabilities, 
31(6),545-555.

Shelton-Wheeler, F.(2012). Exploring the relationship of ethnic 
identity, academic self-concept, and academic achievement 
of African American college students .Ph.D., Adler School of 
ProfessionaL Psychology. 

Skaalvik ,E .,& Skaalvik ,S.(2013). School goal structure: Associations 
with students’ perceptions of their teachers as emotionally 
supportive, academic self-concept, intrinsic motivation, effort, 
and help seeking behavior. International Journal of Educational 
Research ,61, 5–14.

Stanovich, P., Jordan, A.,& Perot, J .(1998).Relative differences in 
academic self-concept and peer acceptance among students in 
inclusive class. Remedial and Special Education,19(2),120 – 126.

Tan .J.B., & Yates ,S.M.(2007). A Rasch analysis of the academic 
self-concept questionnaire. International Education 
Journal,8(2),470-484.

Taylor ,L., Davis-Kean, P.,& Malanchuk  ,O.(2007). Self-esteem, 
academic self-concept, and aggression at school. Aggressive 
Behavior,33, 130–136.

Theodore, L. A., Bray, M. A., & Kehle, T. J., (2004). A comparative 
study of group contingencies and randomized reinforcers to 
reduce disruptive classroom behavior. School Psychology 
Quarterly. 19(3), 253-271.

Thompson, A. M., & Webber, K. C.(2010).Realigning student and 
teacher perceptions of school rules: A behavior management 
strategy for students with challenging behaviors.Children & 
School,32(2),71-79. 

Thompson,A.M.(2012).A randomized trial of the self-management 
training and regulation strategy(STARS): A selective intervention 
for students with disruptive behaviors .Ph.D.,University of 
North Carolina,Chapel Hill. 

Tseng , H .Y.(2005). Effects of self-management procedure in 
preschool setting. Ph.D.,The Pennsylvania State University.



العدد )7( اأبريل 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 88 -

اأ�ص��كال واأ�صباب العنف املدر�صي لدى الأطف��ال ذوي �صعوبات التعلم 
باملرحلة الأ�صا�صية فى املدار�س احلكومية الأردنية

اإعداد
د .  ح�صني عبد املجيد النجار

اأ�صتاذ الرتبية اخلا�صة امل�صاعد – جامعة امللك عبد العزيز - جدة
امللخ�س

11111هدف���ت1ه���ذه1الدرا�س���ة1اإىل1التع���رف1على1اأ�سكال1العنف1املدر�س���ي1واأ�سبابه1لدى1
تالمي���ذ1�سعوبات1التعل���م1باملرحلة1االأ�سا�سية1يف1املدار����ص1احلكومية1)من1ال�سف1
االأول1االأ�سا�س���ي1وحت���ى1ال�ساد����ص1االأ�سا�س���ي(1يف1العا�سم���ة1عم���ان.1وتكون���ت1عينة1
الدرا�س���ة1م���ن1)120(1تلمي���ذا1ًوتلمي���ذة1من1تالمي���ذ1�سعوبات1التعل���م1يف1مديرية1
الرتبي���ة1والتعلي���م1لعمان1الثانية1يف1االأردن1للع���ام1الدرا�سي1.2013/20121وقد1مت1
اختي���ار1عين���ة1الدرا�س���ة1بالطريقة1الع�سوائي���ة.1ولغايات1حتقيق1اأه���داف1الدرا�سة1
فق���د1ق���ام1الباح���ث1بتطوي���ر1ا�ستبان���ة1تقي����ص1اأ�س���كال1العن���ف1املدر�س���ي1واأ�سباب���ه.1
واأظه���رت1النتائ���ج1االآتي:1جاءت1جميع1اأبعاد1اأ�سكال1العنف1لدى1تالميذ1�سعوبات1
التعل���م1منخف�س���ة,1وح�س���ل1حم���ور1العن���ف1اجل�س���دي1عل���ى1اأعل���ى1تقدي���ر1ت���اله1
حم���ور1العن���ف1نح���و1املمتلكات,1ث���م1حمور1العن���ف1اللفظي,1واأخريا1ًحم���ور1العنف1
اجلماع���ي.1كم���ا1اأظهرت1النتائج1ح�سول1حمور1االأ�سب���اب1الرتبوية1على1الرتتيب1
االأول1يف1اأ�سب���اب1العن���ف1املدر�سي1من1وجهة1نظ���ر1التالميذ,1تاله1حمور1االأ�سباب1
ال�سخ�سي���ة,1واأخ���ريا1ًاالأ�سباب1االجتماعية.1كما1اأظهرت1النتائج1عدم1وجود1فروق1
دالة1اإح�سائيا1ًيف1ت�سورات1التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1الأ�سكال1العنف1املدر�سي1

تعزى1للجن�ص.
1111111ويف1�سوء1نتائج1الدرا�سة1اأو�سى1الباحث1بالتو�سيات1التالية:1�سرورة1التعاون1
ما1بني1اأولياء1االأمور,1والهيئة1التدري�سية,1واإدارة1املدر�سة1ملراقبة1�سلوك1االأطفال1
العني���ف1وحتديد1اأه���م1املظاهر1ال�سلوكية1ال�سلبية1لدى1ه���وؤالء1االأطفال1وو�سعها1

يف1عني1االعتبار.
الكلم��ات املفتاحية:1اأ�س���كال1العنف1املدر�س���ي,1اأ�سباب���ه,1التالمي���ذ1ذوي1�سعوبات1
التعلم1)1م�سخ�سني1من1قبل1وزارة1الرتبية1والتعليم1االأردنية1(,1مدار�ص1حكومية.
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Forms of School Violence and its Causes Among the LD 
Students in Basic Stage in Jordaninan Government Schools

Dr. Hussein Abdul Majid Al-Najjar
Assistant professor at the King Abdulaziz University/Jeddah

Abstract
     This study aimed to identify forms of school violence and its 
causes among the students learning basic stage in government 
schools (from first grade to sixth ) in the capital Amman. The study 
sample consisted of 120 students from learning disabilities in the 
Directorate of Education and the Second Amman in Jordan for the 
academic year 2012/2013. The study sample was selected randomly. 
For the purpose of achieving the objectives of the study, the researcher 
developed a questionnaire measure forms of school violence and its 
causes. The results showed the following: all dimensions forms of 
violence among the students of learning disabilities are low, and the 
dimension of physical violence got the highest estimate, followed by 
the dimension of violence towards property, then the focus of verbal 
violence, and finally the center of mass violence. The results also 
showed for educational reasons dimension, respectively, the first 
into the causes of school violence from the perspective of students, 
followed by the dimension of personal reasons, and finally social 
causes. The results also showed no statistically significant differences 
in the perceptions of students learning the forms of school violence 
attributed to sex.

       In light of the results of the study, the researcher recommended 
the following recommendations: the need for cooperation between 
parents, faculty and school administration to monitor the violent 
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behavior of children and to identify the most important negative 
behavioral manifestations in these children and put them into account.
Keywords: forms of school violence, its causes, learning disabilities 
students, government schools.

املقدمة1
تع���د1ظاهرة1العنف1باأ�سكالها1املختلفة1من1اأكر1الظواهر1التي1ت�ستدعي1
الت�س���دي1له���ا1ملا1لها1م���ن1اآثار1�سلبية1وا�سح���ة1على1املجتمعات1ب�س���كل1عام.1وتوؤثر1
ظاه���رة1العن���ف1على1اجلوان���ب1ال�سيكولوجية1املختلفة1لكل1م���ن1املجتمع1والفرد.1
وزاد1االهتم���ام1باأ�س���كال1العن���ف1املختلف���ة1يف1االأردن1مثل1العنف1�س���د1املراأة,1وعنف1
االآب���اء1جتاه1االأطف���ال,1وعنف1اأ�سحاب1العمل1�سد1العمال.1كم���ا1�سهدت1املوؤ�س�سات1
التعليمي���ة1اأ�س���كاال1خمتلفة1م���ن1العنف1مثل1العنف1من1املعلم���ني1جتاه1التالميذ,1
وعن���ف1التالميذ1جتاه1زمالئهم1والذي1ياأخذ1اأ�سكاال1خمتلفة1ترتاوح1بني1العنف1
اجل�س���دي1والعن���ف1اللفظ���ي1والو�سول1اإىل1العن���ف1ال�سيكولوج���ي.1مع1ذلك1جند1
اأن1ه���ذا1الن���وع1م���ن1العنف1مل1يحظ1بدرجة1كافية1م���ن1البحث1والدرا�سة1من1قبل1
الباحث���ني1وركزت1معظم1الدرا�سات1التي1اأجري���ت1على1درا�سة1العنف1على1مراحل1

درا�سية1حمددة1خا�سة1املرحلة1االبتدائية1)البدري,20051(.

وظه���رت1اأ�س���كال1العن���ف1املختلفة1م���ن1خالل1ممار�سة1اأن���واع1حمددة1من1
ه���ذه1الظاه���رة1مث���ل1العن���ف1امل���ادي1ال���ذي1يتمث���ل1بال�س���رب,1واجل���رح,1واالإ�ساءة,1
والعن���ف1اللفظ���ي1واملتمث���ل1با�ستخ���دام1الكلم���ات1النابية,1وعدم1حتم���ل1االآخرين.1
وظه���ر1لدينا1اأي�سا1اأنواع1اأخرى1م���ن1العنف1مت1اال�سطالح1على1ت�سميتها1بالعنف1
النف�س���ي1مثل1العمل1على1تقليل1احرتام1ال�سخ�ص1لذاته,1واالإ�ساءة1ال�سيكولوجية1
لالآخ���ر1والعم���ل1عل���ى1تخفي����ص1م�ستوى1تقدي���ر1الفرد1لذات���ه.1و�سه���د1االأردن1يف1
ال�سن���وات1االأخ���رية1زيادة1كب���رية1يف1م�ستويات1العنف1يف1املوؤ�س�س���ات1التعليمية1مما1
ينب���ئ1ب���اأن1هن���اك1اأ�سباب���ا1ًخمتلف���ة1وراء1ازدي���اد1ه���ذه1الظاه���رة1ب���ني1التالمي���ذ1يف1
املدار�ص.1حيث1يعد1العنف1من1الظواهر1االأكر1�سوءا1ًوالتي1ت�سارعت1يف1االنت�سار1
يف1املدار����ص1االأردني���ة1الت���ي1ظل���ت1اإىل1وقت1قري���ب1مثااًل1لالن�سب���اط1والر�سانة؛1
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و1حتول���ت1املدار����ص1اإىل1�ساح���ات1للعن���ف1باأنواع���ه1املختلف���ة1يعتدي1فيه���ا1التلميذ1
عل���ى1زم���الءه1ومدر�سي���ه1وحت���ى1عل���ى1ممتل���كات1ومراف���ق1مدر�ست���ه1الت���ي1ينه���ل1
منه���ا1علم���ه1واأخالق���ه1وقيمه.1ومم���ا1ال1�سك1في���ه1اأن1هذه1الظاهرة1ج���اءت1نتيجة1
جمموع���ة1م���ن1العوام���ل1كالفو�سى1االجتماعي���ة,1والكبت,1واحلرم���ان,1واخلوف,1
وال�سع���ور1باخلط���ر,1والظروف1االقت�سادية1وال�سيا�سي���ة1املحيطة,1اإ�سافة1لعوامل1
التن�سئة1االأ�سرية1التي1كانت1وما1زالت1من1اأكر1العوامل1تاأثريا1ًيف1ن�سوء1ال�سلوك1

العدواين1لدى1االأفراد1)بركات,20051(.

ويع���د1تالمي���ذ1املرحل���ة1االبتدائية1م���ن1ذوي1�سعوبات1التعل���م1جزءا1ًمن1
ظاه���رة1العن���ف1املدر�س���ي1وي�سيبه���م1م���ا1ي�سيب1التالمي���ذ1العادي���ني.1اإن1تالميذ1
�سعوب���ات1التعل���م1ه���م1يف1الع���ادة1تالمي���ذ1اأ�سوياء1من1حي���ث1الق���درة1العقلية1فهم1
عادي���ون1اأو1ذوو1ذكاء1مرتف���ع,1واأي�س���ا1ًال1يعان���ون1م���ن1اأية1اإعاقة1عقلي���ة1اأو1�سمعية1
اأو1ب�سري���ة,1وم���ع1ذل���ك1يعاين1ه���وؤالء1التالميذ1من1�سعوبات1وا�سح���ة1يف1اكت�ساب1
مهارات1اال�ستماع1اأو1ا�ستخدامها1اأو1الكالم1اأو1القراءة1اأو1الكتابة1اأو1التهجئة1اأو1يف1
اأداء1العمليات1احل�سابية1اأو1تطوير1اإدراك1ب�سري1طبيعي.1وتعد1هذه1اال�سطرابات1
اأ�سا�سية1عند1كافة1الطالب1ح�سب1املراحل1العمرية1املختلفة,1ولكنها1تظهر1ب�سكل1
م�ستم���ر1متك���رر1عن���د1التالمي���ذ1ذوي1ال�سعوب���ات1التعلمية.1كما1تعت���رب1�سعوبات1
التعل���م1م�سكل���ة1كربى1للعديد1من1االأفراد1امل�سابني1به���ا,1فهم1يواجهون1حتديات1
حقيقي���ة1ال1تنح�س���ر1فق���ط1يف1اجلوان���ب1االأكادميي���ة1ب���ل1متت���د1لتط���ال1اجلوانب1
ال�سلوكي���ة1واالجتماعي���ة1اأي�ساً.1وفئ���ة1�سعوبات1التعلم1هي1اإح���دى1فئات1الرتبية1
اخلا�سة1والتي1حتتاج1اإىل1تلك1الربامج1الرتبوية1املتخ�س�سة1التي1تقدم1لالأفراد1
ذوي1احلاجات1اخلا�سة1من1اأجل1م�ساعدتهم1على1تنمية1قدراتهم1اإىل1اأق�سى1حد1

ممكن,1وم�ساعدتهم1على1التكيف1وحتقيق1ذواتهم1(1بركات,20061(.1

وه���ي1واح���دة1من1فئات1الرتبي���ة1اخلا�سة1التي1تو�س���ف1باأنها1»1حمرية1»1
الأن1الغمو����ص1كان1و1م���ا1زال1يكتنفه���ا1من1حي���ث1التعريف1و1االأ�سب���اب.1والتعريف1
االأكر1قبواًل1ل�سعوبات1التعلم1هو1ذاك1الذي1ين�ص1على1اأنه1:1ا�سطراب1يف1واحدة1
اأو1اأك���ر1م���ن1العمليات1النف�سية1االأ�سا�سية1املت�سمن���ة1يف1فهم1اللغة1اأو1ا�ستخدامها1
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�س���واء1اأكانت1�سفهية1اأو1كتابي���ة.1وتتمثل1امل�سكلة1الرئي�سية1يف1ال�سعوبات1التعلمية1
يف1التباي���ن1امللح���وظ1ب���ني1القابلي���ة1و1االإجناز1الفعل���ي.11و1بوجه1ع���ام,1لي�ص1هناك1
�سب���ب1واح���د1فق���ط1ل�سعوبات1التعل���م1لكن1ال�سب���ب1االأكر1�سيوعا1ًعل���ى1ح�سب1ما1
يعتقد1به1كثريون1هو1حدوث1خلل1يف1االأداء1الوظيفي1للمخ1اأي1خلل1نيورولوجي.1
و1يرج���ع1ه���ذا1اخلل���ل1اأو1الق�س���ور1النيورولوج���ي1اإىل1خم����ص1فئ���ات1عام���ة1ه���ي1:1
االأ�سب���اب1الوراثي���ة,1واالأ�سباب1البيولوجية,1و1االأ�سب���اب1البيوكيميائية,1واالأ�سباب1

البيئية,1واالأ�سباب1النمائية11(1الفتالوي1و�سهيلة,20051(.

م�صكلة الدرا�صة 
1111111تتمي���ز1�سل���وكات1بع����ص1التالميذ1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1بالعنف1التي1قد1تنتج1
ع���ن1االإعاق���ة1نف�سه���ا1م���ن1اإدراك1وغريه,اأو1عن1تاأث���ري1البيئة1املحيط���ة1بهم1والتي1
تدفعهم1اإىل1هذه1ال�سلوكات1غري1التكيفية1والتي1ت�سبح1مالزمة1لهم1نتيجة1�سوء1
فه���م1التعليم���ات1اأو1تاأخ���ر1اللغ���ة1اأو1غ���ري1ذلك,1لذل���ك1كان1ال1بد1م���ن1حتديد1هذه1
ال�سل���وكات11والت���ي1ه���ي1�سكل1من1اأ�س���كال1ال�سل���وك1العنيف1امل�ستم���ر1لديهم1والتي1
ق���د1توج���د1كله���ا1اأو1بع�سها1�س���واء1ب�سكل1كب���ري1اأو1�سغري.1ويعت���رب1العنف1املدر�سي1
م���ن1اأك���ر1الق�سايا1التي1ت�سغل1بال1الرتبويني1على1جمي���ع1االأ�سعدة1هذه1االأيام؛1
فقل���ة1اح���رتام1املعلم1وانع���دام1االن�سياع1للتعليم���ات,1والقيام1ب�سلوكي���ات1عدوانية1
جت���اه1االآخري���ن,1و�سلوكي���ات1االأطف���ال1ال�سلبي���ة1املختلفة1يف1غرف���ة1ال�سف1�سارت1
م���ن1الظواهر1املاألوفة1الت���ي1يواجهها1املعلم1.1اإذ1اأن1قلة1انتباه1الطالب1واالن�سغال1
ب�سلوكي���ات1تخريبي���ة1مزعجة1داخل1غر1فة1ال�سف1ت�سب���ب1�سياع1الكثري1من1وقت1
التعلي���م1خ���الل1احل�سة,1وت�سبب1انهماك1املعلم1بكبح1هذا1العمل1م�ستخدما1ًطرقا1ً
قد1ت�سر1ب�سري1العملية1الرتبوية1.1فاملعلم1الذي1يت�سو�ص1تركيزه1وينزعج1نتيجة1
الفو�سى1التي1يحدثها1بع�ص1الطالب1قد1ي�سطر1حتت1حلظات1ال�سغط1املمزوج1
بالغ�س���ب,1اإىل1معاقب���ة1ه���وؤالء1الط���الب1من1خ���الل1ال�سراخ1املتوا�س���ل1عليهم,1اأو1
توجي���ه1االإهان���ة1له���م,1اأو1ا�ستخدام1اأ�سل���وب1ال�ستم1اأو1ال�س���رب,1والدرا�سة1احلالية1
ت�سته���دف1ا�ستط���الع1اأ�س���كال1العن���ف1املدر�س���ي1واأ�سباب���ه1ل���دى1تالمي���ذ1املرحل���ة1

االأ�سا�سية1)1ال�سف1االأول1وحتى1ال�سف1ال�ساد�ص(.
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اأ�صئلة الدرا�صة 
11 1م���ا1اأ�س���كال1العنف1املدر�سي1ل���دى1التالميذ1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1يف1املرحلة1-

االأ�سا�سية1؟
21 1ما1اأ�سباب1العنف1املدر�سي1كما1يدركه1التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم؟-
31 ه���ل1هن���اك1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1اجلن�س���ني1)1ذكور1– اإن���اث1(11يف1-

اأ�س���كال1العن���ف1ل���دى1التالميذ1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1يف1املرحل���ة1االأ�سا�سية1؟

اأهداف الدرا�صة
ته���دف1الدرا�س���ة1الدرا�س���ة1احلالي���ة1اإىل1تع���رف1اأ�سكال1العن���ف1املدر�س���ي1واأ�سبابه1
ل���دى1التالمي���ذ1ذوي1�سعوبات1التعل���م1باملرحلة1االأ�سا�سي���ة1يف1املدار�ص1احلكومية1
يف1العا�سمة1عمان,1اإ�سافة1اإىل1معرفة1داللة1الفروق1يف1اأ�سكال1العنف1لدىهم1يف1

املرحلة1االأ�سا�سية1والتي1تعزى1ملتغري1اجلن�ص.

اأهمية الدرا�صة
تنبث���ق1اأهمي���ة1ه���ذه1الدرا�سة1م���ن1اأهمي���ة1املو�سوع1نف�س���ه1وهو1التع���رف1على1اأهم1
اأ�س���كال1العن���ف1املدر�سي1لدى1طالب1املرحلة1االأ�سا�سية1م���ن1ذوي1�سعوبات1التعلم1
م���ن1وجه���ة1نظ���ر1تالميذ1تل���ك1املرحلة,1وت���ربز1اأهمية1ه���ذه1الدرا�س���ة1من1خالل1
اإنه���ا1اإح���دى1الدرا�س���ات1القليلة1التي1تتن���اول1بنوع1من1اخل�سو�سي���ة1اأهم1مظاهر1
ال�سل���وك1العني���ف1لتالمي���ذ1املرحل���ة1االأ�سا�سية1م���ن1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1,1حيث1
اأن1الط���الب1ياأتون1م���ن1بيئات1خمتلفة,1وم�ستويات1ثقافي���ة1واجتماعية1متباينة.1
اإ�ساف���ة1اإىل1اأن1مث���ل1ه���ذه1الدرا�س���ة1لها1اأهمية1كب���رية1يف1م�ساع���دة1اأع�ساء1الهيئة1
التدري�سي���ة1واالإداري���ة1واملر�سدي���ن1الرتبوي���ني1والنف�سي���ني1يف1التع���رف1على1اأهم1
ت�س���ورات1التالمي���ذ1م���ن1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1لل�سل���وك1العني���ف1,1وحتديده���ا1
وو�سع1خطط1لتعديلها1وعالجها1بطريقة1خمططة1ومنظمة1بداًل1من1االعتماد1

على1الع�سوائية1يف1التفكري1واملعاجلة1.1
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مددات الدرا�صة 
ميكن1تعميم1نتائج1هذه1الدرا�سة1بالظروف1والعوامل1التالية:

•  العام�ل الزمن�ي:1طبقت1هذه1الدرا�سة1يف1الف�س���ل1الثاين1من1العام1الدرا�سي1	
.2013/2012

• العام�ل امل�كاين:1مت1تطبي���ق1ه���ذه1الدرا�س���ة1يف1العا�سم���ة1عم���ان1)مدار����ص1	
مديرية1تربية1عمان1الثانية(.

• العام�ل الب�س�ري :1مت1تطبي���ق1ه���ذه1الدرا�س���ة1عل���ى1التالمي���ذ1ذوي1�سعوبات1	
التعلم1يف1املرحلة1االأ�سا�سية1يف1املدار�ص1احلكومية.

الإطار النظري
111111يتن���اول1االإط���ار1النظ���ري1جزاأي���ن1هم���ا1:1العنف1املدر�سي1تعريف���ه1والفرق1بني1
العنف1والعدوان1واأ�سكاله1واأ�سبابه1والعوامل1املوؤثرة1فيه1واأثر1العنف1على1العملية1
التعليمي���ة,1اأما1اجلزء1الثاين1فيتناول1مو�سوع1�سعوبات1التعلم1من1حيث1املفهوم1
وحتدي���د1االطفال1ذوي1�سعوبات1التعلم,1واأ�سب���اب1�سعوبات1التعلم,1واخل�سائ�ص1

العامة1لذوي1�سعوبات1التعلم

العنف املدر�سي
111111تع���ددت1تعريف���ات1العن���ف,1حي���ث1مل1يتف���ق1الباحث���ون1على1تعري���ف1حمدد1له,1
الأن1العن���ف1�سل���وك1معق���د1واأ�سبابه1مت�سابكة,1وي���رى1بع�ص1الباحث���ني1اأن1�سعوبة1
التعري���ف1تكمن1يف1اختالف1ا�ستعماالته,1فه���و1ي�ستخدم1يف1و�سف1�سلوك1االإن�سان1
حينم���ا1يداف���ع1ع���ن1بقائه1وع���ن1ذات���ه,1وي�ستخدم1كذل���ك1يف1و�سف1الف���رد1الن�سط1
الطم���وح,1ويف1و�س���ف1املجرم1ال���ذي1يقتل1�سحيت���ه1(Adrienne, 2003 ).1ويعزو1
اآخ���رون1�سعوب���ة1حتديد1مفهوم1العن���ف1كونه1من1املفاهي���م1املعيارية1التي1تخ�سع1
للمعاي���ري1االجتماعي���ة,1واالأخالقي���ة1يف1احلك���م1علي���ه1وعل���ى1�سرعيت���ه,1وتختلف1
ه���ذه1املعاي���ري1م���ن1بيئة1الأخ���رى,1تبع���ا1ًللمكون���ات1الثقافية1املوج���ودة1يف1املجتمع,1
مم���ا1اأدى1اإىل1اخلل���ط1ب���ني1العن���ف,1وبع����ص1امل�سطلح���ات1االأخرى1مث���ل1العدوان,1
والعدائي���ة,1واملي���ل1للعنف1وغريه���ا1)ال�سريفني,20081(1.1وق���ام1ال�سبيعي1)2011(1
بتعريف1العنف1باأنه:1“القوة1اجل�سدية1التي1ت�ستخدم1االإيذاء1وال�سرر”.1ويعرف11111111
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الزي���ود1)61:2006(1العن���ف1على1اأن���ه:1“اأي1عمل1يرتكب1�س���د1االإن�سان1ويحط1من1
كرامت���ه1وه���و1يرتاوح1بني1االإهانة1بالكلمة1وا�ستخدام1ال�سرب” وعرفت1اخلتاتنة1
)2007(1العن���ف1عل���ى1اأن���ه:1“اأمن���اط1م���ن1ال�سلوكي���ات1العدائي���ة1جت���اه1االآخري���ن1
والت���ي1تت�سم���ن1االإ�ساءة1اجل�سدية,1االإ�ساءة1النف�سي���ة,1وتدمري1املمتلكات1اململوكة1
لالآخري���ن”.1وع���رف1ب���ركات1)2009(1العنف1باأنه1اأي1نوع1من1االإي���ذاء1اأو1التهديد1
غر1املربر1با�ستخدام1االألفاظ1اأو1القوة1اجل�سدية.1اأما1العنف1املدر�سي1فهو1العنف1
املنت�س���ر1ب���ني1التالمي���ذ1يف1املرحل���ة1االأ�سا�سي���ة1حيث1يق���وم1اأحد1الط���الب1ب�سرب1
تلمي���ذ1اآخ���ر1بحي���ث1ي�سبب1ل���ه1ال�س���رر1واالأذى1�سواء1كان1ه���ذا1ال�س���رر1ج�سميا1ًاأو1
نف�سيا1ًاإما1داخل1املدر�سة1اأو1خارجها.1وقد1عرفه11(Beordez, 2004)1فعل1م�ساد1
للرف���ق1وم���رادف1لل�سدة1والق�سوة,1اإذ1ي�سبح1كل1ت�س���رف1يتعدى1حدود1النقا�ص1اأو1
يجاب���ه1راأي1اإىل1حد1ي�س���ل1اإىل1املجابهة1اجل�سدية1بني1التالميذ1واملعلمني1اأو1بني1
1(Kim, 2005)1االأه���ل1واملعلم���ني1اأو1ب���ني1التالميذ1بع�سهم1بع�س���اً.1وعرف1كي���م
العنف1على1اأنه1التهديد1اأو1االأذى1احلقيقي1اجل�سدي1وال�سيكولوجي1الذي1ي�سببه1
الفرد1لالآخرين1والذي1ياأخذ1اأ�سكاال1متعددة1مثل1العنف1اللفظي,1واال�ستغالل1اأو1
العق���اب1اجل�سدي.1ويعرف1الباحث1العنف1باأنه1اأي1نوع1من1اأنواع1ال�سلوكيات1التي1

تهدف1الإيذاء1االآخرين1ج�سدياً,1اأو1نف�سيا1ًاأو1لفظياً.

الفرق بني العنف والعدوان
ميك���ن1الق���ول1ب���اأن1ال�سلوك1الع���دواين1والعنف1وجهان1لعمل���ة1واحدة1اأال1 1
وه���ي1خلق1�سخ�سية1غري1�سوية1وغري1مقبول���ة1اجتماعيا1ًودائما1ًتعاقب1باالبتعاد1
عنه���ا1وعزله���ا1ودون1القي���ام1ول���و1مبحاول���ة1واح���دة1لفه���م1العوامل1الت���ي1اأدت1اإىل1
تطورها1على1هذا1النحو1من1ال�سلوكيات.1والعنف1�سلوك1فردى1يرجع1اىل1ا�سباب1
متعددة1منها1اأ�سباب1ذاتية1ترجع1اىل1الفرد1نف�سة1اأو1عوامل1بيئية1ك�سوء1التوافق1
االأ�س���رى1اأو1رف���اق1ال�س���وء.1وذكر1ايفري���ن1(Evren, 2009)1ب���اأن1بع�ص1الباحثني1
ي�ستخدم���ون1ا�سطالح1العن���ف1للداللة1على1العدوان1مما1يعن���ي1اأن1هناك1تداخل1
وا�س���ح1ب���ني1هذين1اال�سطالح���ني.1ويعترب1بع�ص1الباحثني1ب���اأن1العنف1�سكل1من1
اأ�سكال1العدوان1وهذا1يعني1اأن1العدوان1م�سطلح1ي�ستمل1على1العنف.1ولكن1ميكن1
الق���ول1اأن1الف���رق1بني1العنف1والع���دوان1يظهر1يف1االآتي:1اأن1العن���ف1يكون1وا�سحا1ً
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وحمددا1ًوهو1اأحد1�سور1العدوان.1واأن1العدوان1اأ�سمل1واأو�سع1من1العنف1وبالتايل1
ميكن1اأن1ياأخذ1اأ�سكااًل1غري1وا�سحة.1واأن1العدوان1يعتمد1غالبا1ًعلى1القوة1ويكون1
موجها1ًنحو1الب�سر.1واأن1العدوان1ال1يعتمد1بال�سرورة1على1القوة1اجل�سدية1حيث1
ميك���ن1اأن1ياأخ���ذ1�س���ورا1ًخمتلف���ة1مثل1النقا�ص1احل���اد1بني1جمموعة1م���ن1االأفراد.1
واأن1العدوان1يهدف1لل�سيطرة1على1االآخرين,1باإذاللهم1اأو1اإخ�ساعهم.1واأن1العنف1
يكون1وقتيا1ًويكون1ناجتا1ًعن1رد1فعل1الأ�سباب1معينة1وبالتايل1فاإن1غياب1االأ�سباب1

املثرية1للعنف1توؤدي1لزوال1ال�سلوك.1

اأ�سكال العنف
111111يكون1العنف1بعدة1اأ�سكال1وبدرجات1خمتلفة,1واأكر1اأ�سكال1العنف1ظهورا1ًبني1
املراهق���ني1يف1ال���دول1غ���ري1ال�سناعية1ه���ي1ال�سرقة,1والعنف1اجل�س���دي,1واالألفاظ1
غ���ري1املنا�سب���ة,1والن�ساط���ات1املرتبط���ة1باجلن����ص,1وتدم���ري1املمتل���كات1)�سويح���ات1
وعكرو����ص,20101(.1وميك���ن1اأن1يظه���ر1العن���ف1ب���ني1االأف���راد1يف1عدة1اأ�س���كال1منها:1

)ال�سبيحي1والرواجفة,20101(.
• العن�ف اجل�س�دي:1وه���و1االعتداء1على1االآخري���ن1عن1طريق1اإي���ذاء1اجل�سد1اإما1	

با�ستخدام1اأداة1حادة1اأو1بدون1ا�ستخدام1هذه1االأداة.
• العن�ف الرم�زي:1وه���ذا1العنف1يتم1في���ه1التحقري1م���ن1�ساأن1الف���رد1اأو1ممار�سة1	

عملية1اال�ستفزاز1مثل1جتاهل1ال�سخ�ص1اأو1االمتناع1عن1حمادثته1وال�سخرية1
واال�ستهزاء1فيه.

• العن�ف اللفظ�ي: وه���و1العن���ف1املتعلق1بال���كالم1مث���ل1ال�ستم1وال�س���ب1واإطالق1	
ال�سفات1ال�سيئة1على1الفرد.

اأ�سباب العنف والعوامل املوؤثرة فيه
هن���اك1العديد1من1االأ�سباب1التي1ت���وؤدي1لظهور1ظاهرة1العنف.1وتختلف1 1
ه���ذه1االأ�سباب1ب�س���كل1رئي�سي1من1فرد1الآخر.1وب�سكل1عام,1ف���اإن1ال�سلوك1االإن�ساين1
يختل���ف1حي���ث1اأن���ه1نتاج1التفاع���ل1بني1االإن�سان1وب���ني1البيئة1املحيط���ة1التي1يعي�ص1
فيه���ا.1ويختل���ف1�سل���وك1االإن�سان1ح�س���ب1طريقة1تفاعله1م���ع1البيئة1وم���ع1االأفراد1
الذي���ن1يعي�سون1فيها.1ويوؤدي1هذا1كل���ه1اإىل1وجود1اأ�سباب1متعددة1وخمتلفة1تعمل1
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عل���ى1التاأث���ري1يف1ظه���ور1�سلوكي���ات1العن���ف1لدى1جمموعة1م���ن1االأف���راد1اأكر1من1
غريه���م.1وتختل���ف1اأ�سب���اب1العنف1باخت���الف1اأ�سكال���ه1وتتنوع1م�س���ادره1ومثرياته1
وتختل���ف1اأي�سا1النتائج1الناجتة1عن1هذا1ال�سل���وك.1وتختلف1اأي�سا1وجهات1النظر1
والنظري���ات1التي1تق���دم1يف1تف�سري1ظاهرة1العنف,1حيث1ي���رى1بع�ص1الباحثني1اأن1
هن���اك1اأ�سب���اب1نف�سية1ت���وؤدي1اإىل1ظه���ور1العنف1ل���دى1االأفراد1بينما1ي���رى1اآخرون1
اأن1العن���ف1ناب���ع1يف1ع���دد1من1املوروث���ات.1وترى1وجهة1نظر1ثالثة1ب���اأن1العنف1يعود1
لع���دد1م���ن1العوامل1االإدراكية1حيث1اأ�سار1ال�سرايرة1)2006(1لبع�ص1اأ�سباب1العنف1

خل�سها1يف1النقاط1التالية:1

العدوانية الغريزية لطبيعة الإن�سان
يرج���ع1بع����ص1الباحث���ني1العنف1اإىل1الغرائ���ز1الفطرية1املوج���ودة1يف1الطبيعة1
االإن�ساني���ة.1ح�س���ب1ه���ذه1الروؤي���ا,1ف���اإن1االإن�س���ان1مل1يغ���ري1م���ن1عادات���ه1العدوانية1
الغريزي���ة1املتج���ذرة1يف1الطبيع���ة1االإن�سانية1وهو1مل1يتخل�ص1اأي�س���ا1ًمن1املوروثات1
اجليني���ة1الت���ي1جتع���ل1م���ن1الب�سر1اأكر1مي���اًل1نحو1العن���ف1والرغب���ة1يف1ال�سيطرة1
عل���ى1االآخري���ن.1وميكن1تف�سري1العن���ف1من1خالل1الت�س���ورات1التالية1كما1اوردها1

القادري1)2008(:1

 التف�سري النف�سي للعنفأ- 
11111111يذه���ب1الكث���ريون1م���ن1الباحثني1يف1تبني1وجهة1النظر1التي1تقول1باأن1العنف1
ناجت1عن1جمموعة1من1االأ�سباب1النف�سية1الكامنة1)ال�سعور1بالظلم,1عدم1امل�ساواة,1
االإحب���اط(1يف1الكي���ان1الذات���ي1الداخل���ي1للف���رد1دون1اأن1يهت���م1ه���وؤالء1الباحث���ني1
للظ���روف1واالأو�س���اع1املحيطة1بذلك1الفرد1الذي1يظه���ر1�سلوكيات1العنف.1وبهذا,1
ميك���ن1الق���ول1اأن1ه���وؤالء1الباحث���ني1ينظ���رون1اإىل1العنف1م���ن1وجهة1نظ���ر1نف�سية1

جمردة1بدون1الرتكيز1على1اأن1العنف1مو�سوع1اجتماعي.

العوامل الذاتيةب- 
وح�سب1وجهة1النظر1هذه,1فاإن1العوامل1الذاتية1)الطموحات,1التناف�ص(1هي1
اأهم1حمرك1اأو1مثري1للعنف.1واأ�سار1عامل1االجتماع1االأمريكي1دينيوف1اإىل1القول1
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ب���اأن1احل���روب1وه���ي1اأعل���ى1درج���ات1العنف1ال1تندل���ع1ب�سب���ب1النزاع���ات1الع�سكرية,1
واالقت�سادي���ة,1االجتماعي���ة1ولكن1ب�سب���ب1�سوء1التفاهم1ب���ني1الطرفني1امل�ساركني1

يف1احلرب.

العوامل الف�سيولوجيةج- 
يذكر1بع�ص1الباحثني1بان1العنف1ناجت1عن1اأ�سباب1ع�سبية1ف�سيولوجية1)بنية1
اجل�س���م,1ارتفاع1هرمونات1الذكورة(1حيث1يب���دو1�سلوك1العنف1باأنه1اأحد1االأمناط1
ال�سلوكي���ة1التي1يظهرها1الفرد1يف1حياته1االجتماعية.1وي�سيف1هوؤالء1باأن1العنف1
هو1رد1فعل1�سلوكي1يت�سف1با�ستعمال1القوة1يف1�سبيل1اإحلاق1ال�سرر1باالآخرين.

التقدم العلمي والتكنولوجيد- 
ي�س���ري1فري���ق1م���ن1العلم���اء1والباحث���ني1اإىل1اأن1العن���ف1ن���اجت1م���ن1التاأث���ريات1
ال�سلبي���ة1للث���ورة1العلمية1والتقنية1على1ال�سل���وك1االإن�ساين.1وح�سب1هذا1االجتاه,1
ف���اإن1العن���ف1ياأتي1نتيجة1للتق���دم1العلمي1والتكنولوجي.1وجن���د1اأن1معظم1و�سائل1
الرتفي���ه1احلالية1ترتكز1على1عر�ص1اأفالم1ي�سوده���ا1م�ساهد1العنف1وبالتايل1فاإن1
ه���ذا1يوؤثر1عل���ى1تطوير1ال�سلوكيات1العنيفة1لدى1امل�ساه���د.1اأي�ساً,1جند1اأن1معظم1
االألع���اب1املقدم���ة1عل���ى1�سب���كات1االنرتن���ت1تعتم���د1ب�س���كل1رئي�س���ي1عل���ى1ا�ستخدام1
امل�ساه���د1العنيف���ة1اأو1دخ���ول1الالعب1امل�ستخدم1لالنرتن���ت1يف1�سراعات1وتناف�سات1

مع1االآخرين.

النفجار ال�سكاينه- 
وح�س���ب1ه���ذه1الروؤية,1ف���اإن1االنفج���ار1ال�سكاين1وزي���ادة1عدد1االأف���راد1قد1اأدى1
ب�س���كل1كبري1لظه���ور1�سلوكيات1العنف1بني1االأفراد1حيث1ميك���ن1القول1اأن1احتكاك1
الف���رد1م���ع1عدد1اأكرب1م���ن1االأفراد1يزيد1من1ع���دم1االن�سجام1مع���ه1وبالتايل1ميكن1
الق���ول1اأن1ه���ذه1الروؤية1توؤكد1ب���اأن1الزي���ادة1ال�سكانية1وزيادة1التفاع���ل1بني1االأفراد1
يزي���د1م���ن1احتمالية1ظه���ور1العنف1بينهم.1وت�س���ري1هذه1الروؤية1اأي�س���ا1باأن1العنف1

ميكن1اأن1يكون1ظاهرة1جماعية1ي�سارك1فيها1اأكر1من1فرد.
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الإح�سا�س بالظلمو- 
ي���وؤدي1اإح�سا����ص1الف���رد1بالظلم1اإىل1زي���ادة1احتمالية1اإظه���اره1لل�سلوكيات1
العنيف���ة.1عل���ى1�سبي���ل1املثال,1ح���ني1ي�سعر1الف���رد1باأنه1دون1م�ست���وى1االآخرين1
وح���ني1يك���ون1حمروم���ا1ًم���ن1حقوق���ه1االأ�سا�سي���ة,1ف���اإن1ه���ذا1ي���وؤدي1اإىل1زيادة1

خماطرة1اإظهاره1ل�سلوكيات1العنف.

اأ�سباب اأخرى للعنف
هن���اك1بع����ص1االأ�سباب1االأخرى1لظهور1�سلوك1العن���ف1مثل1الغرية1والتناف�ص1
ب���ني1االأفراد1من1اأجل1احل�س���ول1على1�سيء1يرغبون1فيه.1وميكن1اأن1يظهر1�سلوك1
العن���ف1اأي�س���ا1ًبداف���ع1احلب1واحل�سول1عل���ى1اهتمام1االآخرين.1عل���ى1�سبيل1املثال,1
يق���وم1الطف���ل1ال�سغ���ري1ب�س���رب1اأم���ه1م���ن1اأج���ل1احل�سول1عل���ى1اهتمامه���ا1نحوه.1
ويظه���ر1العن���ف1يف1بع�ص1االأحي���ان1بغر�ص1احل�س���ول1على1مع���ززات1خمتلفة1مثل1
احل�س���ول1عل���ى1االأكل1اأو1ر�س���ى1جماعة1الرفاق.1اأخريا,1يظه���ر1الفرد1العنف1حني1
يري���د1التخل����ص1من1موق���ف1مزعج1اأو1خطر1يهدد1حيات���ه.1كالف�سل1يف1الدرا�سة1اأو1

العمل1)الفقهاء,20011(.

الجتاهات املف�سرة للعنف
11111يعد1العنف1الطالبي1نوعا1من1اأنواع1العنف1ال�سائعة1يف1جمتمعاتنا1لذلك1فاإن1
النظريات1التي1تف�سر1العنف1عموما1ًميكن1اأن1تطبق1على1تف�سري1العنف1الطالبي1

اأي�سا1ًومن1هذه1النظريات:

اأول: النظري�ة البيولوجي�ة.1ويع���د1العن���ف1حم�سل���ة1للخ�سائ����ص1البيولوجي���ة1
لالإن�س���ان1فهناك1عالقة1بني1العنف1واجله���از1الع�سبي1املركزي1فالعنف1يف1ت�سور1
ه���ذه1النظري���ة1حاجة1اأ�سا�سي���ة1ال1ميكن1ا�ستمرار1املجتم���ع1االإن�ساين1دون1التعبري1
عنه���ا1الأن1كل1العالق���ات1االإن�ساني���ة1ونظ���م1املجتم���ع1وروح1اجلماع���ة1يحركه���ا1من1
الداخل1هذا1ال�سعور1بالعنف1والعدوان1)ال�سقر,20081(.1كما1ت�سري1هذه1النظرية1
اإىل1اأن1العن���ف1يرج���ع1اإىل1عوامل1بيولوجية1يف1تكوين1ال�سخ�ص1ويف1الوقت1نف�سه1
ب���ني1اأ�سح���اب1هذه1النظرية1وجود1اختالف���ات1يف1التكوين1اجل�سماين1للمجرمني1
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عن���ه1ل���دى1عامة1االأف���راد,1حيث1يوؤكدون1وجود1بع�ص1الهرمون���ات1التي1لها1تاأثري1
على1الدافعية1نحو1العنف1والتي1ترتبط1بزيادة1هرمون1الذكورة.1ويوؤكد1اأ�سحاب1
ه���ذه1النظري���ة1اأن1هرم���ون1الذك���ورة1)االأندروج���ني(1ه���و1ال�سب���ب1املبا�س���ر1لوقوع1
العن���ف1بدرج���ات1كبرية1بني1الرجال1واأن1هذا1الهرم���ون1يفرز1بن�سبة1عالية1اأوقات1
النهار,1مما1يزيد1من1حدة1الغ�سب1لدى1ال�سباب1وينمي1م�ساعر1االنفعال1لديهم1

بينما1ينخف�ص1اإفرازه1يف1امل�ساء1)القادري,20081(.

ثانيا: نظرية التعلم الجتماعي.1يفرت�ص1اأ�سحاب1هذه1النظرية1اأن1االأ�سخا�ص1
يتعلم���ون1العن���ف1بنف����ص1الطريقة1الت���ي1يتعلمون1به���ا1اأمناط1ال�سل���وك1االأخرى,1
واأن1عملي���ة1تعل���م1العنف1تتم1داخل1االأ�س���رة1�سواء1يف1الثقافة1العام���ة1اأو1الفرعية؛1
فبع����ص1االأ�س���ر1ت�سجع1اأبناءها1على1ا�ستخدام1العنف1مع1االآخرين1وت�سجعهم1على11
اأال1يكون���وا1�سحاي���ا1العنف1يف1مواقف1اأخرى,1والبع�ص1ينظ���ر1اإىل1العنف1كو�سيلة1
للح�س���ول1عل���ى1حاجاته���م1ب���ل1اإن1بع����ص1االأ�س���ر1ت�سج���ع1اأفراده���ا1عل���ى1الت�سرف1
بعن���ف1عن���د1ال�س���رورة1وم���ن1اأه���م1الفر�سي���ات1الت���ي1تق���وم1عليه���ا1ه���ذه1النظرية1

)ال�سريفيني,20081(:
11 اإن1العنف1يتم1تعلمه1داخل1االأ�سرة1واملدر�سة1ومن1و�سائل1االإعالم.-
21 اإن1�سل���وك1العن���ف1يتم1تعلمه1من1خالل1العالقة1املتبادل���ة1بني1االآباء1واالأبناء1-

وخربات1الطفولة1املبكرة.
31 اإن1اإ�س���اءة1معامل���ة1الطف���ل1ت���وؤدي1اإىل1�سل���وك1ع���دواين1تبداأ1ب���ذوره1يف1حياته1-

املبكرة,1وت�ستمر1يف1عالقته1مع1اأ�سدقائه1واإخوته1ووالديه1ومدر�سيه.1

ثالث�ا: نظري�ة تزاي�د العنف يف مرحل�ة املراهق�ة.1ي�س���ري1)الزي���ود,20061(1اإىل1
تزاي���د1العن���ف1ب�س���ورة1كبرية1يف1العقد1الثاين1من1حياة1االإن�س���ان1اأي1اأثناء1مرحلة1
املراهق���ة,1ث���م1يتناق�ص1مرة1اأخرى1يف1بداية1الع�سرينات.1وبع�ص1ال�سباب1من1ذوي1
ال�سلوكي���ات1العنيف���ة1يب���داأون1هذا1العنف1يف1الطفولة,1ث���م1يت�ساعد1معدل1العنف1
خ���الل1�س���ن1املراهق���ة,1ولك���ن1اأكر1م���ن1ن�س���ف1ال�سباب1يب���دو1�سلوكه���م1العدواين1
م���ن1منت�س���ف1مرحلة1املراهق���ة1اإىل1اآخرها1حيث1ي�ساحب1النم���و1والبلوغ1تغريات1
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ج�سمي���ة1وح�سي���ة1توؤدي1اإىل1تغري1عالقات1املراهق1وتفاعله1مع1االآخرين,1ومن1ثم1
يتب���ع1ذلك1اال�ستقاللية1ع���ن1االآباء1واحلاجة1اإىل1تكوين1هوية1�سخ�سية1ومهارات1

وقيم1ومناف�سات1متهد1له1الو�سول1اإىل1جمتمع1الرا�سدين.

رابعا: نظرية املوقف الذاتي.1اأ�سار1ال�سرايرة1)2006(1باأن1نظرية1املوقف1الذاتي1
هي1عبارة1عن1تعديل1لنظرية1التعلم1االجتماعي1يف1تف�سري1ظاهرة1العنف.1وح�سب1
هذه1النظرية,1فاإن1االأفراد1الذين1لديهم1م�ستويات1منخف�سة1من1احرتام1الذات1
لديه���م1نزعة1اأكرب1نحو1تبني1�سلوكي���ات1انحرافية1مثل1العنف1من1اأجل1احل�سول1
عل���ى1اهتمام1االآخرين1ومن1ثم1بل���وغ1موقف1ذاتي1اإيجابي.1وتقرتح1هذه1النظرية1
ب���اأن1العن���ف1يحدث1عندما1ي�س���ارع1الفرد1وبتغل���ب1على1مواقفه1الذاتي���ة1ال�سلبية1
التي1تظهر1اال�ستهانة1بالتجربة1النف�سية1االجتماعية.1وح�سب1هذه1النظرية1فاإن1

بع�ص1املواقف1ت�سمح1للفرد1باإظهار1العنف1بطريقة1وا�سحة1اأو1غري1وا�سحة.

خام�سا: النظرية البنائية. ح�سب1هذه1النظرية,1فاإن1العنف1موزع1بطريقة1غري1
مت�ساوية1�سمن1البناء1االجتماعي1يف1املجتمع1حيث1جند1اأن1العنف1اأكر1و�سوحا1ً
يف1االأف���راد1الذين1ينتم���ون1للطبقات1االجتماعية1واالقت�سادية1الدنيا.1وتفرت�ص1
ه���ذه1النظري���ة1اأي�سا1ًاأن1االأف���راد1يف1الطبقات1االجتماعي���ة1واالقت�سادية1املختلفة1
يعان���ون1من1اإحباطات1كبرية.1وتعمل1ه���ذه1االإحباطات1على1خلق1ا�ستجابة1عنيفة1
نح���و1م���ا1ي�سعر1به1الف���رد.1وت�سبح1ه���ذه1اال�ستجابة1م�سروعة1م���ن1خالل1عمليات1
التن�سئ���ة1االجتماعي���ة1التفا�سلي���ة1الت���ي1توؤدي1باالأف���راد1الذي���ن1ت�سملهم1عمليات1
التن�سئ���ة1يف1طبق���ات1خمتلفة1من1املجتمع1اإىل1ا�ستخدام1�سلوكيات1عنيفة1من1اأجل1

الت�سدي1لل�سغوطات1واالإحباطات1)القادري,20081(.

تاأثري العنف على عملية التعلم والتعليم 
يعت���رب1العنف1م���ن1ال�سلوكيات1غ���ري1ال�سوية1املكت�سبة1الت���ي1تظهر1ب�سكل1 1
خا����ص1من1خ���الل1بع�ص1اال�سطراب���ات1االنفعالية1مث���ل1القلق1والتوت���ر.1فاأ�سبح1
العنف1اأحد1الظواهر1االجتماعية1ال�سيئة1التي1يتفاقم1خطرها1يوما1ًبعد1يوم1من1
خ���الل1اأخذه���ا1بعدة1اأ�سكال1وهذا1يت�سمن1دخوله���ا1اإىل1جمتمعات1التعليم1العايل1
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مث���ل1اجلامع���ات.1وق���د1اأ�سب���ح1العن���ف1يف1االآونة1االأخ���رية1اأحد1الظواه���ر1املنت�سرة1
يف1املجتمع���ات1العربي���ة1وخا�س���ة1يف1املوؤ�س�س���ات1الرتبوية.1وجند1هن���ا1اأن1عددا1ًمن1
الباحث���ني1ق���د1اأكدوا1باأن1العن���ف1املدر�سي1يوؤثر1�سلبا1ًعلى1عملي���ة1التعليم1والتعلم1

التي1حتدث1داخل1موؤ�س�سات1التعليم1)ال�سبيعي,20111(.1

�سعوبات التعلم
1111�سعوبات1التعلم1هي1من1اأحدث1ميادين1الرتبية1اخلا�سة1واأ�سرعها1تطورا1ًب�سبب1
اهتمام1االأهل1واملهتمني1مب�سكلة1االأطفال1الذي1يظهرون1م�سكالت1تعلمية1والتي1
ال1ميكن1تف�سريها1بوجود1االإعاقات1العقلية1واحل�سية1واالنفعالية,1باالإ�سافة1اإىل1
اأن1م�سطل���ح1�سعوب���ات1التعل���م1قد1القى1قبواًل1اأكر1من1قب���ل1االأهل.1واالأ�سخا�ص1
الذي���ن1يظه���رون1�سعوبات1يف1التعلم1ال1تبدو1عليه���م1اأعرا�ص1ج�سمية1غري1عادية1
ب���ل1ه���م1عادي���ون1م���ن1حي���ث1الق���درة1العقلية1وال1يعان���ون1م���ن1اأي1اإعاق���ات1�سمعية1
اأو1ب�سري���ة1اأو1ج�سمي���ة1اأو�سحي���ة1اأو1ا�سطراب���ات1انفعالي���ة1اأو1ظ���روف1اأ�سرية1غري1
عادي���ة,1وم���ع1ذلك1فاإنهم1غ���ري1قادرين1على1تعلم1امله���ارات1االأ�سا�سية1واملو�سوعات1
املدر�سي���ة1مث���ل1االنتب���اه1اأو1اال�ستماع1اأو1ال���كالم1اأو1الق���راءة1اأو1الكتابة1اأو1احل�ساب.11
وحي���ث1اإن���ه1مل1يقدم1ملث���ل1هوؤالء1االأطف���ال1اأي1خدمات1تربوي���ة1وعالجية1يف1بادئ1
االأم���ر,1فق���د1�سع���ى1اأهل1ه���وؤالء1االأطفال1لطل���ب1م�ساعدة1املتخ�س�س���ني11من1اأجل1
ح���ل1م�سكلة1اأبنائهم.1ولقد1متت1املحاولة1االأوىل1لو�سع1تعريف1حمدد1ل�سعوبات1
التعلم1يف1عام119631حيث1اقرتح1كريك1التعريف1التايل:1»ي�سري1مفهوم1�سعوبات1
التعل���م1اإىل1تاأخ���ر1اأو1ا�سط���راب1اأو1تخل���ف1يف1واح���دة1اأو1اأكر1م���ن1عمليات1الكالم,1
اللغ���ة,1القراءة,1التهجئة,1الكتابة,1اأو1العمليات1احل�سابية1نتيجة1خللل1وظيفي1يف1
الدم���اغ1اأو1ا�سط���راب1عاطفي1اأو1م�سكالت1�سلوكي���ة.11وي�ستثنى1من1ذلك1االأطفال1
الذي���ن1يعان���ون1م���ن1�سعوبات1التعل���م1الناجتة1عن1حرمان1ح�س���ي1اأو1تخلف1عقلي1
اأو1حرم���ان1ثق���ايف«.1)ب���ركات,20091(.1ويف1ع���ام119681و�سع���ت1اللجن���ة1الوطني���ة1
اال�ست�سارية1ل�سوؤون1املعوقني1والتابعة1ملكتب1الرتبية1االمريكي1تعريفها1م�ستندة1
اإىل1تعري���ف1ك���ريك1وق���د1اعتمد1من1قب���ل1القان���ون1االمريكي1للمعوق���ني1يف1�سنة1
11975وتعديالت���ه1الالحق���ة1�سن���ة119901وال���ذي1ين����ص1عل���ى1الت���ايل:11»�سعوب���ات1
التعل���م1اخلا�س���ة1ت�س���ري1اإىل1ا�سط���راب1يف1واح���دة1اأو1اأكر1من1العملي���ات1النف�سية1
االأ�سا�سي���ة1الالزم���ة1�سواء1لفه���م1اأو1ا�ستخدام1اللغة1املنطوق���ة1اأو1املكتوبة.11وتظهر1
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عل���ى1نح���و1ق�س���ور1يف1االإ�سغاء,1اأو1التفك���ري,1اأو1النطق,1اأو1الق���راءة1,1اأو1الكتابة1,1اأو1
التهجئ���ة,1اأو1العملي���ات1احل�سابي���ة.11ويت�سم���ن1هذا1امل�سطلح1اأي�س���ا1ًحاالت1التلف1
الدماغي,1واال�سطرابات1يف1االإدراك,1واخللل1الوظيفي1يف1الدماغ1وع�سر1القراءة1
اأو1حب�س���ة1ال���كالم.11وي�ستثن���ى1م���ن1ذلك1االأطف���ال1الذين1يعانون1م���ن1�سعوبات1يف1
التعلم1ميكن1اأن1تعزى1لالإعاقة1العقلية1اأو1لتدين1امل�ستوى1الثقايف1االجتماعي1اأو1
.(Fontana,2005)1»ال�سعوبات1الب�سرية1اأو1ال�سمعية1اأو1احلركية1اأو1االنفعالية

وبع���د1ه���ذا1التعري���ف1كان1هن���اك1تعريف���ات1ع���دة1منه���ا1تعري���ف1اللجن���ة1 1
الوطني���ة1االمريكية1ل�سعوبات1التعل���م1NJCLD1“هي1جمموعة1غري1متجان�سة1
م���ن1اال�سطرابات1الت���ي1تتمثل1يف1�سعوبات1وا�سحة1يف1اكت�ساب1وا�ستخدام1قدرات1
اال�ستم���اع,1ال���كالم,1الق���راءة,1الكتاب���ة,1اال�ست���دالل1الريا�س���ي,1ويفرت����ص1اأن1هذه1
اال�سطراب���ات1تن�س���اأ1نتيج���ة1خل���ل1يف1اجلهاز1الع�سب���ي1املركزي1اأو1رمب���ا1تظهر1مع1
ح���االت1اأخ���رى1كالتخل���ف1العقل���ي1اأو1العجز1احل�س���ي1اأو1اال�سطراب���ات1االنفعالية1
واالجتماعي���ة1اأو1متالزم���ة1م���ع1م�س���كالت1ال�سب���ط1الذات���ي1وم�س���كالت1االإدراك1
والتعامل1االجتماعي1اأو1التاأثريات1البيئية1ولي�ست1نتيجة1مبا�سرة1لهذه1احلاالت1
اأو1التاأث���ريات,1)1العماي���رة,120021(.1وم���ن1التعريفات1الت���ي1و�سعت1يف1هذا1املجال1
بع����ص1التعريف���ات1الت���ي1حاول���ت1التفري���ق1ب���ني1�سعوب���ات1التعلم1وب���ني1الظروف1
االأخرى1التي1توؤثر1يف1انخفا�ص1التح�سيل1العلمي1حيث1يوجد1منطني1اأ�سا�سيني1

من1العوامل1التي1توؤثر1يف1هذا1االنخفا�ص1وهي:1

11 عوام���ل1خارجي���ة:1وترج���ع1اإىل1العوام���ل1البيئي���ة1كالثقافي���ة1واالقت�سادي���ة1.
والظروف1االجتماعية1ونق�ص1فر�ص1التعليم1والتعلم,1ومتثلت1هذه1العوامل1

يف1تعريف1ال�1NJCLD1يف1عبارة1املوؤثرات1البيئية.
21 عوام���ل1داخلي���ة1:1ترج���ع1اإىل1ظ���روف1داخ���ل1الف���رد1مث���ل1التخل���ف1العقل���ي1.

واالعاق���ات1احل�سي���ة1واال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1ال�سديدة1و�سعوب���ات1التعلم1
وق���د1اأ�س���ري1اإليها1يف1تعري���ف1اللجنة1الوطني���ة1اال�ست�سارية1ل�س���وؤون1املعوقني1
م���ن1خ���الل1اال�سطراب���ات1النف�سي���ة.1ويف1�س���وء1ذلك1ميكن1تطبي���ق1�سعوبات1
التعل���م1اإىل1جمموعت���ني1كم���ا1اأورده���ا1كوب���ر1 (Copper, 2004)وبردي�س���ك1

.(Brodeske, 2002)
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اأول: �سعوبات التعلم النمائية
ت�سم���ل1�سعوب���ات1التعل���م1النمائي���ة11امله���ارات1ال�سابق���ة1الت���ي1يحتاجه���ا1
الطفل1بهدف1التح�سيل1يف1املو�سوعات1االكادميية1)1االنتباه1والذاكرة1واالإدراك1
والتفك���ري1واللغ���ة1ال�سفوية1(,1مثال1يتعلم1الطفل1كتاب���ة1ا�سمه1عن1طريق1تطوير1
الكث���ري1م���ن1امله���ارات1مث���ل1االإدراك,1والتاآزر1الب�س���ري1احلرك���ي,1والذاكرة1فحني1
ت�سط���رب1ه���ذه1الوظائف1بدرجة1كبرية1ويعج���ز1الطفل1عن1تعوي�سها1من1خالل1
وظائ���ف1اأخ���رى1ينت���ج1عنها1�سعوبة1ل���دى1الطفل1يف1تعل���م1الكتاب���ة1اأو1التهجئة1اأو1

اإجراء1العمليات1احل�سابية.

ثانيا: �سعوبات التعلم الكادميية 
هي1امل�سكالت1التي1تظهر1من1قبل1اأطفالنا1يف1املدار�ص1وت�ستمل1على:1

 �سعوبات1بالقراءة.1	
 �سعوبات1بالكتابة.	
 �سعوبات1بالتهجئة1والتعبري1الكتابي.	
 �سعوبات1باحل�ساب.11	

حتديد الأطفال ذوي �سعوبات التعلم 
هن���اك1ث���الث1حم���كات1يجب1التاأك���د1منها1قب���ل1ان1ن�سخ�ص1�سعوب���ات1التعلم1عند1

الطفل1وهي:1

اأول: حمك التباعد والتباين 
يظه���ر1االأطفال1ذوي1�سعوبات1التعلم1تباع���دا1ًيف1اإحدى1االأمرين1التاليني1اأو1

كليهما:1
تباعدا1ًوا�سحا1ًيف1منو1العديد1من1ال�سلوكيات1النف�سية1)االنتباه,1واللغة1- 

والقدرة1الب�سرية1احلركية,1والذاكرة1واإدراك1العالقات1....1وغريها(.
تباع���دا1ًبني1النمو1العقلي1العام1اأو1اخلا�ص1والتح�سيل1االأكادميي:1ففي1- 

مرحل���ة1ما1قبل1املدر�سة1عادة1م���ا1يالحظ1عدم1االتزان1النمائي,1يف1حني1
يالحظ1التخلف1االأكادميي1يف1امل�ستويات1ال�سفية1املختلفة.
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ثانيًا: حمك ال�ستبعاد
اإن1تعريف���ات1�سعوب���ات1التعل���م1ت�ستبع���د1تل���ك1ال�سعوب���ات1الت���ي1ميك���ن1 1
تف�سريه���ا1بتخل���ف1عقلي1ع���ام1اأو1االإعاق���ات1احل�سي���ة1اأو1اال�سطراب���ات1االنفعالية1
اأو1نق����ص1فر����ص1التعل���م.1اإن1ال�سب���ب1يف1ا�ستبعاد1ه���ذه1احلاالت1قد1يك���ون1وا�سحا1ً
فالطف���ل1االأ�س���م1ال1يطور1لغته1ب�س���كل1طبيعي1ويف1هذه1احلالة1يحتاج1الطفل1اإىل1
برنام���ج1ترب���وي1لل�سم1ب���داًل1من1برنامج1�سعوب���ات1التعلم1الأن1قدرات���ه1الب�سرية1

والعقلية1قد1تكون1عادية.

ثالثًا: حمك الرتبية اخلا�سة 
االأطف���ال1ذوي1�سعوبات1التعل���م1ال1يتعلمون1بالطرق1العادية1ويحتاجون1
اإىل1طرق1خا�سة1بالتعلم.11اإن1احلاجة1اإىل1طريقة1خا�سة1تكون1ب�سبب1وجود1بع�ص1
اال�سطراب���ات1النمائي���ة1التي1متنع1اأو1تعيق1قدرة1الطفل1على1التعلم.11يعترب1هذا1
املح���ك1�سرورياً؛1اإذ1يتوجب1على1الفاح�ص1القي���ام1باإجراءات1الت�سخي�ص1املنا�سبة1
للك�سف1عن1درجة1التباعد1بني1القدرة1والتح�سيل,1وكذلك1ا�ستبعاد1كل1الظروف1

حتى1يحدد1برناجما1ًعالجيا1ًخا�سا1ًومنا�سباً.

اأ�سباب �سعوبات التعلم 
وميكن1اأن1ت�سنف1هذه1االأ�سباب1يف1فئات1رئي�سية1ثالث1اأوردها1كل1من1فريدريك1

.(Hoffmann, 2004)11وهوفمان(Fredrick, 2001)

الأ�سباب الع�سوية والبيولوجية 
يعتق���د1البع����ص1اأن1االأطف���ال1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1يعان���ون1م���ن1تل���ف1 1
دماغي1ب�سيط1يوؤثر1على1بع�ص1جوانب1النمو1العقلي1ولي�ص1جميعها.1ومما1جتدر1
اال�سارة1اإليه1اأن1التخطيط1الدماغي1ملعظم1حاالت1�سعوبات1التعلم1ال1يظهر1مثل1
ذل���ك1اال�سط���راب1يف1املوجات1الدماغي���ة,1مما1يعني1عدم1وج���ود1التلف1الدماغي.1
اإن1�سع���ف1�سن���د1العالق���ة1ال�سببي���ة1ب���ني1التل���ف1الدماغ���ي1و�سعوب���ات1التعل���م1قاد1
بع����ص1املخت�س���ني1يف1املجال1الطبي1اإىل1تف�سيل1ا�ستخ���دام1م�سطلح1خلل1وظيفي1
ب�سيط1يف1الدماغ1(Minimal Brain Dysfunction)1بدال1من1م�سطلح1التلف1
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الدماغ���ي1الب�سي���ط.11وي�سار1يف1هذا1املج���ال1اإىل1ثالثة1موؤ�سرات1�سلوكية1وع�سبية1
ه���ي:1ال�سع���ف1يف1التاآزر1الب�س���ري1احلركي,1واالفراط1يف1الن�س���اط,1وعدم1انتظام1

الن�ساط1الكهربائي1يف1الدماغ.

الأ�سباب الوراثية 
عل���ى1الرغم1اأن1اأهم1ال�سعوب���ات1التي1تواجه1الباحثني1يف1هذا1املجال1هي1
�سعوب���ة1التفري���ق1بني1اأث���ر1العوام���ل1الوراثية1واأث���ر1العوامل1البيئية,1ف���اإن1نتائج1

الدرا�سات1يف1هذا1املجال1ت�سري1اإىل1وجود1اأ�سباب1وراثية.

الأ�سباب البيئية 
غالب���ا1ًم���ا1ي�س���ار1اإىل1بع�ص1العوامل1البيئي���ة1كاأ�سباب1ل�سعوب���ات1التعلم.11 1
ومن1املالحظ1اأن1حاالت1�سعوبات1التعلم1اأكر1�سيوعا1ًيف1اأو�ساط1االأطفال1الذين1
ينتمون1للطبقات1االجتماعية1االأقل1حظاً.11ويعتقد1باأن1�سوء1التغذية1وحمدودية1
الفر����ص1للنم���و1والتعل���م1املبك���ر1م���ن1االأ�سب���اب1ذات1ال�سل���ة.1وتت�سم���ن1االأ�سب���اب1
البيئي���ة1قائمة1طويلة1من1العوامل1املختلفة1التي1توردها1املراجع1العلمية1يف1هذا1
اخل�سو����ص.11وم���ن1اأهم1تلك1العوام���ل:1�سوء1التغذية,1وامل���واد1امل�سافة1للمنتجات1
الغذائي���ة1كمواد1النكه���ة1ال�سناعية1واملواد1امللونة1احلافظة,1وتدخني1االأم1احلامل1
اأو1تعاطيه���ا1الكح���ول1اأو1املخ���درات.11حتى1اأن1البع�ص1ي�سيف1اأث���ر1اإ�سعاعات1�سا�سة1
التلفزي���ون1وم�سابي���ح1الفلور�سنت.11وال1تزال1ه���ذه1العوامل1كغريها1من1االأ�سباب1
املحتمل���ة1ل�سعوب���ات1التعل���م1مو�س���ع1البح���ث1العلمي1يف1ه���ذا1املج���ال1يف1ال�سنوات1

االأخرية.

اخل�سائ�س العامة لذوي �سعوبات التعلم
اإن1التالمي���ذ1الذي���ن1يعان���ون1م���ن1�سعوب���ات1يف1التعلم1لي�س���وا1جمموعة1 1
متجان�س���ة,1وبالت���ايل1ف���اإن1م���ن1ال�سعب1احلديث1ع���ن1جمموعة1م���ن1اخل�سائ�ص1
يت�س���ف1به���ا1كل1تلمي���ذ1يعاين1من1�سعوب���ات1التعلم.11وعلى1الرغ���م1من1حماوالت1
ت�سني���ف1�سعوب���ات1التعل���م1اإىل1جمموع���ات1فرعي���ة1�س���واء1ح�س���ب1درج���ة1ال�س���دة1
)�سديدة,1وب�سيطة,1ومتو�سطة(1اأو1طبيعة1ال�سعوبة1)�سعوبات1القراءة,1و�سعوبات1
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الكتابة,1و�سعوبات1احل�ساب,1وال�سعوبات1اخلا�سة1باالنتباه,1وال�سعوبات1اخلا�سة1
بالذاك���رة,1وال�سعوب���ات1اخلا�س���ة1بالتفك���ري,1وال�سعوب���ات1اخلا�س���ة1ب���االإدراك...1
اإل���خ(1فاإن���ه1يالح���ظ1درج���ة1عالي���ة1م���ن1التن���وع1واالخت���الف1�سم���ن1املجموع���ة1
الواح���دة.11وتتف���ق1معظ���م1امل�س���ادر1عل���ى1اخل�سائ����ص1التالي���ة1باعتباره���ا1االأكر1
�سيوع���ا1ًلذوي1�سعوبات1التعلم1كما1اأوردها1�سوجن1(Sujin, 2004)1ووري�سجمان11111111111111111111111111

.(Richman, 2002)

1 � اخل�سائ��س املعرفي�ة:1وتتمثل1يف1انخفا�ص1التح�سي���ل1الوا�سح1يف1واحدة1اأو1
اأك���ر1م���ن1امله���ارات1االأكادميي���ة1االأ�سا�سية1املتمثل���ة1بالقراءة1والكتاب���ة1واحل�ساب.11

ومن1مظاهر1ال�سعوبات1اخلا�سة1يف1القراءة1ما1يلي:1
ح���ذف1بع����ص1الكلم���ات1يف1اجلمل���ة1املق���روءة1اأو1ح���ذف1ج���زء1م���ن1الكلمة1- 

املقروءة.
اإ�سافة1بع�ص1الكلمات1اإىل1اجلملة1املقروءة1اأو1اإ�سافة1املقاطع1اأو1االأحرف1- 

اإىل1الكلمة1املقروءة.
اإبدال1بع�ص1الكلمات1املقروءة1يف1اجلملة.- 
اإعادة1قراءة1بع�ص1الكلمات1اأكر1من1مرة.- 
قلب1وتبديل1االأحرف1وقراءة1الكلمة1بطريقة1عك�سية.- 
�سعوبة1يف1التمييز1بني1االأحرف1املت�سابهة.- 
�سعوبة1يف1تتبع1مكان1الو�سول1يف1القراءة.- 
ال�سرعة1الكبرية1اأو1البطء1املبالغ1فيه1يف1القراءة.- 

اأما مظاهر ال�سعوبات اخلا�سة بالكتابة فتتمثل فيما يلي: 
كتاب���ة1اجلمل���ة1اأو1الكلمات1اأو1االأحرف1بطريق���ة1معكو�سة1من1الي�سار1اإىل1- 

اليمني.
كتابة1الكلمات1اأو1االأحرف1من1الي�سار1اإىل1اليمني.- 
كتابة1اأحرف1الكلمات1برتتيب1غري1�سحيح1حتى1عند1ن�سخها.- 
اخللط1يف1الكتابة1بني1االأحرف1املت�سابهة.- 
ع���دم1االلت���زام1بالكتابة1على1اخلط1ب�سكل1م�ستقي���م1وت�ستت1اخلط1وعدم1- 

جتان�سه1يف1احلجم1وال�سكل.
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اأم�ا مظاه�ر ال�سعوب�ات اخلا�س�ة باحل�س�اب فترتك�ز ح�ول الرتب�اك يف متيي�ز 

الجتاهات وت�سمل: 
اخلل���ط1وعدم1معرفة1العالق���ة1بني1الرقم1والرمز1الذي1يدل1عليه1اأثناء1- 

الكتابة1عند1�سماع1�سوت1الرقم.
ال�سعوبة1يف1التمييز1بني1االأرقام1ذات1االجتاهات1املتعاك�سة.- 
عك�ص1االرقام1املوجودة1يف1اخلانات1املختلفة.- 
�سعوب���ة1يف1ا�ستيع���اب1املفاهي���م1اخلا�س���ة1االأ�سا�سية1يف1احل�س���اب1كاجلمع1- 

والطرح1وال�سرب1والق�سمة.
القيام1باإجراء1اأكر1من1عملية1كاجلمع1والطرح1يف1م�ساألة1واحدة1مع1اأن1- 

املطلوب1هو1اجلمع1فقط1مثال.
احلاجة1اإىل1وقت1كبري1لتنظيم1االأفكار.- 
�سعف1القدرة1على1التجريد.- 

2 � اخل�سائ��س اللغوي�ة:11ميكن1اأن1تظهر1مل���ن1لديهم1�سعوبات1تعلم1م�سكالت1يف1
كل1من1اللغة1اال�ستقبالية1واللغة1التعبريية.11ويق�سد1باللغة1اال�ستقبالية1القدرة1
عل���ى1ا�ستقب���ال1وفهم1اللغة.1اأما1اللغة1التعبريي���ة1فهي1القدرة1على1اأن1يعرب1الفرد1

عن1نف�سه1لفظياً.

3 � اخل�سائ�س احلركية:1يظهر1االأطفال1ممن1لديهم1�سعوبات1يف1التعلم1م�سكالت1
يف1اجلانب1احلركي1يف1كل1من1احلركات1الكبرية,1واحلركات1الدقيقة,1ويف1مهارات1

االإدراك1احلركي.

وم���ن1اأه���م1امل�س���كالت1احلركي���ة1الكب���رية1الت���ي1ميك���ن1اأن1تالح���ظ1لدى1 1
هوؤالء1االأطفال1هي1م�سكالت1التوازن1العام,1وتظهر1على1�سكل1م�سكالت1يف1امل�سي1
واحلج���ل1والرم���ي1واالإم�ساك1اأو1القفز1اأو1م�سي1الت���وازن.11اأما1م�سكالت1احلركات1

الدقيقة1فتظهر1على1�سكل1�سعف1يف1الر�سم1والكتابة1وا�ستخدام1املق�ص.
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4 � اخل�سائ�س الجتماعية وال�سلوكية:1يظهر1االأطفال1من1ذوي1�سعوبات1التعلم1
م�سكالت1اجتماعية1و�سلوكية1متيزهم1عن1غريهم1ومن1اأهم1هذه1امل�سكالت:1

الن�ساط1احلركي1الزائد.1- 
التغريات1االنفعالية1ال�سريعة.1- 
القهرية1اأو1عدم1ال�سبط.1- 
تكرار1غري1منا�سب1ل�سلوك1ما.1- 
االن�سحاب1االجتماعي.1- 
�سلوك1غري1اجتماعي.1- 
�سلوك1غري1ثابت.- 

اإ�ساف���ة1اإىل1اخل�سائ����ص1ال�سابقة1املمي���زة1لفئة1ذوي1�سعوب���ات1التعلم,1فاإنهم1
اأي�س���ا1يعان���ون1من1بع�ص1ال�سعوبات1وامل�سكالت1الت���ي1ميكن1تلخي�سها1يف1النقاط1

التالية:
1 � ا�سطراب�ات يف النتب�اه: وتتمث���ل1يف1�سع���ف1الق���درة1عل���ى1الرتكي���ز,1والقابلية1
العالي���ة1للت�ست���ت,1و�سع���ف1املثابرة1عل���ى1اأداء1الن�ساط,1و�سعوبة1نق���ل1االنتباه1من1

مثري1اإىل1اآخر.
2 � الندفاعي�ة: وت�س���ري1اإىل1الت�س���رع1يف1ال�سل���وك1دون1التفك���ري1بنتائجه.11وتعك�ص1

هذه1ال�سفة1�سعف1التنظيم1والتخطيط1ملواجهة1املواقف1اأو1امل�سكالت.
3 � ا�سطراب�ات يف الذاك�رة والتفك�ري:1وتتمث���ل1يف1ال�سع���ف1يف1كل1م���ن1الذاك���رة1
ال�سمعي���ة1والب�سري���ة,1و�سعوب���ة1يف1ا�ستدعاء1اخل���ربات1املتعلم���ة,1و�سعوبات1تعلم1

املفاهيم1املجردة.
4 � �سعوب�ات يف الإدراك:1وترتب���ط1ه���ذه1ال�سعوبات1بامل�س���كالت1يف1جمال1االإدراك1
ال�سمع���ي1والب�س���ري1وفه���م1ا�ستيعاب1املعلوم���ات1التي1يح�سل���ون1عليها1من1خالل1

حوا�سهم1املختلفة.
عل���ى1اال�سطراب���ات1 املوؤ�س���رات1 بع����ص1 � دللت ع�سبي�ة وظيفي�ة:1وتتمث���ل1يف1  5

الوظيفية1يف1اجلهاز1الع�سبي.
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1111وي�س���ري1كث���ري1م���ن1الباحث���ني1اإىل1اأن1هنال���ك1عالق���ة1ب���ني1الق�س���ور1يف1ال�سلوك1
الطالب���ي1املت�س���م1بالعن���ف,1وبني1�سعوب���ات1التعلم1يف1كثري1م���ن1االأوجه1فبع�سهم1
يطرح1الفكرة1القائلة1باأن1عالقتهما1تالزمية1الوجود1وتعود1للخلل1الوظيفي1يف1
اجله���از1الع�سب���ي1املركزي1يف1حني1يرى1اآخرون1اأن1العالق���ة1هي1عالقة1ارتباطية1
لكنه���ا1لي�س���ت1عالق���ة1تام���ة؛1مبعن���ى1اأن���ه1ال1يقت�س���ر1وج���ود1الق�س���ور1يف1ال�سلوك1
العنيف1لدى1االأفراد1ذوي1�سعوبات1التعلم,1فهناك1اأفراد1عاديون1مييلون1ل�سلوك1
العن���ف.1ويوؤكد1االأدب1الرتبوي1قلة1البحوث1التي1تدعم1وجود1عالقة1�سببية1بني1
الق�س���ور1يف1�سل���وك1العن���ف1وبني1�سعوب���ات1التعلم,1من1حي���ث1تالزمها1مع1اخللل1

الوظيفي1يف1اجلهاز11الع�سبي1املركزي.

ومن اأهم اأ�سكال العنف املتعلق بتالميذ �سعوبات التعلم داخل املدر�سة 

اأو خارجها فيمكن اأن يتمثل يف عدة اأ�سكال منها: 

• العن�ف اجل�سدي:1وه���و1االعتداء1عل���ى1االآخرين1عن1طريق1اإي���ذاء1اجل�سد1اإما1	
با�ستخدام1اأداة1حادة1اأو1بدون.1

• العن�ف الرم�زي:1وه���ذا1العنف1يت���م1فيه1التحقري1م���ن1�ساأن1الف���رد1اأو1ممار�سة1	
عملية1اال�ستفزاز1مثل1جتاهل1ال�سخ�ص1اأو1االمتناع1عن1حمادثته1وال�سخرية1

واال�ستهزاء1فيه.
• العن�ف اللفظ�ي: وه���و1العن���ف1املتعلق1بال���كالم1مث���ل1ال�ستم1وال�س���ب1واإطالق1	

ال�سفات1ال�سيئة1على1الفرد.

الدرا�صات ال�صابقة
11111يوؤك���د1االأدب1الرتب���وي1اأهمي���ة1مو�س���وع1العن���ف1املدر�س���ي1وارتب���اط1التالمي���ذ1
العادي���ني1وذوي1�سعوب���ات1التعل���م1ب���ه,1بالرغ���م1م���ن1قل���ة1الدرا�سات1الت���ي1تتناول1
ب�س���كل1مبا�سر1�سلوك1العن���ف1واأ�سكاله1واأ�سبابه1يف1املرحلة1االأ�سا�سية1لدى1تالميذ1
�سعوب���ات1التعل���م,1اإال1نتائج1الدرا�س���ات1ال�سابقة1توؤكد1اأهمية1ه���ذا1املو�سوع1ومنها1

الدرا�سات1االآتية:
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1111درا�س���ة1عب���د1اهلل1وال�سه���اب1)2013(1والت���ي1هدفت1اإىل1التعرف1عل���ى1ال�سلوكات1
العنيفة1غري1التكيفية1لدى1تالميذ1�سعوبات1التعلم1يف1املرحلة1االأ�سا�سية1الدنيا1
يف1مديري���ة1تربي���ة1اإربد1الثانية1باالأردن1ومقارنته���ا1بالتالميذ1العاديني1وحتديد1
م�ساهم���ة1متغ���ريات1اجلن�ص1وال�سف1فيها.1تكونت1عين���ة1الدرا�سة1من1)303(1من1
تالميذ1�سعوبات1التعلم1والعاديني.1وا�ستخدم1الباحثان1مقيا�ص1وولكر1لل�سلوكات1
العنيفة1غري1التكيفية1املرتجم.1واأ�سارت1نتائج1الدرا�سة1اإىل1اأن1ال�سلوكات1العنيفة1
غ���ري1التكيفي���ة1لدى1تالميذ1�سعوبات1التعلم1كان���ت1متو�سطة1ب�سكل1عام1ومتثلت1
يف:1ال�سل���وك1املوج���ه1نحو1اخلارج1ث���م1ت�ستت1االنتباه1ثم1العالق���ات1امل�سطربة1مع1
االأق���ران1ثم1ع���دم1الن�سج1واخريا1ًاالن�سحاب.1واأنه1توجد1ف���روق1دالة1اإح�سائيا1ًيف1

ال�سلوكات1غري1التكيفية1كلها1ل�سالح1تالميذ1�سعوبات1التعلم1الذكور.

11111ولق���د1هدف���ت1درا�س���ة1حممود1و�سابر1)2011(1التع���رف1على1بع�ص1اخل�سائ�ص1
النف�سية1وال�سلوكية1)تقدير1ال�سلوك,1مركزية1الذات,1القلق1النف�سي1(1للتالميذ1
ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1وتكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1)1801(1طف���اًل1منه���م1)1301(1
طف���اًل1عاديون1و)50(1طفاًل1م���ن1ذوي1�سعوبات1التعلم1تراوحت1اأعمارهم1ما1بني1
بالكوي���ت.1 واملتو�س���ط1 االبتدائ���ي1 التعلي���م1 مرحل���ة1 ط���الب1 م���ن1 �سن���ة1 1)12-8(
وا�ستخدم���ت1الدرا�س���ة1ا�ستبان���ة1مكون���ة1م���ن1)40(1فق���رة1تناولت1ال�سل���وكات1غري1
التكيفي���ة1للتالمي���ذ1م���ن1ذزي1�سعوب���ات1التعلم.1بين���ت1النتائ���ج1اأن1االأطفال1ذوي1
�سعوب���ات1التعل���م1يح�سل���ون1عل���ى1درج���ات1مرتفع���ة1عل���ى1اأبع���اد1القل���ق1النف�س���ي1
)االنفع���ايل,1الف�سيولوج���ي,1املع���ريف1(1بينم���ا1يح�س���ل1االأطف���ال1العادي���ون1عل���ى1
درجات1مرتفعة1على1اأبعاد1مركزية1الذات1)االجتماعي/املزاجي1وتقدير1ال�سلوك1
)�سخ�س���ي,1ت���اآزر1حرك���ي,1التوجي���ه,1لغة1منطوقة,1فه���م1�سماعي1واأ�س���ارت1النتائج1
اأي�س���ا1ًاإىل1اأن1الذك���ور1من1التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعل���م1يح�سلون1على1درجات1
مرتفع���ة1عل���ى1بعد1اجل�سمية1)مركزي���ة1الذات(1وبعد1ال�سل���وك1ال�سخ�سي(تقدير1
ال�سل���وك1)1بينم���ا1حت�سل1اإن���اث1االأطفال1عل���ى1درجات1مرتفع���ة1يف1القلق1النف�سي1
الع���ام.1ومل1ت�س���ر1النتائ���ج1اإىل1وج���ود1فروق1ب���ني1االأطف���ال1ذوى1�سعوب���ات1التعلم1
باخت���الف1ن���وع1املرحلة1التعليمي���ة1ابتدائي,1وك���ذا1باختالف1وجوده���م1بالف�سول1

الدرا�سية1العادية,1والف�سول1اخلا�سة1على1اأبعاد1الدرا�سة.
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111111واأج���رى1ب���ركات1)2009(1درا�س���ة1هدفت1التع���رف1اإىل1مظاهر1ال�سلوك1ال�سلبي1
العني���ف1ل���دى1تالمي���ذ1املرحل���ة1االأ�سا�سي���ة1م���ن1وجه���ة1نظ���ر1املعلم���ني1واأ�سبابه���ا1
واأ�سالي���ب1مواجهته���م1لها.1وطبق���ت1اأدوات1الدرا�سة1على1عين���ة1مكونة1من1)832(1
معلما1ًومعلمة1منهم1)413(1معلماً,1و)419(1معلمة1من1معلمي1املدار�ص1احلكومية1
يف1منطق���ة1طولك���رم1بفل�سط���ني.1واأظه���رت1النتائ���ج1االآت���ي:1اإن1م�ست���وى1تقيي���م1
املعلمني1ملظاهر1ال�سلوك1ال�سفي1ال�سلبي1العنيف1لدى1تالميذ1املرحلة1االأ�سا�سية1
كان1متو�سط���ا1ًواأن1م�ست���وى1مواجهته���م1له���ا1كان1مرتفع���اً.1واأن1املظاه���ر1اخلم�سة1
االأك���ر1تك���رارا1ًلل�سل���وك1ال�سلب���ي1ل���دى1التالمي���ذ1كانت1عل���ى1الرتتي���ب1التايل:1
اخلرب�س���ة1على1اجلدران,1واحلديث1دون1ا�ستئ���ذان,1وامل�ساركة1يف1العنف1اجلماعي1
م���ع1االأق���ران,1وال�ستم1وال�س���ب,1وركل1االآخري���ن,1والفو�سى.1بينم���ا1كانت1املظاهر1
اخلم�س���ة1االأقل1تك���رارا1ًلل�سلوك1ال�سلبي1كاالآتي:1التج���ول1يف1ال�سف,1والت�سفيق,1
واملن���اداة,1واإح���داث1اأ�سوات1مزعجة,1واالألفاظ1البذيئ���ة.1واأظهرت1نتائج1الدرا�سة1
اأن1اه���م1اأ�سب���اب1ال�سل���وكات1ال�سلبية1لدى1تالميذ1�سعوبات1التعل���م1كانت1االأ�سباب1

االجتماعية1االأ�سرية,1واالأ�سباب1الذاتية1ال�سخ�سية,1واالأ�سباب1التعليمية.

111111وهدف���ت1درا�س���ة1هوفم���ان1(Hoffmann, 2004)1اإىل1الك�س���ف1ع���ن1اأمن���اط1
ال�سل���وك1ال�سلبي1العنيفة1ل���دى1تالميذ1املرحلة1االأ�سا�سية1من1وجهة1نظر1العينة1
املكون���ة1م���ن1)280(1معلم���ا1ًومعلمة1يف1الواليات1املتح���دة1االأمريكية.1وبينت1نتائج1
الدرا�س���ة1اأن1من���ط1ال�سلوك1اللفظي1هو1االأكر1انت�س���ارا1ًلدى1التالميذ,1ثم1منط1
ال�سل���وك1احلركي1ثم1العدواين1والتخريب���ي.1واأظهرت1النتائج1اأن1م�ستوى1ت�سور1

املعلمني1لل�سلوك1ال�سلبي1عموما1ًكان1متو�سطاً.

111111وهدف���ت1درا�س���ة1ليك���ي1(Leckie, 2004)1اإىل1التع���رف1عل���ى1اأمن���اط1ال�سلوك1
ال�سلبي1لدى1تلميذات1املرحلة1االبتدائية1من1وجهة1نظر1عينة1مكونة1من1)384(1
معلمة1يف1الواليات1املتحدة1االأمريكية.1وك�سفت1الدرا�سة1اأن1اأبرز1اأمناط1ال�سلوك1
ال�سلب���ي1ل���دى1التلمي���ذات1كان���ت1عل���ى1الرتتي���ب:1ال�سل���وك1الع���دواين1العني���ف,1
والت�سلط,1والتحر�ص1باالآخرين1واأخذ1ممتلكات1الغري,1وال�سباب1وال�ستم1والتلفظ1

النابي.1بينما1كان1املتو�سط1العام1لهذه1االأمناط1متو�سطاً.
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111111كما1هدفت1درا�سة1ماري1(Marie, 2004)1اإىل1معرفة1اجتاهات1املعلمني1نحو1
ال�سل���وك1ال�سلب���ي1والعدواين1يف1غرفة1ال�س���ف,1ومعرفة1اأ�س���كال1ال�سلوك1ال�سلبي1
ال�سائ���د1ل���دى1التالمي���ذ.1وتكونت1عين���ة1الدرا�سة1م���ن1)150(1معلم���ا1ًومعلمة1مت1
اختياره���م1بطريقة1ع�سوائي���ة1من1املدار�ص1احلكومية1العامة1يف1الواليات1املتحدة1
االأمريكي���ة.1وا�ستخدم���ت1الدرا�س���ة1مقيا�س���ا1ًلالجتاهات1مكون1م���ن1)36(1فقرة.1
واأظه���رت1النتائ���ج1وج���ود1اجتاه���ات1�سلبية1ل���دى1املعلم���ني1نحو1التالمي���ذ1الذين1
ميار�س���ون1ال�سل���وك1ال�سلب���ي1واأن1اأك���ر1مظاه���ر1ال�سل���وك1ال�سلب���ي1ظه���ورا1ًل���دى1

التالميذ1هو1ال�سلوك1اللفظي1ثم1احلركي1واأخريا1ًالعدواين1الفو�سوي.

111111ويف1درا�س���ة1اأجراه���ا1كوب���ر1(Cooper, 2004)1بهدف1الك�سف1عن1اأهم1مظاهر1
امل�سكالت1ال�سلوكية1ال�سلبية1ومعرفة1العوامل1املوؤثرة1يف1بروز1هذه1امل�سكالت1لدى1
تالميذ1املرحلة1االبتدائية1يف1بريطانيا.1ا�ستخدمت1الدرا�سة1ا�ستبانة1مكونة1من1
)50(1فقرة1طبقت1على1عينة1مكونة1من1)190(1معلما1ًومعلمة.1واأظهرت1النتائج1
اأن1اأهم1مظاهر1ال�سلوك1ال�سلبي1هو1التكلم1ب�سوت1مرتفع1والت�سوي�ص1اأثناء1كالم1

املعلم1.1وكان1املتو�سط1العام1للم�سكالت1ال�سلوكية1منخف�ساً.

1111111ويف1درا�س���ة1الق�س���اة1)2004(1الت���ي1هدف���ت1اإىل1التعرف1عل���ى1التكيف1النف�سي1
واالجتماع���ي1ل���دى1تالميذ1�سعوبات1التعلم1يف1مدينة1عمان,1حيث1تكونت1العينة1
م���ن1)11901(1تلمي���ذا1ًوتلميذة1من1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1ملتحقني1بغرف1امل�سادر1
مبدار�ص1حكومية1وخا�سة1يف1العا�سمة1عمان.1مت1تطبيق1مقيا�ص1التكيف1النف�سي1
االجتماع���ي1الذي1ط���وره1الباحث.1واأ�سارت1النتائ���ج1اإىل1اأن1م�ستوى1التكيف1لدى1
تالمي���ذ1�سعوب���ات1التعلم1يف1جماالت1العالقة1مع1االأق���ران1واالعتماد1على1الذات1
وال�سعور1بعدم1الكفاءة1وال�سغوط1االجتماعية1والقلق1واالجتاه1نحو1املدر�سة1كان1
�سلبي���اً.1اأم���ا1يف1جم���ايل1العالقة1مع1الوالدي���ن1واالجتاه1نحو1املعل���م1كان1اإيجابياً.11
ووج���ود1عالق���ة1ارتباطية1اإيجابية1ب���ني1التكيف1النف�سي1االجتماع���ي1والتح�سيل1
الدرا�س���ي.11ووج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1يف1التكي���ف1تع���زى1ملتغ���ري1اجلن����ص1ل�سال���ح1

الذكور,1ومتغري1طبيعة1املدر�سة1ل�سالح1املدار�ص1اخلا�سة.
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11111111وهدف���ت1درا�س���ة1جمي���ل1)1999(1اإىل1معرفة1امل�سكالت1ال�سلوكية1للتالميذ1يف1
املرحل���ة1االبتدائي���ة1مبكة1املكرم���ة1بال�سعودية1من1وجهة1نظ���ر1املعلمني.1وتكونت1
عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1)412(1معلم���ا1ًواأظهرت1النتائ���ج1اأن1امل�س���كالت1ال�سلوكية1من1
وجه���ة1نظ���ر1املعلمني1هي1كالت���ايل:1الت�سرع1يف1اللع���ب1على1ح�س���اب1الدرا�سة,1قلة1
االنتب���اه,1الته���رب1م���ن1اأداء1الواجب���ات1,1�سع���ف1امل�ست���وى1العلمي,1واإهم���ال1العمل1

املدر�سي.1وكان1املتو�سط1العام1للم�سكالت1ال�سلوكية1متو�سطاً.

111111اأما1درا�سة1الزبيدي1)1996(1التي1هدفت1اإىل1التعرف1على1ال�سلوك1االجتماعي1
للتالمي���ذ1ذوي1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1يف1ال�سف���وف1ال�ست���ة1االأوىل1م���ن1التعلي���م1
االأ�سا�سي1يف1منطقة1عمان,1حيث1تكونت1العينة1من)17211(11تلميذا1ًوتلميذة,1)13001(1
من1املعاقني1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة,1ن�سفهم1من1الذكور1والن�سف1االآخر1من1
االإن���اث,1و)1421(11م���ن1التالميذ1العاديني1يف1منطقة1عمان1مت1اختيارهم1بطريقة1
ع�سوائي���ة.11وا�ستخدم1ال�س���ورة1املعربة1من1مقيا�سي1ال�سلوك1االجتماعي1املدر�سي1
بجزاأيه���ا1مقيا�ص1الكفاي���ة1االجتماعية,1ومقيا�ص1ال�سل���وك1الالاجتماعي.1اأ�سارت1
النتائ���ج1اأن1هناك1فروقا1ًيف1ال�سلوك1االجتماع���ي1املدر�سي1كانت1ل�سالح1التالميذ1
العاديني1مقابل1التالميذ1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة1على1االأبعاد1الثالثة1ملقيا�ص1
الكفاي���ة1االجتماعية,1واأي�سا1ًفروق���ا1ًل�سالح1التالميذ1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة1
عل���ى1االأبع���اد1الثالث���ة1ملقيا�ص1ال�سل���وك1الالاجتماعي.1واأو�س���ت1الباحثة1بتطوير1
املقايي�ص1للمراحل1الدرا�سية1املختلفة1واالهتمام1مبتغريات1اأخرى1كالتح�سيل.

التعقيب على الدرا�صات ال�صابقة
1111يظه���ر1م���ن1مراجع���ة1الدرا�س���ات1ال�سابقة1اأنها1هدفت1اإم���ا1للتعرف1على1مظاهر1
ال�سل���وك1ال�سلب���ي,1اأو1التع���رف1عل���ى1اأ�سالي���ب1مواجهة1ه���ذا1ال�سل���وك1ال�سلبي1من1
جهة1اأخرى.1ولكن1مل1يجد1الباحث1درا�سات1جمعت1بني1اأكر1من1هدف1كمعرفة1
ت�س���ورات1التالميذ1ل�سلوك1العنف1املدر�س���ي1ومعرفة1اأ�سكال1العنف1واأ�سبابه.1وما1
مييز1هذه1الدرا�سة1اأنها1حاولت1التعرف1على1ت�سورات1تالميذ1املرحلة1االأ�سا�سية1
م���ن1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1ل�سل���وك1العنف1املدر�سي1واأ�سكال���ه1واأ�سبابه.1ويتبني1اأن1
هن���اك1اختالف1ظاهر1بني1الدرا�سات1ال�سابقة1يف1ترتيب1مظاهر1ال�سلوك1ال�سلبي1
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فق���د1اأظه���رت1نتائ���ج1درا�س���ات1كل1م���ن1هوفم���ان1(Hoffmann, 2004)1وم���اري1
(Marie, 2004)1وكوب���ر1(Cooper, 2004)1اأن1ال�سل���وك1اللفظي1ياأتي1بالدرجة1
االأوىل.1بينم���ا1اأظه���رت1نتائج1درا�سة1ليكي1(Leckie, 2004)1وعبد1اهلل1وال�سهاب1
)2013(1اأن1ال�سلوك1ال�سلبي1العدواين1والفو�سوي1ياأتي1بالدرجة1االأوىل.1يف1حني1
اأظه���رت1نتائج1درا�سة1جمي���ل1)1999(1اأن1ال�سلوك1ال�سلبي1ياأتي11بالدرجة1االأوىل.1
وتتف���اوت1نتائ���ج1الدرا�سات1ال�سابقة1يف1حجم1ظهور1ال�سلوك1ال�سلبي1العنيف1لدى1
 (Leckie, 2004)1تالمي���ذ1املرحل���ة1االأ�سا�سي���ة1فف���ي1حني1ك�سف���ت1درا�س���ة1ليك���ي
وهوفم���ان1(Hoffmann, 2004)1اأن1حجم1امل�سكل���ة1كان1متو�سطاً,1اأظهرت1نتائج1
درا�س���ة1كوب���ر1(Cooper, 2004)1اأن1حج���م1امل�سكل���ة1كان1منخف�س���اً.1ويف1ظل1هذه1
النتائ���ج1املتناق�سة1وغري1امل�ستقرة1يف1الدرا�س���ات1ال�سابقة1جاءت1الدرا�سة1احلالية1
به���دف1ا�ستج���الء1احلقيقة1با�ستط���الع1اآراء1تالمي���ذ1املرحل���ة1االأ�سا�سية1من1ذوي1

�سعوبات1التعلم1حول1�سلوك1العنف1املدر�سي1واأ�سكاله1واأ�سبابه.

منهجية الدرا�صة 
1111تعتم���د1الدرا�س���ة1عل���ى1املنه���ج1الو�سف���ي1بخطواته1العلمي���ة1لتما�سي���ه1وتنا�سبه1
م���ع1طبيعة1هذا1البح���ث1ومالءمته1الأهدافه1حيث1اأنه1االأ�سل���وب1املنا�سب1لطبيعة1
ه���ذه1الدرا�سة.1وي�ستخدم1املنه���ج1الو�سفي1يف1و�سف1الظاهرة1التي1يريد1درا�ستها1
الباح���ث1وجم���ع1اأو�ساف1ومعلوم���ات1دقيقة1عنها,1وهذا1املنه���ج1يعتمد1على1درا�سة1
الظاه���رة1كم���ا1توج���د1فع���اًل1بالواق���ع1ويهتم1بو�سفه���ا1و�سف���ا1ًدقيقا1ًويع���رب1عنها1
تعب���ريا1ًكيفي���ا1ُاأو1تعب���ريا1ًكميا1,1ًبحيث1ي�س���ف1التعبري1الكيف���ي1الظاهرة1ويو�سح1
خ�سائ�سه���ا,1اأم���ا1التعب���ري1الكمي1فيعطي1و�سفا1ًرقميا1ًبحي���ث1يو�سح1مقدار1هذه1

الظاهرة,1اأو1حجمها1ودرجات1ارتباطها1مع1الظواهر1املختلفة1االأخرى.

جمتمع الدرا�صة
111111تك���ون1جمتم���ع1الدرا�س���ة1م���ن1جمي���ع1التالمي���ذ1�سعوب���ات1التعل���م1يف1املدار�ص1
احلكومي���ة1االأردني���ة1للعام1الدرا�س���ي1.2013/20121ويبلغ1عدده���م1)980(1تلميذا1ً

وتلميذة1موزعني1على1)43(1مدر�سة1يتبعون1مديرية1تربية1عمان1الثانية.
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عينة الدرا�صة
1111مت1اختي���ار1عين���ة1ع�سوائي���ة1مكون���ة1م���ن1)120(1تلمي���ذا1ًوتلمي���ذة1م���ن1جمتمع1
الدرا�س���ة1وبواق���ع1)75(1تلمي���ذا1ًو)45(1تلمي���ذة1م���ن1ال�س���ف1االأول1– ال�ساد����ص1
تراوح���ت1اأعمارهم1م���ن1ال�ساد�سة1– الثانية1ع�سرة1م�سخ�سني1بناء1على1اإجراءات1

وزارة1الرتبية1والتعليم1االأردنية.

اأداة الدرا�صة
111لتحقي���ق1اأه���داف1الدرا�س���ة1واالإجابة1عن1اأ�سئلتها1ق���ام1الباحث1بتطوير1ا�ستبانة11
لقيا�ص1اأ�سكال1العنف1املدر�سي1واأ�سبابه.1وتكونت1اأداة1الدرا�سة1من1جزاأين:1اجلزء1
االأول:1ويت�سم���ن1معلوم���ات1يف1�س���وء1متغ���ري1اجلن����ص.1اأم���ا1اجل���زء1الث���اين1فق���د1
ا�ستمل1على1املجاالت1الرئي�سية1للدرا�سة1وقد1�سملت1جمالني1هما:11اأ�سكال1العنف1
املدر�س���ي1وبل���غ1عدد1فقرات1هذا1املج���ال1)34(1فقرة1موزعة1عل���ى1املحاور1الفرعية1
الأ�س���كال1العن���ف1كالت���ايل:1)العن���ف1اللفظي1)9(1فق���رات,1العنف1اجل�س���دي1)10(1
فقرات,1العنف1نحو1املمتلكات1)8(1فقرات,1والعنف1اجلماعي1)7(1فقرات.1واملجال1
الث���اين1هو1اأ�سباب1العنف1م���ن1وجهة1نظر1التالميذ1وبلغ1عدد1فقراته1)34(1فقرة1
موزعة1على1املحاور1الفرعية1لالأ�سباب1كالتايل:1االأ�سباب1ال�سخ�سية1)12(1فقرة,1

االأ�سباب1الرتبوية1)11(1فقرة,1واالأ�سباب1االجتماعية1)11(1فقرة.

�سدق املحكمني
111111للتاأك���د1م���ن1�س���دق1االأداة1وم���دى1مالئم���ة1الفق���رات1ق���ام1الباح���ث1بعر�سه���ا1
ب�سورته���ا1االأولي���ة1عل���ى1)7(1حمكمني1م���ن1ذوي1اخل���ربة1واالخت�سا�ص1يف1جمال1
الرتبي���ة1اخلا�س���ة.1باالإ�ساف���ة1اإىل1جمموع���ة1م���ن1معلم���ي1امل�س���ادر1يف1املدار����ص1
احلكومي���ة1واخلا�س���ة1يف1االأردن,1للحك���م1عل���ى1درج���ة1مالءم���ة1الفق���رة1من1حيث1
ال�سياغ���ة1اللغوي���ة1وانتماوؤها1للمج���ال1املراد1قيا�سه.1وبعد1ا�سرتج���اع1اال�ستبانات1
ومراجعة1اآراء1املحكمني,1مت1اختيار1الفقرات1التي1اأجمع1املحكمون1على1منا�سبتها,1
ومت1تعدي���ل1بع�سه���ا1من1حيث1ال�سياغة1اللغوية1وح���ذف1االآخر1,1واأ�سبحت1االأداة1

ب�سورتها1النهائية1جاهزة1للتطبيق.
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ثبات ال�ستبانة 
111للتاأك���د1م���ن1ثب���ات1اأداة1الدرا�س���ة1مت1ا�ستخدام1طريقة1االختب���ار1واإعادة1االختبار1
( test-re-test )1حي���ث1ق���ام1الباح���ث1بتوزيع1االأداة1على1)20(1تلميذ1وتلميذة1من1
خ���ارج1عينة1الدرا�سة1واإع���ادة1تطبيقها1عليهم1بعد1م�سي1اأ�سبوعني,1وبعد1ذلك1مت1
ا�ستخراج1معامل1الثبات1من1خالل1ح�ساب1معامل1ارتباط1بري�سون1بني1التطبيق1
االأول1والثاين,1حيث1بلغت1قيمة1معامل1االرتباط1الكلي1الأداة1الدرا�سة1)0٫90(.1

اإجراءات تطبيق الدرا�صة
111111بعد1التاأكد1من1�سدق1اأداة1الدرا�سة1واختبار1ثباتها1وحتديد1العينة1املراد1تطبيق1
اال�ستبانات1عليها,1مت1احل�سول1على1املوافقة1الر�سمية1من1وزارة1الرتبية1والتعليم1
يف1اململكة1االأردنية1الها�سمية1وقام1الباحث1ب�سكل1مبا�سر1بتوزيع1اال�ستبانات1على1
تالمي���ذ1�سعوب���ات1التعل���م1م���ن1ال�س���ف1االأول1االأ�سا�س���ي1وحت���ى1ال�س���ف1ال�ساد�ص1
االأ�سا�س���ي.1وقام1معلموا1غرف1امل�سادر1مب�ساعدة1التالميذ1وبخا�سة1يف1ال�سفوف1
الثالث���ة1االأوىل1يف1تو�سي���ح1الفق���رات1واالإجاب���ة1عنها1وو�س���ع1اال�ستجابة1املالئمة1
يف1اال�ستبان���ة.1واأك���د1الباح���ث1لتالمي���ذ1�سعوب���ات1التعل���م1يف1املدار����ص1احلكومية1
اأن1اإجابته���م1�س���وف1تعام���ل1ب�سرية1تام���ة,1واأنها1لن1ت�ستخ���دم1اإال1الأغرا�ص1البحث1
العلم���ي1فقط,1ومت1التاأكيد1على1اإعط���اء1امل�ستجيبني1فر�سة1كافية1لالإجابة.1وقد1
مت1تفري���غ1اال�ستبان���ات1امل�سرتجع���ة1يف1من���وذج1خا����ص1باحلا�س���وب1متهي���دا1ًللقيام1

باملعاجلة1االإح�سائية.1

1111وقد1مت1تدريج1م�ستوى1االإجابة1عن1كل1فقرة1من1فقرات1اال�ستبانة1وفق1مقيا�ص1
ليك���رت1اخلما�س���ي1وح���ددت1بخم�س���ة1م�ستوي���ات1ه���ي:1دائم���ا1ً)15درج���ات(,1غالب���ا11111111111111111111111111111ً
)14درج���ات(,1اأحيان���ا1ً)13درج���ات(,1ن���ادرا1ً)12درجتني(11مطلق���ا1ً)11درجة1واحدة(.1
وجرى1تق�سيم1تقديرات1التالميذ1وعددها1اأربع1فئات1وهي:1)1٫99-1(,1)2٫99-2(,
)3-3٫99(,1)4-5(1وذلك1بتق�سيم1عدد1الفئات1على1عدد1البدائل1اخلم�سة1)دائماً,1
غالب���اً,1اأحيان���اً,1ن���ادراً,1مطلق���اً(1وبطريق���ة1ح�سابي���ة1(4÷5=0.8)1تك���ون1امل�ستويات1
الثالث1كاالآتي:1درجة1منخف�سة1من1)1-2٫6(,1درجة1متو�سطة1)12٫61– 3٫40(,1

درجة1عالية1من1)13٫41– 5(.1
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متغريات الدرا�صة
111111مل���ا1كان���ت1ه���ذه1الدرا�سة1ت�سعى1اإىل1تعرف1اأ�سكال1العنف1املدر�سي1واأ�سبابه1,1فاإن1

متغرياتها1هي:
اأولً: املتغريات امل�ستقلة الت�سنيفية:

1 اجلن�ص:1وله1م�ستويان:1)1ذكر,1اأنثى(.-
ثانيًا: املتغري التابع:

1 تقديرات1التالميذ1الأ�سكال1العنف1املدر�سي1واأ�سبابه.-
املعاجلات الإح�سائية

1111مت1ا�ستخدام1املتو�سطات1احل�سابية1واالنحرافات1املعيارية1لالإجابة1عن1ال�سوؤال1
االأول1والثاين,1وفيما1يتعلق1بال�سوؤال1الثالث1فقد1مت1ا�ستخدام1اختبار1)ت(.

نتائج الدرا�صة

نتائ�ج ال�سوؤال الأول: ما1اأ�سكال1العنف1املدر�سي1لدى1تالميذ1�سعوبات1التعلم1يف1
املرحلة1اال�سا�سية؟

العن�ف اللفظ�ي:1مت1ح�س���اب1املتو�سط���ات1احل�سابي���ة1واالنحراف���ات1املعياري���ة1أ- 
وم�ست���وى1التقديرات1لكل1فقرة1من1فق���رات1العنف1اللفظي:1كما1هو1مو�سح1

يف1اجلدول1التايل.
جدول )2( 

املتو�صط��ات احل�صابي��ة والنحرافات املعيارية لتقدي��رات تالميذ �صعوب��ات التعلم لأ�صكال 
العنف املدر�صي )العنف اللفظي(  مرتبة تنازليًا

الفقرةالرقم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

التقديرات

متوسطة3.230.68أجرح مشاعر من يشتمني بطريقة مماثلة. 1

متوسطة3.230.90أنشر اإلشاعات السيئة عمن ال أحب. 2

متوسطة3.230.50أشتم اآلخرين ألتفه األسباب.3

منخفضة2.601.17أشتم من أمامي عندما أشعر بالغضب. 4

منخفضة2.331.06أتعمد مضايقة الجنس اآلخر لفظيًا. 5

منخفضة2.180.83أنتقد اآلخرين بكلمات حادة.6
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الفقرةالرقم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

التقديرات

منخفضة2.130.87أقول النكات بقصد السخرية من اآلخرين. 7

منخفضة1.930.50أنعت اآلخرين بعيوبهم الخلقية. 8

منخفضة1.860.50أهدد باالنتقام إذا ضايقني أحد. 9

منخفضة2.520.89الدرجة الكلية

يب���ني1اجل���دول1)2(1اأن1متو�س���ط1تقدي���ر1التالمي���ذ1م���ن1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1
الأ�س���كال1العن���ف1املدر�س���ي1عل���ى1فق���رات1حم���ور1العن���ف1اللفظ���ي1تراوح���ت1ما1بني111
)11٫86–3٫23(,1اإذ1ح���ازت1الفق���رة1)اأجرح1م�ساع���ر1من1ي�ستمني1بطريقة1مماثلة(1
على1اأعلى1م�ستوى1من1الت�سورات1ومبتو�سط1ح�سابي1بلغ1)3٫23(1وح�سلت1الفقرة1

)اأهدد1باالنتقام1اإذا1�سايقني1اأحد(1على1اأدنى1متو�سط1ح�سابي1وبلغ1)1٫86(.

العن�ف اجل�س�دي: مت1ح�س���اب1املتو�سط���ات1احل�سابي���ة1واالنحراف���ات1املعياري���ة1ب- 
والتقدي���رات1ل���كل1فق���رة1م���ن1فق���رات1العن���ف1اجل�س���دي:1كما1ه���و1مو�سح1يف1

اجلدول1التايل:
جدول )3( 

املتو�صط��ات احل�صابي��ة والنحرافات املعيارية لتقدي��رات تالميذ �صعوب��ات التعلم لأ�صكال 
العنف املدر�صي  )العنف اجل�صدي( مرتبة تنازليًا

الفقرةالرقم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

التقديرات

متوسطة3.220.71 أحاول مهاجمة اآلخرين حين ال يكون مزاجي جيدًا.1

متوسطة2.750.49أهاجم اآلخرين وأسبب لهم إصابة جسدية خطيرة .2

متوسطة2.750.43أقوم بإسقاط زميلي على األرض بدون سبب.3

متوسطة2.750.43أتشاجر مع زمالئي التالميذ في أمور ال تستحق أكثر من العتاب 4

منخفضة2.500.50أرد اإلساءة اللفظية بإساءة بدنية .5

منخفضة2.500.43أشعر برغبة قوية في ضرب اآلخرين .6

منخفضة2.500.43أمسك اآلخرين من مالبسهم بشدة .7

منخفضة2.380.50أرد الضربة بالمثل إذا ضربني شخص ما . 8

منخفضة2.251.12 أقوم بضرب من يضايقني .9

منخفضة2.250.43أقوم بالهجوم أواًل على من يهاجمني لكي أدافع عن موقفي .10

منخفضة2.580.55الدرجة الكلية
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يب���ني1اجل���دول1)3(1اأن1متو�س���ط1تقدي���رات1التالمي���ذ1م���ن1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1
الأ�س���كال1العن���ف1املدر�س���ي1عل���ى1فقرات1حم���ور1العن���ف1اجل�سدي1تراوح���ت1ما1بني11
)12٫25–3٫22(,1اإذ1ح���ازت1الفق���رة1)1اأح���اول1مهاجم���ة1االآخري���ن1ح���ني1ال1يك���ون1
مزاجي1جيداً(1على1اأعلى1م�ستوى1من1الت�سورات1ومبتو�سط1ح�سابي1بلغ1)3٫22(1
وح�سل���ت1الفقرة1)اأقوم1بالهجوم1اأواًل1على1من1يهاجمني1لكي1اأدافع1عن1موقفي(1

على1اأدنى1متو�سط1ح�سابي1وبلغ1)2٫25(.

املتو�سط���ات1احل�سابي���ة1واالنحراف���ات1 ج-العن�ف نح�و املمتل�كات:1مت1ح�س���اب1
املعياري���ة1التقديري���ة1لكل1فقرة1من1فقرات1العنف1نحو1املمتلكات:1كما1هو1مو�سح1

يف1اجلدول1التايل.
جدول )4( 

املتو�صط��ات احل�صابي��ة والنحرافات املعيارية لتقدي��رات تالميذ �صعوب��ات التعلم لأ�صكال 
العنف املدر�صي  )العنف نحو املمتلكات( مرتبة تنازليًا

الفقرةالرقم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

التقديرات

متوسطة3.000.50أميل إلى  إتالف ممتلكات التالميذ .1

متوسطة3.000.43أحب الكتابة على األدراج و الجدران.2

متوسطة2.750.71أميل إلى إتالف بعض ممتلكات المدرسة .3

متوسطة2.750.43أحب إتالف أدوات المختبرات العلمية والحاسوبية.4

منخفضة2.500.43أقذف أي شيء أمامي و أرميه عند غضبي .5

منخفضة2.250.71أتعمد تخريب األشياء التي أتمنى امتالكها .6

منخفضة2.000.00أحب العبث ببعض الصور و اللوحات الموجودة في المدرسة.7

منخفضة2.000.00أميل إلى إتالف ممتلكات المدرسين .8

منخفضة2.530.51الدرجة الكلية

يب���ني1اجل���دول1)4(1اأن1متو�س���ط1تقدي���رات1التالمي���ذ1م���ن1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1
الأ�سكال1العنف1املدر�سي1على1فقرات1حمور1العنف1نحو1املمتلكات1تراوحت1ما1بني11
)12٫00–3٫00(,1حي���ث1ح���ازت1الفقرة1)اأميل1اإىل1اإتالف1ممتلكات1التالميذ(1على1
اأعل���ى1م�ست���وى1من1الت�س���ورات1ومبتو�س���ط1ح�سابي1بل���غ1)3٫00(1وح�سلت1الفقرة1
)اأميل1اإىل1اإتالف1ممتلكات1املدر�سني(1على1اأدنى1متو�سط1ح�سابي1وبلغ1)2٫00(.
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د-العن�ف اجلماع�ي: مت1ح�س���اب1املتو�سط���ات1احل�سابي���ة1واالنحراف���ات1املعياري���ة1
والتقدي���رات1لكل1فقرة1من1فقرات1العن���ف1اجلماعي:1كما1هو1مو�سح1يف1اجلدول1

التايل.
جدول )5( 

املتو�صط��ات احل�صابي��ة والنحرافات املعيارية لتقدي��رات تالميذ �صعوب��ات التعلم لأ�صكال 
العنف املدر�صي  )العنف اجلماعي( مرتبة تنازليًا

الفقرةالرقم
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

التقديرات

متوسطة3.000.43أشارك في العنف الجماعي رغم معرفتي بالعقوبات المترتبة عليه.1

2
أجد نفسي مندفعًا عندما أكون ضمن مجموعة من الطالب تنوي 

ممارسة العنف. 
متوسطة2.750.43

متوسطة2.750.71أشارك في العنف للحصول على االستحسان والقبول من أقراني.3

منخفضة2.250.43أشارك أقراني العنف. 4

منخفضة1.750.43أشارك أبناء عشيرتي أعمال العنف.5

6
أشارك في العنف مع أقراني من الطالب حتى ولو كانت 

ممارستهم تتعارض مع قيمي.
منخفضة1.750.83

منخفضة1.250.43أشارك في العنف الجماعي تخطيطًا وممارسة. 7

منخفضة2.210.49الدرجة الكلية

يب���ني1اجل���دول1)5(1اأن1متو�س���ط1تقدي���رات1التالمي���ذ1م���ن1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1
الأ�س���كال1العن���ف1املدر�س���ي1عل���ى1فق���رات1حمور1العن���ف1اجلماعي1تراوح���ت1ما1بني11
)11٫25–3٫00(,1اإذ1ح���ازت1الفق���رة1)اأ�س���ارك1يف1العن���ف1اجلماع���ي1رغ���م1معرفت���ي1
بالعقوب���ات1املرتتبة1عليه(1على1اأعل���ى1م�ستوى1من1الت�سورات1ومبتو�سط1ح�سابي1
بل���غ1)3٫00(1وح�سل���ت1الفق���رة1)اأ�سارك1يف1العنف1اجلماع���ي1تخطيطا1ًوممار�سة(1

على1اأدنى1متو�سط1ح�سابي1وبلغ1)2٫00(.

نتائ�ج ال�س�وؤال الث�اين:1م���ا1اأ�سب���اب1العن���ف1املدر�س���ي1م���ن1وجه���ة1نظ���ر1تالميذ1
�سعوبات1التعلم؟

الأ�سب�اب ال�سخ�سية:1مت1ح�ساب1املتو�سط���ات1احل�سابية1واالنحرافات1املعيارية1أ- 
وم�ست���وى1التقدي���رات1ل���كل1فقرة1م���ن1فقرات1االأ�سب���اب1ال�سخ�سي���ة:1كما1هو1

مو�سح1يف1اجلدول1التايل.
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جدول )6( 
املتو�صط��ات احل�صابي��ة والنحرافات املعياري��ة لتقديرات تالميذ �صعوب��ات التعلم لأ�صباب 

العنف املدر�صي )الأ�صباب ال�صخ�صية(  مرتبة تنازليًا
الفقرةالرقم

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

التقديرات

متوسطة2.75.502أتصرف بعنف بسب طبيعة جسمي.1

منخفضة2.251.230أشعر بمستوى متدني من الثقة بالنفس.2

منخفضة2.00.502أعاني من اضطرابات نفسية.3

منخفضة1.75.502أشاهد أفالم العنف والجريمة.4

منخفضة1.75.502أشعر بالمتعة عندما أقوم بإيذاء اآلخرين.5

منخفضة1.75.435اتصرف بعنف عند إهانة زميل لي.6

منخفضة1.751.094أجد صعوبة في االعتذار عندما أخطىء.7

منخفضة1.75.833أميل إلى تقليد سلوك اآلخرين.8

منخفضة1.50.833لدي وقت فراغ طويل.9

منخفضة1.50.833أشعر أن والدي يفضالن إخوتي علي.10

منخفضة1.50.435أشعر أنني غير مقبول لدى أسرتي.11

منخفضة1.501.094أشعر بعدم األمن واالستقرار داخل المدرسة.12

منخفضة1.670.81الدرجة الكلية

يب���ني1اجل���دول1)6(1اأن1متو�س���ط1تقدي���رات1التالمي���ذ1م���ن1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1
الأ�سب���اب1العنف1املدر�سي1على1فقرات1حم���ور1االأ�سباب1ال�سخ�سية1تراوحت1ما1بني11
)11٫50–2٫75(,1اإذ1حازت1الفقرة1)اأت�سرف1بعنف1ب�سب1طبيعة1ج�سمي(1على1اأعلى1
م�ست���وى1من1التقديرات1ومبتو�سط1ح�ساب���ي1بلغ1)2٫75(1وح�سلت1الفقرة1)اأ�سعر1
بعدم1االأمن1واال�ستقرار1داخل1املدر�سة(1على1اأدنى1متو�سط1ح�سابي1وبلغ1)1٫75(.

الأ�سب�اب الرتبوية:1مت1ح�س���اب1املتو�سط���ات1احل�سابية1واالنحراف���ات1املعيارية1ب- 
وم�ست���وى1التقدي���رات1ل���كل1فق���رة1م���ن1فق���رات1االأ�سب���اب1الرتبوي���ة:1كما1هو1

مو�سح1يف1اجلدول1التايل.
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جدول )7( 
املتو�صط��ات احل�صابي��ة والنحرافات املعياري��ة لتقديرات تالميذ �صعوب��ات التعلم لأ�صباب 

العنف املدر�صي )الأ�صباب الرتبوية(  مرتبة تنازليًا
الفقرةالرقم

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

التقديرات

مرتفعة4.251.094أتصرف بعنف عندما أجد صعوبة في االمتحانات. 1

2
عدم فعالية االرشاد الطالبي في المدرسة يدفعني للتعبير عن 

نفسي بعنف. 
مرتفعة3.75.833

متوسطة3.50.502شعوري بالغيرة من المتفوقين يدفعني للتصرف معهم بعنف. 3

4
تفاعلي  دون  يحول  والمعرفي  الثقافي  مستواي  ضعف 

االجتماعي. 
متوسطة3.25.435

متوسطة3.251.304عجزي عن تنظيم وقتي بشكل مناسب يجعلني عنيفًا. 5

متوسطة3.001.094أتصرف بعنف عندما أجد صعوبة في تعلم المواد الدراسية.6

متوسطة3.00.710أكون متوترًا عندما أعاني من ضغط االمتحانات. 7

متوسطة3.00.710عدم احترام بعض المعلمين آلرائي يجعلني عنيفًا. 8

متوسطة2.75.435عدم اهتمام المعلمين بمشاكلي يثير غضبي.9

منخفضة2.25.435أتصرف بعنف عندما تكون دافعيتي للتعلم ضعيفة.10

منخفضة2.25.833قسوة بعض المعلمين في التعامل يجعلني أتصرف بعنف.11

متوسطة3.110.85الدرجة الكلية

يب���ني1اجل���دول1)7(1اأن1متو�س���ط1تقدي���رات1التالمي���ذ1م���ن1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1
الأ�سب���اب1العن���ف1املدر�س���ي1عل���ى1فق���رات1حم���ور1االأ�سب���اب1الرتبوي���ة1تراوح���ت1م���ا1
ب���ني11)12٫25–4٫25(,1اإذ1ح���ازت1الفق���رة1)اأت�س���رف1بعن���ف1عندما1اأج���د1�سعوبة1يف1
االمتحان���ات(1على1اأعلى1م�ستوى1من1التقدي���رات1ومبتو�سط1ح�سابي1بلغ1)4٫25(1
وح�سلت1الفقرة1)ق�سوة1بع�ص1املعلمني1يف1التعامل1يجعلني1اأت�سرف1بعنف(1على1

اأدنى1متو�سط1ح�سابي1وبلغ1)2٫25(.

الأ�سب�اب الجتماعية:1مت1ح�ساب1املتو�سطات1احل�سابية1واالنحرافات1املعيارية1ه- 
وم�ست���وى1التقدي���رات1ل���كل1فقرة1من1فق���رات1االأ�سب���اب1االجتماعية:1كما1هو1

مو�سح1يف1اجلدول1التايل.
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جدول )8( 
املتو�صط��ات احل�صابي��ة والنحرافات املعياري��ة لتقديرات تالميذ �صعوب��ات التعلم لأ�صباب 

العنف املدر�صي )الأ�صباب الجتماعية(  مرتبة تنازليًا
الفقرةالرقم

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

التقديرات

منخفضة2.25.502كثرة عدد أفراد االسرة.1

منخفضة2.001.230طالق الوالدين.2

منخفضة1.75.502تدني دخل أسرتي يجعلني أتصرف بعنف.3

منخفضة1.75.502وجود انحراف داخل اسرتي.4

منخفضة1.75.502عزلي عن بيئتي المحيطة يجعلني متوترًا.5

منخفضة1.75.435تشجعني أسرتي على األعمال العنيفة.6

منخفضة1.501.094وفاة الوالدين أو أحدهما.7

منخفضة1.50.833تساهل والدي في معاملتي.8

منخفضة1.50.833عدم ثقتي بأسرتي.9

10
وجود إعاقة أو مرض في أحد أفراد اسرتي تجعلني 

متوترًا.
منخفضة1.50.833

11
افتقادي للعطف والحنان من قبل والدي يثير 

غضبي.
منخفضة1.50.502

منخفضة1.700.51الدرجة الكلية

يب���ني1اجل���دول1)8(1اأن1متو�س���ط1تقدي���رات1التالمي���ذ1م���ن1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1
الأ�سباب1العنف1املدر�سي1على1فقرات1حمور1االأ�سباب1االجتماعية1تراوحت1ما1بني11
)11٫50–2٫25(,1اإذ1ح���ازت1الفق���رة1)كرة1عدد1اأف���راد1اال�سرة(11على1اأعلى1م�ستوى1
من1التقديرات1ومبتو�سط1ح�سابي1بلغ1)2٫25(1وح�سلت1الفقرة1)افتقادي1للعطف1
واحلنان1من1قبل1والدي1يثري1غ�سبي(1على1اأدنى1متو�سط1ح�سابي1وبلغ1)1٫50(.

نتائ�ج ال�س�وؤال الثال�ث: ه���ل1هن���اك1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1يف1تقدي���رات1
التالميذ1من1ذوي1ال�سعوبات1التعلمية1الأ�سكال1العنف1املدر�سي1تعزى1للجن�ص؟
11111لالإجاب���ة1ع���ن1ه���ذا1ال�س���وؤال1مت1ا�ستخ���دام1اختبار1)ت(1ملعرف���ة1داللة1الفروق1يف1
تقدي���رات1تالمي���ذ1�سعوبات1التعلم1يف1املرحلة1االأ�سا�سي���ة1الأ�سكال1العنف1املدر�سي1

تعزى1للجن�ص.1واجلدول1التايل1يبني1ذلك.
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جدول )9( 
نتائ��ج اختبار )ت( ملعرف��ة دللة الفروق يف تقديرات تالميذ �صعوب��ات التعلم يف املرحلة 

الأ�صا�صية لأ�صكال العنف املدر�صي تعزى للجن�س
العددالجنسالمجال

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ت
درجات 
الحرية

مستوى 
الداللة

تقديرات التالميذ 
ألشكال العنف 

المدرسي

752.965.3294ذكر
-.501118.617

452.996.3295أنثى

اأظه���رت1نتائ���ج1اجلدول1)9(1عدم1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًيف1تقديرات1تالميذ1
�سعوب���ات1التعل���م1يف1املرحل���ة1االأ�سا�سي���ة1الأ�س���كال1العن���ف1املدر�سي1تع���زى1للجن�ص1

حيث1بلغ1م�ستوى1الداللة1)0٫617(.

مناق�صة نتائج الدرا�صة

مناق�سة نتائج ال�سوؤال الول والذي ين�س على: ما اأ�سكال العنف املدر�سي من 

وجهة نظر تالميذ �سعوبات التعلم؟

العن�ف اللفظ�ي:1اأظه���رت1نتائ���ج1اجل���دول1)2(1ح�س���ول1ث���الث1فق���رات1عل���ى1أ- 
تقدي���رات1متو�سط���ة1الأ�س���كال1العن���ف1اللفظ���ي1وح�س���ول1�سب���ع1فق���رات1عل���ى1
تقدي���رات1منخف�س���ة1م���ن1قبل1تالمي���ذ1�سعوب���ات1التعلم.1وي���رى1الباحث1اأن1
طفل1�سعوبات1التعلم1وهو1يف1هذه1املرحلة1العمرية1النمائية1)االأ�سا�سية1من1
االأول1وحت���ى1ال�ساد�ص1االبتدائي(1يكون1متقل���ب1االأحوال1ب�سفة1عامة.1وعند1
م�ساحب���ة1ذل���ك1لوجود1�سعوبات1تعلم1توؤدي1لف�سل���ه1املتكرر1يف1جانب1اأو1اكر1
من1اجلوانب1النمائية1كاالإدراك1والتذكر1اأو1يف1اجلوانب1االكادميية1كالقراءة1
والكتاب���ة1واحل�س���اب؛1ف���اإن1هذا1ي���وؤدي1بال�سرورة1لتدين1مفه���وم1الذات1ونعت1
االآخرين1كاملدر�سني1والتالميذ1ب�سفات1التحيز1نتيجة1تعامله1معه؛1وبالتايل1
ع���دم1ثقت���ه1بهم1ورف�سه���م,1وبالت���ايل1ا�ستخدامه1الآلي���ات1الدف���اع1كاالإ�سقاط1
واالإن���كار.1ورمب���ا1يوؤدي1اإىل1العدوان1على1االآخري���ن1وا�ستخدام1العنف1معهم.1
ويرى1الباحث1اأي�سا1ًاأن1عملية1التفاعل1االجتماعي1لتالميذ1�سعوبات1التعلم1
مع1االأقران1عملية1مهمة1و�سرورية1لتكامل1�سخ�سية1الطفل1وحتقيق1عملية1
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الدم���ج1االجتماعي1والتي1ت���وؤدي1لال�ستقاللية1احلقيقية1واملهنية1م�ستقباًل.1
اإن1تقدي���رات1التالمي���ذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1املنخف�س���ة1للعنف1اللفظي1لهو1
دلي���ل1على1تقديراتهم1االإيجابي���ة1لنبذ1العنف1واالبتعاد1عنه1مطلقا1ًمن1اأجل1
االإيف���اء1مبتطلبات1ال�سداقة1والتفاع���ل1االجتماعي1لذلك1جاءت1الفقرات1يف1

اجلدول1)3(1يف1معظمها1منخف�سة.1

1111111وتتف���ق1نتائ���ج1ه���ذه1الدرا�س���ة1م���ع1درا�س���ة1ب���ركات1)2009(1والت���ي1اأظه���رت1اأن1
املظاه���ر1اخلم�س���ة1االأقل1تك���رارا1ًلل�سلوك1ال�سلبي1العنيف1كان���ت1االألفاظ1البذيئة1
والعن���ف1اللفظ���ي.1كم���ا1وتتفق1مع1نتائ���ج1هوفم���ان1(Hoffmann, 2004)1والتي1
اأظهرت1اأن1منط1ال�سلوك1اللفظي1هو1االأكر1انت�ساراً.1كما1وتتفق1مع1درا�سة1ماري1
(Marie, 2004)1والت���ي1اأك���دت1اأن1اأك���ر1مظاه���ر1ال�سل���وك1ال�سلبي1ظه���ورا1ًلدى1

التالميذ1هي1ال�سلوك1اللفظي.

العن�ف اجل�س�دي: اأظه���رت1نتائ���ج1اجل���دول1)3(1ح�س���ول1�س���ت1فق���رات1عل���ى1ب- 
تقدي���رات1منخف�س���ة1الأ�س���كال1العن���ف1اجل�س���دي1وح�س���ول1اأربع1فق���رات1على1
تقدي���رات1متو�سط���ة1م���ن1قب���ل1تالمي���ذ1�سعوبات1التعل���م.1وي���رى1الباحث1اأن1
ظه���ور1العدي���د1م���ن1مظاهر1العن���ف1املدر�س���ي1يف1ت�سرفات1تالمي���ذ1�سعوبات1
التعل���م1اإزاء1اأقرانه���م1اأو1اإزاء1املعلمني1اإما1ب�سكل1مبا�س���ر1اأو1غري1مبا�سر,1يوؤثر1
�سلب���ا1ًعل���ى1طبيع���ة1العالقات1ب���ني1املتعلمني1وبال�س���كل1الذي1يوؤث���ر1يف1عملية1
التعل���م1والتعلي���م1ل���ذا1ف���اإن1تقدي���رات1التالمي���ذ1املنخف�س���ة1الأ�س���كال1العن���ف1
املدر�س���ي1واملتعلق���ة1بالعن���ف1اجل�سدي1قد1يك���ون1مرده1لعوام���ل1متنوعة1منها1
العوام���ل1االأ�سري���ة1ونوع1الرتبية1االأ�سرية1التي1تقب���ل1العنف1كعادة1وال1تعمل1

على1حتفيز1اأفرادها1ملمار�ستها1يف1معامالتهم1اليومية.

11111111وتتف���ق1م���ع1درا�س���ة1بركات1)2009(1والتي1اأكدت1وجود1بع�ص1مظاهر1ال�سلوك1
ال�سلبي1العنيف1�سمن1مظاهر1العنف1اجل�سدي1كركل1االآخرين1واإحداث1الفو�سى.

العنف نحو املمتلكات:1اأظهرت1نتائج1اجلدول1)4(1تنوع1تقديرات1تالميذ1ج- 
�سعوب���ات1التعلم1نحو1اأ�سكال1العنف1املتعلقة1باملمتلكات1فح�سلت1اأربع1فقرات1
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عل���ى1تقديرات1متو�سطة1ومثلها1منخف�س���ة,1وعموما1ًفاإن1مرد1ذلك1قد1يعود1
لعوام���ل1عديدة1منها:1االقتداء1بالنماذج1احل�سنة1�ساحبة1ال�سلوك1االإيجابي1
يف1املدر�سة1والبيت1واملجتمع1املحلي,1ومن1خالل1م�ساهدة1تلك1ال�سلوكات1عرب1
�سا�سات1اجلهاز1املرئي1اأو1غريها1من1و�سائل1االت�سال.1اإ�سافة1اإىل1دور1املدر�سة1
الرتب���وي1بكاف���ة1اأفرادها1يف1توفري1فر����ص1االن�سباط1االنفع���ايل1وال�سيطرة1

على1العواطف,1وبالتايل1التحكم1بطريقة1�سليمة1ومتوازنة.

العن�ف اجلماع�ي:1اأظه���رت1نتائ���ج1اجل���دول1)5(1ح�س���ول1ثالث1فق���رات1على1د- 
تقدي���رات1متو�سط���ة1الأ�س���كال1العن���ف1اجلماع���ي1وح�س���ول1اأربع1فق���رات1على1
تقدي���رات1منخف�س���ة1من1قب���ل1تالميذ1�سعوب���ات1التعلم.1وه���ذا1اإن1دل1فاإمنا1
ي���دل1على1تقدي���رات1وقناعات1اإيجابية1لدى1التالميذ1لنب���ذ1العنف1واالبتعاد1
ع���ن1ممار�ست���ه1وظه���ر1ه���ذا1وا�سح���ا1ًم���ن1خ���الل1ا�ستجابته���م1عل���ى1الفقرات1
فكان���ت1تقديراتهم1منخف�سة1يف1الفقرات1االآتية:1اأ�سارك1يف1العنف1اجلماعي1
تخطيط���ا1ًوممار�س���ة,1اأ�س���ارك1يف1العن���ف1م���ع1اأق���راين1م���ن1الط���الب1حتى1لو1
كان���ت1ممار�ساتهم1تتعار�ص1مع1قيم���ي,1واأ�سارك1اأبناء1ع�سريتي1�سلوك1العنف1
وغريه���ا.1وق���د1يكون1مرد1هذه1النتيجة1عائدا1ًالأ�سب���اب1ذات1عالقة1بالعوامل1
البيولوجي���ة1و�سم���ات1الطباع1املرتبطة1ب�سكل1وحجم1اجل�س���م1اأو1ف�سيلة1الدم1
اأو1ال�سيط���رة1الدماغي���ة.1وقد1يعزى1اأي�سا1ًل���دور1املدر�سة1والعملية1التعليمية1
ب�س���كل1ع���ام1يف1تعزي���ز1مفاهي���م1االن�سب���اط1واالبتع���اد1ع���ن1العن���ف1اجلماع���ي1
املدر�س���ي1فتلع���ب1املوؤث���رات1احل�سي���ة1يف1املدر�سة1عل���ى1�سبيل1املث���ال1دورا1ًمهما1ً
يف1عملي���ة1االن�سب���اط1ال�سف���ي,1فا�ستخ���دام1الو�سائ���ل1والتقني���ات1والو�سائط1
االلكرتوني���ة1اجلذاب���ة1ي���وؤدي1اإىل1تخفيف1ح���دة1االنحراف1ل���دى1التالميذ‘ 

وبالتايل1�سعف1حدوث1العنف1الفردي1اأو1اجلماعي.

11111111وتختل���ف1ع���ن1نتائ���ج1درا�سة1بركات1)2009(1والتي1اأكدت1وجود1مظاهر1عالية1
امل�ست���وى1ل���دى1تالميذ1�سعوبات1التعلم1يف1جمال1ال�سلوك1ال�سلبي1ال�سفي1ومنها1

العنف1اجلماعي1مع1االأقران1.
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مناق�س�ة نتائج ال�سوؤال الثاين وال�ذي ين�س على: ما اأ�سباب العنف املدر�سي 

من وجهة نظر تالميذ �سعوبات التعلم؟

الأ�سب�اب ال�سخ�سية: اأظهرت1نتائج1اجل���دول1)6(1ح�سول1جميع1فقراته1على1أ- 
تقدي���رات1منخف�س���ة1با�ستثناء1فق���رة1واحدة1جاءت1تقدي���رات1التالميذ1فيها1
متو�سط���ة.1وه���ذا1يدل1على1وجود1تقديرات1اإيجابية1لنبذ1العنف1وعدم1وجود1
عالق���ة1ارتباطية1بني1تقديرات1التالميذ1وب���ني1االأ�سباب1ال�سخ�سية1الأ�سباب1
العن���ف1وميكن1اأن1يعزى1ال�سبب1يف1ذل���ك1اإىل:1طبيعة1عملية1التعلم1والتعليم1
حيث1ك�سفت1الدرا�سات1الرتبوية1والنف�سية1عن1وجود1عالقة1ارتباطية1قوية1
ب���ني1طريق���ة1واأ�سلوب1املعلم1يف1اإدارة1ال�سف1وب���ني1ظهور1اجلوانب1االنفعالية1
املقبول���ة1يف1غرفة1ال�سف,1فطريقة1التدري�ص1القائمة1على1احلوار1والنقا�ص,1
وتقبل1االفكار1واالآراء1واالحرتام1توؤدي1اإىل1تعزيز1دور1املتعلم,1مما1يوؤدي1اإىل1

عدم1�سعور1الطفل1بامللل1وال�سجر1فتقل1امل�سكالت1التعليمية.

الأ�سب�اب الرتبوي�ة: اأظه���رت1نتائج1اجل���دول1)7(1ح�سول1بع����ص1فقراته1على1ب- 
تقدي���رات1منخف�س���ة1واأغلبه���ا1ج���اءت1تقدي���رات1التالمي���ذ1فيه���ا1متو�سط���ة.1
وق���د1يعزى1ال�سب���ب1اإىل1دور1املدر�سة1واملعلم1من1حيث1قدرتهم1على1اال�ستماع1
والتع���رف1عل���ى1اأف���كار1التالمي���ذ1وتقديراته���م1الفردي���ة1ح���ول1م���ا1ي���دور1من1
مفاهي���م1وق�ساي���ا,1واإتقان1تنظي���م1واإدارة1ال�سف1وح�س���ن1التعامل1مع1الفئات1
املختلفة1واالهتمام1بجذب1انتباه1التالميذ1نحو1ما1يقول1املعلم1ويفعل1وذلك1
با�ستخ���دام1اإج���راءات1فعال���ة1ومنا�سب���ة1وكل1ذل���ك1ي���وؤدي1اإىل1وج���ود1منظومة1
اخالقي���ة1تنب���ذ1العن���ف1وت���رى1اأهمي���ة1ال���دور1الرتب���وي1يف1حتقي���ق1الرتبي���ة1

االأمنية1الهادفة1التي1ال1تتعاطى1مع1العنف1املدر�سي.

 الأ�سب�اب الجتماعي�ة: اأظه���رت1نتائ���ج1اجل���دول1)8(1ح�س���ول1جمي���ع1فقرات1ج- 
االأ�سب���اب1االجتماعي���ة1عل���ى1تقديرات1منخف�س���ة1من1قبل1تالمي���ذ1�سعوبات1
التعل���م.1وهذا1يدل1على1وجود1تقديرات1اإيجابية1لدى1التالميذ1حول1العنف1
م���ن1حي���ث1ع���دم1ارتباطه1�سخ�سي���ا1ًباالأ�سب���اب1االجتماعية,1لذا1ج���اءت1جميع1
الفق���رات1غ���ري1مرتبط���ة1بقناع���ات1وتقدي���رات1التالمي���ذ1م���ن1ذوي1�سعوبات1
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التعل���م1وق���د1يع���زى1ال�سب���ب1يف1ذل���ك1اإىل1الت���زام1البي���ت1واملدر�س���ة1مب�ساع���دة1
التالمي���ذ1عل���ى1تنمية1قدراتهم1يف1حتم���ل1امل�سوؤولية1واتخ���اذ1القرارات1ومنح1
الط���الب1فر����ص1التعب���ري1ع���ن1ذواته���م1وت�سجي���ع1اإب���داء1ال���راأي,1واالت�س���ال1
باأولي���اء1االأم���ور1من1اأج���ل1مناق�سة1اأو�س���اع1التالميذ1التعليمي���ة1وال�سخ�سية1

واالجتماعية.

ويت�س���ح1انه���ا1تتف���ق1م���ع1نتائج1درا�س���ة1ب���ركات1)2009(1والتي1اأكدت1وج���ود1اأ�سباب1
�سخ�سية1ذاتية1وتعليمية1واجتماعية1اأدت1اإىل1ظهور1ال�سلوكات1ال�سفية1العنيفة.

مناق�س�ة نتائ�ج ال�س�وؤال الثالث والذي ين��س على: هل هناك ف�روق ذات دللة 

اإح�سائية يف تقدي�رات التالميذ من ذوي ال�سعوبات التعليمية لأ�سكال العنف 

املدر�سي تعزى للجن�س؟

اأظه���رت1النتائج1عدم1وجود1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1ًيف1تقديرات1التالميذ1من1ذوي1
�سعوبات1التعلم1الأ�سكال1العنف1املدر�سي1تعزى1ملتغري1اجلن�ص.1وقد1يعزى1ال�سبب1
يف1ذل���ك1اإىل1اعتقاد1التالمي���ذ1من1ذوي1�سعوبات1التعلم1الذكور1واالإناث1االعتقاد1
الرا�س���خ1عل���ى1دور1االأ�س���رة1واملدر�س���ة1يف1اح���رتام1التلمي���ذ1كاإن�س���ان1ي�ستح���ق1دائما1ً
التقدي���ر1واالحرتام,1وبالتايل1فاإنه1ال1فرق1بني1الذكور1واالإناث1يف1احل�سول1على1
هذا1التقدير1واالهتمام.1اإ�سافة1اإىل1ت�سور1التالميذ1وب�سرف1النظر1عن1جن�سهم1
ب���اأن1االأ�س���رة1واملدر�س���ة1تعم���الن1على1توف���ري1بيئة1�سحي���ة1للتلميذ1داخ���ل1االأ�سرة1
واملدر�س���ة,1واالهتم���ام1بتكوي���ن1الع���ادات1واأمناط1ال�سل���وك1املرغوبة1ل���دى1االأبناء1
الذك���ور1واالإن���اث1عن1طري���ق1اتباع1اأ�سالي���ب1التن�سئة1االأ�سري���ة1الرتبوية1ال�سليمة1
والنا�سج���ة1بعي���دا1ًع���ن1العنف1والت�سل���ط.1وتختلف1عن1نتائج1عب���د1اهلل1وال�سهاب1
)2013(1والتي1اأكدت1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًيف1درجة1ال�سلوكات1العنيفة1غري1

التكيفية1لدى1تالميذ1�سعوبات1التعلم1تعزى1للجن�ص1ول�سالح1الذكور.
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التو�صيات

يف �سوء نتائج الدرا�سة الراهنة ومناق�ستها ميكن اقرتاح التو�سيات الآتية:

1	•�س���رورة1التع���اون1م���ا1ب���ني1اأولي���اء1االأم���ور1والهيئ���ة1التدري�سي���ة1واإدارة1املدر�سة1
ملراقب���ة1�سل���وك1االأطف���ال1العنيف1وحتدي���د1اأهم1املظاه���ر1ال�سلوكي���ة1ال�سلبية1

لدى1هوؤالء1االأطفال1وو�سعها1يف1عني1االعتبار.
ال���دورات1التدريبي���ة1للمعلم���ني1واملعلم���ات؛1حي���ث1يت���م1فيه���ا1توجيهه���م1 	•عق���د1
وتو�سي���ح1اأهم1املظاه���ر1ال�سلوكية1ال�سلبية1لدى1التالميذ1ليتم1لهم1معرفتها1

وكيفية1التعامل1معها.
	••اإج���راء1املزي���د1م���ن1الدرا�سات1يف1ه���ذا1االجتاه1على1فئات1ومراحل1اأخرى1من1

التالميذ1وجمموعات1اأكرب1لتاأكيد1هذه1املظاهر1والتعرف1عليها1.
• التخفي���ف1م���ن1اأوامر1املعلم���ني1واملعلم���ات1والواجبات1املدر�سي���ة1التي1قد1تعد1	

مبثاب���ة1اأعب���اء1ثقيل���ة1عل���ى1كاه���ل1الط���الب1ت���وؤدي1اإىل1ظه���ور1ه���ذه1املظاه���ر1
ال�سلوكية1ال�سلبية1العنيفة.
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فعالي��ة برنام��ج للتدريب على بع���س املهارات احلياتي��ة فى حت�صني 
ال�صعور بال�صعادة لدى الأطفال املعاقني عقليا "القابلني للتعلم"

اإعداد
د.�صهام عبدالغفار عليوة

 مدر�س ال�صحة النف�صية - كلية الرتبية - جامعة كفر ال�صيخ

املقدمة
مل���ا1ب���دا1اهلل1تب���ارك1وتع���اىل1خل���ق1الك���ون1اأق�سم1بعزت���ه1وجالل���ه1اأن1ي�سع1
العق���ل1يف1اأغل���ى1خلق���ه1اأال1وه���و1االإن�سان1؛1فمي���زه1به1عن1�سائ���ر1خملوقاته1ليفكر1
1 1يفيِ ويبحث1ويتعلم1ويتدبر1حيث1يقول1اهلل1�سبحانه1وتعاىل1يف1كتابه1الكرمي:1)اإيِنَّ
يَن1 1*1الَّذيِ 1ااْلأَْلَبابيِ أُويليِ 1اَلآي���اٍت1اليِ 1َوالنََّهاريِ 1اللَّْيليِ 1َواْختيِالفيِ 1َوااْلأَْر�صيِ َم���اَواتيِ 1ال�سَّ َخْل���قيِ
1 1َوااْلأَْر�صيِ َماَواتيِ 1ال�سَّ 1َخْلقيِ ُروَن1يفيِ ْم1َوَيَتَفكَّ هيِ َياما1ًَوُقُعودا1ًَوَعلَى1ُجُنوبيِ 1َقيِ َيْذُك���ُروَن1اهللَّ
()*(1,1وم���ع1اأننا1يف1ع�سر1 َنا1َع���َذاَب1النَّاريِ ���اًل1�ُسْبَحاَنَك1َفقيِ َن���ا1َم���ا1َخلَْق���َت1َهَذا1َباطيِ َربَّ
االنفج���ار1املع���ريف1والتكنولوج���ى1اإال1اأن1العق���ل1مازال1ميثل1�سرا1ًخفي���ا1ًمن1اأ�سرار1
خال���ق1ه���ذا1الك���ون1,1وكلم���ا1ف�سر1علم���اء1الطب1ثغرة1في���ه1ظه���رت1اأمامهم1ثغرات1
اأخ���رى1حتت���اج1اإىل1تف�س���ري1وحتلي���ل1,1فم���ا1بالك1مب���ن1�سلبه1اخلالق1ه���ذه1النعمة1
-العق���ل-1اأال1وهم«املعاق���ني1عقلي���اً«1؛1فهذه1الفئة1اإذ1ما1اأح�سن���ا1م�ساعده1والديهم1
عل���ى1تخفي���ف1درج���ة1معاناته���م1م���ن1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1؛1فاإننا1ق���د1نتمكن1من1
تاأهيله���م1نح���و1التكي���ف1م���ع1املجتمع1مما1قد1يع���ود1على1اأبنائهم1باخل���ري1واملنفعة1
وم���ن1ث���م1املجتمع1باأ�س���ره1,1لذلك1فهناك1حماوالت1م�ستم���رة1تت�سم1باجلدية1من1
قبل1االجتماعيني1وعلماء1علم1النف�ص1ملحاولة1تخفيف1�سدة1هذه1ال�سغوط1على1

االأقل1اإن1مل1يكن1هناك1اأمال1يف1عالجها1نهائيا.

ومن1اجلدير1بالذكر1اأن1هذا1الع�سر1هو1ع�سر1علم1النف�ص1االإيجابى1الذى1
ت���دور1اهتماماته1حول1مو�سوعات1اخلربات1واخل�سائ����ص1االإيجابية1لل�سخ�سية1
كال�سعادة1,1والثقة1,1والتفاوؤل1,1واالأمل1,1وتنظيم1الذات1,1وتوجيه1الذات1,1وهذا1ال1

)*(قران1كرمي1:1)�سورة1اآل1عمران:191-190(
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يعن���ى1اأن1درا�سة1االنفعاالت1ال�سلبي���ة1واال�سطرابات1النف�سية1قد1توقف1االهتمام1
به���ا1,1ولك���ن1يعنى1باالأحرى1حدوث1مزيد1من1االهتم���ام1مبو�سوعات1علم1النف�ص1

االإيجابى1,1)مارتن1�سيلجمان1101,120051,1(1.

حي���ث1يحت���اج1النج���اح1ف���ى1احلي���اة1اإىل1تقدي���ر1ذات1ع���ال1,1ف�سورتن���ا1عن1
اأنف�سن���ا1ت�سه���م1ب�س���كل1فعال1ف���ى1جناحن���ا1,1الأن1اأى1خلل1فى1هذه1ال�س���ورة1يدفعنا1
ل�س���وء1تقدي���ر1اإمكانياتنا1وم�ستقبلنا1وطموحاتنا1مما1يعرقل1قدرتنا1على1حتقيق1

.1( Branden, 2000, 203 )1االأف�سل

واإذا1كان���ت1مرحل���ة1الطفولة1مرحلة1حرجة1�سعب���ة1حيث1يواجه1الطفل1
�سعوب���ات1التكيف1مع1املتغريات1اجل�سمية1واالإنفعالية1ال�سريعة1فاإن1هذه1املرحلة1
تكون1اأكر1�سعوبة1بالن�سبة1للطفل1املعاق1الذى1يعانى1من1نف�ص1هذه1ال�سعوبات1

,1باالإ�سافة1اإىل1ما1يعانيه1من1تاأثري1االإعاقة.1

وبالنظ���ر1اإىل1االإعاق���ات1عام���ة1,1واالإعاق���ة1العقلي���ة1خا�س���ة1,1جندها1من1
االإعاق���ات1الت���ى1ق���د1ت���رتك1اأث���را1ًاأك���رب1على1�ساحبه���ا1,1ولع���ل1من1اأه���م1امل�سكالت1
الت���ى1يواجهه���ا1املع���اق1ب�س���كل1عام1ه���ي1الق�سور1ف���ى1امله���ارات1احلياتية1حي���ث1اإنه1
ميث���ل1حائ���اًل1بني1قدرة1املعاق1عقليا1ًعل���ى1اأداء1اأدواره1االجتماعية1وذلك1باملقارنة1

بال�سخ�ص1العادي.1

وم���ن1ثم1فاإن1اإع���داد1الفرد1املع���اق1عقليا1ًملواجهة1احلي���اة1يتطلب1اإك�سابه1
اأكرب1قدر1من1اخلربات1واملهارات1التى1توؤهله1لها1قدراته1وا�ستعدادته1حتى1يكون1
ع�س���وا1ًم�سئ���واًل1فى1املجتمع1,1ويخرج1من1حي���ز1االإعاقة1التامة1اإىل1االعتماد1على1
ال���ذات1جزئي���ا1ًاأو1كلي���ا1,1ًاأى1اأن1تنمية1امله���ارات1احلياتية1قد1متك���ن1املعاقني1عقليا1ً
من1الو�سول1اإىل1درجة1معينة1من1الكفاءة1ال�سخ�سية1االجتماعية1ت�ساعدهم1فى1

التفاعل1مع1مواقف1احلياة1وتوكيد1ال�سعور1بال�سعادة.1
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م�صكلة البحث: 
ال�سابق���ة1 الباحث���ة1للدرا�س���ات1 ا�ستق���راء1 البح���ث1م���ن1 انبثق���ت1م�سكل���ة1 1
واالأدبي���ات1الت���ى1تناولت1خ�سائ����ص1االأطفال1املعاق���ني1عقليا1ً»القابل���ني1للتعلم«1,1
حي���ث1اأظه���رت1اأن1ه���وؤالء1لي����ص1لديهم1قدرة1عل���ى1التفاعل1مع1االآخري���ن1,1كما1اأن1
لديه���م1نق�سا1ًوا�سحا1ًيف1املباداأة1االجتماعية1,1وال�سعادة1النف�سية1ونق�ص1قدرتهم1
عل���ى1التعبري1عن1م�ساعرهم1واأفكارهم1ونق����ص1قدرتهم1على1�سبط1اأنف�سهم1مما1

ي�سري1ب�سفة1عامة1اإىل1افتقارهم1اإىل1املهارات1احلياتية.1

وكذلك1هناك1درا�سات1اهتمت1باإعداد1برامج1لتنمية1املهارات1االجتماعية1 1
اأو1احلياتي���ة1مث���ل1درا�س���ة1مواه���ب1اإبراهي���م1ونعم���ة1م�سطف���ى1)1995(1,1ودرا�س���ة1
كيل���ى1وكارول���نيKelly & Carolin (1997) 1,1ودرا�س���ة1دع���اء1عو����ص1)1999(1,1
ودرا�سة1ال�سيد1دروي�ص1)1999(1,1ودرا�سة1مانريفا1ر�سدى1)1999(1,1ودرا�سة1�سيده1
اأب���و1ال�سع���ود1)2003(1.1وق���د1اأظه���رت1نتائج1تل���ك1الدرا�سات1مدى1كف���اءة1الربامج1
التدريبي���ة1ف���ى1تعديل1بع�ص1اأمناط1ال�سل���وك1ال�سلبى1لالأطف���ال1والذى1اأدى1اإىل1
تكيفه���م1االجتماع���ى1,1وحت�س���ني1مهارات1التوا�س���ل1لديهم1,1وكذل���ك1م�ساعدتهم1

على1تكوين1�سداقات.1

1فى1حني1تناولت1بع�ص1الدرا�سات1التعرف1على1مدى1تاأثري1برامج1االأن�سطة1
الريا�سي���ة1عل���ى1تنمي���ة1بع����ص1اجلوان���ب1النف�سي���ة1واالجتماعي���ة1ل���دى1االأطفال1
املعاقني1عقليا1“القابلني1للتعلم” مثل1درا�س���ة1اآمنة1ال�سبك�سى1)19941(1,1ودرا�سة1
1,Pabeks Megan  (1999 ) 1سفي���ة1جعف���ر1)1995(1,1ودرا�سة1بابيك�ص1ميج���ان�
ودرا�س���ة1اآم���ال1مر�سى1,1مها1العطار1)2000(1,1ودرا�سة1اأمل1حمرو�ص1)12002(1وقد1
اأظهرت1نتائج1تلك1الدرا�سات1اأن1ممار�سة1االأن�سطة1الريا�سية1تعمل1على1حت�سني1

وتطور1بع�ص1اجلوانب1النف�سية1واالجتماعية1لدى1االأطفال1املعاقني1عقلياً.

1كم���ا1اأن1هن���اك1بع����ص1الدرا�س���ات1هدف���ت1اإىل1التع���رف1عل���ى1م���دى1اأهمي���ة1
االأن�سطة1الرتويحية1على1بع�ص1اجلوانب1النف�سية1واالجتماعية1وتنمية1املهارات1
احلياتي���ة1ل���دى1االأطفال1املعاق���ني1عقليا1“القابل���ني1للتعلم” منه���ا1درا�سة1اإميان1
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هده���وده1)1998(1,1ودرا�س���ة1حنان1خميون1)12003(1,1ودرا�سة1ناجى1قا�سم,1فاطمة1
عب���د1الرحم���ن1)12008(.1وق���د1اأ�سفرت1نتائ���ج1تلك1الدرا�سات1ع���ن1اأهمية1ممار�سة1
االأن�سط���ة1الرتويحي���ة1كمج���ال1تطبيق���ى1الكت�س���اب1ال�سل���وك1التوافق���ى1وتنمي���ة1

املهارات1النف�سية1لدى1االأطفال1املعاقني1عقلياً.1

وهكذا1ات�سح1للباحثة1وجود1العديد1من1امل�سكالت1التى1يتعر�ص1لها1الطفل1
املع���اق1عقلي���ا1“القاب���ل1للتعل���م” حي���ث1يتعر����ص1للحرمان1م���ن1اكت�س���اب1املهارات1
احلياتي���ة1االأ�سا�سي���ة1الالزمة1لتنمية1ال�سعور1بال�سع���ادة1,1وبالتايل1ي�سبح1الطفل1
املعاق1عقليا1ًفى1اأم�ص1احلاجة1اإىل1برامج1تدريبية1خا�سة1تقدم1له1فى1وقت1مبكر1
م���ن1حياته1والت���ى1ت�ساعده1على1التفاعل1واالندماج1ف���ى1املجتمع1واإقامة1عالقات1
اإجتماعي���ة1م���ع1االآخري���ن1قد1ت�سع���ره1بال�سع���ادة1والتقدير1العال1لل���ذات1والتفاوؤل1

واالأمل1فى1حياة1اأف�سل.1

مم�ا �سبق ميكن حتديد م�سكلة البحث احل�ايل فى حماولة الإجابة على  1
الأ�سئلة التالية : 

م���ا1فاعلية1برنامج1التدريب1على1بع�ص1امله���ارات1احلياتية1فى1تنمية1ال�سعور1- 
بال�سعادة1لدى1االأطفال1املعاقني1عقليا1ً“القابلني1للتعلم”؟1

ما1ا�ستمرار1فاعلية1برنامج1التدريب1على1بع�ص1املهارات1احلياتية1فى1تنمية1- 
ال�سعور1بال�سعادة1لدى1االأطفال1املعاقني1عقليا1ً“القابلني1للتعلم”؟1

اأهداف البحث: تكمن1اأهداف1البحث1يف:1
الك�س���ف1عن1فاعلية1برنامج1التدريب1على1بع�ص1املهارات1احلياتية1فى1تنمية1- 

ال�سعور1بال�سعادة1لدى1االأطفال1املعاقني1عقليا1ً“القابلني1للتعلم.1
الك�س���ف1ع���ن1ا�ستمرار1فاعلية1برنامج1التدريب1عل���ى1بع�ص1املهارات1احلياتية1- 

فى1تنمية1ال�سعور1بال�سعادة1لدى1االأطفال1املعاقني1عقليا1ً“القابلني1للتعلم.1



العدد )7( اأبريل 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 138 -

اأهمية البحث: 
• تكم���ن1اأهمي���ة1البح���ث1ف���ى1اأهمي���ة1الفئ���ة1الت���ى1تت�س���دى1لدرا�ستها1وه���ى1فئة1	

ذوى1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1والذين1يحتاج���ون1اإىل1مد1يد1الع���ون1وامل�ساعدة1
له���م1وخا�س���ة1املعاقني1عقلي���ا1,1ًومما1يزيد1م���ن1اأهمية1البح���ث1تناوله1ملرحلة1

الطفولة.
• ت�س���ري1نتائ���ج1الدرا�سات1والبحوث1اأن1هناك1ندرة1ن�سبية1فى1الدرا�سات1العربية1	

واالأجنبي���ة1– ف���ى1ح���دود1اإط���الع1الباحث���ة1– الت���ى1تناول���ت1متغ���ري1ال�سع���ور1
بال�سعادة1لدى1املعاقني1عقليا1ًمما1يفر�ص1علينا1�سرورة1االإهتمام1بهذه1الفئة1
من1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1باعتبارها1من1اأكر1الفئات1عزلة1عن1املجتمع1

ب�سبب1طبيعة1اإعاقتهم.1
• حاج���ة1املع���اق1عقليا1ً“القابل1للتعلم” اإىل1برامج1رعاي���ة1توفر1له1احلد1االأدنى1	

م���ن1االإع���داد1للحياة1,1واالإ�ستقاللية1فى1ق�ساء1حاجته1اليومية1مما1قد1يقلل1
من1ال�سغوط1النف�سية1التى1يعانى1منها.1

• اإن1اإع���داد1برنامج1التدريب1عل���ى1بع�ص1املهارات1احلياتية1قد1يعمل1على1تنمية1	
واأت�س���اع1تفاعالته���م1االجتماعي���ة1مم���ا1ميكن1اأن1يوؤث���ر1فى1تنمي���ة1اإح�سا�سهم1

بال�سعادة1واالأمن1واالنخراط1يف1املجتمع.1
• توجي���ه1اأنظ���ار1املهتمني1باملعاق���ني1عقليا1ً“القابلني1للتعل���م” نحو1بذل1اجلهد1	

جت���اه1حتقي���ق1توا�س���ل1اأف�س���ل1م���ع1املجتم���ع1,1والعم���ل1عل���ى1زي���ادة1التفاع���ل1
االجتماع���ى1,1وحماول���ة1اكت�س���اف1قدراته���م1,1وو�س���ع1حل���ول1ق���در1االإم���كان1

مل�ساكلهم1,1واإ�ستغالل1تلك1القدرات1وفق1اإمكاناتهم.
• قد1تفيد1نتائج1هذه1البحث1البحوث1امل�ستقبلية1املهتمة1باملعاقني1عقليا1ًباإعداد1	

الربامج1املهنية1لهم.1

م�صطلحات البحث الإجرائية: 
) 1 ( برنامج التدريب على بع�س املهارات احلياتية :  

تعرف���ه1الباحث���ة1اإجرائيا1ًباأنه1:«1عملية1منظم���ة1وخمططة1خالل1فرتة1
زمني���ة1حم���ددة1ته���دف1اإىل1تدري���ب1االأطف���ال1املعاقني1عقلي���ا1ً»القابل���ني1للتعلم«1
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عل���ى1بع����ص1امله���ارات1اليومي���ة1بهدف1تنمي���ة1ال�سع���ور1بال�سع���ادة1واإك�سابه���م1قدرا1ً
م���ن1اال�ستقاللية1وذل���ك1من1خالل1تنفيذ1بع�ص1االأن�سط���ة1التى1تتم1بالتدرج1فى1

م�ستوى1�سعوبتها1.

Happiness1: 2( ال�سع��ادة(
تعرفه���ا1الباحثة1اإجرائي���ا1ًباأنها” اإنفعال1ن�سبى1يختل���ف1من1معاق1الأخر1
وم���ن1موق���ف1الأخ���ر1وي�ساحب���ه1بع����ص1الوجدان���ات1املوجب���ة1كالفرح���ة1واالبتهاج1
واحليوي���ة1والن�س���اط1,1واالإقب���ال1على1امل�ستقبل1بتف���اوؤل1واإح�سا�ص1الف���رد1بالر�سا1
ع���ن1ذات���ه1وعالقات���ه1االجتماعية1فى1حميطه1كاالأ�س���رة1واالأ�سدقاء1,1وما1يحققه1

من1جناح1وتفوق1عندما1ميار�ص1االأن�سطة1املختلفة”.1

Educable mentally1retarded 3( الأطفال املعاقني عقليا القابلني للتعلم(
ه���م1االأطفال1املوجودين1مبدر�سة1الرتبية1الفكرية1والذين1تنح�سر1ن�سبة1

ذكائهم1ما1بني1)50-70(1درجة1على1مقيا�ص1�ستانفورد1بنيه.1

الإطار النظري :-

الإعاقة العقلية :- 1
= مفهوم الإعاقة العقلية :1تنوعت1تعريفات1االإعاقة1العقلية؛1فمنها1:1

طبي�ًا:1ي���رى1عبدالعظي���م1�سحات���ه1)1991,18(1اأن1االإعاق���ة1العقلية1تعد1 1
مبثاب���ة1حال���ة1من1ال�سعف1يف1الوظيفة1العقلية1نتيجة1عوامل1داخلية1اأو1خارجية1
ت���وؤدي1اإىل1تده���ور1كف���اءة1اجلهاز1الع�سبي1مما1ينتج1عنه1نق����ص1يف1القدرة1العامة1
للنم���و1والتكام���ل1االإدراك���ي1والفه���م1ي���وؤدي1ب�سكل1مبا�س���ر1اإىل1ظه���ور1الكثري1من1

مظاهر1�سوء1التكيف1مع1البيئة1.

اجتماعي�ًا:1ي���رى1عبداملطل���ب1القريط���ي1)831,2005(1اأن1االإعاق���ة1العقلية1
ت�س���ري1اإىل1االأداء1الوظيفي1املنخف�ص1ع���ن1املتو�سط1بدرجة1جوهرية1يف1العمليات1
العقلي���ة1تك���ون1متالزم���ة1م���ع1ق�س���ور1يف1ال�سلوك1التكيف���ي1للف���رد1,1وحتدث1هذه1

احلالة1اأثناء1فرتة1النمو.1
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 (A.P.A)1اجلمعي�ة الأمريكية:اأق���رت1اجلمعية1االأمريكية1للط���ب1النف�سي
للدلي���ل1 الراب���ع1 االإ�س���دار1 يف1 1American Psychiatric Association
1DSM-IV (1994)1الت�سخي�سي1االإح�سائ���ي1لالأمرا�ص1واال�سطرابات1العقلية
�س���رورة1ا�ستيف���اء1املحكات1التالية1كمح���كات1اأ�سا�سية1لت�سخي����ص1احلالة1على1اأنها1

اإعاقة1عقلية1,1وهي1:
o 1اأداء1عقلي1عام1دون1املتو�سط1ون�سبة1الذكاء1حوايل1701اأو1اأقل1على1اختبار1ذكاء

يطبق1فردياً.
o 1عي���وب1اأو1ق�س���ور1يف1ال�سلوك1التكيفي1الراه���ن1)اأي1كفاءة1ال�سخ�ص1يف1الوفاء

بامل�ستويات1املتوقعة1ممن1هم1يف1عمره1اأو1جماعته1الثقافية1يف1اثنني1على1االأقل1
من1املجاالت1التالية1:التوا�سل1,1ا�ستخدام1اإمكانات1املجتمع1,1التوجيه1الذاتي1

,واملهارات1االأكادميية1الوظيفية1,العمل1,1الفراغ1,1وال�سحة1وال�سالمة(1.
o .1يحدث1ذلك1خالل1فرتة1النمو1اأي1قبل1�سن1181�سنة

111كم���ا1ت�س���ف1اجلمعي���ة1االأمريكي���ة1للط���ب1النف�س���ي1اأي�س���ا1االإعاق���ة1العقلية1بناء1
عل���ى1درج���ة1�سدت���ه1اإىل1اإعاق���ة1عقلية1ب�سيط���ة1ومتو�سطة1و�سدي���دة1و�سديدة1جدا11

(American Psychiatric Association ,1994,40- 60)

تربوي�ًا:1ي���ري1)ف���اروق1�س���ادق,111,20021(1اأن1االإعاق���ة1العقلي���ة1ت�سري1اإىل1
ع���دم1قدرة1املعاق1عقليا1ًعلى1التعل���م1والتح�سيل1ب�سورة1طبيعية1وبنف�ص1م�ستوى1
زمالئ���ه1االأ�سوي���اء1يف1ال�سف1الدرا�س���ي1الواحد,1وكثريا1ًما1ترك���ز1هذه1التعريفات1
عل���ى1االهتمام1بفئ���ة1املعاقني1عقليا1ًالقابلني1للتعلم1الذي���ن1ترتاوح1ن�سبة1ذكائهم1

ما1بني1501اإىل1701درجة1.

= ت�سنيفات الإعاقة العقلية :-
الت�سنيف الطبي وفقًا مل�سدر الأ�سباب املر�سية ودرجتها وزمن حدوثها:أ- 

1-  م�ن حيث م�س�در الإ�سابة:1حيث1ت�سم1نوعني:1وهم���ا1االإعاقة1العقلية1االأولية1
وه���ي1الت���ي1تن�س���اأ1ب�سبب1العوام���ل1الوراثية1اجليني���ة,1واالإعاقة1العقلي���ة1الثانوية1
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وه���ي1الت���ي1ترجع1اإىل1عوامل1بيئي���ة1خارجية1اأو1مكت�سبة1نتيج���ة1االإ�سابة1ببع�ص1
االأمرا�ص1اأو1احلرمان1البيئي1واالجتماعي1ال�سديد.

2-  م�ن حي�ث درج�ة املر��س: هن���اك1املعاق���ون1عقلي���ا1ًاالأدن���ى1م�ست���وى1اأو1االإعاقة1
العقلية1ال�سديدة1مثل1العته1Idiot1وهناك1الفئات1االأقل1درجة1مثل1فئات1املورون1
Moron,1ه���ذا1باالإ�ساف���ة1اإىل1االإعاق���ة1العقلية1الظاهري���ة1النا�سئة1عن1احلرمان1

البيئي1والثقايف.

3-  من حيث زمن الإ�سابة بالإعاقة:
-  املرحل�ة اجليني�ة: وت�سمل1االأ�سباب1الف�سيولوجي���ة1والباثولوجية1التي1حتدث1
للجينات1الوراثية1نتيجة1طفرات1غري1حمددة1االأ�سباب1توؤدي1اإىل1تكوينات1خاطئة1
من���ذ1مرحل���ة1ما1قبل1الوالدة1مث���ل1حاالت1�سغر1حجم1اجلمجم���ة,1هذا1باالإ�سافة1
اإىل1بع����ص1احلاالت1الناجتة1ع���ن1اإ�سابة1االأم1ببع�ص1االأمرا�ص1اأثناء1فرتة1احلمل1

مثل1االلتهاب1ال�سحائي1اأو1االإ�سابة1بالزهري1الوراثي1اأو1حاالت1الت�سمم.

-  اأثناء الولدة:1وهي1احلاالت1التي1تنجم1عن1تعر�ص1اجلنني1لبع�ص1املخاطر1اأو1
املمار�سات1اخلاطئة1اأثناء1عملية1الوالدة1مثل1ا�ستخدام1اأجهزة1ال�سفط1التي1ميكن1
اأن1توؤدي1اإىل1اإ�سابة1اجلمجمة1اأو1تعر�ص1الوليد1لالختناق1اأو1نق�ص1االأك�سجني.

-  بع�د ال�ولدة وخ�الل املرحل�ة النمائية: نتيج���ة1التعر����ص1الأمرا�ص1ي�س���اب1بها1
الطف���ل1مث���ل1االلتهابات1املخي���ة1مبختلف1اأنواعه���ا1اأو1الت�سمم1باأم���الح1الر�سا�ص1
اأو1اأول1اأك�سي���د1الكرب���ون,1ه���ذا1باالإ�سافة1اإىل1االإ�ساب���ات1وال�سدمات1املبا�سرة1التي1
ميك���ن1اأن1يتعر����ص1له���ا1الطفل1نتيجة1ح���ادث1اأو1ال�سقوط1عل���ى1الدماغ1من1مكان1

عاٍل1)فاروق1�سادق,22-181:20021(1.

ب- الت�سنيف طبقًا للمظاهر اجل�سمية لالإعاقة:
يت���م1ه���ذا1التق�سيم1بن���اء1على1اخل�سائ����ص1اجل�سمي���ة1والت�سريحية1املميزة1

لكل1فئة1من1فئات1املعاقني1عقلياً,1ومنها:
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1- املنغولي�ة Mongolism:1اأو1م���ن1يطل���ق1عليه���م1امل�ساب���ون1باأعرا����ص1داون1
Down Syndrome,1وه���م1اأولئ���ك1االأطف���ال1الذي���ن1يتمي���زون1ب�س���كل1خا����ص,1
ويعان���ون1من1اخت���الل1يف1الكروموزمات1نتيجة1ال�سط���راب1تكويني1يف1البوي�سة,1

حيث1يبلغ1عددها1471كروموزما1ًبداًل1من1461يف1الطفل1العادي.

2- ال�ست�س�سق�اء الدماغ�يHydrocephaly1:1ويتميز1ب�سخامة1الراأ�ص1وبروز1
اجلبه���ة,1وتنت���ج1االإعاق���ة1يف1هذه1احلال���ة1ب�سبب1ال�سغ���ط1امل�ستم���ر1لل�سائل1املخي1
وزيادت���ه1ب�س���كل1غ���ري1�س���وي1يف1الدماغ1مما1ي���وؤدي1اإىل1تل���ف1املخ,1ويتوق���ف1مقدار1

االإعاقة1على1مدى1التلف1احلادث1يف1اأن�سجة1املخ.

3- ك�رب الدم�اغMacrocephaly1:1وه���ي1تنتج1ع���ن1زيادة1حجم1الدم���اغ1نتيجة1
ك���رب1اجلمجم���ة1مع1زي���ادة1حجم1امل���خ1واخلاليا1ال�سام���ة1واملادة1البي�س���اء1ب�سورة1

غري1طبيعية.

4- �سغر حجم الدماغMicrocephaly1:1وهي1تنتج1عن1اإ�سابة1اجلنني1يف1ال�سهور1
االأوىل1م���ن1احلمل,1اأو1مر����ص1االأم1اأثناء1فرتة1احلمل1باأمرا�ص1معدية1مما1يوؤدي1
اإىل1التئ���ام1عظ���ام1اجلمجمة1يف1وقت1مبكر1ال1ي�سمح1بنمو1حجم1املخ1منوا1ًطبيعياً.1

ويكون1فيها1حجم1اجلمجمة1�سغريا1ًمع1�سغط1عظام1اجلمجمة1على1املخ.

5- القزامةCretinism1:1ومن1خ�سائ�سها1ق�سر1القامة1بدرجة1ملحوظة1حيث1
ال1يزي���د1ط���ول1الفرد1عن1)60-70(1�سم1,1ومن1اأ�سبابها1نق�ص1اإفراز1الغدة1الدرقية1

مما1يوؤدي1اإىل1تلف1يف1خاليا1املخ.

6- العامل الريزي�سيRH Factor1:1وينتج1عن1اختالف1دم1االأم1عن1دم1اجلنني,1
ف���اإذا1كان1دم1االأم1�سالب���ا1ًودم1اجلن���ني1موجب���ا1ًف���اإن1ذلك1ي���وؤدي1اإىل1تكوي���ن1اأج�سام1
م�سادة,1وا�سطراب1توزيع1االأك�سجني1وعدم1ن�سج1خاليا1الدم1وتك�سري1كرات1الدم1

احلمراء,1مما1يوؤدي1اإىل1تلف1املخ1وحدوث1االإعاقة1العقلية.
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ويق�س���د1 1:Metabolism الأي��س1 الناجت�ة ع�ن ا�سط�راب  العقلي�ة  الإعاق�ة   -7
به���ا1ا�سط���راب1التمثي���ل1الغذائ���ي1للم���واد1املختلف���ة1مث���ل1الده���ون1والربوتين���ات1

والكربوهيدرات.1)اآمال1باظه18-171,20121,1(

ج- الت�سنيف الرتبوي: وي�سم:
املعاقون1عقليا1ًفئة1القابلني1للتعلم1Educable Mentally Retarded1وهم1- 

يقابلون1فئة1االإعاقة1العقلية1الب�سيطة.
 -1Mentally Retarded Trainable1املعاق���ون1عقلي���ا1ًفئة1القابل���ني1للتدري���ب

وهم1يقابلون1فئة1االإعاقة1العقلية1املتو�سطة.
 - Mentally Retarded1املعاقون1عقليا1ًفئة1االإعاقة1العقلية1ال�سديدة1اأو1احلادة

1Severelyوهم1غري1القابلني1للتعلم1اأو1التدريب1)فاروق1�سادق,831,20021(1.

= خ�سائ��س الأطف�ال ذوي العاق�ة العقلي�ة الب�سيط�ة ) القابل�ني للتعل�م ( : 
وت�سمل

- اخل�سائ�س اجل�سمية واحلركية ، وت�سم:
o 1اأق���ل1ط���وال1ووزنا1ومتاأخرون1ع���ن1العاديني1يف1منوهم1احلرك���ي1)عبدالرحمن

�سليمان1321,2001,1(.
o 1ق�س���ور1يف1التواف���ق1الع�سل���ي1الع�سب���ي1والت���اآزر1الب�سري1احلرك���ي1واحتمالية

االإ�ساب���ة1باالإعاقات1احل�سية1كال�سمم1و�سعف1ال�سمع1واالإب�سار1و�سعوبات1يف1
ال�سري1يف1خط1م�ستقيم1)عبداملطلب1القريطي,2191,2005(.

o 111111111111111111111111111111111111111111111111111الرابع���ة �س���ن1 قب���ل1 االإخ���راج1 يف1 التحك���م1 اأو1 ال���كالم1 ي�ستطيع���ون1 ال1
)فتحي1عبدالرحيم721,1990,1(.

o .)49,12002,1اإ�سابات1ب�سرية1و�سمعية1تتباين1يف1�سدتها1)اميان1كا�سف
o .1)13,11992,1ق�سور1يف1املهارات1احلركية1الكبرية1والدقيقة1)جمال1اخلطيب
o .1)231,2012,1حركات1كثرية1غري1هادفة1)اآمال1باظة
o .)721,1993,1قدرات1�سعيفة1يف1القفز1واجلري1والتوازن1احلركي1)عال1اإبراهيم
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- اخل�سائ�س الجتماعية :1وت�سم1:
o 1ق�سور1يف1الكفاية1االجتماعية1والعجز1عن1التكيف1مع1البيئة1التي1يعي�ص1فيها

)عال1اإبراهيم901,2000,1(.
o .1)291,1998,1سعوبات1يف1التوا�سل1مع1االآخرين1)مني1الدهان�
o 1مي���ل1اإيل1االنط���واء1و�سعوب���ات1يف1التكي���ف1م���ع1املواق���ف1االجتماعي���ة1املختلفة

)رم�سان1القذايف1341,2005,1(.
o .1)281,2001,1اللعب1مع1من1هم1ا�سغر1منهم1�سنا1)�سعيد1العزة

- اخل�سائ�س النف�سية :1وت�سم1:
o .)461,1990,1سعور1باخلوف1وعدم1االأمن1)عبدالعظيم1مر�سي�
o .)91,2000,1سعور1بالدونية1)عال1اإبراهيم�
o .)33,12002,1يلجئون1اإيل1ا�ستخدام1احليل1الدفاعية1)اإميان1كا�سف
o 1سري���ع1الغ�س���ب1والعدواني���ة1و�سري���ع1اال�ستث���ارة1والتغي���ري1م���ن1حال���ة1نف�سي���ة�

الخري1)اآمال1باظة,231,2012(.
o .)961,1993,1تقدير1ذات1متدين1)عال1ابراهيم
o .)2231,2005,1اندفاعية1)عبداملطلب1القريطي

- اخل�سائ�س اللغوية :1وت�سم1:-
o .)2871,1997,1تاأخر1يف1النطق1واكت�ساب1قواعد1اللغة1)حممد1ال�سناوي
o 1عبداملطل���ب( وب�ساطته���ا1 اللغوي���ة1 املف���ردات1 و�سحال���ة1 اللغ���ة1 يف1 ا�سط���راب1

القريطي2201,12005,1(.
o 1بالنمطي���ة ويت�س���م1 واح���ده1 وت���رية1 عل���ي1 ي�س���ري1 كاأن1 ال�س���وت1 يف1 ا�سط���راب1

)عبدالعزيز1ال�سخ�ص179,11997,1(.

- اخل�سائ�س العقلية املعرفية :1وت�سم1:
o 111111111111111111ينم���و1مبق���دار1)10٫04اإيل0٫061(1م���ن1ال�سن���ة1العقلي���ة1ع���ن1كل1�سن���ة1زمني���ة

)�سهري1احمد851,1998,1(.
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o )131,2005,1احلاجة1اإيل1تي�سري1الب�سيط1من1املعرفة1واملفاهيم1)رم�سان1القذايف
o 1)2001,1ق�سور1يف1التفكري1)عبدالرحمن1�سليمان
o .)1999,1ق�سور1يف1ا�سرتجاع1ما1مت1تعلمه1)زينب1�سقري
o .1)841,1998,1سعف1يف1تتبع1املثريات1التعليمية1)�سهري1احمد�
o .)251,2012,1سعف1يف1تعلم1واكت�ساب1معلومات1وخربات1جديدة1)اأمال1باظة�

- اخل�سائ�س الرتبوية : وت�سم1:
o 1111111111111111التقليدي���ة املالحظ���ة1 مه���ارات1 يف1 وق�س���ور1 الدرا�س���ي1 التح�سي���ل1 يف1 �سع���ف1

)�سالح1هارون321,1985,1(.
o 1عدم1اال�ستيعاب1الدرا�سي1اإال1بعد1التكرار1الكثري,1يعتمد1علي1االأ�سياء1امللمو�سة

يف1تعلمه1)عال1اإبراهيم651,1993,1(1.
o 1,1ق�س���ور1يف1الق���درة1علي1ا�ستخدام1االألفاظ1يف1التعبري1عن1نف�سه1وعن1حاجاته

�سعف1القدرة1علي1التخيل1والت�سور1)اإميان1�سديق511,2003,1(1.

وهك���ذا1فاإنه1ميك���ن1ا�ستخال�ص1اأن1االأطف���ال1املعاقني1عقليا1القابلني1للتعلم1
يقرتب���ون1م���ن1اأقرانهم1العاديني1يف1اخل�سائ�ص1اجل�سمية1اإال1اإنهم1اأقل1قدرة1عقلية1
كما1اأنهم1يعانون1من1كثري1من1مظاهر1اال�سطراب1وامل�سكالت1االجتماعية1والنف�سية,1
ويبدون1قدرا1ًاأكرب1من1ال�سلوكيات1غري1املقبولة1اجتماعيا1ًمما1يوؤكد1على1حاجاتهم1
املا�سة1اإىل1اإعداد1برامج1خا�سة1ت�ساعدهم1على1حتقيق1م�ستوى1منا�سب1يف1منو1املهارات1

االجتماعية1وم�ساعدتهم1على1التغلب1على1م�سكالتهم1النف�سية.

2- التدري�ب عل�ى امله�ارات احلياتي�ة لالأطف�ال املعاق�ني عقلي�ًا »القابل�ني 

للتعلم«: 
يعتمد1التدريب1على1املهارات1احلياتية1على1منوذج1تعلم1اجتماعى1يتلقى1
في���ه1االأطف���ال1تعليمات1عن1املهارات1احلياتية1الت���ى1ت�سجعهم1على1اإقامة1عالقات1
وتفاع���الت1اجتماعي���ة1وي�سبح1اأكر1قدرة1على1التع���اون1مع1االآخرين1وعلى1تقبل1

العون1والتوجيه1منهم1.1
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وت���رى1ميادة1حممد1اأن1املهارات1احلياتية1عادات1يتدرب1عليها1الفرد1اإىل1
درج���ة1االإتق���ان1والتمك���ن1من1خ���الل1التفاعل1االجتماع���ى1وامل�ساركة1م���ع1االأفراد1
املحيط���ني1مم���ا1يجعله1ق���ادرا1ًعلى1اإقام���ة1عالقات1م�سبعة1مع1الط���رف1االآخر1فى1
جماله1النف�سى1واالجتماعى1وتكوين1�سلوكيات1اإيجابية1معززة1وتو�سيع1عالقاته1
وتفاعالته1االجتماعية1باالآخرين1لتهيئة1الفر�ص1للطفل1املعاق1عقليا1ًال�ستخدام1

املهارات1اجلديدة1)1ميادة1حممد1601,120061,1(1.

حي���ث1تاأخ���ذ1عالق���ات1الطف���ل1م���ع1اأقرانه1ف���ى1االت�س���اع1ليتعل���م1التكيف1
والتفاع���ل1معه���م1وي�ستطي���ع1اأن1يج���د1االأ�سالي���ب1املالئم���ة1الت���ى1ي�ستخ���دم1فيه���ا1
طاقات���ه1واإمكانيات���ه1بطريقة1بناءه1ت�ساعده1على1اإ�سب���اع1حاجاته1وتنمية1مهاراته1

دون1اإخالل1بقواعد1ال�سلوك1االجتماعي1ال�سليم1.1

وت�س�ري نادي�ة بن�ا اإىل عملي�ة التدري�ب والتعلم مبفهومه�ا الوا�سع 

ت�سمل اأربع جمالت هى :1

- املج�ال التعليم�ى :1وه���و1الع���امل1املحي���ط1بالطف���ل1ال���ذى1ميار�ص1في���ه1حياته1
وجتاربه1.1وقد1اأ�سارت1اإىل1اأن1املجال1اجليد1يتميز1بعن�سرين1هما1:1

- تن�وع املث�ريات ، تنظي���م1املث���ريات1م���ع1حتري���ك1الطف���ل1م���ن1تدري���ب1اإىل1اآخر1
وم���ن1مكان1الآخر1ومن1غرف���ة1الآخرى1حتى1يتعر�ص1ملثريات1متنوعة1متباينة1مع1
التقلي���ل1م���ن1ال�سو�س���اء1اأثناء1التدريب1حت���ى1ال1ي�ستت1انتباه���ه1ويركز1فقط1فى1

التدريب1على1املطلوب1فيه1.1

- من�وذج ال�سل�وك :1الطفل1املعاق1اأكر1من1غريه1حب���ا1ًفى1التقليد1وعند1طريقة1
التقلي���د1يتعل���م1اأ�سي���اء1كث���رية1ونظرا1ًلب���طء1الطفل1املع���اق1عقليا1ًف���ى1اال�ستجابة1
ع���ن1قرنائ���ه1االأ�سوي���اء1,1لذلك1يج���ب1اإعطاء1الوق���ت1الكافى1ف���ى1التدريب1بحيث1
ال1ينتق���ل1للتدريب1التاىل1اإال1بع���د1تنفيذ1املهارة1االأوىل1بطريقة1�سحيحة1�سليمة1
,1واأن1تك���ون1م���دة1التدري���ب1ق�سرية1وعلى1فرتات1,1م���ع1اإعطائه1مهلة1عند1انتقاله1

من1ن�ساط1الآخر1.1
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- الت�سجي�ع والدافعي�ة :1وهو1اإيج���اد1دافع1للطفل1للقي���ام1بال�سلوك1الذى1نرغب1
اأن1نعلم���ه1ل���ه1ومنح���ه1تر�سية1عند1قيامه1به1,1والدافعي���ة1نوعان1قد1تكون1داخلية1
امل�س���در11وه���ى1�س���ئ1م���ا1داخلى1مث���ل1رغب���ة1اأو1ف�سول1يدف���ع1الفرد1للقي���ام1بعمل1.1
وخارجي���ة1امل�س���در1وذلك1الأنه1ف�سوىل1يح���ب1اال�ستك�ساف1واإ�سباع1ف�سوله1وهو1ال1

يقوم1به1اإال1اإذا1�سعر1باحلب1واحلنان1واالهتمام1من1جانب1املربى1.1

- التفاعالت والتعليمات :1عند1تعليم1الطفل1املعاق1عقليا1ًيجب1مراعاة1قاعدتني1
اأ�سا�سيتني1هما1:1

- النتق�ال م�ن املعلوم اإىل املجه�ول :اأو1البدء1ب�سئ1يعرفه1الطف���ل1واالرتقاء1به1
اإىل1�سئ1اآخرال1يعرفه.

- معرفة نواحى القوة ونواحى ال�سعف عند الطفل1:1ومالحظته1مالحظة1منتظمة1
لتحديد1ما1هو1املطلوب1من1الطفل1اأن1يتعلمه1بال�سبط1ولتعليم1الطفل1اخلطوة1
االأدن���ى1م���ن1تلك1التى1يق���وم1بها1فع���اًل1وميار�سها1يتب���ع1اإحدى1الو�سائ���ل1الثالثة1

التالية1معا1ًاأو1بالتبادل1.1

- الإ�س�ارة واإعط�اء املثل :1اأن1يقوم1)املربى(1باملهارة1املطلوبة1تعلمها1اأمام1الطفل1
ويطلب1منه1تكرارها.

-1الت�سكي�ل1:1اأى1القي���ام1باملهارة1املعينة1خطوة1بخط���وة1مع1حت�سني1االأداء1فى1كل1
مرة1حتى1ي�سل1فى1النهاية1اإىل1اجلودة1املطلوبة1.1

- امل�ساعدة والتلقني :1اأى1االأخذ1بيد1الطفل1اإذا1عجز1عن1تقليد1اأداء1املربى1مثاًل1
وم�ساعدته1فى1الو�سول1اإىل1املطلوب1مثل1رفع1يده1لفتح1الباب1واإذا1عجز1عن1هذا1
مي�س���ك1الباح���ث1)املرب���ى(1الباب1بيده1وي�ساعده1فى1فتح1الب���اب1مع1ا�ستخدام1هذا1

االأ�سلوب1)امل�ساعد(1)1نادية1بنا12101,119901,1(1.

ويع���د1عجز1الطفل1عن1التوافق1فى1املواقف1االجتماعية1يرجع1اإىل1خلل1
فى1ر�سيده1فى1املهارات1املنا�سبة1لتلك1املواقف1اأو1اإىل1نق�ص1اخلربة1اأو1اإىل1التعلم1
اخلاط���ئ1لبع�ص1الت�سرفات1غري1املتوافق���ة1,1وهذا1ي�ستلزم1التدريب1على1املهارات1
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احلياتي���ة1,1تبع���ا1ل�سم���ات1االأطف���ال1مب���ا1ف���ى1ذل���ك1م�ساكله���م1املح���ددة1واأعمارهم1
واملواق���ف1االجتماعي���ة1,1وط���رق1التدري���ب1عل���ى1امله���ارات1احلياتي���ة1بفاعلي���ة1م���ع1
االأطفال1ذوى1العجز1االجتماعى1Social deficit1والختيار1هذه1الطرق1املنا�سبة1

تتطلب1مراعاة1ما1يلى1:1
1-1حتديد1طبيعة1ال�سعوبات1التى1يعانى1منها1الطفل.1

2-1حتديد1طبيعة1املواقف1التى1يواجه1فيها1الطفل1تلك1ال�سعوبة1.1
3-1اختي���ار1ط���رق1اأو1ا�سرتاتيجي���ات1التدري���ب1الت���ى1ين���اط1به���ا1اإك�س���اب1الطف���ل1
امله���ارات1احلياتي���ة1الت���ى1تع���وزه1ف���ى1املوق���ف1االجتماع���ى1امل�س���كل1بالن�سب���ة1ل���ه111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

)1اأ�سامة1اأبو1�سريع12381,119931,1(1.

- املهارات احلياتية لدى املعاقني عقليًا : 
1م���ن1اأق���دم1التعريف���ات1للتخل���ف1العقل���ى1تل���ك1الت���ى1رك���زت1عل���ى1غي���اب1
الكف���اءة1االجتماعي���ة1لديه���م1مث���ل1الف�س���ل1ف���ى1العناي���ة1بال���ذات1والف�س���ل1ف���ى1
التواف���ق1االجتماع���ى1كمعي���ار1اأ�سا�سى1للتخل���ف1العقلى1,1فتح���دث1دول1Doll1عن1
الن�س���ج1االجتماع���ى1كموؤ�س���ر1للكف���اءة1االجتماعي���ة1واأع���د1مقيا�سا1ًخا�س���ا1ًلذلك1
ع���رف1مبقيا����ص1فاينالن���د1للن�سج1االجتماع���ى1,1ويرى1كل1من1را�سل���ى1وجري�سام1
اأن1الكف���اءة1االجتماعي���ة1ت�سم���ل1على1عن�سرين1هما1:1ال�سل���وك1التكيفى1واملهارات1

احلياتية1)�سهري1�سا�ص1321,120021,1(1.

اأ( ال�سلوك التكيفى :1وهو1ي�سمل1املهارات1الوظيفية1اال�ستقاللية1,1والنمو1البدنى1
,1ومنو1اللغة1والكفاءة1االأكادميية1.1

ويرى1ليالندLeland (1978) 1اأن1ال�سلوك1التكيفى1ي�سمل1جمالني1هما:1

1- الوظيف�ة ال�ستقاللي�ة :1Independent Functioning1:-1وت�سري1اإىل1قدرة1
الف���رد1عل���ى1القي���ام1مبهارات1يتوقعه���ا1املجتمع1من1الطفل1فى1عم���ر1معني1مثل1:1

ا�ستخدام1التواليت1,1التغذية1,1ارتداء1املالب�ص1..الخ1
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اإىل1 ت�س���ري1 الت���ى1 1: 1Social Responsibility الجتماعي�ة1 امل�سئولي�ة   -2
م�ستوي���ات1املج���اراة1االجتماعية1)امل�ساي���رة(1لدى1الفرد1.1والتواف���ق1االجتماعى1,1

الن�سج1العاطفى1,1اال�ستقاللية1االقت�سادية1)جزئية1اأو1كلية(1.

 Grossman11ومن1بعده1جرو�سمانHebert11ولقد1اأر�سى1كل1من1هيربت
(1983)1اأ�سا����ص1م�سطل���ح1ال�سل���وك1التكيفى1فى1تعريف1التخل���ف1العقلى1لي�سري1
اإىل1الفاعلي���ة1والدرجة1التى1يفى1بها1الفرد1مب�ستوى1الكفاية1الذاتية1وامل�سئولية1
االجتماعي���ة1املتوقع���ة1ف���ى1جماعت���ه1العمري���ة1والثقافي���ة11)يف:1حمم���د1حمرو�ص1

ال�سناوى,13581,11996(1.

1وق���د1تبن���ت1اجلمعي���ة1االأمريكي���ة1للتخل���ف1العقل���ى1,1ال�سل���وك1التكيفى1
كمح���ك1اأ�سا�س���ى1لت�سني���ف1املعاق���ني1عقلي���ا1ًاإىل1فئ���ات1جنب���ا1ًاإىل1جن���ب1مع1حمك1

انخفا�ص1القدرة1العقلية1.1

اأم���ا1العن�س���ر1الثان���ى1م���ن1عنا�س���ر1الكف���اءة1االجتماعي���ة1وه���و1امله���ارات1
احلياتية1فاإنه1ي�ستمل1على1:1

 I 1) االأف���راد1 ب���ني1 ال�سخ�سي���ة1 ال�سلوكي���ات1 1( البين�سخ�سي�ة  ال�سلوكي�ات   -
1.1Accepting authority11مثل1تقبل1ال�سلطةinterpersonal behaviors

- ال�سلوكي�ات املتعلق�ة بال�ذاتSelf related behaviors 1مث���ل1التعب���ري1عن1
امل�ساعر1,1ال�سلوك1االأخالقى1,1Ethical1املوقف1االإيجابى1اإيذاء1الذات1ال�سلوكيات1
اإتب���اع1التعليم���ات1,1العم���ل1 1, املتعلق���ة1بالواجب���ات1مث���ل1املواظب���ة,1اإجن���از1امله���ام1
امل�ستم���ر1.1ولق���د1اأ�سب���ح1من1امل�سلم1به1اأن1نق����ص1املهارات1احلياتية1ميث���ل1اإ�سكالية1
عن���د1االأطف���ال1املعاق���ني1عقلي���ا1ًحي���ث1وج���د1اأن1�سع���ف1التاأقل���م1يوج���د1مبع���دالت1
مرتفع���ة1بني1املعاقني1عقليا1,1ًفمعظ���م1م�سكالت1هذه1الفئة1ذات1�سبغة1اجتماعية1

.1( Matson & Andrasik, 1982,533)

وق���د1اتفق���ت1نتائج1ع���دد1كبري1م���ن1الدرا�سات1علي1طبيع���ة1ومدى1نق�ص1
املهارات1احلياتية1لدى1املعاقني1عقليا1ًوتفيد1فى1معظمها1اأنه1يوجد1لديهم1نق�ص1
فى1العالقات1ال�سخ�سية1الذى1ينعك�ص1على1انعدام1التوافق1الناجح1فى1املجتمع1.1
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 Matson & Andrasik: (1982) واأندر�سي���ك1 مات�س���ون1 واأورد1
تقري���را1ًيفي���د1باأن1الكبار1م���ن1ذوى1االإعاقة1العقلية1الب�سيط���ة1غالبا1ًما1يطردون1
م���ن1الوظائ���ف1الت���ى1تتطل���ب1املناف�س���ة1وذلك1غالب���ا1ًما1يك���ون1ب�سب���ب1عقبات1فى1
العالق���ات1االجتماعي���ة1ال�سخ�سي���ة1اأك���ر1من1العجز1ف���ى1اإجناز1امله���ام1الوظيفية1
وعل���ى1ه���ذا1ف���اإن1املعاقني1عقلي���ا1ًيكونوا1فى1خط���ر1ب�سبب1الق�س���ور1املعرفى1الذى1
ي���وؤدى1اإىل1العج���ز1فى1فه���م1كيفية1الت�سرف1ف���ى1االأو�س���اط1االجتماعية1املختلفة1

.1Matson & Andrasik 1982 , 418)(

وق���د1ب���ني1ماثي���و1Mathew1اأن1االأطف���ال1املعاق���ني1عقلي���ا1ًع���ادة1لديه���م1
اأ�سدق���اء1قليل���ني1,1واأنهم1اأقل1تفاعاًل1من1الناحية1االجتماعية1,1وعلى1درجة1اأكرب1
من1االنعزالية1واالنفراد1فهم1ينخرطون1فى1اأن�سطة1عامة1ومي�سون1اأوقاتا1ًقليلة1
خ���ارج1بيوته���م1كم���ا1اأنهم1قليلى1الكف���اءة1االجتماعي���ة1)فى:1�سليم���ان1الريحانى1,1

.1)1985,192

ويذك���ر1اأحمد1�سام���ى1اأن1املعاقني1عقليا1ًال1يهتمون1بتكوين1عالقة1بينهم1
وبني1اأقرانهم1و1مييل1الطفل1املعاق1عقليا1نحو1امل�ساركة1مع1االأ�سغر1منه1�سنا1ًفى1
ن�ساط���ه1,1وال1ي�سعر1بال���والء1للجماعة1,1وال1يحتمل1عادات1وتقاليد1املجتمع1,1الأنه1
ال1ي�سعر1باأهميته1للجماعة1,1وجند1اأن1�سداقاته1موؤقتة1)اأحمد1�سامى19901,1(1

1ويقرر1كمال1مر�سى1اأن1كثريا1ًمن1�سباب1املعاقني1عقليا1ًيجد1�سعوبة1فى1
التحول1من1حياة1املدر�سة1واالعتماد1على1الوالدين1اإىل1حياة1الرا�سدين1العاديني1
واالندم���اج1معه���م1فى1احلي���اة1االجتماعي���ة1ب�سبب1نق����ص1مهاراته���م1االجتماعية1
واملهني���ة1وف�سله���م1ف���ى1القي���ام1ب���االأدوار1االجتماعي���ة1املتوقع���ة1منه���م1ف���ى1الر�سد1111111111111111111

)1كمال1مر�سى3771,120001,1(1.

3 -1Happiness1:11ال�سع�ادة
م���ن1اأه���م1املو�سوعات1الت���ى1�سغلت1اهتمام1علم���اء1علم1النف����ص1االإيجابى1
,1ه���ى1ال�سع���ادة1,1Happiness1ب���ل1وميك���ن1اعتباره���ا1املو�س���وع1الذى1حق���ق1رواجا1ً
واإنت�س���ارا1ًله���ذا1العل���م1,1وذلك1رمبا1حلداثتها1ن�سبيا1ًعل���ى1علم1النف�ص1والذى1ظل1
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منغم�س���ا1ًف���ى1مو�سوع���ات1تتعل���ق1بال�سخ�سية1الغري1�سوي���ة1كالقل���ق1,1واالإكتئاب1,1
وال�سغ���وط1,1وغريه���ا.....1وال�سخ�سي���ة1ال�سعيدة1تتمتع1بالفع���ل1بكامل1ال�سواء1,1

فال�سعادة1هدف1من1االأهداف1ال�سامية1التى1ي�سعى1االإن�سان1للو�سول1اإليها.1

وتعترب1ال�سعادة1من1اأهم1املفاهيم1التى1يبحث1فيها1علم1ال�سحة1النف�سية1
,1بل1اإن1هذا1العلم1عادة1ما1يعرف1على1اأ�سا�ص1اأنه1يهدف1اإىل1حتقيق1�سعادة1االإن�سان1
,1حي���ث1تع���رف1ال�سح���ة1النف�سي���ة1باأنه���ا1ت�ستهدف1معون���ة1كل1ف���رد1وتدريبه1على1
العي����ص1ال�سعي���د1املنتج1فى1بيئة1اجتماعي���ة1,1كما1تعترب1ال�سع���ادة1مقيا�سا1ًلل�سحة1
النف�سي���ة1,1حي���ث1تقا����ص1ال�سح���ة1النف�سية1للف���رد1مبدى1قدرته1عل���ى1التاأثري1فى1
بيئت���ه1وقدرت���ه1على1التكيف1مع1احلياة1مبا1ي���وؤدى1ب�ساحبها1اإىل1قدر1معقول1من1

االإ�سباع1ال�سخ�سى1والكفاءة1وال�سعادة1)1اأمانى1عبد1املق�سود1255,120061,1(.

بينت1الدرا�سات1التتبعية1لل�سعادة1االآثار1االإيجابية1على1ال�سلوك1اخللقى1
,1واأن1ال�سع���ادة1تنم���ى1االإيث���ار1Altrruism1واالجتماعي���ة1Sociability1ويتواف���ر1
الدلي���ل1عل���ى1ذلك1اأن1ال�سع���ادة1ترتقى1بالن�ساط1واملب���ادرة1,1ومل1تظهر1دالئل1على1

اآثار1�سلبية1على1االإبداع1)1اأحمد1عبد1اخلالق1و�سالح1مراد15841,120011,1(1.

فال�سع���ادة1مبثاب���ة1املوؤ�س���ر1الوحي���د1اجلدي���ر1مبف���ردة1اأن1يتنب���اأ1بالوجود1
ال�سخ�سى1االأف�سل1,1وذلك1الأن1بو�سع1اأى1�سخ�ص1اأن1يفهم1ما1يعنيه1لفظ1ال�سعادة1
,1كم���ا1بين���ت1درا�سات1باي���ورووى1We & Bauere 19921اأن1ال�سعادة1يطمع1اإليها1
فى1كافة1الثقافات1بو�سفها1هدفا1ًنهائيا1ًللحياة11)1عادل1هريدى1,1طريف1�سوقى1

.1)1471,120021,

تعريف ال�سعادة :- أ- 
تع���رف1ال�سع���ادة1ف���ى1معج���م1عل���م1النف����ص1والط���ب1النف�سى” اإنه���ا1حالة1
م���ن1امل���رح1والهناء1واالإ�سباع1ين�ساأ1اأ�سا�سا1ًف���ى1الدوافع1,1ولكنها1ت�سمو1اإىل1م�ستوى1
الر�س���ا1النف�سى1,1وهى1وج���دان1ي�ساحب1حتقيق1الذات1ككل” )جابر1عبداحلميد1

وعالء1الدين1كفافى114851,119911,1(1.
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ويعرفه���ا1)اأحم���د1عبداخلال���ق1و�س���الح1م���راد120011,1(1باأنه���ا” الدرج���ة1
الت���ى1يحك���م1فيها1ال�سخ�ص1اإيجابيا1ًعلى1نوعية1حياته1احلا�سرة1بوجه1عام1اأى1اأن1
ال�سع���ادة1ت�سري1اإىل1ح���ب1ال�سخ�ص1احلياة1التى1يعي�سه���ا1وا�ستمتاعه1بها1وتقديره1

الذاتى1لها1ككل” )1اأحمد1عبداخلالق1و�سالح1مراد15831,120011,1(1.

Mahon & Yarcheski , (2002) ويار�سي�سك���ى1 ماه���ون1 وتع���رف1
 ( Mahon &1.”ال�سع���ادة” باأنه���ا1خ���راج1احليوي���ة1واحلما�س���ة1والطاق���ة1العالي���ة

Yarcheski , 2002, 309 )

اإيجابية1 اأو1 وتع���رف1دالي���ا1موؤمن1ال�سع���ادة1باأنها” خربة1انفعالية1�س���ارة1
تت�سم���ن1ال�سع���ور1بالبهجة1والتفاوؤل1وال�س���رور1والفرح1وحب1النا����ص1واالإح�سا�ص1

بالقدرة1على1التاأثري1فى1االأحداث” )1داليا1موؤمن14361,120041,1(1.

يك���ون1 اأن1 يعن���ى”  بال�سع���ادة1 االإح�سا����ص1 اأن1 1)2004( فريابيف���ر1 ت���رى1
لدي���ك1ثق���ة1ف���ى1نف�س���ك1واأن1يك���ون1�سع���ورك1اإيجابي���ا1ًنح���و1ذات���ك1ونح���و1حياتك1
,1كم���ا1يعن���ى1اأي�س���ا1ًاأن1تتقب���ل1نف�س���ك1ب���كل1ما1فيها1م���ن1نواحى1الق���وة1وال�سعف” 

)فريابيفر1901,120041,1(1.1

وت�س���ري1اأمان���ى1عبداملق�س���ود1اأن1ال�سع���ور1بال�سع���ادة1النف�سية1ه���و” �سعور1
داخل���ى1اإيجاب���ى1�سب���ه1دائ���م1يعك����ص1الر�س���ا1ع���ن1احلي���اة1,1والطماأنين���ة1النف�سية1,1
والبهج���ة1واال�ستمت���اع1,1وال�سبط1الداخلى1وحتقيق1ال���ذات1,1وقدرة1على1التعامل1
مع1امل�سكالت1وال�سعوبات1بكفاءة1وفعالية” )1اأمانى1عبداملق�سود12731,120061,1(1.

ويعرف1اأحمد1متوىل1ال�سعادة1باأنها” حالة1من1الفرح1والبهجة1والراحة1
النف�سي���ة1يعي�سه���ا1الفرد1,1هذه1احلالة1تك���ون1نتيجة1خلربات1الفرد1االإيجابية1فى1
احلياة1اليومية1كالعمل1واالأ�سرة1والنجاح1فيها1بدرجة1معقولة1,1ومتتعه1بال�سحة1
البدني���ة1,1وخلوه1م���ن1اال�سطرابات1النف�سية1والعقلية1,1االأمر1الذى1يجعل1الفرد1

را�سيا1ًعن1حياته1مقيما1ًلها1تقييما1ًاإيجابياً” )1اأحمد1متوىل13031,120061,1(1.
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و1ميك���ن1الق���ول1على1الرغ���م1من1اإختالف1الكثريين1ف���ى1حتديد1تعريف1
لل�سعادة1,1اإال1اأنهم1اتفقوا1على1اأنها1هدف1كل1اإن�سان1عرب1الزمان1واملكان1,1واأو�سح1
الكثريين1اأن1ماهية1ال�سعادة1هى1الر�سا1عن1النف�ص1,1والقناعة1,1وارتياح1ال�سمري1
,1والتوافق1مع1الذات1واالآخرين1,1وحتقيق1الذات1,1وحتقيق1االأهداف1,1وهى1جميعا1ً
لي�س���ت1تعريفات1لل�سعادة1واإمنا1هى1ط���رق1الو�سول1اإىل1ال�سعادة1من1وجهات1نظر1

خمتلفة.1

ب- العوامل املوؤثرة فى ال�سعادة  وتتمثل هذه العوامل فى الآتى : 

= العوام�ل ال�سخ�سي�ة وت�سم :

1 ( العوامل اخلم�سة الكربى : وهي
اأ ( الإنب�س��اط : 

وج���د1كل1م���ن1ويرجن1واآخرون1Wearing et al., (1985)1اأن1االنب�ساط1
يعر����ص1ال�سباب1الأح���داث1حياتيه1مرغوبة1والتى1بدوره���ا1اأدت1اإىل1م�ستوى1عاىل1
من1التوافق1االإيجابى1وكذلك1فى1زيادة1االإنب�ساط.1ووجد1كل1من1كو�ستا1واآخرون1
1Costa et al., (1981)اأن1العالق���ة1قوي���ة1جدا1ًلدرجة1اأنه1باإمكان1االنب�ساط1اأن1

( Cheng & Furnham, 2002, 922 ).ينباأ1عن1ال�سعادة1الأكر1من1171�سنة

ي�سري1كل1من1اأيزنك1)1990(1,1فران�سي�ص1واآخرون1)1990(,1كوبرودينف1
)1998(1,1�سين���ج1وفرينه���ام1)2000(1اأن1االإنب�س���اط1يرتب���ط1تبادلي���ا1ًبال�سع���ادة1,1
وموؤ�س���ر1دال1ومبا�س���ر1لل�سع���ادة1,1واأنه1من1�سمات1ال�سخ�سي���ة1التى1ت�سكل1االأ�سباب1

الرئي�سية1ل�سعادة1الفرد.)1�سيماء1عبدالهادى1321,120071,1(1

ب( الع�سابي��ة : 
االإ�ستق���رار1 اأن1  ”Francias et al., واآخ���رون1 فرن�سي����ص1 اأ�س���ار1
وال�سب���اب1 االأطف���ال1 عن���د1 لل�سع���ادة1 الوحي���د1 املنب���ئ1 ه���و1 العاطف���ى1 الثب���ات1 اأو1
والتعا�س���ة” ال�سع���ادة1 بع���دم1 ترتب���ط1 والع�سابي���ة1 العاطف���ى1 الثب���ات1 وع���دم1

.(Francias, et al., 1998, 168 )
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ج�( املج��اراة : 
يت�سمن1هذا1العامل1�سمات1ال�سخ�سية1التى1ترتكز1على1نوعية1العالقات1
البين�سخ�سي���ة1من1قبيل1التعاطف1والدفء1واحلنو1وترتبط1املجاراة1بالر�سا1عن1
احلي���اة1,1وعل���ى1نحو1�سال���ب1بالوجدان1ال�سال���ب1ومنباأ1جيد1بالوج���دان1االإيجابى1
اأن1 1Myers & Diener (1995)بقوله���م1 اأك���د1كل1م���ن1ماي���رز1ودي���ر1 ,1وق���د1
ال�سع���داء1يت�سم���ون1ب�سمات1ال�سخ�سية1بعينه���ا1اإىل1جانب1متتعهم1بعالقات1قوية.

(1Cooper & Deneve , 1998, 210-221 )

د ( يقظ�ة ال�سمي�ر : 
يت�سم���ن1ه���ذا1العام���ل1ال�سل���وك1املوج���ه1نحو1هدف1م���ن1قبي���ل1الفعالية1
ومراع���اة1القان���ون1,1و�سم���ات1ال�سب���ط1واالندفاعي���ة1والوف���اء1بالواجب���ات1عل���ى1
الوج���ه1االأكم���ل1والكف���اح1م���ن1اأجل1االإجن���از1وتهذيب1النف����ص1واملثاب���رة1والتنظيم111111111111111111111111

)عادل1هريدى1وطريف1�سوقى154,120021,1(1.
وت���رى1الباحث���ة1اأن1االأ�سخا����ص1يقظ���وا1ال�سمري1ي�سع���ون1اأهداف���ا1ًاأعلى1 1
ومييل���ون1الإجن���از1املزيد1من1اأو�ساع1العمل1,1ومن1ثم1يكون���ون1اأكر1مياًل1لل�سعور1

باأنهم1را�سيني1عن1حياتهم.1

ه�( الإنفتاح على اخلربة : 
يت�سم���ن1االنفتاحي���ة1واالإبداعي���ة1واالعتق���اد1ف���ى1ع���امل1متمي���ز1فكريا1,1ً
واحلاج���ة1للتغي���ري1والتن���وع1واحل�سا�سي���ة1اجلمالي���ة1والقي���م1الالت�سلطي���ة1,1واأن1
االنفتاح1على1اخلربة1يوؤدى1اإىل1زيادة1فى1كافة1االنفعاالت1�سواء1كانت1اإيجابية1اأو1

 ( Cooper & Deneve, 1998, 198-199 )1.سلبية�

2 ( الوجدان املوجب : 
ميك���ن1حتدي���د1م�ساع���ر1ال�سع���ادة1الذاتي���ة1ع���ن1طري���ق1مرك���ز1ال�سخ����ص1
عل���ى1بعدي���ن1م�ستقلني1هما1الوج���دان1االإيجابى1وال�سلب���ى1,1واأن1الفرد1�ستكون1له1
درج���ة1مرتفعة1لل�سعادة1الذاتية1عندما1ترتفع1درجته1فى1الوجدان1االإيجابى1عن1

( Hills & Avgyle , 2001 ,1358 ).ال�سلبى



فعالية برنامج للتدريب على بع�س املهارات احلياتية يف حت�شني ال�شعور بال�شعادة د . �شهام عبدالغفار عليوة

- 155 -

فكث���ريا1ًم���ن1الباحث���ني1يفرت�س���ون1اأن1الدرج���ة1املرتفعة1عل���ى1الوجدان1
االإيجابى1موؤ�سرا1ًلل�سعادة1وال�سعور1بالر�سا1بوجه1عام1مبعنى1قدرة1مرتفعة1على1

مواجهة1ال�سغوط1)1فريح1العنزى13571,120011,1– 1358(1.

3 ( تقدي�ر ال�ذات : 
ف���ذوى1التقدي���ر1الذات���ى1املنخف����ص1يعزل���ون1اأنف�سهم1ع���ن1االآخرين1فى1
كث���ري1م���ن1االأحي���ان1ومييل���ون1الأن1يكونوا1مكتئب���ني1اأكر1من1ه���وؤالء1ذوى1تقدير1
ال���ذات1الع���اىل1,1ومن1ناحية1اأخ���رى1وجد1اأن1تقدير1ال���ذات1ينخف�ص1اأثناء1فرتات1
ع���دم1ال�سع���ادة1مثل1االإكتئاب1مم���ا1ي�سري1اإىل1وجود1ال�سببي���ة1املزدوجة1بني1تقدير1

 (Cheng & Furnham , 2002, 923-924 )1.الذات1واالكتئاب

اأم���ا1مي�س���ال1ف���رير1Furr, M, (2005)1فاخت���رب1الف���روق1ب���ني1ال�سع���ادة1
وتقدي���ر1ال���ذات1ل���دى1)146(1طالب���ا1ًجامعي���ا1,1ًواأ�س���ار1اإىل1اأن1ال�سع���ادة1ترتب���ط1
بالتاأثري1االإيجابى1املرتفع1,1واأن1تقدير1الذات1يرتبط1بالتاأثري1ال�سلبى1املنخف�ص1
وكان1الط���الب1مرتفع���ى1ال�سعادة1يخربون1امل�ساعر1االإيجابي���ة1,1كما1كان1الطالب1
مرتفع���ى1تقدي���ر1الذات1اأق���ل1قلقا1,1ًواكتئاب���ا1ًواإح�سا�ص1بال�سغ���وط1عن1منخف�ص1
تقدي���ر1ال���ذات1,1وكان1الط���الب1مرتفع���ى1تقدير1ال���ذات1ومرتفعى1ال�سع���ادة1اأكر1

 ( Furr , M, 2005, 105, 126 )1.اإح�سا�سا1ًمبعنى1احلياة

4 ( التف���اوؤل : 
م���ن1االأم���ور1الت���ى1ح���ازت1اهتم���ام1الباحثني1م���ا1ي�سم���ى1بالتف���اوؤل1الغري1
واقع���ى1ويق�س���د1بذلك1ميل1النا�ص1اإىل1االإعتقاد1ب���اأن1االحتمال1االأعلى1اأن1يحدث1
لهم1اأحداث1�سارة1,1ومن1االحتمال1االأقل1اأن1يحدث1لهم1اأحداث1غري1�سارة1مقارنة1
باالآخري���ن1,1وم���ن1هن���ا1يت�س���ح1اأن1التفاوؤل1ل���ه1عالقة1موجبه1مبتغ���ريات1التوافق1
النف�س���ى1واالجتماع���ى1وموؤ�سرا1ًعلى1�سع���ادة1الفرد1ور�ساءه1ع���ن1ذاته1وعن1حياته1

امل�ستقبلية1)1فريح1العنزى13571,120011,1(1.
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ووج���د1كومبت���نيCompten 2000 1اأن1التف���اوؤل1ارتب���ط1ب�س���كل1تبادىل1
واإيجاب���ى1بال�سع���ادة1بني1)347(1طال���ب1جامعى1ومقيم1جمتمع���ى1ويفرت�ص1على1
  ( Mahon & Yarcheski, 2002,.1ذلك1اأن1التفاوؤل1مرتبط1اإيجابيا1ًبال�سعادة

 208-214)

5 ( الثق�ة بالنف��س : 
ه���ى1اإعتقاد1الفرد1فى1قدرت���ه1ال�سخ�سية1على1اأداء1املهام1والوظائف1التى1
تنا�سب���ه1,1و1ه���ى1اأي�سا1ًالقيام1ببع�ص1االأعمال1ب�س���ورة1م�ستقلة1والتوقع1االإيجابى1
لدور1الفرد1,1وبذلك1تعترب1الثقة1بالنف�ص1مفهوم1دافعى1ومعرفى1لل�سلوك1حيث1
يوؤدى1بالفرد1اإىل1االعتقاد1باأنه1لديه1احلرية1واملقدرة1على1ت�سيري1االأمور1وحتقيق1
االأه���داف1,1وميك���ن1ت�سميته���م1باأ�سح���اب1التوج���ه1الداخل���ى1وال�سب���ط1الداخل���ى1

)1اأمال1باظة1201,120121,1(1.

تو�س���ل” العن���زى20011” اأن1الثق���ة1بالنف����ص1ترتف���ع1ل���دى1الذك���ور1ع���ن1
االإن���اث1واإنها1من1�سمات1ال�سخ�سية1الدالة1على1ح�سن1التوافق1وال�سحة1النف�سية1
وموؤ�سر1اإيجابى1ملفهوم1ال�سعادة1ومتغري1دال1عليها1)فريح1العنزى3721,120011,1(1.
كم���ا1ك�س���ف1كل1من1�سينج1وفرينه���امCheng & Furnham 20021 فى1
درا�ستهما1اأن1الثقة1بالنف�ص1ترتبط1اإيجابيا1ًبال�سعادة1,1ومن1ال�سمات1االأكر1قربا1ً

لل�سعادة1الذاتية.1

6 ( الر�سا عن احلياة : 
ع���ن1 بالر�س���ا1 ال�سع���ادة1 ارتب���اط1 اإىل1 الدرا�س���ات1 اإح���دى1 اأ�س���ارت1 ولق���د1
احلي���اة1وارتب���اط1ال�سق���اء1بال�سخ���ط1والتذم���ر1,1وقد1ك�سف���ت1درا�سة1عل���ى1ال�سباب1
احلي���اة1 ع���ن1 والر�س���ا1 بال�سع���ادة1 ال�سع���ور1 ب���ني1 ارتب���اط1 معام���الت1 االأمريك���ى1

)1كمال1مر�سى1461,120001,1– 148(1.

= العوامل البيئية والجتماعية : تتمثل يف:
1 ( الأ�س���رة : 

تعت���رب1االأ�س���رة1من1اأهم1جماالت1احلي���اة1املرتبطة1بال�سع���ادة1ال�سخ�سية1
ف���ى1كل1الثقاف���ات1وق���د1اأظهرت1العدي���د1من1الدرا�س���ات1اأن1احلي���اة1االأ�سرية1توؤثر1
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1,Rod gress et al.1عل���ى1ال�سع���ادة1تاأث���ريا1ًكب���ريا1,1ًفقد1ق���ام1رود1جر�ص1واآخ���رون
مبراجعة1امل�سوح1القومية1الرئي�سية1التى1اأجريت1فى1الفرتة1من119571اإىل1نهاية1
ال�سبعين���ات1,1وخل����ص1اإىل1اأنه1بالرغ���م1من1اأن1نظرة1املجتم���ع1اإىل1الزواج1واالأ�سرة1
ق���د1م���رت1بتح���والت1كبرية1,1فاإن1احلي���اة1االأ�سرية1ما1تزال1تعترب1عن�س���را1ًاأ�سا�سيا1ً
لل�سعور1بالر�سا1عن1احلياة1وال�سعادة1)1�سيماء1عبد1الهادى145-441,120071,1(1.

2 ( الأ�سدق��اء : 
�سريتب���ط1 وبالت���اىل1 داخل���ى1 داف���ع1 باالآخري���ن1 لالرتب���اط1 الداف���ع1 اإن1
وفرينه���ام1 �سين���ج1 درا�س���ة1 ك�سف���ت1 وق���د1 النف�س���ى.1 االإ�ستق���رار1 م�ست���وى1 بزي���ادة1
العالق���ة1م���ع1االأق���ران1مهم���ة1ل�سع���ادة1الف���رد1رمب���ا1ب�سب���ب1اإحداثه���ا1وجدان���ات1
موجب���ة1واأن1ال�سداق���ة1موؤ�س���ر1دال1عل���ى1�سع���ادة1الف���رد1,1فق���د1وج���د1اأن1االأطف���ال1
الذي���ن1يك���ون1االت�س���ال1بينه���م1وب���ني1اأ�سدقائه���م1قلي���ل1تك���ون1ثقته���م1بالنف����ص1
�سعيف���ة1,1وي�سع���رون1بع���دم1الكفاي���ة1والعالقة1م���ع1االأق���ران1تلع���ب1دورا1ًهاما1ًفى1
الطفول���ة1حيث1تقدم1امل�سان���دة1االجتماعية1واالهتمام���ات1والن�ساطات1امل�سرتكة.

( Cheng & Furnham , 2002, 328 )

3 ( املدر�س��ة : 
اإن1كل1م���ن1بيئة1املدر�س���ة1واملنزل1وم�ساركة1االآباء1ترتبط1بعوامل1عديدة1
توؤثر1على1الرعاية1النف�سية1واجل�سدية1للفرد1,1فاإن1الربامج1ال�ساملة1على1تدريب1
مدر�س���ى1وتغي���ري1من���اخ1املدر�سة1وم�ساركة1االآب���اء1والوالدين1واملجتم���ع1ت�سري1اإىل1
جن���اح1عظيم1الإنتاج1مزي���د1من1ال�سباب1النا�سج1املنطلق1نح���و1حياة1�سعيدة1واأكر1
اإنتاجي���ة1واإثم���ارا1ًفاإن1التعليم1اجليد1يتطلب1برامج1لتنمية1�سباب1اإيجابى1وناجح1
واأن1هذه1احلالة1ملحة1فى1جمتمعنا1اليوم1,1الأن1التطور1االإيجابى1فى1كل1امليادين1

( Flay, 2002, 407 - 408 )1.هو1املحددات1االأوىل1حلياة1ناجحة1و�سعيدة

1Characteristics of happy Aperson1ج- خ�سائ�س ال�سخ�س ال�سعيد
اأن1ال�سعي���د1ه���و1ال���ذى1يفك���ر1ف���ى1املواق���ف1بطريق���ة1تفاوؤلي���ة1,1وي�سع���ر1
مب�ساع���ر1اإيجابي���ة1ويتخل�ص1من1م�ساع���ر1ال�سخط1والتذمر1ف���ال1ي�سطرب1حتى1
فى1املواقف1ال�سعبة1,1كذلك1هو1�ساحب1اإرادة1قوية1على1مواجهة1االأزمات1وحتمل1
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االحباطات1والتفاوؤل1فى1املواقف1ال�سعبة1والر�سا1فى1كل1االأحوال1,1وال�سعى1اإىل1
ما1هو1اأح�سن1والعمل1من1اأجل1النجاح11)1كمال1مر�سى1421,120001,1– 145(1.

وم���ن1خ�سائ����ص1ال�سخ����ص1املوؤه���ل1الأن1يك���ون1�سعي���دا1ًاأن���ه1�س���اب1متمت���ع1
ب�سح���ة1جي���دة1,1ح�س���ن1الرتبية1,1ذو1دخل1جي���د1,1منب�سط1,1متفائ���ل1,1متحرر1من1
اله���م1,1متدي���ن1,1مت���زوج1,1متمت���ع1باإعت���دال1مرتفع1لل���ذات1,1لدي���ه1معنوية1عالية1

بالعمل1,1معتدل1الطموحات1)1عادل1هريدى1,1طريف1�سوقى1551,120021,1(1.

وميكن اإجمال خ�سائ�س ال�سخ�س ال�سعيد فيما يلى : 
-1اأكث��ر1ذكائ��اً.1

-1لديه1نظرة1اأكر1اإيجابية1من1االآخرين1.
-1ذو1عالقات1اجتماعية1جيدة1.11

-1لدي�ه1تقدي�ر1ذاتى1عاىل1.
1 -1�ساح��ب1اإرادة1قوي�ة1.1

-1يحب1العمل1وي�سعى1لتحقيق1اأهدافه1واأماله.
1 1 -1لديه1تفكري1اإيجابى.1

-1متفائ�ل1وحم�ب1للحياة.
-1لديه1القدرة1على1حتمل1ال�سغوط1ومواجهة1اأزمات1احلياة.1
-1ي�سارك1فى1االأحداث1واملواقف1احلالية1لل�سرور1والبهجة.1

-1لديه1القدرة1على1ال�سبط1الداخلى1واخلارجى.1
1 -1يتذكر1االأحداث1ال�سعيدة.1

-1لديه1قدرة1على1العطاء.
-1ال1يلوم1نف�سه1وال1يلوم1االآخرين.11

-1يت�س��م1باملرون��ة.

د - ال�سعادة لدى املعاقني عقليًا : 
اإن1ال�سع���ادة1له���ا1تاأث���ري1كبري1على1حياة1املع���اق1عقليا1ًف���ى1املرحلة1املبكرة1 1
التى1يواجه1فيها1حتديات1اجتماعية1ونف�سية1وبدنية1كبرية1وال�سعادة1حتمى1من1

ال�سغوط1املرتبطة1بهذه1التحديات.1
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فغالب���ا1ًم���ا1ي�سعر1العادي���ون1اأن1ال�سخ����ص1املعاق1يعي�ص1فى1ع���امل1منعزل1
يخل���و1م���ن1االإثارة1واملتعة1ولكن1ال���رتاث1ال�سيكولوجى1للمعاق���ني1عقليا1ًال1يدعم1
ه���ذا1االفرتا����ص1,1فاالإن�س���ان1املع���اق1عقلي���ا1ًال1يفق���د1الدافعي���ة1ال�ستك�س���اف1عامل���ة1

والتفاعل1معه1)1منى1احلديدى11631,120031,1(1.

وذل���ك1الأن1الف���روق1ب���ني1املعاق���ني1عقلي���ا1ًوالعادي���ني1فروقا1ًف���ى1الدرجة1
ولي�س���ت1ف���روق1فى1الن���وع1,1فقد1يتاأث���ر1املعاق1عقلي���ا1ًبنف�ص1العوام���ل1االجتماعية1

التى1يتاأثر1بها1العاديني.1

والدليل1على1ذلك1اأنه1على1الرغم1من1ال�سعوبات1التى1تفر�سها1االإعاقة1
عل���ى1اأ�سحابه���ا1,1اإال1اأن���ه1يتوفر1اأمثلة1الإجنازات1رائعة1م���ن1املعاقني1,1وذلك1الأنهم1
اأف���راد1اأواًل1,1وغ���ري1قادري���ن1ثاني���ا1,1ًوال�سف���ة1ال1متث���ل1ال�سخ����ص1ككل1,1فهن���اك1
العدي���د1منهم1مل1تقيدهم1نواحى1العج���ز1الأن1العجز1م�سكلة1ميكن1التغلب1عليها1
,1وال1تعيقه���م1اإذا1كان1لديه���م1اأه���داف1وتوقعات1نحو1ارتقائه���م1باأنف�سهم1ومنوهم1

ال�سخ�سى1)1جابر1عبد1احلميد123-221,120011,1(1.

فاالأ�سخا�ص1املعاقني1عقليا1ًلديهم1اخل�سائ�ص1املوجودة1لدى1االأ�سخا�ص1
جميع���ا1,1ًفه���م1ال1يتمتعون1باأى1خ�سائ�ص1متيزه���م1عن1العاديني1ولكنهم1ي�سكلون1
فئة1غري1متجان�سة1ولي�ص1من1ال�سواب1التعميم1عن1اأى1خ�سائ�ص1حمددة1لديهم1
,1وم���ا1ينطب���ق1على1االأ�سخا�ص1املعاقني1عقليا1ًمن1ه���ذه1الزاوية1ينطبق1على1ذوى1

االإعاقات1االأخرى1)1منى1احلديدى164-1631,120031,1(1.

وي���رى” نظم���ى1ع���ودة” اأن���ه1ميك���ن1حتقي���ق1ال�سع���ادة1للمع���اق1واإزال���ة1 1
املعوق���ات1الت���ى1تع���وق1من���وه1واإعادت���ه1اإىل1جمتمع���ه1م���ن1خ���الل1تكيف���ه1النف�س���ى1
واملجتمع���ى1واالأ�س���رى1حت���ى1ي�سب���ح1�ساحلا1ًليتقب���ل1و�سعه1ذاتي���ا1ًويتقبله1النا�ص1

)نظمى1عودة131,120001,1(1.
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فى �سوء ما �سبق ترى الباحثة اإمكانية تنمية ال�سعادة لدى املعاقني  1
عقليًا من خالل ما يلى : 

م�ساع���دة1املع���اق1عقلي���ا1ًعل���ى1اأن1وجود1اإعاق���ة1قد1ال1مينع1من1الف���رح1حيث1اأن1- 
امل�سكلة1لي�ست1فى1وجود1االإعاقة1,1بل1فى1طريقة1االإح�سا�ص1بها.1

م�ساع���دة1املعاق1عقليا1ًعل���ى1امل�ساركة1االجتماعية1وتو�سيع1جماله1االجتماعى1- 
وذلك1من1خالل1االإندماج1فى1املجتمع1وامل�ساركة1فى1احلفالت.1

اإتاح���ة1مزي���د1م���ن1الفر����ص1حتى1ي�سع���ر1املعاق1عقلي���ا1ًباحل�س���ول1على1فر�ص1- 
مت�ساوي���ة1مع1العاديني1والتى1من1�ساأنها1تنم���ى1االإ�ستقالل1الذاتى1واالإعتماد1

على1النف�ص1لديه.1
ت�سجيع1املعاق1عقليا1ًعلى1حتمل1امل�سئولية1والتكيف1مع1االإحباطات1واملخاوف1- 

اليومية.1
م�ساع���دة1املع���اق1عقليا1ًعل���ى1اإ�ستغالل1مهارات���ه1وخرباته1وذل���ك1وفق1قدراته1- 

اخلا�س���ة1,1والعم���ل1عل���ى1حت�سني1م�ستوى1الدافعية1من1خ���الل1حتقيق1املزيد1
من1االإجناز.1

ت�سجي���ع1املعاق���ني1عقلي���ا1ًعلى1التعبري1ع���ن1ال�سعادة1من1خ���الل1اأداء1االأن�سطة1- 
املختلف���ة1والك�سف1ع���ن1مواهبهم1كالعزف1واملو�سيق���ى1واالألعاب1الريا�سية...1

وغريها.1
تغيري1االإجتاهات1االجتماعية1نحو1املعاقني1عقليا1ًوحت�سينها1والتعامل1معهم1- 

بطرق1اإيجابية1واإ�سباع1حاجاتهم1اإىل1التحرر1من1القيود.1
تعاون1فريق1العمل1)1املدر�سني1,1االأخ�سائيني1,1االأ�سرة.....1(1وذلك1من1اأجل1- 

م�ساعدة1املعاق1عقليا1ًعلى1التكيف1النف�سى1واالجتماعى.1

الدرا�صات ال�صابقة :-
ويف1هذا1االإطار1تقدم1الباحثة1عدد1من1الدرا�س�ات1التي1تناول�ت1املتغي�رات1
االإيجابي����ة1ل����دى1املعاق���ني1عقلي���ا1ً؛1فقد1هدف���ت1درا�سة1اأجمد1عب���د1اهلل1)120001(1
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اإىل1اإع���داد1برنامج1للرعاية1الرتبوية1والنف�سية1لتنمية1بع�ص1جوانب1ال�سخ�سية1
لالأطفال1املعاقني1عقليا1ًالقابلني1للتعلم1ودرا�سة1فاعليته1فى1تنمية1بع�ص1جوانب1
ال�سخ�سية1لديهم1.1وقد1تكونت1عينة1الدرا�سة1من1201طفاًل1من1الذكور1املعاقني1
عقليا1ًمن1فئة1االإعاقة1العقلية1الب�سيطة1مبعامل1ذكاء1ما1بني501-156وعمر1زمني1
م���ا1ب���ني91-112�سنة1,1من1امللتحقني1مبوؤ�س�سة1التثقيف1الفكري1باجليزة1,1وق�سمت1
العين���ة1اإىل1101اأطف���ال1كمجموعة1جتريبية1101,1اأطفال1كمجموعة1�سابطة1.1وقد1
اأ�سف���رت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1ع���ن1اأن1هن���اك1منوا1ًفى1بع����ص1جوان���ب1ال�سخ�سية1لدى1
اأف���راد1املجموع���ة1التجريبية1بعد1تطبي���ق1الربنامج1وب�س���كل1دال1اإح�سائيا1ًفى1كل1
االأبع���اد1الت���ي1ت�سمنه���ا1الربنام���ج1عن���د1م�ست���وى1دالل���ة10٫051,10٫011ف���ى1متغ���ري1

التمييز1احل�سي1الذي1جاءت1فيه1النتائج1غري1دالة1.

ببع����ص1 ال�سع���ادة1وعالقته���ا1 1)2001(1, �س���امل1 �سه���ري1حمم���د1 ودر�س���ت1
املتغ���ريات1النف�سي���ة1)1وجه���ة11ال�سبط1,1االإ�ستث���ارة1احل�سي���ة1,1امل�سئولية1,1املهارات1
االجتماعي���ة1(1,1ودرا�س���ة1متغ���ري1ال�سعور1بال�سع���ادة1عرب1مراحل1عمري���ة1متباينة1
الإكت�ساف1اأى1مرحلة1عمرية1يتبلور1فيها1متغري1ال�سعور1بال�سعادة.1وتكونت1عينة1
البح���ث1م���ن1)410(1فردا1ًم���ن1الذك���ور1واالإناث.1وتو�سل���ت1اإىل1اأن1ال�سع���ادة1تتاأثر1
باملرحل���ة1العمري���ة1كم���ا1اإنها1تتاأث���ر1بالنوع1,1كم���ا1تو�سل���ت1اإىل1اأن1ال�سعادة1ترتبط1
اإيجابيا1ًباملهارات1االجتماعية1,1فكلما1كان1الفرد1ماهرا1ًفى1املواقف1االجتماعية1,1
قادرا1ًعلى1التعبري1عن1نف�سه1موؤكدا1ًلنف�سه1فى1معظم1املواقف1يكون1اأكر1�سعادة.1
وتنباأت1درا�سة1�سنج1وفرنهام1Cheng, (2002)1بال�سعادة1واالإكتئاب1من1
خ���الل1ال�سخ�سية1وتقدي���رات1الذات1واملتغريات1الدميوجرافي���ة.1وتكونت1العينة1
م���ن1)234(1ف���رد1متو�س���ط1اأعماره���م1)18٫23(.1واأ�سفرت1نتائ���ج1البحث1عن1وجود1
عالق���ة1اإرتباطي���ة1موجبة1ودالة1ب���ني1االإنب�ساطية1وال�سع���ادة1,1وكان1تقدير1الذات1

والعالقة1مع1الوالدين1منبئا1ًقويا1ًومبا�سرا1ًلل�سعادة.1

وقيم���ت1درا�س���ة1م���ريىل1كارين���ز1Merle Karnes ( 2004 )1االأن�سط���ة1
الفني���ة1لالأطف���ال1ذوى1االحتياج���ات1اخلا�سة1من1خالل1فوائد1اخل���ربات1الفنية1
واح���رتام1االأطف���ال1الأنف�سه���م1وتقديره���م1لذواته���م1وكذل���ك1االأف���كار1امل�ساع���دة1



العدد )7( اأبريل 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 162 -

لالأطفال1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1املختلفة1الإيجاد1مطالبهم1بالفن1.وت�سمنت1
الدرا�س���ة1جمموع���ات1خمتلفة1م���ن1االأطف���ال1ذوى1االحتياجات1اخلا�س���ة1)اعاقة1
عقلي���ة1,1اأطف���ال1اجرتاري���ني1,1اإعاق���ات1ج�سمية1,1مكفوفني1(1.1ودل���ت1النتائج1على1
اأن1قيم���ة1االأن�سط���ة1الفنية1بالن�سبة1لالأطفال1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1ال1ميكن1
اأن1نبال���غ1ف���ى1تاأكيده���ا1اأنه���ا1مت���د1كل1االأطفال1ال�سغ���رية1وخا�س���ة1االأطفال1ذوى1
االحتياج���ات1اخلا�س���ة1بنافذة1على1الع���امل1اخلارجي1كمتنف����ص1للتعبري1واالإبداع1
مم���ا1يحف���ز1التعلي���م1,1واالأن�سط���ة1الفني���ة1ط���رق1جيدة1لتنمي���ة1تقدير1ال���ذات1الأن1
العم���ل1الفن���ى1ال1يك���ون1خط���اأ1واالأطف���ال1ذوى1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1ال1يريدون1

القلق1من1اأن1فنهم1لي�ص1بجودة1فن1االآخرين11.1

اأث���ر1االر�س���اد1 1Rebecca (2005)اىل1التع���رف1عل���ى1 وهدف���ت1درا�س���ة1
اجلماعى1خلف�ص1ال�سغوط1الوالدية1وتقدير1الذات1والتعاون1الداخلى1والقبول1
وحتقيق1ال�سعادة1النف�سية1لدى1االأطفال1متاأخرى1النمو1واملعاقني1عقليا1ًواآبائهم1
م���ن1خالل1جل�س���ات1اإر�سادية1تعقد1مرة1اأ�سبوعيا1ملدة1)1181(1اأ�سبوع1مل�ساعدة1االآباء1
عل���ى1تعل���م1امله���ارات1اجلديدة1لرعاي���ة1طفلهم1,1وت�سمن���ت1الدرا�س���ة1)200(1اأ�سرة1
واأطفاله���م1تلق���وا1قيا�س���ا1ًقبليا1ًث���م1الربنامج1ثم1قيا�س���ا1ًبعديا1,1ًوق���د1اأ�سفرت1اأهم1
نتائ���ج1الدرا�س���ة1عن1وجود1فروق1دالة1نتيجة1للربنامج1امل�ستخدم1ل�سالح1القيا�ص1

البعدى1على1جميع1متغريات1الدرا�سة1.

ودر����ص1ناج���ي1حممد1قا�س���م1وفاطمة1ف���وزي1عبد1الرحم���ن1)2008(1اأثر1
برنام���ج1ترويح���ي1على1بع����ص1امله���ارات1احلياتي���ة1والنف�سية1والق���درات1احلركية1
لدي1االأطفال1املعاقني1عقليا1“القابلني1للتعلم1“,1وقد1ا�ستخدم1املنهج1التجريبي11111111111111
)1قبلي1-1بعدي(1با�ستخدام1جمموعة1واحدة,1وذلك1على1عينة1قوامها1)30(1طفاًل1
ح���ددت1بن�سب���ة1ذكاء1)50-170(1وت���راوح1العمر1الزمني1م���ن111-114�سنة1مبتو�سط1
112٫13وت���راوح1العم���ر1العقل���ي1م���ن51-19�سن���وات1مبتو�س���ط1,17٫371وق���د1اأ�س���ارت1
نتائ���ج1الدرا�س���ة1اأن1للربنام���ج1الرتويح���ي1املق���رتح1تاأث���ريا1ًاإيجابي���ا1ًعلى1حت�سني1
–  قيد1البحث-1ويو�سي1الباحثان1 بع����ص1املهارات1احلياتية1والنف�سي���ة1واحلركية
ب�س���رورة1االهتم���ام1بو�س���ع1برام���ج1ت�ساعد1على1تنمي���ة1وتطوير1ق���درات1االأطفال1
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املعاق���ني1عقلي���ا1“القابل���ني1للتعل���م1“,1يف1حماولة1الإك�سابهم1امله���ارات1احلياتية1يف1
مواق���ف1اللعب1والت���ي1ت�ساعد1هم1على1التكيف1مع1اأنف�سه���م1ومع1املجتمع1املحيط1

بهم.1

وهدفت1درا�سة1حممد1�سعد1ال�سربينى1)2009(1اىل1الوقوف1على1طبيعه1
العالق���ه1بني1الدمج1االجتماع���ى1والتوافق1االجتماعى1وتقدي���ر1الذات1لالطفال1
املعاق���ني1ذهني���ا1م���ن1منظ���ور1خدم���ة1اجلماع���ة.1وت�سمن���ت1الدرا�س���ة1)50(1طفالآ1
م���ن1املعاق���ني1عقليا1القابلني1للتعل���م.1وا�سفرت1نتائج1الدرا�س���ة1عن1وجود1عالقة1
موجب���ة1بني1الدم���ج1االجتماعي1مع1كل1م���ن1التوافق1االجتماع���ي1وتقدير1الذات1

لدى1االأطفال1املعاقني1عقليا1ًالقابلني1للتعلم.

وهدف1درا�سة1اآيات1فوزي1غزالة1)2010(1اإىل1التحقق1من1فاعلية1برنامج1
حم���اكاة1كمبيوت���ري1لتنمية1بع����ص1املهارات1احلياتي���ة1لدي1التالمي���ذ1املتاأخرين1
عقليا1القابلني1للتعلم1.1وتكونت1عينة1الدرا�سة1من1301طفاًل1وطفلة1من1املعاقني1
عقلي���ا1ًن�سب���ة1ذكائهم1من1)150– 70(1درجة1,1ومت1تق�سي���م1العينة1اإىل1جمموعتني1
جتريبي���ة1و�سابط���ة1.1وتو�سل���ت1الدرا�س���ة1اإىل1فاعلية1الربنام���ج1الكمبيوتري1يف1

املهارات1احلياتية1لدي1التالميذ1املعاقني1عقليا1القابلني1للتعلم.1

ودر�س���ت1فوزية1حممود1جمع���ة1)2010(1فعالية1برنام���ج1تدريبي1لتنمية1
بع����ص1امله���ارات1احلياتية1يف1خف�ص1الن�ساط1الزائد1ل���دى1االأطفال1املعاقني1عقليا1
القابلني1للتعلم11,1وتكونت1عينة1الدرا�سة1من:1)20(1طفاَل1من1االأطفال1املعاقني1
عقلي���ا1ًوالقابل���ني1للتعل���م1ومت1تق�سيمهم1اإىل1جمموعت���ني1.1املجموعة1التجريبية1
وعدده���م)10(1اأطف���ال1والت���ى1مت1تطبيق1الربنام���ج1التدريبى1عليه���م1,1املجموعة1
ال�سابط���ة1وعدده���م1)10(1اأطف���ال1وهى1التى1مل1يتم1تطبي���ق1الربنامج1التدريبى1
عليهم1من1مدر�سة1الرتبية1الفكرية1مبحافظة1بنى1�سويف1التى1ترتاوح1اأعمارهم1
م���ا1ب���ني1)9-15(1�سنة.1واأ�سفرت1النتائج1عن:1اأكدت1النتائج1على1فعالية1الربنامج1
التدريب���ي1ال�سلوك���ي1يف1تنمية1املهارات1احلياتية1لدي1االأطفال1املعاقني1عقليا1من1
القابل���ني1للتعلم.كم���ا1اأكدت1النتائج1عل���ى1جناح1الربنامج1التدريب���ي1ال�سلوكي1يف1
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خف����ص1الن�ساط1الزائد1لدي1االأطفال1املعاق���ني1عقليا1من1القابلني1للتعلم.1اأي�سا1ً
اأ�س���ارت1النتائ���ج1اإيل1ا�ستمرار1اأثر1فعالية1الربنام���ج1التدريبي1ال�سلوكي1امل�ستخدم1
لدى1اأع�ساء1املجموعة1التجريبية1بعد1انتهاء1فرتة1املتابعة1والتي1قدرت1ب�سهر1.

و�سمم���ت1�سم���اح1عل���ى1حنف���ي1عثم���ان1)2011(1برنام���ج1الع���اب1متهيدية1
مقرتح1لتنمية1عنا�سر1اللياقة1البدنية1واالداء1املهارى1اخلا�ص1بكرة1اليد1للمعاقني1
عقلي���اآ1القابل���ني1للتعلم1فى1املرحلة1ال�سنية1من121-115�سنة.1والتعرف1على1تاثري1
الربنامج1املقرتح1على1كل1من:11تنمية1عنا�سر1اللياقة1البدنية1اخلا�سة1بكرة1اليد1
للمعاقني1عقلياآ1عينة1البحث1فى1نظامى1العزل1والدمج,1و1م�ستوى1االأداء1املهارى1
لكرة1اليد1فى1نظامى1العزل1والدمج,1وم�ستوى1اال�سطرابات1ال�سلوكية1)ال�سلوك1
العدوان���ى(1للمعاق���ني1عقلي���اآ1عين���ة1البحث1ف���ى1نظامى1الع���زل1والدم���ج,1وتنمية1
امله���ارات1االجتماعي���ة1للمعاقني1عقلياآ1عين���ة1البحث1فى1نظام���ى1العزل1والدمج.
وق���د1تكون���ت1العينة1من1جمموعة1واحدة1قوامه���ا1)20(1طفاًل1حددت1بن�سبة1ذكاء1
)50-70(درج���ة1.1وتو�سل���ت1الدرا�س���ة1اىل1اأن1برنامج1االألع���اب1التمهيدية1املقرتح1
ل���ه1تاأث���ري1ايجابى1على1كل1من1عنا�س���ر1اللياقة1البدنية1وم�ست���وى1االأداء1املهارى1
اخلا�س���ة1بكرة1اليد1وال�سلوك1العدوانى1وامله���ارات1االجتماعية1فى1نظامى1العزل1
والدم���ج.1وان11برنام���ج1االلع���اب1التمهيدي���ة1املق���رتح1له1تاأثري1اأك���ر1ايجابية1من1
الربنام���ج1التقلي���دى1فى1بع�ص1عنا�سر1اللياقة1البدني���ة1اخلا�سة1)1القوة1املميزة1
بال�سرعة1-1الفرتة1الع�سلية1للرجلني1-1�سرعة1حركية1-1دقة1(1ومهارات1كرة1اليد1
)1مترير-1تنطي���ط-1ت�سويب(1وكذلك1ال�سلوك1العدوانى1واملهارات1االجتماعية.1
ومعدل1التغري1احلادث1فى1عنا�سر1اللياقة1البدنية1اخلا�سة1)1ال�سرعة1االنتقالية1
-1�سرعة1اال�ستجابة1-1مرونة1العمود1الفقرى-1مرونة1مف�سل1الكتف1-1التوافق1-1
التحمل1الدورى1التنف�سى(1نتيجة1للربنامج1ي�سري1اىل1وجود1ن�سبة1حت�سن1رغما1

من1عدم1وجود1داللة1فروق..

يت�صح من الدرا�صات والبحوث ال�صابقة
اثارة1دافعية1الطفل1وانتباهه1هو1الذى1يوؤدى1اإىل1حدوث1حت�سن1فى1االداء1.	•
ال�سعادة1تتاأثر1باملرحلة1العمرية1كما1اإنها1تتاأثر1بالنوع1,1كما1اأن1ال�سعادة1ترتبط1	•

اإيجابيا1ًباملهارات1احلياتية1
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قيمة1االأن�سطة1الفنية1بالن�سبة1لالأطفال1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1ال1ميكن1اأن1	•
نبال���غ1ف���ى1تاأكيدها1اأنها1متد1كل1االأطفال1وخا�سة1االأطفال1ذوى1االحتياجات1
اخلا�س���ة1بنافذة1على1العامل1اخلارجي1كمتنف�ص1للتعبري1واالإبداع1مما1يحفز1
التعلي���م1,1واالأن�سط���ة1الفني���ة1ط���رق1جي���دة1لتنمية1تقدي���ر1ال���ذات1الأن1العمل1
الفن���ى1ال1يك���ون1خطاأ1واالأطفال1ذوى1االحتياج���ات1اخلا�سة1ال1يريدون1القلق1

من1اأن1فنهم1لي�ص1بجودة1فن1االآخرين11.1
كلم���ا1كان1الف���رد1ماهرا1ًفى1املواق���ف1االجتماعية1,1قادرا1ًعلى1التعبري1عن1نف�سه1	•

موؤكدا1ًلنف�سه1فى1معظم1املواقف1يكون1اأكر1�سعادة.1
للربامج1الرتويحية1تاأثريا1ًاإيجابيا1ًعلى1حت�سني1املهارات1احلياتية1.1	•
جن���اح1الع���الج1ال�سلوكي1يف1خف�ص1الن�ساط1الزائد1لدي1االأطفال1املعاقني1عقليا1	•

من1القابلني1للتعلم.1وا�ستمرار1اأثر1فعاليته11

فرو�س البحث: 
11-1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطي1درجات1اأطفال1املجموعة1التجريبية1
واأطف���ال1املجموع���ة1ال�سابط���ة1عل���ي1مقيا�ص1ال�سع���ور1بال�سعادة1بع���د1تطبيق1

الربنامج1وذلك1ل�سالح1اأطفال1املجموعة1التجريبية.1
2-1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطي1درجات1اأطفال1املجموعة1التجريبية1
عل���ي1مقيا����ص1ال�سع���ور1بال�سعادة1قبل1وبع���د1تطبيق1الربنام���ج1وذلك1ل�سالح1

اأطفال1التطبيق1البعدي.
3-1ال1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطي1درجات1اأطفال1املجموعة1ال�سابطة1

علي1مقيا�ص1ال�سعور1بال�سعادة1يف1القيا�ص1القبلي1والقيا�ص1التتبعي.
3-1ال1توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ب���ني1متو�سط���ي1درج���ات1اأطف���ال1املجموع���ة1
التجريبي���ة1عل���ي1مقيا����ص1ال�سع���ور1بال�سع���ادة1يف1القيا����ص1البع���دي1والقيا�ص1

التتبعي.

منهج البحث: 
املنه���ج1الو�سف���ي1ث���م1املنهج1�سب���ه1التجريب���ي1وذلك1ل�سعوب���ة1ال�سبط1يف1 11

تلك1العوامل1والتحكم1فيها1بن�سبة1)%100(.
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عينة البحث: 
ي�سته���دف1البحث1احل���ايل1بحث«1فاعلية1برنام���ج1التدريب1على1بع�ص1
امله���ارات1احلياتي���ة1يف1تنمي���ة1بع�ص1املتغ���ريات1النف�سية1االإيجابية1ل���دى1االأطفال1
املعاقني1عقليا1ً؛1حيث1ت�سم1)20(1من1املعاقني1عقليا1ًمن1مدار�ص1الرتبية1الفكرية1
مبحافظة1كفرال�سيخ«مدينة1كفرال�سيخ1ومدينة1د�سوق1»1مبدى1عمرى1)13-11(1

مبتو�سط1عمرى1)12٫11(1وانحراف1معياري1قدره1)2٫89(1فى1جمموعتني1:
جمموع���ة1جتريبي���ة1:1)1ن=110(1تلق���ت1برنامج1التدريب1عل���ى1بع�ص1املهارات1- 

احلياتية1
جمموعة1�سابطة1:1)1ن=110(1مل1تتلق1الربنامج.1- 

وقد ا�سرتطت الباحثة بع�س ال�سروط بالن�سبة لختيار العينة من اأهمها :
اأن1يكون1والدا1الطفل1على1قيد1احلياة1ويعي�سون1فى1االأ�سرة.1- 
اأن1يكون1املعاق1عقليا1ًممن1يقيمون1اإقامة1داخلية1يف1املدر�سة.- 
اأن1يوجد1باالأ�سرة1طفل1واحد1معاق1فقط1)هو1الفرد1ذاته(.- 
اأن1يك���ون1لدي���ه1اأخوة1اأ�سحاء1)1ذكور1اأو1اإن���اث1(1ال�ستبعاد1االبن1الوحيد1املعاق1- 

وما1يعانيه1من1م�سكالت1نف�سية.
اأال1يجمع1الطفل1بني1اإعاقتني1اأو1اأكر1اأو1اأي1اأمرا�ص1اأخرى.- 

جدول )1(
 التجان���س بني املجموعتني التجريبية وال�صابطة يف القيا�س القبلي يف العمر الزمني ون�صبة 

الذكاء وال�صعور بال�صعادة

عمنالقياساألدوات
متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

 معامل
 مان

ويتني
 Z قيمة

 مستوى
الداللة

العمر1الزمني
1011٫353٫40910٫5100٫5جتريبية

غريدالة45٫50٫346
1012٫092٫1310٫95109٫5�سابطة

ن�سبة1الذكاء
1059٫353٫45711٫95119٫5جتريبية

غريدالة35٫51٫111
1065٫552٫7659٫0590٫5�سابطة

ال�سعادة
1024٫30003٫064310٫85108٫5جتريبية

غريدالة46٫50٫281
1023٫90003٫055210٫15202٫5�سابطة
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اأدوات البحث:
1ا�ستملت1اأدوات1البحث1على1االأدوات1االآتية:1

}1اإع�داد/1الباحث�ة1{ )1( مقي�ا�س ال�سع�ادة :11
يهدف1املقيا�ص1اإىل1حتديد1درجة1ال�سعادة1لدى1االأطفال1املعاقني1عقلياً.1
ويتك���ون1املقيا����ص1من1)45(1بندا1ًتقي����ص1جميعها1ال�سعادة1ل���دى1االأطفال1املعاقني1
عقلي���ا1,1ًوق���د1�سيغت1بن���ود1املقيا�ص1بلغه1�سهل���ة1وب�سيطة1ووا�سح���ة1,1بحيث1تكون1
االإجاب���ة1ع���ن1طري���ق1ال�سخ�ص1نف�س���ه«1نوع1م���ن1التقرير1الذاتي«1,1فف���ي1تعليمات1
االختب���ار1يطل���ب1م���ن1الف���رد1ذات���ه1اأن1يخت���ار1اإجاب���ة1واحدة1م���ن1ثالث���ة1اإجابات1,1
وت���رتاوح1االإجاب���ة1عل���ي1املقيا����ص1يف1ثالث���ة1م�ستوي���ات1)دائم���ا1– اأحيان���اً-1ن���ادراً(1
والدرجة1املقابلة1)121– 11– 10(1للعبارات1املوجبة1,1والعك�ص1للعبارات1ال�سالبة..

واعتمدت الباحثة على العديد من امل�سادر يف اإعداد املقيا�س احلايل ومنها:
)1اأ1(1االإطالع1على1معظم1املقايي�ص1اخلا�سة1مبقيا�ص1ال�سعادة1منها1ما1يلى1:

o .)1994(1مقيا�ص1لل�سعادة1لدى1امل�سنني.1اإعداد1/1ماي�سة1اأحمد1النيال
o 1وترجم���ة واآخ���رون1 اأرجاي���ل1 1/ اإع���داد1 لل�سع���ادة.1 اأك�سف���ورد1 مقيا����ص1

اأحمد1عبد1اخلالق1)1995(.
o 1.)2006(1مقيا�ص1ال�سعادة.1اإعداد/1اأحمد1متوىل1عمر

الكفاءة ال�سيكومرتية للمقيا�س :

ال�س�دق1:1وقد1قامت1الباحثة1بح�ساب1ال�سدق1عن1طريق1:( 1)

اأ ( �سدق املحكمني : 
مت1ح�س���اب1�س���دق1املحكم���ني1وذل���ك1بعر�ص1املقيا����ص1يف1�سورت���ه1االأولية1
م���ع1تعري���ف1ال�سعادة1على1)10(1حمكمني1من1هيئ���ة1التحكيم1من1اأ�ساتذة1ال�سحة1
النف�سي���ة1وعل���م1النف����ص1,1حي���ث1اأدىل1جمي���ع1ال�س���ادة1املحكم���ني1بن�سب���ة1موافق���ة1

)80%1فاأكر(1على1جميع1عبارات1املقيا�ص1حيث1ُطلب1منهم1حتديد1:
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• مدي1دقة1�سياغة1بنود1املقيا�ص.	
• �سحة1اللغة1ومالئمتها1لالأطفال1املعاقني1عقلياً.	
• مدي1�سالمة1وو�سوح1تعليمات1املقيا�ص.	
• هل1حتتوي1العبارة1الواحدة1اأكر1من1م�سمون1اأي1هل1هي1مركبة.	
• اإ�سافة1ما1ترون1�سيادتكم1اأ�سافته1اأو1تعديله.	

وقد1اأ�سار1ال�سادة1املحكمني1ببع�ص1التعديالت1فى1�سياغة1بع�ص1العبارات

ب( ال�س�دق املرتبط باملحك :1تعتمد1تل���ك1الطريقة1على1مقارنة1درجات1املقيا�ص1
بدرج���ات1مقيا����ص1اآخ���ر1مت1ا�ستخدام���ه1كمح���ك1خارج���ي1,1حي���ث1ا�ستخدم���ت1
الباحث���ة1مقيا����ص1ال�سعادة1اإعداد1/1اأحمد1مت���وىل1عمر1)2006(1,1وقد1ح�سلت1

الباحثة1على1معامل1ارتباط1قيمته10٫721وهو1قيمة1مرتفعة.

)2(  الثب�ات :1وقد1قامت1الباحثة1بح�ساب1ثبات1املقيا�ص1من1خالل1:1

اأ ( الثب�ات بطريق�ة اإع�ادة اإج�راء املقيا��س :1فق���د1قام���ت1الباحث���ة1باإع���ادة1تطبيق1
املقيا����ص1عل���ى1نف�ص1العين���ة1بعد1اأ�سبوعني1م���ن1التطبيق1االأول1حي���ث1وجد1اأن1

معامل1الثبات10٫791وهي1قيمة1مرتفعة1ودالة.

ب( الثب�ات مبعادل�ة الفاكرونباخ :1حيث1ح�سلت1الباحث���ة1على1معامل1ثبات1قدرة1
10٫72وهو1دال1مبا1يكفي1للثقة1يف1ثبات1املقيا�ص.

وعل���ى1ذل���ك1تك���ون1الباحثة1قد1تاأك���دت1من1�سدق1وثب���ات1املقيا�ص1بطرق1 11
كثرية1ومتنوعة1مما1يجعل1ا�ستخدام1املقيا�ص1منا�سبا1ًومالئما1ًلتلك1العينة.

]2[ برنامج التدريب على بع�س املهارات احلياتية لتح�سني ال�سعور بال�سعادة 

لدى الأطفال املعاقني عقليا »القابلني للتعلم«11111111111{1اعداد1الباحثة1}

الهدف من الربنامج :
يهدف1الربنامج1اإىل1تدريب1االأطفال1املعاقني1عقليا1ًعلى1بع�ص1املهارات1
احلياتية1بهدف1تنمية1ال�سعور1بال�سعادة1(1مبا1ميكنهم1من1االإندماج1يف1املجتمع.
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خطوات اإعداد وتنفيذ الربنامج:
و�س�ف الربنام�ج :

يتكون1الربنامج1من1)25(1جل�سة1مت1تنفيذهم1بواقع1جل�ستني1اأ�سبوعيا1,1ً
زمن1اجلل�سة1الواحدة1)45(1دقيقة1,1حيث1مت1تطبيق1الربنامج1على1اأربع1مراحل1

كالتايل1:
املرحلة الأوىل :1)مرحلة1البدء1يف1الربنامج(:1وفيها1مت1التعارف1بني1الباحثة1- 

وبني1االأطفال1املعاقني1عقلياً.
املرحل�ة الثاني�ة : )املرحلة1االنتقالية(:1وفيه���ا1مت1اإلقاء1ال�سوء1على1الهدف1- 

م���ن1الربنام���ج1وطبيعت���ه1وع���دد1جل�سات���ه1واملطل���وب1م���ن1كل1مع���اق1عقليا1ًيف1
الربنامج1واجلدول1الزمني1لتطبيقه.

املرحلة الثالثة :1)مرحلة1العمل1والبناء(:1ومت1فيها1تطبيق1جل�سات1الربنامج1- 
التدريبية1من1اأجل1التدريب1على1بع�ص1املهارات1احلياتية1ملعرفة1اآثارها1على1

ال�سعور1بال�سعادة1لديهم.1
املرحلة الرابعة : )مرحلة1االنتهاء(:1وهي1املرحلة1اخلتامية1وفيها1يتم1اإعادة1- 

تطبيق1مقيا�ص1ال�سعور1بال�سعادة1على1االأطفال1املعاقني1عقلياً.

فنيات برنامج التدريب على بع�س املهارات احلياتية: 

• الواج���ب1املن���زىل1:1وه���و1الذي1يكلف1به���ا1االأفراد1بعد1االنته���اء1من1كل1جل�سة1	
,1ويت���م1مناق�س���ة1هذه1الواجبات1املنزلية1يف1جل�س���ات1الربنامج1التالية1,1وذلك1

بهدف1م�ساعدتهم1على1ممار�سة1املهارات1املتعلمة1يف1جل�سات1الربنامج.
• ح���ل1امل�سكالت1:1عملي���ة1ي�ستح�سر1فيها1املر�سد1مفاهيم1وقواعد1من1معرفته1	

ال�سابق���ة1وي�ستخ���رج1منه���ا1قواع���د1عل���ى1م�ست���وي1اأعل���ي1ي�ساع���ده1عل���ى1ح���ل1
امل�سكالت1وهي1اأعلي1�سور1التعلم.

• املحا�س���رة1واملناق�س���ة1:1ه���ي1اإح���دى1االأ�ساليب1الهام���ة1التي1ت�ساع���د1االأطفال1	
املعاقني1عقليا1ًلفهم1طبيعة1املوقف1املقلق1والتو�سل1اإىل1حلول1ُمر�سية1,1مما1

تك�سبهم1خربة1متكنهم1من1تعديل1اجتاهاتهم.
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• اال�سرتخ���اء1:1توقف1كامل1لكل1االنقبا�س���ات1والتقل�سات1الع�سلية1امل�ساحبة1	
للتوت���ر1,1وي�ستخ���دم1للتعبري1عن1االعتقادات1اخلاطئة1,1التي1قد1تكون1اأحيانا1
م���ن1االأ�سباب1الرئي�سي���ة1يف1تدين1ايجابيات1الفرد1حتى1ي�سارك1فى1جو1مريح1

بعيد1عن1القلق1والتوتر.
• لع���ب1ال���دور1:1اأح���د1التكني���كات1القائم���ة1عل���ى1ن�س���اط1االأع�ساء1ويه���دف1هذا1	

التكني���ك1اإيل1اإتاحة1الفر�سة1للتنفي�ص1االإنفعايل1وحتقيق1التوافق1والتفاعل1
ال�سلي���م1ويهت���م1لع���ب1ال���دور1بتمثي���ل1م�س���كالت1يع���اين1منه���ا1معظ���م1اأع�ساء1

اجلماعة.
• النمذج���ة1:1ت�ستن���د1اإىل1افرتا����ص1اأن1االإن�س���ان1ق���ادر1عل���ى1التعل���م1عن1طريق1	

مالحظة1�سلوك1االآخرين1وتعر�سهم1ب�سورة1منتظمة1للنماذج1,1حيث1تعطى1
لل�سخ����ص1فر�س���ة1ملالحظة1منوذج1وُيطلب1من���ه1اأداء1نف�ص1العمل1الذى1يقوم1

به1النموذج.
• التعزي���ز1:1يت���م1اإثابة1املع���اق1عقليا1ًعل���ى1ال�سلوك1ال�سوي1املرغ���وب1مما1يعززه1	

ويدعمه1ويثبته1ويدفعه1اإيل1تكرار1نف�ص1ال�سلوك1اأو1املوقف.

الأن�سطة والأدوات امل�ستخدمة يف الربنامج : 
االأدوات1امل�ستخدم���ة1يف1الربنام���ج1واملحت���وي1العلمي1لربنام���ج1التدريب1على1- 

بع�ص1املهارات1احلياتية.

الأفراد امل�ساركون : الباحث�����ة1-1االأطفال1املعاقني1عقلياً.

تقوي�م الربنام�ج : 
بعد1االإنتهاء1من1تطبيق1الربنامج1مت1تقوميه1من1خالل1:

	1التق���ومي1البع���دى1:1بع���د1تطبي���ق1الربنامج1مت1تق���ومي1الربنام���ج1من1خالل
مقارنة1نتائج1تطبيق1اأدوات1البحث1بنتائج1القيا�ص1القبلي.

	.ًالتقومي1التتبعي:1بعد1انتهاء1التطبيق1ب�1)45(1يوما
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ملخ�س جل�سات برنامج التدريب على بع�س املهارات احلياتية :
الفنياتالهــدفالعنوانالجلسة

الزمن 
بالدقائق

التعارف وجمع 1
البيانات األولية

تحقيق قدر مناسب من التعارف بين 	•
الباحثة واألفراد المشتركين فى 

البرنامج
تقليل وكسر حدة التوتر السائد بين 	•

أفراد المجموعة فى أول لقاء
تحقيق األلفة بين الباحثة والمشتركين 	•

فى البرنامج وبين المشتركين 
بعضهم البعض

تقديم بعض االعتبارات األدبية 	•
واألخالقية للبرنامج.

االتفاق على تحديد عدد الجلسات 	•
وموعدها ومدة كل جلسة

المحاضرة والمناقشة 	•
الواجب المنزلي 	•

)45(

التهيئة 2
للبرنامج

تعريف األطفال المعاقين عقليًا 	•
باألسس التي يقوم عليها البرنامج 
وأهدافه والحصول على موافقتهم 

على المشاركة.
االتفاق على مواعيد الجلسات القادمة 	•

وما بعدها.

المحاضرة والمناقشة.	•
الواجب المنزلي.	•

)45(

41-13

ضرورة 
التدخل 

"التدريب 
على بعض 
المهارات 
الحياتية"

تعريف المعاقين عقليًا بأهمية 	•
البرنامج التدريبي على بعض 

المهارات الحياتية.
تعريف األطفال المعاقين عقليًا 	•

بضرورة البرنامج التدريبي على 
بعض المهارات الحياتية.

المحاضرة والمناقشة 	•
التعزيز	•
الواجب المنزلي. 	•

)90(

التدريب علي 5
االسترخاء

تدريب أطفال العينه علي اإلسترخاء	•

المحاضرة والمناقشة.	•
التعزيز.	•
النمذجة .	•
الواجب المنزلي. 	•

)45(

171-16
مهارة التحدث 

(المبادأة 
االجتماعية)

التدريب على مهارة المبادأة 	•
االجتماعية.

التدريب على كيفية بدء وإنهاء 	•
المحادثة مع شخص أخر بطريقة 

مناسبة 

المحاضرة والمناقشة.	•
التعزيز.	•
لعب الدور	•
الواجب المنزلي. 	•

)90(

التفاعل 9-8
االجتماعي

تحقيق أكبر قدر من التفاعل اإليجابي	•
شعور األطفال المعاقين عقليًا بتقبلهم 	•

لذواتهم وتقبل اآلخرين لهم.

المحاضرة والمناقشة 	•
لعب الدور.	•
التعزيز.	•
النمذجـة. 	•
الواجب المنزلي. 	•

)90(
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الفنياتالهــدفالعنوانالجلسة
الزمن 
بالدقائق

11-10
التدريب 

على مزيد 
من المواقف 

السلوكية

تدريب األطفال المعاقين عقليًا على 	•
التعامل بفعالية مع األحداث والوقائع 

التي يواجهونها.
إدراك األطفال المعاقين عقليًا أن 	•

اإلنسان ال يحالفه النجاح دائمًا.

المحاضرة والمناقشة 	•
الواجب المنزلي. 	•
التعزيز.	•
لعب الدور.	•

)90(

13-12
التعاون 
ومساعدة 
اآلخرين

التدريب على مهارة التعاون 	•
ومساعدة األخرين.

إكساب األطفال المعاقين عقليًا عائد 	•
مهارة التعاون ومساعدة األخرين 

وممارستها

المحاضرة والمناقشة 	•
التعزيز.	•
لعب الدور.	•
الواجب المنزلي. 	•

)90(

مهارة حل 15-14
المشكالت

أن يكتسب األطفال المعاقين عقليا 	•
مهارة حل المشكالت.

 أن يتعرف أطفال العينه علي 	•
العوامل التي البد من توافرها 
للمساهمه في حل المشكالت .

أن يخرج أطفال العينه وعندهم القدره 	•
علي مواجهة أي مشكلة .

أن يحل كل فرد مشكلة صادفت 	•
زميله . 

المحاضرة والمناقشة 	•
التعزيز.	•
لعب الدور .	•
حل المشكالت .	•
الواجب المنزلي. 	•

)90(

17-16
القدرة 

على تحمل 
المسئولية

التدريب على مهارة تحمل المسئولية.	•

المحاضرة والمناقشة 	•
التعزيز.	•
لعب الدور.	•
النمذجة.	•
الواجب المنزلي. 	•

)90(

مهارة تكوين 20-18
أصدقاء

أن يتدرب األطفال المعاقين عقليا 	•
على مهارة تكوين أصدقاء.

تدريب األطفال المعاقين عقليًا على 	•
مهارة التعامل مع األصدقاء

تعريف األطفال المعاقين عقليًا 	•
مواصفات الصديق الجيد

أن يخرج األطفال المعاقين عقليا 	•
ولديهم القدرة على مهارة التعامل مع 

األصدقاء.

المحاضرة والمناقشة .	•
التعزيز.	•
النمذجة .	•
لعب الدور.	•
الواجب المنزلي. 	•

)135(

221-121
التدريب على 
المراقبة الذاتية 

بموضوعية

تدريب األطفال المعاقين عقليًا على 	•
رؤية  الذات بشكل مختلف ، مما 

يشجعهم على المحاولة للتعديل 
وعلى أن يكون كل منهم موضوعيا 

مع نفسه.

المحاضرة والمناقشة 	•
التعزيز	•
الواجب المنزلي. 	•

)90(
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الفنياتالهــدفالعنوانالجلسة
الزمن 
بالدقائق

123
التدريب على 
مهارة السلوك 

التوكيدى

تدريب األطفال المعاقين عقليًا على 	•
مهارة السلوك التوكيدى

المحاضرة والمناقشة	•
التعزيــز	•

)45(

الجلسة 25-24
الختامية

اإلثناء على من التزم بالجلسات 	•
مع إحراز تقدمًا مستمرا وتوزيع 

شهادات التقدير.
تطبيق األدوات بعديًا على األفراد 	•

األطفال المعاقين عقليًا.

المحاضرة والمناقشة.	•
التعزيز	•

)90(

خط�وات البحث :-
11 قام���ت1الباحث���ة1باإع���داد1وجتهي���ز1اأدوات1البحث1بهدف1التع���رف1على1حمتواه1-

ومنطلقاته1النظرية.
21 بع���د1اإ�ستعرا����ص1ال���رتاث1النظ���رى1والبحث���ي1يف1جم���ال1االأطف���ال1املعاق���ني1-

عقلي���ا1ًوال�سعور1بال�سع���ادة1,1اأعدت1الباحثة1مقيا�ص1ال�سع���ادة1للمعاقني1عقليا1ً
وبرنام���ج1التدريب1عل���ى1بع�ص1املهارات1احلياتي���ة1,1ومت1التاأكد1من1�سالحية1

ا�ستخدامهما.
31 قام���ت1الباحث���ة1بتحديد1عينة1البح���ث1من1االأطفال1املعاق���ني1عقليا1ًالقابلني1-

للتعلم1.
41 مت1اإج���راء1القيا����ص1لكل1من1املجموعة1التجريبي���ة1واملجموعة1ال�سابطة1على1-

متغريات1البحث.
51 مت1عر����ص1النتائ���ج1وفق���ا1ًلفرو����ص1البح���ث1,1ومت1تف�سريه���ا1يف1�س���وء1االإط���ار1-

النظري1والدرا�سات1ال�سابقة.

النتائج1
)1( اختبار الفر�س الأول :

وين����ص1الفر����ص1عل���ى1اأن���ه1:«1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1 11
متو�سط���ي1رت���ب1درجات1املجموع���ة1التجريبي���ة1واملجموعة1ال�سابط���ة1يف1القيا�ص1

البعدي1على1مقيا�ص1ال�سعور1بال�سعادة1ل�سالح1املجموعة1التجريبية«.
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والختب���ار1ه���ذا1الفر�ص1قامت1الباحث���ة1بح�ساب1متو�سط���ي1رتب1درجات1 1
املجموعة1التجريبية1واملجموعة1ال�سابطة1يف1القيا�ص1البعدي1,1وقد1مت1ا�ستخدام1
اختبار«مان1ويتني«1للعينات1املت�ساوية1غري1املرتبطة1للتحقق1من1وجود1فرق1بني1

املجموعتني1,1ويت�سح1ذلك1فى1اجلدول1التاىل1:

جدول ) 2 (
دلل��ة الف��روق ب��ني متو�صطي رتب درج��ات املجموع��ة التجريبية واملجموع��ة ال�صابطة يف 

القيا�س البعدي على )مقيا�س ال�صعور بال�صعادة(

 األدوات
عمنالقياس

متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

 معامل مان
ويتني

 Z قيمة
 مستوى
الداللة

السعادة
1057.46674.86185.55503.7440.01تجريبية
1023.80002.929015.5155ضابطة

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�سابق1وج���ود1ف���رق1دال1اإح�سائيا1ب���ني1متو�سطي1 1
رت���ب1درج���ات1املجموعتني1التجريبية1وال�سابط���ة1يف1القيا�ص1البعدى1,1حيث1كان1
الفرق1دال1عند1م�ستوى1)0٫01(1على1مقيا�ص1ال�سعور1بال�سعادة1ل�سالح1املجموعة1

التجريبية1,1وبذلك1يتم1قبول1الفر�ص1املوجه.1

)2( اختبار الفر�س الثانى :
وين����ص1الفر����ص1عل���ى1اأن���ه1:«1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1 1
متو�سط���ي1درج���ات1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1القيا�س���ني1القبل���ي1والبع���دي1عل���ى1

مقيا�ص1ال�سعور1بال�سعادة1ل�سالح1القيا�ص1البعدى«.
والختب���ار1ه���ذا1الفر�ص1قامت1الباحث���ة1بح�ساب1متو�سط���ي1رتب1درجات1 1
القيا�س���ني1القبل���ى1والبعدى1لدى1اأفراد1املجموع���ة1التجريبية1,1وقد1مت1ا�ستخدام1
اختبار«ويلكوك�س���ون«1للعين���ات1املرتبطة1واملت�ساوية1للتحق���ق1من1وجود1فرق1بني1
متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1القيا�س���ني1القبل���ى1والبع���دى1لنف����ص1اأف���راد1املجموع���ة1,1

ويت�سح1ذلك1فى1اجلدول1التاىل1:
جدول ) 3 ( 

دلل��ة الفروق بني متو�صطي رت��ب درجات املجموعة التجريبية يف القيا�صني القبلي والبعدي 
على مقيا�س ال�صعور ال�صعادة
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األدوات
عمنالقياس

الرتب الموجبةالرتب السالبة
Z قيمة

 مستوى
الداللة المجموعالمتوسطالمجموعالمتوسط

السعادة
1057.46674.8618بعدي

5.555002.8330.01
1024.30003.0643قبلي

يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1وجود1فرق1دال1اإح�سائيا1بني1متو�سطي1رتب1 1
درج���ات1القيا�س���ني1القبلي1والبعدى1لدى1اأف���راد1املجموعة1التجريبية1,1حيث1كان1
الف���رق1دال1عن���د1م�ستوى1)0٫01(1عل���ى1مقيا�ص1ال�سعور1ال�سع���ادة1ل�سالح1القيا�ص1

البعدي1,1وبذلك1يتم1قبول1الفر�ص1املوجه.

)3( اختبار الفر�س الثالث :
وين����ص1الفر����ص1عل���ى1اأن���ه:«1ال1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1بني1 1
متو�سط���ي1رت���ب1درجات1املجموع���ة1ال�سابطة1يف1القيا�سني1القبل���ي1والبعدي1على1

مقيا�ص1ال�سعور1بال�سعادة«.

والختب���ار1ه���ذا1الفر�ص1قام���ت1الباحثة1بح�ساب1متو�سط���ي11رتب1درجات1
القيا�س���ني1القبل���ى1والبعدى1لدى1اأف���راد1املجموعة1ال�سابط���ة1,1وقد1مت1ا�ستخدام1
اختبار«ويلكوك�س���ون«1للعين���ات1املرتبطة1واملت�ساوي���ة1للتحقق1من1عدم1وجود1فرق1
بني1متو�سطي1درجات1القيا�سني1القبلى1والبعدى1لنف�ص1اأفراد1املجموعة1,1ويت�سح1

ذلك1فى1اجلدول1التاىل1:

جدول ) 4 (
دلل��ة الفروق ب��ني متو�صطي رتب درجات املجموعة ال�صابط��ة يف القيا�صني القبلي والبعدي 

على مقيا�س ال�صعور بال�صعادة 

األدوات
عمنالقياس

قيمة الرتب الموجبةالرتب السالبة

Z

 مستوى

الداللة
المجموعالمتوسطالمجموعالمتوسط

السعادة
1023.90003.0552قبلي

غيردالة11000.41
1023.80002.9290بعدي
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يت�س���ح1م���ن1اجلدول1ال�ساب���ق1عدم1وجود1ف���رق1دال1اإح�سائيا1بني1متو�سطي1
رت���ب1درج���ات1القيا�س���ني1القبلى1والبع���دى1لدى1اأف���راد1املجموع���ة1ال�سابطة1على1

مقيا�ص1ال�سعور1بال�سعادة1,1وبذلك1يتم1قبول1الفر�ص1ال�سفرى.

)4( اختبار الفر�س الرابع :
وين����ص1الفر����ص1عل���ى1اأن���ه1:«1ال1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1بني1 1
متو�سطي1رتب1درجات1املجموعة1التجريبية1يف1القيا�سني1البعدي1والتتبعي1على1

مقيا�ص1ال�سعور1بال�سعادة1».
1

والختب���ار1ه���ذا1الفر�ص1قامت1الباحثة1بح�س���اب1متو�سطي1رتب1درجات1القيا�سني1
ا�ستخ���دام1 مت1 وق���د1 1, التجريبي���ة1 املجموع���ة1 اأف���راد1 ل���دى1 والتتبع���ي1 البع���دي1
اختبار«ويلكوك�س���ون«1للعين���ات1املرتبطة1واملت�ساوي���ة1للتحقق1من1عدم1وجود1فرق1
بني1متو�سطي1رتب11درجات1القيا�سني1البعدي1والتتبعي1لنف�ص1اأفراد1املجموعة1,1

ويت�سح1ذلك1فى1اجلدول1التاىل1:

جدول ) 5( 
مقيا�س ال�صعور بال�صعادة

األدوات
عمنالقياس

الرتب الموجبةالرتب السالبة
Z قيمة

 مستوى
الداللة المجموعالمتوسطالمجموعالمتوسط

السعادة
4.944 1057.4667بعدي

غيردالة6.331.53.3813.51.081
1056.7613.0643تتبعي

يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1عدم1وجود1فرق1دال1اإح�سائيا1بني1متو�سطي1 1
رت���ب1درجات1القيا�سني1البع���دي1والتتبعي1لدى1اأفراد1املجموع���ة1التجريبية1على1

مقيا�ص1ال�سعور1بال�سعادة1.

تف�صي�ر النتائ�ج :
1اأ�س���ارت1نتائج1البح���ث1اإىل1فاعلية1برنامج1التدري���ب1على1بع�ص1املهارات1

احلياتية1يف1تنمية1ال�سعور1بال�سعادة1لدى1االأطفال1املعاقني1عقلياً.1
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وتتفق1تلك1النتائج1مع1درا�سات1وبحوث1كل1من1�سمية1ط�ه1جميل1)11990(
 Rebecca1,1)120001(11,11اأجم���د1عب���د1اهلل(Soto, M, 1994 )11,1ماري���ا1�سوت���و
 (2005),1ناج���ي1حممد1قا�سم1وفاطمة1فوزي1عبد1الرحمن1)2008(,1اآيات1فوزي1
غزالة1)2010(1,1فوزية1حممود1جمعة1)2010(1,1�سماح1على1حنفي1عثمان1)2011(11

وج���اءت1تل���ك1النتيج���ة1متفقة1م���ع1االجتاه���ات1النظرية1احلديث���ة1التي1
تعترب1اأن1ا�ستخدام1اأكر1من1مدخل1ت�ساعد1الفرد1على1اأن1يتحرك1نحو1االآخرين1
فيتفاعل1ويتعاون1معهم1وي�ساركهم1فيما1يقومون1به1من1اأن�سطة1,1ومهام1,1واأعمال1
خمتلف���ة1,1ويتخذ1منهم1االأ�سدقاء1,1ويقيم1معهم1العالقات1,1وين�ساأ1بينهم1االأخذ1
والعط���اء1في�سب���ح1بالتايل1ع�سوا1ًفع���ااًل1فى1جماعته1يوؤثر1ف���ى1االآخرين1,1ويتاأثر1
به���م1,1ويع���رب1ع���ن1م�ساع���ره1,1وانفعاالت���ه1واجتاهات���ه1نحوهم.11)ع���ادل1عبداهلل1,1

�سليمان1حممد20051,1(1

فمرحل���ة1الطفول���ة1ل���دى1املعاقني1عقلي���ا1ًتت�سم1عن1غريها1م���ن1املراحل1
النمائي���ة1االأخ���رى1بالكثري1من1ال�سد1والتوتر1االنفع���ايل1واالختالل1يف1اجلوانب1
االيجابي���ة1كما1يظهر1خاللها1ال�سع���ور1بعدم1االأهمية1وحتقري1الذات1وي�سيع1فيها1
ت���دين1يف1بع����ص1ال�سم���ات1النف�سية1االيجابية1نظ���را1ل�سدة1اإح�سا����ص1الطفل1بذاته1
وزيادة1ح�سا�سيته1لنواحي1ق�سوره1من1ناحية1املظهر1اجل�سمي,1حيث1يعلق1الطفل1
املع���اق1عقلي���ا1ًاأهمي���ة1كب���رية1على1ج�سم���ه1النام���ي1وت���زداد1اأهمية1مفه���وم1اجل�سم1
اأو1ال���ذات1اجل�سمي���ة,1فت���زداد1ح�سا�سي���ة1الطف���ل1املع���اق1عقلي���ا1ًللنق���د1فيم���ا1يتعلق1
بالتغريات1اجل�سمية1املتالحقة1وال�سريعة1معقدة1اجلوانب,1ويكون1الطفل1�سورة1
ذهنية1تتغري1بطبيعة1احلال1مع1التغريات1التي1طراأت1على1اجل�سم1ويتطلب1نوعا1
من1التوافق1وتكوين1مفهوم1موجب1عن1اجل�سم1النامي1,1وي�سهم1االآخرون1يف1منو1
مفه���وم1اجل�س���م1عند1الطف���ل,1وهكذا1تنعك����ص1اأهمية1مفهوم1اجل�س���م1يف1الوظيفة1
االجتماعي���ة1والتفاعل1االجتماعي1للطفل.1وغالبا1ما1ي�ساب1الطفل1املعاق1عقليا1ً
ال���ذي1يع���اين1من1تدين1يف1بع����ص1اخل�سائ����ص1النف�سية1من1بع����ص1اال�سطرابات1
الف�سيولوجية1مثل1خفقان1القلب,1وارتعا�ص1االأيدي,1و�سعوبة1النوم1,1وا�سطرابات1
املع���دة,1وت�سبب1الع���رق,1واأي�سا1يعاين1من1بع�ص1املظاه���ر1االنفعالية1والتي1يعرب1
عنها1بعدم1الثقة1بالنف�ص,1وال�سعور1بالدونية1,1وال�سعور1بانعدام1قيمة1الذات1,1اإىل1
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جانب1معاناته1من1بع�ص1املظاهر1االجتماعية1والتي1يعرب1عنها1بعدم1القدرة1على1
التوافق1االجتماعي,1واحل�سا�سية1االجتماعية1,1وعدم1ال�سعور1باالنتماء1للجماعة1
,1وحماولة1جتنب1املواقف1االجتماعية,1وغري1ذلك1من1املواقف1التي1ت�سعر1الفرد1

بالعزلة1االجتماعية.

وبالت���ايل1�ساه���م1الربنام���ج1احلايل1يف1خف����ص1حدة1تلك1امل�س���كالت1التي1
جنم���ت1عن1ت���دين1يف1بع�ص1ال�سفات1االيجابية1من1خ���الل1برنامج1التدريب1على1

بع�ص1املهارات1احلياتية1من1خالل1العديد1من1الطرق1والفنيات1والتدريبات.

كم���ا1ا�ستعان���ت1الباحثة1داخ���ل1اجلل�سات1بالعديد1م���ن1الطرق1من1خالل1
حتقي���ق1اق���رتان1يف1تعلم1املهارة1حيث1يتطلب1قدرا1ًمن1التتابع1الزمني1دون1اإبطاء1
,1باالإ�ساف���ة1اإىل1اال�ستعان���ة1بالطريقة1الكلية1اأو1اجلزئي���ة1؛1ففي1الطريقة1الكلية1
يق���وم1الطف���ل1بتاأدية1العمل1كله1مرة1واحدة1يف1ح���ني1يتلقي1يف1الطريقة1اجلزئية1
تدريب���ات1على1العم���ل1جزئيا1ًيف1ترتيب1متتابع1حتى1نهاي���ة1العمل.1باالإ�سافة1اإىل1
اال�ستعان���ة1بط���رق1التدري���ب1والتمري���ن1املركز1ال���ذي1يتم1يف1فرتة1واح���دة1ويكون1
العم���ل1في���ه1متوا�سال1اأما1املوزع1فيكون1التدريب1على1ف���رتات.1وذلك1مع1�سرورة1
متابعة1النتائج1بالن�سبة1لالأطفال1املعاقني1عقليا1ًفمعرفة1االأفراد1لنتيجتهم1بعد1
التدري���ب1يوؤدي1اإىل1حت�سن1اأدائهم1و�سرع���ة1اإك�سابهم1لهذه1املهارات1عك�ص1االأفراد1
الذي���ن1مل1يعرف���وا1نتائ���ج1تدريبه���م1,1فق���د1ف�سل���وا1يف1اإح���راز1اأي1حت�س���ن1و�سع���روا1
بامللل.1وهذا1بدوره1اأ�سهم1يف1تنمية1اخل�سائ�ص1النف�سية1االيجابية1حمور1البحث1

احلالية1لديهم.

فال�سعادة1الفعلية1هي1اإنب�ساط1يرتبط1باالإجتماعية1والتفاعل1الطبيعى1
املمت���ع1م���ع1االأخري���ن1,1وق���د1�ساه���م1الربنام���ج1احل���ايل1يف1تكوي���ن:1)نظ���رة1اأك���ر1
اإيجابي���ة1م���ن1االآخري���ن1-1عالق���ات1اجتماعية1جي���دة1-1تقدي�ر1ذاتى1ع���اىل1-1اإرادة1
قوي�ة1-1العمل1لتحقيق1اأهدافه1واأماله1-1تفكري1اإيجابى1-1احل�ب1للحياة1-1القدرة1
عل���ى1حتم���ل1ال�سغوط1ومواجهة1اأزمات1احلي���اة1-1امل�ساركة1فى1االأحداث1واملواقف1
احلالي���ة1لل�س���رور1والبهج���ة1-1القدرة1عل���ى1ال�سبط1الداخل���ى1واخلارجى1-1تذكر1

االأحداث1ال�سعيدة1-1القدرة1على1العطاء(.
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هذا بالإ�سافة اإىل تركيز الربنامج على :

م�ساع���دة1املع���اق1عقلي���ا1ًعل���ى1اإدراك1اأن1وج���ود1اإعاق���ة1قد1ال1مينع1م���ن1االإبداع1- 
والتقدم1حيث1اأن1امل�سكلة1لي�ست1فى1وجود1االإعاقة1,1بل1فى1طريقة1االإح�سا�ص1

بها.1
م�ساع���دة1املع���اق1عقليا1ًعل���ى1امل�ساركة1االإجتماعية1وذلك1م���ن1خالل1االإندماج1- 

فى1املجتمع1وامل�ساركة1فى1احلفالت1والندوات1وتعدد1االإهتمامات.1
اإتاح���ة1مزي���د1م���ن1الفر����ص1حت���ى1ي�سعر1املع���اق1عقلي���ا1ًللح�سول1عل���ى1فر�ص1- 

مت�ساوي���ة1مع1العاديني1والتى1من1�ساأنها1تنم���ى1االإ�ستقالل1الذاتى1واالإعتماد1
على1النف�ص1لدى1املعاق1عقلياً.1

ت�سجيع1املعاق1عقليا1ًعلى1حتمل1امل�سئولية1والتكيف1مع1االإحباطات1واملخاوف1- 
اليومية.1

م�ساع���دة1املع���اق1عقليا1ًعل���ى1اإ�ستغالل1مهارات���ه1وخرباته1وذل���ك1وفق1قدراته1- 
اخلا�س���ة1,1والعم���ل1عل���ى1حت�سني1م�ستوى1الدافعية1من1خ���الل1حتقيق1املزيد1

من1االإجناز.1
تنمي���ة1قدرة1املعاق1عقليا1ًعلى1و�سع1اخلطط1للو�سول1اإىل1االأهداف1املن�سودة1- 

وو�س���ع1نظ���م1ت�ساع���د1املع���اق1عقلي���ا1ًعل���ى1حتقي���ق1اأهداف���ه1وذل���ك1م���ن1خالل1
موؤ�س�سات1رعاية1املعاقني1عقليا1ًملا1لها1من1دور1فى1توجيه1ال�سلوك1مبا1تقدمه1

من1برامج1واأن�سطة1تدعم1ال�سلوك1االإيجابى1لديهم.1
ت�سجي���ع1املعاق���ني1عقلي���ا1ًعلى1التعبري1ع���ن1ال�سعادة1من1خ���الل1اأداء1االأن�سطة1- 

املختلفة.1
تنمي���ة1الوع���ى1لدى1املع���اق1عقليا1ًب���اأن1املحاولة1هى1مفتاح1النج���اح1فى1احلياة1- 

واأن1اإحراز1النجاح1والتفوق1والتميز1ال1ياأتى1مرة1واحدة1بل1خطوة1بخطوة.1
تع���اون1فريق1العمل1)املدر�س���ني1,1االأخ�سائيني1,1االأ�سرة.....(1وذلك1من1اأجل1- 

م�ساعدة1املعاق1عقليا1ًعلى1التكيف1النف�سى1واالإجتماعى.
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وُترج���ع1الباحثة1ع���دم1حت�سن1م�ساعر1ال�سعادة1لدى1املجموعة1ال�سابطة1
اإىل1عدم1تعر�سها1الإجراءات1برنامج1التدريب1على1بع�ص1املهارات1احلياتية1الذى1
تعر�س���ت1ل���ه1املجموع���ة1التجريبية11وت���رك1اأثرا1ًاإيجابي���ا1ًعلى1م�ست���وى1مهاراتها1
االإجتماعي���ة1,1كم���ا1اأن1املجموعة1ال�سابطة1مل1تخ�س���ع1الأى1برامج1اإثرائية1خالل1
فرتة1تدريب1املجموعة1التجريبية1على1الربنامج1التدريبى1,1بل1اقت�سر1التعامل1
معه���ا1ف���ى1�س���وء1الدرا�سة1العادية1الت���ى1يلتحقون1بها1,1وله���ذا1مل1يطراأ1اأى1تغيري1
ملح���وظ1اأو1دال1اإح�سائي���ا1ًعلى1م�ست���وى1مهاراتهم1االإجتماعي���ة1,1ومن1ثم1فاإنهم1
ف���ى1حاج���ة1اإىل1برام���ج1التدريب1على1بع����ص1املهارات1احلياتية1م���ن1خالل1برامج1

خمططة1ومنظمة.1

تو�صي�ات البحث :
ف���ى1�س���وء1نتائج1البحث1احلايل1تقدم1الباحثة1بع�ص1التو�سيات1التى1قد1

ت�سهم1فى1تطوير1اأ�ساليب1تربية1ورعاية1املعاقني1عقلياً.

) اأ ( تو�سيات خا�سة بالعاملني فى جمال املعاقني عقليًا : 
	1مراع���اة1الف���روق1الفردي���ة1فى1الربامج1املقدم���ة1لالأطفال1املعاق���ني1عقليا1ًمن

حيث1تخطيطها1وتنفيذها1لتحقيق1االأهداف1املن�سودة1من1هذه1الربامج.1
	1االإهتمام1والرتكيز1على1مبداأ1التعزيز1والتحفيز1فى1تدريب1االأطفال1املعاقني

عقليا1,1ًومكافاأة1ال�سلوك1احل�سن1فور1�سدوره1وجتاهل1ال�سلوك1ال�سيئ.1
	1الت���درج1م���ن1ال�سه���ل1اإىل1ال�سع���ب1وم���ن1الب�سي���ط1اإىل1املرك���ب1اأثن���اء1تدري���ب

االأطف���ال1املعاق���ني1عقليا1ًعل���ى1خمتلف1االأن�سطة1واملهام1حت���ى1جننبهم1الف�سل1
فى1تلك1املهام.1

	1اإتاحة1فر�ص1اللعب1والن�ساط1اجلماعى1لالأطفال1املعاقني1عقليا1ًمع1االآخرين
؛1مل�ساعدته���م1على1ك�سر1حاجز1العزلة1الت���ى1فر�سوها1على1اأنف�سهم1واالإندماج1

مع1االآخرين.1
	1عق���د1دورات1تدريبي���ة1ملعلم���ي1االأطف���ال1املعاق���ني1عقلي���ا1ًللتوعي���ة1بالربام���ج

املعرفي���ة1وال�سلوكي���ة1والتدريبي���ة1من1اجل1تعام���ل1اأف�سل1معه���م1وتب�سريهم1
باجلوانب1االيجابية1لالأطفال1املعاقني1عقلياً.
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	1عمل1دورات1تدريبية1لالأخ�سائيني1النف�سيني1واالجتماعني1مبدار�ص1املعاقني
عقليا1ًلتب�سريهم1ب�سرورة1اال�ستفادة1من1تقنيات1التدريب1على1بع�ص1املهارات1

احلياتية1يف1جمال1تعليم1االأطفال1املعاقني1عقلياً.
	1االإهتمام1باخل�سائ�ص1النف�سية1وال�سيكولوجية1واملهارات1االجتماعية1املختلفة

لالأطفال1املعاقني1عقليا1ًعند1اإعداد1املناهج1الدرا�سية.1

)ب( تو�سيات خا�سة باأ�سر الأطفال املعاقني عقليًا : 
	1.تقبل1االأ�سرة1للطفل1املعاق1عقليا1ًوم�ساعدته1على1التوافق1واالإندماج1معهم
	1توف���ري1من���اخ1اأ�س���رى1اأم���ن1ي�س���وده1احلب1واالألف���ة1للطف���ل1املعاق1عقلي���ا1ًوعدم

معاملته1كمخلوق1غريب.
	1اإهتم���ام1الوالدي���ن1بثقافته���م1واإملامه���م1مبعلومات1عن1اأهم1�سم���ات1وخ�سائ�ص

املعاقني1عقلياً.1

)ج( تو�سيات خا�سة باحلكومة : 
	1.ًتوفري1مدار�ص1خا�سة1لرعاية1املعاقني1عقليا
	1توفري1الدعم1املاىل1الأ�سر1املعاقني1عقليا1ًللم�ساهمة1فى1تقلي�ص1االأعباء1املادية

لالأ�سرة.1
	1توجي���ه1االإع���الم1املرئى1وغ���ري1املرئى1لتوجيه1وتثقيف1النا����ص1بطبيعة1وحجم

هذه1امل�سكلة.1

درا�صات وبحوث مقرتحة :
	1فاعلي���ة1برنام���ج1للتدري���ب1على1بع�ص1امله���ارات1احلياتية1عل���ى1وجهة1ال�سبط

لدى1االأطفال1املعاقني1عقلياً.
	1فاعلي���ة1برنام���ج1للتدري���ب1عل���ى1بع�ص1امله���ارات1احلياتي���ة1يف1تخفي���ف1العزلة

االإجتماعية1لدى1االأطفال1املعاقني1عقلياً.
	1فاعلي���ة1برنام���ج1للتدري���ب1عل���ى1بع����ص1امله���ارات1احلياتي���ة1يف1رف���ع1التفاع���ل

االجتماعي1لدى1االأطفال1املعاقني1عقلياً.
	1فاعلي���ة1برنامج1للتدريب1على1امله���ارات1االجتماعية1الأمهات1االأطفال1املعاقني

عقليا1ًيف1تنمية1ال�سلوك1االجتماعي1لديهم1واأثر1ذلك1على1توافق1اأبنائهن.1
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- �أمان��ى عب��د �ملق�س��ود عبد �لوه��اب )2006( : �ل�سع��ادة �لنف�سي��ة وعالقتها ببع�ص 
�ملتغ��ري�ت �لنف�سي��ة ، جملة �لبح��وث �لنف�سية ،�لع��دد �لثانى ، كلي��ة �لرتبية ، 

جامعة �ملنوفية.
- �أجم��د حمم��د عطي��ة عب��د �هلل ) 2000( : م��دى فاعلي��ة برنامج مق��رتح للرعاية 
�لرتبوي��ة و�لنف�سية يف تنمية بع�ص جو�ن��ب �ل�سخ�سية لدى �لأطفال �ملعاقني 

عقليًا . ر�سالة ماج�ستري . كلية �لرتبية . جامعة �لقاهرة . 
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- �أم��ل حممد حمرو���ص )2002(: برنامج مقرتح لتعليم �مله��ار�ت �لأ�سا�سية لل�سباحة 
لالأطف��ال �ملعاق��ني     ذهني��ا و�أث��ره عل��ى بع���ص �لق��در�ت �حلركي��ة و�جلو�نب 
�لنف�سية و�لجتماعية ، ر�سالة ماج�ستري غري من�سوره ، كلية �لرتبية �لريا�سية 

للبنات ، جامعة �لإ�سكندرية. 
- �آمن��ة م�سطف��ى �ل�سبك�سى )1994(: �ث��ر برنامج ريا�سى مقرتح عل��ى تنمية �لأد�ء 
�حلركى و�لتكيف �لعام للتالميذ �ملعاقني عقليًا – علوم وفنون �لريا�سة ، وكلية 

�لرتبية �لريا�سية للبنات. 
-  �آي��ات ف��وزي غز�ل��ة )2010( :  فاعلية برنام��ج حماكاة كمبيوت��ري لتنمية بع�ص 
�مله��ار�ت �حلياتي��ة ل��دي �لتالمي��ذ �ملتاأخري��ن عقلي��ا �لقابل��ني للتعل��م ، ر�سالة 

ماج�ستري غري من�سورة ،كلية �لرتبية �لنوعية : جامعة �ملنوفية.
- �إمي��ان ف���وؤ�د كا�س�ف )2002(: فاعلية بر�م��ج �حلا�سب �لآيل فى حت�سني تعلم بع�ص 
�مله��ار�ت لالأطف��ال �ملتخلف��ني عقليا، �ملجل��ة �مل�سري��ة للدر��س��ات �لنف�سية، 12 

.74-30 ،)35(
- �إمي��ان حمم��د �ل�سيد هده��وده )1998(: ممار�س��ة �لأن�سطة �لرتويحي��ة وعالقتها 
بال�سل��وك �لتو�فقى للمعاقني “�لقابلني للتعل��م” ، جملة بحوث كلية �لآد�ب ، ع 

34 جامعة �ملنوفية. 
- �إمي��ان حمم��د �سدي��ق )2003(: تنمي��ة بع���ص �مله��ار�ت �للغوية لالأطف��ال �ملعاقني 
عقليًا فئة �لقابلني للتعلم با�ستخد�م بر�مج �لكمبيوتر، ر�سالة ماج�ستري، مركز 

�لدر��سات �لعليا للطفولة - جامعة عني �سم�ص. 
- جاب��ر عبد�حلميد جابر )2001( : خ�سائ���ص �لتالميذ ذوى �لحتياجات �خلا�سة 
و�إ�سرت�تيجي��ات تدريبهم ، تاأليف )مارتن هنلى و�آخرون( ، ط1 ، �لقاهرة ، د�ر 

�لفكر �لعربى. 
-جاب��ر عبد�حلميد جابر وع��الء �لدين �أحمد كفاف��ى )1991( : معجم علم �لنف�ص 

و�لطب �لنف�سى ، �لقاهرة ، د�ر �لنه�سة �لعربية ، جملد ) 1 (. 
-حن��ان فاي��ز خمي��ون )2003( : برنام��ج ترويحى مق��رتح و�أثره عل��ى تنمية �لوعى 
بال��ذ�ت ل��ذوى �لحتياج��ات �خلا�س��ة م��ن �لأطف��ال �ملعاق��ني ذهني��ا ، ر�سال��ة 
ماج�ستري غري من�سوره، كلية �لرتبية �لريا�سية للبنات ، جامعة �لإ�سكندرية. 

-د�ليا حممد عزت موؤمن )2004( : �لعالقة بني �ل�سعادة وكل من �لأفكار �لالعقالنية 
و�أحد�ث �حلياة �ل�سارة و�ل�ساغطة ، �ملوؤمتر �ل�سنوى �حلادى ع�سر ، جامعة عني 

�سم�ص ، مركز �لإر�ساد �لنف�سى.
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-دع��اء عو���ص )1999( : فعالي��ة برنام��ج �إر�سارى مق��رتح لأمهات �لأطف��ال �ملعاقني 
عقليا فى حت�سني بع�ص جو�نب �ل�سلوك �لجتماعى لأبنائهن ، ر�سالة ماج�ستري 

غري من�سورة ، كلية �لرتبية ، جامعة �لإ�سكندرية.
-رم�سان حممد �لقذ�يف )2005(. رعاية �ملتخلفني عقليًا، ط4، �لإ�سكندرية : �ملكتب 

�جلامعي �حلديث.
- زينب حممود �سق���ري )1999(. �سيكولوجية �لفئات �خلا�سة و�ملعوقني )�خل�سائ�ص 
- �سعوب��ات �لتعل��م - �لتعلي��م - �لتاأهي��ل - �لدم��ج(، �لقاهرة: مكتب��ة �لنه�سة 

�مل�سرية.
- �سعي��د ح�سنى �لعزة )2001(. �لرتبية �خلا�سة لذوى �لإعاقات �لعقلية و�لب�سرية 

و�ل�سمعية و�حلركية، عمان، �لأردن، �لد�ر �لعلمية �لدولية للن�سر و�لتوزيع.
- �سليم��ان �لريح��اين )1985( : �لتخلف �لعقلي ، �لأردن ، مطاب��ع �لد�ستور �لتجارية 

، ط2.
- �سماح على حنفى. عثمان )2011(: برنامج مقرتح لتنمية مهار�ت كرة �ليد للمعاقني 
ذهني��ا وتاثريه على �ل�سلوك �لعدو�نى وبع�ص �مله��ار�ت �لجتماعية بني �لعزل 

و�لدمج  ، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة ، كلية �لرتبية ، جامعة بني �سويف.
- �سمي��ة ط��ه حممد جميل )1990( مدى تقب��ل �لأب و�لأم لالإ�سابة بالتخلف �لعقلي 
وعالقت��ه مبفه��وم �ل��ذ�ت وتقدي��ر �ل��ذ�ت نحو �لإب��ن �ملتخل��ف عقلي��ًا ، ر�سالة 

ماج�ستري غري من�سورة ، كلية �لرتبية ، جامعة طنطا.
- �سه��ري كام��ل �أحم��د، )1998(. �سيكولوجي��ة �لأطف��ال ذوى �لحتياج��ات �خلا�سة، 

�لإ�سكندرية، مركز �لإ�سكندرية للكتاب.
- �سه��ري �سالم��ة �سا�ص )2002(: �لرتبية �خلا�سة للمعاق��ني عقلني بني �لعزل و�لدمج 

�ل�سرق.  زهر�ء  –مكتبة 
- �سه��ري حمم��د �س��امل )2001( :” �ل�سع��ادة وعالقته��ا ببع���ص �ملتغ��ري�ت �لنف�سية” ، 

ر�سالة ماج�ستري ، جامعة �لقاهرة ، �ملكتبة �ملركزية. 
-�سعي��دة �أبو �ل�سعود حنفى )2003(: �إك�س��اب �لأطفال �ملعاقني عقليًا مهار�ت �حلياة 
�ليومي��ة من خالل بر�مج �لعمل �جلماعي ، جمل��ة �لطفولة و�لتنمية ، �ملجل�ص 

�لعربى للطفولة و�لتنمية  ع9 ، مج3. 
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- �سيم��اء عل��ى عب��د �له��ادى �سعي��د )2007( :” خ�سائ���ص �ل�سخ�سي��ة ذ�ت �لعالقة 
بال�سعادة “ ، ر�سالة ماج�ستري ، كلية �لرتبية ، جامعة كفر �ل�سيخ. 

- �سال��ح عبد�هلل ه��ارون )1985(. در��س��ة �أثر �لرب�مج �لرتبوي��ة �خلا�سة يف تو�فق 
�ملتخلف��ني عقلي��ًا يف �ملرحل��ة �لبتد�ئي��ة، ر�سالة دكت��ور�ه غري من�س��ورة، كلية 

�لرتبية، جامعة عني �سم�ص.
- �سفي��ة حمم��د جعف��ر )1995( : برنام��ج مق��رتح من �لألع��اب �ل�سغ��رية و�أثره على 
�لتو�ف��ق �لنف�س��ى – حرك��ى لالأطف��ال �ملعاق��ني عقلي��ًا ، �ملوؤمتر �لعامل��ى للباقة 
�لبدني��ة و�لريا�سي��ة للجمي��ع ، كلي��ة �لرتبي��ة �لريا�سي��ة للبن��ني ، جامع��ة 

�لإ�سكندرية. 
- ع��ادل عب��د�هلل ، �سليم��ان حممد �سليم��ان )2005( : �مله��ار�ت �لإجتماعية لأطفال 
�لرو�س��ة ذوى ق�سور �ملهار�ت قبل �لأكادميية كموؤ�سر ل�سعوبات �لتعلم ، �ملوؤمتر 

�ل�سنوى �لثانى ع�سر ملركز �لإر�ساد �لنف�سى ، جامعة عني �سم�ص.
- عادل حممد هريدى ، طريف �سوقى فرج )2002( : م�سادر وم�ستويات �ل�سعادة �ملدركة 
فى �سوء �لعو�مل �خلم�سة �لكربى لل�سخ�سية و�لتدين وبع�ص �ملتغري�ت �لأخرى 
، جمل��ة عل��م �لنف�ص ، �لهيئ��ة �مل�سرية �لعامة للكت��اب ، �لع��دد �ل�ساد�ص ع�سر.

�خلا�س��ة”  �حلاج��ات  ذوى  �سيكولوجي��ة   :  )2001( �سليم��ان  �سي��د  عبد�لرحم��ن   -
�ل�سرق.  زهر�ء  مكتبة   ، �لقاهرة   ، �لثالث  �جلزء  �خل�سائ�ص و�ل�سمات” ، 

- عبد�لعزي��ز �ل�سي��د �ل�سخ���ص )1997(: ��سطر�ب��ات �لنط��ق و�لك��الم: خلفيته��ا، 
ت�سخي�سها، �أنو�عها، عالجها، �لقاهرة: مكتبة �لفتح.

- عبد�لعظي��م �سحاتة مر�س��ي )1990(: �لتاأهيل �ملهني للمتخلف��ني عقليا، �لقاهرة: 
مكتبة �لنه�سة �مل�سرية.

 - عبد�ملطل��ب �أم��ني �لقريط��ى )2005( : �سيكولوجي��ة ذوى �لحتياج��ات �خلا�س��ة 
وتربيتهم ، ط4 ، �لقاهرة ، د�ر �لفكر �لعربى.

- ع��ال عبد�لباق��ي �إبر�هي��م )1993(: �لتع��رف عل��ي �لإعاق��ة �لعقلي��ة وعالجه��ا 
و�إج��ر�ء�ت �لوقاي��ة منه��ا، �سل�سل��ة �لتوجي��ه و�لإر�س��اد يف جم��الت �إعاق��ة 

�لطفولة، �لكتيب �لثاين، �لقاهرة: مكتبة �لنه�سة �مل�سرية. 
- ع��ال عبد�لباق��ى �إبر�هي��م )2000(: �لإعاق��ة �لعقلي��ة �لتع��رف عليه��ا وعالجه��ا 

با�ستخد�م بر�مج �لتدريب لالأطفال �ملعاقني عقليا، �لقاهرة: عامل �لكتب.
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- ف��اروق حمم��د �س��ادق )2002(: �لتوجه��ات �ملعا�س��رة يف �لإر�س��اد �لأ�س��ري ل��ذوي 
�لحتياجات �ل�سمعية �خلا�سة وتو�سيات �إىل �لدول �لعربية، �لدوحة، قطر: 
�أور�ق عم��ل �لندوة �لعلمي��ة �ل�سابقة لالحتاد �لعربي للهيئات �لعامة يف رعاية 

�ل�سم، 28-30 �أبريل.
�لعادي��ني  غ��ري  �لأطف��ال  �سيكولوجي��ة   :)1990( عبد�لرحي��م  �ل�سي��د  فتح��ي   -
و��سرت�تيجيات �لرتبية �خلا�سة، �لطبعة �لر�بعة، �جلزء �لثاين، �لكويت: د�ر 

�لقلم.
�ل�سم��ات  �ل�سع��ور بال�سع��ادة وعالقته��ا ببع���ص  �لعن��زى )2001( :  - فري��ح عوي��د 
�ل�سخ�سي��ة ، جملة �لدر��سات �لنف�سية ، ر�بط��ة �لأخ�سائيني �لنف�سيني ، جملد 

)11( ، �لعدد �لثالث.
- فوزي��ة حمم��ود جمع��ة )2010( : فعالي��ة برنام��ج تدريب��ي لتنمية بع���ص �ملهار�ت 
�حلياتية يف خف�ص �لن�ساط �لز�ئد لدى �لأطفال �ملعاقني عقليا �لقابلني للتعلم 

، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة ، كلية �لرتبية : جامعة بني �سويف.
- فري�بيف��ر )2004( : �ل�سع��ادة �لد�خلي��ة ) خط��و�ت �إيجابي��ة نح��و �لإح�سا���ص 

بال�سعادة و�لر�سا ( ، �ململكة �لعربية �ل�سعودية ، مكتبة جرير. 
- كم��ال �إبر�هيم مر�سى )2000( : �ل�سع��ادة وتنمية �ل�سحة �لنف�سية ، �لقاهرة ، د�ر 

�لن�سر للجامعات ، �جلزء �لأول.
- مارت��ن �سيلجم��ان )2005( : �ل�سعادة �حلقيقية. ترجمة �سف��اء �لأع�سر و�آخرون ، 

د�ر �لعني للن�سر ، �لقاهرة. 
- ماي�س��ة �أحم��د �لني��ال )1994(: مقيا���ص �ل�سعادة ، كر��س��ة �لتعليم��ات ، �لقاهرة ، 

مكتبة �لأجنلو �مل�سرية.
- مايرنف��ا ر�س��دى �أمني )1999( : فاعلي��ة �لربنامج �ملقرتح فى تنمي��ة بع�ص �ملهار�ت 
للطف��ل �ملتخل��ف عقليا ، �ملوؤمتر �لعلمى �ل�سنوى �ل�ساب��ع لكلية �لرتبية ، جامعة 
حل��و�ن ، تطوي��ر نظم �إعد�د �ملعلم �لعربى وتدريبه م��ع مطلع �لألفية �لثالثة ، 

مح2. 
- حمم��د �سعد ف��رج �ل�سربينى )2009(:�لدم��ج �لجتماعى لالطف��ال �ملعاقني ذهنيا 
وعالقت��ه بالتو�ف��ق �لجتماع��ى وتقدير �ل��ذ�ت من منظور خدم��ة �جلماعة ، 

ر�سالة ماج�ستري( ،كلية �خلدمة �لإجتماعية . جامعة �لقاهرة .
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 � � �لت�سخي���ص  - حمم��د حمرو���ص �ل�سن��اوى )1997(:�لتخل��ف �لعقل��ى )�لأ�سب��اب 
�لرب�مج(، �لقاهرة: د�ر غريب للن�سر و�لتوزيع.

- من��ى ح�س��ني �لده��ان )1998(: تنمي��ة �إمكانيات �لطف��ل �ملتخلف عقلي��ًا من خالل 
توظي��ف بع���ص �لتخ�س�سات �لنوعي��ة ،�ملوؤمت��ر �لقومي �ل�سابع لحت��اد هيئات 
رعاي��ة �لفئ��ات �خلا�س��ة و�ملعوق��ني بجمهوري��ة م�س��ر �لعربية ،�ملجل��د �لثاين 

،�لقاهرة: �ص �ص 85-77.
- من��ى �سبح��ى �حلديدى )2003( : قي��م �ملعاقني عقليًا وعالقته��ا بالعمر و�جلن�ص ، 
جمل��ة مركز �لبح��وث �لرتبوية ، جامعة قط��ر ، �لعدد �لر�ب��ع و�لع�سرون ، �ص 

�ص 181-161.
- مو�ه��ب �إبر�هي��م عي��اد ، ونعمة م�سطفى رقب��ان )1995( : در��س��ة تقيمية مل�ستوى 
�لأد�ء �مله��ارى لعين��ة م��ن �لأطف��ال �ملعاق��ني ذهني��ا “ “�لقابلني للتعل��م” “ فى 
برنام��ج تدريبى على مه��ار�ت �لتو��سل و�لتفاعل �لجتماع��ى ، �ملوؤمتر �لدوىل 

�لثانى ملركز �لر�ساد �لنف�سى ، �لقاهرة. 
- مي��ادة حمم��د عل��ي �ك��رب )2006(:فاعلية برنام��ج لتنمي��ة �مله��ار�ت �لجتماعية 
و�لتو��س��ل �للفظ��ي للمعاق��ني عقلي��ا �مل�سابني باأعر����ص د�ون �لقابل��ني للتعلم 
،ر�سالة دكتور�ه غري من�سوره جامعة عني �سم�ص معهد �لدر��سات �لعليا للطفولة .
- ناجي حممد قا�سم وفاطمة فوزي عبد �لرحمن )2008(: فاعلية برنامج ترويحي 
عل��ى تنمي��ة بع���ص �مله��ار�ت �حلياتي��ة و�لنف�سي��ة و�حلركي��ة ل��دي �لأطف��ال 
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الذاك��رة العامل��ة اللفظية ومه��ارات الوعى ال�صوتى ل��دى تالميذ 
ال�صف اخلام�س البتدائي ذوى الق�صور اللغوى

اإعداد
د. �صيد ممدى �صميدة ح�صن
مدر�س علم النف�س الرتبوى

كلية الرتبية-جامعة بنها

ملخ�س البحث:
ه���دف1البح���ث1احل���اىل1اإىل1التع���رف1عل���ى1كل1م���ن:1كف���اءة1املك���ون1اللفظ���ى1
للذاكرة1العاملة1طبقا1ًلنموذج1بادىل:)1ال�سعة1التخزينية1املوؤقتة,1وكفاءة1املعالج1
املركزى(,1ومه���ارات1الوعي1ال�سوتي1االأ�سا�سية:)الوع���ي1بالقافية1اال�ستهاللية,1
والوعي1باملقاطع,1ومتييز1الوحدات1ال�سوتية(,1لدى1عينة1من1تالميذ1وتلميذات1
املرحلة1االبتدائية1امل�سخ�سني1على1اأنهم1يعانون1من1ق�سور1لغوى؛1طبقا1ًملحكات1
الت�سخي����ص1امل�ستخدم���ة1بالدرا�س���ة,1وكذل���ك1التع���رف1على1م���دى1اإ�سه���ام1املكون1
اللفظ���ى1للذاك���رة1العامل���ة1ف���ى1التنبوؤ1مبه���ارات1الوع���ى1ال�سوتى,1وق���د1بلغ1عدد1
اأف���راد1العين���ة11فى1�سورتها1النهائي���ة1عقب1تطبيق1املح���كات1املختلفة1امل�ستخدمة1
ف���ى1التع���رف1عل���ى1الق�سور1اللغ���وى,1)74(1تلمي���ذا1ًوتلميذة1م���ن1تالميذ1ال�سف1
اخلام����ص1االإبتدائ���ى1منهم1)37(1تلميذ1وتلميذة1مم���ن1يعانون1من1ق�سور1لغوى,1
مبتو�س���ط1عم���ر1زمن���ى1)10٫7(1�سن���ه,1وانح���راف1معي���ارى1)1٫3(,1ومنه���م1)41(1
تلمي���ذا1ًوتلميذة1م���ن1العاديني1ممن1ال1يعانون1من1ق�س���ور1لغوى1مبتو�سط1عمر1
زمنى1)10٫5(1�سنه,1وانحراف1معيارى1)0٫91(,1وقد1اأعد1الباحث1مقيا�سا1ًللتعرف1
على1مهارات1الوعى1ال�سوتى,1كما1اأعد1جمموعة1من1املهام1اللفظية1للتعرف1على1
كف���اءة1املك���ون1اللفظى1للذاكرة1العاملة,1وتو�سل1البحث1اإىل1تدنى1كفاءة1الذاكرة1
العامل���ة1اللفظية,1وق�سورا1ًفى1مه���ارات1الوعى1ال�سوتى1لدى1تالميذ1وتلميذات1
ال�سف1اخلام�ص1االبتدائي1ذوى1الق�سور1اللغوى1مقارنة1باأقرانهم1العاديني,1كما1
ق���دم1البحث1جمموعة1من1التو�سي���ات1للقائمني1على1العملية1التعليمية1واأولياء1

االأمور1لتح�سني1االأداء1اللغوى1الأطفالهم.
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مقدمة:
متث���ل1اللغ���ة1االأ�سا����ص1الفك���رى1والثقافى1ال���ذى1ُتبنى1علي���ه1االأمم1وحتمى1
كيانه���ا,1وحتاف���ظ1على1�سخ�سيته���ا,1وهى1الدعام���ة1الرئي�سية1للبن���اء1والنهو�ص,1
الأنه���ا1متثل1و�سيلة1التوا�سل1واالإجتماعى1واالت�س���ال1الفكرى,1وللغة1دورا1ًفاعاًل1
ف���ى1تكوي���ن1هوية1االأمة1وثقافتها1و�سم���ان1متا�سكها,1وتوا�س���ل1اأجيالها,1وتو�سيع1
دائرة1تفاهمها1وتفاعلها,1وامل�ساهمة1فى1ت�سكيل1منط1تفكريها1واإبداعها,1والتاأثري1
فى1اأخالقها1و�سلوكياتها,1فال�سعوب1ت�سمو1ب�سمو1لغاتها,1وتنحدر1بانحدار1لغاتها1

)م�سطفى1حممد,891:20071(.

كم���ا1تعت���رب1اللغ���ة1اأ�سا�س���ا1ًمهما1ًللحي���اة1االجتماعي���ة,1فهى1اأ�سا����ص1لتوطيد1
�سبل1التعاي�ص1فى1احلياة,1كما1اأنها1و�سيلة1االإن�سان1للتعبري1عن1حاجاته1ورغباته1
واأحا�سي�سه,1وطريقته1فى1ت�سريف1�سوؤون1حياته,1فمهما1بلغ1ما1يح�سله1االإن�سان1
م���ن1مظاه���ر1ح�ساري���ه1من1عل���وم1ومعارف,1وط���رق1مادية,1فاإنه1ي�سع���ر1فى1قراره1
نف�س���ه1باأن���ه1يعتم���د1كلي���ا1ًعلى1م���ا1لديه1من1ق���درة1لغوي���ة1لتحقيق1ما1ي�سب���و1اإليه1

)هدى1النا�سف31:20071,1(.

ويعد1امتالك1اللغة1من1اأ�س�ص1النجاح1والتفوق1الدرا�سى1فى1جميع1جماالت1
احلياة1املدر�سية,1واملو�سوعات1الدرا�سية1املختلفة1)ر�سمى1عابد,151:20081(.

1وميثل1اال�سطراب1اللغوى1ق�سورا1ًفى1ا�ستخدام1وتوظيف1اللغة؛1مبا1يعوق1
النم���و1اللغوى1ال�سلي���م1لالأطفال,1وخ�سو�سا1ًخالل1املراح���ل1العمرية1االأوىل1من1
حياته���م,1ويظه���ر1الق�س���ور1اللغ���وى1حينما1ُيظه���ر1االأطفال1ق�سورا1ًف���ى1القدرات1
اللغوي���ة1املتوقع���ة1منه���م1مقارن���ة1باأقرانه���م,1م���ع1االأخذ1ف���ى1االعتبار1ع���دم1وجود1
اإعاقة1�سمعية1اأو1خلل1ع�سبى1اأو1اأوتيزم,1وعدم1وجود1ا�سطرابات1انفعالية1وذهنية,1
وعل���ى1الرغ���م1من1ذلك:1فاإن1االأ�سب���اب1احلقيقة1الدافع���ة1اإىل1الق�سور1اللغوى1ال1
ت���زال1غ���ري1معروف���ة,1كم���ا1اأن1الباحثون1فى1ذل���ك1املجال1اإمنا1يح���ددون1متطلبات1
اأ�سا�سي���ة1عن���د1ت�سخي�ص1ه���ذه1الفئة1منه���ا:1درجاتهم1على1اختب���ارات1الذكاء1غري1
اللفظي���ة,1وكذل���ك1ا�سط���راب1ف���ى1القامو����ص1اللغ���وى1لديه���م,1وا�سطراب���ات1فى1
 (American Speech Language Hearing1ا�ستخ���دام1القواعد1النحوي���ة

Association,2001).



العدد )7( اأبريل 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 192 -

مه���ارات1 منه���ا:1 مظاه���ر1 ع���دة1 ف���ى1 اللغ���وى1 الق�س���ور1 مظاه���ر1 وتتجل���ى1
الوع���ى1ال�سوت���ى؛1وق���د1�سع���ت1العدي���د1م���ن1الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1والبح���وث1اإىل1
التع���رف1على1مه���ارات1الوعى1ال�سوتى1ل���دى1االأطفال؛1منه���ا:1درا�سة1روبرت�سون1
(Robertson,2007)1والت���ى1�سع���ت1اإىل1بح���ث1العالق���ة1ب���ني1�سعوب���ات1القراءة1
والق�س���ور1اللغ���وى,1وق���د1مت1تق�سي���م1اأف���راد1العين���ة1اإىل1ث���الث1جمموع���ات1ه���م:1
جمموع���ة1ذوى1الق�س���ور1اللغوى,1جمموع���ة1ذوى1�سعوبات1الق���راءة,1وجمموعة1
العاديني,1وتو�سلت1الدرا�سة1اإىل1اأن1االأفراد1ذوى1الق�سور1اللغوى1اأكر1ا�سطرابا1ً
ف���ى1كل1م���ن:1مه���ارات1الوعى1ال�سوت���ى,1واملعاجلة1النحوية1يليه���ا1جمموعة1ذوى1

�سعوبات1القراءة.

 ( Goulandris, et al., 2000; Joanisse et:كما1�سعت1درا�سة1كل1من
(1al., 2000; Norbury, et al., 2001; Goodrich, 2012اإىل1التعرف1على1
مه���ارات1الوعى1ال�سوتى1ل���دى1عينات1من1االأطفال1مم���ن1يتحدثون1االإجنليزية,1
وتو�سل���ت1الدرا�س���ة1اإىل1اأن1هن���اك1فروق���ا1ًذات1داللة1اإح�سائية1ب���ني1االأطفال1ذوى1
الق�س���ور1اللغ���وى1واأقرانه���م1العادي���ني1ف���ى1املعاجل���ة1النحوي���ة1ومه���ارات1الوع���ى1

ال�سوتى1ل�سالح1العاديني.1

ال�سوت���ى1 الوع���ى1 مه���ارات1 عل���ى1 التع���رف1 اإىل1 �سع���ت1 احلالي���ة1 والدرا�س���ة1
االأ�سا�سية1لدى1تالميذ1املرحلة1االبتدائية1من1ذوى1الق�سور1اللغوى,1تلك1الفئة1
الت���ى1مل1تن���ل1الق���در1الكاف1م���ن1البحث1والدرا�س���ة1فى1البيئة1العربي���ة1فى1حدود1

علم1الباحث.

ومن1جانب1اأخر:1تظهر1مظاهر1الق�سور1اللغوي1فى1تدنى1وظيفة1الذاكرة1
العاملة1اللفظية:)كفاءة1املعالج1املركزى,1وال�سعة1التخزينية(,1وهو1ما1اأ�سار1اإليه1
�سالتهاو�ص1(Salthouse, 1996)1من1اأهمية1الدور1الذى1تلعبه1الذاكرة1العاملة1

اللفظية1فى1فهم1اللغة1املنطوقة.

وف���ى1ه���ذا1االإطار:1تو�سلت1درا�سة1األت1واآخ���رون1(Alt, et al., 2004)1اإىل1
اأن1هن���اك1فروق���ا1ًذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1العاديني1وذوى1الق�س���ور1اللغوى1فى1
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ال�سع���ة1التخزينية1للذاك���رة1ق�سرية1املدى؛1حيث1بلغ1متو�س���ط1ال�سعه1التخزينية1
الذاك���رة1ق�س���رية1امل���دى1ل���ذوى1الق�س���ور1اللغ���وى1)3٫8(1وح���دة1معلوماتي���ة1ذات1
طبيعة1�سكلية,1فى1حني1بلغ1متو�سط1ال�سعة1التخزينية1الأقرانهم1العاديني1)7٫2(1

وحدة1معلوماتية.

 (Ellis-Weismer et al., 2000;(:م���ن كل1 درا�ست���ا1 تو�سل���ت1 وق���د1
Montgomery, 2004 اإىل1اأن1االأطف���ال1ذوى1الق�س���ور1اللغ���وى1لديهم1ق�سور1
وا�س���ح1ف���ى1�سعه1الذاكرة1ق�س���رية1املدى1ال�سوتية,1وهذا1يوؤدى1ب���دورة1اإىل1ق�سور1

فى1البناء1املعرفى1لديهم,1والذي1يظهر1ب�سورة1وا�سحة1فى1�سعفهم1لغوياً.

كما1�سعت1درا�سة1فالكارو1واآخرون(Falcaro, et al., 2008 )1اإىل1التعرف1
عل���ى1م�سبب���ات1تدن���ى1ال�سع���ة1التخزيني���ة1للذاك���رة1ق�س���رية1امل���دى1ال�سكلية1لدى1
عين���ة1ب���ل1قوامه���ا1)93(1طفاًل1م���ن1ذوى1الق�س���ور1اللغوى,1مبتو�س���ط1عمر1زمنى1
)10٫3(1�سن���ه؛1مم���ن1يتحدثون1االإجنليزية1كلغ���ة1اأوىل,1وتو�سلت1الدرا�سة1اإىل1اأن1
ا�سط���راب1ال�سع���ة1التخزينية1للذاكرة1ق�سرية1املدى1اإمن���ا1يعود1اإىل1ا�سطراب1فى1

.Q161الكرومو�سوم

والدرا�س���ة1احلالي���ة1�سع���ت1اإىل1التع���رف1عل���ى1�سع���ه1الذاك���رة1ق�س���رية1املدى1
ل���دى1تالمي���ذ1وتلميذات1املرحلة1االبتدائية1م���ن1ذوى1الق�سور1اللغوى1واأقرانهم1
العادي���ني,1وذلك1عند1االأداء1على1جمموعة1من1املهام1ذات1الطبيعة1اللفظية,1على1
اعتب���ار1اأن1الذاك���رة1ق�س���رية1امل���دى1متثل1املخ���زن1املوؤقت1للمعلومات1ف���ى1الذاكرة1

العاملة.

م�صكلة البحث:
تع���د1م�سكل���ة1الق�س���ور1اللغ���وى1من1امل�س���كالت1اخلط���رية1التى1يعان���ى1منها1
املتعلم���ون1ف���ى1خمتلف1املراح���ل1الدرا�سية1خ�سو�س���ا1ًفى1مرحل���ة1الطفولة,حيث1
ت�س���ري1اأدبي���ات1البح���ث1الرتب���وى1ال�ساب���ق1فى1جم���ال1اللغ���ة1مثل1درا�س���ة1كل1من: 
 (Jonides, et al., 2005; Weber-Fox et al., 2005; Leonard, 2007)
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اإىل1اأن1ن�سب���ة1انت�س���ار1الق�س���ور1اللغ���وى1يع���ادل1)7٫5%(1م���ا1ب���ني1االأطف���ال,1وعلى1
الرغ���م1م���ن1ذلك:1فاإن1تلك1الفئة1مل1تنل1القدر1ال���كاف1من1البحث1والدرا�سة1فى1
البيئة1العربية1فى1حدود1علم1الباحث؛1وقد1يرجع1ذلك1اإىل1التداخل1الكبري1بني1
مظاهر1الق�سور1اللغوي,ومظاهر1�سعوبات1القراءة,1و�سعوبات1التعبري1ال�سفهى,1
باالإ�سافة1اإىل1تباين1الدرا�سات1ال�سابقة1فى1املحكات1امل�ستخدمة1فى1التعرف1على1
ذوى1الق�س���ور1اللغ���وى1مقارنة1باملحكات1الث���الث1امل�ستخدمة1واملتعارف1عليها1فى1

ت�سخي�ص1�سعوبات1التعلم.

وم���ن1خ���الل1مراجعة1الباح���ث1للدرا�س���ات1ال�سابقة1والبح���وث1التى1تناولت1
 (Kail, 1991; Cowan, & Marler,1:الق�س���ور1اللغ���وي1مثل1درا�سة1كل1م���ن
 1998; Ellis-Weismeral, 2000; Montgomery, 2000; Miller;
(Ellis-Weismer, et al.,2005;Leonard, et al., 2007 ;12001ميك���ن1
الق���ول1اإىل1اأن1هن���اك1العدي���د1م���ن1العوام���ل1وامل�سبب���ات1الت���ى1تدف���ع1اإىل1الق�سور1
اللغ���وى,1لع���ل1اأهمها:1ال�سع���ة1التخزينية1للذاك���رة1ق�سرية1املدى,1وكف���اءة1املعالج1
املرك���زى1للذاك���رة1العاملة1اللفظي���ة,1ومهارات1الوعى1ال�سوتى1كم���ا1�سبق1االإ�سارة1

اإىل1ذلك1فى1مقدمة1الدرا�سة1احلالية.

كما1اأن1اختيار1الباحث1لتلك1العوامل1وحماولة1التعرف1على1طبيعتها1لدى1
تالمي���ذ1وتلمي���ذات1ال�س���ف1اخلام�ص1االبتدائي1م���ن1ذوى1الق�س���ور1اللغوي؛1اإمنا1
يعود1اإىل1ما1بني1تلك1العوامل1من1عالقات1ارتباطيه1وعالقات1�سببية,1باالإ�سافة1
اإىل1ع���دم1تن���اول1تل���ك1العوام���ل1بالبحث1والدرا�س���ة1لدى1ذوى1الق�س���ور1فى1اللغة1
 (Lahey, et al.,1:العربي���ة1ف���ى1حدود1علم1الباحث؛1حيث1اأ�سارت1درا�سة1كل1من
 2001; Miller, et al., 2001; Windsor, et al., 2001; Montgomery,
 (2005فى1جممل1نتائجهم1اإىل1اأن1االأطفال1ذوى1الق�سور1اللغوى1لديهم1ق�سور1
وا�س���ح1ف���ى1مه���ارات1الوعى1ال�سوتى,1واأن1ذل���ك1الق�سور1اإمنا1ين�س���اأ1نتيجة1ق�سور1

وا�سح1فى1كفاءة1ذاكرتهم.
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ومن ثم فتتحد م�سكلة الدرا�سة احلالية فى ال�سوؤال الرئي�س التاىل:

بالقافي���ة1 االأ�سا�سية:)الوع���ي1 ال�سوت���ي1 الوع���ي1 مه���ارات1 درج���ة1 ه���ى1 م���ا1
اال�ستهاللي���ة,1والوع���ي1باملقاط���ع,1ومتيي���ز1الوح���دات1ال�سوتي���ة(,1وكف���اءة1املكون1
اللفظ���ى1للذاك���رة1العامل���ة1طبق���ا1ًلنم���وذج1ب���ادىل:)1ال�سع���ة1التخزيني���ة1املوؤقت���ة,1
وكفاءة1املعالج1املركزى(,1لدى1تالميذ1وتلميذات1ال�سف1اخلام�ص1االبتدائي1ذوى1

الق�سور1اللغوية1مقارنة1باأقرانهم1العاديني؟1ومنه1تتفرع1الت�ساوؤالت1التالية:
11 ه���ل1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ات1درج���ات1تالمي���ذ1.

وتلمي���ذات1املرحل���ة1االبتدائي���ة1ذوى1الق�س���ور1اللغ���وى1ومتو�سط���ات1درج���ات1
اأقرانه���م1العاديني1ف���ى1مهارات1الوعي1ال�سوت���ي1االأ�سا�سية:)الوعي1بالقافية1

اال�ستهاللية,1والوعي1باملقاطع,1ومتييز1الوحدات1ال�سوتية(؟
21 ه���ل1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ات1درج���ات1تالمي���ذ1.

وتلمي���ذات1املرحل���ة1االبتدائي���ة1ذوى1الق�س���ور1اللغ���وى1ومتو�سط���ات1درج���ات1
اأقرانه���م1العادي���ني1فى1كفاءة1املك���ون1اللفظى1للذاكرة1العامل���ة1طبقا1ًلنموذج1

بادىل:)1ال�سعة1التخزينية1املوؤقتة,1وكفاءة1املعالج1املركزى(؟
31 1ه���ل1ميك���ن1التنب���وؤ1بكف���اءة1املعال���ج1املرك���زى1لتالمي���ذ1وتلمي���ذات1املرحل���ة1.

االبتدائية1ذوى1الق�سور1اللغوى1من1خالل1مهارات1الوعى1ال�سوتى؟.
41 ه���ل1ميك���ن1التنبوؤ1بال�سع���ة1التخزينية1للمخ���زن1املوؤقت1للمعلوم���ات1بالذاكرة1.

العاملة1لتالميذ1وتلميذات1ال�سف1اخلام�ص1االبتدائي1ذوى1الق�سور1اللغوي1
من1خالل1مهارات1الوعى1ال�سوتى؟.

اأهداف الدرا�صة: 
ت�سعى1الدرا�سة1احلالية1اإىل1حتقيق1االأهداف1التالية:-

11 1التاأ�سي���ل1النظرى1لظاهرة1الق�س���ور1اللغوي1والتى1مل1تنل1القدر1الكاف1من1.
البحث1والدرا�سة1فى1البيئة1العربية1على1قدر1علم1الباحث.

21 التع���رف1على1طبيعة1الذاك���رة1العاملة1اللفظية:)1ال�سعة1التخزينية-1وكفاءة1.
املعال���ج1املركزى(,1ومه���ارات1الوعى1ال�سوتى1لدى1تالمي���ذ1وتلميذات1ال�سف1

اخلام�ص1من1ذوى1الق�سور1اللغوى1مقارنة1باأقرانهم1العاديني.
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اأهمية الدرا�صة:
 اأولً: الأهمي�ة النظرية:تكمن1االأهمي���ة1النظرية1للدرا�سة1فيما1قدمته1من1اإطار1
نظ���رى1جدي���د1يتعلق1بظاهرة1الق�س���ور1اللغوى,1والتى1مل1تن���ل1القدر1الكاف1من1

البحث1والدرا�سة1فى1البيئة1العربية1»1فى1حدود1علم1الباحث«.1

ثاني�ًا: الأهمي�ة التطبيقية: تكم���ن1االأهمي���ة1التطبيقية1للدرا�س���ة1احلالية1فى1
االأتى:

11 �سع���ت1اإىل1ج���ذب1انتباه1اأولياء1االأمور1والقائمني1عل���ى1العملية1التعليمية1اإىل1.
بع�ص1خ�سائ�ص1االأطفال1ذوى1الق�سور1اللغوى.

21 ما1قدمته1من1اأدوات1جديدة1للقيا�ص..
31 م���ا1قدمت���ه1من1جان���ب1جتريبى1قائ���م1على1ا�ستخ���دام1جمموعة1م���ن1املحكات1.

الهادفة1اإىل1ت�سخي�ص1الق�سور1اللغوى1مقارنة1ب�سعوبات1التعلم.
41 م���ا1تو�سل���ت1اإلي���ه1من1نتائ���ج1ميكن1تطبيقها1ف���ى1جمال1البح���ث1العلمى1على1.

وجه1العموم,1وفى1جمال1الرتبية1اخلا�سة1على1وجه1اخل�سو�ص.

م�صطلحات الدرا�صة:
Language Impairment الق�سور اللغوي

يع���رف1فتحي1يون����ص1وحممود1الناقة1)1981(1الق�س���ور1اللغوي1على1اأنه:” 
تدن���ى1ق���درة1الفرد1اللغوية1اإىل1احلد1الذى1ال1ميكنه1من1ا�ستخدام1اللغة1وظيفياً,1
وه���ذا1الق�س���ور1ل���ه1عدة1اأ�س���كال,1ولكن���ه1كظاهرة1عام���ة1ي�سمل1الق�س���ور1القرائي,1

والق�سور1اال�ستماعي,1والق�سور1فى1املحادثة”.

 (American Speech وتع���رف1اجلمعي���ة1االأمريكي���ة1للغ���ة1التخاط���ب1
(1Language Hearing Association,2001الق�س���ور1اللغ���وي1عل���ى1اأنه:” 
ا�سطرابا1ًلغوىا1ًيعوق1النمو1اللغوى1ال�سليم1لالأطفال,1وخ�سو�سا1ًخالل1مرحلة1
الطفول���ة1املبك���رة1من1حياته���م,1ويظهر1الق�س���ور1اللغوى1حينما1يظه���ر1االأطفال1
ق�س���ورا1ًف���ى1الق���درات1اللغوي���ة1املتوقعة1منه���م1مقارن���ة1باأقرانهم,1م���ع1االأخذ1فى1
االعتبار1عدم1وجود1اإعاقة1�سمعية,1وخلل1ع�سبي1واأوتيزم,1وعدم1وجود1ا�سطرابات1
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انفعالي���ة1وذهني���ة,1وعل���ى1الرغ���م1م���ن1ذلك1ف���اإن1االأ�سب���اب1احلقيق���ة1الدافعة1اإىل1
الق�سور1اللغوى1ال1تزال1غري1معروفة”.

ويع���رف1الباحث1الق�سور1اللغوى1تعريف���ا1ًنظريا1ًعلى1اأنه:” ظاهرة1نف�سية1
تعرب1عن1�سكل1من1اأ�سكال1اال�سطراب1املعيق1للنمو1اللغوى1ال�سليم1للطفل,1ويتمثل1
ذل���ك1اال�سطراب1فى1�سع���ف1كل1من:1القدرة1اللغوي���ة,1واال�ستعداد1اللغوى,1وفى1
ا�ستخ���دام1اللغ���ة1فى1�سورتها1ال�سفهية,1وفى1توظيفها1ب�سكل1�سحيح,1وهى1ظاهر1
تع���رب1ع���ن1�سكل1خا�ص1م���ن1�سعوبات1التعل���م1النمائية,1والتى1تتمث���ل1فى1�سعوبة1

تعلم1وتوظيف1اللغة1ال�سفهية”.

وُيعرف1تعريفا1ًاإجرائيا1ًقيا�سيا1ًعلى1اأنه:” ظاهرة1تعرب1عن1جمموعة1غري1
متجان�س���ة1م���ن1االأف���راد1ال1يعانون1من1اأيه1م�سكالت1فى1قدراته���م1العقلية1العامة1
املقا�سة1باختبارات1الذكاء1الغري1لفظية,1وال1يعانون1من1اإعاقة1�سمعية,1وال1يعانون1
من1ا�سطرابات1انفعالية1ونف�سية1�سديدة,1كما1اأنهم1يظهرون1ا�سطرابا1ًفى1بع�ص1

العمليات1اللغوية1املرتبطة1بالقدرة1اللغوية,1واال�ستعداد1اللغوى”.

Verbal Working Memory1:الذاكرة العاملة اللفظية
ويع���رف1ب���ادىل1(Baddeley,2003:829- 830)1الذاك���رة1العامل���ة1عل���ى1
اأنه���ا:«1نظام���ا1ًدينامي���ا1ًن�سط���ا1ًيق���وم1بتخزين1ومعاجل���ة1املعلومات1ف���ى1اأن1واحد,1
وذل���ك1م���ن1خالل1املهام1الت���ى1تتطل���ب1اأداء1الوظيفتني1معاً,1حي���ث1تقوم1بتخزين1
املعلوم���ات1ال���واردة1اإليه���ا1فى1خم���زن1ق�سري1امل���دى,1وت�سفريه���ا1وا�ستخدامها1فى1
اإنت���اج1االإ�ستجاب���ه1اعتم���ادا1عل���ى1الرتابط1ب���ني1املعلوم���ات1احلالية1م���ع1املعلومات1

ال�سابق1تخزينها«.

ويعرفه���ا1الباح���ث1تعريف���ا1ًنظري���ا1ًعل���ى1اأنه���ا:«1ق���درة1الف���رد1عل���ى1معاجلة1
املعلوم���ات1املقدم���ة1ل���ه1فى1�س���وره1لفظي���ة,1وتخزينها1لفرتة1زمني���ة1حمدودة1فى1
املخ���زن1املوؤق���ت1للمعلوم���ات1واملعروف1بالذاك���رة1ق�سرية1املدى1قب���ل1انتقالها1اإىل1

الذاكرة1طويلة1املدى؛1حيث1يتم1االحتفاظ1بها1لفرتة1زمنية1طويلة«.
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وتع���رف1تعريف���ا1ًقيا�سي���ا1ًاإجرائي���ا1ًقيا�سيا1ًفى1اإط���ار1الوظيفة1التى1تق���وم1بها1على1
اأنه���ا:«1منظوم���ة1عم���ل1تت�س���م1بالكف���اءة1والن�ساط1مقارن���ة1باالأن���واع1االأخرى1من1
الذاك���رة,1وتتمث���ل1تلك1الكف���اءة1فى1كل1من:1معاجلة1املعلوم���ات1اللفظية1املقدمة1
ع���ن1طري���ق1ا�ستقاق1عالقة1واحدة1�سحيحة1عل���ى1االأقل1من1بع�ص1اأو1كل1الكلمات1
الت���ى1ي�ستمع1اإليه���ا1املفحو�ص1كموؤ�سرا1ًعلى1كفاءة1املعال���ج1املركزى,1والقدرة1على1
تخزي���ن1اأك���رب1ع���دد1ممك���ن1م���ن1الكلم���ات1املعرو�سة1طبق���ا1ًلقان���ون1ميل���ر1)1�سعه1

الذاكرة=71±12جزلة(1كموؤ�سرا1ًعلى1ال�سعة1التخزينية«.

Phonological Awareness:الوعى ال�سوتى
عل���ى1 ال�سوت���ي1 الوع���ي1 1(Layton&Deeny,2002:38)اليتونودين���ى يع���رف1

اأنه:” القدرة1على1تعريف1ومعاجلة1البنية1ال�سوتية1للغة1ال�سفهية”.

وٌتع���رف1مه���ارات1الوعى1ال�سوت���ى1تعريفا1ًاإجرائيا1ًقيا�سيا1ًعل���ى1اأنها:” اأداء1ذهنى1
لغ���وى1متقن1واملحدد1بال�سرع���ه1والدقة1فى1االإجابة,1ذلك1االأداء1القائم1على1فهم1
اجلمل���ة1املتحدث1به���ا,1وفهم1مكونيه���ا1االأ�سا�سيني:1الكلمة,1واحل���رف,1باالإ�سافة1
اإىل1ت�س���ور1الكلم���ة1ونطقها1ب�سكل1�سحيح,1وتتح���دد1فى1اإطار1درجات1املفحو�سني1
على1مقيا�ص1املهارات1االأ�سا�سية1للوعى1ال�سوتى1للباحث,1وتت�سمن1تلك1املهارات:

11 مهارتا الوعي بالقافية ال�ستهاللية، وتت�سمن:.
1 مه���ارة1ف�سل)عزل(1الفوني���م1االأول.11ب.1مهارة1ال�سبط1بال�سكل1»1�سبط1اأول1أ-

الكلمة«.
21 مهارات الوعي باملقاطع، وتت�سمن: .

اأ.1مهارة1ف�سل)عزل(1الفونيم1االأخري.11ب.1مهارة1حتديد1الفونيم1امل�سرتك.
ج.1مهارة1دمج1الفونيميات.1د.1مهارة1اإ�سافة/1حذف1فونيم1من1الكلمة.

ه�.1مهارة1ا�ستبدال1الفونيم.
31 مهارات متييز الوحدات ال�سوتية، وتت�سمن:.

اأ.1مهارة1متييز1الكلمات1املت�سابهة1فى1الوزن1»1حتديد1ال�سجع«.
ب.1مه���ارة1تاألي���ف1ال�سج���ع1“مهارة1التنغيم”.1ج.1مهارة1دم���ج1املقاطع1الهجائية1“ 

املزج1ال�سوتي”.1
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د.1مه���ارة1تكوي���ن1الكلمات1من1مقاطع1�سوتي���ة1بعينها.111ه�.1مهارة1حتليل1اجلملة1
اإىل1كلماتها.

الإطار النظرى والدرا�صات ال�صابقة:
تع���د1اللغ���ة1العربي���ة1مبثابة1نظام���ا1ًرمزًيا1�سوتًي���ا1اأتفق1علي���ه1العرب,1وهى1
و�سيل���ة1االإن�س���ان1العربى1للتفكري,1كم���ا1اأنها1ت�ساعده1على1ترجم���ة1انفعاالته1التى1
مي���وج1به���ا1�س���دره1بتحويله���ا1اإىل1�سورة1م���ن1�سور1التعب���ري,1وت�ساع���د1اللغة1على1
حف���ظ1ال���رتاث1الثقاف���ى,1وه���ى1الطري���ق1اإىل1احل�س���ارة1العربي���ة,1كم���ا1اأنه���ا1تعد1
الو�سيل���ة1االأ�سا�سي���ة1ف���ى1نقل1خ���ربات1االأجيال1من1جي���ل1اإىل1اآخ���ر1)فا�سل1واىل,1

.)131:1993

وللغة عدة وظائف تتمثل فى اأنها تعد مبثابة اأداة فعالة فى:
اإحداث1التوافق1مع1املتطلبات1املختلفة1للحياة.11.1
التعبري1عن1االأحا�سي�ص1واالأفكار1وامل�ساعر1املختلفة..21
االت�سال1والتفاهم1بني1االأفراد1واجلماعات..31
1م�ساعدة1االإن�سان1يف1التحكم1باالأ�سياء1واملو�سوعات1املحيطة..41
ت�سجي���ل1خ���ربات1واأح���داث1وجت���ارب1املا�س���ى,1كم���ا1اأنه���ا1اأداة1فاعل���ة1للتفك���ري51.1111111111111

)في�سل1الزراد,151:131:1990(

وتع���د1ا�سطراب���ات1اللغة1من1اأك���ر1اأن���واع1ا�سطرابات1ال���كالم1�سيوعا1ًخا�سة1
ل���دي1االأطف���ال,1ويعترب1التوا�سل1من1خالل1الكالم1واللغة1عملية1معقدة,1ولكنها1
طبيعي���ة1واإن�ساني���ة1تتطور1جنبا1ًاإىل1جنب1م���ع1التوا�سل1غري1اللفظى1للطفل1من1

خالل:1البكاء,1واالبت�سامة,1واالإمياءات)في�سل1العفيف,11:2010(.

ويع���ود1االهتم���ام1ب���ذوى1الق�س���ور1اللغ���وى1اإىل1الق���رن1التا�س���ع1ع�س���ر1حينما1
الت���ى1 اللغوي���ة1 امل�س���كالت1 ج���ال1 (Franz Gall, 1835)بو�س���ف1 فران���ز1 ق���ام1
يعان���ى1منه���ا1االأطفال,والت���ى1اأرجعها1ف���ى1االأ�سا����ص1اإىل1ق�سور1معرف���ى,1وقد1قام1
ج���ال1باإع���داد1قائم���ة1بتلك1امل�س���كالت1اللغوية1ال�سائع���ة1بني1االأطف���ال1وم�سبباتها111111111111111111111111111111111111111111111

.(In: Leonard, 1998)
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ولكن1ترجع11الكتابات1االأوىل1فى1جمال1ا�سطرابات1اللغة1وحتديد1الق�سور1
اللغ���وى1ب�سورة1اإجرائي���ة1فى1اإطار1جمموعة1من1املحكات1املح���ددة؛1اإىل1التقارير1
الت���ى1قدمها1برودبين���ت1 (Broadbent ,1872)حيث1ق���ام1بدرا�سة1حالة1لطفل1
يبلغ1من1العمر1111عاما1ًكان1يعانى1من1ق�سور1لغوى,1على1الرغم1من1اأن1درجاته1

على1اختبار1للذكاء1غري1اللفظى1واختبار1للفهم1تقع1فى1املدى1الطبيعى.

كانت1تلك1االأعمال1الباكرة1مبثابة1االأ�سا�ص1الذى1قامت1عليه1جهود1العديد1
م���ن1العلماء1الالحق���ني,1والذين1اأر�سو1قواعد1البحث1العلم���ي1مبحكاته1املختلفة1

عند1التعامل1مع1فئة1ذوى1الق�سور1اللغوى.

مظاهر الق�سور اللغوى:
ي�س���ري1حممد1ال�سنيط���ى1)431:1993-46(1اإىل1اأن1مظاه���ر1الق�سور1اللغوى1
ميك���ن1ت�سنيفه���ا1اإىل1ق�سم���ني:1اأوالهما:1يتمثل1ف���ى1االألف���اظ,1وثانيهما:1يتمثل1
ف���ى1الرتكي���ب,1ويظه���ر1الق�س���م1االأول1ف���ى1اأربعه1مظاهر1ه���ى:1ال�سب���ط1بال�سكل,1
وال�سيغ���ة1ال�سرفي���ة,1وا�ستخ���دام1اللغ���ة1على1غري1معناه���ا,1وا�ستخ���دام1األفاظ1ال1
وج���ود1لها1فى1اللغ���ة,1ومن1اأمثلة1الظاهرة1االأوىل1اخلطاأ1ف���ى1�سبط1اأول1الكلمة؛1
فثمة1من1ي�سم1االأول1وهو1مفتوح1كقولنا:1ُترقوة/1وُجوعان1وغريها1فاالأ�سل1فى1
احل���روف1االأوىل1م���ن1هاتان1الكلمتان1اأن1تك���ون1مفتوحة,1وهناك1من1يك�سر1االأول1
وهو1مفتوح1كالقول:1ٍتذكار,1وٍجفن1وغريها,1ومن1اأمثلة1االأخطاء1امل�سرفية1التى1
تتعل���ق1ببن���اء1الكلمة1جمع1ثدى1على1اأثداء1وال�سحيح:1اأثد1وثداء,1ومن1ا�ستخدام1
اللف���ظ1الف�سي���ح1فى1غري1مو�سع���ه:1اأجه�ص1فالن1بالبكاء1فى1معن���ى1رفع1�سوته,1
الأن1اأجه����ص1مبعن���ى1ه���م1بالبكاء1وتهي���اأ1له؛1اأما1اخلط���اأ1فى1الرتاكي���ب:1فمنها1ما1
يك���ون1ف���ى1التعدية1اإذ1يعدى1الفع���ل1بحرف1خطاأ1اأحياناً,1م���ن1ذلك:1ينبغى1عليك1
وال�س���واب1ينبغ���ى1ل���ك,1وزح���ف1عل���ى1املدين���ة1وال�س���واب1زح���ف1اإليه���ا,1ويليق1لك1
وال�س���واب1يلي���ق1بك,1ومنها1اأي�س���ا1تعدية1الفعل1بحرف1ال1حاج���ة1له1مثل:1كلفته1
بالقي���ام1وال�سحي���ح1كلفته1القيام,1واعتاد1على1ال�سي���ئ,1وهناك1اأخطاء1فى1�سياغة1
اجلم���ل:1مث���ل:1�سوف1لن1اأفعل1كذا1الأن1ل���ن1تفيد1اال�ستقبال1فال1داعى1ال�ستخدام1
كلم���ة1�سوف,1وم���ن1ذلك1اأي�سا1ا�ستقل1ف���الن1ال�سيارة1فال�س���واب1ا�ستقلته1ال�سيارة1

فمعنى1ا�ستقل1ال�سئ1جمعه1ورفعه.
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كم���ا1�سع���ت1درا�سة1�سم���ري1برب���ر1)1993(1اإىل1التعرف1على1مظاه���ر1الق�سور1
اللغوى1لدى1تالميذ1ال�سف1الثانى1االإبتدائى,1وتو�سلت1الدرا�سة1اإىل1اأن1مظاهر1
الق�س���ور1اللغ���وى1متثل���ت1ف���ى:1التع���رف1عل���ى1امل���د1وال�س���دة,1والتمييز1ب���ني1)األ(1

القمرية,1و)األ(1ال�سم�سية,1والتمييز1بني1احلروف1املت�سابهة.

ويح���دد1عب���د1الّلطيف1ال�ّسوي���رف)2012(1بع����ص1مظاهر1الق�س���ور1العاّم1يف1
الّلغ���ة1فى1جمال���ني1اأ�سا�سني:1اأوالهما:1يف1املجال1املكت���وب:1ومن1مظاهر1الق�سور1
َبْت1همزُة1الو�سل1 ف���ى1اللغة1املكتوبة:1اجلهل1بقواعد1االإم���الء1وم�سطلحاته؛1فُكتيِ
يف1اأّول1الكلم���ة1هم���َزَة1قطع,1وهمزُة1القطع1هم���زَة1و�سل,1وكُتبت1الهمزة1املتو�ّسطة1
ة1اّلتي1يعني1 دَّ واملتطّرف���ة1باأو�س���اع1خمالفة1للقواعد1املتعارف1عليه���ا,1واأُهملت1ال�سَّ
اإهماُلها1اإ�سقاَط1حرٍف1من1الكلمة,1ووقوَع1اللَّْب�ص1يف1بع�ص1الكلمات,1واأهمل1نقط1
ملَة,1وغريها؛1وثانيهما:1يف1جمال1امل�سموع:1ومن1 الذال1املعجَمية1و�سارت1دااًل1ُمهَّ
رفّي���ة1والّنحوّية,1واالأخطاء1 مظاه���ر1الق�سور1فى1اللغ���ة1امل�سموعة:1االأخطاء1ال�سّ
ال�ّسائع���ة,1ورك���ه1االأ�سلوب,1وع���دم1الرّتابط1واالن�سجام1بني1اجلم���ل,1وعدم1الّنطق1
حي���ح1لل���ّذال1والّثاء1والّظاء,1حيث1ُتنطق1الّذال1دااًل1والّثاُء1�سينا1ًوالّظاء1�ساداً,1 ال�سّ

ونطق1االأعداد1واملعدودات1بالّلهجة1العاّمّية1الّدارجة1يف1كّل1اأنواع1العدد.

ويح���دد1بوليت1واآخ���رون1:(Polite, et al., 2011)بع�ص1املجاالت1اللغوية1
والت���ى1متث���ل1�سعفا1ًلغويا1ًوه���ى1تت�سمن:1جماالت1ذات1م�ستوى1ع���ال1مثل1البناء1
الق�س�س���ى,1ومكوناتها,1وجماالت1اأ�سا�سية1مثل:1جمال1النحو1وال�سرف,1وجمال1
املقاطع1اللغوية1وبنية1اجلملة,1و�سكل1اجلملة1والكلمة,1وجمال1اكت�ساب1املفردات,1

وعالمات1الرتقيم.

وتتن���اول1الدرا�س���ة1احلالية1ظاه���رة1الق�سور1اللغوي1فى1اإط���ار1�سيكومرتى1
قائ���م1عل���ى1ا�ستخ���دام1جمموعة1من1املح���كات1الت�سخي�سي���ة1املتع���ارف1عليها,1على1
اعتب���ار1اأن1مظاه���ر1الق�س���ور1اللغوي1تتمثل1ف���ى1اال�ستعداد1اللغ���وي1لدى1تالميذ1
وتلمي���ذات1ال�س���ف1اخلام����ص1االبتدائي,1وال���ذي1يظهر1فى:ال���روة1اللغوية1لدى1
املفحو�ص,1القدرة1على1اال�ستماع1والنطق1للمفردات1الغوية,1وا�ستخدام1اللغة1فى1

التحدث,1والرغبة1فى1القراءة.
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ن�سبة انت�سار الق�سور اللغوى:
 (American Speech Languageطبقا1ًللجمعية1االأمريكية1للتخاطب
(1Hearing Association,2001فاإن1اأكر1من751%1من1االأطفال1ذوى1الق�سور1
اللغوى1يعانون1من1�سعوبة1فى1القراءة,1واأي�سا1لديهم1�سعف1فى1�سرعه1معاجلة1

املعلومات1ال�سمعية.

كم���ا1ي�سري1ماك-اأرث���ر(McArther,2000) 1اأن1تقريبا501ً%1من1االأطفال1ذوى1
الق�سور1اللغوى1لديهم1�سعوبة1فى1القراءة.

لالأخ�سائي���ني1 االأمريكي���ة1 اجلمعي���ة1 ع���ن1 ال�س���ادر1 التقري���ر1 ي�س���ري1 كم���ا1
النف�ساني���ني1 (American Psychiatric Association, 2000)اإىل1اأن1من1
5-101%1من1االأطفال1فى1مرحلة1ما1قبل1املدر�سة1يواجهون1ق�سورا1ًفى1اإمكاناتهم1

اللغوية1اال�ستقبالية1والتعبريية.

كم���ا1تو�سلت1درا�سة1جب�س���ون1(Gibson,2003)1اإىل1اأن1)75%(1من1جممل1
االأطفال1لديهم1ا�سطرابات1�سوتية.

وتقدر1ن�سبة1االأطفال1ممن1يعانون1من1�سعف1لغوى1تقريبا1ًب�71%1من1جملة1
االأطف���ال1ف���ى1العمر1الزمنى1م���ن41-1151عاما1ًوت���رتاوح1ن�سب���ة1االأوالد1اإىل1البنات1

(Conti-Ramsden, &Botting,2004)131:41بالن�سبة

وي�س���ري1ليون���ارد1( Leonard, 2010)اإىل1اأن1املحك1االأ�سا�سي1فى1التعرف1
عل���ى1ذوى1الق�س���ور1اللغ���وى1اأنهم1يعان���ون1من1ق�سور1فى1قدراته���م1اللغة1مبقدار1

انحراف1معيارى1واحد1اأو1اأقل1دون1املتو�سط1مقارنة1باأقرانهم.

والت���ى1 1(Stothard, et al.,1998) واآخ���رون1 �ستوث���ارد1 درا�س���ة1 وت�س���ري1
اهتم���ت1مبتابع���ة1عينة1من1االأطفال1ذوى1الق�سور1اللغوى1عرب1101�سنوات,1اإىل1اأن1
64%1م���ن1االأطف���ال1ذوى1الق�سور1اللغوى1تت�سح1لديهم1امل�سكالت1اللغوية1ب�سورة1

وا�سحة1فى1�سن1دون1151عاما11ً
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الفرق بني �سعوبات التعلم والق�سور اللغوى:
م���ن1خ���الل1مراجع���ة1الباح���ث1الأدبي���ات1البح���ث1النف�س���ى1والرتب���وى1ف���ى1
جم���ال1اللغ���ة1ب�س���ورة1عامة,1وفى1جم���ال1الق�سور1اللغوي1ب�س���ورة1خا�سة؛1ميكن1
الق���ول:1اأن1هناك1فروقا1ًت�سخي�سي���ة1و�سيكومرتية1بني1كل1من:1الق�سور1اللغوي1
و�سعوب���ات1الق���راءة1و�سعوبات1التعبري1ال�سفهى,1وب�سورة1عامة1ميكن1تعريف1كل1
م���ن:1الق�سور1اللغوى1و�سعوبات1الق���راءة,1و�سعوبات1التعبري1ال�سفهى1على1اأنهم1

ميثلون1اأ�سكااًل1من1ا�سطرابات1اللغة؛1ويت�سح1ذلك1على1النحو1التاىل:
11 تتمث���ل1�سعوب���ات1الق���راءة1ف���ى1املعاجل���ة1ال�سطحي���ة1واملتدني���ة1للغ���ة1املكتوبة,1.

ف���ى1ح���ني1الق�س���ور1اللغوى1يعرف1على1اأن���ه1ا�سطرابات1ف���ى1املعاجلة1اللغوية1
( joanisse et al., 2000)1ال�سفهية

21 يعد1التاأخر1فى1النمو1القرائى1�سفة1اأ�سا�سية1لدى1كل1االأطفال1ذوى1�سعوبات1.
القراءة,1بينما1ن�سبة1كبرية1من1االأطفال1ذوى1الق�سور1اللغوى1يظهرون1تاأخرا1ً
(kamhi& cats, 1986(قرائي���ا1ًم�سابهًة1ملا1هو1مالحظ1فى1ع�سر1القراءة

31 النحوي���ة1. املعاجل���ة1 ف���ى1 تاأخ���را1ً اللغ���وى1 الق�س���ور1 ذوى1 االأطف���ال1 يظه���ر1
للمعلوم���ات,1ف���ى1ح���ني1يظهر1االأطف���ال1ذوى1ع�سر1القراءة1تاأخ���را1ًفى1النطق1

.(Robertson., 2007)

41 يظه���ر1االأطف���ال1ذوى1الق�س���ور1اللغ���وى1تاأخ���را1ًف���ى1مه���ارات1اللغ���ة1الغ���ري1.
�سوتي���ة1مث���ل:1النحوي���ات1اأو1بن���اء1اجلمل���ةsyntax1,1واملعان���ى1وال���دالالت1
 (Bishop & Snowling, 1 القرائ���ى1 الع�س���ر1 ذوى1 ع���ن1 1semantics

.2004; Cats et al., 2005)

51 1تن�ساأ1�سعوبات1القراءة11غالبا1ًنتيجة1عوامل1ع�سبية,1فى1حني1ال1يتاأثر1الق�سور1.
اللغ���وى1بالعوام���ل1الع�سبية,1كما1اأن1االأطفال1ذوى1الق�سور1اللغوى1غالبا1ًما1
يعان���ون1م���ن1ق�سور1ف���ى1القامو����ص1اللغوى1لديه���م,1و�سعف1ف���ى1اال�ستخدام1
النح���وى,1نتيج���ة1حمدودة1قدرتهم1فى1ا�ستخ���دام1اإمكاناتهم1العقلية1مقارنة1

.(McArthur & Bishop,2001)1بذوى1�سعوبات1القراءة
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حمكات ت�سخي�س الق�سور اللغوى:
م���ن1املعل���وم1اأن1كل1طف���ل1داخ���ل1حج���رة1الدرا�س���ة1ل���ه1بع����ص1مظاه���ر1القوة1
وبع����ص1مظاه���ر1ال�سع���ف,1لذا1فالطف���ل1ذوى1الق�سور1اللغوى1اأي�س���ا1لديه1بع�ص1
مظاه���ر1الق�س���ور1والتى1تتمث���ل1فى1ق�سور1املهارات1اللغوية,1كم���ا1اأن1التعرف1على1
االأطف���ال1ذوى1الق�س���ور1اللغ���وى1لي�ص1بال�سرورى1فقط1االعتم���اد1على1درجاتهم1
عل���ى1بع����ص1االختبارات1التى1تق���دم1لهم1من1جانب1املتخ�س����ص1اأو1الباحث,1ولكن1
يج���ب1االأخ���ذ1ف���ى1احل�سبان1التقاري���ر1الو�سفية1م���ن1االآباء1واملعلم���ني1واملعاجلني1

.(Miller, et al., 2001)1النف�سانني

كم���ا1اأن1الباحث���ني1ف���ى1ذلك1املج���ال1اإمن���ا1يح���ددون1متطلب���ات1اأ�سا�سية1عند1
ت�سخي����ص1ه���ذه1الفئ���ة1منه���ا:1درجاته���م1عل���ى1اختب���ارات1ال���ذكاء1غ���ري1اللفظي���ة,1
وكذل���ك1ا�سط���راب1ف���ى1القامو����ص1اللغ���وى1لديه���م,1وا�سطراب���ات1ف���ى1ا�ستخدام1
 (American Speech Language Hearing النحوي���ة1 القواع���د1

.Association,2001)

(Durkin & Conti-Ramsden, 2010)1اإىل1اأن1االأطف���ال1 وي�س���ري1
ذوى1الق�س���ور1اللغ���وى1ال1يعانون1من1اأيه1ا�سطرابات1فى1القدرة1العقلية1العامة,1
حيث1اأنهم1ذوى1معامل1ذكاء1غري1لفظى1متو�سط,1ويو�سح1اجلدول1)1(1حمكات1

ت�سخي�ص1الق�سور1اللغوى1على1النحو1التاىل:
جدول )1(

(Leonard,1998) حمكات ت�صخي�س ذوى الق�صور اللغوى نقاًل عن: ليونارد
المحكالعامل

درجاتهم على اختبار اللغة -1.25 انحراف معيارى أو أقلالقدرة اللغوية

معامل الذكاء لديهم 85 أو أعلىالذكاء غير اللفظى

يتخطى بنجاح مستويات الفحص التقليديةالسمع

ال يعانون من التهابات باألذن الوسطى أو ارتشاح بهاإلتهاب اإلذن الوسطى مع اإلرتشاح

ال يوجد دليل على االضطرابات العصبية أو الشلل الدماغىاالضطرابات العصبية

ال يوجد بنية شفهية محددة بهمالبنية الشفهية

يتخطى بنجاح مفردات وبنود النمو الحركىالوظيفة الحركية اللفظية
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م�سببات الق�سور اللغوى:
ي���رى1حلم���ى1الوكي���ل1)1992(1اأن1م���ن1اأ�سباب1الق�س���ور1اللغوى1تل���ك1الفجوة1
بني1العربية1املتعلمة1واللهجات1العامية1واالألفاظ1امل�ستحدثة1امل�ستخدمة,1و�سوء1
اإعداد1املعلم,1وتهاون1غري1معلمي1العربية1فى1ا�ستخدام1العربية1ال�سحيحة1اأثناء1
تدري�سه���م,1وف�سل1مقررات1العربية1بع�سها1عن1بع�ص,1واإهمال1الطالب1مقررات1
العربية1اعتقادا1ًمنهم1ب�سهولتها1واأنهم1�سبق1لهم1درا�ستها,1وق�سور1يف1االمتحانات1

ال�سفهية1املقومة1لتح�سيل1الطالب.

ف���ى1ح���ني1يرى1اإبراهيم1ال�سافعى1)1992(1اأن1م���ن1اأ�سباب1الق�سور1اللغوى1ما1
يعرف1باالزدواج1اللغوي1اأي1اأثر1العامية1على1اعتبار1اأنها1متثل1لغة1خطاب1وحياة1
عل���ى1الف�سيحة,1واأثر1اللغ���ات1االأجنبية1االأخرى1على1لغة1املثقفني1مبا1متثله1من1

بعد1اجتماعي1ظهر1له1اأثر1�سيئ1على1لغة1التخاطب1بني1املثقفني1واملعلمني.
ويع���دد1فا�س���ل1واىل1)261:1414-1301(1بع����ص1اأ�سب���اب1الق�س���ور1اللغ���وى1ف���ى1

االآتي:
البيئ���ة1الت���ى1ينم���و1فيه���ا1التالمي���ذ1والت���ي1اأ�سبحت1اللغ���ة1العربي���ة1الف�سحى11.1

غريبة,1نتيجة1االختالط1باللغة1العامية1واالألفاظ1االأجنبية.
و�سائ���ل1االإعالم1امل�سموعة1واملرئية1واملقروؤة:1والقائمة1على1ا�ستخدام1اللهجات21.1

العامية.
غياب1االأن�سطة1الرتبوية1التى1ت�ساعد1على1تنمية1واكت�ساب1اللغة1ب�سكل1�سحيح31.1

مث���ل:11جماع���ات1االإلق���اء1واملناظ���رات1االأدبي���ة,1وامل�س���رح1املدر�س���ى1وجماع���ات1
حت�سني1اخلطوط.

ع���دم1و�س���وح1املادة1اللغوي���ة1التى1تق���دم1للمتعلمني,1و�سياغته���ا1باأ�سلوب1معقد41.1
منفر,1مما1يجعل1اأمر1فهمها1�سعب1التحقق.

ع���دم1اإمل���ام1املعلم1باملادة1اللغوي���ة,1وذلك1ب�سبب1اأنه1من1غ���ري1املتخ�س�سني1فيها,51.1
واأ�سن���د1اإلي���ه1اأم���ر1تعليمي���ا1ًا�ستكمااًل1للن�س���اب,1اأو1اأنه1متخ�س����ص1فيها1ولكنه1
توق���ف1بتخ�س�س���ه1ه���ذا1عند1ح���دود1احل�سول1عل���ى1الدرج���ة1اجلامعية1فقط1
دون1حماولة1لتنمية1معلوماته,1اأو1جتديدها1اأو1الوقوف1على1كل1جديد1حول1

اللغة1العربية1واآدابها1متنا�سيا1ًدوام1العلم1مذاكرته.
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التناق����ص1ال�سدي���د1بني1ما1يدر�س���ه1الطالب1فى1مراحل1التعلي���م1املختلفة1من61.1
مناه���ج1اللغ���ة1العربي���ة,1وب���ني1الواق���ع1االجتماع���ي1ال���ذى1يعي�س���ه1كل1منهم,1
فالتالمي���ذ1يدر�س���ون1هذه1املناهج1داخل1ال�سف���وف1الدرا�سية,1وكذلك1طالب1
الكلي���ات1يدر�س���ون1ما1يدر�س���ون1داخل1قاعات1املحا�سرات1ف���اإذا1ما1خرجوا1اإىل1
اأر����ص1الواق���ع1االإجتماع���ى1مل1يج���دوا1اأى1وجه1من1اأوجه1ا�ستخ���دام1هذا1الكم1

املدرو�ص1وذلك1ب�سبب1غربه1اللغة1العربية1بني1اأهلها.1

ويعر����ص1ولي���د1خال����ص1)811:2007(1اأ�سب���اب1الق�سور1اللغ���وى1اإمنا1تعود1اإىل1
ظاه���رة1العوملة1متمثلة1فى1ثالث1اجتاه���ات1هى:1ثنائية1وازدواجية1الف�سحى1مع1
العامي���ات1�سواء1على1م�ست���وى1الكتابة1اأم1على1م�ستوى1اخلطاب1ال�سفهى,1وثنائية1

الف�سحى1مع1اللغات1االأجنبية,1وثقافة1ال�سورة.

كم���ا1اأن1الق�س���ور1اللغ���وى1ميكن1اأن1يعود1اإىل1عوامل1وراثي���ة1اأو1جينية؛1حيث1
 (Choudhury & Benasich, 2003; Conti-Ramsden,:ي���رى1كل1م���ن
 (et al.,2006اأن1الطف���ل1ذوى1الق�س���ور1اللغ���وى1من1االأرجح1اأن1يكون1هناك1من1

االآباء1اأو1االأ�سقاء1تاريخ1من1م�سكالت1التعلم1اللغوى.

وه���و1م���ا1توؤك���ده1درا�س���ة1ط���الل1واآخ���رون1(Tallal, et al., 2001)1وه���ى1
درا�س���ة1قام���ت1على1ث���الث1اأجيال1م���ن1عائالت1عينة1م���ن1االأطف���ال1ذوى1الق�سور1
اللغوى,1والتى1تو�سلت1اإىل1اأن1االأطفال1ذوى1الق�سور1اللغوى1اإمنا1يوجد1ب�سجرة1

عائالتهم1فرد1واحد1على1االأقل1يعانى1من1ق�سور1لغوى.

 (Bishop, et al., 2006; Chu & Flores,(:م���ن ي�س���ري1كل1 كذل���ك1
 2011اإىل1اأن1العام���ل1الوراث���ى1يلع���ب1دورا1ًمهم���ا1ًمل1يحدد1ب�سكل1ت���ام1فى1معاناة1

االأطفال1من1�سعف1لغوى.

واأت���ت1الدرا�س���ة1احلالي���ة1ف���ى1اإطار1نف�س���ى1قائم1عل���ى1التعرف1عل���ى1كل1من:1
كف���اءة1الذاك���رة1العاملة:)كفاءة1املعال���ج1املركزى,1وال�سع���ة1التخزينية(,1ومهارات1
الوع���ى1ال�سوت���ى1كم�سبب���ات1لل�سع���ف1اللغ���وي1ل���دى1تالمي���ذ1وتلمي���ذات1ال�س���ف1
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اخلام����ص1االبتدائ���ي,1وذل���ك1فى1اإط���ار1نتائج1الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1والبحوث1التى1
تناولت1اللغة1ب�سورة1عامة,1والق�سور1اللغوي1ب�سورة1خا�سة؛1حيث1اأ�سارت1درا�سة1
 (Cowan, & Marler, 1998; Ellis-Weismer, et al., 2005;:كل1م���ن
 (Montgomery, 2005اإىل1اأن1االأطف���ال1ذوى1الق�س���ور1اللغ���وى1يعان���ون1م���ن1
حمدودي���ة1قدراته���م1فى1معاجلة1املعلومات1اللفظية؛1والت���ى1تتمثل1فى1�سرعتهم1
يف1معاجلة1املعلومات,1وال�سعة1املحدودة1للذاكرة,1والتى1تظهر1بو�سوح1فى1�سعف1

مهارات1الوعى1ال�سوتى.

الذاكرة العاملة كاأحد م�سببات الق�سور اللغوى:
توؤدى1الذاكرة1دورا1ًمهما1ًفى1خمتلف1جماالت1ا�ستخدام1اللغة:1فى1التحدث,1
وف���ى1الكتاب���ة,1وف���ى1الق���راءة,1وف���ى1اال�ستماع,1وف���ى1ممار�س���ة1االأعم���ال1واملهارات1
اللغوي���ة1املختلف���ة,1ويتمي���ز1نظ���ام1الذاك���رة1بق���در1كبري1من1تن���وع1العملي���ات1التى1
يت�سمنه���ا,1حي���ث1تتوىل1بع�ص1هذه1العمليات1ت�سجيل1التفا�سيل1الدقيقة1لل�سور1
احل�سية1لفرتات1طويلة1مُتكن1االإن�سان1من1حتديد1وت�سنيف1االأ�سوات1واملرئيات1
واالإح�سا�س���ات1االأخ���رى1املختلفة,1ومن1جانب1اآخر1تق���وم1الذاكرة1بت�سجيل1جميع1
اخل���ربات1الت���ى1من���ر1بها1ف���ى1مواق���ف1حياتن���ا1اليومي���ة1ال�ستخدامها1ف���ى1الوقت1

املنا�سب1)اأنور1ال�سرقاوى,1261:20031(.

وتع���د1الذاك���رة1العامل���ة1واح���دا1ًم���ن1املو�سوع���ات1االأ�سا�سي���ة1فى1جم���ال1علم1
النف�ص1املعرفى,1ويرى1ال�سيد1اأبو1ها�سم)1998(1اأن1هناك1خم�سة1اأراء1حول1طبيعة1

الذاكرة1العاملة1هى:
1- الذاك�رة العامل�ة متث�ل منظومة عمل م�ستقل�ة متامًا:فالذاك���رة1العاملة1فى1
اإط���ار1ه���ذا1الراأى1تت�سم1باال�ستقاللية1التامة1من1حي���ث1الوظيفة؛1حيث1تنح�سر1

وظيفة1الذاكرة1العاملة1فى1معاجلة1املعلومات.
2- الذاك�رة العاملة هي نف�سها الذاك�رة ق�سرية املدى: وتقوم1الذاكرة1العاملة1فى1
اإط���ار1ه���ذا1االجتاه1بتخزين1املعلوم���ات1املختلفة,1ويتفق1اأ�سح���اب1هذا1الراأى1على1
اأن1م�سطلح���ات1الذاك���رة1االأولية,1والذاكرة1ق�سرية1املدى,1والذاكرة1العاملة1كلها1

م�سطلحات1مرتادفة.
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3- الذاك�رة العامل�ة ج�زء م�ن الذاكرة ق�س�رية املدى:11وي���رى1اأ�سحاب1ه���ذا1الراأى1
اأن���ه1يوج���د1نظامني1م�ستقل���ني1للذاكرة1ق�سرية1امل���دى:1يقوم1اأوالهم���ا:1بتخزين1
املعلوم���ات1فق���ط1وي�سم���ى1الذاك���رة1الفورية,1ويق���وم1ثانيهما:1بتخزي���ن1ومعاجلة1

املعلومات1وي�سمى1الذاكرة1العاملة.1
4- الذاك�رة ق�س�رية املدى جزء من الذاكرة العاملة:1ويقوم1هذا1االجتاه1على1اعتبار1
اأن1الذاك���رة1ق�س���رية1املدى1هي1اإح���دى1مكونات1الذاكرة1العامل���ة,1وي�سمى1»مكون1
التخزي���ن1اللفظ���ى«,1ووظيفت���ه1تخزي���ن1املعلوم���ات1اللفظي���ة,1حي���ث1تختفي1هذه1

املعلومات1اإذا1مل1تن�سط1وتدخل1اإىل1الذاكرة1طويلة1املدى.
5- الذاكرة العاملة جزء من الذاكرة طويلة املدى:1ويتفق1اأ�سحاب1هذا1الراأى1على1

اأن1الذاكرة1العاملة1تقوم1بتن�سيط1املعلومات1املخزنة1بالذاكرة1طويلة1املدى.

وتاأت���ى1الدرا�س���ة1احلالي���ة1ف���ى1اإط���ار1اأن1الذاك���رة1ق�س���رية1املدى1متث���ل1جزءا1ً
ومكونا1ًاأ�سا�سيا1ًمن1مكونات1الذاكرة1العاملة؛1وذلك1لالأ�سباب1التالية:

11 1يق���وم1ه���ذا1االجتاه1على1اعتب���ار1اأن1الذاكرة1العاملة1تق���وم1بوظيفة1مزدوجة,1.
اللفظ���ى1 املك���ون1 ف���ى1 املوؤق���ت1للمعلوم���ات1 التخزي���ن1 ف���ى:1 اأوالهم���ا1 تتمث���ل1
للذاك���رة1العامل���ة,1واملتمثل1ف���ى:«1الذاكرة1ق�سرية1امل���دى«,1وتتمثل1ثانيهما:1
ف���ى1معاجل���ة1املعلومات1اللفظية,1وهو1م���ا1يتفق1وطبيعة1املعلوم���ات1التى1يتم1

تناولها1بالدرا�سة1احلالية.
21 يتف���ق1ه���ذا1االجت���اه1واأه���داف1الدرا�س���ة1احلالي���ة,1واملتمثل���ة1ف���ى:1التع���رف1.

عل���ى1ال�سع���ة1التخزيني���ة1للمه���ام1اللفظي���ة,1والكف���اءة1ف���ى1املعاجل���ة1اللفظية1
للمعلوم���ات,1ودرج���ة1مهارات1الوعى1ال�سوتى1لدى1تالميذ1وتلميذات1ال�سف1

اخلام�ص1االبتدائي1ذوى1الق�سور1اللغوي.
31 يتف���ق1هذا1االجتاه1ونتائج1الدرا�س���ات1ال�سابقة1التى1تناولت1الق�سور1اللغوي؛1.

على1اعتبار1اأن1الق�سور1اللغوي1يكمن1فى1جمموعة1من1امل�سببات1لعل1اأهمها:1
حمدودي���ة1ال�سع���ه1التخزيني���ة1للذاكرة1ق�س���رية1املدى,1وق�سور1ف���ى1املعاجلة1

اللفظية1للمعلومات.
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41 يع���د1هذا1االجتاه1هو1االأ�سا�ص1الذى1يق���وم1عليه1منوذج1بادىل–حمور1اهتمام1.
الدرا�سة1احلالية-1فى1تناوله1للذاكرة1العاملة,1على1اعتبار1اأنها1تقوم1بوظيفة1

مزدوجة:1تقوم1على1التخزين1املوؤقت,1واملعاجلة.

منوذج الذاكرة العاملة لبادىل:
يع���د1من���وذج1الذاك���رة1العامل���ة1لب���ادىل,1واح���دا1ًم���ن1اأح���دث1واأدق1النم���اذج1
ب���ادىل1 ي���رى1 حي���ث1 العامل���ة؛1 للذاك���رة1 الوظيف���ى1 اجلان���ب1 تناول���ت1 الت���ى1
(Baddeley,2003:830)1اأن1الذاك���رة1العامل���ة1عب���ارة1عن1منظومة1عمل1تت�سم1
بازدواجي���ة1الن�س���اط1املتمث���ل1ف���ى:1التخزي���ن1املوؤق���ت1للمعلوم���ات,1ومعاجلته���ا,1
وتتك���ون1الذاك���رة1العامل���ة1من1مكون���ني1اأ�سا�سيني1هم���ا:1املكون1اللفظ���ي:11ويقوم1
مبعاجل���ة1وتخزي���ن1املعلوم���ات1اللفظية,1واملك���ون1غري1اللفظ���ي:1ويقوم1مبعاجلة1

وتخزين1املعلومات1الب�سرية-1املكانية.

وتاأت���ى1الدرا�س���ة1احلالية1فى1اإطار1هذا1النموذج1لكونه1اأكر1مالئمة1لطبيعة1
الدرا�س���ة1واأهدافه���ا1وعينته���ا,1وطبيع���ة1املهام1املقدم���ة,1باالإ�ساف���ة1اإىل1اأنه1اأحدث1

النماذج1التى1تناولت1الذاكرة1العاملة1وظيفياً.

ويعت���رب1من���وذج1الذاك���رة1العامل���ة1لب���ادىل1م���ن1النم���اذج1متع���ددة1االأنظم���ة؛1
حي���ث1يت�سم���ن1النم���وذج1جمموع���ة1م���ن1االأنظم���ة1التخزيني���ة:1تق���وم1بالتخزين1
املوؤق���ت1للمعلومات1اللفظية,1وت�سمى”املكون1اللفظى1“,1وجمموعة1من1االأنظمة1
االأخ���رى1اخلا�سة1مبعاجل���ة1املعلومات,1ويطلق1عليها1“املعال���ج1املركزى”,1ويقوم1
مبعاجل���ه1املعلوم���ات1اللفظي���ة,1وجمموع���ة1ثالثه1م���ن1االأنظمة1ت�سم���ى:1“املكون1
غري1اللفظى”,1وهى1تقوم1مبعاجلة1ال�سور1املكانية1والب�سرية,1واإدراك1العالقات1

.(Baddeley ,2002:830)املكانية1ال�سحيحة

وتهت���م1الدرا�س���ة1احلالية1باملكون���ات1اللفظية1للذاكرة1العامل���ة؛1فى1حماولة1
للتع���رف1عل���ى1كف���اءة1املعال���ج1املرك���زى,1و�سع���ه1املك���ون1اللفظ���ى1للمعلوم���ات1لدى1

تالميذ1وتلميذات1ال�سف1اخلام�ص1االبتدائي1ذوى1الق�سور1اللغوى.
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وعل���ى1الرغ���م1من1متاي���ز1مكون���ات1الذاكرة1العامل���ة,1فاإن1العالق���ة1بني1هذه1
املكون���ات1ه���ي1عالق���ة1�سببي���ة1تكاملية؛1قائم���ة1على1التاأث���ري1والتاأث���ر,1وعلى1ذلك1
فا�سط���راب1عمليات1التجهيز1واملعاجلة1ه���ى1انعكا�ص1ملحدودية1ال�سعة1التخزينية1

)اأمينة1�سلبى103:120001,1(.

وميث���ل1املعال���ج1املرك���زى1مكون���ا1ًرئي�سيا1ًمن1مكون���ات1الذاك���رة1العاملة1طبقا1ً
لنموذج1بادىل:1والذى1يقوم1بعملية1التحكم,1والتكامل1بني1املعلومات1الواردة1من1
املك���ون1التخزينى1اللفظى1للمعلومات1والذاك���رة1طويلة1املدى,1كما1يعمل1كمن�سق1
ل�سب���ط1اإيق���اع1تدف���ق1املعلومات,1واختيار1وانتق���اء1االإ�سرتاتيجي���ات1املالئمة1التى1

ت�ساعد1فى1حل1امل�سكالت1)فتحى1الزيات19981,1(1.

وي���رى1ب���ادىل(Baddeley, 2003 )  اأن1للمعالج1املركزى1اأربعة1اأدوار1مهمة1
تتمثل1فى:1

11 اأنه1امل�سئول1عن1توزيع1االنتباه1على1مهمتني1منف�سلتني1فى1اآن1واحد..
21 انتقاء1وتغيري1اإ�سرتاتيجيات1اال�سرتجاع.1.
31 تركيز1العقل1وال�سعور1على1مثري1اإنتقائى1بعينه..
41 يقوم1با�ستدعاء1املعلومات1من1الوحدات1التخزينية1املختلفة,1ويعيد1معاجلتها1.

مع1املهمة1اجلديدة1املقدمة.

دور الذاكرة العاملة اللفظية فى الق�سور اللغوي:
م���ن1خالل1مراجع���ة1الباحث1للدرا�س���ات1ال�سابقة1والبح���وث1التى1تناولت1
الذاك���رة1العامل���ة1اللفظي���ة1مبكونيها:1الذاك���رة1ق�سرية1امل���دى,1واملعالج1املركزى1
  (Conti-Ramsden, &:ل���دى1ذوى1الق�س���ور1اللغ���وي,1مث���ل1درا�س���ة1كل1م���ن
 Botting, 2004; Archibald & Gathercole,2006; Bishop, et al.,
(Conti-Ramsden, et al.,2006 ;12006ميك���ن1الق���ول1اأن1االأطف���ال1ذوى1

الق�سور1اللغوي1لديهم1ق�سورا1وا�سح1فى1كفاءة1الذاكرة1العاملة1اللفظية.

كما1تو�سلت1درا�سة1كايل1(Kail, 1991)1اأن1الذاكرة1العاملة1من1املنبئات1
االإيجابي���ة1بالق�س���ور1اللغوي,1حي���ث1ت�سهم1بن�سب���ة1)33%(1يف1الق�سور1اللغوى,1يف1
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ح���ني1ي���رى1واجنWindsor; et al., 2001)1(1اأنه���ا1ت�سه���م1بن�سب���ة1)18%(,1ف���ى1
ح���ني1ت�سري1درا�س���ة11ليونارد1(Leonard, 2007)1اإىل1اأنه���ا1ت�سهم1بن�سبة1)%52(1

من1التباين1فى1الق�سور1اللغوي.

كما1اأ�سارت1درا�سة1�سو�سا1(Susa, 2012)1اإىل1اأن1الذاكرة1العاملة1اللفظية1
ومه���ارات1الوع���ى1ال�سوت���ى1املتدينة1من1امل�سبب���ات1الرئي�سية1ف���ى1الق�سور1اللغوي1
ل���دى1االأطف���ال1ثنائ���ى1اللغة1“ مم���ن1يتحدث���ون1االأ�سباني���ة1واالإجنليزي���ة” ذوى1

�سعف1لغوى؛1ممن1ترتاوح1اأعمارهم1ما1بني61-18�سنوات.

مهارات الوعى ال�سوتى كاأحد م�سببات الق�سور اللغوي:
تع���د1مه���ارات1الوع���ى1ال�سوت���ى1مبثان���ة1الن���واة1االأ�سا�سية1لتط���ور1مهارات1
الق���راءة,1والتعب���ري1ال�سفهى,1كم���ا1اأنها1تعد1مبثابة1االأ�سا�ص1ف���ى1حتديد1والتعرف1
عل���ى1االأطف���ال1املعر�س���ون1للمخاطر1املختلف���ة1ال�سطرابات1اللغة1مث���ل:1الق�سور1
.(Goodrich,2012)1اللغوي,1و�سعوبات1القراءة,1و�سعوبات1التعبري1ال�سفهى
وتعت���رب1مهارات1الوعى1ال�سوت���ى1مبثابة1جمموعة1من1املهارات1االأ�سا�سية1
الت���ى1تعك�ص1قدرة1الفرد1القرائية,1وكف���اءة1ذاكرته1العاملة1فى1املعاجلة1ال�سوتية1

.(Ziegler et al., 2005)للمعلومات1اللفظية1التى1تعر�ص1عليه

ويع���د1الوع���ي1ال�سوت���ي1ج���زءا1ًم���ن1ق���درة1اأك���ر1عمومي���ة1تع���رف1بالوعي1
اللغ���وي1Language awareness1وه���ى1ق���درة1مركبة1ت�ستم���ل1على1جمموعة1
خمتلف���ة1م���ن1الق���درات1باالإ�ساف���ة1اإىل1الوع���ي1ال�سوت���ي1ومنها:الوع���ي1ال�سريف,1
والوع���ى1ال���داليل,1والوع���ي1العمل���ي,1ويق���ع1الوع���ي1ال�سوت���ي1ف���ى1مكان���ه1ب���ارزة1
ومهم���ة1م���ا1بني1تلك1القدرات1فى1تاأثريها1على1عملي���ة1القراءة1باأنواعها1املختلفة1111111111111111111111111111111111111

)غامن1يعقوبى,2002:595(.

وفى1درا�سة1طولية1قام1بها1كريبى1واآخرون1(Kirby, et al., 2003)1على1
عين���ة1قوامها1)79(1طفاًل1مت1تتبعهم1م���ن1مرحلة1الرو�سة1حتى1ال�سف1اخلام�ص1
االإبتدائ���ى,1مت1خالله���ا1التع���رف1عل���ى1مه���ارات1الوعى1ال�سوتى1م���ن1خالل1ثالث1
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مه���ام1ه���ى:1مهمة1م���زج1الوح���دات1ال�سوتية,1ومهمة1م���زج1املقاط���ع,1ومهمة1عزل1
ال�سوت,1وبعد1التحكم1فى1القدرة1العقلية1العامة1والتعرف1على1احلروف,1اأ�سبح1
الوعى1ال�سوتى1لدى1اأطفال1الرو�سة1منبئا1َجيدا1َبالقدرة1القرائية,1كما1تو�سلت1
الدرا�سة1اإىل1منو1مهارات1الوعى1ال�سوتى1تدريجيا1ًحتى1نهاية1ال�سف1اخلام�ص.

 (Sprugevicaوف���ى1درا�سة1طولية1اأخرى1قام1بها1�سربيجيفي���كا1وهوين
(Høien,2003 &1عل���ى1عين���ة1�سم���ت1)53(1طف���اًل؛1وذلك1به���دف1تتبع1مهارات1
الوع���ى1ال�سوت���ى1لديه���م1بداي���ة1من1نهاي���ة1مرحل���ة1الرو�سة1حتى1نهاي���ة1مرحلة1
التعليم1االأ�سا�سي,1وتو�سلت1الدرا�سة1اإىل1اأن1الوعى1ال�سوتى1ي�سهم1بن�سبة1)%27(1
م���ن1التباي���ن1الكل���ى1فى1ق���راءة1الكلمة,1وبن�سب���ة1)15٫9%(1من1التباي���ن1الكلى1فى1
قراءة1اجلملة1وذلك1حتى1ال�سف1الثالث1االإبتدائى,1فى1حني1بلغت1ن�سبة1االإ�سهام1
ف���ى1نهاي���ة1ال�سف1الثال���ث11)9٫3%(1من1التباين1الكلى1فى1ق���راءة1الكلمة,1وبن�سبة1
)13٫3%(1م���ن1التباي���ن1الكل���ى1ف���ى1قراءة1اجلمل���ة,1كما1تو�سل���ت1الدرا�س���ة1اإىل1اأن1
مه���ارات1الوعى1ال�سوتى1تع���د1مبثابة1منباأ1جيدا1ًب�1)4٫9%(1من1التباين1الكلى1فى1

قراءة1الكلمة1فى1نهاية1ال�سف1اخلام�ص1االبتدائي.

ومن1خ���الل1مراجعة1الباحث1للدرا�سات1ال�سابق���ة1والبحوث1التى1تناولت1
مه���ارات1الوع���ى1ال�سوت���ى1ل���دى1ذوى1الق�س���ور1اللغ���وي؛1مث���ل1درا�س���ة1كل1م���ن:1
 (Goulandris,  et al., 2000; Joanisse et al., 2000; Norbury,
(1et al., 2001; Robertson, 2007; Goodrich, 2012ميك���ن1الق���ول:1اأن1
االأطف���ال1ذوى1الق�سور1اللغ���وي1يت�سمون1بتدنى1مهارات1الوع���ى1ال�سوتى1لديهم1

مقارنة1باأقرانهم1العاديني.

العالقة بني الذاكرة العاملة ومهارات الوعى ال�سوتى:
Code-1يعد1الوعى1ال�سوتى1مبثابة1مهارة1مرتبطة1ب�سفرة1اأو1رمز1معني
Related Skillمبعن���ى1اأخ���ر:1ترتبط1مهارات1الوع���ى1ال�سوتى1برموز1احلروف1
االأبجدي���ة,1واالأطف���ال1الذي���ن1ي�ستطيع���ون1اكت�ساف1املكون���ات1ال�سوتي���ة1للكلمات1
لديهم1قدرات1اأكرب1واأف�سل1على1اإعادة1الت�سفري1والرتميز1فى1مراحل1مبكرة1من1

.(Goodrich,2012)1حياتهم
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وتعتم���د1مهارات1الوع���ى1ال�سوتى1عل���ى1القامو�ص1اللغوي1للف���رد,1وكفاءة1
ذاكرته1العاملة1فى1معاجلة1املعلومات؛1فاأثناء1تطور1القامو�ص1اللغوى1لالأطفال,1
فاإنه���م1ي�سادف���ون1العدي���د1م���ن1الكلم���ات1املت�سابه���ة1م���ع1بع�سه���ا1البع����ص,1والتى1
تتطل���ب1اإع���ادة1بنائه���ا1وهيكلتها؛1وذلك1من1خ���الل1متثيل1عقلى1يت�س���م1بالكفاءة,1
ويح���دث1نتيج���ة1الإع���ادة1البن���اء1والهيكلة1للقامو����ص1اللغوى1تطور1ومن���و1ملهارات1

.(Robertson, 2007)الوعى1ال�سوتى

1(Ellis-Weismer, 2005;Jonides, et al., 2005):وي���رى1كل1م���ن
اأن1تل���ك1العالق���ة1القائمة1بني1مهارات1الوعى1ال�سوتى1وكف���اءة1الذاكرة1العاملة؛1
اإمنا1تعتمد1على1اأن1امليكنزميات1املخية/الدماغية1امل�سئولة1عن1تن�سيط1التمثيالت1
الداخلي���ة1احلادث���ة1بالذاك���رة1العامل���ة,1هى1ذاته���ا1التى1تعمل1فى1حال���ة1ا�ستخدام1
اللغ���ة,1واأن���ه1كلما1ارتفعت11مهارات1الوعى1ال�سوتى1ل���دى1الفرد؛1كلما1زادت1كفاءة1

عمل1تلك1امليكنزمات.

وه���و1م���ا1يو�سح���ه1ليون���ارد1(Leonard,2007)1م���ن1اأن1مه���ارات1الوعى1
ال�سوت���ى1اإمنا1تعتم���د1على1كفاءة1كل1من:1املنطقة1اجلداري���ة,1واملنطقة1االأمامية1

من1املخ1امل�سئولتان1عن1تن�سيط1املعلومات1ومعاجلتها1بالذاكرة1العاملة.

 (Munson, et al., 2005; Vihman & Croft,1:وي�س���ري1كل1م���ن
(12007اإىل1اأن1االأطف���ال1يقوم���ون1بتخزين1الكلمات1اجلديدة1املكت�سبة1على1هيئة1
وح���دات1�سوتي���ة1كلي���هHolistic Phonological Units1,1وب�س���ورة1تدريجية1
بزي���ادة1حج���م1املفردات1يتم1اإع���ادة1ت�سكيل1البناء1املعرفى1لديه���م,1وبعبارة1اأخرى:1
عندم���ا1يت���م1اإ�سافة1املزيد1م���ن1الكلمات1للقامو����ص1املعريف1للطفل,1ف���اإن1االأنظمة1
ال�سوتي���ة1ت�سب���ح1اأكر1ح�سا�سي���ة1الإدراك1الفروق1ال�سوتي���ة1القائمة1بني1الكلمات1
املختلفة,1ومن1هنا:1فاإن1الذاكرة1العاملة1تدفع1اإىل1جتزئه1و�سقل1ملهارات1الوعى1
ال�سوت���ى1لدى1الفرد,1كم���ا1اأن1التقدميات1التى1يتم1عر�سها1ب�سورة1متدرجة1اإمنا1

تعد1مبثابة1داله1ملهارات1الوعى1ال�سوتى1للفرد.
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وق���د1�سع���ت1العدي���د1م���ن1الدرا�س���ات1والبح���وث1اإىل1التع���رف1عل���ى1طبيعة1
العالق���ة1االرتباطي���ة1القائمة1ب���ني1الذاكرة1العامل���ة1ومهارات1الوع���ى1ال�سوتى؛1
مث���ل1درا�س���ة1كل1م���ن:Alloway, et al., 2005;Gorman, 2012)1والت���ى1
ت�س���ري1ف���ى1جممله���ا1اإىل1اأن1هناك1عالق���ة1اإرتباطي���ة1موجبة1بني1كف���اءة1الذاكرة1
العاملة:)ال�سعة1التخزينية,1وكفاءة1املعاجلة1املعرفية(1ومهارات1الوعى1ال�سوتى.

 (Georgiou& Hayward, 2008; م���ن:1 درا�س���ة1كل1 كم���ا1تو�سل���ت1
(1Torres-Fernandez, 2008; Montgomery, 2005اأن1الذاكرة1العاملة1

تعد1مبثابة1منبئ1جيد1مبهارات1الوعى1ال�سوتى1.
وق���د1قام1رفا�سي���و1(Rvachew, 2008)1بدرا�سة1هدفت1اإىل1التحقق1من1
من���وذج1بنائ���ى1للعالقات1القائمة1بني1الذاكرة1العامل���ة1ومهارات1الوعى1ال�سوتى1
و�سرع���ه1الت�سمي���ة,1وتو�سلت1الدرا�س���ة1اإىل1اأن1الذاكرة1العامل���ة1و�سرعه1الت�سمية1

يوؤثران1ب�سكل1مبا�سر1فى1مهارات1الوعى1ال�سوتى.

عينة البحث:
تكون���ت1عين���ة1البحث1فى1�سورتها1االأولية1من1)406(1تلميذا1ًوتلميذة1من1
تالميذ1ال�سف1اخلام�ص1االإبتدائى,1مبتو�سط1عمر1زمنى1)10٫4(1�سنه,1وانحراف1
معي���ارى1)1٫7(,1وق���د1مت1اختياره���م1م���ن1تالمي���ذ1وتلمي���ذات1اأرب���ع1مدار�ص1تابع1
الإدارتي:1بنها1التعليمية,1وكفر1�سكر1االبتدائية,1مبحافظة1القليوبية,1واجلدول1

)2(1يو�سح1ذلك1على1النحو1التاىل:
جدول )2( 

عدد اأفراد عينة الدرا�صة فى �صورتها الأولية.

اإلدارةأسم المدرسةم
عدد أفراد العينة فى 

صورتها األولية
متوسط 
العمر 
الزمنى

االنحراف 
المعياري

إجماليإناثذكور

555010510.42إدارة كفر شكر التعليميةمدرسة السيد نصر سرحان1

28467410.41.2إدارة بنها التعليميةمدرسة الرملة (1) االبتدائية2

618915010.62.5إدارة بنها التعليميةمدرسة الرملة االبتدائية الجديدة3

41367710.31.1إدارة بنها التعليميةمدرسة بنها الحديثة 4

18522140610.41.7اإلجمالي
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ومن1اجلدول1)2(1يت�سح1اأن1عدد1اأفراد1العينة1فى1�سورتها1النهائية1عقب1
تطبي���ق1املح���كات1املختلف���ة1امل�ستخدمة1فى1التع���رف1على1الق�س���ور1اللغوى,1)74(1
تلميذا1ًوتلميذة1من1تالميذ1ال�سف1اخلام�ص1االإبتدائى1منهم1)37(1تلميذ1وتلميذة1
مم���ن1يعان���ون1من1ق�سور1لغ���وى,1مبتو�سط1عم���ر1زمنى1)10٫7(1�سن���ه,1وانحراف1
معي���ارى1)1٫3(,1ومنه���م1)41(1تلميذا1ًوتلمي���ذة1من1العاديني1ممن1ال1يعانون1من1
ق�س���ور1لغ���وى1مبتو�س���ط1عمر1زمن���ى1)10٫5(1�سن���ه,1وانحراف1معي���ارى1)0٫91(.

ويرج���ع1اختي���ار1الباحث1لتالميذ1وتلمي���ذات1ال�سف1اخلام����ص1االبتدائى1
لالأ�سباب1التالية:

11 متث���ل1تل���ك1املرحل���ة1نهاية1مرحل���ة1الطفولة1وب���وادر1مرحل���ة1املراهقة؛1حيث1.
تظه���ر1احلاج���ة1اإىل1ا�ستخ���دام1اللغ���ة1وتوظيفه���ا1فى1تعل���م1امله���ارات1الالزمة1
االجتاه���ات1111111111111111111 وتكوي���ن1 والقي���م1 اخللقي���ة1 املعاي���ري1 وتعل���م1 احلي���اة,1 ل�سئ���ون1

)حامد1زهران,651:1980(.
21 متث���ل1تل���ك1املرحل���ة1اق���رتاب1نهاي���ة1التعلم1ف���ى1مرحل���ة1التعلي���م1االبتدائى؛1.

لذل���ك1فا�ستخ���دام1اللغة1فى1تلك1املرحل���ة1يعك�ص1املهارات1اللغوي���ة1االأ�سا�سية1
ال�ساب���ق1تعلمه���ا1من���ذ1االلتح���اق1بالتعلي���م,1وبداي���ة1امله���ارات1اللغوي���ة1ملراحل1

التعلم1التالية.11

اأدوات البحث: 
ت�سمن1البحث1ا�ستخدام1االأدوات1التالية:1

اأولً: الأدوات اخلا�سة بت�سخي�س التالميذ ذوى الق�سور اللغوى:
لتحدي���د1االأطفال1مم���ن1يعانون1من1�سعف1لغوى1قام1الباحث1با�ستخدام1االأدوات1

التالية:
11 اختبار الذكاء غري اللفظى:ترجمة: عطية هنا«ال�سورة اأ« )د.ت(..

اأعد1االأ�سل1االأجنبي1لالختبار1تريمان1ولورج,1على1اعتبار1اأن1الذكاء1يعد1القدرة1
عل���ى1التفك���ري1املج���رد,1وال���ذى1يتمث���ل1ف���ى1اإدراك1العالقات1ب���ني1الرم���وز,1وهذه1

العالقات1قد1تكون1عالقات1ت�ساد1اأو1ت�سابه1اأو1عالقة1اجلزء1بالكل.
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 هدف الختبار:11يهدف1االختبار1اإىل1التعرف1على1معامل1الذكاء1لدى1االأطفال1فى1
مرحلة1الطفولة1املبكرة1واملتاأخرة,1ممن1ترتاوح1اأعمارهم1ما1بني1)6-14(1�سنه.

و�س�ف املقيا��س:1يتك���ون1االختبار1م���ن1)60(1م�ستطياًل1ب���كل1منه���م1)5(1اأ�سكال,1
بحيث1يوجد1�سكل1واحد1من1تلك1االأ�سكال1خمتلف1عن1االأربعة1االأخرى,1ويطلب1

من1املفحو�ص1اأن1يتعرف1على1ال�سكل1املختلف.

	1طريق�ة الت�سحيح: ي�سح���ح1املقيا�ص1بطريق���ة1)�سفر,1(,1حي���ث1يعطى1التلميذ
درج���ة1عن���د1حتديد1ال�س���كل1املختلف1بن���اء1على1ج���دول1االإجاب���ات1ال�سحيحة1
املرفق1باالختبار,1ويعطى1�سفرا1ًعند1العجز1عن1حتديده1اأو1عند1و�سع1عالمة1
عل���ى1اأكر1من1�سكل,1ومتث���ل1درجة1املفحو�ص1جمموع1درجاته1على1االختبار,1
ثم1ي�ستخرج1العمر1العقلى1له1وفقا1ًجلدول1املعايري1املرفق1باملقيا�ص,1واأخريا1ً

حتدد1معامل1الذكاء11بناءا1ًعلى1املعادلة1التالية:

× 100العمر1العقلىمعامل1الذكاء1= العمر1الزمنى1باالأ�سهر

	:املوؤ�سرات ال�سيكومرتية
اأولً: �سدق املقيا�س: 

11 �س�دق املح�ك:1ق���ام1عطي���ة1هن���ا1)د.ت(1بح�س���اب1قيم���ة1معام���ل1االرتباط1بني1.
درج���ات1عينة1بلغ1قوامها1)849(1تلميذا1ًم���ن1تالميذ1املرحلة1االبتدائية1على1
االختب���ار,1ودرجاته���م1على1اختب���ار1الذكاء1الثانوى1ل�)1عطي���ة1هنا,د.ت(,1وقد1

بلغت1قيمة1معامل1االرتباط1)ر=0٫65(1عند1م�ستوى1داللة1)0٫01(.
وف�ى الدرا�س�ة احلالية:1ق���ام1الباحث1بح�س���اب1قيمة1معامل1ارتب���اط1درجات1عينة1
الدرا�س���ة1اال�ستطالعي���ة1البال���غ1قوامه���ا)ن=60(1تلمي���ذ1وتلمي���ذة1م���ن1تالمي���ذ1
وتلمي���ذات1ال�س���ف1اخلام����ص1االإبتدائ���ى1عل���ى1االختب���ار,1ودرجاتهم1عل���ى1اختبار1
الذكاء1الثانوى,1وقد1بلغت1قيمة1معامل1االرتباط1)ر=0٫71(1عند1م�ستوى1داللة1

.)0٫01(
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ثانيًا: ثبات املقيا�س: 
11 طريق�ة معامل األفا- كرونباخ: وقد1قام1ر�س���ا1حافظ,1وجمال1الدين1ال�سامى1.

)2000(1بح�س���اب1قيم���ه1معام���ل1األفا-كرونب���اخ1لالختب���ار1على1عين���ة1قوامها1
)ن=95(تلميذ1وتلميذة1من1تالميذ1وتلميذات1ال�سف1الرابع1االإبتدائى,1وقد1

.)0٫861=α(1بلغت1قيمة1معامل1األفا
.)0٫89=α(1وفى1الدرا�سة1احلالية:1بلغت1قيمة1معامل1األفا

21 طريق�ة الت�س�اق الداخلى:1وق���د1قام1الباح���ث1احلاىل1بح�ساب1قي���م1معامالت1.
ارتباط1درجات1عينة1الدرا�سة1االإ�ستطالعية1)ن=60(1على1مفردات1االختبار1
واملجموع1الكلى1للدرجات؛1كموؤ�سرا1ًعلى1ات�ساق1مفردات1االختبار,1واجلدول1

)3(1يو�سح1ذلك1على1النحو1التاىل:
جدول )3(

معامالت ارتباط درجات عينة الدرا�صة ال�صتطالعية )ن=60( على مفردات اختبار الذكاء 
غري اللفظى واملجموع الكلى للدرجات.

المفردة
معامل 
االرتباط

المفردة
معامل 
االرتباط

المفردة
معامل 
االرتباط

المفردة
معامل 
االرتباط

10.76**1160.69**310.71**460.69**

20.69**170.67**320.73**470.64**

30.71**180.64**330.75**480.68**

40.66**190.76**340.71**490.69**

50.68**200.73**350.71**500.71**

60.72**210.71**360.67**510.68**

70.73**220.67**370.64**520.70**

80.76**230.64**380.66**530.65**

90.65**240.67**390.64**540.67**

100.66**250.65**400.67**550.64**

11111ت�سري1العالمة1)**(1اإىل1اأن1م�ستوى1الداللة1)0٫01(,1فى1حني1ت�سري1العالمة1)*(1اإىل1اأن1م�ستوى1الداللة1)0٫05(.
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المفردة
معامل 
االرتباط

المفردة
معامل 
االرتباط

المفردة
معامل 
االرتباط

المفردة
معامل 
االرتباط

110.65**260.65**410.72**560.67**

120.70**270.70**420.68**570.69**

130.69**280.69**430.67**580.67**

140.72**290.69**440.071**590.69**

150.68**300.70**450.69**600.69**

العين���ة1 اأف���راد1 درج���ات1 ارتب���اط1 معام���الت1 قي���م1 اأن1 يت�س���ح1 1)3( اجل���دول1 م���ن1
اال�ستطالعية1على1مفردات1اختبار1الذكاء1غري1اللفظى1واملجموع1الكلى1للدرجات1
دالة1عند1م�ستوى1)0٫01(,1وترتاوح1ما1بني1)0٫671:0٫64(,1مما1يعد1موؤ�سرا1ًعلى1

ثبات1االختبار.

21 اختبار معانى الكلمات: )اإعداد:1اأحمد1زكى1�سالح,1د.ت(..
ويع���د1اختب���ار1معان���ى1الكلم���ات1واح���دا1ًم���ن1االختب���ارات1االأرب���ع1املكون���ة1الختب���ار1
القدرات1العقلية1االأولية,1وهو1اختبار1اأجنبي1االأ�سل1و�سعه1ثر�ستون,1وقام1اأحمد1

زكى1�سالح1بتعريبه1وتقنية1على1البيئة1امل�سرية.

 ه�دف الختب�ار:1يهدف1االختب���ار1اإىل1قيا�ص1الق���درة1اللغوية1ل���دى1االأطفال1ممن1
ترتاوح1اأعمارهم1الزمنية1ما1بني1)7-18(1�سنه.

و�س�ف املقيا�س:1يتك���ون1االختبار1من1)48(1مفردة1فى1�سورة1اختيار1من1متعدد؛1
حي���ث1يخت���ار1املفحو����ص1من1ب���ني1اأربع���ة1بدائ���ل1البديل1ال���ذى1ي���رتادف1والكلمة1

االأ�سلية,1وزمن1هذا1االختبار1)5(1دقائق.
طريق�ة الت�سحي�ح:1ي�سح���ح1االختب���ار1بطريق���ة1)�سف���ر,1(,1حيث1يعط���ى1التلميذ1
درج���ة1عن���د1اختي���ار1البديل1ال�سحي���ح,1والذى1يعرب1ع���ن1معنى1الكلم���ة1االأ�سلية,1
ويعطى1�سفرا1ًعند1العجز1عن1حتديده1اأو1عند1و�سع1عالمة1على1اأكر1من1�سكل,1

ومتثل1درجة1املفحو�ص1جمموع1درجاته1على1االختبار.
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املوؤ�سرات ال�سيكومرتية:
اأولً: �سدق املقيا�س: 

11 ال�س�دق التالزم�ى:1ق���ام1ُمع���د1االختب���ار1بح�س���اب1قيم���ة1معام���ل1االرتباط1بني1.
درج���ات1املفحو�سني1على1اختبار1معانى1الكلمات,1ودرجاتهم1على1االختبارات1
الثالث���ة1االأخ���رى1املت�سمنة1باختبار1القدرات1العقلي���ة1االأولية,1وقد1تراوحت1
قي���م1معام���الت1االإرتباط1ما1بني1)10٫69-0٫71(,1وجميعها1دالة1عند1م�ستوى1

.)0٫01(

21 ال�س�دق العامل�ى:1ق���ام1مُعد1االختب���ار1بح�س���اب1الت�سبعات1العاملي���ة1لدرجات1.
املفحو�سني1على1اختبار1معانى1الكلمات,1ودرجاتهم1على1االختبارات1الثالثة1
االأخرى1املت�سمنة1باختبار1القدرات1العقلية1االأولية,1وقد1بلغت1قيمة1الت�سبع1

العاملى1لالختبار1)0٫69(.

ثاني�ًا: ثب�ات املقيا��س: مت ا�ستخ�دام الط�رق التالي�ة للتع�رف عل�ى ثب�ات 
الختبار: 

11 طريق�ة اإع�ادة تطبيق الختبار: وقد1قام1مٌعد1االختبار1باإعادة1تطبيق1االختبار1.
عل���ى1عين���ة1م���ن1االأف���راد1بفا�س���ل1زمن���ى1اأ�سبوعني,1وق���د1بلغت1قيم���ة1معامل1

االرتباط1بني1مرتى1التطبيق1)0٫87(,1وهو1دال1عند1م�ستوى1)0٫01(.1
وفى الدرا�سة احلالية:1مت1اإعادة1تطبيق1االختبار1على1اأفراد1العينة1اال�ستطالعية1
)ن=60(1بفا�س���ل1زمن���ى1)17(1يوم,1وقد1بلغت1قيمة1معام���ل1االرتباط1بني1مرتى1

التطبيق1)0٫74(,1وهو1دال1عند1م�ستوى1)0٫01(.
21 ..)0٫70=α(1طريقة معامل األفا- كرونباخ: وقد1بلغت1قيمة1معامل1األفا

31 طريق�ة الت�س�اق الداخل�ى:1وقد1ق���ام1الباحث1احل���اىل1بح�ساب1قي���م1معامالت1.
ارتباط1درجات1عينة1الدرا�سة1اال�ستطالعية1)ن=60(1على1مفردات1االختبار1
واملجم���وع1الكلى1للدرجات؛1كموؤ�سرا1ًعلى1ات�ساق1مفردات1االختبار,1واجلدول1

)4(1يو�سح1ذلك1على1النحو1التاىل:
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جدول )4(
معامالت ارتباط درجات عينة الدرا�صة ال�صتطالعية )ن=60( على مفردات اختبار معانى 

الكلمات واملجموع الكلى للدرجات.
المفردة

معامل 
االرتباط

المفردة
معامل 
االرتباط

المفردة
معامل 
االرتباط

المفردة
معامل 
االرتباط

10.71**120.69**230.71**370.69**
20.70**130.67**240.72**380.66**
30.66**140.66**250.73**390.68**
40.63**150.68**260.71**400.69**
50.65**160.67**270.71**410.67**
60.71**170.68**310.69**420.68**
70.71**180.65**320.66**460.70**
80.72**190.69**330.67**470.65**
90.69**200.69**340.67**480.67**

100.66**210.67**350.65**
110.67**220.68**360.69**

العين���ة1 اأف���راد1 درج���ات1 ارتب���اط1 معام���الت1 قي���م1 اأن1 يت�س���ح1 1)4( اجل���دول1 م���ن1
اال�ستطالعي���ة1عل���ى1مف���ردات1اختبار1معانى1الكلم���ات1واملجموع1الكل���ى1للدرجات1
دالة1عند1م�ستوى1)0٫01(,1وترتاوح1ما1بني1)0٫731:0٫63(,1مما1يعد1موؤ�سرا1ًعلى1

ثبات1االختبار.1

31 ا�ستبيان ال�ستعداد اللغوى:1)اإعداد:1الباحث(..

 ه�دف ال�ستبيان: يهدف1اال�ستبيان1اإىل1التعرف1على1موؤ�سرات1اال�ستعداد1اللغوى1
لدى1االأطفال.

 و�س�ف ال�ستبي�ان: يتك���ون1اال�ستبيان1م���ن1)24(1مفردة1يتم1تطبيق���ه1على1معلم/1
معلمة1اللغة1العربية,1ممن1يتفاعل1ب�سورة1مبا�سرة1مع1املفحو�ص1داخل1حجرات1
درا�س���ة1اللغ���ة1العربي���ة,1حي���ث1يختار1املعل���م/1املعلمة1م���ا1بني1بدل���ني1)تنطبق1فى1

مقابل1ال1تنطبق(.
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 طريق�ة الت�سحي�ح:1ي�سحح1اال�ستبي���ان1بطريقة1)�سفر,1(,1حي���ث1يعطى1التلميذ1
درجة1عندما1ينطبق1عليه1حمتوى1املفردة,1ويعطى1�سفرا1ًعندما1ال1ينطبق1عليه1
حمتوى1املفردة,1ومتثل1درجة1املفحو�ص1جمموع1درجاته1على1اال�ستبيان,1ويعانى1
املفحو�ص1من1الق�سور1اللغوى1عندما1يكون1جمموع1درجاته1على1اال�ستبيان1اأقل1

من1121درجة.

املوؤ�سرات ال�سيكومرتية:	1
اأولً: �سدق ال�ستبيان: 

11 �سدق املحكمني:1وقد1مت1عر�ص1اال�ستبيان1فى1�سورته1االأولية1على1)10(1من1.
املحكمني؛1وذلك1الإبداء1اأرائهم1حول1مدى1منا�سبة1مفردات1اال�ستبيان1للهدف1
الع���ام1من���ه,1وكذلك1التعرف1على1االأخطاء1العلمي���ة1واللغوية1املت�سمنة,1وقد1
ت�سم���ن1اال�ستبيان1فى1�سورته1االأولي���ة1)30(1مفردة1دارت1فى1اإطار1)5(1اأبعاد1
ه���ى:)1ال�سمع1والنط���ق,1والقامو�ص1اللغ���وى,1واملعاين1واملفاهي���م,1وا�ستخدام1
اللغ���ة1ف���ى1التحدث,1والرغب���ة1فى1القراءة(,1وفى1�س���وء1اأراء1ال�سادة1املحكمني1
مت1دم���ج1جميع1االأبعاد1اخلم�سة1لال�ستبيان1فى1ُبعد1واحد1ميثل1الهدف1العام1
لال�ستبي���ان,1كم���ا1مت1ا�ستبعاد1)6(1مفردات1مل1ت�سل1ن�سب���ة1االتفاق1عليها1اإىل1
80%,1وبذل���ك1اأ�سب���ح1ع���دد1مف���ردات1اال�ستبي���ان1ف���ى1�سورته���ا1النهائية1)24(1

مفردة1.

21 ال�س�دق التالزم�ي:1مت1ح�ساب1قيمة1معامل1االرتب���اط1بني1درجات1املفحو�سني1.
عل���ى1اال�ستبي���ان,1ودرجاته���م1عل���ى1اختبار1معان���ى1الكلمات1ك�سكٍل1م���ن1اأ�سكال1
اال�ستعداد1اللغوى,1وقد1بلغت1قيمه1معامل1االرتباط1)0٫79(,1وهى1دالة1عند1

م�ستوى1)0٫01(.

ثاني��ًا: ثب��ات املقيا���س: وق��د مت التع��رف على ثب��ات ال�صتبي��ان من خالل 
الطريقتني التاليتني:

11 ..)0٫81=α(1طريقة1معامل1األفا-1كرونباخ:1وقد1بلغت1قيمة1معامل1األفا
21 طريق���ة1االت�س���اق1الداخل���ى:1وق���د1مت1ح�ساب1قي���م1معامالت1ارتب���اط1درجات1.
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عين���ة1الدرا�سة1اال�ستطالعي���ة1)ن=60(1على1مفردات1اال�ستبيان1واملجموع1الكلى1
للدرج���ات؛1كموؤ�سرا1ًعلى1ات�ساق1مف���ردات1اال�ستبيان,1واجلدول1)5(1يو�سح1ذلك1

على1النحو1التاىل:
جدول )5(

 معام��الت ارتب��اط درجات عينة الدرا�ص��ة ال�صتطالعية )ن=60( عل��ى مفردات ا�صتبيان 
ال�صتعداد اللغوى واملجموع الكلى للدرجات.

المفردة
معامل 
االرتباط

المفردة
معامل 
االرتباط

المفردة
معامل 
االرتباط

المفردة
معامل 
االرتباط

10.82**70.79**130.83**190.80**
20.80**80.80**140.82**200.83**
30.80**90.82**150.83**210.82**
40.81**100.81**160.81**220.80**
50.80**110.82**170.81**230.82**
60.83**120.80**180.79**240.81**

العين���ة1 اأف���راد1 درج���ات1 ارتب���اط1 معام���الت1 قي���م1 اأن1 يت�س���ح1 1)5( اجل���دول1 م���ن1
اال�ستطالعية1على1مفردات1ا�ستبيان1اال�ستعداد1اللغوى1واملجموع1الكلى1للدرجات1
دالة1عند1م�ستوى1)0٫01(,1وترتاوح1ما1بني1)0٫831:0٫79(,1مما1يعد1موؤ�سرا1ًعلى1

ثبات1اال�ستبيان.1

41 اختبار بندر-ج�سطلت الب�سرى احلركى اإعداد: لوريا بندر ترجمة:)م�سطفى1.
فهمى,1�سيد1غنيم,1د.ت(.

	1اله�دف من الختب�ار: يهدف1االختب���ار1اإىل1الك�س���ف1عن1اال�سطراب���ات1النف�سية
واالإ�سابات1املخية1والتى1تت�سح1من1خالل1التحريف1فى1نقل1االأ�سكال.

	1و�س�ف الختب�ار:1ياأت���ي1ه���ذا1االختب���ار1ف���ى1اإطار1املب���داأ1الع���ام1الذى1تق���وم1علية
نظري���ة1اجل�سطل���ت1وه���و1اأن1اأدراك1ال���كل1�سابق1عل���ى1اأدراك1اجل���زء,1واأن1الكل1
اأك���رب1من1جمموع1االأجزاء,1ويتكون1االختبار1من1)6(1اأ�سكال,1تطبق1بطريقة1
فردي���ة1حي���ث1يطلب1م���ن1املفحو����ص1اإدراك1تل���ك1االأ�سكال1من1خ���الل1ر�سمها1
م���رة1واح���دة,1ثم1يطلب1منه1اإعادة1ر�سم1ال�سكل1من1الذاكرة1مرة1اأخرى,1ويتم1
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تقدي���ر1درج���ة1املفحو����ص1عل���ى1اأ�سا�ص1درج���ة1اإتقانه1ف���ى1اإعادة1ر�س���م1كل1�سكل1
م���ن1االأ�س���كال,1وذلك1مب���دى1يرتاوح1ما1ب���ني1)1-5(1درجات1ل���كل1�سكل,1ويعد1

املفحو�ص1�سويا1ًاإذا1ما1ح�سل1على1درجة1كلية1مقدارها1)0٫5+15(.11

	:املوؤ�سرات ال�سيكومرتية

اأولً: �س�دق الختب�ار:ومت1التعرف1على1�س���دق1االت�ساق1الداخلى1ملف���ردات1االختبار1
ال�س���ت1من1خ���الل1ح�ساب1قيم1معام���الت1االرتباط1بني1درج���ات1املفحو�سني1على1
مف���ردات1االختب���ار1واملجموع1الكلى1للدرجات1بعد1ح���ذف1درجة1املفردة,1واجلدول1

)6(1يو�سح1ذلك:
جدول )6(

 قي��م معام��الت الرتب��اط بني درجات مف��ردات اختب��ار بندر-ج�صطلت الب�ص��رى احلركى 
واملجموع الكلى للدرجات بعد حذف درجة املفردة.

معامل االرتباطالمفردةمعامل االرتباطالمفردةمعامل االرتباطالمفردة
10.77**20.81**30.80**
40.79**50.78**60.80**

وم���ن1اجلدول1)6(1يت�سح1اأن11قيم1معامالت1االرتباط1ترتاوح1بني1)0٫80-0٫77(1
وجميعها1دالة1عند1م�ستوى1)0٫01(.

ثانيًا: ثبات الختبار:وقد1مت1التعرف1على1ثبات1االختبار1با�ستخدام1طريقة1األفا-1
.)0٫801=α(1كرونباخ1حيث1بلغت1قيمة1معامل1األفا

ثانيًا: الأدوات اخلا�صة بقيا�س متغريات البحث:
1. مه�ام قيا��س كف�اءة املعال�ج املرك�زى و�سعة الذاك�رة العامل�ة اللفظية:               

)اإعداد:1الباحث1(.
ق���ام1الباح���ث1باإع���داد1جمموعة1من1امله���ام1العامة1الت���ى1ال1ترتبط1مبحتوى1
درا�سى1بعينة,1وذلك1بعد1االطالع1على1الدرا�سات1ال�سابقة1والبحوث1�سواء1العربية1
اأو1االأجنبي���ة1الت���ى1�سعت1اإىل1قيا����ص1كفاءة1و�سعة1الذاكرة1العامل���ة1اللفظية,1ومن1
الدرا�سات1العربية:1درا�سة1كل1من:)1ال�سيد1اأبو1ها�سم,1,19981اأمينة1�سلبى,1,20001
اأمين���ة1عل���ى,1,20061�سباح1اإبراهيم,20111(,1ومن1الدرا�س���ات1االأجنبية:1درا�سة1كل1
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 (Chiappe el al., 2000; Montgomery,2002; Marton& م���ن:1
Schwartz,2003; Leonard et al.,2007; Petruccelli, et al., 2012)

	1:الهدف من املهام: تهدف1املهام1املقدمة1للمفحو�ص1اإىل1التعرف1على1كل1من
�سعة1وكفاءة1املعالج1املركزى1فى1التجهيز1للذاكرة1العاملة1اللفظية.

	1و�س�ف امله�ام: تت�سمن1امله���ام1)14(1قائمة,1يتم1تقدميها1ب�س���ورة1فردية1على
املفحو�س���ني,1يتك���ون1كل1منه���ا1م���ن1جمموع���ة1م���ن1الكلم���ات1العام���ة,1الت���ى1
ال1ترتب���ط1مبحت���وى1درا�س���ى1بعين���ة,1وق���د1مت1�سياغة1تل���ك1القوائ���م1فى1)7(1
م�ستويات؛يت�سمن1كل1م�ستوى1منهم1على1قائمتني1منف�سلتني1حتتويا1على1
نف����ص1عدد1الكلمات,1حي���ث1يبداأ1امل�ستوى1االأول1بقائمت���ني1منف�سلتني1يتكون1
كل1منهم���ا1م���ن1)3(1كلم���ات,1ويت�سم���ن1امل�ستوى1الثانى1قائمت���ني1منف�سلتني1
تتك���ون1كل1منهم���ا1م���ن1)4(1كلمات,1وهك���ذا1تتزايد1كلمات1قوائ���م1كل1م�ستوى1

مبقدار1كلمة1عن1امل�ستوى1االأدنى1منها.

وقد راعى الباحث لتحقيق التجان�س بني كلمات القوائم امل�ستخدمة اأن تكون:
1 ذات1معنى,1ولي�ست1عدمية1املعنى.-
1 ماألوفة1بالن�سبة1للمفحو�ص.-
1 الكلمة1الواحدة1مت�سمنة1ثالث1اأحرف1فقط.-
1 مكونة1من1مقطع1واحد1فقط.-
1 فى1�سورة1اأ�سماء,1ولي�ست1فى1�سورة1اأحرف1للجر1اأو1عالمات1ا�ستفهام1اأو1اأفعال.-
1 قابل���ة1للت�سني���ف1فى1عالقة1واحدة1فقط1على1االأق���ل1)عالقة1ت�ساد-1عالقة1-

�سبب1ونتيجة-1عالقة1الت�سابه1اإىل1غري1ذلك(.

	:خطوات تقدمي وتطبيق املهام
مت1عر�ص1املهام1ب�سورة1لفظية1على1م�سمع1من1املفحو�ص,1وذلك1بعد1حفظها1
باال�ستعانة1بربنامج1العر�ص1التقدميى1“ الباوربوينت” لفرتات1زمنية1

حمددة1فى1�سوء1نتائج1التجربة1اال�ستطالعية؛على1النحو1التاىل:
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مت1عر����ص1كلم���ات1القائم���ة1االأوىل1من1امل�ست���وى1االأول1عل���ى1املفحو�ص1ب�سورة1- 
لفظية,والت���ى1تتكون1من1)3(1كلم���ات,1وذلك1باال�ستماع1باإن�سات1اإىل1الكلمات1

التى1ي�ستمع1اإليها1عرب1�سماعه1االأذن1املت�سلة1بجهاز1احلا�سب1االأىل.
يطلب1من1املفحو�ص1حماولة1ا�سرتجاع1كلمات1القائمة1التى1ا�ستمع1اإليها1دون1- 

التقي���د1بالرتتي���ب1)كموؤ�سر1على1�سعة1الذاك���رة1العاملة1اللفظية(,1ثم1يطلب1
من���ه1ت�سني���ف1اأو1ا�ستقاق1عالقة1واحدة1فقط1من1كل1اأو1بع�ص1كلمات1القائمة1
الت���ى1ا�ستم���ع1اإليها1)كموؤ�سر1على1كف���اءة1املعالج1املركزى1فى1جتهيز1ومعاجلة1

املعلومات(.
عن���د1ا�سرتج���اع1املفحو����ص1جلميع1كلم���ات1القائم���ة1الت���ى1ا�ستمع1اإليه���ا1ب�سكل1- 

�سحي���ح,1يت���م1االنتقال1اإىل1القائم���ة1االأوىل1بامل�ستوى1الت���اىل,1بنف�ص1الكيفية1
التى1مت1بها1عر�ص1القائمة1ال�سابقة,1ثم1يطلب1منه1ا�سرتجاع1كلمات1القائمة1
الت���ى1ا�ستمع1اإليها1دون1التقيد1بالرتتي���ب,1ثم1يطلب1منه1ت�سنيف1اأو1ا�ستقاق1

عالقة1واحدة1فقط1من1كل1اأو1بع�ص1كلمات1القائمة1التى1ا�ستمع1اإليها.
وهك���ذا1ي�ستمر1االنتق���ال1من1م�ستوى1اأدنى1اإىل1م�ست���وى1اأعلى1بعر�ص1القائمة1- 

االأوىل1م���ن1امل�ست���وى1االأعلى1بنف�ص1كيفية1�سابقته���ا,1اإىل1اأن1يف�سل1املفحو�ص1
ف���ى1ا�سرتجاع1كلم���ات1القائمة1االأوىل,1فيعر�ص1علية1كلم���ات1القائمة1الثانية1
لنف����ص1امل�ست���وى,1وعن���د1الف�س���ل1ف���ى1حماولتني1متتاليت���ني1لنف����ص1امل�ستوى,1
يتوق���ف1الباح���ث1ع���ن1اال�ستمرار1اإىل1امل�ست���وى1االأعلى,1ويعر����ص1علية1كلمات1

القائمة1الثانية1من1امل�ستوى1االأدنى.
عندئ���ذ1يتم1حتديد1�سعة1الذاكرة1العامل���ة,1وكذلك1يتم1حتديد1كفاءة1املعاجلة1- 

املركزى.111

	1طريقة الت�سحيح: مت1ت�سحيح1املهام1املقدمة1والتعرف1على1�سعه,1وكفاءة1املعالج
املركزى1للذاكرة1العاملة1اللفظية,1وذلك1على1النحو1التاىل:

اإعطاء1املفحو�ص1درجة1عند1ا�ستقاق1عالقة1�سحيحة1من1بع�ص1اأو1كل1الكلمات1- 
التى1ي�ستمع1اإليها.

ميثل1اأعلى1م�ستوى1ي�ستطيع1املفحو�ص1ا�سرتجاع1جميع1كلمات1قائمتيه1ب�سكل1- 
�سحيح1موؤ�سرا1ًعلى1�سعة1الذاكرة1العاملة1اللفظية.
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2. مقيا�س املهارات الأ�سا�سية للوعى ال�سوتى: )اإعداد: الباحث(.
قام1الباحث1باإعداد1املقيا�ص1بعد1مراجعة1الرتاث1النف�سى1ال�سابق1فى1جمال1
الوعى1ال�سوتى؛1من1كتابات1�سابقة,1ودرا�سات,1وبحوث؛1وكذلك1املقايي�ص1املتوفرة1
ف���ى1البيئ���ة1العربية,1مث���ل:1كرا�سة1تعليم���ات1ومتارين1فى1الوع���ى1ال�سوتى1ملركز1
الدع���م1التعليم���ى1بالقد�ص1)2005(,1واختب���ار1معاجلة1االأ�س���وات1جلاد1البحريى1
واآخ���رون)2010(,1ومقيا����ص1الوعى1ال�سوتى1ملجدى1ال�سحات1)2012(,1ونظرا1ًالأن1
املقايي����ص1ال�سابق���ة1ق���د1تناول1كل1منها1بع����ص1من1مهارات1الوع���ى1ال�سوتى1طبقا1ً
لطبيع���ة1الدرا�س���ة1واله���دف1منها,1فقد1�سع���ى1الباحث1اإىل1اإع���داد1املقيا�ص1احلاىل1
ف���ى1حماولة1الإعداد1اأداة1للتع���رف1على1مهارات1الوعى1ال�سوتى1االأ�سا�سية1ب�سورة1

اأكر1�سمولية1وحتديداً.

	1ه�دف املقيا��س: يه���دف1املقيا����ص1اإىل1التع���رف1عل���ى1ث���الث1مه���ارات1اأ�سا�سي���ة
ينط���وى1كل1منه���م1عل���ى1جمموع���ة1م���ن1امله���ارات1الفرعي���ة,1والت���ى1متثل1فى1

جمملها1مهارات1للوعى1ال�سوتى1فى1مرحلة1الطفولة؛1وهى:

اأولً: مهارتا الوعي بالقافية ال�ستهاللية، وتت�سمن:
1 مه���ارة1ف�سل)ع���زل(1الفوني���م1االأول.1111111ب.1مه���ارة1ال�سب���ط1بال�سكل1»1�سبط1أ-

اأول1الكلمة«.

ثانيًا: مهارات الوعي باملقاطع، وتت�سمن: 
اأ.1مهارة1ف�سل)عزل(1الفونيم1االأخري.111111111ب.1مهارة1حتديد1الفونيم1امل�سرتك.
ج.1مهارة1دمج1الفونيميات.1111111111111111111د.1مهارة1اإ�سافة/1حذف1فونيم1من1الكلمة.

ه�.1مهارة1ا�ستبدال1الفونيم.

ثالثًا:مهارات متييز الوحدات ال�سوتية، وتت�سمن:
اأ.1مهارة1متييز1الكلمات1املت�سابهة1فى1الوزن1“ حتديد1ال�سجع”.

ب.1مهارة1تاأليف1ال�سجع1“مهارة1التنغيم”.1111ج.1مهارة1دمج1املقاطع1الهجائية1“ 
املزج1ال�سوتي”.1

د.1مه���ارة1تكوي���ن1الكلمات1من1مقاطع1�سوتي���ة1بعينها.111ه�.1مهارة1حتليل1اجلملة1
اإىل1كلماتها.
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	1و�سف املقيا�س:1يتكون1املقيا�ص1من1)12(1مقيا�ص1فرعى1يقي�ص1كل1منها1مهارة
من1مهارات1الوعى1ال�سوتى,1وقد1راع1الباحث1عند1�سياغة1املقيا�ص1ما1يلى:

11 1اأن1تك���ون1جمي���ع1الكلمات1املكونة1جلميع1املقايي����ص1الفرعية1ماألوفة1بالن�سبة1.
للتلمي���ذ,1وذلك1�سمانا1ًلعدم1تاأثري1عام���ل1االألفة/عدم1االألفة1بالكلمات1على1
مه���ارات1الوع���ى1ال�سوت���ى1املقا�س���ة,1وق���د1مت1التحق���ق1م���ن1ذل���ك:1م���ن1خالل1
اال�ستعان���ة1مبعلم���ى1التالميذ,1والكت���اب1املدر�سى,1والدرا�س���ات1ال�سابقة1التى1

تناولت1تلك1املرحلة1العمرية.
21 اأن1تعر�ص1جميع1مفردات1املقايي�ص1الفرعية1ب�سورة1غري1لفظية؛مبا1يتنا�سب1.

وطبيعة1القدرة1العقلية1املقا�سة1“ الوعى1ال�سوتى”.
31 مت1عر����ص1مفردات1املقايي�ص1الفرعي���ة1با�ستخدام1برنامج1العر�ص1التقدميى.

1Power Pointبوا�سط���ة1جه���از1الدات���ا-1�سو,1وذلك1ب�س���ورة1متدرجة1مفردة1
تلو1االأخرى؛1وذلك1للتحكم1فى1الزمن1الالزم1لعر�ص1املهام1املكونة1للمقيا�ص1

ب�سكل1اأكر1دقة.
41 اأن1يعر����ص1على1التلميذ1مث���ال1تو�سيحى1يرتبط1بالهدف1املراد1حتقيقه1لكل1.

مقيا�ص1فرعى؛1وذلك1قبل1البدء1فى1االإجابة1الفعلية؛1وذلك1�سمانا1ًلتحقيق1
حمكى1املهارة1“الدقة,1وال�سرعه”.

51 التحدي���د1الدقي���ق1لكل1مهارة1من1مه���ارات1الوعى1ال�سوت���ى,1وذلك1فى1�سوء1.
ثل1حمك1الدقة1فى1االعتماد1على1 حمكى1املهارة1“الدقة,1وال�سرعة”,1وقد1مَتَ
بارام���رت1�سح���ة/1خطاأ1ف���ى1ا�ستجاب���ة1التلميذ,1كما1مَتثل1حم���ك1ال�سرعة1فى1

الزمن1املخ�س�ص1لعر�ص1كل1مفردة1من1مفردات1املقايي�ص1الفرعية.11
61 اأن1يك���ون1هن���اك1تدرج1ف���ى1طول1مفردات1كل1مقيا�ص1م���ن1املقايي�ص1الفرعية؛1.

وذل���ك1�سمان���ا1ًللتحكم1فى1العبء1املعرفى1الواق���ع1على1الذاكرة1العاملة1اأثناء1
معاجل���ة1تل���ك1املف���ردات,1وفى1ذات1الوق���ت1فاإن1الت���درج1يتيح1الفر�س���ة1الإبراز1
الف���روق1العقلي���ة1ما1بني1التالمي���ذ1بع�سهم1البع�ص1عن���د1ممار�سة1كل1مهارة1
من1مهارات1الوعى1ال�سوتى,1وبالتايل1م�سداقية1احلكم1على1اإجابة1التلميذ.
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71 اأن1يتناول1املقيا�ص1مهارات1الوعى1ال�سوتى1االأ�سا�سية؛1والتى1متثل1بال�سرورة1.
حمكا1ًاأ�سا�سيا1ًفى1التعرف1على1الكفاءة/1الق�سور1اللغوى.

81 اأن1تك���ون1مف���ردات1املقايي����ص1الفرعية1عام���ة1غري1مرتبطة1مبحت���وى1درا�سى1.
بعينة,1على1اعتبار1اأن1ا�ستخدام1اللغة1يعد1مبثابة1اأ�سلوب1للحياة.

وميكن و�سف كل مقيا�س من املقايي�س الفرعية على النحو التاىل:

11 مقيا�س مهارة ف�سل)عزل( الفونيم الأول: ويهدف1املقيا�ص1اإىل1التعرف1على1مهارة1.
التلمي���ذ1ف���ى1حتديد1ال�س���وت1االأول1الذي1ي�سمعه1يف1الكلم���ة1املعرو�سة1عليه,1
ويت�سمن1املقيا�ص1)17(1كلمة1متدرجة1فى1الطول؛1حيث1يبداأ1املقيا�ص1بكلمة1
ذات1)3(1اأح���رف,1وينته���ى1بكلمة1ذات1)11(1حرف1على1النحو1املبني1فى1ملحق1
)3(,1والوقت1الكلى1امل�ستغرق1لعر�ص1جميع1مفردات1املقيا�ص11)30٫2(1دقيقة.

21 مقيا��س مه�ارة ال�سبط بال�س�كل “ �سب�ط اأول الكلمة”:1ويه���دف1املقيا�ص1اإىل1.
التع���رف1على1مه���ارة1التلميذ1فى1التعبري1�سفهيا1ًبكلمة1واحدة1عما1تعرب1عنه1
كل1�س���ورة1م���ن1ال�سور1املعرو�سة,1مع1حتديد1مو�سع1احلرف1االأول1من1حيث1
الت�سكي���ل1)ال�س���م-1الفتح-1الك�س���ر(,1ويت�سم���ن1املقيا�ص)7(1اأ�س���كال1ماألوفة,1
والوق���ت1الكلى1امل�ستغرق1لعر�ص1جميع1مفردات1املقيا�ص1)84(1ثانية,1مبعدل1

)12(1ثانية1لعر�ص1كل1مفردة.

31 مقيا��س مه�ارة ف�سل)عزل( الفوني�م الأخري:1ويهدف1املقيا����ص1اإىل1التعرف1على1.
مه���ارة1التلمي���ذ1ف���ى1حتدي���د1ال�س���وت1االأخ���ري1ال���ذى1ي�سمعه,1وق���راءة1اجلزء1
املتبق���ى1من1الكلم���ة1بعد1حذف1ال�سوت1االأخري,1ويت�سم���ن1املقيا�ص1)12(1من1
الكلم���ات1املتدرج���ة1ف���ى1الطول؛1حي���ث1يبداأ1املقيا����ص1بكلم���ة1ذات1)3(1اأحرف,1
وينته���ى1بكلم���ة1ذات1)9(1اأح���رف1عل���ى1النحو1املب���ني1فى1ملح���ق1)3(,1والوقت1

الكلى1امل�ستغرق1لعر�ص1جميع1مفردات1املقيا�ص1)20٫3(1دقيقة.1

41  مقيا��س مه�ارة حتديد الفوني�م امل�سرتك:1ويهدف1املقيا����ص1اإىل1التعرف1على1.
مه���ارة1التلميذ1فى1حتديد1ال�سوت1املتماثل1ملجموعة1من1الكلمات,1ويت�سمن1
املفردات1 من1 مفردة1 كل1 عر�ص1 فى1 امل�ستغرقة1 االأوقات1 عن1جمموع1 يعرب1 للمقيا�ص1 الكلى1 الوقت1  1

با�ستخدام1احلا�سب1االأىل1وجهاز1الداتا-1�سو,1كما1يعر�سة1ملحق1)3(.
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املقيا�ص1)8(1جمموعات1من1الكلمات,1وقد1روعى1اأن1تكون1عدد1كلمات1القوائم1
ثاب���ت,1حي���ث1حتت���وى1كل1جمموع���ة1عل���ى1)4(1كلم���ات,1ف���ى1حني1تت���درج1عدد1
اأحرف1الكلمة1الواحدة1من1جمموعة1الأخرى,1حيث1يبداأ1املقيا�ص1مبجموعة1
م���ن1الكلم���ات1عددها1)4(1كلم���ات1طول1كل1منها1حرف���ني,1وينتهى1مبجموعة1
م���ن1الكلم���ات1عددها1)4(1كلمات1ط���ول1كل1منها1)9(1اأحرف1على1النحو1املبني1
ف���ى1ملح���ق1)3(,1وذلك1ف���ى1حماولة1من1الباح���ث1لالأخذ1ف���ى1االعتبار1تاأثري1
بع����ص1العوام���ل1املوؤثرة1مثل:1كف���اءة1التمثيل1املعرفى,1و�سع���ة1التخزين,1وقد1
اإعتم���د1الباح���ث1عل���ى1تدرج1طول1الكلم���ات1من1قائمة1الأخ���رى1مبقدار1حرف1
واح���د1عل���ى1اعتبار1اأن1احل���رف1ميثل1اأدنى1وح���دة1معلوماتي���ة1)جزلة(1ميكن1
معاجلته���ا1معرفي���ا1ًاأثن���اء1اأداء1امله���ارة1ال�سوتي���ة,1والوق���ت1امل�ستغ���رق1لعر�ص1

القائمة1الواحدة1من1الكلمات1)30(1ثانية.

51 مه�ارة دمج الفونيمي�ات: ويهدف1املقيا����ص1اإىل1التعرف1على1مه���ارة1التلميذ1.
ف���ى1دمج1جمموعة1من1االأحرف1لتكوين1كلم���ة1ذات1معنى,1ويت�سمن1املقيا�ص1
)14(1جمموع���ات1من1االأحرف,1وقد1روعى1اأن1تت�سم1تلك1املجموعات1بالتدرج1
ف���ى1الطول,1حي���ث1يبداأ1املقيا�ص1مبجموعة1من1االأح���رف1عددها1)3(1اأحرف,1
وينته���ى1مبجموعة1م���ن1االأحرف1عددها1)9(1اأح���رف1النحو1املبني1فى1ملحق1
)3(,1وذلك1فى1حماولة1من1الباحث1لالأخذ1فى1االعتبار1تاأثري1بع�ص1العوامل1
املوؤث���رة1مث���ل:1كفاءة1التمثيل1املعرف���ى,1و�سعة1التخزين,1وق���د1اأعتمد1الباحث1
عل���ى1ت���درج1طول1الكلمات1من1قائمة1الأخرى1مبقدار1حرف1واحد1على1اعتبار1
اأن1احل���رف1ميث���ل1اأدنى1وح���دة1معلوماتية1)جزلة(1ميك���ن1معاجلتها1معرفيا1ً
اأثن���اء1اأداء1امله���ارة1ال�سوتية,1والوقت1امل�ستغرق1لعر�ص1القائمة1الواحدة1يزيد1
ع���ن1الوق���ت1ال���الزم1لعر����ص1�سابقتها1مبق���دار1)20(1ثاني���ة؛1فالوق���ت1الالزم1

لعر�ص1القائمة1االأوىل1)60(1ثانية,1والتى1تليها1)80(1ثانية1وهكذا.1

61  مقيا��س مهارة اإ�ساف�ة/ حذف فونيم من الكلمة:1ويهدف1املقيا�ص1اإىل1التعرف1.
عل���ى1مه���ارة1التلمي���ذ1فى1اإ�سافة1مقطع1�سوتى1اإىل1كلم���ة1مت1عر�سها1عليه1اأو1
ح���ذف1مقط���ع1�سوتى1منها,1ثم1قراءة1الكلمة1بعد1االإ�سافة1اأو1احلذف1ب�سوت1
ع���اٍل,1ويت�سم���ن1املقيا����ص1)16(1كلمة11موزع���ه1على1جمموعت���ني1يت�سمن1كل1
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منهم���ا1)8(1كلم���ات,1وق���د1روع���ى1اأن1يك���ون1اله���دف1م���ن1القائم���ة1االأوىل1ه���و1
ممار�س���ة1مهارة1االإ�ساف���ة,1واأن1يكون1الهدف1من1القائمة1الثانية1هو1ممار�سة1
مه���ارة1احل���ذف,1ويعتمد1الوق���ت1امل�ستغرق1لعر�ص1املف���ردة1على1عدد1االأحرف1
املكونة1لها1على1النحو1التاىل:)1زمن1عر�ص1الكلمة=1عدد1االأحرف1× 20٫15(.

71 مقيا��س مه�ارة ا�ستب�دال الفونيم:1ويه���دف1املقيا�ص1اإىل1التع���رف1على1مهارة1.
التلمي���ذ1فى1ا�ستبدال1مقطع1�سوتى1)حرف(1من1كلمة1يتم1عر�سها,1مبقطع1
�سوتى1»حرف«1اأخر,1ثم1قراءة1الكلمة1بعد1اال�ستبدال1ب�سوت1عاٍل,1ويت�سمن1
املقيا����ص1)8(1مفردات1م���ن1الكلمات,1متدرجة1فى1الطول؛1حيث1يبداأ1املقيا�ص1
بكلم���ة1ع���دد1اأحرفها1حرف���ني,1وينتهى1بكلمة1ع���دد1اأحروفه���ا)9(1اأحرف1على1
النح���و1املب���ني1ف���ى1ملح���ق1)3(,1وذل���ك1ف���ى1حماولة1م���ن1الباح���ث1لالأخذ1فى1
االعتب���ار1تاأث���ري1بع�ص1العوامل1املوؤث���رة1مثل:1كفاءة1التمثي���ل1املعرفى,1و�سعة1
التخزي���ن,1وق���د1اأعتمد1الباح���ث1على1تدرج1طول1الكلمات1م���ن1قائمة1الأخرى1
مبق���دار1ح���رف1واحد1عل���ى1اعتب���ار1اأن1احلرف1ميث���ل1اأدنى1وح���دة1معلوماتية1
اأثن���اء1اأداء1امله���ارة1ال�سوتي���ة,1والوق���ت1 )جزل���ة(1ميك���ن1معاجلته���ا1معرفي���ا1ً
امل�ستغ���رق1لعر����ص1القائمة1الواحدة1من1الكلمات1)30(1ثانية,1ويتزايد1الوقت1

مبقدار1)15(1ثانية1عن1�سابقتها.

81 مقيا��س مهارة متييز الكلمات املت�سابهة فى الوزن “ حتديد ال�سجع”: ويهدف1.
املقيا����ص1اإىل1التع���رف1على1مه���ارة1التلمي���ذ1فىحتديد1اأى1م���ن1الكلمات1التى1
م���ع1»الكلم���ة1اله���دف«,1وحتدي���د1املقط���ع1 �ستعر����ص1علي���ه1تت�ساب���ه1�سوتي���ا1ً
ال�سوت���ى1املت�سابه,ويت�سمن1املقيا����ص1)8(1مفردات1من1الكلمات,1متدرجة1فى1
الط���ول؛1حيث1يبداأ1املقيا����ص1بكلمة1عدد1اأحرفها1حرفني,1وينتهى1بكلمة1عدد1

اأحروفها)9(1اأحرف1على1النحو1املبني1فى1ملحق1)3(.

91 مقيا��س مهارة تاأليف ال�سجع “مهارة التنغيم”:1ويهدف1املقيا�ص1اإىل1التعرف1.
على1مهارة1التلميذ1على1اإعطاء1كلمة1من1عنده1قد1تكون1ذات1معنى1اأو1عدمية1
املعن���ى,1ولكنه���ا1تت�سم���ن1نف����ص1املقط���ع1ال�سوت���ى1للكلم���ات1اله���دف1ال�ساب���ق1

يمثل الرقم (0.15) الوقت الالزم لعرض الحرف الواحد؛ وذلك بناء على التجربة االستطالعية   2
التى قام بها الباحث.
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عر�سه���ا1علي���ه,1ويت�سم���ن1املقيا����ص1)8(1مفردات1م���ن1الكلم���ات,1متدرجة1فى1
الط���ول؛1حيث1يبداأ1املقيا����ص1بكلمة1عدد1اأحرفها1حرفني,1وينتهى1بكلمة1عدد1

اأحروفها1)9(1اأحرف1على1النحو1املبني1فى1ملحق1)3(.

مقيا�س مهارة دمج املقاطع الهجائية “ املزج ال�سوتي”:1ويهدف1املقيا�ص1اإىل101.1
التعرف1على1مهارة1التلميذ1فى1دمج1مقطعني1�سوتيني1لتكون1كلمة1واحدة,1
ويت�سمن1املقيا�ص1قائمة1ت�سم1)10(1مفردات,1كل1مفردة1عبارة1عن1مقطعني1

�سوتيني1على1النحو1املبني1فى1ملحق1)3(.

مقيا��س مهارة تكوي�ن الكلمات من مقاطع �سوتية بعينه�ا:1ويهدف1املقيا�ص111.1
اإىل1التع���رف1عل���ى1مه���ارة1التلميذ1فى1االإتي���ان1بكلمة1من1عن���ده1حتتوى1على1
مقط���ع1�سوت���ى1�سب���ق1عر�س���ة1علي���ه,1ويت�سم���ن1املقيا����ص1قائم���ة1ت�س���م1)10(1
مفردات,1كل1مفردة1عبارة1عن1مقطع1�سوتى1على1النحو1املبني1فى1ملحق1)3(.

مقيا��س مهارة حتلي�ل اجلملة اإىل كلماتها:1ويهدف1املقيا����ص1اإىل1التعرف1على121.1
مه���ارة1التلمي���ذ1ف���ى1حتدي���د1عدد1الكلم���ات1املت�سمن���ة1بكل1جمل���ة1من1اجلمل1
ال�ساب���ق1عر�سه���ا1علي���ه,1ويت�سم���ن1املقيا����ص1قائم���ة1ت�س���م1)9(1مف���ردات,1كل1
مف���ردة1عب���ارة1عن1جملة1ذات1معنى,1وق���د1روعى1عند1�سياغة1اجلمل1اأن1تكون1
متدرج���ة1ف���ى1ع���دد1كلماتها,1حيث1يب���داأ1املقيا����ص1بجملة1مكون���ة1من1كلمتني1

وينتهى1بجملة1مكونة1من1)10(1كلمات1على1النحو1املبني1فى1ملحق1)3(.

طريق�ة الت�سحيح:1ي�سحح1املقيا�ص1بطريقة1)�سف���ر,1(,1حيث1يعطى1التلميذ1	1
درجة1عند1االإجابة1ب�سكل1�سحيح,1ويعطى1�سفرا1ًعند1االإجابة1ب�سكل1خاطئ.

 املوؤ�سرات ال�سيكومرتية:	1
اأولً: �سدق املقيا�س: 

11 �س�دق املحكمني:ق���ام1الباح���ث1بعر����ص1املقيا����ص1ف���ى1�سورت���ه1االأولي���ة1عل���ى1.
جمموع���ة1م���ن1املحكمني3؛1وذلك1الإبداء1اأرائهم1ح���ول1مدى1منا�سبة1مفردات1
املقيا����ص1لالأبع���اد1الت���ى1تقي�سها1طبق���ا1ًللتعريف1االإجرائى1ل���كل1ُبعد,1وكذلك1

يعر�ص1امللحق1رقم1)1(1اأ�سماء1ال�سادة1املحكمني1على1املقيا�ص. 13
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م���دى1منا�سب���ة1كل1مف���ردة1م���ن1مف���ردات1املقيا����ص1لطبيع���ة1عين���ة1الدرا�سة1»1
عين���ة1االأطف���ال«,1وخ�سائ�سهم,1وفى1�سوء1اأراء1ال�س���ادة1املحكمني1مت1ا�ستبعاد1

املفردات1التى1مل1ت�سل1ن�سبة1االتفاق1عليها1اإىل%801.

21 ال�س�دق التالزم�ى:1وق���د1مت1ح�س���اب1قيم���ة1معام���ل1االرتب���اط1م���ا1ب���ني1درجات1.
تالمي���ذ1العين���ة1اال�ستطالعية1)ن=60(1عل���ى1املقيا�ص1املُع���د,1ودرجاتهم1على1
مقيا����ص1الوع���ى1ال�سوتى1ملجدى1ال�سح���ات1)2013(,1وقد1بلغ���ت1قيمة1معامل1
االرتب���اط1)ر=1,0٫92دال1عن���د1م�ست���وى1دالل���ة0٫011(,1مم���ا1يع���د1موؤ�سرا1ًعلى1

�سدق1املقيا�ص1املُعد.

ثانيًا: ثبات املقيا�س: 
قام1الباحث1بالتعرف1على1ثبات1املقيا�ص1بالطريقتني1التالتني:

31 طريق�ة معام�ل األفا- كرونباخ:1وق���د1مت1ح�ساب1قيم1معام���الت1األفا-كرونباخ1.
الأبعاد1املقيا�ص1املختلفة1والدرجة1الكلية,1وذلك1بتطبيق1املقيا�ص1على1تالميذ1
العينة1اال�ستطالعية1)ن=60(1واجلدول1)7(1يو�سح1ذلك1على1النحو1التاىل:

جدول ) 7(
معامالت األفا-كرونباخ لأبعاد مقيا�س املهارات الأ�صا�صية للوعى ال�صوتى ودرجته الكلية.

البعد
معامل ألفا 

(α)
البعد

معامل ألفا 
(α)

0.90مهارة فصل(عزل) الفونيم األول
مجموع درجات الُبعد الثانى
مهارات الوعي بالمقاطع

0.92

0.91مهارة الضبط بالشكل " ضبط أول الكلمة"
مهارة تمييز الكلمات المتشابهة فى 

الوزن " تحديد السجع".
0.89

مجموع درجات الُبعد األول
مهارتا الوعي بالقافية االستهاللية

0.91مهارة تأليف السجع "مهارة التنغيم0.93

0.88مهارة فصل(عزل) الفونيم األخير
مهارة دمج المقاطع الهجائية " المزج 

الصوتي"
0.90

0.90مهارة تحديد الفونيم المشترك
مهارة تكوين الكلمات من مقاطع صوتية 

بعينها
0.89

0.91مهارة تحليل الجملة إلى كلماتها0.90مهارة دمج الفونيميات

0.91مهارة إضافة/ حذف فونيم من الكلمة
مجموع درجات الُبعد الثالث

مهارات تمييز الوحدات الصوتية
0.92

0.93المجموع الكلى لدرجات المقياس0.90مهارة استبدال الفونيم
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م���ن1اجل���دول11)7(1يت�س���ح1اأن1معام���الت1األف���ا1الأبعاد1مقيا����ص1امله���ارات1االأ�سا�سية1
للوع���ى1ال�سوت���ى1ودرجته1الكلية1ترتاوح1ما1ب���ني1)0٫88-0٫931(,1مما1يعد1موؤ�سرا1ً

على1ثبات1املقيا�ص.

41 طريق�ة اإع�ادة تطبيق املقيا�س:1وق���د1مت1اإعادة1تطبيق1املقيا����ص1على1تالميذ1.
العين���ة1اال�ستطالعي���ة1)ن=60(1بفارق1زمنى1مق���داره1اأ�سبوعني,1ثم1مت1اإيجاد1
قي���م1معام���الت1ارتباط1درج���ات1التالميذ1على1اأبعاد1املقيا����ص1ودرجته1الكلية1

فى1مرتى1التطبيق,1واجلدول1)8(1يو�سح1ذلك1على1النحو1التاىل:
جدول )8(

معامالت ارتباط درجات تالميذ العينة ال�صتطالعية )ن=60( على اأبعاد مقيا�س املهارات 
الأ�صا�صية للوعى ال�صوتى ودرجته الكلية فى مرتني للتطبيق.

البعد
معامل 

االرتباط (ر)
البعد

معامل 
االرتباط (ر)

**0.95مهارة فصل(عزل) الفونيم األول
مجموع درجات الُبعد الثانى
مهارات الوعي بالمقاطع

0.97**

مهارة الضبط بالشكل " ضبط أول 
الكلمة"

0.95**
مهارة تمييز الكلمات المتشابهة فى 

الوزن " تحديد السجع".
0.95**

مجموع درجات الُبعد األول
مهارتا الوعي بالقافية االستهاللية

**0.97مهارة تأليف السجع "مهارة التنغيم**0.96

**0.94مهارة فصل(عزل) الفونيم األخير
مهارة دمج المقاطع الهجائية " 

المزج الصوتي"
0.95**

**0.95مهارة تحديد الفونيم المشترك
مهارة تكوين الكلمات من مقاطع 

صوتية بعينها
0.94**

**0.96مهارة تحليل الجملة إلى كلماتها**0.95مهارة دمج الفونيميات

**0.97مهارة إضافة/ حذف فونيم من الكلمة
مجموع درجات الُبعد الثالث

مهارات تمييز الوحدات الصوتية
0.97**

**0.98المجموع الكلى لدرجات المقياس**0.96مهارة استبدال الفونيم

من1اجلدول11)8(1يت�سح1اأن1معامالت1ارتباط1درجات1تالميذ1العينة1اال�ستطالعية1
)ن=60(1عل���ى1اأبع���اد1مقيا����ص1املهارات1االأ�سا�سي���ة1للوعى1ال�سوت���ى1ودرجته1الكلية1
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ت���رتاوح1م���ا1ب���ني1)0٫94-0٫981(1وجميعه���ا1دال���ه1عن���د1م�ست���وى1)0٫01(,1مما1يعد1
موؤ�سرا1ًعلى1ثبات1املقيا�ص.

اإجراءات البحث
�سارت1اإجراءات1البحث1على1ثالث1مراحل1على1النحو1التاىل:

املرحل�ة الأوىل«املرحل�ة ال�ستطالعي�ة«:1حي���ث1ق���ام1الباح���ث1باإج���راء1جترب���ة1
ا�ستطالعية1وذلك1بهدف:

1. التاأك�د م�ن �سالحي�ة امله�ام التجريبي�ة امل�ستخدم�ة ف���ى:1التعرف1عل���ى1�سعة1
الذاك���رة1العامل���ة1اللفظي���ة,1وكذل���ك1ف���ى:1التع���رف1على1كف���اءة1املعال���ج1املركزى,1
وكذل���ك1التاأكد1من1مدى1مالءمتها1للعمر1الزمن���ى1للمفحو�سني,1وخ�سائ�سهم1

النف�سية1والعقلية.

ولتحقي���ق1ه���ذا1اله���دف:1مت1عر����ص1قوائ���م1امله���ام1امل�ستخدم���ة1عل���ى1)12(1م���ن1
املتخ�س�س���ني1ف���ى1جماىل:1علم1النف����ص1الرتبوى,1واملناهج1وط���رق1تدري�ص1اللغة1
العربي���ة,1مبتو�سط1عدد1�سنوات1خ���ربة1فى1جمال1التخ�س�ص1)19٫6(1�سنه,1وذلك1
به���دف1التحق���ق1م���ن1مالئمة1امله���ام1امل�ستخدم���ة1لطبيع���ة1العين���ة,1وخ�سائ�سهم1
النف�سي���ة1والعقلي���ة,1وكذل���ك1التحق���ق1م���ن1كف���اءة1امله���ام1امل�ستخدمة1ف���ى1حتقيق1
اله���دف1منها1وهو:1التعرف1على1�سعة1الذاكرة1العاملة1اللفظية,1وكذلك1التعرف1
عل���ى1كف���اءة1املعال���ج1املرك���زى1فى1جتهي���ز1ومعاجل���ة1املعلوم���ات,1وفى1�س���وء1نتائج1
التحكيم؛1مت1اإعادة1�سياغة1كلمات1بع�ص1القوائم1على1النحو1املبني1مبلحق1)2(.

2. حتديد زمن عر�س القوائم امل�ستخدمة: 
ولتحقي���ق1ه���ذا1الهدف:1مت1عر����ص1كلمات1القوائم1امل�ستخدم���ة,1ب�سورة1متدرجة1
م���ن1امل�ست���وى1االأدن���ى1اإىل1امل�ستوى1االأعل���ى,1ب�سورة1فردية1على1عين���ة1تكونت1من1
)15(1تلمي���ذ1وتلمي���ذة1م���ن1تالمي���ذ1ال�س���ف1اخلام����ص1االإبتدائ���ى,1مبدر�س���ة1بنها1
احلديثة1االبتدائية1التابعة1الإدارة1بنها1التعليمية,1مبتو�سط1عمر1زمنى1)10٫21(1

�سنه,1وانحراف1معيارى1)2٫93(,على1النحو1التاىل:
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	1مت1عر�ص1القائمة1االأوىل1من1امل�ستوى1االأول؛1والتى1تت�سمن1)3(1كلمات1على
�سا�سة1جهاز1احلا�سب1االأىل1للمفحو�ص.

	1ُطلب1من1املفحو�ص1قراءة1كلمات1القائمة1املعرو�سة1عليه1ب�سوت1عاٍل1م�سموع
دون1تعج���ل,1م���ع1ال�سغط1على1�ساعة1االإيقاف1عند1البدء1فى1قراءة1اأول1كلمة,1
وال�سغ���ط1م���رة1اأخرى1عليها1مبجرد1االنتهاء1من1ق���راءة1اأخر1كلمات1القائمة1

املعرو�سة,1ثم1تدوين1الزمن1امل�ستغرق1فى1قراءة1كلمات1القائمة1الثالث.
	)3(1مت1عر����ص1كلم���ات1القائم���ة1الثاني���ة1من1امل�ست���وى1االأول؛1والت���ى1تت�سمن

كلم���ات1بنف�ص1اأ�سل���وب1عر�ص1القائمة1االأوىل,1ثم1ُطلب1م���ن1املفحو�ص1قراءة1
كلم���ات1القائمة1املعرو�سة1عليه,1مع1اإتب���اع1نف�ص1التعليمات1املتبعة1عند1قراءة1
كلم���ات1القائم���ة1ال�سابق���ة,1ث���م1تدوي���ن1الزم���ن1امل�ستغ���رق1ف���ى1ق���راءة1كلم���ات1

القائمة.
	1مت1اإعطاء1املفحو�ص1فرتة1راحة1مقدارها1)3(1دقائق1لتخفيف1العبء1الواقع

على1الذاكرة,1وحتى1ال1ي�سعر1بامللل,1ثم1مت1عر�ص1القائمتني1االأوىل,1والثانية1
م���ن1امل�ستوى1الثان���ى؛1والتى1تت�سمن1كل1منهما1)4(1كلم���ات1بنف�ص1الطريقة1

ال�سابقة,1مع1تدوين1الزمن1امل�ستغرق1فى1قراءة1كل1قائمة1على1حدة.
	1مت1عر�ص1قوائم1باقى1امل�ستويات1بنف�ص1الطريقة,1مع1تدوين1الزمن1امل�ستغرق

ف���ى1كل1قائم���ة1على1ح���دة,1مع1مراعاة1اأن1يكون1هن���اك1فا�سل1زمنى1قدرة1)3(1
دقائق1بني1عر�ص1كلمات1كل1م�ستوى,1وكلمات1امل�ستوى1التاىل1له.

	.مت1تكرار1نف�ص1اخلطوات1ال�سابقة1مع1جميع1املفحو�سني1ب�سورة1فردية
	1مت1ح�س���اب1متو�س���ط1االأزمن���ة1امل�ستغرقة1لقائمتى1كل1م�ست���وى1من1امل�ستويات

ال�سبع,1والذى1ميثل1خارج1ق�سمة1جمموع1االأزمان1للقائمة1االأوىل,1وجمموع1
االأزم���ان1للقائم���ة1الثانية1لنف�ص1امل�ستوى1عل���ى1)35(,1كما1هو1مو�سح1مبلحق1

.)2(
3. تقنني الأدوات امل�ستخدمة بالبحث: 

ولتحقيق1هذا1الهدف:1مت1تطبيق1االأدوات1امل�ستخدمة1بالبحث1على1عينة1تكونت1
من1)60(1تلميذ1وتلميذة1من1تالميذ1ال�سف1اخلام�ص1االبتدائي,1مبدر�سة1هدى1
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�سع���راوى1االبتدائي���ة1امل�سرتك���ة1التابع���ة1الإدارة1بنه���ا1التعليمي���ة,1مبتو�س���ط1عم���ر1
زمن���ى1)10٫19(1�سن���ه,1وانحراف1معي���ارى1)2٫81(,1بهدف1التحقق1م���ن1املوؤ�سرات1

ال�سيكومرتية1لتلك1االأدوات1على1النحو1املبني1فى1كل1اأداة1على1حدة.

املرحل�ة الثاني�ة “ املرحل�ة الت�سخ�سي�ة”:1وته���دف1تل���ك1املرحل���ة1اإىل1حتديد1
التالمي���ذ1والتلمي���ذات1مم���ن1يعان���ون1م���ن1ق�س���ور1لغ���وى,1وكذلك1التع���رف1على1

اأقرانهم1العاديني,1وذلك1على1النحو1التاىل:

م���ن1خ���الل1مراجعة1الباح���ث1للدرا�س���ات1ال�سابقة1والبح���وث,1والكتاب���ات1واالأطر1
النظرية1التى1تناولت1الق�سور1اللغوى,1ميكن1االإ�سارة1اإىل1اأن1هناك1جمموعة1من1
املح���كات1الت���ى1اعتم���دت1عليها1تلك1الدرا�س���ات1والبحوث,1والت���ى1خل�سها1ليونارد1

(Leonard,1998)1على1النحو1التاىل:

1 حم�ك الذكاء الع�ام الغري لفظى: حيث1اأ�سارت1الدرا�س���ات1ال�سابقة1اإىل1اأن1ذوى1أ-
الق�س���ور1اللغ���وى1ال1يعان���ون1م���ن1م�س���كالت1ترتب���ط1بقدراته���م1العقلي���ة1العامة1
املقا�س���ة1باختب���ارات1ال���ذكاء1الغ���ري1لفظية,1فذكائه���م1العام1ال1يقل1ع���ن1املتو�سط,1
ومن1ثم1قام1الباحث1بتطبيق1اختبار1الذكاء1غري1اللفظى1لعطية1هنا)د.ت(1على1
عين���ة1الدرا�س���ة1االأولي���ة1)ن=4061(,1وبع���د1ت�سحي���ح1االختب���ار,1بناءا1ًعل���ى1مفتاح1
الت�سحيح,1وحتديد1العمر1العقلى1الأفراد1العينة1بناءا1ًعلى1جدول1املعايري1املرفق,1
ثم1مت1ح�ساب1معامل1الذكاء,1وقد1مت1ا�ستبعاد1التالميذ1والتلميذات1ذوى1معامل1
ال���ذكاء11االأق���ل1م���ن1القيم���ة1)80(1طبق���ا1ًللمعادل���ة1امل�ستخدمة1ف���ى1التعرف1على1
معام���ل1ال���ذكاء11واملرفقة1باالختبار,1وقد1بلغ1عدد1اأفراد1العينة1عقب1تطبيق1هذا1
املح���ك1)121(1تلمي���ذا1ًوتلميذة1ممن1ال1يعانون1من1اآي���ة1ا�سطرابات1فى1قدراتهم1

العقلية1العامة.11

حمك التعرف على القدرة اللغوية:1قام1الباحث1بتطبيق1اختبار1معانى1الكلمات1ب-1
الأحم���د1زك���ى1�سالح1)د.ت(1عل���ى1)121(1تلميذا1ًوتلميذة1مم���ن1ال1يعانون1من1اآية1
ا�سطراب���ات1ف���ى1قدراتهم1العقلية1العامة,1وق���د1مت1االعتماد1على1نقطة1الو�سيط111111
)1ط=891(1كح���دا1ًفا�س���اًل1ب���ني1متدن���ى1الق���درة1اللغوي���ة1واأقرانه���م1العادي���ني؛1
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وف���ى1اإط���ار1درج���ات1املفحو�سني1عل���ى1اختبار1معان���ى1الكلم���ات,1مت1تق�سيمهم1اإىل1
جمموعت���ني1هم���ا:1جمموع���ة1متدن���ى1الق���درة1اللغوي���ة1كموؤ�س���را1ًعل���ى1الق�س���ور1
اللغ���وى,1وق���د1بلغ1عدد1اأفرادها1)66(1تلميذا1ًوتلميذة,1وجمموعة1العاديني1ممن1
ال1يعان���ون1م���ن1اآية1ا�سطرابات1فى1قدراتهم1اللغوية,1وقد1بلغ1عدد1اأفرادها1)55(1

تلميذا1ًوتلميذة.

1 حم�ك ال�ستع�داد اللغ�وى:1قام1الباح���ث1باإعداد1وتطبي���ق1ا�ستبي���ان1اال�ستعداد1ج-
اللغ���وى1على1معلم���ى1ومعلمات1اللغ���ة1العربية,1ممن1يتفاعلون1ب�س���ورة1مبا�سرة1
م���ع1تالميذ1وتلميذات1جمموع���ة1متدنى1القدرة1اللغوي���ة,1وجمموعة1العاديني,1
ب���ني1ذوى1 وق���دمت1االعتم���اد1عل���ى1نقط���ة1الو�سي���ط1)1ط=221(1كح���دا1ًفا�س���اًل1
اال�ستع���داد1اللغ���وى1املتدن���ى,1واأقرانهم1العاديني,1حيث1بلغ1ع���دد1اأفراد1املجموعة1
االأوىل1متدن���و1الق���درة1اللغوي���ة1)45(1تلمي���ذا1ًوتلمي���ذة1مم���ن1يعان���ون1من1تدنى1
اال�ستع���داد1اللغ���وى,1كما1بلغ1عدد1اأفراد1املجموعة1الثانية1ممن1ال1يعانون1من1اآيه1
ا�سطرابات1فى1قدراتهم1اللغوية1)43(1تلميذا1ًوتلميذة1ممن1تقع1درجاتهم1اأعلى1

من1قيمة1الو�سيط1)ط=221(.

1 حم�ك ال�سطراب�ات النف�سي�ة والنفعالي�ة ال�سدي�دة: ويق���وم1ه���ذا1املحك1على1د-
ا�ستبع���اد1ذوى1اال�سطراب���ات1النف�سي���ة1واالنفعالي���ة1ال�سدي���دة,1ولتطبي���ق1ه���ذا1
املح���ك1مت1تطبي���ق1اختب���ار1البندر-ج�سطل���ت1الب�س���رى1احلرك���ى1اإع���داد:1لوري���ا1
بن���در,1وترجمة:)م�سطف���ى1فهم���ى,1�سيد1غني���م,1د.ت(1على1جمموع���ة1التالميذ1
1,)45 اللغ���وى1)ن=1 اال�ستع���داد1 متدن���و1 اللغوي���ة؛1 الق���درة1 متدن���و1 والتلمي���ذات1
وجمموعة1التالميذ1والتلميذات1ممن1ال1يعانون1من1اآية1ا�سطرابات1فى1قدراتهم1
اللغوي���ة1وف���ى1ا�ستعدادهم1اللغوى1)ن=43(,1وقد1بلغ1عدد1اأفراد1املجموعة1االأوىل1
عق���ب1تطبي���ق1هذا1املحك1)40(1تلمي���ذا1ًوتلميذة1متدنو1الق���درة1اللغوية؛1متدنو1
اال�ستع���داد1اللغوى؛1وال1يعانون1من1ا�سطراب���ات1نف�سية1اأو1انفعالية1�سديدة,1كما1
بل���غ1ع���دد1اأفراد1املجموعة1الثانية1عقب1تطبي���ق1هذا1املحك1)41(1تلميذا1ًوتلميذة1
مم���ن1ال1يعان���ون1م���ن1اآي���ة1ا�سطراب���ات1ف���ى1قدراته���م1اللغوي���ة1وف���ى1ا�ستعدادهم1

اللغوى1وال1يعانون1من1ا�سطرابات1انفعالية1اأو1نف�سية1�سديدة.
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1 حمك الق�سور ال�سمعى:1ويقوم1هذا1املحك1على1ا�ستبعاد1التالميذ1والتلميذات1ه-
مم���ن1يعانون1من1التهابات1باالأذن1الو�سط���ى1اأو1ارت�ساح1بها,1ولتطبيق1هذا1املحك1
مت1اال�ستعان���ة1باالأخ�سائ���ي1النف�س���ى1اأو1االأخ�سائ���ي1واالجتماع���ي1واالأخ�سائ���ي1
ال�سحى1املتواجدون1باملدار�ص1حمور1اهتمام1الدرا�سة,1وقد1بلغ1عدد1اأفراد1العينة1
فى1�سورتها1النهائية1عقب1تطبيق1هذا1املحك1)74(1تلميذا1ًوتلميذة1من1تالميذ1
ال�سف1اخلام�ص1االإبتدائى؛1منهم1)37(1تلميذا1ًوتلميذة1ممن1يعانون1من1ق�سور1
لغ���وى,1مبتو�س���ط1عمر1زمن���ى1)10٫7(1�سن���ه,1وانح���راف1معي���ارى1)1٫3(,1ومنهم1
)41(1تلمي���ذا1ًوتلمي���ذة1من1العاديني1مم���ن1ال1يعانون1من1ق�سور1لغوى1مبتو�سط1

عمر1زمنى1)10٫5(1�سنه,1وانحراف1معيارى1)0٫91(.

املرحل�ة الثالث�ة “ التحقق من فرو�س الدرا�سة”:1وذل���ك1بتطبيق1اأدوات1الدرا�سة1
احلالي���ة1عل���ى1عينة1الدرا�سة1فى1�سورتها1النهائي���ة1)ن=74(1وهى:1مهام1الذاكرة1
العامل���ة,1واختبارات1�سرعه1املعاجلة1املعرفي���ة,1ومقيا�ص1مهارات1الوعى1ال�سوتى1
به���دف1التحق���ق1م���ن1فرو����ص1الدرا�س���ة,1وتق���دمي1جمموع���ة1م���ن1املقرتح���ات1

والتو�سيات.

نتائج البحث: 
يتن���اول1اجلزء1التاىل1اختبار1فرو�ص1البحث,1ور�سد1النتائج1املتح�سل1عليها1

ومناق�ستها,1على1النحو1التاىل:
الفر��س الأول: وين��س عل�ى »1توجد1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1ب���ني1متو�سطات1
درج���ات1تالمي���ذ1وتلمي���ذات1ال�س���ف1اخلام����ص1االبتدائ���ي1ذوى1الق�س���ور1اللغوى,1
ومتو�سط���ات1درج���ات1اأقرانه���م1العادي���ني1ف���ى1مه���ارات1الوع���ى1ال�سوت���ى1ل�سال���ح1

العاديني«.

وللتحق���ق1من1ه���ذا1الفر�ص1قام1الباحث1با�ستخ���دام1اختبار1)ت(1ملجموعتني1
م�ستقلت���ني1للتعرف1على1دالله1واجتاه1الف���روق1بني1متو�سطات1درجات1جمموعة1
التالميذ1والتلميذات1ذوو1الق�سور1اللغوى1ومتو�سطات1درجات1اأقرانهم1العاديني1
ف���ى1مه���ارات1الوع���ى1ال�سوت���ى1املختلف���ة,1واجل���دول1)9(1يو�سح1ذلك1عل���ى1النحو1

التاىل:
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جدول )9(
 نتائ��ج ا�صتخ��دام اختبار )ت( ملجموعتني م�صتقلتني للتعرف عل��ى دلله واجتاه الفروق بني 
متو�صطات درجات جمموعة التالميذ والتلميذات ذوو الق�صور اللغوى ومتو�صطات درجات 

اأقرانهم العاديني فى مهارات الوعى ال�صوتى املختلفة

المتوسطالعددالمجموعةالمهارة
االنحراف 
المعيارى

الخطأ 
المعيارى 
للمتوسط

قيمة ت
درجة 
الحرية

مستوى 
الداللة

فصل الفونيم 
األول

371.6481.0590.174القصور اللغوى
20.476760.01

416.1950.9010.140العاديون

ضبط أول 
الكلمة

371.9731.0920.179القصور اللغوى
13.774760.01

414.6580.5740.089العاديون

فصل الفونيم 
األخير

373.4860.8370.137القصور اللغوى
27.936760.01

4110.5221.3060.203العاديون

تحديد الفونيم 
المشترك

372.1620.8330.137القصور اللغوى
23.539760.01

416.2920.7150.111العاديون

دمج الفونيميات
371.7830.9160.150القصور اللغوى

20.393760.01
415.6097.3750.115العاديون

إضافة/ حذف 
فونيم من الكلمة

373.4051.3220.217القصور اللغوى
33.371760.01

4113.1221.2480.195العاديون

استبدال الفونيم
371.5410.90.148القصور اللغوى

23.247760.01
416.0970.8310.129العاديون

تحديد السجع
371.2160.8540.140القصور اللغوى

26.853760.01
416.2680.8060.126العاديون

تأليف السجع
371.1890.7750.127القصور اللغوى

30.904760.01
416.0970.6240.097العاديون

المزج الصوتي
373.0540.5240.524القصور اللغوى

27.609760.01
417.6580.8830.883العاديون

تكوين الكلمات
372.2430.6830.683القصور اللغوى

28.222760.01
417.2680.8660.866العاديون

تحليل الجملة 
إلى كلماتها

372.6750.7470.74729.407760.01القصور اللغوى
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من1اجلدول1)9(1يت�سح1ما1يلى:
11 توج���د1فروق���ا1ًذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1عن���د1م�ست���وى1)0٫01(1ب���ني1متو�سط���ات1.

درج���ات1تالمي���ذ1وتلمي���ذات1ال�س���ف1اخلام����ص1م���ن1ذوى1الق�س���ور1اللغ���وى1
ومتو�سط���ات1درجات1اأقرانهم1العاديني1فى1مه���ارات1الوعى1ال�سوتى1املختلفة1

ل�سالح1العاديني,1وتتمثل1تلك1املهارات1فى:

اأولً:مهارتا الوعي بالقافية ال�ستهاللية، وتت�سمن:
1 مه���ارة1ف�سل)ع���زل(1الفوني���م1االأول.111111111ب.1مهارة1ال�سبط1بال�سكل1»1�سبط1أ-

اأول1الكلمة«.

ثانيًا: مهارات الوعي باملقاطع، وتت�سمن: 
اأ.1مهارة1ف�سل)عزل(1الفونيم1االأخري.111111111ب.1مهارة1حتديد1الفونيم1امل�سرتك.
ج.1مهارة1دمج1الفونيميات.1111111111111111111د.1مهارة1اإ�سافة/1حذف1فونيم1من1الكلمة.

ه�.1مهارة1ا�ستبدال1الفونيم.

ثالثًا:مهارات متييز الوحدات ال�سوتية، وتت�سمن:
اأ.1مهارة1متييز1الكلمات1املت�سابهة1فى1الوزن1“ حتديد1ال�سجع”.

ب.1مه���ارة1تاألي���ف1ال�سج���ع1“مهارة1التنغيم”.1ج.1مهارة1دم���ج1املقاطع1الهجائية1“ 
املزج1ال�سوتي”.1

د.1مه���ارة1تكوي���ن1الكلمات1من1مقاطع1�سوتي���ة1بعينها.111ه�.1مهارة1حتليل1اجلملة1
اإىل1كلماتها.

21 ت���رتاوح1قي���م1االأخطاء1املعيارية1ملتو�سطات1درج���ات1تالميذ1وتلميذات1ال�سف1.
اخلام����ص1االإبتدائى1من1ذوى1الق�س���ور1اللغوى1ما1بني1)0٫127-0٫7471(,1فى1
ح���ني1ترتاوح1قيم1متو�سطات1االأداء1عل���ى1مقيا�ص1مهارات1الوعى1املختلفة1ما1

بني1)3٫4861-1٫2161(.
31 ت���رتاوح1قي���م1االأخطاء1املعيارية1ملتو�سطات1درج���ات1تالميذ1وتلميذات1ال�سف1.

اخلام����ص1االبتدائ���ي1العادي���ني1مم���ن1ال1يعان���ون1م���ن1�سع���ف1لغ���وى1م���ا1ب���ني1
)0٫089-0٫8831(,1ف���ى1ح���ني1ت���رتاوح1قي���م1متو�سط���ات1االأداء1عل���ى1مقيا����ص1

مهارات1الوعى1املختلفة1ما1بني1)13٫1221-4٫6581(.
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وبالتايل1ميكن1القول:1اأن1تالميذ1وتلميذات1ال�سف1اخلام�ص1االإبتدائى1من1
ذوى1الق�س���ور1اللغ���وى1يعانون1م���ن1ق�سور1فى1مهارات1الوع���ى1ال�سوتى1املختلفة1
مقارن���ة1باأقرانه���م1العاديني,1كم���ا1اأن1متو�سطات1درج���ات1اأداء1اأف���راد1العينة1�سواء1
م���ن1يعان���ون1من1�سعف1لغوى1اأو1العاديني1تق���رتب1بدرجة1كبرية1من1متو�سطات1
اأداء1املجتم���ع1االأ�سل���ي1الذى1تنتمى1اإليه,1ومن1ثم1ميكن1تعميم1النتائج1املتح�سل1

عليها.

 (Goulandris,  et al., 2000;1:وتتف���ق1تل���ك1النتيج���ة1ودرا�س���ة1كل1م���ن
 Joanisse et al., 2000;Norbury, et al., 2001;Robertson, 2007;
(Goodrich, 2012والت���ى1تو�سلت1كل1منها1اإىل1تدنى1مهارات1الوعى1ال�سوتى1

لدى1ذوى1الق�سور1اللغوي1مقارنة1باأقرانهم1العاديني.

وميك���ن1تف�سري1تلك1النتيج���ة1على1اأ�سا�ص1اأن1مه���ارات1الوعى1ال�سوتى1متثل1
الن���واة1االأ�سا�سي���ة1للق���درة1القرائي���ة1والتعب���ري1ال�سفه���ى,1ويت�س���م1ذوى1الق�س���ور1
اللغ���وي1بتدنى1الق���درة1القرائية,1والق���درة1على1التعبري1ال�سفه���ى,1والذي1يعك�ص1

ب�سورة1وا�سحة1تدنى1مهارات1الوعى1ال�سوتى1التى1متثل1االأ�سا�ص1لهما.

كما1ميكن1تف�سري1تلك1النتيجة1فى1اإطار1م�سببات1الق�سور1اللغوي1املختلفة؛1
حيث1اأ�سارت1الدرا�سات1ال�سابقة1اإىل1اأن1ذوى1الق�سور1اللغوي1يت�سمون1بنق�ص1فى1
فه���م1اجلوانب1ال�سوتي���ة1للكلمات,1وتدنى1فى1عمليات1حتلي���ل1وتركيب1الوحدات1
ال�سوتي���ة,1كما1لديه���م1عدم1األفة1بالتهجي1ومتييز1الكلم���ات1مبا1يعك�ص1تدنى1فى1

مهارات1الوعى1ال�سوتى1لديهم1حمور1اهتمام1الدرا�سة1احلالية.

كذل���ك1تتف���ق1تلك1النتيج���ة1ومظاهر1الق�س���ور1اللغوى1املرتبط���ة1با�ستخدام1
اللغ���ة1العربي���ة؛1حي���ث1يو�س���ح1حمم���د1ال�سنيط���ى1)431:1993-46(1اأن1مظاه���ر1
الق�سور1اللغوي1تتمثل1فى1مظهرين1اأ�سا�سيني1هما:1�سعف1فى1ا�ستخدام1االألفاظ1
ب�سورة1�سحيحة,1وتوظيفها1مبا1ي�ساعد1على1حتقيق1التوافق1فى1�سورة1املختلفة,1
ويظه���ر1الق�سور1فى1ا�ستخدام1االألفاظ1ف���ى1اأربعة1مظاهر1هى:1ال�سبط1بال�سكل,1
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وال�سيغ���ة1ال�سرفي���ة,1وا�ستخ���دام1اللغ���ة1على1غري1معناه���ا,1وا�ستخ���دام1األفاظ1ال1
وج���ود1له���ا1ف���ى1اللغة,1وكذل���ك1الق�سور1ف���ى1البني���ة1الرتكيبة1والنحوي���ة1للجمل1
والعب���ارات1واالألفاظ1امل�ستخدمة؛1كم���ا1يرى1�سمري1بربر1)1993(1اأن1تلك1مظاهر1
الق�سور1تتمثل1فى1التعرف1على1املد1وال�سدة,1والتمييز1بني1)األ(1القمرية,1و)األ(1
ال�سم�سي���ة,1والتميي���ز1ب���ني1احل���روف1املت�سابهة,1ويح���دد1عبد1الّلطي���ف1ال�ّسويرف1
)2012(1بع����ص1مظاه���ر1الق�س���ور1الع���اّم1يف1اللغ���ة1امل�سموعة,والت���ى1تتمث���ل1ف���ى:1
رفّية1والّنحوّية,1واالأخطاء1ال�ّسائعة,1وركه1االأ�سلوب,1وعدم1الرّتابط1 االأخطاء1ال�سّ
حيح1للّذال1والّثاء1والّظاء,1حيث1ُتنطق1 واالن�سجام1بني1اجلمل,1وعدم1الّنطق1ال�سّ
الّذال1دااًل1والّثاُء1�سينا1ًوالّظاء1�ساداً,1ونطق1االأعداد1واملعدودات1بالّلهجة1العاّمّية1
الّدارج���ة1يف1كّل1اأن���واع1الع���دد,1تل���ك1املظاه���ر1الت���ى1تعك�ص1فى1جممله���ا1�سعف1فى1
مه���ارات1الوع���ى1ال�سوتى1االأ�سا�سي���ة,1والالزمة1ال�ستخ���دام1اللغ���ة1العربية1ب�سكل1

وظيفى1�سحيح.1

كذل���ك1ميكن1تف�سري1تلك1النتيجة1فى1اإط���ار1طبيعة1وخ�سائ�ص1البيئة1التى1
ينم���و1بها1التالمي���ذ1والتلميذات؛1�سواء1اأكانت1بيئة1اأ�سرية1اأو1بيئة1درا�سية1اأو1بيئة1
اإعالمي���ة؛1تل���ك1البيئ���ات1الت���ى1اأ�سبح���ت1فيه���ا1اللغة1العربي���ة1الف�سح���ى1غريبة,1
نتيج���ة1االخت���الط1باللغ���ة1العامي���ة1واالألف���اظ1االأجنبية,1ذلك1االخت���الط1الذى1
دف���ع1اإىل1تدنى1فى1املهارات1ال�سوتية1االأ�سا�سية1الالزمة1ال�ستخدام1اللغة,1والذى1

انعك�ص1بدورة1فى1مهارات1الوعى1ال�سوتى1املختلفة.

كذل���ك1الدف���ع1اإىل1تدنى1مه���ارات1الوع���ى1ال�سوتى1لدى1تالمي���ذ1وتلميذات1
العادي���ني,1غي���اب1 باأقرانه���م1 اللغ���وى1مقارن���ة1 ال�س���ف1اخلام����ص1ذوى1الق�س���ور1
االأن�سط���ة1الرتبوي���ة1املدر�سي���ة1الت���ى1ت�ساع���د1عل���ى1تنمي���ة1واكت�ساب1اللغ���ة1ب�سكل1
�سحي���ح1مثل:11جماع���ات1االإلقاء1واملناظرات1االأدبية,1وامل�س���رح1املدر�سى1وجماعات1
حت�س���ني1اخلطوط,1وعدم1و�سوح1املادة1اللغوية1التى1تقدم1للمتعلمني,1و�سياغتها1
باأ�سل���وب1معق���د1منف���ر,1مم���ا1يجعل1اأم���ر1فهمها1�سع���ب1التحقق,1وعدم1اإمل���ام1املعلم1
بامل���ادة1اللغوي���ة,1وذل���ك1ب�سبب1اأنه1من1غ���ري1املتخ�س�س���ني1فيها,1واأ�سن���د1اإليه1اأمر1
تعليمي���ا1ًا�ستكم���ااًل1للن�س���اب,1اأو1اأن���ه1متخ�س����ص1فيه���ا1ولكن���ه1توق���ف1بتخ�س�س���ه1
ه���ذا1عن���د1ح���دود1احل�سول1عل���ى1الدرج���ة1اجلامعية1فق���ط1دون1حماول���ة1لتنمية1
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معلومات���ه,1اأو1جتديده���ا1اأو1الوق���وف1عل���ى1كل1جديد1حول1اللغ���ة1العربية1واآدابها1
متنا�سيا1ًدوام1العلم1مذاكرته.

كم���ا1ق���د1يك���ون1الداف���ع1اإىل1تدن���ى1مه���ارات1الوع���ى1ال�سوت���ى1ل���دى1تالمي���ذ1
وتلميذات1ال�سف1اخلام�ص1ذوى1الق�سور1اللغوى,1ذلك1التناق�ص1ال�سديد1بني1ما1
يدر�سه1التالميذ1فى1املقررات1الدرا�سية1املختلفة,1ومقرر1اللغة1العربية1على1وجه1

اخل�سو�ص,1وبني1الواقع1االجتماعي1الذى1يعي�سه1كل1منهم.

الفر�س الثانى:
وين����ص1عل���ى1»1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ات1درجات1
تالمي���ذ1وتلميذات1ال�سف1اخلام�ص1االبتدائي1ذوى1الق�سور1اللغوى1ومتو�سطات1
درج���ات1اأقرانه���م1العادي���ني1ف���ى1الذاك���رة1العاملة1اللفظي���ة1)ال�سع���ة1التخزينية-1

وكفاءة1املعالج1املركزى(1ل�سالح1العاديني«.

وللتحق���ق1م���ن1هذا1الفر�ص1قام1الباحث1با�ستخ���دام1اختبار1)ت(1ملجموعتني1
م�ستقلت���ني1للتعرف1على1دالله1واجتاه1الف���روق1بني1متو�سطات1درجات1جمموعة1
التالميذ1والتلميذات1ذوو1الق�سور1اللغوى1ومتو�سطات1درجات1اأقرانهم1العاديني1
ف���ى1كل1من:ال�سعة1التخزينية1للذاك���رة1العاملة1اللفظية,1وكفاءة1املعالج1املركزى1

فى1معاجلة1املعلومات,1واجلدول1)10(1يو�سح1ذلك1على1النحو1التاىل:
جدول )10(

 نتائ��ج ا�صتخ��دام اختبار )ت( ملجموعتني م�صتقلتني للتعرف عل��ى دلله واجتاه الفروق بني 
متو�صطات درجات جمموعة التالميذ والتلميذات ذوو الق�صور اللغوى ومتو�صطات درجات 

اأقرانهم العاديني فى الذاكرة العاملة اللفظية )ال�صعة التخزينية- وكفاءة املعاجلة(.

المتوسطالعددالمجموعةالمهارة
االنحراف 
المعيارى

الخطأ 
المعيارى 
للمتوسط

قيمة ت
درجة 
الحرية

مستوى 
الداللة

السعة 
التخزينية

373.7560.6410.105القصور اللغوى
22.405760.01

416.9260.6070.094العاديون

كفاءة المعالج 
المركزى

370.3780.4910.080القصور اللغوى
5.309760.01

410.8780.3310.051العاديون
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من1اجلدول1)10(1يت�سح1ما1يلى:
11 توجد1فروقا1ًذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0٫01(1بني1متو�سطات1درجات1.

تالمي���ذ1وتلمي���ذات1ال�سف1اخلام����ص1من1ذوى1الق�سور1اللغ���وى1ومتو�سطات1
درجات1اأقرانهم1العاديني1فى1الذاكرة1العاملة1اللفظية:)1ال�سعة1التخزينية-1

وكفاءة1املعالج1املركزى(1ل�سالح1العاديني.

21 بلغ���ت1قيم���ة1اخلط���اأ1املعي���ارى1ملتو�سط���ات1درجات1تالمي���ذ1وتلمي���ذات1ال�سف1.
اخلام�ص1االإبتدائى1من1ذوى1الق�سور1اللغوى1فى1ال�سعة1التخزينية1للذاكرة1
العامل���ة1)0٫105(,1فى1ح���ني1بلغت1قيمه1متو�سط1�سع���ة1التخزينية1)3٫756(,1
كما1بلغت1قيمة1اخلطاأ1املعيارى1ملتو�سطات1درجاتهم1فى1كفاءة1املعالج1املركزى1
)0٫080(,1ف���ى1ح���ني1بلغ���ت1قيمة1متو�س���ط1درجاتهم1على1مهام1كف���اءة1املعالج1

املركزى1)0٫378(.

31 بلغ���ت1قيم���ة1اخلط���اأ1املعي���ارى1ملتو�سط���ات1درجات1تالمي���ذ1وتلمي���ذات1ال�سف1.
اخلام����ص1االإبتدائ���ى1العادي���ني1مم���ن1ال1يعانون1م���ن1�سعف1لغوى1ف���ى1ال�سعة1
التخزيني���ة1للذاك���رة1العامل���ة1)0٫94(,1ف���ى1ح���ني1بلغ���ت1قيمه1متو�س���ط1�سعة1
التخزيني���ة1)6٫926(,1كم���ا1بلغت1قيمة1اخلط���اأ1املعيارى1ملتو�سط���ات1درجاتهم1
ف���ى1كف���اءة1املعالج1املركزى1)0٫051(,1فى1حني1بلغ���ت1قيمة1متو�سط1درجاتهم1

على1مهام1كفاءة1املعالج1املركزى1)0٫878(.

وبالت���ايل1ميكن1القول:1اأن1ال�سعة1التخزيني���ة1للذاكرة1العاملة1اللفظية1
لتالميذ1وتلميذات1ال�سف1اخلام�ص1االبتدائي1من1ذوى1الق�سور1اللغوى1ترتاوح1
م���ا1ب���ني1)3-4(1كلمة1لفظي���ة,1فى1حني1اأن1ال�سع���ة1التخزيني���ة1الأقرانهم1العاديني1
)6-7(1كلم���ة1لفظي���ة,1كما1اأن1التالميذ1والتلميذات1ذوى1الق�سور1اللغوى1يعانون1

من1ق�سور1فى1اأداء1املعالج1املركزى1مقارنة1باأقرانهم1العاديني.

 (Bishop, et al., 1996;:1:وتتف���ق1تل���ك1النتيج���ة1ودرا�س���ة1كل1م���ن
 Botting&Conti-Ramsden,2001; Conti-Ramsden, et al.,2001;
ذوى1 االأطف���ال1 اأن1 اإىل1 تو�سل���ت1 والت���ى1 1Archibald &Gathercole,2006)

الق�سور1اللغوي1لديهم1ق�سورا1ًوا�سحا1ًفى1كفاءة1الذاكرة1العاملة1اللفظية.
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وميك���ن1تف�س���ري1تل���ك1النتائج1فى1اإط���ار1الوظيف���ة1التى1يقوم1به���ا1املكون1
اللفظى1للذاكرة1العاملة1طبقا1ًلنموذج1بادىل,1والتى1تتمثل1فى1معاجلة1وتخزين1
املعلوم���ات1اللفظي���ة,1فاملعال���ج1املرك���زى1يق���وم1بعملي���ة1التحك���م,1والتكام���ل1ب���ني1
املعلوم���ات1الواردة1من1املك���ون1التخزينى1اللفظى1للمعلومات1واملعلومات1وخربات1
التعل���م1ال�سابق���ة,1تل���ك1املعلوم���ات1واخل���ربات1ال�سابق���ة1الت���ى1تت�س���م1باملحدودي���ة1
واال�ستقاللي���ة1ع���ن1بع�سها1البع�ص1دون1ترابط1اأو1تكامل,1كم���ا1اأن1تلك1املعلومات1
واخل���ربات1مت1االحتف���اظ1بها1من1خالل1التك���رار1والرتديد1دون1فهم1اأو1بحث1عن1
عام���ل1املعن���ى,1مم���ا1دف���ع1اإىل1�سعوبة1ا�ستق���اق1عالق���ة1�سحيحة1من1بع����ص1اأو1كل1

الكلمات1التى1ي�ستمع1اإليها1عند1قيا�ص1كفاءة1املعالج1املركزى.

كما1ميكن1تف�سري1تلك1النتيجة1اعتمادا1ًعلى1قدرة1التالميذ1والتلميذات1
االأكف���اء1لغوي���ا1ًعل���ى1تركي���ز1االنتب���اه1مقارن���ة1باأقرانه���م1ذوى1الق�س���ور1اللغ���وى,1
فالتالمي���ذ1والتلمي���ذات1ذوى1الق�س���ور1اللغ���وى1اأق���ل1ق���درة1على1تركي���ز1االنتباه,1
ويت�سح1ذلك1من1خالل1�سعف1قدرتهم1على1التخيل1والت�سور1الذهني1والب�سري1
لكلمات1القائمة1املعرو�سة1الهادفة1اإىل1قيا�ص1�سعه1التخزين,1وعدم1قدرتهم1على1
اإدراك1العالقة1التى1تربط1هذه1الكلمات1بع�سها1مع1بع�ص,1وتنظيمها1وربطها1مع1
البيئة1املحيطة1واخلربات1احل�سية1ال�سابقة,1ذلك1اال�سطراب1فى1تركيز1االنتباه1
اإمنا1يعك�ص1ا�سطرابا1ًفى1الذاكرة1العاملة1اللفظية1لدى1ذوى1الق�سور1اللغوى.

ليون���ارد1 درا�س���ة1 نتائ���ج1 �س���وء1 ف���ى1 النتائ���ج1 تل���ك1 تف�س���ري1 كم���ا1ميك���ن1
اللغ���وى1 اأن1التالمي���ذ1ذوى1الق�س���ور1 اإىل1 اأ�س���ارت1 (Leonard,2007),1والت���ى1
مييل���ون1اإىل1جتهيز1ومعاجلة1املعلومات1اللفظية1باأ�سلوب1�سطحى,1والذي1يعك�ص1
بن���اءا1ًمعرفي���ا1ً�سحاًل,1اأقل1تنظيم���ا1ًوترابط���ا1ًمقارنة1باأقرانه���م1العاديني1الذين1
يت�سم���ون1با�ستخ���دام1اأ�سل���وب1عميق1فى1معاجلة1املعلوم���ات,1وحماولة1ربط1بع�ص1
كلم���ات1امل���ادة1املعرو�س���ة1ببع�ص,1وتنظيمه���ا1وربطها1باخلربات1احل�سي���ة1ال�سابقة1
مم���ا1يجع���ل1البناء1املعريف1لديهم1اأكر1تنظيم���ا1ًوترابطا1ًبني1مكوناته؛1اإىل1جانب1
اأن���ه1يت�س���م1باملرون���ة؛1مم���ا1يزيد1م���ن1قدرته���م1عل���ى1االحتف���اظ1بكلم���ات1القوائم1
املعرو�س���ة1بكف���اءة1ودقة,1وبالتايل1ت���زداد1�سعة1التخزين1لديه���م1فهي1ترتاوح1بني1
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)61-7(1وح���دات1معلوماتي���ة,1مقارنة1بذوى1الق�س���ور1اللغوى1الذين1تقل1قدرتهم1
عل���ى1االحتف���اظ1باملعلومات,1وتخزينه���ا1حيث1ترتاوح1�سع���ة1التخزين1لديهم1بني1

)3-4(1وحدات1معلوماتية.

الفر�س الثالث:
وين����ص1على1»1ميكن1التنبوؤ1مبهارات1الوعى1ال�سوتى1االأ�سا�سية:)الوعى1
بالقافي���ة1اال�ستهاللي���ة,1والوع���ى1باملقاط���ع,1ومتيي���ز1الوح���دات1ال�سوتي���ة(1لدى1
تالمي���ذ1وتلمي���ذات1ال�س���ف1اخلام����ص1االإبتدائ���ى1م���ن1ذوى1الق�س���ور1اللغوي1من1

خالل1كفاءة1املعالج1املركزى1وال�سعة1التخزينية1للذاكرة1العاملة1اللفظية«.

والختب���ار1�سح���ة1ه���ذا1الفر����ص1مت1ا�ستخ���دام1حتلي���ل1االنح���دار1املتع���دد1
1Stepwise11اعتم���ادا1ًعل���ى1طريق���ة1التحلي���ل1املتتاب���عMultiple Regression
لدرج���ات1امل�سارك���ني,1واجل���دول1)11(11يو�س���ح1نتائ���ج1ه���ذا1التحلي���ل1عل���ى1النح���و1

التاىل:
جدول )11(

 حتلي��ل التباين لنحدار الذاك��رة العاملة اللفظية” ال�صعة التخزيني��ة للذاكرة العاملة وكفاءة 
املعالج املركزى” على مهارات الوعى ال�صوتى.

مهارات الوعى الصوتى
مصدر 
التباين

مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

ف
مستوى 
الداللة

الوعى بالقافية االستهاللية
13.73925.869االنحدار

4.8990.01
90.964342.675البواقى

الوعى بالمقاطع
12.94826.474االنحدار

4.9460.01
133.754343.934البواقى

تمييز الوحدات الصوتية
23.523211.762االنحدار

4.8080.01
83.179342.446البواقى

ويت�س���ح1من1اجلدول1)11(1وجود1تاأث���ري1دال1اإح�سائيا1ًعند1م�ستوى1)0٫01(1
ل���كل1م���ن:1ال�سع���ة1التخزيني���ة,1وكف���اءة1املعال���ج1املرك���زى1عل���ى1مه���ارات1الوع���ى1
ال�سوت���ى1االأ�سا�سية:)1الوع���ى1بالقافية1اال�ستهاللية,1والوع���ي1باملقاطع,1ومتييز1
الوح���دات1ال�سوتية(1مم���ا1يعنى1قوة1الذاكرة1العامل���ة1اللفظية" املتغري1امل�ستقل" 
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ف���ى1تف�س���ري1لتباي���ن1الكل���ى1ملهارات1الوع���ى1ال�سوتى" املتغ���ري1التاب���ع",1حيث1اأنها1
تف�س���ري1)22٫09%(1م���ن1التباين1الكلى1فى1مهارة1متييز1الوح���دات1ال�سوتية,1كما1
اأنه���ا1تف�س���ر1)3٫9%(1م���ن1التباين1الكلى1فى1مهارة1الوع���ى1بالقافية1اال�ستهاللية,1
وتف�س���ر1)8٫8%(1م���ن1التباي���ن1الكلى1فى1مه���ارة1الوعى1باملقاط���ع,1واجلدول1)12(1

يو�سح1تلك1النتائج1:
جدول ) 12(

حتليل النحدار املتعدد للعوامل املنبئة »ال�صعة التخزينية، واملعالج املركزي«مبهارات الوعى 
ال�صوتى.

مهارات 
الوعى 
الصوتى

مصدر االنحدار
معامل 

(B)االنحدار
الخطأ 

المعيارى
معامل 
β بيتا

قيمة 
(ت)

مستوى 
الداللة

الوعى 
بالقافية 

االستهاللية

2.6971.6194.6660.01ثابت االنحدار
غير داله0.5780.5590.1751.035السعة التخزينية للمعلومات اللفظية

3.4390.01-0.4280.074-0.188كفاءة المعالج المركزي

الوعى 
بالمقاطع

15.8321.9638.0630.01ثابت االنحدار

غير داله0.346-0.6780.057-0.234السعة التخزينية للمعلومات اللفظية

4.3460.01-0.5190.285-0.896كفاءة المعالج المركزي

تمييز 
الوحدات 
الصوتية

10.8191.5486.9870.01ثابت االنحدار
غير داله0.0490.4100.0810.120السعة التخزينية للمعلومات اللفظية

3.7570.01-0.358 0.410-2.015 كفاءة المعالج المركزي

ومن1اجلدول1)12(11ميكن1ا�ستنتاج1معادالت1التنبوؤ1التاىل:
مهارة1الوعى1بالقافية1اال�ستهاللية=2٫6971-1)0٫188(1كفاءة1املعالج1املركزى.

مهارة1الوعى1باملقاطع=115٫8321– )0٫896(1كفاءة1املعالج1املركزي.
مهارة1متييز1الوحدات1ال�سوتية=110٫8191-1)2٫015(1كفاءة1املعالج1املركزى

ومم���ا1�سب���ق1ميكن1الق���ول:1اأن1املعالج1املرك���زي1للمعلومات1يع���د1مبثابة1منبئا1ً
�سلبي���ا1ًمبهارات1الوع���ى1ال�سوتى1لدى1تالميذ1وتلميذات1املرحلة1االبتدائية1ذوى1
الق�سور1اللغوي,1واأن1ال�سعة1التخزينية1للمعلومات1اللفظية1ال1ت�سهم1فى1تف�سري1

التباين1الكلى1فى1مهارات1الوعى1ال�سوتى1لديهم.
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 (Kail, 1991; م���ن:1 كل1 ودرا�س���ة1 النتيج���ة1 تل���ك1 وتتف���ق1
 windsorandHwang,1999; Sprugevica & Høien ,2003;
(Leonard, 2007; Susa, 2012,1والت���ى1اأ�س���ارت1نتائجه���ا1اإىل1اأن1الذاك���رة1

العاملة1تعد1من1املنبئات1اجليدة1باالأداء1اللغوي.

كم���ا1تتف���ق1تل���ك1النتيج���ة1وطبيع���ة1عين���ة1الدرا�سة؛1حي���ث1تت�سم���ن1الدرا�سة1
عين���ة1م���ن1تالميذ1وتلميذات1ال�س���ف1اخلام�ص1االبتدائ���ي1ذوى1الق�سور1اللغوى,1
 Alt, et al.,1ويت�س���ف1ه���وؤالء1التالمي���ذ1ب�سع���ف,1و�سحال���ة1فى1بناءه���م1املع���ريف
(Gray,2008 ;2004)؛1فالبن���اء1املع���ريف1ل���ذوى1الق�س���ور1اللغ���وي1عب���ارة1ع���ن1
وح���دات1منف�سل���ة,1تت�س���م1بع���دم1الرتاب���ط1وع���دم1التكام���ل1ب���ني1وح���دات1اللغوية1
بع�سه���ا1البع�ص,1وهذا1البن���اء1املعريف1يدفع1بذوى1الق�سور1اللغوي1اإىل1�سعف1فى1
كف���اءة1الذاكرة1العاملة؛1وخ�سو�سا1ًكفاءة1املعال���ج1املركزى,1والذي1ينعك�ص1بدورة1

فى1�سعف1مهارات1الوعى1ال�سوتى1املختلفة.

كم���ا1اأن1�سحال���ة1البناء1املع���ريف1لذوى1الق�س���ور1اللغوي1يدف���ع1اإىل1حمدودية1
 (Dollaghan& Campbell, 1998; Ellis Weismer et:سع���ه1التخزي���ن�
(al., 2000; Montgomery, 2004,1وه���و1م���ا1يدف���ع1اإىل1�سع���ف1ف���ى1مهارات1

الوعى1ال�سوتى1لديهم.

وم���ن1جانب1اأخ���ر:1يت�سم1ذوى1الق�س���ور1اللغوي1بتدنى1ف���ى1ال�سرعة1الالزمة1
 (Windsor, et al., 2001; Miller,1ملعاجلة1املعلومات1ذات1الطبيعة1اللفظية
 (et al., 2001وين�س���اأ1ه���ذا1التدنى1نتيجة1ق�سور1ف���ى1ال�سعه1التخزينية1ويظهر1

تاأثريه1ب�سكل1وا�سح1فى1مهارات1الوعى1ال�سوتى1لديهم.

كما1يرى1جراى1(Gray,2003)اأن1ذوى1الق�سور1اللغوي1يت�سمون1ب�سطحية1
التمثي���الت1املعرفي���ة1للمعلوم���ات؛1تلك1التمثي���الت1التى1تعد1االأ�سا����ص1فى1تدنى1
مه���ارات1الوع���ى1ال�سوت���ى,1حي���ث1تتمثل1تل���ك1التمثيالت1ف���ى1طريق���ة1ا�ستدخال1
وا�ستيع���اب1املعلوم���ات1الت���ى1تعر�ص1عل���ى1ذوى1الق�س���ور1اللغوي1ليت���م1االحتفاظ1
به���ا1ف���ى1بناءه���م1املع���ريف,1تل���ك1التمثيالت1الت���ى1ت�سكل1اخل���ربات1وامله���ارات1لدى1

التالميذ,1والتى1تنعك�ص1ب�سورة1وا�سحة1فى1مهاراتهم1ال�سوتية.
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مناق�صة وتف�صري النتائج:
م���ن1العر����ص1ال�سابق1لنتائج1التحليل1االإح�سائ���ي1لفرو�ص1البحث1ميكن1االإ�سارة1

اإىل1ما1يلى:
يت�س���م1تالمي���ذ1وتلمي���ذات1املرحلة1االبتدائي���ة1من1ذوى1الق�س���ور1اللغوي1
بق�س���ور1ف���ى1كفاءة1ذاكراتهم1العاملة؛1ويتمثل1ذل���ك1الق�سور1فى1حمدودية1�سعة1
التخزي���ن1املوؤق���ت1للمعلوم���ات1التى1تعر�ص1عليه���م1بطريقة1لفظي���ة,1كما1يتمثل1
كذل���ك1ف���ى1ا�سط���راب1وظيف���ى1باملعال���ج1املرك���زى؛1يتمثل1ذل���ك1اال�سط���راب1فى1
�سطحي���ة1عملي���ات1جتهيز1ومعاجل���ة1املعلومات,1وي���وؤدى1ذلك1الق�س���ور1فى1كفاءة1
الذاك���رة1العامل���ة1اللفظي���ة1ل���دى1ذوى1الق�س���ور1اللغوي1اإىل1�سحال���ة1فى1بناءهم1
املعريف1على1امل�ستويني1الكمى1والكيفى؛1حيث1يتمثل1امل�ستوى1الكيفى1فى1الكيفية1
التى1ترتبط1بها1املعلومات1واخلربات1الكائنة1بالبناء1املعريف1مع1بع�سها1البع�ص,1
وبالنظر1اإىل1تلك1املعلومات1واخلربات1يت�سح1اأنها1تت�سم1باال�ستقاللية1واالنعزال1
ع���ن1بع�سه���ا1البع����ص1فى1وح���دات1منعزلة1دون1راب���ط1بينها,1كم���ا1يتمثل1اجلانب1
الكيف���ى1ف���ى1التكاملي���ة1بني1تل���ك1املعلوم���ات1واخل���ربات؛1ونتيجة1ذل���ك1الق�سور1
ف���ى1كف���اءة1الذاكرة1العاملة1اللفظية:)1ال�سعة1التخزيني���ة1املوؤقتة,1وكفاءة1املعالج1
املركزى(,1يعجز1ذوى1الق�سور1اللغوي1عن1ا�ستقاق1وتكوين1عالقات1تكاملية1بني1
تل���ك1املعلوم���ات1واخل���ربات1املتواج���دة1ببنائهم1املع���ريف,1فى1حني1يت�س���م1امل�ستوى1
الكم���ى1فى1كم1املعلومات1ذات1الطبيع���ة1اللفظية1التى1يتم1االحتفاظ1بها؛1ويت�سم1
ذوى1الق�سور1اللغوي1مبحدودية1تلك1املعلومات,1والتى1تظهر1فى1�سعة1تخزينية1
حم���دودة1ت���رتاوح1ما1بني1)3-5(1وح���دات1معلوماتية1مقارن���ة1باأقرانهم1العاديني1

الذين1ترتاوح1ال�سعة1التخزينية1املوؤقتة1ما1بني1)5-7(1وحدات1معلوماتية.

يظه���ر1ه���ذا1التدن���ى1والق�س���ور1ف���ى1كف���اءة1الذاك���رة1العامل���ة1اللفظي���ة:1111111111111111111
)1ال�سع���ة1التخزيني���ة1املحدودة,1وق�سور1فى1وظيفة1املعال���ج1املركزى(1فى1مهارات1
الوع���ى1ال�سوت���ى؛1ومن1ث���م1ميكن1القول:1مهارات1الوع���ى1ال�سوتى1املتدنية1لدى1
ذوى1الق�س���ور1اللغ���وي1اإمن���ا1هى1انعكا�ص1لق�س���ور1وا�سطراب1ف���ى1املكون1اللفظى1
لذاكراته���م1العامل���ة,1وم���ن1ث���م1فالتالمي���ذ1والتلمي���ذات1ذوى1الق�س���ور1اللغ���وي1
ه���م1معر�س���ون1خلط���ر1�سعوبات1التعل���م:1�سعوبات1الق���راءة,1و�سعوب���ات1التعبري1
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ال�سفه���ى,1عل���ى1اعتبار1اأن1مهارات1الوعى1ال�سوتى1متث���ل1االأ�سا�ص1ملهارات1القراءة1
والتعبري1ال�سفهى.

تو�صيات البحث:
ف���ى1اإط���ار1ما1قدم���ه1البحث1احلاىل1م���ن1اإطار1نظرى,1وم���ا1مت1ا�ستعرا�سه1
م���ن1درا�سات1�سابقة1وبحوث,1وم���ا1مت1التو�سل1اإليه1من1نتائج,1فاإنه1ميكن1تقدمي1
جمموع���ة1م���ن1التو�سي���ات1للقائمني1عل���ى1العملي���ة1التعليمية,1والأولي���اء1االأمور1

تتمثل1فى1االآتي:
11 يج���ب1توجي���ه1انتباه1املعلم���ني1واأولي���اء1االأم���ور1اإىل1اأهمية1التوا�س���ل1اللغوى1.

امل�ستم���ر1ب�س���ورة1وب�س���كل1�سحي���ح1م���ع1اأبناءه���م,1مب���ا1يعك����ص1ثقافي���ة1وهوية1
املجتم���ع,1ملا1له1من1اأهمية1ف���ى1حتقيق1م�ساعر1االنتماء1للجماعة1التى1ينتمى1
اإليها1الفرد,1واملجتمع1ب�سورة1عامة,1كما1اأن1التوا�سل1اللغوى1ال�سليم1القائم1
على1ا�ستخدام1اللغة1وتوظيفها1ب�سكل1�سحيح1ي�ساعد1الفرد1على1حتقيق1ذاته1
وتاأكيده���ا1ف���ى1اأثن���اء1التفاعالت1م���ع1االآخرين1املحيطني1به,1�س���واء1فى1داخل1
االأ�سرة1اأو1املدر�سة1اأو1فى1ال�سارع1او1املوؤ�س�سات1املختلفة,1كما1اأن1ذلك1يدفع1اإىل1

التفاعل1فى1�سورته1االإيجابية.

21 يج���ب1االهتم���ام1برتبي���ة1الن����صء1على1الق���راءة1اجلي���دة,1القائمة1عل���ى1الفهم1.
واال�ستيع���اب1مل���ا1يت���م1قراءته,1ولي�ص1جم���رد1حفظ1اأ�سم,1وم���ن1اأف�سل1ما1يتم1
قراءت���ه1الكت���ب1ال�سماوي���ة1املقد�س���ة:1كالق���ران1الك���رمي,1واالإجني���ل,1وق���راءة1
كت���ب1ال���رتاث1وال�سري,1ل���ك1اأن1قراءة1تلك1الكتب1ي�ساعد1عل���ى1ت�سكيل1الهوية1
الوطني���ة1العربي���ة1ب�سكلها1ال�سحي���ح,1كما1اأنها1ت�ساعد1عل���ى1ثقل1القدرة1على1

القراءة1والتعبري1ال�سفهى1لدى1الفرد.

31 يج���ب1على1املعل���م1ُح�سن1اختيار1االألف���اظ1والكلمات,1وااللت���زام1بالعربية1عند1.
عر����ص1املعلومات1واخلربات1على1طالبه,1ذل���ك1اأن1املعلم1ميثل1قدوة1لطالبه1

يحتذى1به1الطالب1فى1التفاعالت1ولغة1احلوار1والتوا�سل.

41 يج���ب1االهتم���ام1بتدري����ص1اللغ���ة1العربي���ة1بفروعه���ا1املختلفة1داخ���ل1حجرات1.
الدرا�س���ة1باملراح���ل1التعليمي���ة1املختلفة,1واإع���داد1معلم1اللغة1العربي���ة1اإعدادا1ً
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لغوي���ا1ً�سليم���ا1ًم���ن1خ���الل1ال���دورات1التدريبي���ة1امل�ستم���رة,1وح�س���ور1الندوات1
واملوؤمترات1املتعلقة1مبجال1اللغة1العربية1وا�ستخداماتها.

51 يج���ب1تدري���ب1الط���الب1على1مه���ارات1الوع���ى1ال�سوتية1املختلف���ة,1من1خالل1.
عر����ص1جمموع���ة1م���ن1االأن�سط���ة1االثرائي���ه1والتعليمي���ة1الهادف���ة1اإىل1نق���ل1
اخل���ربات1الرتبوي���ة1واإك�سابه���ا1للط���الب,1ف���ى1من���اخ1يت�س���م1بالعم���ق1والتنوع,1
وينم���ى1لديه���م1الق���درة1اللغوي���ة,1والطالق���ة1اللفظي���ة,1�س���واء1اأكان���ت1تل���ك1

االأن�سطة1�سفية1اأو1ال1�سفية.

61 يج���ب1على1و�سائ���ل1االإعالم1باأ�سكاله���ا1املختلفة1املقروء1وامل�سم���وع,1وخ�سو�سا1ً.
امل�سموع1منها؛1االهتمام1با�ستخدام1العربية1باألفاظ1لغوية1�سحيحة.

71 يجب1على1القائمني1على1العملية1التعليمية1االهتمام1بتنمية1الذاكرة1العاملة1.
اللفظي���ة1ل���دى1تالمي���ذ1املرحل���ة1االبتدائية؛1مل���ا1متثله1من1اأهمي���ة1كبرية1فى1
ن�س���اأة1اال�سطراب���ات1اللغوي���ة1املختلفة,1وذلك1من1خ���الل1االهتمام1باالأن�سطة1
ال�سفي���ة1والال�سفي���ة1الهادفة1اإىل1تنمية1وحت�سني1مكون���ات1الذاكرة1العاملة1

اللفظية.
1

درا�صات مقرتحة وبحوث:

ف���ى1�س���وء1ما1تو�سل1اإليه1البح���ث1من1نتائج1ُيو�سي1باإج���راء1الدرا�سات1و1البحوث1
االآتية:

القي���ام1بدرا�س���ة1ته���دف1اإىل1التع���رف1عل���ى1طبيع���ة1البن���اء1املعريف1ل���دى1ذوى1- 
الق�سور1اللغوي.

القيام1بدرا�سة1طولية1تهدف1اإىل1التعرف1على1تطور1املكون1اللفظى1للذاكرة1- 
العاملة1ومهارات1الوعى1ال�سوتى.

اإعداد1برنامج1اإثرائي1لتح�سني1البناء1املعريف1لدى1ذوى1الق�سور1اللغوي.- 
اإع���داد1برنام���ج1تدريبي1للوعي1ال�سوت���ى1الأطفال1ما1قب���ل1املدر�سة1املعر�سني1- 

خلطر1�سعوبات1التعلم:1�سعوبات1القراءة,1و�سعوبات1التعبري1ال�سفهى.
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الف��روق فى مه��ارات الإدراك الب�صري بني التالمي��ذ ذوي �صعوبات 
الق��راءة وكل من التالميذ العاديني والفائق��ني فى القراءة بال�صف 

الرابع البتدائي فى مملكة البحرين
اإعداد

د. من�صور عبد اهلل �صّياح
اأ�صتاذ �صعوبات التعلم امل�صاعد

ملخ�س الدرا�صة: 
11111هدف���ت1ه���ذه1الدرا�س���ة1اإىل1تع���رف1التماي���ز1يف1مه���ارات1االإدراك1الب�س���ري1ب���ني1
ذوي1�سعوب���ات1القراءة,1وكل1من1العادي���ني,1والفائقني1يف1القراءة1بال�سف1الرابع1
االبتدائ���ي1يف1مملك���ة1البحري���ن.1تكونت1عين���ة1الدرا�سة1من11781تلمي���ذا1ًوتلميذة1
من1تالميذ1ال�سف1الرابع1االبتدائي1)158تلميذا1ًمن1ذوي1�سعوبات1القراءة,1و160
تلمي���ذا1ًعادياً,1و160تلميذا1ًم���ن1الفائقني1يف1القراءة(.1وتراوحت1اأعمارهم1ما1بني1

19اإىل1101�سنوات.1
11111ا�سُتخ���دم1املنه���ج1الو�سف���ي1املق���ارن1يف1الدرا�س���ة,1وا�ستخدم���ت1االأدوات1التالية:1
اختب���ار1امل�سفوفات1املتتابعة1لرافن1)تعري���ب1عو�ص19991(,1واختبار1حت�سيلي1يف1
الق���راءة1)اإعداد1الباحث(,1مقيا�ص1التقدي���ر1الت�سخي�سي1ل�سعوبات1تعلم1القراءة1
)اإع���داد:1الزيات,20071(,1واختبار1مور�س���ون1جاردنر1يف1االإدراك1الب�سري.1فكانت1

نتائج1الدرا�سة1على1النحو1التايل:
1توج���د1ف���روق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1التالمي���ذ1ذوي1�سعوبات1القراءة1وكل1من:1 •

التالمي���ذ1العادي���ني1والفائق���ني1يف1الق���راءة1يف1مه���ارات1التميي���ز1الب�س���ري,1
التذك���ر1الب�س���ري,1االإغ���الق1الب�س���ري,1اإدراك1العالق���ات1املكاني���ة,1التميي���ز1
الب�سري1بني1ال�سكل1واخللفية,1وذلك1ل�سالح1التالميذ1العاديني1والفائقني1

يف1القراءة.
1ال1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1العاديني1والفائقني1يف1القراءة1يف1مهارات1 •

التميي���ز1الب�س���ري,1التذك���ر1الب�س���ري,1االإغ���الق1الب�س���ري,1اإدراك1العالقات1
املكانية,1التمييز1الب�سري1بني1ال�سكل1واخللفية.
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The differences in visual Perception Skills, between the 
Pupils with Reading Disabilities and each of normal and 
Outstanding Pupils in Reading, at fourth Primary Class, 

in Kingdom of Bahrain
Prepared by

Mansoor Abdullah Sayyah
Assistant Professor of Learning Disabilities

Arabian Gulf University

Abstract:
     The study aimed at recognizing the differences of some visual 
perception skills between the pupils with reading disabilities, and 
each of the normal pupils and the outstanding readers at fourth 
primary class in the Kingdom of Bahrain. The sample consisted of 
178 girls and boys at fourth primary class (58 pupils with reading 
disablities,60 normal pupils and 60 outstanding readers). Their ages 
were between 9 and 10 years.

     Descriptive and comparative approach, The following tools 
were used: Test matrices successive (by: Raven, standardized by: 
Awad , 1999), tests in reading, preparation of the researcher, and the 
diagnostic measure of appreciation for reading learning disability 
(Prepared by: Al-Zayat, 2007). as well as Morson Gardner test of 
visual perception. 

The study results were as follows:
• There were significant differences between the pupils with 

reading disabilities and each of normal and Outstanding Pupils 
in Reading in visual discrimination skills, visual recall, visual 
closure ,spatial relationship perception, and visual discrimination 
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between the shape and the background, in favour of the normal 
pupils. and outstanding readers. 

• There were no significant differences between the normal pupils 
and the outstanding readers in visual discrimination skills, visual 
recall, visual closure, spatial relationship perception, and visual 
discrimination between the shape and the background.

مقدمة: 
11111حظي1مو�سوع1�سعوبات1التعلم1Learning Disabilities1باهتمام1الكثري1من1
امليادين1كعلم1النف�ص,1والرتبية,1وعلم1االجتماع,1بل1اأ�سبح1مو�سع1اهتمام1الكثري1
من1التوجهات1البحثية1والنظرية1يف1جمال1الرتبية1اخلا�سة,1وتناولته1بالتف�سري1
ُمدخ���الت1متع���ددة1كل1م���ن1موقع1تخ�س�سه���ا1واهتماماتها,1فتباين���ت1تف�سرياتها1
لتباين1افرتا�ساتها.1وُيعد1املُدخل1املائي1اأحد1تلك1املُدخالت1التي1ف�سرها1بق�سور1
.1(Lerner,1997,P.193).1يف1القدرة1على1ا�ستقبال1املثريات1ح�سيا1وتف�سريها

111
11حتت���ل1ا�سطرابات1االإدراك1موقًعا1مركزًي���ا1بني1�سعوبات1التعلم1النمائية1ب�سفة1
عام���ة1وا�سطراب���ات1العملي���ات1املعرفي���ة1ب�سف���ة1خا�س���ة,1وقد1ع���ربت1ا�سطرابات1
االإدراك1ع���ن1نف�سه���ا1من1حي���ث1االأهمي���ة1والعمومية1من1خالل1�سم���ول1التعريف1
الفي���درايل1ل�سعوب���ات1التعل���م1له���ا,1باعتباره���ا1واح���دة1م���ن1العملي���ات1النف�سي���ة1
االأ�سا�سي���ة.1وتفرت����ص1التعريف���ات1الت���ي1و�سعه���ا1كل1م���ن1ك���ريك1Kirk1وكالفنت1
1Calfantاأن1�سعوب���ات1التعل���م1النمائية1ومن1بينه���ا1ال�سعوبات1االإدراكية1توؤثر1يف1
حت�سيل1االأطفال1يف1املجاالت1االأكادميية,1ومن1بينها1التح�سيل1يف1مادة1القراءة.

11111وق���د1ارتبط���ت1�سعوب���ات1االإدراك1الب�س���ري1وفهم1املث���ريات1الب�سرية1ووظائف1
االإدراك1الب�س���ري1ب�س���كل1نظري1ب�سعوبات1التعلم1منذ1ظه���ور1هذا1املجال,1ويرى1
العديد1من1الباحثني1اأن1�سعوبات1التعلم1ما1هي1اإال1نتيجة1لق�سور1منائي1لعمليات1
االإدراك1الب�سري,1والتي1توؤثر1ب�سكل1عك�سي1على1اكت�ساب1الطفل1لقدرات1االإدراك1

ال�سرورية1للتح�سيل1االأكادميي1)عو�ص1اهلل,1ال�سحات,1عا�سور,20031)
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م�صكلة الدرا�صة واأهميتها:
11111حتتل1ال�سعوبات1االإدراكية1موقعا1ًمركزيا1ًيف1�سعوبات1التعلم1النمائية1ب�سفة1
عام���ة,1وامل�سدر1ل�سعوبات1العمليات1العقلية1املعرفية1ب�سورة1خا�سة.1كما1ترتبط1
�سعوبات1االإدراك1ارتباطا1ًوثيقا1ًب�سعوبات1التعلم1االأكادميية.1نظرا1ًالأن1االإدراك1
ُيع���د1م���ن1اأه���م1االأ�س�ص1التي1يق���وم1عليها1الن�س���اط1العقلي1للفرد,1ف���اإن1اأي1خلل1اأو1

ق�سور1يف1هذه1العملية1يوؤدي1بال�سرورة1اإىل1�سعوبات1تعلم1اأكادميية.

11111ويلع���ب1االإدراك1الب�س���ري1دورا1ًمهم���ا1ًوبارزا1ًيف1عملي���ة1التعلم,1ودورا1ًموؤثرا1ًيف1
التح�سي���ل1االأكادميي1خا�سة1ما1يتعلق1مبجاالت1الق���راءة1والكتابة1والريا�سيات,1
ويجد1االأطفال1ذوو1�سعوبات1التعلم1�سعوبات1ملمو�سة1يف1املهام1التي1ُت�ستقبل1من1
خ���الل1الو�سي���ط1احلا�سي1الب�سري1العتم���اده1على1املح���ددات1االإدراكية1الب�سرية1

)الزيات,19981(.

1111وعملية1القراءة1باعتبارها1اأحد1املجاالت1االأكادميية1التي1يخفق1فيها1التالميذ1
ذوو1�سعوب���ات1التعلم1حتتاج1اإىل1قدرة1اإدراكية1جيدة1يف1تعرف1االأ�سكال1واحلروف1
الهجائي���ة1والتمييز1بينها1واإعطائها1دالالتها,1لذا1فمن1البديهي1اأن1اأي1ا�سطراب1
يف1ه���ذا1املج���ال1)االإدراك1الب�سري(1�سيوؤث���ر1�سلبا1على1ق���درة1التلميذ1على1التعلم1
ب�س���ورة1عام���ة,1وعلى1اأدائ���ه1يف1كافة1املج���االت1االأخرى1التي1تتطل���ب1التعامل1مع1
خمتل���ف1االأ�س���كال1الب�سري���ة1والرم���وز1املرئي���ة,1كاحل���روف1والكلم���ات1واالأع���داد1
واخلط���وط1واالأ�س���كال1وامل�ساحات1واالألوان1واالأحجام,1مما1يدخل1�سمن1جماالت1

القراءة1والكتابة1والريا�سيات.

1111وُتع���د1�سعوب���ات1االإدراك1الب�س���ري1واحدة1من1اخل�سائ�ص1الهامة1التي1يخت�ص1
به���ا1االأطفال1ذوو1�سعوبات1التعل���م,1ولقد1تعددت1مظاهر1اال�سطراب1يف1االإدراك,1
حي���ث1ب���ني1Smith (2001)1اأن1االإدراك1الب�سري1م���ن1االأ�س�ص1يف1اكت�ساب1وتنمية1
املهارات1االأكادميية.1ففي1هذا1ال�سدد1تو�سلت1درا�سة1العجمي1)2011(1اإىل1وجود1
دالالت1متييزي���ة1دال���ة1اإح�سائيا1ب���ني1التالميذ1ذوي1�سعوبات1الق���راءة1والعاديني1
يف1جمي���ع1اأبع���اد1مه���ارات1االإدراك1الب�سري1ل�سالح1العاديني.1كم���ا1تو�سلت1درا�سة1
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دينج���را1Dinghra (2010)1اإىل1اأن1الق���راءة1والتهجئ���ة1ارتبطت���ا1ب�سكل1كبري1مع1
ق���درات1االإدراك1احل�س���ي1الب�سري.1كما1اأ�سارت1درا�س���ة1الرا�سد1)2010(1اإىل1وجود1
ف���روق1دال���ة1اإح�سائيا1ًب���ني1ذوات1�سعوبات1التعل���م1والعاديات1يف1الق���راءة1مبرحلة1
الطفول���ة1الو�سط���ى1يف1التميي���ز1الب�س���ري1والعالق���ات1املكاني���ة1وثب���ات1ال�سيغ���ة1
1Taylor (2005)1والذاكرة1املتتالية1واالإغالق1الب�سري.1وتو�سلت1درا�سة1تايلور
اإىل1وجود1عالقة1وثيقة1بني1الذاكرة1الب�سرية1والقدرة1على1القراءة.1كما1تو�سلت1
درا�سة1حوحو1)2003(1اإىل1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1متو�سطات1درجات1
التلمي���ذات1ذوات1�سعوب���ات1الق���راءة1والتلمي���ذات1العادي���ات1يف1مه���ارات1االإدراك1
الب�سري1ل�سالح1العاديات.1واأ�سارت1درا�سة1Karen (2004)1اإىل1وجود1داللة1بني1
القدرة1على1القراءة1ودرجة1م�ستوى1االإدراك1الب�سري1لدى1الفائقني1عقليا1ذوي1

�سعوبات1التعلم.

11111وك�سف���ت1درا�س���ة1ماي���كل1وبرن���ادا1Michael & Brenda (2000)1ع���ن1وج���ود1
عالق���ة1وا�سحة1ب���ني1االأداء1ال�سعيف1يف1القراءة1وال�سعوبات1االإدراكية1الب�سرية.1
وتو�س���ل1ال�سعي���دي1)2003(1اإىل1وجود1فروق1دالة1اإح�سائي���ا1يف1التمييز1الب�سري1
واالإغالق1الب�سري1بني1الفائقني1يف1القراءة1والعاديني1يف1القراءة1وذوي1�سعوبات1

القراءة1ل�سالح1الفائقني1يف1القراءة.

11111ويف1مقاب���ل1ذل���ك,1هناك1اأي�سا1ًجمموعة1درا�سات1ُت�سري1اإىل1�سعف1العالقة1بني1
 Finlayson1مه���ارات1االإدراك1الب�س���ري1و�سعوبات1القراءة.1فق���د1تو�سلت1درا�سة
Rourke (2003) &1اإىل1اأن1االإدراك1الب�س���ري1واإدراك1العالق���ات1املكاني���ة1اأك���ر1
تاأث���ريا1ًعل���ى1تعلم1القدرات1احل�سابي���ة,1بينما1االإدراك1ال�سمع���ي1يوؤثر1على1قدرات1
الق���راءة1والهج���اء1اأك���ر1م���ن1احل�س���اب.1كم���ا1تو�س���ل1اني���ز1Ehnis (2003)1اإىل1
وج���ود1ارتب���اط1كب���ري1بني1امله���ارات1الب�سرية1م���ع1القدرة1عل���ى1القي���ام1بالعمليات1
احل�سابي���ة,1وبني1امله���ارات1ال�سمعية1والقدرات1القرائي���ة,1وبينت1درا�سة1الكوهجي1
)1994(1�سع���ف1العالقة1بني1مهارات1التذكر1الب�سري1وال�سعوبات1القرائية.1كما1
تو�سلت1كمال1)1992(1اإىل1�سعف1العالقة1االرتباطية1بني1بع�ص1مهارات1االإدراك1

الب�سري1و�سعوبات1القراءة,1كاالإغالق1الب�سري1والتذكر1الب�سري1.
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11111ون�ستخل����ص1مم���ا1�سب���ق1اأن���ه1عل���ى1الرغم1م���ن1اخت���الف1الدرا�س���ات1ال�سابقة1يف1
نتائجه���ا,1اإال1اأن���ه1من1العالم���ات1البارزة1يف1�سعوب���ات1التعلم1امل�س���كالت1االإدراكية1
التي1تلعب1دورا1ًكبريا1ًيف1فهم1الكلمات1واجلمل,1والتي1من1خاللها1ميكن1اأن1ُتفهم1
العالق���ة1ب���ني1هذه1املكّونات.1لذا1ُتعد1�سعوب���ات1االإدراك1الب�سري1اإحدى1العوامل1

(Lerner,1997,p.9).1املُف�سرة1لل�سعوبات1القرائية1لدى1االأفراد

11111وتاأ�سي�س���ا1ًعل���ى1ما1�سبق1من1جانب,1ونظرا1ًالأهمي���ة1تدري�ص1القراءة1ومهاراتها1
يف1مرحل���ة1التعلي���م1االأ�سا�س���ي1مبملك���ة1البحري���ن,1ويف1�س���وء1انت�س���ار1ال�سعوب���ات1
القرائي���ة1وامل�س���كالت1االإدراكي���ة1ب���ني1تالمي���ذ1ه���ذه1املرحلة1كم���ا1اأظهرته���ا1نتائج1
الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1يف1ميدان1�سعوبات1التعلم1من1جان���ب1اآخر,1فقد1اأراد1الباحث1
اأن1يتع���رف1طبيع���ة1الف���روق1ب���ني1تالمي���ذ1ال�س���ف1الراب���ع1االبتدائ���ي1يف1مه���ارات1
االإدراك1الب�س���ري1باخت���الف1امل�ست���وى1التح�سيل���ي1بينهم,1اأي1مبعن���ى1اآخر؛1كيف1
تتاأث���ر1مه���ارات1االإدراك1الب�سري1عندما1تت�ساوى1الق���درة1العقلية1بني1التالميذ,1
ويختل���ف1التح�سي���ل1بينه���م؟1وم���ن1ذلك1تولدت1فك���رة1هذه1الدرا�س���ة,1خا�سة1مع1
قل���ة1ع���دد1الدرا�س���ات1الت���ي1تناول���ت1مثل1ه���ذه1امل�س���كالت1ب�سكل1حم���دد1يف1مملكة1
البحري���ن.1ويف1�س���وء1ما1�سبق1تتحدد1م�سكلة1الدرا�سة1احلالية1يف1الت�ساوؤل1االآتي:1
ه���ل1توج���د1ف���روق1دالة1اإح�سائي���ا1بني1التالمي���ذ1ذوي1�سعوبات1الق���راءة1وكل1من1
التالمي���ذ1العاديني1والتالميذ1الفائق���ني1يف1القراءة1بال�سف1الرابع1االبتدائي1يف1
بع����ص1مه���ارات1االإدراك1الب�سري1)التمييز1الب�س���ري,1التذكر1الب�سري,1االإغالق1

الب�سري,1اإدراك1العالقات1املكانية,1والتمييز1بني1ال�سكل1واخللفية(؟

اأهمية الدرا�صة:
11 عل���ى1الرغم1من1اأهمية1املدخل1النف�سي1الع�سبي1واملدخل1ال�سلوكي1التحليلي1.

يف1تف�س���ري1�سعوب���ات1التعلم,1يبقى1املدخل1النمائ���ي1بحاجة1اإىل1االهتمام1من1
قبل1الباحثني1العرب1لتف�سري1�سعوبات1القراءة.

21 م���ا1كان1املُدخ���ل1النمائي1يف1�سوء1ما1توؤكده1اأدبيات1البحث1العلمي1والدرا�سات1.
ال�سابق���ة1هو1اأحد1املُدخالت1االأ�سا�سية1لفهم1طبيعة1�سعوبات1التعلم,1لذا1كان1
االهتمام1بذلك1املُدخل1اأمرا1ً�سرورياً,1ومن1هنا1تبدو1اأهمية1هذه1الدرا�سة1يف1
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تناوله���ا1املُدخل1النمائي,1باعتباره1ميثل1اأح���د1م�ستحدثات1مداخل1التدري�ص1
التي1ميكن1اأن1ت�سهم1يف1عملية1تطوير1اجلانب1العالجي1والت�سخي�سي1لذوي1

�سعوبات1التعلم.
31 1احلاج���ة1اإىل1مزي���د1م���ن1الفهم1لطبيع���ة1الفروق1بني1ذوي1�سعوب���ات1القراءة1.

واأقرانه���م1م���ن1العاديني1والفائقني1يف1القراءة1يف1مه���ارات1االإدراك1الب�سري,1
وذل���ك1م���ن1�ساأنه1اأن1ُي�ساع���د1القائمني1على1برامج1الرتبي���ة1اخلا�سة1مبملكة1
البحري���ن1عل���ى1تغيري1طرائ���ق1التدري�ص1مبا1يتنا�س���ب1واخل�سائ�ص1النمائية1

لدى1اأولئك1التالميذ,1وتخطيط1الربامج1العالجية1املنا�سبة.

الهدف العام للدرا�صة:
1111ته���دف1ه���ذه1الدرا�سة1اإىل1تعرف1الفروق1ب���ني1ذوي1�سعوبات1القراءة1واأقرانهم1
من1العاديني1والفائقني1يف1القراءة1من1تالميذ1ال�سف1الرابع1االبتدائي1يف1بع�ص1

مهارات1االإدراك1الب�سري.

فرو�س الدرا�صة: 
يف1�سوء1ما1اأ�سفرت1عنه1نتائج1الدرا�سات1ال�سابقة,1ُتثري1الدرا�سة1الفرو�ص1التالية:

الفر��س الأول: توج���د1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1ًب���ني1التالميذ1ذوي1�سعوب���ات1القراءة1
وكل1م���ن1التالمي���ذ1العادي���ني1والفائقني1يف1القراءة1بال�س���ف1الرابع1االبتدائي1يف1

)التمييز1الب�سري(,1وذلك1ل�سالح1التالميذ1العاديني1والفائقني1يف1القراءة.

الفر��س الثاين:1توج���د1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1التالمي���ذ1ذوي1�سعوبات1القراءة1
وكل1م���ن1التالمي���ذ1العادي���ني1والفائقني1يف1القراءة1بال�س���ف1الرابع1االبتدائي1يف1

)التذكر1الب�سري(,1وذلك1ل�سالح1التالميذ1العاديني1والفائقني1يف1القراءة.

الفر��س الثالث:1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًب���ني1التالميذ1ذوي1�سعوبات1القراءة1
وكل1م���ن1التالمي���ذ1العادي���ني1والفائقني1يف1القراءة1بال�س���ف1الرابع1االبتدائي1يف1

)االإغالق1الب�سري(,1وذلك1ل�سالح1التالميذ1العاديني1والفائقني1يف1القراءة.
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الفر��س الراب�ع:1توجد1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1ًبني1التالمي���ذ1ذوي1�سعوبات1القراءة1
وكل1م���ن1التالمي���ذ1العادي���ني1والفائق���ني1يف1الق���راءة1بال�س���ف1الراب���ع1االبتدائي1
يف1)اإدراك1العالق���ات1املكاني���ة(,1وذل���ك1ل�سال���ح1التالميذ1العادي���ني1والفائقني1يف1

القراءة.

الفر�س اخلام�س:1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1التالميذ1ذوي1�سعوبات1القراءة1
وكل1م���ن1التالمي���ذ1العادي���ني1والفائقني1يف1القراءة1بال�س���ف1الرابع1االبتدائي1يف1
)التميي���ز1الب�س���ري1ب���ني1ال�س���كل1واخللفي���ة(,1وذل���ك1ل�سالح1التالمي���ذ1العاديني1

والفائقني1يف1القراءة.

املفاهيم الأ�صا�صية للدرا�صة وم�صطلحاتها الإجرائية:
�سعوب�ات التعل�م:1ُعرفت1اللجن���ة1القومية1امل�سرتك���ة1�سعوبات1التعل���م1يف1�سنة1
11994عل���ى1اأنه���ا:1»�سعوب���ات1التعل���م1م�سطل���ح1ع���ام1ي�س���ري1اإىل1جمموع���ة1غ���ري1
متجان�س���ة1م���ن1اال�سطراب���ات,1والت���ي1تعرب1ع���ن1نف�سها1من1خ���الل1�سعوبات1دالة1
يف1اكت�س���اب1وا�ستخ���دام1ق���درات1اال�ستم���اع1اأو1احلدي���ث1اأو1الق���راءة1اأو1الكتاب���ة1اأو1
اال�ست���دالل1اأو1الق���درات1الريا�سي���ة,1وه���ذه1اال�سطراب���ات1ذاتي���ة/1داخلي���ة1املن�ساأ,1
ويفرت�ص1اأن1تكون1راجعة1اإىل1خلل1يف1اجلهاز1الع�سبي1املركزي,1وميكن1اأن1حتدث1
خ���الل1حي���اة1الفرد.1كما1ميك���ن1اأن1تكون1متالزمة1مع1م�س���كالت1ال�سبط1الذاتي,1
ن1اأو1تن�سئ1 وم�س���كالت1االإدراك1والتفاع���ل1االجتماعي,1ولكن1هذه1امل�سكالت1ال1ُتكوِّ
بذاته���ا1�سعوب���ات1تعل���م.1وم���ع1اأن1�سعوبات1التعل���م1ميكن1اأن1حت���دث1متزامنة1مع1
بع����ص1ظ���روف1االإعاقة1االأخرى1)مثل:1ق�سور1حا�سي1اأو1تاأخر1عقلي1اأو1ا�سطراب1
انفع���ايل1جوه���ري(1اأو1م���ع1موؤث���رات1خارجي���ة1)مثل:1ف���روق1ثقافي���ة1اأو1تدري�ص/1
1اأو1غري1مالئم(.1اإال1اأنها1– اأي1�سعوبات1التعلم1– لي�ست1نتيجة1 تعلي���م1غ���ري1كافيِ

.1(Hallahan & Kauffman, 2003).لهذه1الظروف1اأو1املوؤثرات

�سعوبات تعلم القراءة: 
11111الق�سور1الوا�سح1وامل�ستمر1يف1القدرة1على1التقدم1يف1قراءة1الكلمات1املطبوعة,1
بحي���ث1يح���ول1بطء1تق���دم1الطفل1يف1منطقت���ي1ال�سوتيات1والطالق���ة1دون1دخول1

.1(Reason & Boot, 1994)وو�سول1الطفل1اإىل1منطقة1فهم1املعنى
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التعريف الإجرائي للتلميذ ذي �سعوبات القراءة: 
11111التلمي���ذ1ال���ذي1يعاين1من1�سعوبات1الق���راءة1يف1الدرا�سة1احلالية,1هو1احلا�سل1
عل���ى:1مع���دل1ذكاء1متو�س���ط,1اأو1ف���وق1املتو�س���ط1بناًء1عل���ى1معايري1اختب���ار1)رافن1
للم�سفوف���ات1املتتابع���ة(1)تعري���ب1عو����ص,19991(.1وعل���ى1درج���ة1اأق���ل1بانح���راف1
معي���اري1واح���د1عل���ى1االأق���ل1عن1متو�س���ط1اأداء1العين���ة1يف1االختب���ار1التح�سيلي1يف1
الق���راءة1)اإع���داد1الباح���ث(,1وينطب���ق1علي���ه1حم���ك1اال�ستبع���اد,1كما1تنطب���ق1عليه1

اخل�سائ�ص1ال�سلوكية1لذوي1�سعوبات1التعلم.

التعريف الإجرائي للتلميذ العادي:
1111التلمي���ذ1الع���ادي1يف1ه���ذه1الدرا�س���ة1هو1الذي1يك���ون1م�ستوى1ذكائ���ه1متو�سطا1ًاأو1
ف���وق1املتو�س���ط,1وفق���ا1ًالختب���ار1)راف���ن1للم�سفوف���ات1املتتابعة(1وتك���ون1درجته1يف1
القراءة1متو�سطة,1اأو1ال1تزيد1عن1املتو�سط1بانحراف1معياري1واحد1وفقا1الختبار1
التح�سيل1يف1القراءة1امل�ستخدم1يف1هذه1الدرا�سة1)اإعداد1الباحث(,1وال1يعاين1من1

اأي1اإعاقة1اأو1م�سكلة1ت�ستدعي1و�سع1برامج1تعليمية1عالجية1اأو1تدريبية1له.

التعربف الإجرائي للتلميذ الفائق يف القراءة:
11111التلمي���ذ1الفائ���ق1حت�سيليا1ًيف1القراءة1يف1هذه1الدرا�سة1هو1الذي1يكون1م�ستوى1
ذكائ���ه1متو�سط���ا1ًاأو1ف���وق1املتو�سط,1وفقا1ًالختب���ار1)رافن1للم�سفوف���ات1املتتابعة(,1
وتك���ون1درجت���ه1يف1الق���راءة1تزيد1ع���ن1املتو�سط1بانح���راف1معياري1واح���د1اأو1اأكر1
وفق���ا1الختب���ار1التح�سيل1يف1القراءة1امل�ستخدم1يف1هذه1الدرا�سة1)اإعداد1الباحث(.1
وال1يع���اين1م���ن1اأي1اإعاق���ة1اأو1م�سكل���ة1ت�ستدعي1و�س���ع1برامج1تعليمي���ة1عالجية1اأو1

تدريبية1له.

:1Visual Perception1الإدراك الب�سري
11111عملية1تاأويل1وتف�سري1املثريات1الب�سرية1واإعطائها1املعاين1والدالالت.1وحتويل1
املث���ري1الب�س���ري1من1�سورته1اخل���ام1اإىل1ج�ستلط1االإدراك1ال���ذي1يختلف1يف1معناه1
وحمتواه1عن1العنا�سر1الداخلة1فيه.1)الزيات,19981(.1ويقا�ص1االإدراك1الب�سري1
يف1الدرا�سة1احلالية1بالدرجة1الكلية1الختبار1االإدراك1الب�سري1امل�ستخدم1يف1هذه1
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الدرا�سة,1ويعترب1التلميذ1ذو1�سعوبة1يف1االإدراك1الب�سري1اإذا1ح�سل1على1اأقل1من1
)40(1درجة1من1جمموع1)80(1درجة1)50%1من1الدرجة1الكلية(.1

 Visual11التعريف الإجرائ�ي للتلميذ الذي يعاين من م�سكالت الإدراك الب�سري
Perception problems

11111التلمي���ذ1ال���ذي1يع���اين1من1م�سكالت1يف1االإدراك1الب�س���ري1يف1هذه1الدرا�سة1هو1
احلا�س���ل1عل���ى1)اأق���ل1م���ن501%(1من1الدرج���ة1الكلية1ل���كل1بعد1من1اأبع���اد1االإدراك1
الب�س���ري,1املتمثل���ة1يف:1)التمييز1الب�سري,1التذك���ر1الب�سري,1االإغالق1الب�سري,1
اإدراك1العالق���ات1املكانية,1والتمييز1الب�س���ري1بني1ال�سكل1واخللفية(1وفقا1ًملعايري1
اختبار)مور�س���ن1جاردن���ر,19821(1تعري���ب1عبد1الرحيم,1هوي���دي,1كمال1)1991(,1

امل�ستخدم1يف1الدرا�سة1احلالية.

حدود الدرا�صة:
11 ُطبق���ت1الدرا�س���ة1عل���ى1)178(1تلمي���ذا1وتلميذة1م���ن1التالمي���ذ1البحرينيني,1.

م���ن1ذوي1�سعوبات1القراءة,1والعاديني,1والفائقني1يف1القراءة1بال�سف1الرابع1
االبتدائ���ي,1مم���ن1ت���رتاوح1اأعماره���م1ب���ني191اإىل101�سن���وات,1بثم���ان1مدار����ص1
ابتدائي���ة1حكومي���ة,1اأربع1منها1للبنني,1واأربع1اأخرى1للبنات,1موزعة1على1اأربع1

حمافظات1من1املحافظات1اخلم�ص1مبملكة1البحرين.
21 اقت�س���رت1الدرا�س���ة1على1تعرف1الفروق1ب���ني1ذوي1�سعوبات1القراءة,1وكل1من1.

اأقرانهم1العاديني1والفائقني1يف1القراءة1بال�سف1الرابع1االبتدائي1يف1مهارات1
االإدراك1الب�س���ري1)التمييز1الب�سري,1التذك���ر1الب�سري,1االإغالق1الب�سري,1

اإدراك1العالقات1املكانية,1والتمييز1الب�سري1بني1ال�سكل1واخللفية(.
31 طبقت1هذه1الدرا�سة1خالل1العام1الدرا�سي20121/20111م1يف1مملكة1البحرين..

الإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة: 
مفهوم �سعوبات التعلم:

11111اأدى1التط���ور1التاريخ���ي1ال���ذي1م���ر1ب���ه1مفه���وم1�سعوب���ات1التعل���م,1اإىل1ظه���ور1
تعريف���ات1متنوع���ة1وخمتلف���ة,1تناول���ت1ع���دم1ق���درة1التالمي���ذ1على1التعل���م1ب�سكل1
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طبيع���ي1على1الرغم1من1توفر1الق���درات1العقلية1الالزمة1للتعلم,1و�سالمة1قنوات1
االإح�سا����ص1كالب�س���ر1وال�سم���ع,1وتوف���ر1فر����ص1التعلي���م1املالئم���ة,1باالإ�ساف���ة1اإىل1

التوازن1العاطفي,1وعدم1وجود1عوائق1اقت�سادية1اأو1م�سكالت1اجتماعية.

11111وه���ذا1االخت���الف1والتنوع1يف1تف�سري1مفهوم1�سعوبات1التعلم1يعد1اأمرا1ًبديهياً,1
نظ���را1ًالخت���الف1املُدخالت1العلمية,1وتعدد1وتنوع1املج���االت1العلمية1التي1تناولت1
�سعوب���ات1التعلم.1واخت���الف1اجتاهات1الدرا�سة1والبحث1ع���رب1احلقب1التاريخية1
املختلف���ة.1وعل���ى1الرغ���م1م���ن1ه���ذا1االخت���الف1يف1تف�س���ري1�سعوب���ات1التعل���م1م���ن1
قب���ل1العلم���اء,1والرتبويني,1واملرب���ني,1واالأطباء1وغريهم1م���ن1االخت�سا�سيني1يف1
جم���االت1املعرفة1املختلفة,1اإال1اأنهم1اتفق���وا1على1اخل�سائ�ص1التي1متيز1التالميذ1

الذين1يعانون1من1�سعوبات1التعلم.

11111ولق���د1اأدت1التط���ورات1ال�سريع���ة1يف1نظري���ات1التعل���م1اإىل1زي���ادة1فر����ص1البح���ث1
والدرا�س���ة1يف1مي���دان1�سعوب���ات1التعل���م,1وخ���الل1ال�سن���وات1املا�سي���ة1ظه���رت1عدة1
تعريف���ات1ل���ه,1نتيج���ة1ا�ستخ���دام1الباحث���ني1ُمدخ���الت1متع���ددة1ومتباين���ة1لفه���م1
 (Lerner,1997,P.193).وتف�س���ري1هذه1الظاهرة1املنت�سرة1بني1تالمي���ذ1املدار�ص
.1وت�س���ف1اأدبي���ات1الرتبي���ة1اخلا�سة1�سعوب���ات1التعلم1كجانب1م���ن1جوانب1التعلم1
باأنه���ا1اإعاقة1خفية1وحم���رية,1والتالميذ1الذين1يعانون1م���ن1ال�سعوبات1ميتلكون1
قدرات1تخفي1جوانب1ال�سعف1يف1اأدائهم,1فهم1قد1ي�سردون1ق�س�سا1ًرائعة1بالرغم1
م���ن1اأنه���م1ال1ي�ستطيع���ون1الكتاب���ة,1وه���م1ق���د1ينجح���ون1يف1تاأدية1مه���ارات1معقدة1
ج���دا1ًرغ���م1اإخفاقه���م1يف1اتب���اع1التعليم���ات1الب�سيطة,1وه���م1يبدون1عادي���ني1متاما1ً
واأذكي���اء1ولي�ص1يف1مظهره���م1�سيء1يوحي1باأنهم1يختلفون1عن1التالميذ1العاديني1111111111111111111111

)اخلطيب1واحلديدي,1,19971�ص71(.

 (NJCLD) National111111وقدمت1اللجنة1التقوميية1امل�سرتكة1ل�سعوبات1التعلم
111Joint Committee on Learning Disabilitiesيف1�سن���ة1)1994(1التعري���ف1
الت���ايل:1»�سعوب���ات1التعل���م1م�سطل���ح1ع���ام1ي�س���ري1اإىل1جمموع���ة1غ���ري1متجان�سة1
م���ن1اال�سطراب���ات,1والت���ي1تعرب1عن1نف�سها1م���ن1خالل1�سعوبات1دال���ة1يف1اكت�ساب1
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وا�ستخ���دام1ق���درات1اال�ستم���اع1اأو1احلدي���ث1اأو1الق���راءة1اأو1الكتاب���ة1اأو1اال�ستدالل1اأو1
الق���درات1الريا�سي���ة,1وه���ذه1اال�سطراب���ات1ذاتي���ة1/1داخلي���ة1املن�س���اأ,1ويفرت�ص1اأن1
تكون1راجعة1اإىل1خلل1يف1اجلهاز1الع�سبي1املركزي,1وميكن1اأن1حتدث1خالل1حياة1
الف���رد.1كم���ا1ميكن1اأن1تك���ون1متالزمة1مع1م�س���كالت1ال�سبط1الذات���ي,1وم�سكالت1
ن1اأو1تن�س���ئ1بذاتها1 االإدراك1والتفاع���ل1االجتماع���ي,1ولك���ن1ه���ذه1امل�س���كالت1ال1ُتك���وِّ
�سعوب���ات1تعل���م.1وم���ع1اأن1�سعوب���ات1التعل���م1ميكن1اأن1حت���دث1متزامن���ة1مع1بع�ص1
ظروف1االإعاقة1االأخرى1)مثل:1ق�سور1حا�سي1اأو1تاأخر1عقلي1اأو1ا�سطراب1انفعايل1
1اأو1 جوه���ري(1اأو1م���ع1موؤث���رات1خارجي���ة1)مثل:1ف���روق1ثقافية1اأو1تعليم1غ���ري1كافيِ
غ���ري1مالئ���م(.1اإال1اأنه���ا1– اأي1�سعوبات1التعلم1– لي�س���ت1نتيجة1لهذه1الظروف1اأو1

.(Hallahan & Kauffman, 2003) .1املوؤثرات

11111ومن1العالمات1البارزة1يف1�س�عوبات1التعلم1م�سكالت1يف1املهارات1االإدراكية1التي1
تلعب1دورا1ًكبريا1ًيف1اإحداث1ال�سعوبات1االأكادميية,1والتي1من1خاللها1يكون1الفرد1
ق���ادرا1على1املعاجلة1املالئمة1للمثريات,1ومتكنه1من1فهم1العالقات1بني1مكوناتها1

.(Santiago, 2003) .

1Chalfnt11وكالفنتKirk 11111وتفرت����ص1التعريف���ات1الت���ي1و�سعها1كل1من1ك���ريك
اأن1�سعوب���ات1التعل���م1النمائية1ومن1بينه���ا1ال�سعوبات1االإدراكي���ة1توؤثر1يف1حت�سيل1
االأطفال1يف1املجاالت1االأكادميية1ومن1بينها1التح�سيل1يف1مادة1القراءة1واال�ستماع.1
وملا1كان1جمال1�سعوبات1التعلم1يدخل1�سمن1اهتمامات1عدد1كبري1من1االأخ�سائيني1
يف1فروع1العلم1املختلفة,1فقد1تعددت1وجهات1النظر1حولها1بتعدد1التخ�س�سات.

ت�سنيف �سعوبات التعلم:  
11111نظ���را1ًلتع���دد1واختالف1امل�سكالت1الت���ي1يظهرها1االأطفال1ذوو1�سعوبات1التعلم1
باعتباره���م1جمموع���ة1غ���ري1متجان�سة,1فق���د1حاول1العلم���اء1والباحث���ون1ت�سنيف1
�سعوب���ات1التعل���م1به���دف1ت�سهيل1عملي���ة1درا�سة1ه���ذه1الظاهرة,1واق���رتاح1اأ�ساليب1
الت�سخي����ص1والع���الج1املالئمة1لكل1جمموع���ة.1وقد1تع���ددت1الت�سنيفات1اخلا�سة1
بهذه1ال�سعوبات1بني1العاملني1يف1هذا1املجال,1فمنهم1من1�سنفها1اإىل1م�سكالت1يف1
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الق���راءة1والكتاب���ة1والتهجي1واالإمالء.1ومنهم1من1ركز1على1م�سكالت1حل1امل�سائل1
احل�سابية,1بينما1ركز1اآخرون1على1ال�سعوبات1يف1االنتباه,1و�سنفها1البع�ص1االآخر1
اإىل1�سعوب���ات1تتعل���ق1بالذاك���رة1واالإدراك1)دبي�ص,19941(.1لك���ن1الت�سنيف1االأكر1
�سيوع���ا1ُال���ذي1قال1به1كريك1وكالفنت1)1988(1ال���ذي1ي�سنف1�سعوبات1التعلم1اإىل1

�سنفني1هما:
11Developmental Learning1Disabilities:اأولً: �سعوبات التعلم النمائية
وه���ي1تل���ك1ال�سعوبات1التي1ت�سم���ل1العمليات1النف�سي���ة1االأ�سا�سية1الت���ي1يحتاجها1
الطف���ل1به���دف1التح�سيل1يف1املو�سوعات1االأكادميية,1فلك���ي1يتعرف1الطفل1كتابة1
ا�سم���ه,1الب���د1اأن1يط���ور1امله���ارات1ال�سروري���ة1م���ن1اإدراك1وتنا�سق1حرك���ي1وت�سل�سل1

وذاكرة.1وت�سمل1هذه1ال�سعوبات1كل1من:1االنتباه1واالإدراك1والذاكرة.

11Academic Learning Disabilities:ثانيًا: �سعوب�ات التعلم الأكادميي�ة
وه���ي1ال�سعوب���ات1الت���ي1يواجهه���ا1االأطفال1يف1امل�ستوي���ات1ال�سفي���ة1املختلفة,1وهي1
ت�سم���ل1ال�سعوب���ات1اخلا�س���ة1بالق���راءة,1والكتاب���ة,1والتهجئ���ة1والتعب���ري1الكتابي,1

وال�سعوبات1اخلا�سة1باحل�ساب.

العالقة بني �سعوبات التعلم النمائية و�سعوبات التعلم الأكادميية:
اأو1ال�سعوب���ات1املعرفي���ة1و�سعوب���ات1التعل���م1 ب���ني1اال�سطراب���ات1 اإن1العالق���ة1 1 1 1 1
االأكادميي���ة1ه���ي1عالق���ة1�سبب1ونتيج���ة,1حيث1ت�س���كل1االأ�س����ص1النمائي���ة1املعرفية1
املح���ددات1االأ�سا�سي���ة1للتعلم1االأكادميي1وكاف���ة1االأداءات1املعرفية1الت���ي1يفرزها1اأو1
ينتجه���ا1الن�س���اط1العقلي1املع���ريف,1اإىل1الدرجة1التي1ميكن1اعتباره���ا1اأن1�سعوبات1
التعل���م1ميك���ن1اأن1تقع1عل���ى1مت�سل؛1يبداأ1بوجود1نوع1م���ن1اال�سطرابات1يف1واحدة1
اأو1اأك���ر1من1العمليات1االأ�سا�سية1املعرفي���ة1النمائية1)االنتباه-االإدراك-الذاكرة(,1
وينته���ي1يف1ظهوره���ا1يف1�س���ورة1ا�سطراب���ات1اأدائي���ة1وا�سح���ة1و�سريح���ة1تنعك����ص1
يف1�س���ورة1�سعوب���ات1تعل���م1اأكادميي���ة.1)املجاه���د,20051(.1ه���ذا1وت�س���ري1الدرا�س���ات1
والبح���وث1التي1تناولت1العالقة1بني1�سعوب���ات1التعلم1النمائية1و�سعوبات1التعلم1
االأكادميي���ة,1اإىل1اإمكانية1التنبوؤ1ب�سعوبات1التعلم1االأكادميية1من1خالل1�سعوبات1

.1(Hallahan,1996).1التعلم1النمائية
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11111من1جانب1اآخر1يرى1العديد1من1الباحثني1اأن1اأي1تق�سري1اأو1تاأخري1يف1حتديد1
اأو1ت�سخي����ص1اأو1ع���الج1�سعوب���ات1التعل���م1النمائية1خالل1�سنوات1م���ا1قبل1املدر�سة,1
تف���رز1اأو1تق���ود1بال�س���رورة1اإىل1�سعوب���ات1تعل���م1اأكادميي���ة1عندما1ي�س���ل1اأطفال1ما1
 (Fletcher  &11ويذك���ر(Smith, 2001).1قب���ل1املدر�س���ة1اإىل1املرحل���ة1االبتدائية
(1Foorman,1994اأن���ه1لك���ي1ن�سل1اإىل1عالج1لذوي1�سعوب���ات1التعلم1االأكادميية1
يج���ب1اأن1يكون1الرتكيز1على1الوقاي���ة,1والتدخل1املبكر1بالن�سبة1ل�سعوبات1التعلم1

النمائية.

1Perceptual:الإدراك
11111ُيعد1االإدراك1من1اأكر1املو�سوعات1التي1�سغلت1اهتمام1علماء1النف�ص,1وذلك1الأن1
الفرد1يتعامل1يوميا1ًمع1اآالف1املثريات1التي1تتطلب1منه1الفهم1والتحليل,1واأحيانا1ً
لال�ستجابة1الفورية,1وعند1ا�ستقبال1مثري1معني1وفهمه,1هل1ي�سل1جميع1االأفراد1
اإىل1االإدراك1نف�س���ه؟1وه���ل1ندرك1هذه1املثريات1بالطريق���ة1نف�سها؟1فلو1تاأمل1عدد1
م���ن1االأفراد1لوحة1ت�سكيلية1مر�سوم���ة1بالزيت1فاإن1من1املتوقع1اأن1يفهم1كل1منهم1
ه���ذه1اللوح���ة1بطريقة1خمتلفة1عن1االآخر,1وذل���ك1الأن1خرباتنا1ال�سابقة1خمتلفة,1
وط���رق1معاجلتن���ا1للمعلومات1اأي�سا1ًخمتلفة,1مما1يعني1اأننا1عند1حماولتنا1اإدراك1
مث���ري1م���ا1فاإننا1نعر�ص1على1هذا1املثري1نظاما1ًخا�ساً,1ون�سفي1عليه1مما1يف1داخلنا1
لي�سه���ل1علين���ا1التعام���ل1معه1و�سبطه1وتوجيه���ه.1لذلك1فاإن1وظيف���ة1االإدراك1هو1
حتلي���ل1وفه���م1املعلومات1احل�سي���ة1القادمة1من1البيئة1املحيط���ة1والتي1مت1االنتباه1

اإليها1اإراديا1ًوال1اإرادياً.1)العتوم,20041.)

11111وميث���ل1االإدراك1املرحل���ة1الثاني���ة1الت���ي1تتعاق���ب1ورمبا1تتزامن1خ���الل1عمليات1
جتهيز1ومعاجلة1املعلومات,1حيث1يعك�ص1االإدراك1قدرة1الفرد1على1متييز1املعلومات1
وخ�سائ�سه���ا1الرمزي���ة1وال�سكلي���ة1واملع���اين1املت�سمنة1فيها,1وكذل���ك1التمييز1بني1
وحدات1املعلومات,1وُتختزن1يف1الذاكرة1طويلة1املدى,1وت�سبح1متاحة1لال�سرتجاع1
واال�ستخدام1الفوري.1ومع1اكت�ساب1املتعلم1لهذه1املهارات1ي�سبح1هذا1امل�ستوى1من1
التجهيز1اآليا,1ويحدث1باأقل1قدر1من1وعي1املتعلم,1وال1يخ�سع1بال�سبط1ال�سعوري1

له1حتى1ت�سبح1هذه1العلميات1اآلية1اأوتوماتيكية1فيما1بعد1)الزيات,20021(.
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11111ويع���رف1�سترين���ربغ1Sternberg (2003)1االإدراك1باأن���ه1العملي���ة1الت���ي1يت���م1
م���ن1خالله���ا1تعرف1املث���ريات1احل�سية1القادم���ة1من1احلوا����ص1وتنظيمها1وفهمها,1
بينم���ا1ُتعرف���ه1لرين���ر1Lerner (2006)1بالعملية1التي1من1خالله���ا1ُتفهم1وُتف�سر1

املعلومات1احل�سية,1والقدرة1على1اإعطاء1املعنى1للمثريات1احل�سية.
1

خ�سائ�س الإدراك:
ميكن1اإيجاز1خ�سائ�ص1االإدراك1فيما1يلي:

يعتم���د1االإدراك1عل���ى1اخل���ربات1ال�سابق���ة:1Knowledge Based1حي���ث1ت�س���كل1
املعرف���ة1ال�سابق���ة1اأو1اخلربة1ال�سابقة1االإطار1املرجعي1الذي1يرجع1الفرد1يف1اإدراكه1
ومتيي���زه1لالأ�سي���اء1الت���ي1يتفاعل1معه���ا,1فبدون1ه���ذه1املعرفة1ي�سع���ب1على1الفرد1

اإدراك1االأ�سياء1ومتييزها.

الإدراك ه�و مبثاب�ة عملي�ة ا�ست�دلل 1Inferential Processحي���ث1اأن1يف1كث���ري1
م���ن1االأحيان1تك���ون1املعلومات1احل�سية1املتعلقة1باالأ�سي���اء1ناق�سة1اأو1غام�سة,1مما1
يدف���ع1نظامن���ا1االإدراكي1اإىل1ا�ستخ���دام1املتوفر1من1املعلوم���ات1لعمل1اال�ستدالالت1

واال�ستنتاجات.

الإدراك عملي�ة ت�سنيفي�ة1Categorical1حي���ث1يلج���اأ1االأف���راد1ع���ادة1اإىل1جتميع1
االإح�سا�س���ات1املختلف���ة1يف1فئ���ة1معين���ة1اعتم���ادا1ًعل���ى1خ�سائ����ص1م�سرتك���ة1بينه���ا1
مم���ا1ي�سه���ل1عملي���ة1اإدراكها,1فالفرد1ال���ذي1يرى1طائر1النور�ص1�سابق���ا1ًمن1ال�سهل1
علي���ه1اإدراك���ه1على1اأن���ه1طائر1نظرا1ًلوجود1خ�سائ�ص1م�سرتك���ة1بينه1وبني1الطيور1
االأخ���رى.1اإن1مث���ل1هذه1اخلا�سية1ت�ساعدن���ا1يف1اإدراك1ومتييز1االأ�سياء1اجلديدة1اأو1
غ���ري1املاألوفة1بالن�سبة1لنا,1حيث1يعم���ل1نظامنا1االإدراكي1على1ا�ستخدام1املعلومات1
ُل1 املتوف���رة1لدين���ا1ومطابقتها1مع1خ�سائ����ص1االأ�سياء1اجلديدة,1االأم���ر1الذي1ُي�سهِّ

عملية1ت�سنيفها1واإدراكها.

الإدراك عملية ارتباطية:Relational11حيث1اأن1جمرد1توفر1خ�سائ�ص1معينة1يف1
االأ�سياء1غري1كاف1الإدراكها؛1الأن1االأمر1يتطلب1حتديد1طبيعة1العالقات1بني1هذه1
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اخل�سائ����ص,1لذل���ك1فاإن1ارتب���اط1اخل�سائ�ص1مع���ا1ًعلى1نحو1متما�س���ك1ومتناغم1
ي�سهل1يف1عملية1اإدراك1االأ�سياء.

الإدراك عملية تكيفية1Adaptive1:حيث1ميتاز1نظامنا1املعريف1باملرونة1والقدرة1
عل���ى1توجي���ه1االنتب���اه1والرتكي���ز1عل���ى1املعلوم���ات1االأك���ر1اأهمية1ملعاجل���ة1موقف1
معني,1اأو1الرتكيز1على1جوانب1وخ�سائ�ص1معينة1من1ذلك1املوقف,1كما1تتيح1هذه1

اخلا�سية1اإمكانية1اال�ستجابة1على1نحو1�سريع1الأي1م�سدر1تهديد1حمتمل.

الإدراك عملي�ة اأوتوماتيكي�ة:11Automaticحي���ث1تت���م1على1نح���و1غري1�سعوري1
ولك���ن1نتائجه���ا1دائم���ا1ً�سعوري���ة,1ففي1الغال���ب1ال1ميكن1مالحظة1عملي���ة1االإدراك1
اأثن���اء1حدوثه���ا,1ولكن1ميكن1مالحظ���ة1نتائجها1على1نحو1مبا�س���ر1اأو1غري1مبا�سر1

(Jose, 2003).

العوامل املوؤثرة يف الإدراك:
11111يتاأث���ر1االإدراك1بجمل���ة1م���ن1العوام���ل1منه���ا1م���ا1يرتب���ط1بخ�سائ����ص1االأف���راد,1
والبع����ص1االآخ���ر1يرتبط1بخ�سائ�ص1االأ�سياء1اأو1املواق���ف1التي1حتدث1فيها,1وفيما1

يلي1عر�ص1لبع�ص1هذه1العوامل:

املث�ريات واملواق�ف املاألوف�ة:1يت���م1ع���ادة1اإدراك1التنبيه���ات1احل�سي���ة1اأو1املثريات1
واملواق���ف1املاألوفة1على1نح���و1اأ�سهل1واأ�سرع1مقارنة1مع1املثريات1واملواقف1اجلديدة1
غ���ري1املاألوف���ة,1فغالب���ا1ًم���ا1ي�سه���ل1على1الف���رد1حتديد1ومتيي���ز1حمتوي���ات1بيته1اأو1

ال�سارع1الذي1ي�سكن1فيه1ب�سكل1اأ�سهل1من1االأماكن1االأخرى1غري1املاألوفة1له.

الو�س�وح والتق�ارب:1طبق���ا1ًملب���ادئ1التنظي���م1االإدراك���ي1ف���اإن1املث���ريات1الت���ي1متتاز1
بخ�سائ����ص1معينة1كالو�سوح1والب�ساطة1والتقارب1َت�ْسهُل1عملية1اإدراكها1اأكر1من1
تل���ك1الغام�س���ة.1فاأحيانا1ًم���ا1يواجه1االأف���راد1�سعوبة1يف1اإدراك1املث���ريات1واملواقف1

الغام�سة1واملبهمة.
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م�ست�وى الدافعي�ة:1يتاأث���ر1اإدراك1الف���رد1للمواقف1يف1�س���وء1دوافع���ه1وحاجاته,1اإذ1
غالب���ا1ًم���ا1ي�سعى1االأفراد1اإىل1تف�سري1الكثري1من1احلوادث1اأو1املثريات1اعتمادا1ًعلى1

مدى1وجود1دافع1اأو1حاجة1لديهم.

احلال�ة النفعالية:1توؤثر1املواقف1االنفعالية1التي1مي���ر1فيها1الفرد1كحاالت1القلق1
والغ�س���ب1واخل���وف1واحلزن1والف���رح1وغريها1يف1طريق���ة1اإدراك1الف���رد1للمواقف1
واملث���ريات1الت���ي1يواجهه���ا,1اإذ1اأن1مثل1هذه1احل���االت1االنفعالية1غالب���ا1ًما1ت�سرف1
انتب���اه1الف���رد1ع���ن1املث���ريات1واملواقف,1وتقل���ل1من1م�ست���وى1الرتكيز1فيه���ا,1االأمر1

الذي1يوؤدي1اإىل1تف�سريها1على1نحو1غري1مو�سوعي.1)مثقال,20011(.

درج�ة النتباه:1يعتمد1االإدراك1على1درجة1االنتباه1التي1يوليها1الفرد1اإىل1املثريات1
اأو1املواق���ف,1فكلم���ا1كان���ت1درجة1االنتباه1كب���رية1لدى1الف���رد1كان1اإدراكه1للمثريات1
اأ�س���رع1واأف�س���ل,1فاالنتب���اه1يتي���ح1للف���رد1اكت�س���اف1خ�سائ����ص1االأ�سي���اء1ومتييزها,1
وي�سه���ل1علي���ه1عملي���ة1ا�سرتج���اع1اخل���ربات1املرتبطة1به���ا,1االأمر1ال���ذي1ي�ساعد1يف1

�سهولة1اإدراكها1ومتييزها.1)زهري,20061(.

�سعوبات الإدراك الب�سري:
1111ت�س���ري1الدرا�س���ات1والبح���وث1اإىل1اأن1غالبي���ة1املعلوم���ات1الت���ي1ت�س���ل1من1العامل1
اخلارجي1اإىل1الدماغ1م�سدرها1الب�سر,1واأن1االإدراك1الب�سري1ي�سكل1اجلز1االأكرب1
م���ن1املعلوم���ات1يف1عمليات1االإدراك1التي1ميار�سها1الفرد1يومياً,1ال1بل1اإن1املعلومات1

الب�سرية1تغلب1املعلومات1من1القنوات1احل�سية1االأخرى1)العتوم,20041(.1

11111وت�س���ري1الدرا�س���ات1والبح���وث1الت���ي1اأجري���ت1على1االإدراك1الب�س���ري1لدى1ذوي1
�سعوب���ات1التعل���م1اإىل1اأن1التالمي���ذ1يعان���ون1م���ن1واح���دة1اأو1اأكر1م���ن1ال�سعوبات1
التالي���ة:1�سعوب���ات1يف1التمييز1الب�سري,1�سعوبات1يف1الذاكرة1الب�سرية,1�سعوبات1
يف1التمييز1بني1ال�سكل1واالأر�سية,1�سعوبات1يف1اإدراك1العالقات1املكانية,1�سعوبات1

يف1االإغالق1الب�سري.
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بال���غ1االأهمي���ة1يف1التعل���م1املدر�س���ي,1ويج���د1 11111ويلع���ب1االإدراك1الب�س���ري1دورا1ً
التالمي���ذ1ذوو1�سعوب���ات1التعل���م1�سعوبات1ملمو�سة1يف1املهام1الت���ي1تتطلب1متييزا1ً
ب�سري���ا1ًللحروف1والكلم���ات,1وكذلك1االأعداد1واالأ�س���كال1والت�سميمات1الهند�سية1
وال�س���ور1وكاف���ة1االأ�س���كال1املرئي���ة,1والتي1ت�ستقبل1م���ن1خالل1الو�سي���ط1الب�سري1111111111111111111

)الزيات,19981(.

11111ويوؤك���د1املهتم���ون1يف1جم���ال1الدرا�س���ات1التي1اأجريت1عل���ى1االإدراك1الب�سري1اأن1
التالمي���ذ1الذي���ن1لديه���م1�سعوبات1تعلم1يعانون1من1ا�سط���راب1يف1واحدة1اأو1اأكر1

من1مهارات1االإدراك1الب�سري.1وهي:
1 Visual discrimination Disabilities:الب�س�ري التميي�ز  �سعوب�ة   1-
ي�س���ري1التميي���ز1الب�سري1اإىل1الق���درة1على1متيي���ز1االأ�سياء1واإدراكه���ا1اعتمادا1ًعلى1
خ�سائ�سه���ا1الفردي���ة1املتمايزة,1والتمييز1الب�سري1ي�س���كل1عاماًل1حيويا1ًيف1تعرف1
االأ�سي���اء1واالأ�س���كال,1واإدراك1اأوج���ه1ال�سب���ه1واالخت���الف1بينه���ا,1م���ن1حي���ث1الل���ون1
واحلج���م1والنمط1والو�سع1والو�س���وح1والكثافة1والعمق.1وه���ذه1القدرة1�سرورية1

لتعلم1القراءة1والكتابة1والريا�سيات1والر�سم.

 - �سعوب�ة الذاكرة الب�سري�ة :1Visual Memory Disabilitiesتعرف1هذه1
العملي���ة1باأنه���ا1القدرة1عل���ى1ا�سرتجاع1املعلوم���ات1واخلربات1الب�سري���ة1احلديثة,1
وُتع���د1ه���ذه1العملي���ة1مهم���ة1يف1معرف���ة1وا�ستدع���اء1احل���روف1الهجائي���ة1واالأعداد1
واملفردات1املطبوعة,1وكذلك1يف1مهارات1اللغة1املكتوبة1والتهجي.1فالذاكرة1ت�ساعد1
عل���ى1اال�ستفادة1من1اخل���ربات1ال�سابقة1واالنتفاع1من1اخل���ربات1احلالية,1وتعديل1
للخربات1اجلديدة,1فاأي1ق�سور1يف1الذاكرة1ميكن1اأن1يعيق1عملية1التعلم,1وي�سبب1

(Lindgren, 2004).11.سعوبة1خالل1مراحل1حياة1التلميذ�

وهناك1عدة1اأنواع1من1الذاكرة1منها:1الذاكرة1طويلة1املدى,1الذاكرة1ق�سرية1املدى,1
الذاك���رة1الب�سري���ة,1الذاك���رة1ال�سمعي���ة,1الذاكرة1احلركي���ة,1الذاك���رة1االنفعالية,1

الذاكرة1اللم�سية,1الذاكرة1ال�سمية,1والذاكرة1الذوقية.
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 - �سعوب�ة الإغ�الق الب�س�ري :1Visual closer Disabilitiesترتب���ط1ه���ذه1
العملي���ة1بق���درة1الفرد1عل���ى1اإدراك1ال�سكل1الكلي1عندما1تظه���ر1اأجزاء1من1ال�سكل,1
اأو1ا�ستكم���ال1االأج���زاء1الناق�سة1يف1كلمة1م���ن1الكلمات1اأو1�سورة1من1ال�سور,1ولهذه1
العملي���ة1عالق���ة1وا�سحة1بعملية1القراءة1عندما1تدرك1العني1اأجزاًء1من1احلروف1
اأو1الكلم���ات1دون1غريها.1)عو����ص1اهلل,1واآخرون,20031(.1وهو1مكون1اإدراكي1ي�سري1
اإىل1ق���درة1الطف���ل1عل���ى1اأن1يتع���رف1االأ�سياء1الناق�س���ة1باعتبارها1كامل���ة,1ومن1ثم1
ف���اإن1مهمة1االإغ���الق1الب�سري1يجب1اأن1تت�سمن1قدرة1الطفل1على1حتديد1ماهية1

.1(Leaner, 1997).1االأ�سكال1حتى1لو1كانت1ناق�سة

 Perception spatial Relation:11 �سعوب�ة اإدراك العالق�ات املكاني�ة-
1Disabilitieي�س���ري1ه���ذا1املفه���وم1اإىل1قدرة1الطفل1على1تع���رف1و�سع1االأ�سياء1يف1
الف���راغ1the positions of objects in spec1ويتعل���ق1ه���ذا1اجلانب1من1جوانب1
االإدراك1الب�س���ري1بالق���درة1عل���ى1اإدراك1العالق���ات1املكانية1يف1الف���راغ,1حيث1تبدو1
هذه1امل�سكالت1كما1لو1كانت1قراءة1الكلمات1من1خالل1املراآة1)قراءة1وكتابة1كلمات1
بطريق���ة1م���ن1الي�س���ار1اإىل1اليم���ني(1ف���ريى1الف���رد1كلم���ة1)ل1م1ع(1ب���داًل1م���ن1كلمة1111111111111
)ع1م1ل(1ومث���ل1ه���ذه1امل�سكالت1تق���ع1يف1نطاق1امل�سكالت1املرتبط���ة1بتكامل1االإدراك1

املكاين1)عو�ص1اهلل,1واآخرون,20031(.

 Figure Ground: والأر�سي�ة1 ال�س�كل  ب�ني  التميي�ز  �سعوب�ة   -
ال�س���كل1 ب���ني1 بالتميي���ز1 ُيق�س���د1 1Discrimination Disabilities Visual
واالأر�سي���ة1الق���درة1على1ف�سل1اأو1متييز1ال�سيء1اأو1ال�سكل1من1االأر�سية1اأو1اخللفية1
املحيط���ة1به,1والتالمي���ذ1ذوو1�سعوبات1التعلم1ال1ي�ستطيع���ون1الرتكيز1على1فقرة1
ال�سوؤال1اأو1ال�سكل1اأو1ال�سيء1م�ستقاًل1عن1اخللفية1الب�سرية1املحيطة1به,1وترتبط1
ه���ذه1ال�سعوب���ات1عادًة1باالنتقائية1يف1االنتباه1و�سرع���ة1االإدراك.1وقد1اأجريت1عدة1
درا�س���ات1تناول���ت1م�سكل���ة1ال�س���كل1واالأر�سي���ة1ل���دى1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م,1حي���ث1
تو�سلت1اإىل1اأن1هوؤالء1االأطفال1ي�سعب1عليهم1التمييز1بني1املثري1الهدف1)ال�سكل(1
واملثري1املناف�ص1)االأر�سية1اأو1اخللفية(,1ويوؤدي1هذا1اإىل1�سعوبات1يف1تعلم1هوؤالء.1

)�سلبي,20051(.
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القراءة: 
1111ال1ت���زال1الق���راءة1اأه���م1الو�سائ���ل1التي1تنقل1اإلينا1ثمرات1العق���ل1الب�سري,1واأنقى1
امل�ساع���ر1االإن�ساني���ة1التي1عرفها1ع���امل1ال�سفحة1املطبوعة,1بي���د1اأن1القراءة1اأعمق1
بكث���ري1م���ن1اأن1تكون1�سم1ح���رف1اإىل1حرف,1لتّكون1من1ذلك1مقط���ع1اأو1كلمة,1اإنها1
عملي���ة1غاي���ة1يف1التعقي���د,1تقوم1عل���ى1اأ�سا�ص1تف�س���ري1الرموز1املكتوب���ة,1اأي1الربط1
ب���ني1اللغ���ة1واحلقائق.1فالق���ارئ1يتاأمل1الرموز1ويربطها1باملع���اين,1ثم1يف�سر1تلك1
,1وتكون1الق���راءة1عملية1 املع���اين1وفق���ا1خلربت���ه,1فهو1يق���راأ1رم���وزا1ًوال1يقراأ1مع���انيِ
يبن���ى1فيه���ا1القارئ1احلقائ���ق1التي1تك���ون1وراء1الرموز.1والبد1له���ذا1البناء1من1اأن1
يت�س���ل1باخل���ربة1لتف�س���ر1تل���ك1الرم���وز,1وم���ن1اخلط���اأ1اأن1تعترب1متيي���ز1احلروف1
وجم���رد1النط���ق1بالكلم���ات1قراءة,1فتل���ك1عملية1اآلي���ة1ال1تت�سمن1�سف���ات1القراءة1
التي1تنطوي1على1كثري1من1العمليات1العقلية1كالربط1واالإدراك1واملوازنة1والفهم1
واالختي���ار1والتق���ومي1والتذك���ر1والتنظي���م1واال�ستنب���اط1واالبت���كار1يف1كث���ري1م���ن1

االأحيان1)�سحاته,1,20021�ص101.(

11111فالقراءة1مهارة1هامة1و�سرورية1بالن�سبة1للطفل1من1بداية1التحاقه1باملدر�سة,1
لذلك1فاإن1الق�سور1يف1تعلم1القراءة1يف1املرحلة1االبتدائية1قد1يوؤدي1اإىل1انخفا�ص1
اأو1ت���دين1م�ست���وى1الطف���ل1يف1التعلي���م1وت���دين1مفه���وم1ال���ذات1لدي���ه,1ب���ل1وت���دين1
عالقات���ه1وتفاعل���ه1م���ع1املجتم���ع1ف�سال1ع���ن1التاأث���ري1عل���ى1م�ست���واه1التعليمي1يف1
خمتل���ف1املج���االت1االأخرى1فيما1بع���د. (Smith, 2001).1ويعرف1طعيمة,1ومناع1
)2001(1الق���راءة1باأنه���ا1لي�س���ت1مهارة1اآلي���ة1ب�سيطة,1كما1اأنها1لي�س���ت1اأداة1مدر�سية1
�سعيفة.1اإنها1اأ�سا�سا1عملية1ذهنية1تاأملية,1وينبغي1اأن1تبنى1كتنظيم1مركب1يتكون1
م���ن1اأمن���اط1ذات1عملي���ات1علي���ا,1اإنه���ا1ن�س���اط1ينبغ���ي1اأن1يحت���وي1عل���ى1كل1اأمناط1

التفكري1والتقومي,1واحلكم,1والتحليل1والتعليل,1وحل1امل�سكالت.

اأبع�اد عملية الق�راءة:1هناك1اأبعاد1معينة1لعملية1الق���راءة,1وجمرد1اال�ستغناء1عن1
واحد1منها1فاإن1هذه1العملية1ال1توؤدي1وظيفتها1على1الوجه1االأكمل.1وهذه1االأبعاد1

.1(Lerner, 2003, p 407):تتمثل1يف1االآتي
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التعرف:1وت�سري1اإىل1تلك1املهارات1التي1متكن1القارئ1من1معرفة1الكلمات,1وتعلم1
طرق1كتابتها1واملقارنة1بني1احلروف1املوجودة1بتلك1الكلمات1واأ�سواتها,1وتت�سمن1

تلك1املهارات1ما1يلي:
الوعي ال�سوتي:1وي�سري1اإىل1معرفة1�سكل1احلرف1و�سوته.

�س�كل الكلم�ات:1ُتعد1معرفة1�س���كل1الكلمات1اأم���را1�سروريا1لتحقي���ق1الطالقة1يف1
القراءة؛1فاإذا1كان1الن�ص1يت�سمن1عددا1من1الكلمات1ال�سعبة1اأو1التي1ي�سعب1على1
الطفل1معرفتها,1فاإن1القراءة1يف1هذه1احلالة1ت�سبح1اأمرا1حمبطا1وممال1بالن�سبة1له.

دلئل ال�سياق: تت�سم1تلك1الدالئل1يف1م�ساعدة1الطفل1يف1تعرف1الكلمة1من1خالل1
املعنى1العام1للن�ص1اأو1اجلملة1اأو1الفقرة1التي1يقروؤها.

حتلي�ل الرتكي�ب اللغوي:1وي�سري1اإىل1معرفة1الكلمة1من1خالل1حتليل1نوع1الكلمة,1
�سواء1كانت1حرف1جر1اأو1فعال1اأو1ظرفا.

النطق:1معرفة1احلرف1اأو1الكلمة1ال1يغني1عن1النطق1بها,1ويجب1اأن1يتعود1الطفل1
منذ1ال�سغر1على1نطق1الكلمات1بطريقة1�سحيحة,1وكذلك1احلروف.

الفه�م:1وه���و1عملي���ة1الرب���ط1ال�سحي���ح1ب���ني1االألف���اظ1واملع���اين,1ب���ل1الرب���ط1بني1
جمموع���ة1الكلم���ات1واملعن���ى1الكلي1له���ا,1فرمبا1حتم���ل1الكلمة1الواح���دة1اأكر1من1
مدل���ول,1ويختلف1ه���ذا1املدلول1باختالف1مو�سعها1يف1اجلمل���ة,1والفهم1هو1حلقة1
الو�س���ل1ب���ني1عمليت���ي1النط���ق1والنقد,1وفه���م1املق���روء1ي�ساعدنا1عل���ى1الربط1بني1

املفاهيم1وا�ستخال�ص1النتائج,1ونقد1املادة1املقروءة.

حل امل�سكالت:1بعد1فهم1املقروء1بكل1اأبعاده,1ميكن1للقارئ1اأن1ي�ستغل1مادة1القراءة1
يف1ح���ل1م�سكالت���ه1اليومي���ة1اأو1ح���ل1م�س���كالت1املجتم���ع؛1فبع�ص1اأغرا����ص1القراءة1
فع���ال1تكون1الأغرا�ص1علمية1هادفة,1حي���ث1يكت�سب1التلميذ1من1خاللها1اخلربات1
املتمثل���ة1يف1احلقائق1واملفاهي���م1والقوانني1اجلديدة.1وترتبط1هذه1اخلربات1عادة1
مب�س���كالت1اجتماعي���ة1اأو1�سيا�سية1اأو1اقت�سادية1اأو1علمية.1لذلك1ينبغي1اأن1تتحول1
الق���راءة1من1جمرد1الت�سلي���ة1اأو1ا�ستعداد1الأداء1اختبار1ما1اإىل1عملية1ذهنية1فكرية1

ت�ساهم1يف1حل1امل�سكالت.
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التطوي�ر:1ي���وؤدي1الفه���م1اأي�س���ا1ًاإىل1تطوي���ر1الواق���ع,1فالكات���ب1ي���ري1معلومات���ه1
وخربات���ه1وي�سقله���ا1م���ن1خ���الل1الق���راءة,1في�سي���ف1اإىل1العل���م1مبق���دار1قراءات���ه1
واطالع���ه,1وبذل���ك1ميك���ن1الق���ول1اأن1الق���راءة1مفي���دة1لكل1م���ن1الف���رد1واملجتمع,1
الأن1اإنت���اج1الف���رد1وطموحات���ه1النابعة1من1الق���راءة1تنعك�ص1عل���ى1املجتمع1وقنواته1

االإنتاجية,1وهنا1تكمن1اأهمية1القراءة1يف1االإبداع1والتطوير1والتطور.

�سعوبات القراءة:
11111ت�سي���ع1�سعوب���ات1القراءة1لدى1ن�سبة1كب���رية1من1االأطفال1ذوي1�سعوبات1التعلم1
ف1�سعوبات1القراءة1باأنها1عج���ز1جزئي1يف1القدرة1على1 )القريط���ي,20051(.1وُتع���رَّ
الق���راءة1اأو1فه���م1ما1يقوم1به1التلمي���ذ1بقراءته1قراءة1�سامتة1اأو1جهرية,1واأن1يكون1
ه���ذا1العجز1م�ستم���را1وال1يتنا�سب1مع1م�ستوى1الق���درة1العقلية1وال�سف1الدرا�سي1
للتلمي���ذ1)كريك1وكالفنت,19881(.1ويعرف1الزي���ات1)1998(1ال�سعوبات1القرائية1
باأنه���ا1ا�سط���راب1اأو1ق�س���ور1اأو1�سعوبات1منائية1تعرب1ع���ن1نف�سها1يف1�سعوبة1قراءة1
الكلم���ات1املكتوب���ة,1عل���ى1الرغ���م1م���ن1تواف���ر1الق���در1املالئم1م���ن1ال���ذكاء1وظروف1

التعليم1والتعلم1واالإطار1الثقايف1واالجتماعي.

مظاهر �سعوبات القراءة: 
11111اتف���ق1العدي���د1م���ن1الباحث���ني1على1وجود1مظاه���ر1حمددة1ل�سعوب���ات1القراءة,1
اأهمها:1(Mercer & Mercer, 1998)1بوند1واآخرون,1,19841زيدان1ال�سرطاوي1

واآخرون,20011.

- التعرف اخلاطئ للكلمة، وي�سمل: الف�سل1يف1ا�ستخدام1�سياق1الكالم1اأو1ال�سواهد1
االأخ���رى1ال���ذي1ي���دل1عل���ى1ع���دم1فه���م1اجلمل���ة,1ع���دم1كفاي���ة1التحلي���ل1الب�س���ري1
للكلم���ات,1ق�س���ور1الق���درة1عل���ى1املزج1ال�سمع���ي1والب�س���ري,1االإف���راط1يف1التحليل,1

وق�سور1القدرة1يف1تعرف1املفردات1مبجرد1النظر.

الق�راءة يف اجت�اه خاطئ، وت�سمل:1اخللط1يف1ترتي���ب1الكلمات1يف1اجلملة1من1حيث1
تتابعه���ا,1تبادل1موا�سع1الكلمات1بتغري1اأماكنها,1وانتقال1العني1ب�سكل1خاطئ1على1

ال�سطر1الواحد.
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جوانب الق�س�ور يف القدرة الأ�سا�سية على ال�ستيعاب والفهم وت�سمل:1عدم1القدرة1
على1القراءة1يف1وحدات1فكرية1مت�سلة1ذات1معنى1واحد,1عدم1فهم1معنى1اجلملة,1

الق�سور1يف1اإدراك1تنظيم1الفقرة,1والق�سور1يف1تذوق1الن�ص.

ال�سعوب�ات الت�ي ترج�ع اإىل بع��س الظواه�ر اللغوية مث�ل:1التمييز1ب���ني1احلركات1
الق�س���رية1واحلركات1الطويلة,1متييز1احلروف1امل�س���ّددة,1متييز1الفرق1بني1الالم1
ال�سم�سي���ة1والالم1القمرية,1التمييز1بني1االأ�سوات1املت�سابهة1للحروف1)�ص,1�ص(,11
متيي���ز1التنوي���ن,1خلط1وا�س���ح1يف1االجتاه���ات1يظهر1من1خالل1ع���دم1القدرة1على1
متيي���ز1الي�س���ار1م���ن1اليم���ني1واالجتاه���ات1االأخرى,1وم���ن1خالل1اخلل���ط1يف1كتابة1
االأرق���ام1مث���ل1كتاب���ة1)142ب���دال1م���ن241(,1وكذلك1التاأخ���ر1يف1تعلم1حتدي���د1الوقت1
يف1ال�ساع���ات1ذات1العق���ارب,1ق���درة1غ���ري1م�ستق���رة1على1تذك���ر1احل���روف1والكلمات1
واالأع���داد,1م�ست���وى1متذب���ذب1للذاك���رة1يف1التهجئ���ة,1والقواع���د,1والريا�سي���ات,1
واالأ�سم���اء,1والتاريخ,1واالأ�سي���اء1املت�سل�سلة1مثل1احلروف1الهجائية1واأيام1االأ�سبوع,1
ت���دن1وا�س���ح1يف1الكتابة1اليدوية,1حيث1تظهر1م�سو�سة1وغ���ري1متنا�سقة,1مع1وجود1
اأخطاء1يف1تتابع1احلروف1وحجمها1وامل�سافة1بينها,1�سعوبات1يف1التوازن1والوظائف1
احلركي���ة,1كامل�س���ي,1والرك����ص,1والقف���ز,1ورب���ط1احل���ذاء,1ورب���ط1اأو1ف���ك1االأزرار,1
ا�سطرابات1نطقية1مثل1حذف1االأ�سوات,1ا�سطرابات1كالمية1مثل1التلعثم,1�سعف1

وا�سح1يف1تذكر1الكلمات,1وتاأخر1يف1املدخالت1ال�سمعية,1واملخرجات1احلركية.

ال�سعوب�ات الإدراكية الب�سرية )مو�سع الدرا�س�ة احلالية( وعالقتها ب�سعوبات 
القراءة:

11111تتوق���ف1الق���درة1عل���ى1اإتقان1القراءة1عل���ى1عدد1من1امله���ارات1والعادات1اخلا�سة1
ب���االإدراك1الب�س���ري,1وهي1ع���ادات1ومه���ارات1�سرورية1لكي1يتمك���ن1الفرد1من1حل1
رم���وز1امل���ادة1املقروءة.1اإال1اأن1عددا1ًكبريا1ًمن1التالميذ1يجد1�سعوبة1يف1ذلك,1ومن1

تلك1ال�سعوبات1ما1يلي:
- �سعوب�ات التميي�ز الب�سري:1يعود1التمييز1الب�س���ري1اإىل1االإجراءات1التي1متكن1
الف���رد1من1تعرف1جوان���ب1الت�سابه1واالختالف1للمث���ريات1ذات1العالقة,1فالطفل1
�ساح���ب1ال�سعوب���ة1ي�سعب1عليه1اأن1يدرك1ال�س���كل1اأو1املثري1ككل,1كما1ي�سعب1عليه1
اأن1ميي���ز1ب���ني1ال�س���ورة1ال�سحيح���ة1واملعكو�س���ة1للح���روف1اأو1االأرق���ام1اأو1االأ�س���كال1

)الرو�سان,19961(.1
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11111وم���ن1اأمثل���ة1�سعوبات1التميي���ز1الب�سري,1اخللط1بني1احلروف1املت�سابهة1مثل:1
)����ص-1����ص(,1و)����ص-1����ص(,1و)ع-غ(,1و)ج-1خ(,1و)ز-1ر(,1و)ت-1ب(,1و)ط-1ظ(1
وغريه���ا1من1احل���روف.1وكذلك1يجد1التلميذ1الذي1يع���اين1من1هذه1ال�سعوبة1يف1
التميي���ز1بني1االأرق���ام1ذات1االجتاهات1املعكو�سة1مثل1اخللط1بني1)6-2(,1و)81-7(,1
و1)21-12(,1و1)9-6(,1باالإ�سافة1اإىل1�سعوبة1تقدير1امل�سافات1واالأحجام1والتمييز1

بني1االأ�سكال1الهند�سية.

تع���رف1 1 1Visual Memory Disabilities:الب�سري�ة الذاك�رة  �سعوب�ات    -
الذاك���رة1الب�سري���ة1باأنه���ا1الق���درة1عل���ى1ا�سرتجاع1اخل���ربات1الب�سري���ة1احلديثة,1
وتعت���رب1ه���ذه1القدرة1مهم���ة1يف1معرف���ة1وا�ستدعاء1احل���روف1الهجائي���ة1واالأعداد1

واملفردات1املطبوعة,1وكذلك1يف1اللغة1املكتوبة1والتهجي.

11111والذاك���رة1الب�سري���ة1تت�سمن1الق���درة1على1ا�ستدعاء1ال�سور1الب�سرية,1واإن1كان1
بع�ص1االأطفال1لديهم1القدرة1على1ا�سرتجاع1ال�سور1الذهنية1للمثريات1الب�سرية1
)الكلمات,1احلروف,1االأعداد,1االأ�سكال(1اإال1اأنهم1يجدون1�سعوبة1يف1تذكر1املثريات1

الب�سرية1يف1ترتبيها1ال�سحيح.1)�سلبي,20051(.

11111وبالت���ايل1تعت���رب1الذاكرة1الب�سرية1مهمة1يف1تعل���م1معرفة1وا�ستدعاء1احلروف1
الهجائي���ة,1واالأع���داد1واملف���ردات1املطبوع���ة,1وكذل���ك1يف1مه���ارات1اللغ���ة1املكتوب���ة1
والتهجئ���ة.1وه���ي1مهم���ة1اأي�س���ا1ًعن���د1ا�ستخدامه���ا1يف1مهم���ات1املطابق���ة1الب�سرية1

ور�سم1االأ�سكال,1وحل1امل�سكالت1احل�سابية,1وتعلم1ا�ستخدام1االأدوات1واالألعاب.
11111وم���ن1اأمثل���ة1�سعوب���ات1الذاك���رة1الب�سري���ة:1عدم1ق���درة1التلميذ1عل���ى1ا�ستدعاء1
املث���ريات1الت���ي1�سبق1اأن1تعلمها,1عدم1قدرة1التلميذ1عل���ى1تذكر1الكلمات1التي1�سبق1
اأن1�ساهده���ا,1يعك����ص1ت�سل�سل1احلروف1عند1ن�سخها,1ع���دم1تذكر1التلميذ1للحروف1
الهجائي���ة,1عدم1تذك���ر1التلميذ1لالأعداد1والرموز1احل�سابية1واالأ�سكال1الهند�سية,1
ع���دم1تذك���ر1التلمي���ذ1للحروف1باحل���ركات,1وع���دم1ق���درة1التلميذ1عل���ى1ا�سرتجاع1

االأعداد1واأداء1العمليات1احل�سابية1وتذكر1خطوات1حل1امل�سائل.
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-  �سعوب�ات الإغ�الق الب�س�ري:1Visual Closer1ميثل1االإغ���الق1الب�سري1حمكا1ً
1Visual1عل���ى1درج���ة1كب���رية1م���ن1االأهمي���ة1كمح���دد1اأو1دال���ة1للتميي���ز1الب�س���ري
Discrimination,1وي�س���ري1االإغ���الق1الب�سري1اإىل1الق���درة1على1تعرف1الرمز1اأو1
ال�س���يء1م���ن1خ���الل1جزء1من���ه,1وعندما1تك���ون1عنا�س���ر1ال�سيء1الكلي1غ���ري1مرئية1
اأو1كامل���ة1التحدي���د1(Smith, 2001)1.ويب���دو1تاأث���ري1�سعوبة1االإغ���الق1الب�سري1
يف1كاف���ة1االأن�سط���ة1االأكادميي���ة1املدر�سية,1عندما1يتكرر1�س���وؤال1الطفل1عن1حتديد1
االأ�سي���اء,1اأو1ع���دم1معرفت���ه1واإدراك���ه1له���ا,1كما1تبدو1ه���ذه1ال�سعوبة1عن���د1غياب1اأي1

عن�سر1من1العنا�سر1املكونة1لل�سيء1املرئي.1

11111والطف���ل1ال���ذي1يعاين1م���ن1م�سكالت1يف1االإغالق1الب�س���ري1يعاين1يف1واحدة1اأو1
اأك���ر1م���ن1اأمناط1ال�سلوك1االآتية:1ال1ي�ستطيع1اأن1مي���زج1بني1العالقات1الب�سرية,1
مث���ل:1امل���زج1ب���ني1احل���روف1لريكب1منه���ا1كلمة1ذات1معن���ى,1يعاين1م���ن1�سعوبة1يف1
الكتاب���ة1اإذا1كان���ت1الطباع���ة1خمتلف���ة1عم���ا1تعود1علي���ه,1يعاين1م���ن1�سعوبة1يف1حل1
امل�س���كالت1احل�سابي���ة1املفتوح���ة,1ال1ي�ستطي���ع1التو�س���ل1اإىل1فه���م1م���ا1ي���راه,1فحني1
ينظ���ر1اإىل1ع���دة1كلمات1يف1�سفحة1اأمامه1تربز1له1احل���روف1جميعها1دفعة1واحدة,1
في�سع���ب1جتميعه���ا1وتركيبه���ا1يف1كلم���ات1ذات1معنى1مفيد,1يعاين1م���ن1�سعوبة1يف1

ر�سم1االأ�سكال1الهند�سية1)عبد1اهلل,2001(.

 - �سعوبات اإدراك العالقات املكانية1Spatial Relation1:ا�سطراب1اأو1ق�سور1
العالق���ات1املكاني���ة1ت�سري1اإىل1ق���درة1الطفل1على1اإدراك1العالق���ات1املكانية1واإدراك1
موا�س���ع1االأ�سياء1يف1الفراغ.1ويتمثل1ا�سط���راب1اأو1ق�سور1اإدراك1العالقات1املكانية1
يف1�سع���ف1اأو1ع���دم1دقة1ا�ستقبال1اأو1اإدراك1االأ�سي���اء1يف1الفراغ1يف1عالقاتها1ببع�سها1
البع����ص,1م���ن1حي���ث1ال�سكل,1واحلج���م,1والو�سع,1والق���رب,1والبع���د,1والتكامل,1اأو1
التباع���د,1ويب���دو1تاأثري1هذه1اال�سطرابات1اأو1الق�س���ور1اأو1ال�سعوبة1وا�سحا1ًيف1كل1
م���ن1الق���راءة,1والريا�سي���ات,1حيث1يوؤث���ر1ا�سطراب1العالقات1املكاني���ة1على1الفهم1
القرائ���ي,1وفه���م1الريا�سي���ات,1باعتب���ار1اأن1هذي���ن1املجال���ني1يعتم���دان1ب�س���دة1على1

(Lindgren, 2004).1الرموز1املتمثلة1يف1احلروف1واالأرقام,1واالإ�سارات
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11111ومن1اأمثلة1تاأثري1�سعوبة1اإدراك1العالقات1املكانية1على1التعلم1ما1يلي:1�سعوبة1
ا�ستقب���ال1واإدراك1الكلم���ات1واالأرق���ام1اأو1االأع���داد1كوح���دات1م�ستقبل���ة,1م�س���كالت1
االجتاهية1Directionality1يف1القراءة1والريا�سيات,1التداخل1اأو1اأخطاء1التمييز1
بني1احلروف1واالأرقام1املت�سابهة1مثل:1)ب-ت-ث(,1)ج-ح-خ(,1)ف-ق(,1)ط-ظ(,1
)ع-غ(,1)�ص-����ص(,1)ر-ز(,1وكذل���ك1االأرق���ام1)54-45(,1)2-6(,1)7-8(,1والعالمات1
احل�سابي���ة1)+,-,÷,×(,1�سعوب���ة1اإدراك1االأ�سي���اء1يف1عالقتها1ببع�سها1مثل:1اإدراك1
الرب���ط1ب���ني1االأرقام1لتكون1ع���دداً,1واأن1هذا1الع���دد1يتمايز1عن1غ���ريه1من1االأعداد1
التي1جتاوره.1وهذه1االأن�سطة1وغريها1ترتبط1على1نحو1موجب1بقدرة1الفرد1على1
اإدراك1العالق���ات1املكاني���ة,1وبالتايل1فاإن1ا�سط���راب1اإدراك1العالقات1املكانية1يوؤدي1

 (Lindgren, 2004).بال�سرورة1اإىل1ق�سور1اأو1�سعوبة1يف1هذه1االأن�سطة

1Figure Ground1Disabilities1سعوب�ات التميي�ز بني ال�س�كل والأر�سي�ة�  -
:التميي���ز1الب�س���ري1بني1ال�س���كل1واخللفية1تت�سم���ن1قدرة1التلمي���ذ1على1الرتكيز1
على1بع�ص1االأ�سكال,1وا�ستبعاد1كل1املثريات1التي1توجد1يف1اخللفية1املحيطة1بهذه1
االأ�س���كال1والتي1ال1تنتمي1اإليه���ا.1فال1ي�ستطيع1التلميذ1الذي1يعاين1من1م�سكالت1
يف1حتدي���د1ال�سكل1واخللفية1اأن1ي�ستخل����ص1ال�سكل1من1اخللفية1الذي1يعترب1جزء1
منه���ا,1ويب���دو1علي���ه1االرتب���اك1عندم���ا1يك���ون1هناك1اأكر1م���ن1�س���يء1يف1ال�سفحة.1

.(Smith, 2001)

11111وترتبط1هذه1ال�سعوبة1يف1االنتقائية1يف1االنتباه1و�سرعة1االإدراك.1وقد1اأجريت1
ع���دة1درا�سات1تناولت1م�سكلة1ال�سكل1واالأر�سي���ة1لدى1ذوي1�سعوبات1التعلم,1حيث1
تو�سلت1اإىل1اأن1هوؤالء1االأطفال1ي�سعب1عليهم1التمييز1بني1املثري1الهدف1)ال�سكل(1
واملث���ريات1املناف�س���ة1)االأر�سية1اأو1اخللفية(,1وهذا1يوؤدى1اإىل1�سعوبات1تعلم1هوؤالء1

االأطفال1)الطويل,20041(.

11111والطف���ل1ال���ذي1يع���اين1م���ن1�سعوب���ة1يف1التمييز1ب���ني1ال�س���كل1واالأر�سية1تظهر1
علي���ه1بع�ص1اخل�سائ�ص1التالي���ة:1ال1ي�ستطيع1اأن1ي�ستخل�ص1ال�سكل1)الفكرة(1من1
االأر�سي���ة1)املو�س���وع1الكلي(,1ال1ي�ستطي���ع1حتديد1موقع1املكان1عل���ى1اخلريطة,1ال1
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ي�ستطي���ع1حتدي���د1م���كان1كلم���ة1ما1يف1جمل���ة,1يبدو1علي���ه1عدم1االهتم���ام1لالأعمال1
الب�سري���ة,1يب���دو1علي���ه1االرتب���اك1عندم���ا1يك���ون1هن���اك1اأكر1م���ن1�س���يء1واحد1يف1
ال�سفح���ة1)اأثن���اء1الق���راءة(,1ويفق���د1م���كان1املتابع���ة1اأثن���اء1الق���راءة1اأو1الكتاب���ة1يف1

ال�سفحة1التي1اأمامه1)ال�سرطاوي1و�سي�سامل,119921).

ثانيا: الدرا�صات ال�صابقة:
-1درا�س���ة1العجم���ي1)2011(:1هدف���ت1ه���ذه1الدرا�س���ة1اإىل1الك�س���ف1ع���ن1ال���دالالت1
التمييزي���ة1الفارق���ة1يف1اأبع���اد1االإدراك1الب�س���ري1ب���ني1التالمي���ذ1ذوي1ال�سعوب���ات1
القراءة1وذوي1�سعوبات1الريا�سيات1من1تالميذ1املرحلتني1االبتدائية1واملتو�سطة1
بدولة1الكويت.1وقد1تكونت1العينة1من1)216(1تلميذا1وتلميذة1من1ذوي1�سعوبات1
التعلم,1و)100(1تلميذ1وتلميذة1من1العاديني.1واأ�سفرت1نتائج1الدرا�سة1عن1وجود1
دالالت1متييزي���ة1دال���ة1اإح�سائيا1ب���ني1التالميذ1ذوي1�سعوبات1الق���راءة1والعاديني1
م���ن1جه���ة,1وبني1التالميذ1ذوي1�سعوبات1الريا�سي���ات1والعاديني1من1جهة1اأخرى1

يف1جميع1اأبعاد1مقيا�ص1مهارات1االإدراك1الب�سري1ل�سالح1التالميذ1العاديني.

-1درا�س���ة1دينج���راDinghra (2010):11هدفت1ه���ذه1اإىل1معرفة1عالقة1القدرات1
االإدراكي���ة1احل�سي���ة1واالأداء1االأكادميي1عند1االأطفال,1وق���د1مت1تقييم1عالقة1فئات1
االإدراك1احل�س���ي1)االإدراك1الب�س���ري,1ال�سمع���ي,1احلرك���ي,1واللم�س���ي(1م���ع1ثالث1
جم���االت1اأكادميي���ة1وه���ي,1الق���راءة,1التهجئ���ة,1والريا�سي���ات.1وق���د1تكون���ت1عينة1
الدرا�س���ة1م���ن12001تلميذ1يدر�سون1يف1ال�سف1الراب���ع1وال�ساد�ص,1مت1اختيارهم1من1
159مدر�س���ة1يف1قط���اع1جام���و1الهندي.1مت1ا�ستخ���دام1تقنية1العين���ات1الطبقية1عند1
اختيار1العينة.1وتو�سلت1الدرا�سة1اإىل1اأن1كل1االأداءات1االأكادميية1اأظهرت1ارتباطا1
داال1م���ع1الق���درات1احل�سية1االإدراكية1الب�سرية1وال�سمعية1واحلركية.1واأن1القراءة1
والتهجئة1ارتبطتا1ب�سكل1كبري1مع1بع�سهما1البع�ص,1ومع1قدرات1االإدراك1احل�سي1

اأي�سا.

-1درا�س���ة1الرا�سد1)2010(:1هدف���ت1هذه1الدرا�سة1اإىل1تعرف1معدالت1منو1مهارات1
االإدراك1الب�س���ري1ل���دى1ذوات1�سعوب���ات1التعل���م1والعاديات,1والك�س���ف1عن1طبيعة1
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العالق���ة1بني1مهارات1االإدراك1الب�سري1والتح�سي���ل1يف1القراءة1باختالف1طبيعة1
املرحل���ة1النمائية1لذوات1�سعوبات1التعل���م.1تكونت1عينة1الدرا�سة1من1)37(1طفلة1
معر�س���ة1خلط���ر1�سعوبات1تعلم1الق���راءة,1و)141(1طفلة1م���ن1العاديات1يف1مهارات1
اال�ستع���داد1للق���راءة1بريا����ص1االأطف���ال,1و)43(1تلمي���ذة1م���ن1ذوات1�سعوبات1تعلم1
الق���راءة,1و)110(1تلمي���ذات1عاديات1يف1القراءة1بال�س���ف1الثالث1االبتدائي,1و)33(1
تلميذة1من1ذوات1�سعوبات1تعلم1القراءة,1و)122(1تلميذة1من1العاديات1يف1القراءة1

بال�سف1ال�ساد�ص1االبتدائي.

11111وق���د1تو�سل���ت1الدرا�س���ة1اإىل1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1َب���ني1ذوات1�سعوبات1
تعل���م1الق���راءة1باملراح���ل1النمائي���ة1الث���الث1يف1االأث���ر1التجميع���ي1مله���ارات1االإدراك1
الب�سري1ل�سالح1املراحل1النمائية1االأكر1ارتقاء.1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1
املجموعت���ني1)ذوات1�سعوب���ات1التعل���م1والعادي���ات1يف1القراءة(1مبرحل���ة1الطفولة1
الو�سط���ى1يف1كل1من:1مهارات1التمييز1الب�سري,1العالقات1املكانية,1ثبات1ال�سيغة1
والذاك���رة1املتتالي���ة,1واالإغ���الق1الب�س���ري.1ووج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًبينهما1
مبرحلة1الطفولة1املتاأخرة1يف1كل1من1مهارات1العالقات1املكانية1والذاكرة1املتتالية.
-1درا�س���ة1تايل���ور1Taylor (2005):1هدفت1هذه1الدرا�س���ة1اإىل1بيان1العالقة1بني1
كل1م���ن1الذاكرة1الب�سرية1والتح�سيل1االأكادميي.1تكونت1عينة1الدرا�سة1من11551
تلمي���ذا1وتلمي���ذة1يف1ال�سف1الرابع1االبتدائي.1وق���د1مت1ا�ستخدام1االأدوات1التالية:1
�ستانف���ورد1 املدر�سي���ة,1واختب���ار1 الق���درات1 اختب���ار1 املدر�س���ي,1 التح�سي���ل1 اختب���ار1
التح�سيل���ي.1وتو�سل���ت1الدرا�س���ة1اإىل1وج���ود1عالقة1وثيقة1بني1درج���ات1التالميذ1
يف1اختب���ار1الذاك���رة1الب�سري���ة1وكال1من1القدرة1عل���ى1القراءة1والقي���ام1بالعمليات1

احل�سابية.

-1درا�س���ة1وول���درن1و�ساف���ري:11Waldron & Saphire (2005)هدف���ت1ه���ذه1
الدرا�س���ة1اإىل1بح���ث1اخل�سائ����ص1االإدراكي���ة1وخ�سائ����ص1الذاك���رة1ل���دى1الط���الب1
الفائق���ني1عقلي���ا,1والفائق���ني1عقلي���ا1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م,1وتع���رف1قدراتهم1يف1
الق���راءة1والريا�سي���ات1والتهج���ي.1تكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1)32(1تلمي���ذا1من1
الفائقني1عقليا,1و)26(1تلميذا1من1الفائقني1عقليا1ذوي1�سعوبات1التعلم1يف1املدى1
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العم���ري1)8-12(1�سن���ة.1وقد1تكون���ت1اأدوات1الدرا�سة1من:1اختب���ار1وك�سلر1للذكاء,1
الذاك���رة,1االإدراك1الب�س���ري,1االإدراك1ال�سمع���ي,1اختب���ارات1فرعي���ة1يف1الق���راءة,1
الريا�سي���ات,1التهجئ���ة.1وتو�سل���ت1الدرا�س���ة1اإىل1ع���دم1وج���ود1ف���روق1كب���رية1ب���ني1
املجموعت���ني1يف1الذاك���رة1الب�سري���ة,1بينما1توجد1فروق1كب���رية1بينهما1يف1التمييز1
الب�س���ري1والتتاب���ع1الب�س���ري1وامله���ارات1املكاني���ة1الب�سري���ة,1ل�سال���ح1التالمي���ذ1

الفائقني1عقليا1ذوي1�سعوبات1التعلم.1)يف:1زهري,20061(.

-1درا�س���ة1حوح���و1)2003(:1هدف���ت1ه���ذه1الدرا�س���ة1اإىل1تع���رف1مه���ارات1االنتب���اه1
واالإدراك1لدى1التلميذات1ذوات1�سعوبات1القراءة1والعاديات1يف1املرحلة1االبتدائية1
مبدينة1الريا�ص,1وا�ستملت1عينة1الدرا�سة1على1جمموعتني,1يدر�سن1يف1ال�سفوف1
الثالث���ة1العلي���ا1باملرحلة1االبتدائية1)رابع,1خام����ص,1�ساد�ص(,1وتراوحت1اأعمارهن1
ب���ني1)10-12(1�سن���ة.1املجموع���ة1االأوىل:1جمموعة1تلميذات1عادي���ات1وتكونت1من1
1152تلمي���ذة,1واملجموع���ة1الثاني���ة:1جمموع���ة1التلميذات1ذوات1�سعوب���ات1القراءة1

وتكونت1من1851تلميذة.

11111وا�ستخدم���ت1الباحث���ة1جمموعة1اأدوات1منها:1اختبار1مهارات1االإدراك1ال�سمعي1
والب�سري1ملور�سون1جاردنر,1وتقنني1الباحثة.1وتو�سلت1الدرا�سة1اإىل1وجود1فروق1
ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1يف1متو�سط���ات1درج���ات1التلمي���ذات1ذوات1�سعوب���ات1الق���راءة1
والتلميذات1العاديات1يف1االنتباه1الب�سري1واالإدراك1الب�سري1ل�سالح1العاديات.1

-1درا�س���ة1اني���ز1Ehnis (2003):1هدف���ت1ه���ذه1الدرا�س���ة1اإىل1تع���رف1العالقة1بني1
الذاكرة1الب�سرية,1وت�سل�سل1التذكر1الب�سري,1الذاكرة1ال�سمعية1وت�سل�سل1التذكر1
ال�سمع���ي1و�سعوب���ات1الق���راءة1والريا�سيات.1وقد1تكونت1عين���ة1الدرا�سة1من1)68(1
تلميذا1من1ذوي1�سعوبات1تعلم1القراءة1والريا�سيات,1وقد1تكونت1اأدوات1الدرا�سة1
م���ن:1بطاري���ة1اختب���ارات1ت�سمل1اختب���ارات1وك�سلر1املع���دل1لقيا����ص1ذكاء1االأطفال,1
اختب���ار1الين���وي1للق���درات1النف�سي���ة1اللغوي���ة,1اختب���ار1بنت���ون-1�ست���ون1للحف���ظ1

الب�سري,1واختبارات1حت�سيلية1يف1القراءة1واحل�ساب.
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11111اأ�سف���رت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1عن1وج���ود1ارتباط1بني1الذاك���رة1الب�سرية1والت�سل�سل1
يف1الذاك���رة1الب�سري���ة1م���ع1القدرة1عل���ى1القي���ام1بالعمليات1احل�سابي���ة.1كما1يوجد1

ارتباط1دال1بني1الذاكرة1ال�سمعية1والت�سل�سل1ال�سمعي1مع1القدرات1القرائية.

-1درا�س���ة1ال�سعي���دي1)2003(:1هدف���ت1هذه1الدرا�سة1اإىل1معرف���ة1الفروق1يف1بع�ص1
العملي���ات1املعرفي���ة1ل���دى1التالمي���ذ1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1واأقرانه���م1منخف�سي1
التح�سي���ل1القرائ���ي1م���ن1تالمي���ذ1املرحل���ة1االبتدائي���ة1بدول���ة1الكوي���ت.1وتكونت1
عين���ة1الدرا�س���ة1النهائية1)88(1تلمي���ذا1ًومت1فرز1)47(1تلمي���ذا1ًلديهم1�سعوبات1يف1
الق���راءة1وينطبق1عليها1حمك1التباع���د,1و)41(1تلميذا1ًمن1منخف�سي1التح�سيل1
يف1الق���راءة,1وال1ينطبق1عليهم1حم���ك1التباعد.1ا�ستخدم1الباحث1جمموعة1اأدوات1
منه���ا:1اختبار1مه���ارات1االإدراك1الب�سري1ملور�سون1جاردن���ر,1ترجمة1عبد1الرحيم1

وهويدي1وكمال1)1992(:

11111وتو�سلت1الدرا�سة1اإىل1عدم1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1التمييز1الب�سري1
واالإغ���الق1الب�سري1بني1جمموعت���ي1ذوي1�سعوبات1القراءة1الذين1ينطبق1عليهم1
حم���ك1التباعد,1واأقرانهم1منخف�سي1التح�سيل1القرائي1الذين1ال1ينطبق1عليهم1
حم���ك1التباع���د.1وللتحقق1من1قدرة1اختبار1االإغالق1الب�س���ري1على1التمييز1بني1
املجموع���ات1املختلف���ة1ق���ام1الباحث1باإدخ���ال1جمموعة1الفائق���ني1حت�سيلياً,1وعليه1
تب���ني1وجود1ف���روق1دالة1اإح�سائي���ا1يف1التميي���ز1الب�سري1واالإغ���الق1الب�سري1بني1
جمموعة1الفائقني1وكل1من1جمموعة1التباعد1وجمموعة1املنخف�سني1حت�سيليا1

ل�سالح1الفائقني1حت�سيليا.

-1درا�س���ة1برو����ص1Baruch (2002):1هدف���ت1ه���ذه1الدرا�س���ة1اإىل1تع���رف1ال�سدق1
التمي���زي1الختب���ار1مه���ارات1االإدراك1الب�س���ري1(TVPS)1لتقيي���م1الكب���ار,1وق���د1
�س���ارك1يف1الدرا�س���ة1261طالب���ا1م���ن1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م,1و126طالب���ا1عادي���ا,1
وتو�سل���ت1الدرا�س���ة1اإىل:1اأن1املجموع���ة1االأوىل1ارتكب���ت1اأخط���اًء,1وا�ستغرق���ت1وقتا1ً
اأك���ر1م���ن1املجموع���ة1الثاني���ة1يف1االختب���ار1.(TVPS)1كم���ا1اأظه���رت1املجموع���ة1
االأوىل1م�ست���وى1يف1الدق���ة1وال�سح���ة1يف1االإجاب���ات1يف141اختب���ارات1فرعية1من1بني1
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االختب���ارات1الفرعية1ال�سبع���ة1اأقل1من1املجموعة1الثاني���ة,1وا�ستغرقت1اأطول1وقتا1ً
يف1خم�س���ة1اختب���ارات1م���ن1املجموعة1الثاني���ة.1وك�سف1التحليل1التميي���زي1اأن1زمن1
ذاك���رة1التتاب���ع1الب�س���ري1والدقة1يف1االإغ���الق1الب�سري1مييزان1ب���ني1املجموعتني111111111111111111111111111111

.1(in:Lindgren, 2004).

-1درا�س���ة1بورت���ر1واآخري���ن1Burtner, at al (2002):1ا�ستهدفت1هذه1الدرا�سة1
الك�س���ف1ع���ن1ال�س���دق1التميي���زي1الختب���ار1االإدراك1الب�س���ري1غ���ري1احلركي1لدى1
االأطف���ال1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م,1واالأطف���ال1العادي���ني.1تكون���ت1العين���ة1من1)38(1
طف���ال1م���ن1ذوي1�سعوب���ات1التعلم,1و1)38(1طف���ال1عاديا.1وقد1اأظه���رت1النتائج1اأن1
االأطف���ال1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1ق���د1ح�سلوا1على1درجات1منخف�س���ة1ب�سكل1وا�سح1
اأق���ل1م���ن1اأقرانه���م1العادي���ني,1كم���ا1اأنه���م1مل1يحقق���وا1امل�ست���وى1املعي���اري1املقاب���ل1

الأعمارهم1الزمنية1يف1مهارات1االإدراك1الب�سري.

-1درا�س���ة1الزي���ات1)2002(:1هدف���ت1ه���ذه1الدرا�س���ة1اإىل1تع���ّرف1العالق���ة1ال�سببي���ة1
ب���ني1�سعوب���ات1التعل���م1النمائي���ة1واالأكادميية1وا�سطراب���ات1ال�سل���وك1االجتماعي1
واالنفع���ايل,1و�سمل���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1)512(1تلمي���ذا1ًوتلميذة1ميثل���ون1ال�سفوف1
م���ن1الثال���ث1االبتدائ���ي1اإىل1الث���اين1االإع���دادي,1وُطبق1عليه���م1مقايي����ص1التقدير1
الت�سخي�سية1ل�سعوبات1التعلم1مبعرفة1مدر�سي1ف�سول1تالميذ1وتلميذات1العينة,1
وتو�سل���ت1الدرا�س���ة1اإىل1ارتب���اط1�سعوبات1التعل���م1االأكادميية1)الق���راءة1والكتابة1
واحل�س���اب(1ب�سعوبات1التعلم1النمائية1)االنتباه1واالإدراك1والذاكرة(1ارتباطا1ًدااًل1
موجباً,1حيث1بلغت1جاء1ارتباط1�سعوبات1احل�ساب1ب�سعوبات1االإدراك1عالياً,1حيث1

بلغت1.0٫7391

-1درا�سة1مايكل1وبرنادا1Michael & Brenda (2000):1هدفت1هذه1الدرا�سة1
اإىل1الك�س���ف1ع���ن1�سعوب���ة1وعج���ز1االإدراك1الب�س���ري1وعالقتها1ب�سعوب���ة1القراءة1
النمائي���ة,1وق���د1طبق���ت1الدرا�س���ة1املذك���ورة1عل���ى1طالب���ة1تدع���يA.H1.,1باملرحل���ة1
اجلامعي���ة1وتتمت���ع1بفه���م1ع���ادي1للق���راءة,1ولديه���ا1�سع���ف1يف1الق���راءة1اجلهري���ة1
للكلم���ات1املقررة1كلم���ةPear-Dear[1[1وتتابع1وت�سل�س���ل1الكلمات1غري1املرتابطة.1
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وق���د1اأج���رى1الباحثان1ثماين1جت���ارب1تت�سمن1حاالت1عدي���دة1للعر�ص1الب�سري,1
وظه���ر1اأن1هن���اك1عالق���ة1وا�سح���ة1ب���ني1االأداء1ال�سعي���ف1يف1الق���راءة1وال�سعوب���ات1

النمائية1يف1اإدراك1موقع1واجتاه1املثريات1الب�سرية.

-1درا�س���ة1اإبراهي���م1)2000(:1هدف���ت1ه���ذه1الدرا�س���ة1اإىل1درا�س���ة1بع����ص1م�سبب���ات1
ا�سط���راب1نظام1التجهيز1لدى1ذوي1�سعوب���ات1التعلم.1وقد1تكونت1عينة1الدرا�سة1
م���ن1)136(1تلمي���ذا1ًمن1ال�س���ف1االأول.1ا�ستخدمت1يف1الدرا�س���ة1االأدوات1جمموعة1
اأدوات1منه���ا:1مقيا����ص1اخل�سائ����ص1ال�سلوكي���ة1ل���ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1)اإع���داد:1
الزي���ات,20071(,1مهم���ة1الذاك���رة1العاملة1اللفظية1والب�سري���ة1واالإدراك1الب�سري1
امل���كاين1)تتب���ع1االجتاه(.1وق���د1اأظهرت1نتائ���ج1الدرا�سة1فروق1دال���ة1عند1)0٫001(1
يف1متغ���ريات1الذاك���رة1العامل���ة1اللفظي���ة1والب�سري���ة1بني1جمموع���ات1البحث1من1
العادي���ني1وذوي1�سعوب���ات1التعل���م,1كما1اأن1الف���روق1بني1العادي���ني1وذوي1�سعوبات1
التعل���م1يف1التجهي���ز1والتخزي���ن1اللفظ���ي1وتخزي���ن1الذاك���رة1العامل���ة1الب�سري���ة1
ل�سال���ح1جمموع���ة1التالمي���ذ1العادي���ني.1هن���اك1ف���روق1دال���ة1ب���ني1املجموع���ات1يف1
متغريي1االإدراك1الب�سري1املكاين1والوعي1القرائي1ل�سالح1التالميذ1العاديني.

-1درا�س���ة1جري���ج1واآخري���نGregg, at al (2000) :1ا�ستهدف���ت1ه���ذه1الدرا�س���ة1
الك�س���ف1ع���ن1تفاع���ل1الن���وع1والق���درة1عل���ى1بع����ص1املتغ���ريات1املعرفي���ة1واللغوي���ة1
والتح�سيل1الدرا�سي.1وتكونت1العينة1من1)172(1طالبا,1و)120(1طالبة1من1ذوي1
�سعوب���ات1التعل���م1يف1م�ست���وى1الكلي���ة.1وقد1تو�سل���ت1الدرا�س���ة1اإىل1ارتباط1معظم1
املقايي����ص1ارتباط���ا1ًقوي���ا1ًبالق���درة1املعرفية1العامة,1كم���ا1ات�سح1وجود1ف���روق1دالة1
بني1اجلن�سني1ل�سالح1االإناث1يف1الذاكرة1ق�سرية1املدى,1وكذلك1مهارات1التجهيز1

الب�سري.

-1درا�س���ة1كورونديل1واآخرين1Corondli, et al (1999):1هدفت1هذه1الدرا�سة1
اإىل1الك�س���ف1عن1ا�سط���راب1االإدراك1الب�سري1)غري1اللفظي(1لدى1ذوي1�سعوبات1
التعل���م1عل���ى1عينة1قوامه1)21(1طفاًل1)8(1ذكور,1و)13(1اإناثا1يف1اإيطاليا,1تراوحت1
اأعمارهم1ما1بني1)7-13(1�سنة,1فقد1تو�سلت1هذه1الدرا�سة1اإىل1اأن1هوؤالء1االأطفال1
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يعان���ون1م���ن1م�س���كالت1وا�سح���ة1يف1مه���ارات1االإدراك1الب�سري,1كما1اأنه���م1يعانون1
م���ن1ا�سطراب���ات1وا�سح���ة1يف1مهارات1الذاك���رة1الب�سري���ة1املكانية,1كم���ا1اأن1لديهم1
.1(in: Santiago, 2003).ا�سطرابات1يف1االأداء1على1املهام1امل�سورة1ب�سفة1عامة

تعليق عام على الدرا�صات ال�صابقة:
11111من1خالل1ا�ستعرا�ص1الدرا�سات1ال�سابقة1املرتبطة1ب�سعوبات1االإدراك1الب�سري1
و�سعوبات1التعلم1من1جهة,1و�سعوبات1االإدراك1الب�سري1و�سعوبات1تعلم1القراءة1

من1جهة1اأخرى,1فاأنه1ميكن1التو�سل1اإىل1اال�ستنتاجات1التالية:
هن���اك1عالقة1ب���ني1االإدراك1الب�س���ري1والتح�سي���ل1الدرا�سي1ب�س���كل1عام,1كما1 •

 Taylor11,1وتايلورDinghra (2010)اأ�س���ارت1اإلي���ه1درا�سة1كل1م���ن:1دينج���را
(2005),1وجري���ج1واآخري���نGregg (2000) 1حيث1تو�سل���ت1تلك1الدرا�سات1
اإىل1اأن1كل1االأداءات1االأكادميي���ة1اأظه���رت1ارتباط���ا1داال1م���ع1الق���درات1احل�سية1

االإدراكية1الب�سرية.1
اأن1التالمي���ذ1العادي���ني1يتمتع���ون1مبه���ارات1اإدراكية1ب�سرية1اأعل���ى1منها1لدى1 •

ذوي1�سعوبات1التعلم,1كما1اأ�سارت1اإىل1ذلك1درا�سة1كل1من:1العجمي1)2011(,1
 Burtner,11وبورتر1واآخرين,Baruch (2002)1والرا�س���د1)2010(,1وبرو����ص

at al1(2002),1واإبراهيم1)2000(.1

كم���ا1اأن1ذوي1�سعوب���ات1القراءة1اأق���ل1كفاءة1يف1مه���ارات1االإدراك1الب�سري1منه1 •
ل���دى1الفائق���ني1يف1الق���راءة1كم���ا1اأ�سارت1اإلي���ه1درا�سة1ال�سعي���دي1)2003(.1كما1
اأنه���م1اأق���ل1كفاءة1يف1مه���ارات1االإدراك1الب�سري1من1العادي���ني1يف1القراءة,1كما1

اأ�سارت1اإىل1ذلك1درا�ستا1حوحو1)2003(,1وال�سعيدي1)2003(.
هناك1عالقة1بني1االإدراك1الب�سري1و�سعوبات1التعلم1ب�سكل1عام,1كما1اأ�سارت1 •

1Corondli ,et al (1999)و�سعوب���ات1 اإلي���ه1درا�س���ة1كورون���ديل1واآخري���ن1
الق���راءة1ب�سكل1خا�ص,1كم���ا1اأ�سارت1له1درا�سة1اني���زEhnis (2003)1,1والزيات1

1Michael & Brenda (2000).12002(,1ومايكل1وبرنادا(
وب�س���كل1ع���ام1اتفقت1معظم1الدرا�س���ات1باأن1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1يعانون1من1 •

م�سكالت1يف1االإدراك1الب�سري.
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اجلانب امليداين:
منهج الدرا�سة:

11111اتبع���ت1ه���ذه1الدرا�س���ة1املنه���ج1الو�سف���ي1)املق���ارن(1وذل���ك1ملعرف���ة1الف���روق1بني1
التالميذ1ذوي1�سعوبات1القراءة1وكل1من1التالميذ1العاديني1والتالميذ1الفائقني1
يف1القراءة1يف1بع�ص1مهارات1االإدراك1الب�سري1واملحددة1باالختبارات1امل�ستخدمة.1
وتو�سي���ح1اإىل1اأي1ح���د1ترتب���ط1�سعوبات1الق���راءة1بالق�س���ور1يف1االإدراك1الب�سري.1
ويعتم���د1منه���ج1هذه1البحوث1على1الت�سخي�ص1الو�سف���ي1للظاهرة1مو�سع1البحث1
وحتليله���ا1اإىل1عنا�سره���ا1ومكوناته���ا,1اإىل1جان���ب1تقرير1ما1ينبغ���ي1اأن1تكون1عليه1

هذه1الظاهرة1يف1�سوء1قيم1اأو1معايري1معينة.

جمتمع الدرا�سة:
11111يتك���ون1جمتم���ع1الدرا�سة1احلالية1من1تالميذ1ال�سف1الرابع1االبتدائي,1بثمان1
مدار�ص1ابتدائية1حكومية,1تتوزع1على1اأربع1حمافظات1من1املحافظات1اخلم�ص1يف1

مملكة1البحرين,1للعام1الدرا�سي20111-2012م

عينة الدرا�سة:1تكونت1عينة1الدرا�سة1من1)178(1تلميذا1ًوتلميذة1)158تلميذا1ًمن1
ذوي1�سعوبات1القراءة,1و160تلميذا1ًعاديا1ًيف1القراءة,1و160تلميذا1ًمن1الفائقني1يف1

القراءة1بال�سف1الرابع1االبتدائي.

اإجراءات فرز عينة الدرا�صة:
اأول: عينة التالميذ ذوي �سعوبات القراءة.

11 تطبيق1اختبار1)امل�سفوفات1املتتابعة1لرافن(1على1جميع1اأفراد1العينة1املكونة1.
م���ن1)240(1تلمي���ًذا1وتلميذة,1ومت1اأخذ1مئيني1)50(1فاأكر1للذكاء,1وذلك1الأن1

منحنى1التوزيع1الطبيعي1كان1اعتداليا.
21 تطبيق1اختبار1حت�سيلي1يف1القراءة1)اإعداد1الباحث(1لل�سف1الرابع1االبتدائي,1.

عل���ى1جميع1اأفراد1العين���ة1املكونة1من1)240(1تلمي���ًذا1وتلميذة,1وكان1متو�سط1
درج���ة1التح�سي���ل1)65(,1بانحراف1معياري1)8٫1(,1ومت1اأخذ1اأقل1من1متو�سط1
التح�سي���ل1بانح���راف1معياري1واحد,1اأي1571درجة1فاأق���ل.1وكان1عددهم1)86(1

تلميذا1وتلميذة.
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31 مت1ا�ستبع���اد1التالميذ1الذين1يعانون1م���ن1حاالت1االإعاقة,1كاالإعاقة1ال�سمعية1.
اأو1الب�سري���ة1اأو1التاأخ���ر1العقلي1اأو1اال�سطراب1االنفع���ايل1اأو1العوامل1البيئية1

وعددهم1)5(1تالميذ.
41 مت1تطبي���ق1مقيا����ص1التقدير1الت�سخي�سي1ل�سعوب���ات1القراءة1)اإعداد1الزيات,1.

2007(1عل���ى1العين���ة1املتبقي���ة1وه���ي1)81(1تلمي���ذا1وتلمي���ذة,1من1قب���ل1معلمي1
ومعلم���ات1اللغ���ة1العربي���ة1م���ن1اأج���ل1تع���رف1التالمي���ذ1ذوي1�سعوب���ات1تعل���م1
الق���راءة,1ومت1ا�ستبع���اد1التالمي���ذ1ذوي1التفري���ط1التح�سيل���ي,1والذي���ن1بل���غ1
عدده���م1)23(1تلمي���ذا1وتلمي���ذة.1عل���ى1اعتب���ار1اأن1كل1تلمي���ذ1تق���ل1درجته1عن1
)20(1درجة1يف1مقيا�ص1تقدير1اخل�سائ�ص1ال�سلوكية,1ل�سعوبات1تعلم1القراءة1
ُيعد1من1ذوي1التفريط1التح�سيلي,1وبالتايل1ت�سبح1العينة1النهائية1لتالميذ1
ال�سف1الرابع1االبتدائي1من1ذوي1�سعوبات1القراءة1)58(1تلميذا1ًوتلميذة.

ثانيا: عينة التالميذ العاديني والفائقني يف القراءة:
التفري���ط1 • ذوي1 وا�ستبع���اد1 الق���راءة1 �سعوب���ات1 ذوي1 التالمي���ذ1 ح�س���ر1 بع���د1

التح�سيلي1يف1القراءة,1وا�ستبعاد1التالميذ1الذين1يعانون1من1حاالت1االإعاقة1
كاالإعاق���ة1ال�سمعية1اأو1الب�سرية1اأو1التاأخ���ر1العقلي1اأو1اال�سطراب1االنفعايل,1
تبقى1من1العينة1االأولية1)154(1تلميذا1وتلميذة,1قدراتهم1العقلية1متو�سطة1

اأو1فوق1املتو�سط,1ودرجاتهم1يف1القراءة1متو�سط1فما1فوق.
لتحدي���د1التالمي���ذ1العادي���ني1يف1الق���راءة,1مت1ح�س���ر1م���ن1كان���ت1درجاتهم1يف1 •

الق���راءة1متو�سط���ة,1اأو1ال1تزيد1درجاتهم1ف���وق1املتو�سط1عن1انحراف1معياري1
واحد؛1اأي1التالميذ1الذين1كانت1درجاتهم1ما1بني1651اإىل1731درجة,1وقد1كان1

عددهم1)94(1تلميذا1وتلميذة.
ولتحديد1التالميذ1الفائقني1يف1القراءة1مت1حتديد1من1كانت1درجاتهم1تزيد1 •

ع���ن1املتو�س���ط1بانحراف1معياري1واحدد1فما1ف���وق؛1اأي1من1كانت1درجاتهم1ما1
بني1741اإىل11001درجة,1وكان1عددهم160تلميذا1وتلميذة.

ملطابق���ة1ع���دد1الفائق���ني1يف1الق���راءة1بالعادي���ني1يف1الق���راءة,1اخت���ري1ع���دد1601 •
تلميذا1وتلميذة1من1العاديني1يف1القراءة.
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اأدوات الدرا�صة:
اأول: اختبار امل�سفوفات املتتابعة )اإعداد رافن، تعريب وتقنني عو�س، 1999(.
    يتكون االختبار1من1481م�سفوفة1متدرجة1يف1ال�سعوبة,1تبداأ1من1دقة1املالحظة1
حت���ى1الو�س���ول1اإىل1قيا�ص1اإدراك1العالقات1العامة1التي1تت�سل1باجلوانب1العقلية1

العليا.
11111ويه���دف1االختب���ار1اإىل1حتديد1امل�ستوى1العقل���ي1العام1للمفحو�ص,1وهو1مالئم1
للتطبي���ق1يف1املراح���ل1الدرا�سية1الثالث1)االبتدائي,1املتو�س���ط,1الثانوي(1من1�سن1
16– 118�سن���ة,1وي�سل���ح1لال�ستخ���دام1مع1االأطف���ال1العاديني1وغ���ري1العاديني.1وقد1
جرى1تقنينه1يف1كثري1من1الدول1العربية1كالكويت1وال�سعودية1والعراق1واالإمارات1
والبحري���ن,1و�سبق1تطبيق���ه1يف1مملكة1البحرين1يف1كثري1من1الدرا�سات1والبحوث1

الرتبوية1والنف�سية.

�سدق الختبار وثباته:1مت1تقنني1اختبار1امل�سفوفات1على1عينة1بلغ1عددها1)3054(1
طالبا1ًوطالبة,1ترتاوح1اأعمارهم1ما1بني161�سنوات1اإىل1181�سنة1يف1خمتلف1مناطق1
دول���ة1الكوي���ت.1وقد1مت1ح�س���اب1�سدق1االختب���ار1بطريقة1ال�س���دق1التنبوؤي,1حيث1
مت1ح�س���اب1معامل1االرتباط1بني1اختبار1امل�سفوفات1املتتابعة1وم�ستوى1التح�سيل1
الدرا�س���ي1للطلب���ة,1وق���د1بين���ت1النتائج1اأن���ه1يوجد1ارتب���اط1اإيجابي1عن���د1م�ستوى1
)0,61(1حي���ث1تب���ني1اأن1االختب���ار1يتمت���ع1بدرج���ة1عالي���ة1م���ن1ال�س���دق.1اأم���ا1ثبات1
االختب���ار1فق���د1ُح�سب1بع���دة1طرق1وهي:1طريق���ة1التطبيق1واإع���ادة1التطبيق,1وقد1
بل���غ1معام���ل1الثبات1)01,187(,1طريقة1التجزئة1الن�سفي���ة,1وقد1بلغ1معامل1الثبات1

)0,190(,1طريقة1االت�ساق1الداخلي,1وقد1بلغ1معامل1الثبات1)01,189.(

ثبات و�سدق الختبار يف البيئة البحرينية:
111اعتم���دت1بدري���ة1عل���ي1)1993(1عل���ى1اإج���راء1درا�سة1عل���ى1االأطف���ال1البحرينيني1
لتقدي���ر1�سدق1وثبات1االختبار,1منها1ال�س���دق1التالزمي1مع1اختبار1ر�سم1الرجل,1
وكان1معام���ل1االرتب���اط1)0٫28(1وه���و1دال1عند1م�ست���وى1)0٫04(.1اأما1فيما1يت�سل1
بثب���ات1االختب���ار1بطريق���ة1اإع���ادة1االختب���ار1فتو�سل���ت1اإىل1ثب���ات1مق���داره1)0٫63(111111111111

علي,1,19931�ص431(.
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ثانيا: اختبار حت�سيلي يف القراءة )اإعداد الباحث(.
اله�دف م�ن الختب�ار:1حتدي���د1م�ست���وى1اأداء1التالميذ1يف1الق���راءة1لل�س���ف1الرابع1

االبتدائي1يف1مملكة1البحرين.

ت�سميم الختبار: فبعد1االطالع1على1قائمة1الكفايات1املرتبطة1بالقراءة1اجلهرية1
والق���راءة1ال�سامت���ة1املق���ررة1عل���ى1تالمي���ذ1ال�س���ف1الراب���ع1االبتدائ���ي,1وقائم���ة1
ت�سخي����ص1�سعوب���ات1الق���راءة1لتالمي���ذ1احللقت���ني1االأوىل1والثاني���ة1م���ن1املرحل���ة1
االبتدائي���ة1مبملك���ة1البحري���ن,1واختب���ارات1الق���راءة1لل�سف1الراب���ع1االبتدائي1يف1

مملكة1البحرين,1فقد1مت1يلي:
11 حتدي���د1كفاي���ات1القراءة1املق���ررة1للف�سل1الدرا�سي1االأول1م���ن1العام1الدرا�سي1.

2011-2012على1تالميذ1ال�سف1الرابع1االبتدائي1مبملكة1البحرين.
21 حتليل1حمتوى1درو�ص1القراءة1املقررة1على1تالميذ1ال�سف1الرابع1االبتدائي1.

للف�س���ل1الدرا�سي1االأول,1للع���ام1الدرا�سي20111-2012م,1بن���اء1على1م�ستويات1
العلي���ا1 الق���درات1 الفه���م,1التطبي���ق,1 التالي���ة:1املعرف���ة1والتذك���ر,1 االأه���داف1

)التحليل,1الرتكيب,1التقومي(.
31 توزي���ع1اأ�سئل���ة1االختب���ار1موزعة1ح�س���ب1التوزي���ع1الن�سبي1لالأه���داف1املعرفية1.

ملحتوى1مو�سوعات1القراءة1لل�سف1الرابع1االبتدائي1للف�سل1االأول.
41 1اإعداد1ال�سورة1االأولية1لالختبار,1مع1حتديد1طريقة1تطبيقه1وت�سحيحه..
51 ُطب���ق1االختب���ار1عل���ى1عين���ة1ا�ستطالعي���ة1لتحديد1م���ا1يلي:1متو�س���ط1الزمن1.

ال���الزم1الأداء1االختب���ار,1م���دى1منا�سب���ة1م�ست���وى1االختبار1للتالمي���ذ1)الفئة1
امل�ستهدفة(,1ح�ساب1معامل1ثبات1االختبار1و�سدقه.

�سدق الختبار وثباته:
1 �سدق1املحكمني:1فقد1ُعر�ص1على1جمموعة1من1ذوي1االخت�سا�ص1واخلربة,1أ.

وق���د1ُع���دل1االختب���ار1بن���اء1عل���ى1مالحظاتهم,1وقد1كان���ت1ن�سب���ة1االتفاق1بني1
املحكمني%851..

1 ال�س���دق1التميي���زي:1وذل���ك1م���ن1خالل1تع���رف1معامل1ارتب���اط1بري�سون1بني1ب.
درج���ات1التالميذ1يف1االختبار1املذك���ور1ودرجاتهم1املقدرة1يف1القراءة1من1قبل1

معلم1املادة,1فكان1معامل1االرتباط1بينهما1)845,.(.
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1 ال�س���دق1املحك���ي:1مت1ح�س���اب1معام���ل1االرتب���اط1ب���ني1درج���ات1التالمي���ذ1يف1ج.
االختب���ار1املذك���ور1وم�ست���وى1حت�سيله���م1الدرا�س���ي1يف1اللغ���ة1العربي���ة1لنهاية1

الف�سل1الدرا�سي1االأول,1فكان1معامل1االرتباط1بينهما1)816.(,.
1 د.

اأما ثبات الختبار1فقد1مت1با�ستخدام1معامل1)األفا1كرونباخ(1وكان1الثب�ات1)856,.(.1
وبتطبي���ق1االختب���ار1واإع���ادة1تطبيق���ه1عل���ى1عين���ة1عدده���ا1351تلميذا1ًم���ن1تالميذ1
ال�س���ف1الرابع1االبتدائ���ي,1بفا�سل1زمني1قدره1اأ�سبوع���ان,1وكان1معامل1االرتباط1

.)1.,831(

ثالثا: مقيا�س التقدير الت�سخي�سي ل�سعوبات القراءة )اإعداد الزيات، 2007(.
اله�دف من املقيا��س:1يهدف1هذا1املقيا����ص1اإىل1الك�سف1املبكر1ع���ن1التالميذ1ذوي1
�سعوبات1تعلم1القراءة1من1تالميذ1املرحلة1االبتدائية,1من1خالل1تقدير1املدر�سني1

ملدى1تواتر1اخل�سائ�ص1ال�سلوكية1املتعلقة1ب�سعوبات1تعلم1القراءة.

حمت�وى املقيا��س:1يتك���ون1ه���ذا1املقيا����ص1م���ن1)20(1فق���رة1تتن���اول1اخل�سائ����ص1
ال�سلوكي���ة1املتعلق���ة1ب�سعوبات1تعلم1الق���راءة,1والتي1اتفقت1عليه���ا1الدرا�سات1التي1

اأجريت1يف1هذا1املجال.

�سدق الختبار وثباته:
111111مت1التحقق1من1�سدق1املحتوى1للمقيا�ص,1وذلك1با�ستخدام1معامالت1ارتباط1
كل1فق���رة1مبجم���وع1الدرج���ة1الكلي���ة1للمقيا����ص,1واأظه���رت1اأن1جمي���ع1معام���الت1

االرتباط1تزيد1على1)0,65(.

ال�سدق املحكي للمقيا�س على عينة بحرينية:
11111ا�ستخدمت1ال�سعدون1)2007(1مقيا�ص1التقدير1الت�سخي�سي1ل�سعوبات1القراءة1
عل���ى1عين���ة1بل���غ1عدده���ا1)500(1تلمي���ذا1وتلمي���ذة1م���ن1تالمي���ذ1ال�س���ف1اخلام����ص1
البحري���ن,1مبتو�س���ط1عم���ري1مق���داره1)10٫3(,1وانح���راف1 االبتدائ���ي1مبملك���ة1
معي���اري1بل���غ1)0٫55(,1وق���د1اأ�سفرت1ع���ن1ارتفاع1معامالت1االرتب���اط1ال�سالبة1بني1
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مقيا����ص1التقدي���ر1الت�سخي�س���ي1ل�سعوب���ات1الق���راءة,1ودرجات1كل1من1م���واد1اللغة1
العربية,1والريا�سيات,1والعلوم,1الدرا�سات1االجتماعية,1والذكاء,1واملجموع1الكلي1
للتح�سي���ل1الدرا�س���ي,1وجمي���ع1معام���الت1�سالب���ة1ودال���ة1اإح�سائي���ا1عن���د1م�ستوى1
)0٫01(1االأم���ر1ال���ذي1ي�سري1اإىل1اأن1املقيا�ص1على1درج���ة1عالية1من1ال�سدق1املحكي1

يف1البيئة1البحرينية1وعلى1عينة1ممثلة1بلغ1عددها1)500(1تلميذا1ًوتلميذة.
11111اأم���ا1بخ�سو����ص1ثب���ات1املقيا����ص,1فق���د1مت1ح�ساب���ه1بطريق���ة1االت�س���اق1الداخلي,1
وذل���ك1با�ستخ���دام1معادل���ة1األفا1كرونباخ,1وق���د1مت1اإيجاد1معام���ل1األفا1على1درجات1
اأف���راد1العين���ة1موزعة1وفقا1ًل���كل1من1العمر1الزمني1وال�س���ف1الدرا�سي.1وقد1ُوجد1
اأن1معام���الت1الثب���ات1مرتفع���ة1بالن�سبة1للمقيا����ص1يف1كل1م�ستوى1م���ن1امل�ستويات1
العمري���ة1وال�سفية1املختلفة,1وقد1تراوحت1ب���ني1)0,941-0,9821(,1مما1ي�سري1اإىل1
اأن1املقيا����ص1يتمت���ع1بدرجة1عالي���ة1من1الثبات1بطريقة1االت�س���اق1الداخلي.1كما1مت1
ح�ساب1معامالت1الثبات1بطريقة1التجزئة1الن�سفية,1وقد1تراوحت1بني1)1-0,922
0,976(,1مم���ا1ي�س���ري1اإىل1اأن1املقايي����ص1يتمت���ع1بدرج���ة1عالية1من1الثب���ات1بطريقة1

التجزئة1الن�سفية.1

طريق�ة تطبيق املقيا��س وت�سحيحه:1يعتمد1هذا1املقيا�ص1عل���ى1تقدير1املعلم1ملدى1
توات���ر1اخل�سائ����ص1ال�سلوكي���ة1املتعلق���ة1ب�سعوب���ة1تعلم1الق���راءة1ل���دى1املفحو�ص,1
وتتماي���ز1اال�ستجابة1على1ه���ذا1املقيا�ص1يف1مدى1خما�سي1بني1دائما1َ)4(1غالبا1َ)3(1

اأحيانا1َ)2(1نادرا1َ)1(1ال1ينطبق1)0(.

رابع�ا: اختب�ار مه�ارات الإدراك الب�س�ري )TVPS( اإع�داد مور�س�ون جاردن�ر  
 1Morrison Gardner (1982)وق���د1عرب���ه1عب���د1الرحي���م,1هوي���دي,1كم���ال1
)1991(1مب���ا1يتالءم1والبيئة1البحريني���ة,1و�سبق1ا�ستخدامه1يف1درا�سات1تربوية1يف1
البيئ���ة1البحرينية.1ويعترب1من1االختب���ارات1غري1اللفظية,1ويعتمد1على1االأ�سكال1
الهند�سي���ة,1وهي1خالي���ة1من1الرموز1اللغوية.1وي�ستخدم1ه���ذا1االختبار1لالأطفال1
من1�سن14– 112�سنة.1اأما1مميزات1هذا1االختبار1فاإنها1تتمثل1يف1اخلطوط1ال�سوداء1
العري�سة,1التي1تتكون1منها1الت�سميمات,1كما1اأنه1ال1يحتاج1اإىل1ا�ستجابات1لفظية1
وتك���ون1مق�س���ورة1عل���ى1االإ�سارة.1ويتك���ون1اختب���ار1االإدراك1الب�س���ري1TVPS1من1
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خم����ص1اختبارات1فرعية1مرتب���ة1ح�سب1ال�سعوبة1وهي:1التمييز1الب�سري,1اختبار1
التذك���ر1الب�سري,1اختبار1العالقات1املكانية,1اختبار1التمييز1الب�سري1بني1ال�سكل1

واخللفية,1واختبار1االإغالق1الب�سري.

ثبات الختبار و�سدقه يف البيئة البحرينية:
111قام���ت1بدري���ة1عل���ي1)1,1993����ص491(1بح�س���اب1ثب���ات1االختبار1عن1طري���ق1اإعادة1
التطبيق1على1عينة1من1التالميذ1يبلغ1عدد1اأفرادها1271تلميذاً.1وذلك1بعد1مرور1
ثالث���ة1اأ�سابي���ع1من1التطبيق1االأول1وا�ستخل�ست1قي���م1معامالت1كل1اختبار1فرعي1
على1حدة,1حيث1تراوحت1معامالت1االرتباط1ما1بني)0٫512(1اإىل1)0٫806(.1ومت1
التاأك���د1من1�س���دق1االختبار1با�ستخ���دام1ال�سدق1الذاتي1باإيج���اد1اجلذر1الرتبيعي1
ملعام���الت1ثبات1االختبارات1الفرعية.1وتراوحت1معامالت1ال�سدق1الذاتي1ما1بني1

)0٫716(1اإىل1)0٫847(1.

اإج��راءات الدرا�صة:1بعد1فرز1عينة1الدرا�سة1وفقا1ملح���كات1الت�سخي�ص1املذكورة,1
ُطب���ق1اختب���ار1مور�سون1جاردن���ر1)1982(1تعريب1عب���د1الرحي���م1واآخرين1)1991(1
لقيا����ص1مهارات1االإدراك1الب�سري1التالية:1)التمييز1الب�سري,1التذكر1الب�سري,1
اإدراك1العالق���ات1املكاني���ة,1االإغ���الق1الب�س���ري,1التميي���ز1الب�س���ري1ب���ني1ال�س���كل1

واخللفية(1على1املجموعات1الثالث1للدرا�سة.

املعاجلة الإح�صائية للبيانات:1ا�ستخدم1الباحث1املعاجلات1االإح�سائية1التالية:
11 1املتو�سط���ات1واالنحراف���ات1املعياري���ة,1وحتلي���ل1التباي���ن1االأح���ادي1للفرو����ص1.

اخلم�سة.
21 معام���ل1ارتب���اط1األفا1كرونب���اخ,1ومعامل1ارتباط1بري�س���ون1للتحقق1من1ثبات1.

اختبار1القراءة1و�سدقه.

نتائج الدرا�صة ومناق�صتها:
1111ا�ستخ���رج1الباح���ث1املتو�سط���ات1احل�سابي���ة,1واالنحراف���ات1املعياري���ة1لدرج���ات1

املجموعات1الثالث1يف1مهارات1االإدراك1الب�سري,1كما1يبينه1اجلدول1التايل:
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جدول )1(
1املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لعينات الدرا�صة يف الإدراك الب�صري

فائقون   ن =60عاديون   ن = 60صعوبات   ن = 58الحالة التعليمية

عمعمعمالبعد اإلدراكي

9,4001.58512,8332,74313,0512,910التمييز البصري

11.0001,13411,1162,63611,1552,924التذكر البصري

9,466,98212,5333,50512,5694,184اإلغالق البصري

10,4691,58613,3511,95213,3771,823العالقات المكانية

9,250,43613,0002,98513,1033,291التمييز بين الشكل والخلفية

11111يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�سابق1تقاربا1ًكبريا1ًبني1متو�سط���ات1درجات1جمموعتي1
العادي���ني1والفائق���ني1يف1الق���راءة1يف1كل1اأبعاد1االإدراك1الب�س���ري,1كما1يت�سح1اأي�سا1ً
تباين���ا1ًيف1متو�سط���ات1درج���ات1جمموعة1ذوي1�سعوب���ات1القراءة1يف1اأبع���اد1االإدراك1
با�ستثن���اء1متو�س���ط1 الق���راءة,1 والفائق���ني1يف1 العادي���ني1 الب�س���ري,1وجمموعت���ي1
الدرجات1يف1بعد1التذكر1الب�سري.1وملعرفة1طبيعة1تلك1الفروق1فقد1مت1ا�ستخدام1

حتليل1التباين1االأحادي1لفرو�ص1الدرا�سة1على1النحو1التايل:1

الفر��س الأول: توج���د1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1ًب���ني1التالميذ1ذوي1�سعوب���ات1القراءة1
وكل1م���ن1التالمي���ذ1العادي���ني1والفائقني1يف1القراءة1بال�س���ف1الرابع1االبتدائي1يف1

)التمييز1الب�سري(1وذلك1ل�سالح1التالميذ1العاديني1والفائقني1يف1القراءة.
جدول )2(1

نتائج حتليل التباين للمجموعات الثالث يف مهارة )التمييز الب�صري(
مصادر التباينالبعد

 مجموع
المربعات

 درجات
الحرية

 متوسط
المربعات

قيمة ف
 مستوى
الداللة

 التمييز
البصري

.237.3782111.68929.23500.1بين المجموعات
718.6001774.060داخل المجموعات

955.978179الكلي

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�ساب���ق1اأن1هن���اك1فروق���ا1ًدال���ة1اإح�سائي���ا1ًمب�ست���وى1دالل���ة1
)001,(1يف1مه���ارة1)التميي���ز1الب�سري(1بني1التالمي���ذ1ذوي1�سعوبات1القراءة1وكل1
م���ن1التالميذ1العاديني1والفائقني1يف1الق���راءة,1وذلك1ل�سالح1التالميذ1العاديني1

والفائقني1يف1القراءة.
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الفر��س الثاين:1توج���د1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1التالمي���ذ1ذوي1�سعوبات1القراءة1
وكل1م���ن1التالمي���ذ1العادي���ني1والفائقني1يف1القراءة1بال�س���ف1الرابع1االبتدائي1يف1

)التذكر1الب�سري(1وذلك1ل�سالح1التالميذ1العاديني1والفائقني1يف1القراءة.
جدول )3(

 نتائج حتليل التباين للمجموعات الثالث يف مهارة )التذكر الب�صري(
مصادر التباينالبعد

 مجموع
المربعات

 درجات
الحرية

 متوسط
المربعات

قيمة ف
 مستوى
الداللة

 التذكر
البصري

.05000.1 ,267 ,5332 ,بين المجموعات
940.4171775,313داخل المجموعات

940.950179الكلي

يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1اأنه1ُتوجد1فروًق1دالة1اإح�سائيا1ًمب�ستوى1داللة1)951,(1
يف1)التذك���ر1الب�س���ري(1بني1التالمي���ذ1ذوي1�سعوبات1الق���راءة1وكل1من1التالميذ1
العادي���ني1والفائق���ني1يف1القراءة,1وذلك1ل�سالح1التالمي���ذ1العاديني1والفائقني1يف1

القراءة.

الفر��س الثال�ث: توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1التالمي���ذ1ذوي1�سعوبات1القراءة1
وكل1م���ن1التالمي���ذ1العادي���ني1والفائقني1يف1القراءة1بال�س���ف1الرابع1االبتدائي1يف1

)االإغالق1الب�سري(1وذلك1ل�سالح1التالميذ1العاديني1والفائقني1يف1القراءة.
جدول )4(

 نتائج حتليل التباين للمجموعات الثالث يف مهارة )الإغالق الب�صري(
مصادر التباينالبعد

 مجموع
المربعات

 درجات
الحرية

 متوسط
المربعات

قيمة ف
 مستوى
الداللة

 اإلغالق
البصري

,208.3002104,15022,566001بين المجموعات
816.9001774,615داخل المجموعات

1025.200179الكلي

يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1اأن1هناك1فروقا1ًدالة1اإح�سائيا1ًمب�ستوى1داللة1)001,(1
يف1مه���ارة1)االإغ���الق1الب�س���ري(1ب���ني1التالمي���ذ1ذوي1�سعوب���ات1الق���راءة1وكل1من1
التالمي���ذ1العادي���ني1يف1الق���راءة1والفائق���ني1يف1الق���راءة,1وذلك1ل�سال���ح1التالميذ1

العاديني1والفائقني1يف1القراءة.
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الفر��س الراب�ع: توجد1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1ًبني1التالمي���ذ1ذوي1�سعوبات1القراءة1
وكل1م���ن1التالمي���ذ1العادي���ني1والفائق���ني1يف1الق���راءة1بال�س���ف1الراب���ع1االبتدائي1
يف1)اإدراك1العالق���ات1املكاني���ة(1وذل���ك1ل�سال���ح1التالمي���ذ1العادي���ني1والفائقني1يف1

القراءة.
جدول )5(

 نتائج حتليل التباين للمجموعات الثالث يف مهارة )اإدراك العالقات املكانية(
مصادر التباينالبعد

 مجموع
المربعات

 درجات
الحرية

 متوسط
المربعات

قيمة ف
 مستوى
الداللة

 العالقات
المكانية

,342.9002171.45051,257001بين المجموعات
592.0601773,345داخل المجموعات

934,950179الكلي

يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1اأن1هناك1فروقا1ًدالة1اإح�سائيا1ًمب�ستوى1داللة1)001,(1
يف1مه���ارة1)اإدراك1العالق���ات1املكاني���ة(1ب���ني1التالميذ1ذوي1�سعوب���ات1القراءة1وكل1
من1التالميذ1العاديني1يف1القراءة1والفائقني1يف1القراءة,1وذلك1ل�سالح1التالميذ1

العاديني1والفائقني1يف1القراءة.
الفر�س اخلام�س:1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1التالميذ1ذوي1�سعوبات1القراءة1
وكل1م���ن1التالمي���ذ1العادي���ني1والفائق���ني1يف1الق���راءة1بال�س���ف1الراب���ع1االبتدائي1
يف1)التميي���ز1الب�س���ري1بني1ال�س���كل1واخللفية(1وذلك1ل�سال���ح1التالميذ1العاديني1

والفائقني1يف1القراءة.
جدول )6(

 نتائج حتليل التباين للمجموعات  الثالث يف مهارة )التمييز الب�صري بني ال�صكل واخللفية(
مصادر التباينالبعد

 مجموع
المربعات

 درجات
الحرية

 متوسط
المربعات

قيمة ف
 مستوى
الداللة

 التمييز
 بين الشكل
والخلفية

,324,4002162,20053,383001بين المجموعات
537,8001773,038داخل المجموعات

862,200179الكلي

يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1اأن1هناك1فروقا1ًدالة1اإح�سائيا1ًمب�ستوى1داللة1)001,(1
يف1مه���ارة1)التميي���ز1الب�سري1بني1ال�سكل1واخللفية(1بني1التالميذ1ذوي1�سعوبات1
الق���راءة1وكل1م���ن1التالمي���ذ1العادي���ني1يف1الق���راءة1والفائق���ني1يف1الق���راءة,1وذلك1

ل�سالح1التالميذ1العاديني1والفائقني1يف1القراءة.
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1111كم���ا1ُت�س���ري1نتائ���ج1التحلي���ل1ال�سابقة1اإىل1عدم1وج���ود1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1ًبني1
التالمي���ذ1العادي���ني1والتالمي���ذ1الفائق���ني1يف1الق���راءة1يف1جمي���ع1اأبع���اد1مه���ارات1

االإدراك1الب�سري1ال�سابقة.1

مناق�صة النتائج وتف�صريها:
11111اأ�سارت1نتائج1الفرو�ص1اخلم�سة1ال�سابقة1اإىل1وجود1فروق1دالة1اإح�سائية1بني1كل1
م���ن1التالمي���ذ1ذوي1�سعوبات1القراءة1والتالميذ1العادي���ني1والفائقني1يف1القراءة1
يف1جمي���ع1اأبع���اد1االإدراك1الب�سري,1وذل���ك1ل�سالح1التالمي���ذ1العاديني1والفائقني1
يف1الق���راءة.1وتتف���ق1ه���ذه1النتائ���ج1ب�سكل1ع���ام1ودرا�سة1كل1من:1العجم���ي1)2011(,1
والرا�س���د1)2010(,1وانيزEhnis(2003)1 ,1وحوحو1)2003(,1وال�سعيدي1)2003(,1
وبرو�صBaruch (2002)11,1وبورتر1واآخرينBurtner, et al (2002)1,1والزيات1
1,1Michael & Brenda (2000)2002(,1واإبراهي���م1)2000(,1وماي���كل1وبرن���ادا(

1Corondli ,et al (1999).1وكورونديل

فق���د1اأ�س���ارت1نتائج1الفر����ص1االأول:1اإىل1وج���ود1فروق1دالة1اإح�سائي���ة1بني1كل1من1
التالمي���ذ1ذوي1�سعوب���ات1الق���راءة1والتالمي���ذ1العاديني1والفائق���ني1يف1القراءة1يف1

)التمييز1الب�سري(,1وذلك1ل�سالح1التالميذ1العاديني1والفائقني1يف1القراءة.
11111ويع���زو1الباح���ث1هذه1النتيجة1ملا1تت�سمنه1مهارة1)التمييز1الب�سري(1من1قدرة1
الف���رد1عل���ى1مالحظ���ة1اأوجه1ال�سب���ه1واالختالف1ب���ني1االأ�سكال,1اأو1ب���ني1احلروف,1
اأو1الكلم���ات1الت���ي1تت�سمنه���ا1عملي���ة1الق���راءة.1واأن1افتقاد1التلميذ1لت���ك1القدرة1ال1
�س���ك1اأن���ه1�سيقع1يف1م�سكلة1النطق1املعكو����ص1اأو1قلب1احلروف,1والتي1ُتعد1من1اأكر1
ال�سعوب���ات1انت�سارا1ًل���ذوي1�سعوبات1القراءة,1مثل1اأن1يق���راأ1الطفل1كلمة1)اأحمر(1
ب���داًل1م���ن1)اأحم���د(.1وقد1مييل1الطف���ل1اإىل1حذف1االأ�س���وات1الفردي���ة1اأو1املقاطع1
يف1نط���ق1الكلم���ة.1فق���د1يق���راأ1كلمة1)حم���د(1بداًل1م���ن1)اأحم���د(,1اأو1فقدان���ه1مكان1
الكلمة,1وا�ستعمال1االأ�سابع1اأثناء1القراءة,1واخلطاأ1يف1فح�ص1الكلمة1بانتظام1من1
اليم���ني1اإىل1الي�س���ار؛1اأي1اأن���ه1يح���دث1قلب���ا1ًيف1اأجزاء1م���ن1الكلمة1عل���ى1الرغم1من1
اإدراك���ه1الأج���زاء1الكلم���ة1اإدراكا1ً�سحيح���اً,1اإال1اأن1اإدراك���ه1ككل1مرتب���ك1وغري1منظم1111111111
)طعيمة1ومناع,20011(.1فمثل1هذا1الطفل1يفتقر1اإىل1املهارات1االأولية1ال�سرورية1

لعملية1القراءة.
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11111فالتلميذ1الذي1يعاين1من1�سعوبة1يف1التمييز1الب�سري1ي�سعب1عليه1اأن1يدرك1
ال�س���كل1اأو1املث���ري1ككل,1كم���ا1ي�سعب1علي���ه1اأن1مييز1ال�سورة1ال�سحيح���ة1واملعكو�سة1
للح���روف,1ل���ذا1ف���اإن1التمييز1بني1احل���روف1والرموز1م���ن1العملي���ات1االأ�سا�سية1يف1
�سبي���ل1تعل���م1الق���راءة.1فالتالميذ1الذين1ي�ستطيعون1اأن1ميي���زوا1االختالفات1بني1
احل���روف1يكون���وا1اأك���ر1ا�ستع���دادا1للقراءة1عن1غريه���م,1لذا1يك���ون1التلميذ1الذي1
يع���اين1م���ن1�سعوبة1يف1التميي���ز1الب�سري1هو1الذي1ال1ي�ستطي���ع1اإدراك1الفرق1بني1

مثريين1اأو1اأكر1ب�سرياً,1اأو1يعاين1من1ق�سور1يف1هذا1اجلانب.

1111كما1يعزو1الباحث1هذه1النتيجة1اإىل1اأن1التالميذ1ذوي1�سعوبات1القراءة1الذين1
يعان���ون1م���ن1�سعوبات1التمييز1الب�س���ري1ال1ميتلكون1القدرة1عل���ى1متييز1االأ�سياء1
واإدراكه���ا1اعتم���ادا1ًعلى1خ�سائ�سها1الفردي���ة1املتمايزة,1فالتميي���ز1الب�سري1ي�سكل1
عاماًل1حيويا1ًيف1تعرف1االأ�سياء,1واإدراك1اأوجه1ال�سبه1واالختالف1بينها,1كما1اأنهم1
يعان���ون1م���ن1عدم1القدرة1عل���ى1التمييز1بني1الكلم���ات1ذات1النغم���ة1املت�سابهة؛1الأن1
ذلك1يتطلب1قدرة1على1حتديد1الت�سابه1ال�سمعي1بني1هذه1الكلمات,1وهذه1القدرة1

ُتعد1�سرورية1لتعلم1التالميذ1القراءة1والكتابة.

11111واأ�س���ارت1نتائ���ج1الفر����ص1الث���اين1اإىل1وج���ود1ف���روق1دالة1اإح�سائي���ة1بني1كل1من1
التالمي���ذ1ذوي1�سعوب���ات1الق���راءة1والتالمي���ذ1العاديني1والفائق���ني1يف1القراءة1يف1

)التذكر1الب�سري(1وذلك1ل�سالح1التالميذ1العاديني1والفائقني1يف1القراءة.

11111اإن1الفروق1يف1القدرة1التمييزية1بني1التالميذ1ذوي1�سعوبات1القراءة1والتالميذ1
العادي���ني1والفائقني1يف1الق���راءة1واملتعلقة1مبهارة1)التذك���ر1الب�سري(1والتي1تعد1
ج���زءا1ًاأ�سا�سي���ا1ًو�سروري���ا1ًيف1عملية1التعلم,1تكمن1يف1دوره���ا1يف1م�ساعدة1التالميذ1
عل���ى1اال�ستفادة1من1اخل���ربات1ال�سابقة,1واالنتفاع1من1اخلربات1احلالية,1كما1اأنها1
تع���د1التالمي���ذ1للخربات1اجلدي���دة,1والق�سور1يف1الذاكرة1ُي�سه���م1يف1اإعاقة1عملية1
التعل���م,1لذل���ك1تعت���رب1الذاك���رة1الب�سري���ة1مهم���ة1يف1ا�ستدعاء1الرم���وز1واحلروف1

الهجائية,1وكذلك1فهي1مهمة1اأي�سا1يف1مهارات1اللغة1املكتوية.
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11111ويعزو1الباحث1ذلك1اإىل1اأن1الذاكرة1الب�سرية1تعد1اأحد1اأكر1العوامل1ارتباطا1ً
بالقدرة1على1التهجئة,1والتي1تعني1القدرة1على1الت�سور1اأو1التخيل1اأو1القدرة1على1
تخيل1ت�سل�سل1احلروف1يف1الكلمة,1فالتالميذ1الذين1يعانون1من1�سعوبات1�سديدة1
يف1التهجئة1والقراءة1يواجهون1�سعوبات1بالغة1يف1تذكر1�سكل1الكلمة,1وبا�ستخدام1
التمري���ن1والتدري���ب1يتمكن1هوؤالء1التالميذ1من1حت�س���ني1تذكرهم1للكلمات,1كما1
يعزو1الباحث1ذلك1اإىل1ا�سطراب1االنتباه1االنتقائي1الذي1يوؤثر1تاأثريا1�سالبا1على1
الن�ساط1الوظيفي1لعملية1القراءة1لدى1التالميذ1ذوي1�سعوبات1تعلم1القراءة؛1اإذ1
توؤثر1كفاءة1وفاعلية1عملية1االنتباه1على1كافة1عمليات1الن�ساط1العقلي1امل�ساحبة1
للق���راءة,1فه���ي1توؤث���ر1على1كل1م���ن1االإدراك1ال�سمع���ي1واالإدراك1الب�س���ري1والفهم1

اللغوي1والفهم1القرائي1لدى1التالميذ1ذوي1�سعوبات1تعلم1القراءة.

11111وي���رى1الباح���ث1ب���اأن1التالميذ1ذوي1�سعوبات1تعلم1الق���راءة1يجدون1�سعوبة1يف1
اال�سرتجاع1التتابعي1للمثريات1املرئية,1كما1اأنهم1يحققون1درجات1منخف�سة1على1
اختب���ارات1الذاك���رة1الب�سري���ة,1ويعود1هذا1الف�س���ل1يف1اال�سرتج���اع1اإىل1عدم1كفاءة1
عملي���ات1االنتب���اه1االنتقائي,1ل���ذا1جند1باأن1التالميذ1ذوي1�سعوب���ات1تعلم1القراءة1
يج���دون1�سعوب���ة1يف1تذك���ر1املث���ريات1الب�سري���ة1يف1ترتيبه���ا1ال�سحي���ح,1فنجده���م1
مييل���ون1اإىل1ا�ستخدام1ا�سرتاتيجيات1للحفظ1والتذك���ر1واال�سرتجاع1اأقل1فاعلية1
وكفاءة1اإذا1ما1قورنوا1باأقرانهم1من1العاديني,1وجند1باأن1هناك1حت�سنا1ًملحوظا1ًيف1
م�ست���وى1تعل���م1القراءة1اإذا1ما1ُدرب1هوؤالء1التالميذ1عل���ى1ا�ستخدام1ا�سرتاتيجيات1

جيدة1يف1التذكر.

11111اإن1�سعف1مهارات1الذاكرة1تعد1اأهم1ميزات1االأفراد1الذين1يعانون1من1�سعوبات1
يف1الق���راءة,1وذل���ك1فيما1ي�ستخدمه1التلميذ1م���ن1و�سائل1تعرف1الكلمات,1لذا1جند1
ه���وؤالء1التالمي���ذ1ال1ي�ستعمل���ون1ا�سرتاتيجي���ات1تلقائي���ة1للتذكر,1كم���ا1اأن1اأداءهم1
يف1اختب���ارات1الذاك���رة1ق�س���رية1امل���دى1يف1الغالب1�سعيفاً,1وهن���اك1ارتباط1يف1كثري1
م���ن1االأحيان1بني1م�س���كالت1الذاكرة1التي1يعاين1منه���ا1ذوو1�سعوبات1التعلم1وبني1
العمليات1الب�سرية1وال�سمعية1املختلفة,1فقد1توؤثر1ا�سطرابات1الذاكرة1الب�سرية1
عل���ى1الق���درة1على1تذكر1بع�ص1احلروف1والكلمات,1بينما1توؤثر1قدرة1الذاكرة1على1
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ت�سل�س���ل1االأح���داث,1وعل���ى1ترتي���ب1احلروف1يف1الكلم���ة,1وعلى1ترتي���ب1الكلمات1يف1
اجلملة.

11111اأم���ا1الفر����ص1الثال���ث1فق���د1اأ�س���ارت1نتائج���ه1اإىل1وج���ود1ف���رق1دال1اإح�سائي���ا1ًيف1
مه���ارة1)االإغ���الق1الب�س���ري(1ب���ني1التالمي���ذ1ذوي1�سعوب���ات1الق���راءة1وكل1م���ن1
العادي���ني1والفائق���ني1يف1القراءة,1وذل���ك1ل�سالح1العاديني1والفائق���ني1يف1القراءة.1
ويع���زو1الباح���ث1تلك1النتيجة1ملا1يلي:1ترتبط1هذه1املهارة1بقدرة1الفرد1على1اإدراك1
ال�سكل1الكلي1عندما1تظهر1اأجزاء1من1ال�سكل1فقط,1مبعنى1اآخر؛1قدرة1الفرد1على1
ا�ستكم���ال1االأج���زاء1الناق�سة1يف1كلمة1من1الكلمات1اأو1�سكل1من1االأ�سكال.1ولعل1من1
اأك���ر1االأعرا����ص1�سيوعا1ًفيما1يتعل���ق1مب�سكالت1االإغالق1الب�س���ري1عند1االأطفال1
الذي���ن1يعان���ون1م���ن1�سعوبات1الق���راءة,1الب���طء1اأو1ال�سعوب���ة1يف1القي���ام1باالأعمال1
والواجب���ات1الب�سري���ة1املغلق���ة1التي1تتمثل1يف1�سرورة1اإمع���ان1النظر1يف1الكلمات1اأو1
ال�س���ور,1وال�سعوبة1يف1متييز1احلروف1الهجائية1املت�سابهة1يف1ال�سكل1)مثل1حرف1
�ص1و1حرف1�ص(1واخللط1بني1احلروف1الهجائية1واالأرقام,1كاأن1يرى1الطفل1الرقم1
)14ب���داًل1م���ن1احلرف1ع(.1وتكون1ملهارة1االإغ���الق1الب�سري1عالقة1وا�سحة1بعملية1
الق���راءة1يف1احل���االت1التي1ت���درك1العني1اأج���زاء1فقط1من1احل���روف1اأو1الكلمات1اأو1

اجلمل1)عبد1الرحيم,19921(1.

1111واأ�سارت1نتائج1الفر�ص1الرابع1اإىل1وجود1فرق1دال1اإح�سائيا1ًبني1التالميذ1ذوي1
�سعوب���ات1الق���راءة1وكل1من1التالمي���ذ1العاديني1والفائقني1يف1الق���راءة1يف1)اإدراك1
العالق���ات1املكاني���ة(1وذل���ك1ل�سال���ح1التالمي���ذ1العادي���ني1والفائق���ني1يف1الق���راءة.1
ويعزو1الباحث1ذلك1ملا1يلي:1اإن1مهارة1اإدراك1العالقات1املكانية1تتطلب1من1الطفل1
يف1الع���ادة1متيي���ز1وذاكرة,1ومقارن���ة1ومطابقة,1ويجب1اأن1يك���ون1الطفل1قادرا1ًعلى1
اإدراك1الكلم���ات1كوح���دات,1وكل1وح���دة1حتتوي1عل���ى1كيان1منف�س���ل,1ويف1كل1كلمة1
يجب1اأن1يدرك1الطفل1كل1حرف1وعالقته1باحلروف1االأخرى1يف1الكلمة,1والطفل1
ال���ذي1لدي���ه1�سعوب���ة1يف1اإدراك1العالقات1املكانية1غري1قادر1عل���ى1تتبع1احلروف1اأو1
الكلم���ات1يف1اجلمل���ة,1واجلملة1يف1الفقرة,1كما1اأن���ه1يعجز1عن1فهم1معاين1الكلمات1

املفردة,1اأو1قد1يحذف1كلمات1غري1معروفة.1)�سليمان,20031(.



الفروق يف مهارات االإدراك الب�شري بني التالميذ ذوي �شعوبات القراءة د . من�شور عبد اهلل �شيّاح

- 309 -

11111كم���ا1اأن1�سعوب���ة1اإدراك1العالق���ات1املكاني���ة1ت�سب���ب1عقبات1يف1تعل���م1القراءة1من1
حيث1التمييز1يف1االجتاه1بني1اليمني1والي�سار,1وهذه1ال�سعوبات1تظهر1يف1�سعوبة1
حتدي���د1اجتاه���ات1احلروف,1وكذلك1يف1قراءة1وكتابة1احلروف,1فالتالميذ1الذين1
ال1مييزون1بني1الي�سار1واليمني1قد1يرتكبون1اأخطاأ1عك�سية1يف1القراءة1من1الي�سار1

اإىل1اليمني.

11111واأ�سارت1نتائج1الفر�ص1اخلام�ص1اإىل1وجود1فرق1دال1اإح�سائيا1ًبني1التالميذ1ذوي1
�سعوب���ات1الق���راءة1وكل1من1التالميذ1العاديني1والفائقني1يف1القراءة1يف1)التمييز1
الب�س���ري1بني1ال�سكل1واخللفية(1وذلك1ل�سال���ح1التالميذ1العاديني1والفائقني1يف1
الق���راءة.1اإن1الق�س���ور1يف1مه���ارة1التميي���ز1بني1ال�س���كل1واخللفية1يجع���ل1التالميذ1
ذوي1�سعوب���ات1تعل���م1الق���راءة1يجدون1�سعوبة1يف1التعامل1م���ع1احلروف1والكلمات1
واجلم���ل1اأثن���اء1التعّل���م,1لذل���ك1ُيع���د1التمييز1ب���ني1ال�س���كل1واخللفي���ة1)االأر�سية(1
�سروريا1ًللقراءة,1الأنها1تتطلب1اإدراك1احلروف1والكلمات1دون1اخللط1بينها1وبني1

احلروف1والكلمات1املحيطة1بها.

11111ويع���زو1الباح���ث1الف���روق1ب���ني1ذوي1�سعوب���ات1الق���راءة1والعادي���ني1والفائق���ني1
يف1الق���راءة1للم�س���كالت1الت���ي1يع���اين1منها1التالمي���ذ1ذوو1�سعوب���ات1التعلم1عامة,1
وذوو1�سعوب���ات1تعل���م1الق���راءة1ب�س���كل1خا����ص,1واملتمثل���ة1يف1ال�سعوب���ات1النمائي���ة1
ل���دى1التالمي���ذ1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1والت���ي1ُت�سه���م1بتولي���د1ا�سطراب���ات1حت���د1
م���ن1فاعلي���ة1االنتب���اه,1واالإدراك,1والذاك���رة,1والتفك���ري,1واللغ���ة,1وبالت���ايل1تعم���ل1
تل���ك1اال�سطراب���ات1اإىل1ظهور1�سعوب���ات1تعيق1التقدم1االأكادمي���ي1للتالميذ1ذوي1
�سعوبات1تعلم1القراءة1نتيجة1لعملية1نف�سية,1اأو1ع�سبية1داخلية,1اأو1جمموعة1من1
اال�سطراب���ات.1فا�سطراب���ات1االإدراك1الب�سري1تن�ساأ1نتيجة1لعدم1قدرة1التالميذ1
ذوي1�سعوب���ات1تعل���م1الق���راءة1على1تنظيم1وتكام���ل1املثريات,1و�سعوب���ة1معاجلتها1
ذهني���ا1ًيف1اإط���ار1اخلربات1ال�سابقة,1مما1ي���وؤدي1اإىل1اختفاء1املعلومات1اأو1الكلمات1اأو1
االأ�س���كال1قب���ل1اإعطائه���ا1املعاين1وال���دالالت1املعرفية,1وبالت���ايل1ينعك�ص1ذلك1على1
العدي���د1م���ن1املهارات1ك�سعوبة1التميي���ز1بني1الكلمات,1وقلب1احل���روف,1باالإ�سافة1
اإىل1�سعوبات1التمييز1بني1احلروف.1ويوؤكد1الزيات1)1998(1باأن1االإدراك1الب�سري1
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يلع���ب1دورا1ًبال���غ1االأهمية1يف1التعلم1املدر�س���ي,1وب�سفة1خا�سة1يف1القراءة1والكتابة,1
ويج���د1التالمي���ذ1ذوو1�سعوب���ات1التعلم1�سعوب���ات1ملمو�سة1يف1امله���ام1التي1تتطلب1

متييزا1ًب�سريا1ًللحروف1والكلمات.

11111ويوؤك���د1العت���وم1)2004(1ب���اأن1غالبي���ة1الدرا�س���ات1والبح���وث1الت���ي1اأجري���ت1على1
االإدراك1الب�سري1لدى1ذوي1�سعوبات1التعلم1عامة,1وذوي1�سعوبات1تعلم1القراءة1
خا�س���ة1ت�س���ري1اإىل1اأنه���م1يعان���ون1م���ن1�سعوب���ات1يف1االإدراك1الب�س���ري1ال���ذي1يعد1
عام���اًل1مهم���ا1ًللق���راءة.1اإن1جمم���ل1م���ا1مت1ذك���ره1�سابق���ا,1ي�س���ري1اإىل1اأن1التالمي���ذ1
ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1يعانون1من1ا�سط���راب1عمليات1االإدراك1مقارن���ة1باأقرانهم1
العادي���ني,1نتيج���ة1عجزهم1ع���ن1تف�س���ري1وتاأويل1املث���ريات1البيئي���ة1والو�سول1اإىل1
مدلوالته���ا1واملع���اين1املالئمة1له���ا,1لذا1يرى1الباح���ث1اأن1دور1العملي���ات1االإدراكية1
يف1ع���الج1اأ�س���كال1�سعوب���ات1التعلم1ميثل1واح���دة1من1الق�سايا1امللح���ة؛1حيث1تعمل1
االأن�سط���ة1االإدراكي���ة1عل���ى1تنظي���م1وتف�س���ري1املث���ريات1الب�سري���ة1وال�سمعي���ة,1ل���ذا1
فالتالمي���ذ1الذي���ن1يعانون1م���ن1�سعوبات1يف1العمليات1االإدراكية1ت���وؤدي1اإىل1اإعاقة1
التنا�س���ق1الب�س���ري1ال�سمع���ي1احلرك���ي,1والعالق���ات1املكاني���ة1والتميي���ز1الب�س���ري1
وال�سمع���ي,1كم���ا1اأنه���م1ال1ي�ستطيعون1تف�سري1املثريات1ومعرف���ة1معناها,1مما1يوؤثر1

ب�سكل1مبا�سر1على1مهاراتهم1االأكادميية.1

مقرتحات الدرا�صة:
11 احلاج���ة1اإىل1برامج1عالجي���ة1يف1القراءة1تاأخذ1باالعتبار1طبيعة1العالقة1بني1.

مهارات1االإدراك1الب�سري1ومهارات1القراءة.
21 1اإج���راء1درا�سات1اأخرى1لتعرف1طبيعة1العالقة1بني1مهارات1االإدراك1ال�سمعي1.

ومهارات1القراءة.
31 1احلاج���ة1ملزي���د1من1املعرف���ة1لطبيعة1العالقة1بني1مه���ارات1االإدراك1الب�سري1.

و�سعوبات1الكتابة.
41 1البحث1عن1ُمدخل1لفهم1�سعوبات1القراءة,1باالإ�سافة1اإىل1املدخل1النمائي.1.
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املراجع العربية:
-1اإبراهي���م,1لطف���ي1عب���د1البا�س���ط.1)2000(.1درا�س���ة1لبع����ص1م�سبب���ات1ا�سطراب1
التجهي���ز1ل���دى1ذوي1�سعوبات1التعلم.1املجلة1امل�سري���ة1للدرا�سات1النف�سية.1

املجلد1العا�سر.1العدد281.
-1بون���د,1ج���اي1ومايل���ز,1تنك���ر1وبارب���ارا,1وا�س���ون.1)1984(.1ال�سع���ف1يف1الق���راءة1
اجلهري���ة1ت�سخي�س���ه1وعالج���ه.1)حمم���د1من���ري1مر�س���ي1و1اإ�سماعي���ل1اأب���و1

العزامي,1مرتجمون(.1القاهرة:1عامل1الكتب.1
-1حوح���و,1هن���د1م�سطف���ى.1)2003(.1مه���ارات1االنتباه1واالإدراك1ل���دى1التلميذات1
ذوات1�سعوب���ات1القراءة1والعادي���ات1يف1املرحلة1االبتدائية1مبدينة1الريا�ص.1
ر�سال���ة1ماج�ست���ري1غ���ري1من�س���ورة,1جامع���ة1امللك1�سع���ود,1الريا����ص:1اململكة1

العربية1ال�سعودية.
-1اخلطي���ب,1جم���ال1ومن���ى1احلدي���دي.1)1997(.1املدخ���ل1اإىل1الرتبي���ة1اخلا�س���ة.1

الكويت.1مكتبة1الفالح.
-1دبي����ص,1�سعي���د.1)1994(.1درا�س���ة1املظاه���ر1ال�سلوكي���ة1املمي���زة1ل�سعوب���ات1التعلم1
النمائية1وعالقتها1ببع�ص1املتغريات.1جملة1علم1النف�ص,29)8(,50-261.

-1الرا�س���د,1لين���دا.1)2010(.1ال���دالالت1التمييزية1مله���ارات1االإدراك1الب�سري1لدى1
العربي���ة1 باململك���ة1 والعادي���ات1 الق���راءة1 تعل���م1 �سعوب���ات1 ذوات1 التلمي���ذات1
ال�سعودية1)درا�سة1منائية(.1ر�سالة1ماج�ستري1غري1من�سورة,1كلية1الدرا�سات1

العليا,1جامعة1اخلليج1العربي,1مملكة1البحرين.
-1الرو�س���ان,1ف���اروق.1)1996(.1�سيكولوجي���ة1االأطف���ال1غري1العادي���ني1)مقدمة1يف1

الرتبية1اخلا�سة(.1عمان:1دار1الفكر.
-1زهري,1علي1�سلمان.1)2006(.1فاعلية1برنامج1تدريبي1لتنمية1املهارات1االإدراكية1
الب�سري���ة1يف1�س���وء1العالقات1ب���ني1امله���ارات1االإدراكية1وامله���ارات1احل�سابية1
ل���دى1التالمي���ذ1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1بال�س���ف1الرابع1االبتدائ���ي.1ر�سالة1

دكتوراه1غري1من�سورة.1كلية1الرتبية-جامعة1دم�سق.
الت�سخي�سي���ة1 التقدي���ر1 مقايي����ص1 بطاري���ة1 دلي���ل1 1.)2007( فتح���ي.1 الزي���ات,1 1-

ل�سعوبات1التعلم.1دار1الن�سر1للجامعات,1م�سر.
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-1الزيات,1فتحي.1)2002(.1املتفوقون1عقليا1ًذوو1�سعوبات1التعلم1,ق�سايا1التعريف1
والت�سخي�ص1والعالج.1القاهرة:1دار1الن�سر1للجامعات.

-1الزي���ات,1فتح���ي.1)1998(.1�سعوب���ات1التعلم:االأ�س����ص1النظري���ة1والت�سخي�سي���ة1
والعالجية.1القاهرة:1دار1الن�سر1للجامعات.

-1ال�سرط���اوي,1زي���دان1وال�سرط���اوي,1عب���د1العزي���ز1وخ�س���ان,1اأمي���ن1واأب���و1ج���وده,1
وائ���ل.1)2001(.1مدخ���ل1اإىل1�سعوبات1التعلم.1الريا����ص:1اأكادميية1الرتبية1

اخلا�سة.
-1ال�سرطاوي,1عبد1العزيز1و�سي�سامل,1كامل.1)1992(.1املعاقون1اأكادمييا1ًو�سلوكيا1ً
خ�سائ�سه���م1واأ�سالي���ب1تربيتهم.1الريا����ص:1دار1ال�سفحات1الذهبية1للن�سر1

والتوزيع.
-1ال�سع���دون,1ن���دى.1)2007(.1كفاءة1الذاكرة1العاملة1ل���دى1ذوات1�سعوبات1التعلم1
والعادي���ات1م���ن1تلمي���ذات1املرحل���ة1االبتدائي���ة1يف1مملكة1البحري���ن.1ر�سالة1

ماج�ستري.1البحرين:1جامعة1اخلليج1العربي.1
-1ال�سعي���دي,1اأحم���د.1)2003(.1الف���روق1يف1بع����ص1العملي���ات1املعرفي���ة1ب���ني1ذوي1
�سعوب���ات1التعل���م1ومنخف�س���ي1التح�سي���ل1القرائ���ي1م���ن1تالمي���ذ1املرحل���ة1
االبتدائي���ة1بدول���ة1الكوي���ت.1ر�سال���ة1ماج�ست���ري1غ���ري1من�س���ورة.1البحرين:1

جامعة1اخلليج1العربي.
-1�سليم���ان,1ال�سي���د1عبد1احلمي���د.1)2003(.1�سعوب���ات1التعل���م1واالإدراك1الب�سري1

)ت�سخي�ص1وعالج(.1القاهرة:1دار1الفكر1العربي.
-1�سحات���ه,1ح�س���ن.1)2002(.1تعلي���م1اللغ���ة1العربي���ة1ب���ني1النظري���ة1والتطبي���ق.1

القاهرة:1الدار1امل�سرية1اللبنانية.
-1�سلبي,1اأمينة.1)2005(.1االإدراك1الب�سري1لدى1ذوي1�سعوبات1تعلم1الريا�سيات1
م���ن1تالميذ1املرحلة1االبتدائية.1جملة1كلي���ة1الرتبية1باملن�سورة,1العدد1,55

اجلزء1الثاين:�ص1�ص43-41.
-1طعيمة,1ر�سدي1ومناع,1اأحمد.1)2001(.1مناهج1تدري�ص1اللغة1العربية1بالتعليم1

االأ�سا�سي.1القاهرة:11دار1الفكر.
-1الطوي���ل,1ع���زت.1)2004(.1بح���وث1ودرا�س���ات1يف1عل���م1النف����ص.1الريا����ص:1دار1

املطبوعات1اجلديدة.
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العادي���ني1 غ���ري1 االأطف���ال1 �سيكولوجي���ة1 1.)1992( فتح���ي.1 الرحي���م,1 عب���د1 1-
وا�سرتاتيجي���ات1الرتبي���ة1اخلا�س���ة.1اجل���زء1الث���اين,1ط1)3(,1الكوي���ت:1دار1

القلم.
-1عب���د1اهلل,1اإبراهي���م.1)2001(.1الطف���ل1وم�س���كالت1احل�س���اب.1القاه���رة:1ع���امل1

الكتاب.
-1عب���د1اهلل,1بدرية.1)1993(.1العالقة1بني1املهارات1االإدراكية1ال�سمعية1والب�سرية1
وبع�ص1�سعوبات1احل�ساب1لدى1تالميذ1املرحلة1االبتدائية1بدولة1البحرين.1

ر�سالة1ماج�ستري1غري1من�سورة,1جامعة1اخلليج1العربي:1البحرين.
-1العتوم,1عدنان1يو�سف.1)2004(.1علم1النف�ص1املعريف1النظرية1والتطبيق.1عمان:1

دار1امل�سرية1للن�سر1والتوزيع1والطباعة.
-1العجم���ي,1عب���د1العزيز.1)2011(.1ال���دالالت1التمييزية1الفارق���ة1الأبعاد1االإدراك1
الب�س���ري1يف1تعرف1ذوي1�سعوبات1التعلم1من1تالميذ1املرحلتني1االبتدائية1
واملتو�سط���ة1يف1دولة1الكويت.1ر�سال���ة1ماج�ستري1من�سورة.1مملكة1البحرين.1

جامعة1اخلليج1العربي.
-1عو����ص1اهلل,1حمم���ود1وال�سح���ات,1جم���دي1وعا�س���ور,1اأحم���د.1)2003(.1�سعوبات1

التعلم:1الت�سخي�ص1والعالج.1عمان:1دار1الفكر.
-1عو�ص,1فتحية1عبد1الروؤوف.1)1999(.1اختبار1امل�سفوفات1املتتابعة1جلون1رافن.1
كرا�س���ة1التعليم���ات,1وزارة1الرتبي���ة1والتعلي���م,1اإدارة1اخلدم���ات1االجتماعية1
والنف�سية,1الكويت:1مطبعة1الهيئة1العامة1للتعليم1التطبيقي1والتدريب.
اخلا�س���ة1 االحتياج���ات1 ذوي1 �سيكلوجي���ة1 1.)2005( عبداملطل���ب.1 القريط���ي,1 1-

وتربيتهم.1القاهرة:11دار1الفكر1العربي.
-1الكوهجي,1فاطمة1عبد1اجلبار.1)1994(1العالقات1بني1بع�ص1�سعوبات1القراءة1
واالنتب���اه1والتذك���ر1ل���دى1تالميذ1ال�سف���وف1االأوىل1يف1املرحل���ة1االبتدائية1
بدول���ة1البحري���ن.1ر�سال���ة1ماج�ست���ري1غ���ري1من�س���ورة.1البحري���ن.1جامع���ة1

اخلليج1العربي.
-1املجاه���د,1�س���امل1حمم���د.1)2005(.1اال�سطراب���ات1االإدراكي���ة1وعالقته���ا1بنوعية1
�سعوبات1التعلم1لدى1عينة1من1تالميذ1ال�سف1الثالث1من1مرحلة1التعليم1

االأ�سا�سي1بليبيا.1ر�سالة1دكتوراه.1القاهرة:1جامعة1عني1�سم�ص.
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-1كمال,1اأمينة.1)1992(.1العالقة1بني1املهارات1االإدراكية1وبع�ص1�سعوبات1القراءة1
ل���دى1تالميذ1ال�سف���وف1االأوىل1من1املرحل���ة1االبتدائية1بدول���ة1البحرين.1
ر�سالة1ماج�ستري1غري1من�سورة.1مملكة1البحرين:1جامعة1اخلليج1العربي.
-1ك���ريك1وكالفن���ت.1)1988(.1�سعوب���ات1التعلم1االأكادميي���ة1والنمائية.1)ترجمة:1
زي���دان1ال�سرطاوي,1عبد1العزي���ز1ال�سرطاوي(.1الريا�ص:1مكتبة1ال�سفحات1

الذهبية.
-1مثقال,1جمال.1)2001(.1�سعوبات1التعلم.1املن�سورة:1دار1الوفاء.

-1موري�سون,1جاردنر.1)1982(.1اختبار1مهارات1االإدراك1الب�سري.1)تعريب1فتحي1
عب���د1الرحي���م,1حمم���د1هوي���دي,1اأمين���ة1كم���ال,19921(.1مملك���ة1البحرين:1

جامعة1اخلليج1العربي.1
-11وزارة1الرتبي���ة1والتعلي���م.1)2007(.1دلي���ل1املعلم1يف1اللغة1العربية1لل�سف1الرابع1

االبتدائي.1اإدارة1التعليم1االبتدائي.1مملكة1البحرين.
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ال�صهام الن�صبي لكل من دافعي��ة الجناز ومفهوم الذات فى التوافق 
الدرا�ص��ي لدى املوهوبني واملوهوبني ذوي �صعوبات التعلم من تالميذ 

املرحلة الإبتدائية
اإعداد

د. اإبراهيم �صيد اأحمد عبدالواحد1*       د. ح�صام الدين اأبواحل�صن ح�صن على2**

ملخ�س الدرا�صة :
ته���دف1الدرا�س���ة1احلالي���ة1اإىل1التحقق1م���ن1درجة1االإ�سهام1الن�سبي1ل���كل1من1دافعية1
االإجن���از1ومفه���وم1ال���ذات1يف1التنب���وؤ1بالتواف���ق1الدرا�س���ي1ل���دى1االأطف���ال1املوهوب���ني1
واملوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم1,1كما1تهدف1اإىل1التعرف1على1الفروق1بني1االأطفال1
املوهوب���ني1ذوى1�سعوبات1التعلم1واالأطفال1املوهوب���ني1يف1الدرجة1الكلية1والدرجات1

الفرعية1على1مقايي�ص1مفهوم1الذات1ودافعية1االإجناز1,1والتوافق1الدرا�سي1.

واإذ1حتدد1البحث1بتالميذ1وتلميذات1ال�سف1اخلام�ص1االإبتدائي1وبلغت1عينة1البحث1
)15(1تلمي���ذ1م���ن1املوهوبني1,1)15(1تلمي���ذ1من1املوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم1,1ومت1
اإعداد1مقايي�ص1مفهوم1الذات1ودافعية1االجناز1والتوافق1الدرا�سي1,1وبعد1التاأكد1من1
خ�سائ�سه���ا1ال�سيكومرتي���ة1مت1تطبيقه���ا1على1عينة1البح���ث1,1ومت1معاجلة1البيانات1

بالو�سائل1االح�سائية1املنا�سبة1,1تو�سل1البحث1اإىل1النتائج1التالية1:1
1 توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1بني1متو�سطي1رت���ب1املوهوبني1واملوهوبني1-

ذوي1�سعوبات1التعلم1يف1التوافق1الدرا�سي1ل�سالح1املوهوبني1.
1 توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1بني1متو�سطي1رت���ب1املوهوبني1واملوهوبني1-

ذوي1�سعوبات1التعلم1يف1دافعية1االإجناز1ل�سالح1املوهوبني1.
1 توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1بني1متو�سطي1رت���ب1املوهوبني1واملوهوبني1-

ذوي1�سعوبات1التعلم1يف1مفهوم1الذات1ل�سالح1املوهوبني1.

elmenshawy_74@yahoo.com ، جامعة1االأزهر1,1م�سر ∗

hosam_san@hotmail.com ,1جامعة1جنوب1الوادي1,1م�سر ∗∗
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1 ميكن1التنبوؤ1بالتوافق1الدرا�سي1تنبوؤا1ًدااًل1اإح�سائيا1مبعلومية1دافعية1االجناز1-
ومفهوم1الذات1لدى1العينة1الكلية.1

1 ميكن1التنبوؤ1بالتوافق1الدرا�سي1تنبوؤا1ًدااًل1اإح�سائيا1مبعلومية1دافعية1االجناز1-
ومفهوم1الذات1لدى1املوهوبني1.

1 ميكن1التنبوؤ1بالتوافق1الدرا�سي1تنبوؤا1ًدااًل1اإح�سائيا1مبعلومية1دافعية1االجناز1-
ومفهوم1الذات1لدى1املوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم1.

 The relative contribution of each of achievement motivation
 and self-concept in the Academic adjustment with the gifted and

gifted learning disabled elementary school students

Abstract:
The present study aims to verify the degree of relative 

contribution of each of the self-concept and achievement motivation 
in predicting Academic adjustment for gifted and gifted learning 
disabled, and aims to identify the differences between the gifted and 
gifted learning disabled in the total score and scores sub-scales self-
concept and achievement motivation, and Academic adjustment.

Total sample (15) pupils of gifted, (15) pupils of gifted 
learning disabled of students in the fifth grade elementary, and was 
preparing measures self-concept and achievement motivation and 
Academic adjustment were used after it was ascertained that their 
psychometric indices indicated their suitability for the sample of the 
study, was addressingappropriate means of statistical data research 
found the following results:
-1 There are statistical significant differences between average 

scores of gifted and gifted learning disabled  in Academic 
adjustment for  gifted students.
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-1 There are statistical significant differences between average 
scores of gifted and gifted learning disabled  in achievement 
motivation for  gifted students.

-1 There are statistical significant differences between average 
scores of gifted and gifted learning disabled  in self-concept for  
gifted students.

-1 It can be predicted the Academic adjustment of achievement 
motivation and self-concept among the total sample.

-1 It can be predicted the Academic adjustment of achievement 
motivation and self-concept among gifted

-1 It can be predicted the Academic adjustment of achievement 
motivation and self-concept among gifted learning disabled.

اأوًل : املقدمة :
1111111تتمي���ز1احلي���اة1اليوم1بالتغ���ريات1املت�سارعة1واملتالحقة1نتيجة1للتطور1التقني1
واملعلوماتي1يف1كافة1املجاالت1,1وهذا1كان1دافعا1قويا1لالإميان1باأن1الروة1الب�سرية1
ه���ي1املح���رك1الرئي�ص1لكل1القوى1واملوارد1االأخرى1.1اإن1الرتكيز1على1االإن�سان1وما1
ميتلك���ه1م���ن1ق���درات1عقلية1و�سبل1تنميته���ا1,1ير�سم1�سورة1ملا1يج���ب1اأن1تكون1عليه1
املنظومة1الرتبوية1على1اأعتاب1االألفية1الثالثة1؛1فجل1اهتمام1هذه1املنظومات1هو1
تفتيح1عقول1املتعلمني1ورعايتها1,1لتكون1يف1م�ستوى1تطلعات1جمتمعاتها1,1وتلعب1
دورا1ًفّع���ااًل1يف1جمتم���ع1الثورة1املعلوماتي���ة1,1وذلك1يتطّلب1من1الفرد1اأ�سلوبا1ًعاليا1ً

من1التفكري.

وكما1يعتل1اجل�سد1فاإن1التعليم11اأي�سا1ميكن1اأن1يعتل1,1و1علل1التعليم1ملن1
اأراد1اأن1ير�سدها1داخل1املوؤ�س�سات1التعليمية1كثرية1و1متعددة1و1خمتلفة1يف1اأنواعها1
و1مت�سعب���ة1يف1اأ�سكاله���ا1؛1مم���ا1ينت���ج1عنه1تعطل1م�سرية1بع����ص1املتعلمني1يف1امل�سي1

قدما1نحو1حتقيق1ما1ترغبه1الدولة1و1تريده1املوؤ�س�سات1الرتبوية1.1

وعل���ى1ه���ذا1االأ�سا�ص1ينظر1اإىل1املوهوب���ني1واملتفوقني1على1اأنهم1الروات1
والكن���وز1النفي�س���ة1ملجتمعاته���م1,1فعليه���م1تنعق���د1االآم���ال1يف1الت�س���دي1مل�س���كالت1
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اأوطانه���م1,1لذل���ك1اأ�سب���ح1االهتم���ام1باكت�سافه���م,1وتهيئة1�سبل1رعايته���م1,1والعمل1
عل���ى1ح�سن1ا�ستثمار1طاقاتهم1وا�ستعدادهم1�س���رورة1يفر�سها1التقدم1و1التغريات1

املت�سارعة1يف1خمتلف1مناحي1احلياة1.

وي�سري1فتحي1الزيات1)2002(1اإىل1اأن1العقد1االأخري1من1القرن1الع�سرين1
ق���د1�سه���د1تزايد1االنتباه1اإىل1ظاهرة1متثل1تناق�سا1ًحمريا1ً,1وهى1ظهور1مفهوم1
املوهوب���ني1ذوى1�سعوب���ات1التعل���م1,1واأث���ار1ه���ذا1امل�سطل���ح1اهتمام1وانتب���اه1كافة1
ال�سرائ���ح1االجتماعية1مثل1املدر�سني1واالآباء1وعلماء1النف�ص1والباحثني1وعلماء1
الرتبي���ة1اخلا�س���ة1؛1وذل���ك1مل���ا1ي�س���وب1امل�سطل���ح1م���ن1غمو����ص1,1فه���ل1ميكن1اأن1
جتتمع1املوهبة1من1ناحية1مع1�سعوبة1التعلم1من1ناحية1اأخرى1؟1,1وكيف1ميكن1
ت�سخي����ص1وحتدي���د1ع���الج1هذه1الظاه���رة1؟1,1وم���ا1االآث���ار1النف�سي���ة1والرتبوية1

املرتتبة1على1ظهور1هذين1النقي�سني1معا1؟1.

ويذك���ر1Baum, Cooper & Neu (2001)1اأن1ه���وؤالء1االأطفال1لديهم1
فج���وة1وا�سحة1ب���ني1م�ستوى1حت�سيله���م1االأكادميي1وما1ميتلك���ون1من1مواهب1
هائل���ة1,1فن���ادرا1ًم���ا1يك���ون1لديهم1الفر�س���ة1الإظهار1ه���ذه1املوهبة1وبالت���ايل1فاإن1
ه���وؤالء1االأطف���ال1يحتاجون1اإىل1مناهج1خا�سة1تتنا�سب1م���ع1مواهبهم1اخلا�سة,1
وت�ساعده���م1بتزويده���م11با�سرتاتيجيات1لتعوي�ص1نق���اط1ال�سعف1لديهم1التي11

ت�سكل1لهم1م�سكالت1جمة.

وعل���ى1اجلان���ب1االآخ���ر1ي���رى1اإبراهي���م1الزه���ريى1)2003(1اأن1امل�ست���وى1
التح�سيل���ي1ال���ذي1ي�سل1اإليه1الطفل1ال1يتوقف1على1الق���درة1العقلية1والعوامل1
املعرفية1وحدها1بل1يتاأثر1اأي�سا1ًبعوامل1�سخ�سية1دافعية1وانفعالية1وقد1يتوافر1
لدى1الطفل1طاقة1عقلية1توؤهله1للو�سول1اإىل1م�ستوى1حت�سيلي1مرموق1اإال1اأنه1
ي�سعب1عليه1الو�سول1اإىل1هذا1امل�ستوى1الأن1هذه1العوامل1تعوق1ا�ستخدام1تلك1
الطاق���ة1.1وي�س���ري1زي���اد1ب���ركات1)2006(1اإىل1اأن1التوافق1الدرا�س���ي1من1العوامل1
املهمة1التي1توؤثر1يف1امكانية1الطالب1الكت�ساب1املهارات1وحت�سني1االأداء1,1و1يعرب1
التواف���ق1ب�سف���ة1عامة1ع���ن1عملية1التفاعل1ب���ني1الفرد1مبا1لدي���ه1من1حاجات1و1
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اإمكانات1وبني1البيئة1املحيطة1به1مبا1فيها1من1خ�سائ�ص1ومتطلبات1,1كما1ي�سري1
التواف���ق1اىل1ما1ينتهي1اليه1الفرد1من1حالة1نف�سية1نتيجة1قيامه1باال�ستجابات1
التكيفية1املختلفة1,1و1يتاأثر1توافق1الطالب1مع1احلياة1الدرا�سية1مبجموعة1من1
املتغ���ريات1املختلفة1منها1اجلن�ص1و1مفه���وم1الذات1و1القدرات1العقلية1والعوامل1

االجتماعية1وال�سخ�سية1.

املعرفي���ة1 املتطلب���ات1 التواف���ق1م���ع1 الدرا�س���ي1كذل���ك1 التواف���ق1 وي�سم���ل1
واالجتماعي���ة1واالنفعالي���ة11للف�سل1الدرا�س���ي1,1فاجتاهات1الطالب1نحو1التعلم1
واجتاهات���ه1نحو1االأقران1وعالقاته1باملعلمني1باالإ�سافة1اإىل1قدرته1على1تنظيم1

انفعاالته1ت�سهم1ب�سكل1كبري1يف1توافقه1الدرا�سي1.

وتعد1طبيعة1االأفكار1التي1يحملها1الفرد1عن1ذاته1وما1تفرزه1تلك1االأفكار1
م���ن1�سع���ور1وجداين1يتمثل1يف1اإنخفا�ص1تقديره1لذات���ه1من1اأهم1اأ�سباب1ا�سطراب1
�سخ�سي���ة1الف���رد,1فمفه���وم1الذات1من1اأق���وى1العوامل1املوؤثرة1يف1�سل���وك1االإن�سان1,1
اإذ1اأن1مفه���وم1الف���رد1ع���ن1ذاته,1ومفهومه1عن1روؤية1االآخري���ن1له1يحددان1�سلوكه1,1
ف���اإن1م�ساعر1الف���رد1املوهوب1ذوي1�سعوبات1التعلم1جتاه1ذات���ه1هي1انعكا�ص1مل�ساعر1
املحيط���ني1ب���ه1جتاهه1وجتاه1ما1يعانيه1من1ا�سطراب1,1وهي1تلعب1دورا1مبا�سرا1يف1
تكوي���ن1�س���ورة1ذهنية1عن1نف�س���ه1وهذه1ال�س���ورة1املختزنة1يف1اأعماق���ه1توؤثر1ب�سكل1
مبا�سر1يف1بناء1�سخ�سيته1والتحكم1يف1�سلوكه1وردود1اأفعاله1يف1املواقف1االجتماعية1

املختلفة1.

ويف1هذا1امل�ساق1ي�سري1Cotton (1993)اإىل1اأن1مفهوم1الذات1يعد1متغريا1ً
مهما1يف1التعليم1,1باالإ�سافة1اإىل1كونه1حجر1الزاوية1يف1ال�سخ�سية1االإن�سانية1وهو1
م���ن1اأه���م1عنا�سر1التوجيه1النف�س���ي1والرتبوي1؛1حيث1ينعك����ص1مفهوم1الفرد1عن1
1Facoetti et al. (2005)1ذات���ه1عل���ى1توافقه1ال�سخ�سي1واالجتماعي1.1كم���ا1يرى
اأن1اأكر1ما1يعانيه1التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1هو1تدين1مفهوم1الذات1,1وذلك1
الأنه���م1ال1ي�ستطيع���ون1اأن1يع���ربوا1عن1كامل1قدراتهم1االأكادميي���ة1على1الرغم1من1

مقدرتهم1العقلية1الطبيعية1.1
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ولع���ل1الدافعية1لالإجناز1من1اأهم1العوام���ل1التي1توؤثر1تاأثريا1مبا�سرا1ًيف1
م�ست���وى1اأداء1الف���رد1واإنتاجيته1يف1خمتلف1املجاالت1واالأن�سطة1ب�سكل1عام1واملجال1
التعليم���ي1ب�س���كل1خا�ص1,1كما1توؤثر1الدافعي���ة1لالإجناز1طرديا1على1الثقة1بالنف�ص1
ل���دى1املتفوق���ني1درا�سي���ا.1ويذكر1فتحي1الزي���ات)1996(1اأن1دافعي���ة1االإجناز1متثل1
اأحد1اجلوانب1املهمة1يف1نظام1الدوافع1االإن�سانية1,1وقد1برزت1يف1ال�سنوات1االأخرية1
كاأح���د1املع���امل1املمي���زة1للدرا�س���ة1والبحث1يف1دينامي���ات1ال�سخ�سي���ة1وال�سلوك1,1بل1
ميك���ن1النظ���ر1اإليها1بو�سفه���ا1اأحد1منجزات1الفك���ر1ال�سيكولوج���ي1املعا�سر1,1ففي1
بداي���ة1الن�س���ف1الثاين1من1القرن1الع�سرين1اجته1العلماء1اإىل1دافعية1االإجناز1من1
حيث1هي1بعد1مهم1من1اأبعاد1الدافعية1العامة1لدى1االإن�سان1وبخا�سة1يف1الدوافع1

االجتماعية1املكت�سبة1.

ول���ذا1ميك���ن1القول1اأن1رق���ي1االأمم1وتقدمها1ال1يقوم1عل���ى1ما1متلكه1هذه1
االأمم1م���ن1ث���روات1طبيعي���ة1بق���در1م���ا1يق���وم1على1م���ا1ميلك���ه1اأفرادها1م���ن1دافعية1

لالإجناز1.1

مم���ا1�سب���ق1ميك���ن1القول1ب���اأن1الطفل1املوه���وب1هو1كائن1ح���ي1,1حتيط1به1
العدي���د1م���ن1العوام���ل1املختلف���ة1,1الت���ي1ق���د1ت�ساع���د1اأوقد1تع���وق1من���وه1الدرا�سي,1
ويف1احلال���ة1االأخ���رية1قد1حتدث1�سعوب���ات1التعلم1,1ومن1هنا1ف���اإن1رعاية1االأطفال1
املوهوب���ني1تب���داأ1باكت�س���اف1ال�سعوبات1واملخاط���ر1التي1تعرت�ص1م�س���رية1منوهم1,1
وت�سخي����ص1ه���ذه1ال�سعوب���ات1ومعرف���ة1اأ�سبابه���ا1حي���ث1اإنه���ا1ت�س���كل1خط���ورة1على1

م�ستقبل1تعليم1هوؤالء1االأطفال1.

ثانيًا : م�صكلة الدرا�صة :
اإن1املوهوبني1هم1م�ستقل1االأمم1وثرواتها1,1ومن1ثم1فاإن1احلفاظ1عليهم1
ورعايته���م,1واالهتمام1مب�سكالته���م1وال�سعوبات1التي11تواجههم1اأثناء1التعلم1يعد1
واجبا1ًقوميا1,1ًفعندما1يعاين1بع�ص1هوؤالء1املوهوبني1من1�سعوبات1يف1التعلم1فال1
�س���ك1اأن1امل�سكلة1تزداد1تعقيدا1,1ًمم���ا1يعر�ص1الوطن1لفقد1جهود1هوؤالء1املوهوبني1
,1لذلك1يتوجب1على1الدار�سني1والباحثني1يف1الرتبية1اخلا�سة1بتوجيه1االهتمام1
لهذه1العينة1من1االأطفال1ودرا�سة1جميع1جوانب1�سلوكياتهم1للتعرف1على1االأبعاد1
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املختلف���ة1الت���ي1ت�سه���م1يف1بناء1�سخ�سيتهم1,1ومن1جان���ب1اآخر1قد1ت�ساعد1مثل1هذه1
الدرا�س���ات1يف1الو�س���ول1اإىل1نتائ���ج1تق���ود1اإىل1فه���م1طبيع���ة1هوؤالء1االأطف���ال1وبناء1

الربامج1التعليمية1التي1تنا�سب1قدراتهم111111.1
111

فق���د1يت�سور1البع����ص1اأن1املوهوبني1ال1يواجهون1اأي1م�سكالت1اأو1خماطر1
تهدد1م�ستقبلهم1االأكادميي1,1واأنهم1قادرون1على1توجيه1اأنف�سهم1وتدبري1اأمورهم1
وال�سيط���رة1عل���ى1م���ا1يواجهون���ه1م���ن1م�س���كالت1مبوهبتهم1الت���ي11يتمتع���ون1بها1.1
وي�س���ري1عب���د1الرقي���ب1البح���ريى1)2006(1اأن1الكثري1من1عامة1النا����ص1وقليل1من1
املتخ�س�س���ني1ي�سع���رون1باال�ستغ���راب1والده�س���ة1حينم���ا1ي�سمع���ون1اأو1يق���رءون1اأن1
االأطف���ال1املوهوب���ني1ق���د1يح�سل���ون1على1درج���ات1منخف�سة1اأو1ير�سب���ون1يف1بع�ص1
امل���واد1الدرا�سي���ة1بالرغ���م1م���ن1توافر1الظ���روف1البيئي���ة1املواتية1وعدم1وج���ود1اأية1
اإعاق���ة1ح�سي���ة1لديه���م1.1كم���ا1ي�س���ري1Terry (2004)1اأن1املوهوب���ني1ذوى1�سعوبات1
التعل���م1تع���د1فئ���ة1مل1حتظ���ى1باالهتمام1الكايف1من1قب���ل1الباحثني,1كم���ا1مت1اإهمال1
الت�سخي����ص1املنا�س���ب1الدقي���ق1من1قبل1املعلم���ني1,1ورمبا1يرجع1ذل���ك1اإىل1حالتهم1
اخلفية1وهوؤالء1االأفراد1غالبا1ًما1يكونوا1متوترين1ب�سبب1م�سكالتهم1النف�سية.

وبن���اًء1عل���ى1ما1�سبق1فاإن1الطفل1املوهوب1حينما1يواجه1�سعوبة1نوعية1يف1
التعلم1يف1اإحدى1املجاالت1االأكادميية1ينعك�ص1ذلك1بال�سلب1على1�سخ�سية1الطفل1
مما1يعر�ص1حياته1النف�سية1لال�سطرابات1واالختالالت1,1لذا1بدت1احلاجة1ملحة1
ل�سرع���ة1اكت�س���اف1هوؤالء1االأطف���ال1وتقدمي1اخلدم���ات1الرتبوية1الت���ي1تنا�سبهم1.1
وق���د1اأ�س���ار1�سليم���ان1يو�س���ف1)2007(1اإىل1اأن1غي���اب1الدعم1والفهم1وع���دم1التدخل1
التعليمي1واالإهمال1الرتبوي1للموهوبني1ذوى1�سعوبات1التعلم1مينع1الكثري1منهم1
م���ن1امل�سارك���ة1وامل�ساهمة1بفاعلية1كاأف���راد1يف1املجتمع1والع���امل1املحيط1؛1وبالتايل1
فاإن1عدم1التعرف1على1هذه1الفئة1ين�ساأ1عنه1م�سكالت1اجتماعية1وانفعالية1ترتك1
ب�سماته���ا1عل���ى1جممل1حي���اة1الطف���ل1االأ�سري���ة1واالجتماعية1ويتزاي���د1تقبله1لها1

وبالتايل1ت�سبح1اأكر1مقاومة1للعالج.
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1يت�سح1مما1�سبق1اأنه1لكي1ن�سل1باالإمكانات1العقلية1لهوؤالء1االأطفال1اإىل1
م�ستواه���ا1املتوق���ع1يتعني1علين���ا1التعرف1عليه���ا1والك�سف1عنها1وحتدي���د1طبيعتها1

ورعايتها1ويف1نف�ص1الوقت1التعرف1على1�سعوبات1التعلم1لديهم.

وي�سي���فWeinfeld. et al. (2005)1 اأن���ه1ينبغ���ي1اأن1يرك���ز1الرتبويون1
عل���ى1نق���اط1الق���وة1لدى1ه���وؤالء1االأطف���ال1اأكر1من1نق���اط1ال�سعف1حي���ث1ي�سبح1
ه���وؤالء1االأطف���ال1اأكر1رغبة1يف1بذل1املزيد1م���ن1اجلهد1الإكمال1مهامهم1التعليمية1
,1كم���ا1اأ�سف���رت1نتائج1درا�سة1تهانى1عثمان1)2007(1ع���ن1انخفا�ص1درجات1الطالب1
املوهوب���ني1ذوى1�سعوب���ات1التعل���م1عل���ى1مقيا����ص1�سعوب���ات1التعلم1خا�س���ة1الذين1
يع���زون1�سعوب���ات1التعلم1الأ�سباب1�سخ�سية1فق���د1انخف�ست1درجاتهم1ب�سورة1اأكرب1
 Shaywitz. et al.1مم���ن1يعزونه���ا1اإىل1اأ�سب���اب1خارجي���ة.1وق���د1اأو�سح���ت1درا�س���ة
(2001) اأن1هناك1فئة1من1االأطفال1ذوى1املوهبة1العالية1يظهرون1م�ستويات1من1
امل�سكالت1ال�سلوكية1م�سابهة1للم�سكالت1ال�سلوكية1التي11يظهرها1هوؤالء1االأطفال1

الذين1يعانون1من1�سعوبات1التعلم.

كما1ذهبت1درا�ستا1والء1عبدالرحيم1)2009(1و1ح�سني1النجار1)2010(1اإىل1
اأن1من1العوامل1التي1توؤدي1اإىل1انخفا�ص1امل�ستوى1التح�سيلي1للطالب1املوهوبني1
انخفا����ص1م�ست���وى1التواف���ق1الدرا�س���ي1لديه���م1؛1حيث1تو�سلت���ا1اىل1وجود1عالقة1

ارتباطية1دالة1اح�سائيا1بني1التوافق1الدرا�سي1والتح�سيل1الدرا�سي1.1

اإن1نقط���ة1البداي���ة1على1طريق1رعاية1وتن�سئ���ة1جيل1من1املوهوبني1ي�سهم1
يف1بناء1ورقى1جمتمعه1وتقدمه1تبداأ1بالتعرف1على1ال�سعوبات1التي11تواجههم1يف1
العملي���ة1التعليمي���ة1حتى1يت�سنى1لنا1عالجها1,1فرعاي���ة1املوهوبني1لي�ست1ممار�سة1

تربوية1زائدة1عن1احلاجة1بل1هي1�سريان1وع�سب1رئي�سي1الأي1نظام1تربوي1.

وتثري م�سكلة الدرا�سة الت�ساوؤلت التالية:
ه���ل1توج���د11فروق1ب���ني1االأطفال1املوهوب���ني1ذوى1�سعوبات1التعل���م1واالأطفال1(11)

املوهوب���ني1يف1الدرج���ة1الكلي���ة1والدرج���ات1الفرعي���ة1عل���ى1مقيا����ص1التواف���ق1
الدرا�سي.
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ه���ل1توج���د11فروق1ب���ني1االأطفال1املوهوب���ني1ذوى1�سعوبات1التعل���م1واالأطفال1(21)
املوهوبني1يف1الدرجة1الكلية1والدرجات1الفرعية1على1مقيا�ص1دافعية1االإجناز1.

ه���ل1توج���د1فروق1ب���ني1االأطف���ال1املوهوب���ني1ذوى1�سعوبات1التعل���م1واالأطفال1(31)
املوهوبني1يف1الدرجة1الكلية1والدرجات1الفرعية1على1مقيا�ص1مفهوم1الذات1.

هل1ميكن1التنبوؤ1بالتوافق1الدرا�سي1مبعلومية1كل1من1مفهوم1الذات1ودافعية1(41)
االإجناز1لدى1االأطفال1املوهوبني1واملوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم1.

هل1ميكن1التنبوؤ1بالتوافق1الدرا�سي1مبعلومية1كل1من1مفهوم1الذات1ودافعية1(51)
االإجناز1لدى1االأطفال1املوهوبني.

هل1ميكن1التنبوؤ1بالتوافق1الدرا�سي1مبعلومية1كل1من1مفهوم1الذات1ودافعية1(61)
االإجناز1لدى1االأطفال1املوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم1.

ثالثًا :اأهداف الدرا�صة:
ته���دف1الدرا�س���ة1احلالي���ة1اإىل1التحقق1م���ن1درجة1االإ�سه���ام1الن�سبي1لكل1
م���ن1مفهوم1ال���ذات1ودافعية1االإجن���از1يف1التنبوؤ1بالتوافق1الدرا�س���ي1لدى1االأطفال1
املوهوبني1واملوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم1,1كما1تهدف1اإىل1التعرف1على1الفروق1
ب���ني1االأطف���ال1املوهوب���ني1ذوى1�سعوبات1التعل���م1واالأطفال1املوهوب���ني1يف1الدرجة1
الكلي���ة1والدرج���ات1الفرعي���ة1عل���ى1مقيا�ص1مفه���وم1ال���ذات1,1واأي�س���ا1التعرف1على1
الف���روق1ب���ني1االأطفال1املوهوب���ني1ذوى1�سعوب���ات1التعلم1واالأطف���ال1املوهوبني1يف1
الدرجة1الكلية1والدرجات1الفرعية1على1مقيا�ص1دافعية1االإجناز1,1واأي�سا1التعرف1
عل���ى1الف���روق1بني1االأطفال1املوهوبني1ذوى1�سعوب���ات1التعلم1واالأطفال1املوهوبني1

يف1الدرجة1الكلية1والدرجات1الفرعية1على1مقيا�ص1التوافق1الدرا�سي1.

رابعاحُ : اأهمية الدرا�صة : 
تتجلى1اأهمية1هذه1الدرا�سة1يف1جانبني1,1اجلانب1االأول1االأهمية1النظرية1

واجلانب1الثاين1االأهمية1التطبيقية1,1وتربز1اأهمية1اجلانبني1فيما1يلي1:1
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)اأ( الأهمية النظرية :
ترج���ع1اأهمي���ة1الدرا�سة1احلالية1اإىل1اأهمية1املتغريات1الت���ي1تتناولها1الدرا�سة1(11)

وه���ي1تتن���اول1ثالث1متغ���ريات1مفه���وم1ال���ذات1والدافعية1لالإجن���از1والتوافق1
الدرا�سي1واالأطفال1املوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم1.

اأهمي���ة1املتغريات1التي1ت�سعى1الدرا�سة1اإىل1ا�ستجالء1ارتباطها1بع�سها1ببع�ص1(21)
ل���دى1عين���ة1من1التالمي���ذ1يحتاج���ون1اإىل1العديد1م���ن1ه���ذه1الدرا�سات1حتى1
ميك���ن1ا�ستخ���راج1الق���درات1الكامن���ة1لديه���م,1وحتقي���ق1اأق�سى1ا�ستف���ادة1منها1
,1خا�س���ة1يف1مث���ل1ه���ذه1املرحل���ة1العمري���ة1املنا�سب���ة1لتعدي���ل1املفاهي���م1الذاتية1

واالجتاهات1,1وتنمية1القدرات1.1
اأهمي���ة1درا�س���ة1مفهوم1ال���ذات1باعتب���اره1املح���ور1االأ�سا�سي1يف1فه���م1ال�سخ�سية1(31)

,1وم���ن1العوام���ل1املهم���ة1الت���ي1توؤث���ر1تاأث���ريا1ًكبريا1ًيف1�سل���وك1الف���رد1وتوافقه1
ال�سخ�س���ي1واالجتماع���ي,1ف�ساًل1عن1كونه1اأداة1التطور1والتقدم1يف1املجتمعات1
الأن1الف���رد1ال���ذي1يتمت���ع1بق���وة1االإرادة1والثق���ة1بنف�س���ه1وقدرات���ه1واإمكانات���ه1,1

وارتفاع1مفهومه1لذاته1هو1اأ�سا�ص1التقدم1والبناء1يف1املجتمع.
ن���درة1الدرا�س���ات1-1يف1حدود1ما1اطلع1علي���ه1الباحثان1-1التي1اهتمت1بالعالقة1(41)

ب���ني1مفه���وم1ال���ذات1والدافعية1لالجن���از1والتوافق1الدرا�سي1ل���دى1املوهوبني1
ب�س���كل1ع���ام1واملوهوب���ني1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1ب�س���كل1خا����ص1.1فم���ن1خ���الل1
مراجع���ة1ال���رتاث1النظ���ري1ُوجد1ن���درة1يف1الدرا�س���ات1التي1اهتم���ت1مبو�سوع1

الدرا�سة1لذلك1كانت1هذه1الدرا�سة1اإ�سهامها1متوا�سعا1يف1هذا1املجال1.1

)ب( الأهمية التطبيقية
درا�سة1بع�ص1العوامل1النف�سية1املرتبطة1بالعملية1التعليمية1للتالميذ1لفهم1(11)

االأبع���اد1املختلف���ة1للموهوبني1واملوهوبني1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1لتوفري1املناخ1
النف�س���ي1املالئم1لتنمية1قدراتهم1باالإ�ساف���ة1اإىل1اأهمية1هذه1املتغريات1بقدرة1

التلميذ1على1التح�سيل1االأكادميي1واملعريف.
اإتاح���ة1الفر�س���ة1للمعلم���ني1لتوجي���ه1كل1طف���ل1وفق���ا1ًمل���ا1ت�سم���ح1ب���ه1اإمكاناته1(21)

العقلي���ة1وا�ستعداداته1اخلا�سة1وا�ستثمار1نواحي1القوة1والعمل1على1تنميتها,1
والتعرف1على1نواحي1ال�سعف1وحماولة1عالجها1مبا1ينا�سبها.11
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تع���د1ه���ذه1الدرا�سة1اإ�سهام���ا1تربويا1جديدا1على1بيئة1التعل���م1امل�سرية1,1ميكن1(31)
االإف���ادة1من���ه1يف1تطوي���ر1املناه���ج1با�ستخ���دام1اإ�سرتاتيجيات1حمف���زة1لدافعية1
االإجن���از1ومفه���وم1الذات1,1مما1يعود1بالنفع1على1تالمي���ذ1التعليم1االبتدائي1,1
حيث1ميكن1تنمية1وحت�سني1م�ستوى1التوافق1الدرا�سي1مما1يوؤدي1اإىل1ارتفاع1

حت�سيله1االأكادميي1.
1ي�سه���م1ه���ذا1البح���ث1يف1اإث���راء1ال���رتاث1الرتب���وي1؛1من1خ���الل1اإلق���اء1ال�سوء1(41)

عل���ى1املزي���د1من1االأبح���اث1والدرا�سات1االأجنبي���ة1التي1تناول���ت1بالدرا�سة1فئة1
املوهوب���ني1واملوهوب���ني1ذوى1�سعوب���ات1التعل���م1نظرا1ًلندرة1االأبح���اث1العربية1

التي11تناولت1هذه1الفئة.
1ميك���ن1اال�ستف���ادة1م���ن1الدرا�سة1احلالي���ة1يف1و�سع1برامج1مل�ساع���دة1املوهوبني1(51)

واملوهوب���ني1ذوي1�سعوبات1التعلم1على1حت�س���ني1مفهوم1الذات1وتنمية1دافعية1
االإجناز1لديهم1وحتقيق1توافقهم1الدرا�سي.

خام�صًا : التعريفات الإجرائية مل�صطلحات الدرا�صة :
يعر�ص1الباحثان1التعريفات1االإجرائية1مل�سطلحات1الدرا�سة1:

1 دافعي�ة الجن�از :1ه���ي1ق���درة1الفرد1عل���ى1املثابرة1وح���ب1اال�ستط���الع1,1و�سعيه1-
لتحقي���ق1اأهداف���ه1ال�سب���اع1حاجات���ه1وطموحات���ه1والتف���وق1على1ال���ذات1وعلى1

االآخرين1,1والتغلب1على1العقبات1.

1 مفه�وم ال�ذات1:1ه���ي1ال�س���ورة1الت���ي1كونه���ا1الف���رد1ع���ن1نف�س���ه1يف1النواح���ي1-
االأكادميية1واجلتماعية1والنف�سية1واجل�سمية1.

1 التواف�ق الدرا�س�ي :1ه���ي1ق���درة1الطالب1على1التكي���ف1و1االن�سج���ام1مع1بيئته1-
الدرا�سي���ة11و1يظه���ر1ذل���ك1م���ن1خ���الل1اقام���ة1عالق���ات1طيب���ة1م���ع1زمالئه1و1
معلمي���ه1و1اقبال���ه1عل���ى1الدرا�سة1ب���كل1طاقات���ه1املمكنه1و1قدرت���ه1على1تنظيم1

اأوقات1الدرا�سة1واال�ستذكار

1 املوهوب�ني1:1ه���م1جمموعة1م���ن1االأ�سخا����ص1الذين1يتميزون1ب���ذكاء1مرتفع1-
وحت�سيل1اأكادميى1عاٍل1وقدرات1بارعة1.
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1 املوهوب�ني ذوي �سعوب�ات التعل�م :1ه���م1االأطف���ال1الذي���ن1ميلك���ون1مواهب1-
اأو1اإمكان���ات1عقلي���ة1غ���ري1عادي���ة1ب���ارزة1,1متكنهم1م���ن1حتقيق1م�ستوي���ات1اأداء1
اأكادميي���ة1عالية1ولكنه���م1يعانون1من1�سعوبات1نوعية1يف1التعلم1,1يظهر1ذلك1

من1خالل1انخفا�ص1اأدائهم1ب�سكل1ملحوظ1.

�صاد�صًا : املفاهيم الأ�صا�صية يف الدرا�صة احلالية : 
Giftedness1:اأ( املوهوبون(

ا�ستخ���دم1م�سطلح1املوهبة1Giftedness1للدالل���ة1على1فئة1من1االأفراد1يتميزون1
بارتف���اع1وا�س���ح1يف1مواهبه���م1وقدراته���م1العقلي���ة1,1كا1اأنهم1يتمي���زون1عن1غريهم1
بح�س���ن1اأدائه���م1يف1جم���االت1احلياة1املختلف���ة1.1ويعد1مفهوم1املوهب���ة1من1املفاهيم1
امللتب�س���ة1والت���ي1حتت���اج1اإىل1دق���ة1يف1ال�سياغ���ة1نظ���را1ًللتداخل1بينه1وب���ني1مفهوم1
التف���وق1العقلى1.1في�سري1Mc Clellan (2002)1اأن1املوهبة1ارتبطت1بالعبقرية1,1
وقد1ا�ستمر1التداخل1بني1هذين1املفهومني1منذ1عهد1Terman1حتى1وقت1قريب1
,1حي���ث1ينظ���ر1اإىل1الذين1ي�سجلون1درج���ات1مرتفعة1على1اختب���ارات1الذكاء1باأنهم1
عباق���رة1اأو1موهوب���ني1,1ويف1الوقت1الراهن1رف�ص1هذا1التعميم1,1حيث1اأكد1العديد1
م���ن1الباحث���ني1عل���ى1اأن1املوهب���ة1متثل1قيم���ة1اأكرب1من1جم���رد1الق���درات1العقلية1,1
فاملوه���وب1ه���و1ذلك1ال�سخ�ص1الذي1يظهر1م�ستوى1مرتفع1من1االأداء1يف1واحدة1اأو1

اأكر1من1جماالت1التعبري1التي1حتظى1بتقدير1اجتماعي1.

كما1ي�سيف1عبد1الرحمن1�سليمان1و�سفاء1اأحمد1)2001(1اأن1م�سطلح1املوهبة1قد1
ا�ستخدم1فى1الن�سف1الثانى1من1القرن1الع�سرين1للتعبري1عن1التفوق1واملتفوقني1
.1ويذكر1زكريا1ال�سربينى1وي�سريه1�سادق1)2001(1اأن1م�سطلح1املوهبة1اأو1التفوق1
ي�ستخ���دم1للداللة1عل���ى1جمموعة1من1االأ�سخا�ص1الذين1يتميزون1بذكاء1مرتفع1
وحت�سي���ل1اأكادمي���ى1عاٍل1وقدرات1بارع���ة1,1وقد1ا�س���ارا1اإىل1اأن1املوهوبني1اأكادمييا1
يحفظ���ون1درو�سه���م1ب�سهول���ة1و�سرع���ة1اأو1ف���ى1وق���ت1ق�س���ري1وع���ادة1له���م1درجات1
مرتفع���ة1ف���ى1اختب���ار1الذكاء.1كم���ا1ي�سيف1حمم���ود1من�سي1وعادل1البن���ا1)2002(1
اأن1املوه���وب1ه���و1كل1م���ن1تف���وق1فى1اأدائه1عل���ى1اأقرانه1ف���ى1االأن�سط���ة1االأكادميية1
اأو1الفني���ة1اأو1االجتماعي���ة.11كم���ا1ي���رى1عب���د1املطل���ب1القريط���ى1)2005(1اإىل1اأن1
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املوهبة1هى1حم�سلة1التفاعل1بني1كل1من1العوامل1الوراثية1والعوامل1الدافعية1
وخ�سائ����ص1ال�سخ�سي���ة1اخلا�س���ة1بالف���رد,1واملواه���ب1ال1تقت�س���ر1عل���ى1املج���االت1
غ���ري1االأكادميي���ة1فح�س���ب,1واإمن���ا1ت�سم���ل1املج���االت1االأكادميية1اأي�س���ا1ًبح�سب1ما1
يتهي���اأ1للفرد1م���ن1فر�ص1ال�ستثمار1طاقاته1العقلية,1وحت���ى1عندما1كان1ُي�ستخدم1
م�سطلح1املوهبة1للتعبري1عن1املتفوقني1فاإنه1يق�سد1به1املوهبة1االأكادميية1التى1

تتبدى1فى1التح�سيل1املرتفع.

اأ�ساليب التعرف على املوهوبني: 
يع���د1اكت�ساف1وت�سخي����ص1ذوي1املوهبة1اخلطوة1االأوىل1يف1طريق1العناية1 1
به���م1واالهتم���ام1مبتطلباته���م1واحتياجاته���م1التعليمية1والتعرف1عل���ى1امل�سكالت1
الت���ى1تواجهه���م1واإع���داد1الربام���ج1الرتبوية1الالزمة1له���م1على1اعتب���ار1اأنهم1اأحد1
فئ���ات1الرتبي���ة1اخلا�س���ة11,1لذا1توىل1ال���دول1املتقدمة1اأهمية1بالغ���ة1للك�سف1املبكر1

عن1املوهوبني1.1

وق���د1ح���دد1عب���د1الرحم���ن1�سليم���ان)2001(1العدي���د1م���ن1الو�سائ���ل1الت���ى1
ت�ستخ���دم1ف���ى1الك�سف1عن1املوهوبني1مث���ل1اختبارات1ال���ذكاء1,1واختبارات1االبتكار1
,1ومقايي����ص1التقدي���ر1ال�سلوكي���ة1,1وتر�سيحات1املعلم���ني1,1و1تر�سيحات1الوالدين1,1
وتقدير1االأقران1,1والتقارير1الذاتية1,1وتر�سيحات1اخلرباء1.1كما1ركز1عبد1الرقيب1
البح���ريي1)2006(1عل���ى1اأن1االبتكارية1هى1ال�سف���ة1املميزة1لعمل1املوهوب1و�سلوكه1
,1فاالبتكاري���ة1عن�س���ر1م���ن1عنا�س���ر1املوهب���ة1فلي�ست1امله���ارة1ف���ى1االأداء1دلياًل1على1
املوهب���ة1,1كم���ا1ُينظر1لالبتكارية1عل���ى1اأنها1عن�سر1مهم1ف���ى1التح�سيل1االأكادميى1
املرتف���ع1ل���دى1املوهوب,1وبجان���ب1االبتكارية1يعد1الذكاء1عن�س���را1ًاآخر1من1عنا�سر1
املوهبة1وتت�سح1اآثاره1فى1زيادة1التح�سيل1,1ومن1ثم1فاملزج1بني1الذكاء1واالبتكارية1

يكون1له1اأثر1ملمو�ص1فى1زيادة1التعلم1لدى1الطفل1املوهوب.11

باالإ�سافة1اإىل1ما1�سبق1فاإن1عملية1ت�سخي�ص1املوهوبني1حتتاج1اإىل1حتديد1
�سم���ات1وخ�سائ�ص1هذه1الفئة.1لذا1ت���رى1�سناء1�سليمان1)2006(1اأن1مقدرة1الطفل1
املوهوب1على1النمو1والتطور1تعتمد1على1خ�سائ�ص1يولد1بها,1عالوة1على1اأ�سلوب1
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التعام���ل1م���ع1ف�سوله1فى1املنزل1واملدر�سة1فاإذا1تقب���ل1االأهل1فى1املنزل1وامل�سئولون1
فى1املدر�سة1هذا1الف�سول1وحب1اال�ستطالع1لدى1الطفل؛1فاإن1ذلك1�سوف1ي�ساعد1
ف���ى1تبل���ور1�سخ�سي���ة1الطفل1بطريقة1�سوي���ة,1اأما1اإذا1حدث1العك����ص1ومل1ًيْعَط1هذا1
الطف���ل1الت�سجي���ع1الكافى1�سيجد1لنف�سه1اهتمام���ات1غريبة1ي�سغل1نف�سه1بها1كنوع1

من1املحافظة1على1كيانه.

املوهبة يف �سوء بع�س النظريات: 
• منوذج1Renzulli1الثالثى:111111111111111111111111111111	

ي���رى1Renzulli et al. (1997)11يف1نظريت���ه1ع���ن1احللق���ات1الث���الث1اأن1 1
املوهب���ة1تتاألف1من1تفاعل1وتقاطع1ثالث1جمموعات1من1ال�سمات1االإن�سانية1وهى1
ق���درات1عام���ة1فوق1املتو�سط���ة1)الذكاء(1,1وم�ستوي���ات1عالية1من1االلت���زام1باملهمة11
)الدافعي���ة1واملثاب���رة(1وم�ستوي���ات1عالية1من1االبتكار1)االإب���داع(1,1واملوهوبون1هم1
اأولئك1االأطفال1الذين1ميتلكون1اأو1لديهم1القدرة1على1تطوير1هذه1الرتكيبة1من1

ال�سمات1وا�ستخدامها1يف1اأى1جمال1قيم1لالأداء1االإن�سانى.

• منوذجTaylor1 للمواهب املتعددة:	
يذكر1عبداملطلب1القريطى1)2005(1منوذج1تايلور1متعدد1املواهب1ال1يهتم1
بتعري���ف1املوهب���ة1والتفوق1,1ولكنه1ينظر1اإىل1الطالب1على1اأنهم1ميتلكون1مهارات1
واأوج���ه1تف���وق1من1نوع1اآخر.1فق���د1و�سع1تايلور1املواهب1اإىل1ت�س���ع1مواهب1؛1�سميت1
املوهب���ة1الثانية1وحت���ى1ال�ساد�سة1منها1مبواهب1التفك���ري1العقلي1وهي:1)التفكري1
الغزي���ر1,1التوا�س���ل1,1التنبوؤ1,1اتخاذ1القرار1والتخطيط(1وت�سهم1يف1عملية1االإبداع1
والقدرة1على1حل1امل�سكالت.1اأما1املواهب1الثالثة1االأخرية1)1التنفيذ1,1والعالقات1
االإن�ساني���ة1,1واغتن���ام1الفر����ص1(1فه���ي1اأ�سا�سية1يف1جم���ال1نقل1االأف���كار1اإىل1الواقع1

العملي1.1

وت�س���ري1ته���اين1عثمان1)120071(1اإيل1اأن1ه���ذا1النموذج1ي�ستند1على1فر�سية1
موؤداها:1اأن1كل1طفل1موهوب1لديه1من1املواهب1ما1يحتاج1اإىل1تطوير1ومنو,1وهى1
ف���ى1احلقيق���ة1قدرات1تعتمد1على1تراكمية1املعرفة1وعل���ى1اإك�ساب1االأطفال1املعارف1
م���ن1ناحي���ة1,1واإيج���اد1املث���ريات1املتنوع���ة1التى1ت���وؤدى1اإىل1منو1املواهب1م���ن1ناحية1
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اأخ���رى1وذل���ك1بن���اء1على1اأن1كل1طفل1لدي���ه1منط1فريد1فى1القوى1ف���ى1منطقة1اأو1
اأكر1وله1منحى1منائى1فريد1فى1كل1منطقة1موهوبة1لديه1

 GIFTED/LEARNINGالتعل�م �سعوب�ات  ذوي  املوهوب�ني  )ب( 
:1DISABLED

اإن1�سعوب���ة1التعل���م1واملوهب���ة1ثنائية1يجد1الكثري1من1االأف���راد1�سعوبة1يف1 1
فهما1وتقبلها1؛1مما1دفع1الباحثني1اإىل1االهتمام1بهذه1الفئة1من1االأطفال1للتعرف1
عل���ى1م�سكالته���م1وتق���دمي1الربام���ج1واخلدم���ات1الرتبوي���ة1الالزم���ة1واملنا�سب���ة1

للموهبة1التي1يتمتعون1بها1وال�سعوبات1التعليمية1التي1يعانون1منها1.

وقد1اأ�سارLovett & Lewandowski (2006)1 اإىل1ظهور1هذه1الفئة1 1
يف1العقد1الثامن1من1القرن1الع�سرين1فهي1فئة1من1ذوى1�سعوبات1التعلم1متتلك1
�سف���ات1املوهوب���ني؛1فه���م1يعان���ون1م���ن1انخفا����ص1يف1حت�سيلهم1ويف1نف����ص1الوقت1

يتمتعون1بقدرة1عقلية1عامة1تتفوق1على1نظائرهم1من1العاديني.

تعريف املوهوبني ذوى �سعوبات التعلم :
ظه���ر1العدي���د1م���ن1اجله���ود1الت���ي1حاول���ت1اأن1ت�س���ل1اإىل1تعري���ف1يت�س���م1 1
بال�سمولي���ة1لفئة1املوهوبني1ذوى1�سعوبات1التعلم1؛1ويعزى1هذا1التعدد1للغمو�ص1
اأو1التناق����ص1ال���ذي1يغل���ف1ه���ذه1الفئ���ة1فه���م1حما�س���رون1ب���ني1نقي�س���ني1املوهبة1
و�سعوب���ات1التعلم1.1وتك�س���ف1Willard-Holt (1999)اأن1�سياغة1تعريف1للطفل1
املوه���وب1ذي1�سعوب���ة1التعل���م1يعد1م�سكلة1؛1حي���ث1اإن1التعريفات1الت���ي1ت�ستند1اإىل1
االختب���ارات1وبطاق���ة1املالحظة1تع���د1غري1كافية1وحتتاج1اإىل1اإع���ادة1نظر1,1وكذلك1
االعتم���اد1على1القوائم1الرئي�س���ة1لل�سمات1ال�سخ�سية1للطفل1املوهوب1ذي1�سعوبة1
التعلم1تعد1غري1كافية1؛1وذلك1لعدم1تغطيتها1للجهود1التي11يبذلها1االأطفال1ذوو1

�سعوبات1التعلم1ملواجهة1هذه1ال�سعوبات1.

وميك���ن1اأن1نعر����ص1لعدد1من1هذه1اجلهود1التي1حاولت1اأن1ت�سيغ1تعريف1 1
لفئ���ة1املوهوب���ني1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1؛1حي���ث1يع���رف1فتح���ي1الزي���ات1)2002(1
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االأطف���ال1املوهوب���ني1ذوى1�سعوبات1التعلم1باأنهم1اأولئ���ك1االأطفال1الذين1ميلكون1
مواه���ب1اأو1اإمكان���ات1عقلية1غري1عادية1ب���ارزة1,1متكنهم1من1حتقيق1م�ستويات1اأداء1
اأكادميي���ة1عالي���ة1ولكنه���م1يعان���ون1م���ن1�سعوبات1نوعي���ة1يف1التعل���م1,1جتعل1بع�ص1
مظاه���ر1التح�سي���ل1اأو1االإجن���از1االأكادمي���ي1�سعب���ة1,1كما1جتعل1اأداءه���م1منخف�سا1ً
انخفا�سا1ًملمو�ساً.1ويعرفهم1McCoach. et al. (2001)1باأنهم1االأطفال1الذين1
لديه���م1ق���درات1عقلية1فائقة1اإال1اأنهم1يظهرون1تناق�سا1ًوا�سحا1ًبني1هذه1القدرات1
وم�ست���وى1اأدائه���م1يف1جم���ال1اأكادميي1معني1مثل1الق���راءة,1اأو1احل�ساب1,1اأو1الهجاء1
,1اأو1التعب���ري1الكتاب���ي1,1فيك���ون1اأداوؤه���م1االأكادمي���ي1منخف�س���ا1ًانخفا�س���ا1ًجوهريا1ً
عل���ى1الرغ���م1من1اأنه1من1املتوقع1اأن1يكون1متنا�سبا1ًم���ع1قدراتهم1العقلية1اخلا�سة1
,1وال1يرج���ع1ه���ذا1التناق�ص1لنق�ص1يف1الفر�ص1التعليمية1اأو1ل�سعف1�سحي1معني.1
وتعرفه���م1ن�س���رة1جلجل1)2002(1باأنه���م1هوؤالء1االأطفال1الذي���ن1ميتلكون1موهبة1
اأو1ذكاء1ب���ارز1اأو1الق���ادرون1عل���ى1االأداء1املرتف���ع1,1لكنه���م1يف1نف����ص1الوقت1يواجهون1
�سعوب���ات1يف1التعل���م1جتعل1من1حتقي���ق1بع�ص1جوانب1التح�سي���ل1االأكادميي1اأمرا1ً
�سعبا1.1ًويعرفهم1عادل1حممد1)2005(1باأنهم1اأولئك1االأطفال1الذين1تكون1لديهم1
موهبة1وا�سحة1وبارزة1يف1جمال1اأو1اأكر1من1املجاالت1املتعددة1للموهبة1ومع1ذلك1
فه���م1يعان���ون1يف1الوقت1ذات���ه1من1اإحدى1�سعوب���ات1التعلم1التي11يك���ون1لها1مردود1
�سلب���ي1عليه���م؛1حي���ث1ت���وؤدى1اإىل1انخفا����ص1حت�سيله���م1املدر�سي1ووج���ود1�سعوبة1

وا�سحة1فيه1وذلك1يف1اأحد1املجاالت1الدرا�سية1.

مما �سبق يت�سح اأن املوهوبني ذوي �سعوبات التعلم لديهم :
ق���درات1عقلي���ة1فائق���ة1اأو1مواهب1غ���ري1عادية1يف1واح���دة1اأو1اأك���ر1من1جوانب1- 

املوهبة.
يعان���ون1م���ن1�سعوب���ة1نوعي���ة1يف1التعل���م1تظه���ر1بو�س���وح1يف1اإح���دى1املج���االت1- 

االأكادميي���ة1كالق���راءة1اأو1الكتاب���ة1اأو1الهجاء1اأو1احل�س���اب1,1تتمثل1يف1انخفا�ص1
حت�سيلهم1يف1تلك1املجاالت1.

�سعوبات1التعلم1ال1تعود1اإىل1نق�ص1يف1فر�ص1التعليم1اأو1اإعاقة1�سحية1معينة1.- 
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�سمات الأطفال املوهوبني ذوى �سعوبات التعلم:
اأ�س���ارت11King (2005)1اإىل1اأن1االأطف���ال1املوهوبني1ذوى1�سعوبات1التعلم1
ينتم���ون1اإىل1م���ا1يعرف1ب���ذوي1االزدواجي���ة1يف1اخلوا�ص1واالحتياج���ات1,1كما1اأنهم1
له���م1حاج���ات1اجتماعي���ة1وانفعالي���ة1تختل���ف1عن1املوهوب���ني1العادي���ني1؛11حيث1اإن1
م�سطلح1املوهوبني1ذوى1�سعوبات1التعلم1يعنى1جانبا1ًاإيجابيا1ًوهو1املوهبة1واأخرا1ً
�سلبي���ا1ًويعن���ى1�سعوب���ات1التعل���م1وهو1م���ا1ين�ساأ1عنه1جوان���ب1انفعالي���ة1�سالبة1مثل1
االإحباط1والعزلة1واالكتئاب1.1كما1ت�سري1Baum, et al. (2001)1اإىل1اأن1االأطفال1
املوهوب���ني1ذوى1�سعوب���ات1التعل���م1والذين1يج���دون1�سعوبة1يف1الق���راءة1واحل�ساب1
والتهجي1والكتابة1تنعك�ص1هذه1ال�سعوبات1لديهم1على1بنائهم1النف�سي1في�سابون1
باالإحب���اط1يف1�سن���وات1الطفولة1املبكرة1ورمبا1ي�ستم���ر1معهم1طوال1حياتهم1اإن1مل1
يت���م1الت�س���دي1لها.1باالإ�سافة1اإىل1ما1�سبق1ي���رىBeckley (1998)1 اأن1االأطفال1
املوهوبني1ذوى1�سعوبات1التعلم1كثريا1ًما1ينظرون1اإىل1اأنف�سهم1على1اأنهم1عاجزون1
ع���ن1التح�سي���ل1يف1املج���االت1االأكادميي���ة1مم���ا1يزيد1م���ن1رغبتهم1يف1جتن���ب1املهام1
املدر�سي���ة1,1وه���م1ي�سعرون1باخلجل1ويرون1اأنه���م1اأقل1فاعلية1يف1االأداء1االأكادميي1,1
وكث���ريا1ًم���ا1ي�سيبهم1الياأ����ص1,1فمع1حما�سهم1وقدراتهم1العالي���ة1ي�سابون1بالف�سل1
,1وم���ن1ث���م1يعر�سه���م1هذا1ال�سع���ور1اإىل1ع���دم1التكافوؤ1نظ���را1ًمل�ستواه���م1االأكادميي1
املنخف�ص1,1كما1ي�سعرون1بعدم1االنتماء1لزمالئهم1ومييلون1اإىل1االهتمامات1ذات1
اجلوان���ب1االبتكاري���ة1,1فلديهم1الق���درة1على1الت�سوير1ال�سري���ع1وتخيل1العالقات1

والت�سميمات1وفهم1التعميمات1واملجردات.1

وق���د1تعر�س���ت1فئ���ة1االأطفال1املوهوب���ني1ذوى1�سعوبات1التعل���م1لكثري1من1
االإهم���ال1وع���دم1الدقة1يف1الت�سخي�ص1من1قبل1املعلم���ني1ويرجع1ذلك1اإىل1حالتهم1
اخلفية1اأو1املختبئة1وهوؤالء1االأطفال1غالبا1ًما1يكونوا1متوترين1ب�سبب1م�سكالتهم1
النف�سي���ة1الت���ي11يتعر�سون1له���ا1.1كما1ُترجع1درا�سة1بطر����ص1حافظ1)2005(1�سبب1
ارتفاع1ن�سبة1اال�سطرابات1النف�سية11لدى1االأطفال1املوهوبني1ذوى1�سعوبات1تعلم1
القراءة1اإىل1تعر�سهم1للعديد1من1ال�سغوط1مما1ي�سعرهم1باالإحباط1وعدم1الثقة1
بالنف����ص1كم���ا1اأثب���ت1اأن1امل�سان���دة1االجتماعي���ة1له���ا1دور1مه���م1يف1التق���دم1العالجى1
القرائ���ي1وخف����ص1ح���دة1ال�سغ���ط1الت���ي11يتعر�س���ون1له���ا1.1كم���ا1تو�سل���ت1درا�س���ة1
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1Silverman (1997)اإىل1اأن1الطفل1املوهوب1ذو1�سعوبة1التعلم1هو1ذلك1الطفل1
ال���ذي1يك���ون1لديه:1ذكاء1فوق1املتو�سط1,1قدرة1لفظية1عالية1مع1بناء1لغوى1معقد,1
مه���ارات1متقدم���ة1يف1حل1امل�سكالت1,1تفكري1ابت���كارى1منتج1,1اهتمامات1متعددة1يف1
�ست���ى1جم���االت1املعرف���ة1,1ح�سا�سية1�سدي���دة1ومرح1وحب1اال�ستط���الع.1كما1تعر�ص1
1Robinson (1999)ملجموعة1من1خ�سائ�ص11االأطفال1املوهوبني1ذوى1�سعوبات1
التعل���م1ه���ي:1االإتقان1,1نق�ص1املهارات1االجتماعية1,1تقدي���ر1ذات1منخف�ص,1ت�ستت1
االنتب���اه1,1ع���دم1كفاءة1نف�ص1حركية1,1انتب���اه1غري1متوا�سل1,1اإحباط1من1متطلبات1
الف�سل1الدرا�سي1,1النقد1املفرط1للذات1ولالآخرين,1رف�ص1اأو1مترد1�سد1التدريب1
 Baldwin)1اأو1التك���رار1باالإ�ساف���ة1اإىل1ع���دم1املرون���ة1ومقاوم���ة1التغيري1.1ويذك���ر
1994) اأن1�س���راع1هوؤالء1االأطف���ال1لكي1يتفهموا1مواطن1ال�سعف1ومواطن1القوة1
لديه���م,1ويتعامل���وا1معها1,1رمبا1يق���ود1اإىل1رد1فعل1عنيف11فلكي1يدرك1هذا1الطفل1
اأنه1متميز1يف1اإدراك1املفاهيم1واملعارف1عن1زمالئه1,1ولكنه1يتاأخر1عنهم1يف1قدرته1
عل���ى1املعاجل���ة,1واالنتب���اه,1والرتكي���ز1اأو1االإدراك1احل�س���ى1,1ف���ال1ب���د1ل���ه1اأن1ي�ساب11

باال�سطراب1وال�سك1يف1الذات1,1مما1ي�سهم1يف1تدنى1مفهوم1الذات1لديه.

مم���ا1�سب���ق1يت�س���ح1اأن1خ�سائ����ص1املوهوب���ني11ذوى1�سعوب���ات1التعل���م1ق���د1
تنوعت1بني1جوانب1اأكادميية1تعليمية1اأو1معرفية1ومهارية1وانفعالية1واجتماعية1
و�سلوكي���ة1عام���ة1ومتي���زت1مبجموع���ة1م���ن1التناق�س���ات1الناجت���ة1ع���ن1طبيعته���ا1
اال�ستثنائي���ة1املزدوج���ة1والت���ي11جتمع1اأو1متثل1خ�سائ�ص1فئت���ي1املوهبة1و�سعوبات1

التعلم1يف1فئة1واحدة1ذات1خ�سائ�ص1و�سمات1موحدة.1

Self Concept1: ج( مفهوم الذات(
لق���د1حظ���ي1مفه���وم1ال���ذات1باهتم���ام1بال���غ1عل���ى1امت���داد1الرب���ع1االأخ���ري1
م���ن1الق���رن1املا�س���ي,1واأ�سحى1من1املتغ���ريات1النف�سي���ة1االأكر1�سيوع���ا1يف1الرتاث1
ال�سيكولوج���ي1املعا�س���ر1باعتب���اره1املح���ور1االأ�سا�سي1لفه���م1النف����ص1الب�سرية1,1فهو1
ي�س���ري1اإىل1اأف���كار1الف���رد1واجتاهات���ه1وم�ساع���ره1الت���ى1يكونه���ا1جتاه1نف�س���ه1وجتاه1
االآخري���ن1,1وميث���ل1روؤيته1وخرباته1العميق���ة1بنف�سه1وتقييمه1له���ا.1ويعر�ص1عبد1
الرحمن1�سليمان1)1998(1لتمييز1Hamacheck1بني1م�سطلحي1الذات1ومفهوم1
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ال���ذات1واأن1كال1منهم���ا1ميثل1جزءا1ًمن1�سخ�سية1الفرد1الكلية1,1فالذات1ي�سري1اإىل1
اجلان���ب1ال���ذي1نعيه1ع���ن1اأنف�سنا1يف1امل�ست���وى1ال�سع���وري1,1اأما1مفهوم1ال���ذات1فاإنه1
ي�س���ري1اإىل1تل���ك1املجموع���ة1اخلا�سة1م���ن1االأف���كار1واالجتاهات1التي1تتك���ون1لدينا1
ح���ول1وعين���ا1باأنف�سن���ا1يف1اأي1حلظ���ة1من1الزم���ن,1اأو1هو1ذلك1البن���اء1املعريف1املنظم1
ال���ذي1ين�ساأ1من1خرباتنا1باأنف�سنا,1ومن1الوعي1باأنف�سنا1تنمو1اأفكارنا1اأو1مفاهيمنا1

عن1نوع1ال�سخ�ص1الذي1جنده1يف1اأنف�سنا.

كم���ا1ميث���ل1مفه���وم1ال���ذات1متغ���ريا1ًمهم���ا1يف1عملي���ة1التعل���م1,1فه���و1م���ن1
املح���ددات1املهمة1يف1خربات1التعلم1لدى1الطالب1يف1مراحلهم1التعليمية1املختلفة1
,1وق���د1تع���ددت1تعريف���ات1مفهوم1ال���ذات1وتنوعت1تبع���ا1لطبيعة1الدرا�س���ة1والروؤية1
الت���ي1يتبناه���ا1الباحث���ون1حول1هذا1املفه���وم1وعالقته1ب�سخ�سي���ة1الفرد1ومن1هذه1
التعريف���ات1:1تعري���ف1�سيد1غنيم1)1987(1مفهوم1الذات1باأن���ه1الفكرة1التي1يكونها1
الف���رد1ع���ن1نف�س���ه1مب���ا1تت�سم���ن1م���ن1جوان���ب1ج�سمي���ة,1واجتماعي���ة,1واأخالقية,1
وانفعالية1من1خالل1عالقته1باالآخرين1وتفاعله1معهم.1ويعرفه1جابر1عبداحلميد1
وعالء1كفايف1)1992(1باأنه1مفهوم1الفرد1وتقييمه1لنف�سه1مبا1ي�ستمل1عليه1من1قيم1
وق���درات1واأه���داف1وا�ستحق���اق1�سخ�سي1.1ويعرف���ه1عادل1االأ�س���ول1)1993(1مفهوم1
ال���ذات1لف���رد1ما1باأنه1“ تكوين1معريف1منظ���م1موحد1ومتعلم1للمدركات1ال�سعورية1
والتط���ورات1والتعميمات1اخلا�سة1بالذات1ويبلوره1الف���رد1ويعتربه1تعريفا1نف�سيا1
لذاته1,1كما1اأنه1يحدد1اإجناز1املرء1الفعلي1ويظهر1جزيئا1يف1خربات1الفرد1بالواقع1
واحتكاك���ه1ب���ه1,1ويتاأثر1تاأث���ريا1كبريا1باالأحكام1التي1يتلقاها1م���ن1االأ�سخا�ص1ذوي1
االأهمي���ة1االنفعالية1يف1حياة1الفرد1,1وبتف�سريات���ه1ال�ستجاباتهم1نحوه”.1ويعرفه1
�سال���ح1عل���ى1)1994(1املجموع1الكلي1الإدراكات1الف���رد1,1وهو1�سورة1مركبة1وموؤلفة1
م���ن1تفك���ري1الفرد1عن1نف�سه1,1وعن1حت�سيله1,1وعن1خ�سائ�سه1و�سفاته1اجل�سمية1
والعقلي���ة1وال�سخ�سية1واجتاهاته1نحو1نف�سه1وتفكريه1,1مبا1يف�سل1االآخرون1عنه1
ومب���ا1يف�س���ل1اأن1يكون1عليه1.1كما1عرفه1حامد1زهران1)1997(1باأنه1تكوين1معريف1
منظ���م1موح���د1ومتعل���م1للم���دركات1ال�سعورية1والت�س���ورات1والتقييم���ات1اخلا�سة1

بالذات1,1ببلورة1الفرد1ويعتربه1تعريفا1نف�سيا1لذاته.
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ومن خالل التعريفات ال�سابقة ملفهوم الذات ميكن مالحظة ما يلي :
ميك���ن1التع���رف1على1مفهوم1الف���رد1عن1ذاته1من1خالل1اإجابات���ه1ال�سادقة1عن1- 

ال�سوؤال1من1اأنا؟1.
مفهوم1الذات1اإما1اأن1يكون1اإيجابيا1اأو1�سلبيا1.- 
مفهوم1الذات1قابل1للتعديل1والتغيري1اإذا1ما1توفر1املناخ1املالئم1لذلك1.- 
مفهوم1الذات1متعلم1ومكت�سب1الأنه1قائم1على1التفاعل1االجتماعي1باالآخرين1.- 
مفهوم1الذات1يعرب1عما1لدى1الفرد1من1اأفكار1وم�ساعر1واجتاهات1نحو1نف�سه1يف1- 

خمتلف1جوانب1ال�سخ�سية1)1اجل�سمية1والعقلية1واالنفعالية1واالجتماعية(1.
ويع���رف1الباح���ث1مفه���وم1ال���ذات1باأن���ه1الدرجة1الت���ي1يح�سل1عليه���ا1الطالب1علي1

مقيا�ص1مفهوم1الذات.

النظريات املف�سرة ملفهوم الذات:-
- نظرية التحليل النف�سى:

 Froud ، Sullivan1اهت���م1الكث���ري1م���ن1رواد1التحلي���ل1النف�س���ي1مث���ل
Adler ،  Jung ،,1بدرا�س���ة1مفه���وم1ال���ذات1؛1فق���د1اأعط���ى1Froud1لالأن���ا1مكان���ة1
ب���ارزة1يف1نظريت���ه1لبن���اء1ال�سخ�سي���ة1؛1حي���ث1ي���رى1اأن1مفهوم1االأن���ا1يعنى1جمموع1
ال���ذات1فتعن���ى1 اأم���ا1 1, الوظائ���ف1النف�سي���ة1الت���ي1تتحك���م1يف1ال�سل���وك1والتواف���ق1
الفك���رة1الت���ي1يكونه���ا1الفرد1ع���ن1هذه1الوظائ���ف1وتقييمه1له���ا1,1واجتاهه1نحوها,1
اأي1اأن1العالق���ة1ب���ني1ال���ذات1واالأن���ا1كالعالق���ة1ب���ني1االإدراك1ومو�س���وع1االإدراك1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
)لوي����ص1مليكة19591,1(.1وي���رى1Sullivan1اأن1جهاز1الذات1ينمو1بطريقة1يحفظ1
بها1نف�سه1�سد1القلق1الذي1يعترب1نتاجا1للتفاعل1االجتماعي1,1ومتنع1الذات1الفرد1
من1اأن1ينقذ1ذاته1نقدا1مو�سوعيا1واأن1ي�سدر1على1نف�سه1اأحكاما1مو�سوعية1,1كما1
ي���رى1اأن1نظ���ام1ال���ذات1يو�س���ف1باعتب���اره1و�سيا1يرعى1اأم���ن1الف���رد1,1ويعرتف1باأن1
الذات1حجر1العرة1الرئي�ص1يف1وجه1التغريات1امل�ستحبة1يف1ال�سخ�سية1,1كما1يرى1
اأن1اأه���م1العوام���ل1املوؤثرة1يف1ت�سكيل1وتكوين1مفهوم1ال���ذات1�سواء1الذات1الطيبة1اأو1
ال�سري���رة1ه���ي1من���ط1العالق���ة1بني1الولي���د1واأمه1,1ف���اإذا1خلت1من1القل���ق1حتقق1له1
اإ�سباع1احلاجات1االأولية1واالأمان1واكت�سبت1الذات1مفهوم1اإيجابي1والعك�ص1�سحيح1

)زكريا1ال�سربينى1وعبد1املجيد1اأحمد1998,1(.
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1اأم���ا1Adler1ف���ريى1اأن1ال���ذات1متث���ل1تنظيم���ا1يح���دد1للف���رد1�سخ�سيت���ه1
وفرديت���ه1,1وه���ذا1التنظي���م1يف�س���ر1خ���ربات1الكائ���ن1الع�س���وي1ويعطيه���ا1معناها1,1
ويرى1اأن1الذات1املبتكرة1هي1حجر1الزاوية1يف1بناء1وتنظيم1ال�سخ�سية1وهي1ت�سغل1
مكان���ا1متو�سط���ا1بني1املث���ريات1التي1يتعر�ص1لها1الف���رد1واال�ستجابات1التي1ت�سدر1
عن���ه1بالن�سب���ة1له���ذه1املث���ريات1)عبدالفتاح1دوي���دار,19921(1.1كما1ي���ري1Adler1اأن1
الذات1تت�سكل1من1عدة1عوامل1منها1:1وجود1الفرد1يف1جو1من1االن�سجام1والتفاهم1
االأ�سرى1,1والتفاهم1مع1االأقران,1فاإن1كانت1العالقة1ال�سائدة1طيبة1ت�سكل1مفهوم1
ذات1اإيجاب���ي1والعك����ص1�سحيح1,1ومنه���ا1التفاعل1االجتماعي1ال���ذي1تنمو1وتت�سكل1
من1خالله1الذات1,1وذلك1بوجود1دافع1داخلي1قوى1واهتمام1اجتماعي1مولد1درجة1
عالي���ة1م���ن1الن�س���اط1الإر�ساء1ذاته1م���ن1خالل1االآخري���ن1)في�سل1عبا����ص,20011(.1
ويرى1Jung1اأن1الذات1والتي1تقع1يف1موقع1متو�سط1بني1ال�سعور1والال�سعور1تكون1
ق���ادرة1عل���ى1اأن1اإعطاء11التوازن1لل�سخ�سي���ة1كلها1واإن1اأعلى1م�ستوى1للتفاعل1داخل1
النف����ص1هو1الذات1ويحقق1الوعي1بالذات1الوحدة1للنف�ص1وي�ساعد1على1تكامل1كل1

من1ال�سعور1والال�سعور1)�سيد1غنيم19871,1(11.1

:1Allport11نظرية الذات عند -
ي���رى1Allport1اأن1مفه���وم1ال���ذات1جوهري1واأ�سا�س���ي1يف1ال�سخ�سية1,1لذا1
ف���اإن1معظ���م1مناق�ساته1حول1االأنا1اأو1الذات1تدور1حول1اجلوهر1املميز1للفرد1الذي1
يحت���وي1عل���ى1كل1املظاهر1املتممة1ل�سخ�سية1فرد1ما1والت���ي1تعترب1فريدة1ومميزة1
ل���ه1فتجع���ل1من���ه1ف���ردا1خمتلف���ا1ًعن1بقي���ة1االأف���راد1وحتقق1ل���ه1وحدة1ذاتي���ة1وهذا1
اجلوه���ر1املميز1ي�سمل1االإح�سا�ص1اجل�سم���ي1والتفكري1املنطقى1والكفاح1اجلوهري1
1Allport1ومفاهي���م1�س���ورة1الذات1وتقدي���ر1الذات1)�سيد1غني���م,19871(1.1وي�سيف
اأن1ال�سخ�سي���ة1تدخ���ل1يف1مرحل���ة1امتداد1االأنا1وتنمية1�س���ورة1الذات1,1ومنو1الذات1
املنطقي���ة1العاقل���ة1حت���ى1ي�سب���ح1م���ن1ال�س���روري1افرتا����ص1دواف���ع1ذات1م�ست���وى1
1Allport1خمتل���ف1تعك�ص1كفاح���ات1موحدة1ممتدة1ممي���زة,1واجلوهر1املمي���ز1عند
يعن���ى1اأن1االإن�سان1يرغ���ب1يف1اأن1ي�سبح1�سيئا1ًلذاته1ولي�ص1جمرد1احلياة1وفقا1ًملبداأ1

خف�ص1التوتر.1)جابر1عبد1احلميد,19901(
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:11Rogers نظرية الذات عند -
تق���وم1نظري���ة1الذات1عل���ى1النظرة1لطبيع���ة1االإن�سان1,1تل���ك1النظرة1التي1
تفرت����ص1وج���ود1قوة1دافعة1ل���دى1االإن�سان1هي1النزعة1اإىل1حتقي���ق1الذات1)لوي�ص1
مليك���ة19901,1(1.1وتن�س���ب1هذه1النظرية1ل�1Rogers1الذي1عكف1على1درا�سة1وفهم1
الذات1؛1حيث1مل1يقت�سر1على1وجهة1نظر1االآخر1يف1فهم1�سلوك1الفرد1,1بل1اعتمد1
عل���ى1فهم1�سل���وك1الفرد1من1خالل1روؤي���ة1الفرد1لنف�سه,1كما1�سن���ف1مفهوم1الذات1
اإىل1ال���ذات1املدرك���ة1وال���ذات1املثالية1,1فالذات1املدركة1ه���ي1املركز1الذي1تدور1حوله1
كل1خ���ربات1الف���رد؛1فه���ي1ج���زء1من1املج���ال1الظاهري1ال���ذي1يتمي���ز1تدريجيا1ًعن1
بقي���ة1املج���ال1باعتبار1اأنه1�سعور1ال�سخ����ص1بكيانه1وبوجوده1,1بينم���ا1الذات1املثالية1
فه���ي1مفه���وم1الف���رد1لذات���ه1كما1ي���ود1اأن1يك���ون1علي���ه1وتكون1علي���ه1قيم���ه1املثالية,1
وه���ذه1القي���م1مت���ر1بخ���ربات1الف���رد1مبا�س���رة1اأو1ق���د1ميت�سها1م���ن1قي���م1االآخرين1
)حام���د1زه���ران,19971(1.1وي���رى1Rogers1اأن1خربات1الفرد1توؤث���ر1تاأثريا1مبا�سرا1
يف1مفه���وم1ال���ذات1لدي���ه1,1فاالأف���راد1يت�سرف���ون1بط���رق1تت�س���ق1مع1�س���ورة1ذواتهم1
وخرباتهم1وم�ساعرهم1,1وت�سبب1اخلربات1وامل�ساعر1غري1املت�سقة1تهديدا1بالن�سبة1
للفرد1,1وقد1ينكر1ال�سعور1االعرتاف1بها1,1وكلما1زادت1جماالت1اخلربة1التي1يتعني1
عل���ى1الف���رد1اإنكارها1نتيجة1لعدم1ات�ساقها1م���ع1مفهوم1الذات1لديه1ات�سعت1الفجوة1
بني1الذات1والواقع1مما1يزيد1احتمال1حدوث1القلق1)اأحمد1عبداخلالق19931,1(1.1

:Snygg & Combs  نظرية الذات عند -
يق�س���م1Snygg & Combs1املج���ال1الظاهري1اإىل1ق�سمني1فرعيني1هما1
:1ال���ذات1الظاهري���ة1ومفه���وم1الذات1,1فال���ذات1الظاهرية1تت�سم���ن1كل1االأجزاء1يف1
املج���ال1الظاه���ري1الت���ي1خربها1الفرد1كجزء1اأو1خا�سية1لذات���ه1,1اأما1مفهوم1الذات1
فتتك���ون1م���ن1اأج���زاء1املجال1الظاه���ري1التي1تتمي���ز1عن1طريق1الف���رد1كخ�سائ�ص1
حم���ددة1وثابت���ة1لذات���ه1,1ويف1�س���وء1ذل���ك1ف���اإن1املج���ال1الظاه���ري1هو1ال���ذي1يحدد1
ال�سل���وك1وم���ن1ه���ذا1املج���ال1الظاه���ري1تتح���دد1ال���ذات1الظاهري���ة1ويف1النهاي���ة1
يتمي���ز1مفه���وم1الذات1على1اأن���ه1اجلانب1االأك���ر1اأهمية1واالأكر1حتدي���دا1للمجال1
الظاه���ري1ولل���ذات1الظاهري���ة1يف1حتدي���د1الكيفي���ة1الت���ي1ين�س���رف1به���ا1الف���رد

)عبدالفتاح1دويدار19921,1(1.
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:Achievement Motivation1د( الدافعية لالإجناز( 
حظي���ت1الدوافع1باهتم���ام1عدد1كبري1من1علماء1النف����ص1والرتبية1,1فهي1
تع���د1اأح���د1العوام���ل1التي1توؤثر1يف1معظ���م1املواقف1التي1تواج���ه1االإن�سان1وتفر�ص1
علي���ه1�سلوكا1ًمعينا1,1ًولعالقته���ا1بن�ساطه1وفاعليته1وتوجيه1�سلوكه1ويرجع1ذلك1
اإىل1م�سلمة1موؤداها1»اأن1كل1�سلوك1وراءه1دافع«1.1واإذا1كانت1الدافعية1من1املحاور1
الرئي�ص1يف1جمال1علم1النف�ص1,1فاإن1دافعية1االإجناز1متثل1اأحد1اجلوانب1الهامة1
يف1نظ���ام1الدواف���ع1االإن�ساني���ة1,1والت���ي1كانت1حم���ور1اأهتمام1الكثري1م���ن1البحوث1
 Tomlinson1والدرا�س���ات1التي1تناولت1دينامي���ات1ال�سخ�سية1وال�سلوك1.1ومييز
 (1993)بني1الدوافع1الفطرية1البيولوجية1وهي1غري1مكت�سبة1مثل1دافع1اجلوع1
والعط����ص1واجلن�ص1والتخل�ص1م���ن1االأمل1واملحافظة1على1درجة1حرارة1اجل�سم1,1
والدواف���ع1املكت�سبة1وه���ي1التي1تنتج1من1خالل1عملية1التن�سئة1االإجتماعية1التي1
يتعر����ص1له���ا1الفرد1يف1االأ�سرة1واملدر�سة1واحلي1ومع1االأ�سدقاء1وباقي1املوؤ�س�سات1
االأخ���رى1,1وتنم���و1وتعزز1هذه1الدوافع1من1خالل1عملي���ات1الثواب1والعقاب1التي1
ت�سود1ثقافة1جمتمع1ما1,1ومن1االأمثلة1لذلك1احلاجة1اإىل1التح�سيل1,1واحلاجة1

اإىل1ال�سداقة1,1واحلاجة1لل�سيطرة1,1واحلاجة1اإىل1العمل1النا�سج1.

وي���رى1�سفي���ق1عالون���ة1)2004(1اأن1الدافعي���ة1ت�سه���م1يف1ت�سهي���ل1فهمن���ا1
لبع����ص1احلقائ���ق1املح���رية1يف1ال�سل���وك1االإن�س���اين1,1وميك���ن1الق���ول1ب�سكل1ع���ام1اأن1
الدافعي���ة1مهم���ة1لتف�س���ري1عملي���ة1التعزي���ز1وحتدي���د1املع���ززات1وتوجي���ه1ال�سلوك1
نح���و1ه���دف1مع���ني1,1وامل�ساع���دات1يف1التغي���ريات1الت���ي1تط���راأ1عل���ى1عملي���ة1�سب���ط1
املث���ري1)حتك���م1املث���ريات1بال�سل���وك1واملثاب���رة1على1�سل���وك1معني1حتى1يت���م1اإجنازه1
,1كذل���ك1فاإنن���ا1نت�س���رف1عادة1اأثن���اء1حياتنا1اليومي���ة1وكاأننا1نتقدم1نح���و1مكان1ما1
)اأي1اأن1�سل���وك1االإن�س���ان1ه���ادف(1.1ويذه���ب1يو�سف1قطام���ي1وعبدالرحمن1عد�ص11
)20021(1اإىل1اأن1الدافعي���ة1للتعل���م1حال���ة1متمي���زة1م���ن1الدافعي���ة1العام���ة,1وت�سري1
اإىل1حال���ة1داخلي���ة1عن���د1املتعلم1تدفع���ه1اإىل1االنتب���اه1للموقف1التعليم���ي1واالإقبال1
علي���ه1بن�س���اط1موج���ه,1واال�ستم���رار1فيه1حت���ى1يتحق���ق1التعلم.1وعل���ى1الرغم1من1
ذل���ك1ف���اإن1مهم���ة1توف���ري1الدافعي���ة1نحو1التعل���م1وزي���ادة1حتقيق1االإجن���از1ال1تلقى1
عل���ى1عات���ق1املدر�سة1فقط,1واإمنا1هي1مهمة1ي�س���رتك1فيها1كل1من1املدر�سة1والبيت1
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مع���ا1ًوبع�ص1املوؤ�س�س���ات1االجتماعية1االأخرى.1فدافعية1االإجن���از1والتح�سيل1على1
عالق���ة1وثيقة1مبمار�سات1التن�سئ���ة1االجتماعية,1فقد1اأ�سارت1نتائ���ج1الدرا�سات1اأن1
االأطف���ال1الذي���ن1يتمي���زون1بدافعية1مرتفع���ة1للتح�سي���ل1كانت1اأمهاته���م1يوؤكدن1
عل���ى1اأهمي���ة1ا�ستقاللي���ة1الطف���ل1يف1البي���ت,1اأما1من1متي���زوا1بدافعي���ة1للتح�سيل1
منخف�س���ة1فق���د1وج���د1اأن1اأمهاته���م1مل1يقم���ن1بت�سجي���ع1اال�ستقاللي���ة1عنده���م.1

وي�سيف1يو�سف1قطامي1وعبدالرحمن1عد�ص1)2002(1اأن1دافع1التح�سيل1
م���ن1الدواف���ع1اخلا�س���ة1وباالإن�سان1,1رمبا1دون1غريه1م���ن1الكائنات1احلية1االأخرى1
,1وه���و1م���ا1ميك���ن1ت�سميت���ه1بال�سع���ي1نحو1التمي���ز1والتف���وق.1والنا����ص1يختلفون1يف1
امل�ستوى1املقبول1لديهم1من1هذا1الدافع1,1فهناك1من1يرى1�سرورة1الت�سدي1للمهام1
ال�سعب���ة1والو�س���ول1اإىل1التميز,1وهن���اك1اأ�سخا�ص1اآخرون1يكتف���ون1باأقل1قدر1من1
النجاح.1وتقا�ص1دافعية1االإجناز1عادة1باختبارات1معينة1من1اأ�سهرها1اختبار1تفهم1
املو�س���وعTAT(1(1ال���ذي1يتطلب1من1النا�ص1اأن1ي�ستجيب���وا1لثالثني1�سورة1حتمل1
كل1منها1اأكر1من1تف�سري1,1وحتلل1اإجاباتهم1وي�ستخرج1منها1م�ستوى1االإجناز1عند1
امل�ستجي���ب.1كما1ميكن1قيا�ص1دافعي���ة1االإجناز1من1خالل1املواد1املكتوبة1)كاملقاالت1
والكت���ب(1دومن���ا1حاجة1اإىل1�س���ورة1غام�سة1كما1يف1حال���ة1)TAT(11ويف1حني1ترى1
Santrock (2003) اإىل1اأن1االأف���راد1ذوي1دافعي���ة1التح�سي���ل1املرتفع���ة1يعمل���ون1
بجدي���ة1اأك���رب1من1غريه���م,1وي�سعون1لتحقي���ق1جناحات1اأك���ر1يف1جوانب1حياتهم1
املختلفة1.1وعند1مقارنة1هوؤالء1االأفراد1مبن1هم1يف1م�ستواهم1من1القدرة1العقلية1
ولكنه���م1يتمتعون1بدافعية1منخف�سة1للتح�سي���ل1وجد1اأن1ذوي1دافعية1التح�سيل1
املرتفعة1ي�سجلون1عالمات1اأف�سل1على1اختبار1ال�سرعة1يف1اجناز1املهمات1احل�سابية1
واللفظية,1ويف1حل1امل�سكالت,1ويح�سلون1على1عالمات1مدر�سية1وجامعية1اأف�سل,1
كما1اأنهم1يحققون1تقدما1ًاأكر1و�سوحا1ًيف1املجتمع.1واملرتفعون1يف1دافع1التح�سيل1
واقعي���ون1يف1انته���از1الفر����ص1بعك�ص1املنخف�سني1يف1دافع1التح�سي���ل1الذين1اإما1اأن1
يقبلوا1بواقع1ب�سيط,1اأو1اأن1يطمحوا1بواقع1اأكرب1بكثري1من1قدرتهم1على1حتقيقه1.

مفهوم الدافعية لالإجناز :
يرج���ع1ا�ستخدام1م�سطل���ح1الدافع1لالإجناز1يف1عل���م1النف�ص1من1الناحية1
التاريخي���ة1اإىل1Adler1ال���ذي1اأ�س���ار1اإىل1اأن1احلاجة1لالإجن���از1هي1دافع1تعوي�سي1
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م�ستمد1من1خربات1الطفولة1,1كما1عر�ص1Levin1هذا1امل�سطلح1يف1�سوء1تناوله1
ملفه���وم1الطم���وح1,1كما1يع���د1Murray1اأول1من1قدم1مفه���وم1احلاجة1اإىل1االإجناز1
ب�س���كل1دقي���ق1بو�سفه1مكونا1مهما1يف1مكونات1ال�سخ�سية1والتي1عر�ص1فيها1عدة1

حاجات1رئي�سة1من1بينها1احلاجة1اإىل1االإجناز1)باربرا1اجنلر19911,1(1.

وي�س���ري1عبداللطي���ف1خليف���ة1)2000(1اإىل1اأن1التوجه1االإجن���ازي1لدى1االأفراد1يف1
جمتمع1ما1يتحدد1من1الناحية1النف�سية1على1االأقل1بعدة1عوامل1منها1:

م�ست���وى1الدافعي���ة1اأو1احلما�ص1للعمل1وبذل1اجله���د1يف1�سبيل1حتقيق1الهدف1- 
واالإح�سا�ص1بالفخر1عند1النجاح1مقابل1اخلجل1عند1الف�سل1.

توقعات1الفرد1املتعلقة1باحتمالية1حدوث1جناح1اأو1الف�سل1.- 
قيمة1النجاح1ذاته1اأو1املرتتبات1الناجمة1عن1النجاح1والف�سل1.- 

ويع���رف1ر�س���اد1عبدالعزي���ز)1994(1الداف���ع1لالإجن���از1باأن���ه1»ق���درة1الفرد1
عل���ى1حتقي���ق1االأ�سي���اء1الت���ي1يرى1االآخ���رون1اأنها1�سعب���ة1,1وال�سيطرة1عل���ى1البيئة1
الفيزيقي���ة1واالجتماعية1,1والتحكم1يف1االأفكار1وح�سن1تناولها1وتنظيمها1و�سرعة1
االأداء1,1واال�ستقاللية1,1والتغلب1على1العقبات1,1وبلوغ1معايري1االمتياز1,1والتفوق1
عل���ى1ال���ذات1ومناف�س���ة1االآخ���رون1والتف���وق1عليه���م1واالعت���زاز1بال���ذات1وتقديرها1
باملمار�س���ة1الناجح���ة1للق���درة1»1.ويع���رف1فتح���ى1الزي���ات1)1996(1دافعي���ة1االإجناز1
يف1�س���وء1نظري���ة1Atkinson1عل���ى1اأنه���ا1داف���ع1مرك���ب1,1يوج���ه1�سل���وك1الف���رد1كي1
يك���ون1ناجح���ا1ًيف1االأن�سط���ة1التي1تعت���رب1معايري1لالمتي���از1,1والتي1تك���ون1معايري1
النج���اح1والف�س���ل1فيها1وا�سحة1وحم���ددة1.1يف1حني1يعرفه���ا1عبداملجيد1الن�سواتي1
)2002(1دافعي���ة1االإجن���از1عل���ى1اأنه���ا1»جمموع���ة1الق���وى1واجله���ود1ال���ذي1يبذله���ا1
الف���رد1م���ن1اأجل1التغلب1على1العقبات1واإجناز1املهم���ات1ال�سعبة1بال�سرعة1املمكنة1.
ونع���رف1دافعي���ة1االإجن���از1يف1الدرا�س���ة1احلالي���ة1باأن���ه1طاق���ة1كامن���ة1داخ���ل1الفرد1
تدفع���ه1اإىل1حتقيق1هدف1معني1مت1حتدي���ده1م�سبقا1وال�سعي1للتفوق1واالقرتاب1

من1النجاح1والرغبة1يف11الو�سول1باالأداء1الأكرب1درجة1ممكنة1.
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النظريات املف�سرة لدافعية الإجناز :
ظه���رت1العدي���د1من1النظري���ات1التي1حاولت1تف�س���ري1دافعية1االإجن���از1,1واختلفت1
هذه1النظريات1فيما1طرحته1من1وجهات1نظر1تباينت1بتباين1طريقتها1يف1النظر1

لدافعية1االإجناز1:

:Atkinson›s111نظرية-
ان�س���ب1تركي���ز1Atkinson1عل���ى1الدافعي���ة1امل�ستث���ارة1,1واأن1م���ا1ي�ستث���ري1
دواف���ع1االإن�س���ان1ه���و1خ�سائ����ص1املوقف1,1ف���اإذا1تغريت1طبيع���ة1املوق���ف1اأو1املثريات1
تغ���ريت1تبع���ا1لذل���ك1الدواف���ع1امل�ستث���ارة,1مم���ا1يول���د1اأ�س���كال1معينة1م���ن1ال�سلوك1
وانفعالي���ة1 دافعي���ة1 اأ�س����ص1 عل���ى1 قائم���ا1ً نظريت���ه1 يف1 1Atkinson ووتن���اول1 1.
متثل���ت1يف1دواف���ع1النج���اح1وحمدداته���ا1ودواف���ع1اخلوف1م���ن1الف�س���ل1وحمدداتها1

.1(Petri & Govern. 2004)

:1Raynor›s11نظرية-
تع���د1ه���ذه1النظري���ة1ه���ي1امت���داد1لنظري���ة1Atkinson1؛1حي���ث1اعتم���د1
1Raynorيف1نظريت���ه1عل���ى1مفه���وم1االإجن���از1امل�ستقبلي1والتي1رك���زت1ب�سورة1اأكرب1
عل���ى1دور1احلاف���ز1مثل1الر�سا1االجتماع���ي1واملكافئات1اخلارجي���ة1.1فهي1تتفق1مع1
م���ا1طرح���ه1Atkinson1يف1اأن1الداف���ع1لالإجن���از1ه���و1حم�سل���ة1املي���ل1اإىل1حتقي���ق1
النج���اح1واملي���ل1اإىل1جتن���ب1الف�س���ل1,1واأن1الداف���ع1لالإجن���از1ا�ستع���داد1ثاب���ت1ن�سبيا1ً

)حمدى1الفرماوي120041,1(1.

:1Fromme›s11نظرية-
رك���ز1Fromme1يف1نظريت���ه1عل���ى1اأهمي���ة1العوام���ل1اخلارجي���ة1بجان���ب1
؛1 الفع���ل1 نح���و1 املوجه���ه1 الق���وى1 اأهمي���ة1 اإىل1 اأ�س���ار1 كم���ا1 1, الداخلي���ة1 العوام���ل1
الفع���ل1 ه���ذا1 النتائ���ج1املرتتب���ة1عل���ى1 م���ن1خ���الل1 اأنه���ا1تتح���دد1 اأفرت����ص1 حي���ث1

)ح�سن1على19981,1(1

:1Maslow1نظرية الذات عند -
يعترب1Maslow1من1اأهم1من1حتدث1عن1الذات1حيث1حدد1هرم1احلاجات1
1Hierarchy of Needsوالذي1ي�ستمل1عل1خم�ص1م�ستويات1؛حيث1ميثل1قاعدة1
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اله���رم1احلاجات1االأك���ر1اأهمية1وتتدرج1حتى1تنتهي1بتحقيق1الذات1هي1كالتايل1:1
)عبداملجيد1الن�سواتي20021,1(

 -:11Physiological Needs1احلاجات1الف�سيولوجية
 -:11Safety Needs1احلاجات1االأمنية
 -:11Belongingness and Love Needs1احلاجة1للحب1واالنتماء
 -:11Esteem Needs1)احلاجة1اإىل1تقدير1االآخرين1وتقدير1الذات1)االحرتام
 -:11Self-Actualization1احلاجة1اإىل1حتقيق1الذات
 -Need to Know and Understand1احلاجة1اإىل1املعرفة1والفهم
 -A esthetic Needs1احلاجات1اجلمالية

:Academic adjustment11ه( التوافق الدرا�سي(
مفهوم التوافق الدرا�سي :

ي���رى1زياد1ب���ركات1)2006(1اأن1التوافق1هو1عملية1التفاعل1بني1الفرد1مبا1
لدي���ه1م���ن1حاجات1واإمكان���ات11,1وبني1البيئة1مبا1فيها1م���ن1خ�سائ�ص1ومتطلبات1,1
كم���ا1ي�س���ري1اىل1ما1ينتهي1اليه1الفرد1من1حالة1نف�سية1نتيجة1قيامه1باال�ستجابات1
التكيفي���ة1املختلف���ة1,1ويتاأث���ر1تواف���ق1الطال���ب1م���ع1متطلب���ات1احلي���اة1الدرا�سي���ة11
مبجموعة1من1املتغريات1منها1اجلن�ص1ومفهوم1الذات1والقدرات1العقلية1والعوامل1
االجتماعية1وال�سخ�سية1.1كما1ي�سري1عبدالرحيم1�سقورة1)2002(1اإىل1اأن1التوافق1
الدرا�س���ي1م���ن1اأهم1اأنواع1التوافق1وقد1تركزت1معظ���م1تعريفاته1يف1م�ستويني1هما1
امل�ستوى1ال�سخ�سي1وامل�ستوى1االجتماعي1,1كما1اأنه1يرتبط1ارتباطا1وثيقا1بالتوافق1
ال�سخ�سي1واالجتماعي1,1فمن1غري1املمكن1اأن1ي�سل1الطالب1اىل1امل�ستوى1املطلوب1
م���ن1التواف���ق1الدرا�س���ي1ب���دون1اأن1ي�سبق1ذل���ك1توافق1نف�س���ي1واجتماع���ي.1وي�سري1
1Margetts (2003)اىل1اأن1التواف���ق1الدرا�س���ي1يعتم���د1جزئي���ا1عل���ى1اخل���ربات1
ال�سابقة1وامتالك1الفرد1للمهارات1واملعرفة1التي1متكنه1من1اال�ستجابة1ملتطلبات1
بيئ���ة1املدر�س���ة1,1واأن1الف���رد1عندم���ا1ي�ستن���د1عل���ى1مدى1م���ن1امله���ارات1االجتماعية1
املرتبطة1بالتعاون1والتفاعل1و�سبط1النف�ص1فانه1على1االرجح1�سيتوافق1ب�سهولة1
م���ع1املدر�س���ة1,1كم���ا1اأن1التوافق1الدرا�س���ة1يتاأثر1بت�سكيلة1متنوع���ة1من1اخل�سائ�ص1

ال�سخ�سية1والعائلية1واالجتاهات1االجتماعية1واخلربات1احلياتية1.1
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ويعرف���ه1كل1م���نChung –park & Choi-Man (1988)1 باأنه1درجة1 1
الر�س���ا1العام1لدى1الطالب1ع���ن1احل�سور1والتواجد1باملدر�سة1,1وم�ستوى1التعامل1

مع1االأقران1ودرجة1تفاعله1مع1املعلمني1.

وي�س���ري1ع���ادل1الع���دل1)1991(1اإىل1اأن1التواف���ق1الدرا�سي1هو1�سم���ة1تبدو1يف1�سلوك1
التلمي���ذ1ذي1العالق���ة1الطيب���ة1م���ع1زمالئ���ه1,1ومعلمي���ه1,1الهادئ1املطي���ع1الن�سيط1
املتع���اون1االيجاب���ي1نح���و1الدرا�س���ة1الراغ���ب1فيها1احلري����ص1عليها1املنظ���م1امللتزم1

املتفوق1درا�سيا1.1

ويالح���ظ1عل���ى1ه���ذا1التعريف1اأن���ه1نظ���ر1اىل1التوافق1الدرا�س���ي1على1اأنه1
�سم���ة1يت�سف1به���ا1الطالب1يتمثل1يف1عالقته1مع1زمالئ���ه1ومعلميه1واجتاهه1نحو1
الدرا�س���ة1كم���ا1اأنه1اعت���رب1التح�سيل1املرتفع1اأح���د1موؤ�سرات1التواف���ق1الدرا�سي1.1و1
يتف���ق1ه���ذا1مع1ما1اأ�سار1اإليه1ر�ساد1الدمنهوري1)1996(1من1اأن1الفرد1يعد1متوافقا1
درا�سي���ا1اإذا1كان1يف1حال���ة1ر�سا1عن1اجنازه1االأكادميي1مع1ر�س���ا1املوؤ�س�سة1التعليمية1
عن���ه1�س���واء1يف1اأدائ���ه1االأكادمي���ي1اأو1يف1عالقاته1م���ع1مدر�سيه1وزمالئ���ه1والعاملني1

باملوؤ�س�سة1التعليمية1.1

وينظ���ر1كل1م���ن1اأحم���د1مه���دي1و�سال���ح1حمم���د1)2000(1اىل1التواف���ق1
الدرا�س���ي1عل���ى1اأن���ه1درج���ة1ر�سا1الطال���ب1ع���ن1العالق���ات1االجتماعي���ة1والعوامل1
النف�سي���ة1والدرا�سي���ة1وطرق1ال�سبط1التي1يتعر�ص1له���ا1داخل1املوؤ�س�سة1التعليمية1
.1كم���ا1ي���رى1كل1م���ن11Pintrich, et al. ( 2008)اأن1التواف���ق1الدرا�س���ي1يت�سم���ن1
االإجن���از1االأكادميي1للطالب1,1واجتاهاته1نحو1املدر�سة1,1ومدى1عالقته1باملعلمني1
واالأق���ران1,1و�سع���وره1بالدعم1االجتماعي1الذي1يح�س���ل1عليه1ودوافعه1االأكادميية1

للتعلم1.

ويالح���ظ1على1ه���ذا1التعريف1اأنه1حدد1بع�ص1اأبع���اد1التوافق1الدرا�سي1يف1
درج���ة1االجن���از1االأكادمي���ي1,1واجت���اه1الطال���ب1نحو1املدر�س���ة1,1وعالقت���ه1باالأقران1

والدعم1االجتماعي1,1و1الدافع1االأكادميي1للتعلم1.
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وي���رى1كل1م���نCorsini & Auerbach (1996 (1اأن1التوافق1الدرا�سي1
يتح���دد1م���ن1خالل1ق���درة1الطال���ب1على1مواجه���ة1املتطلب���ات1والتوقع���ات1يف1اإطار1
املدر�س���ة1,1وم���دى1م���ا1يتواف���ر1لدي���ه1م���ن1مهارات1ف���اإذا1ف�س���ل1يكون1�سي���ئ1التوافق1

ويحتاج1اىل1معاجلة1العجز1يف1مهاراته1اأو1تخفيف1متطلبات1املدر�سة1.1

ويالح���ظ1عل���ى1هذا1التعريف1اأن���ه1اعترب1التوافق1الدرا�س���ي1قدرة1فردية1
تتمث���ل1يف1مواجه���ة1املتطلب���ات1التعليمي���ة1والو�سول1اىل1ما1هو1متوق���ع1منه1,1واأن1

�سوء1التوافق1اأمر1يحتاج1اىل1معاجلة1.

وينظ���ر1عب���د1املطلب1القريط���ي1)1998(1اأن1التواف���ق1الدرا�سي1هو1ح�سن1
تكيف11الفرد1مع1متغريات1درا�سته1وبيئته1الدرا�سية1كعالقته1باملعلمني11والزمالء1

واملناخ1املدر�سي1,1ومنط1االدارة1النظم1االإمتحانيه1واملناهج1الدرا�سية1.

اأبعاد التوافق الدرا�سي :
اأختلف���ت1نظرة1الباحثني1للتوافق1الدرا�سي1باختالف1اأهداف1كل1بحث1,1واملرحلة1
العمري���ة1للعين���ة1,1حي���ث1ركزت1اأغل���ب1الدرا�سات1عل���ى1التواف���ق1الدرا�سي1لطالب1
املرحل���ة1اجلامعي���ة1,1واملرحل���ة1الثانوي���ة1,1وم���ن1خ���الل1اط���الع1الباحث���ان1عل���ى1
الدرا�س���ات1واالأبحاث1ال�سابقة11التي1تناولت1اأبع���اد1التوافق1الدرا�سي1مت1ت�سنيفها1

يف1فئتني1اأ�سا�سيتني:

الفئ�ة الأوىل1:1ترتك���ز1عل���ى1حتدي���د1املكون���ات1الداخلي���ة1للعملي���ة1الدرا�سي���ة1ومن1
الدرا�س���ات1ذات1الدالل���ة1يف1هذا1ال�سدد1درا�سة1ع���ادل1العدل1)1991(1والتي1حددت1
�سبع���ة1اأبع���اد1التواف���ق1الدرا�س���ي1ه���ي1العالق���ة1بالزم���الء1,1والعالق���ة1باملعلم���ني1,1
وال�سلوك1التعاوين1,1والدافع1للدرا�سة1,1واالن�سياع,1والتنظيم1,1والتفوق1الدرا�سي1
.1كما1ذهبت1درا�سة1م�سطفى1ال�سفطى1)1983(1و1درا�سة1اأمل1ح�سونة1)1989(1اىل1
اأن1ابعاد1التوافق1الدرا�سي1تتمثل1يف1:1التوافق1مع1ادارة1املدر�سة1,1احلالة1ال�سحية1

,1والعالقات1االأ�سرية1,1واحلالة1االنفعالية1,1والتح�سيل1الدرا�سي1.
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 (Wentzel111مع1درا�سةKurdek & Sinclair (1989)11وقد1اتفقت1درا�سة1كل1من
 1991)على1اأن1اأبعاد1التوافق1الدرا�سي1هي1:1

• 1املعدل1العام1الذي1يعك�ص1اأداء1الطالب1يف1املهام1الدرا�سية1خالل1ف�سل1درا�سي1	
كامل1.

• 1نتائ���ج1االختب���ارات1التح�سيلي���ة1االي1ت���دل1عل���ى1امت���الك1التلمي���ذ1للق���درات1	
املعرفية1االأ�سا�سية1لالأداء1املدر�سي.

• 1م���دى1الت���زام1التلمي���ذ1بال�سلوكي���ات1االجتماعي���ة1املتوقعة1من���ه1داخل1ال�سف1	
الدرا�سي1.

وح���دد1Wu–Tien (2001)1خم�س���ة1اأبعاد1للتوافق1الدرا�سي1هي1اجلدية1
يف1الدرا�س���ة11,1وااللت���زام1,1والعالقة1بني1الطالب1واملعلم1,1والعالقة1مع1الزمالء1,1

وتقبل1الذات1.

كم���ا1ح���دد1عبدالرحي���م1�سق���ورة1)2002(1�سبع���ة1ابع���اد1للتواف���ق1الدرا�سي1
ه���ى1:1االجتاه1االيجابي1نحو1الدرا�س���ة,1العالقة1باملعلمني1,1والعالقة1بالزمالء1,1

وتنظيم1الوقت1,1وطريقة1الدرا�سة1,1وارتياد1املكتبة1,1والتميز1الدرا�سي1.

الفئة الثانية :1ترتكز1على1حتديد1االأبعاد1العامة1للتوافق1الدرا�سي1:
حيث1ي�سنف1ر�ساد1دمنهوري1)1996(1التوافق1الدرا�سي1اإىل1:

• 1التوافق1ال�سخ�سي1:1ويتعلق1بالتنظيم1النف�سي1الذاتي1للفرد1.	
• 1التوافق1االجتماعي1:1ويتعلق1بالعالقات1بني1الفرد1واالآخرين1.	

وحدد1(Geva , et al , 2009)1ثالثة1اأبعاد1للتوافق1الدرا�سي1هى1:
• 1البع���د1التعليم���ي1:1ويت�سم���ن1التواف���ق1م���ع1ا�سرتاتيجي���ات1التعل���م1اجلدي���دة1	

واالبتكار1.
• 1البعد1االجتماعي1:1ويت�سمن1تفاعالت1الطالب1مع1زمالئه1ومع1معلميه11.	
• 1البع���د1االنفع���ايل1:1وه���و1يعك����ص1انفع���االت1الطال���ب1نح���و1البيئ���ة1املدر�سي���ة1	

ومطالبها.
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م���ن1خالل1م���ا1�سبق11امك���ن1للباحثني1حتديد1اأبع���اد1التوافق1الدرا�س���ي1يف1البحث1
احل���ايل1يف1العالق���ة1بالزم���الء1,1العالقة1باملعلم1,1اجل���د1و1االجتهاد1,1تنظيم1وقت1
اال�ست���ذكار1,1وذلك1ملنا�سب���ة1هذه1االأبعاد1مع1املرحلة1العمرية1لعينة1الدرا�سة1وهى1

املرحلة1االبتدائية1.

�صابعًا : الدرا�صات ال�صابقة :
من1مراجعة1الدرا�سات1ال�سابقة1التي1اأجريت1على1االأطفال1املوهوبني1واملوهوبني1
ذوي1�سعوبات1التعلم1وجد1ندرة1يف1الدرا�سات1التي1تتناول1مفهوم1الذات1و1دافعية1
االإجن���از1يف1عالقتهم���ا1بالتواف���ق1الدرا�سي1لدى1االأطف���ال1املوهوبني1واملوهوبني1
ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1,1وف���ى1�سوء11ذلك1�س���وف11يتم1عر�ص1الدرا�س���ات1ال�سابقة1

من1خالل11ثالثة1حماور1على1النحو1التايل1:

درا�س�ات املح�ور الأول1تناول���ت1عالق���ة1التواف���ق1الدرا�س���ي1بدافعي���ة1االجن���از1:1
مث���ل1درا�س���ة1عادل1الع���دل1)1991(1التي1ا�ستهدفت1عالق���ة1اجلن�ص1ودافع1االجناز1
وتقدير1الذات1بالتوافق1الدرا�سي1لطالب1ال�سف1االأول1الثانوي1العام1,1وتو�سلت1
اإىل1ع���دم1وج���ود1عالقة1بني1درجات1الط���الب1يف1اأبعاد1التواف���ق1الدرا�سي1ودافعية1
االجن���از1.1كم���ا1در�ست1زينب1�سق���ري1)1996(1عالقة1التواف���ق1ال�سخ�سي1والتوافق1
االجتماع���ي1والتواف���ق1الع���ام1والداف���ع1لالجن���از1بالتح�سي���ل1الدرا�س���ي1,1وم���دى1
اإمكاني���ة1التنب���وؤ1بالتح�سيل1الدرا�سي1م���ن1موؤ�سرات1التواف���ق1والدافع1لالجناز1.1
وتو�سلت1الدرا�سة1اإىل1وجود1عالقة1ارتباطيه1موجبة1بني1درجات1كل1من1التوافق1
ال�سخ�س���ي1والتواف���ق1االجتماع���ي1والتوافق1الع���ام1والدافع1لالجن���از1بالتح�سيل1
الدرا�سي1لدى1جمموعتي1الدرا�سة1,1كما1تو�سلت1اإىل1اإمكانية1التنبوؤ1بالتح�سيل1
الدرا�س���ي1من1موؤ�س���رات1التوافق1والدافع1لالجناز.1و�سع���ت1درا�سة1مازن1عبد1اهلل1
)2004(1اإىل1التع���رف1ع���ن1العالقة1بني1دافعية1االجن���از1ومركز1التحكم1و�سغوط1
احلي���اة1والتواف���ق1الدرا�س���ي1لدى1ط���الب1اجلامع���ة1,1وتكونت1عين���ة1الدرا�سة1من1
1200طالب���ا1وطالب���ة1من1طالب1جامعة1عدن1باليم���ن1وتو�سلت1النتائج1اإىل1وجود1
عالق���ة1ب���ني1دافعية1االجن���از1والتواف���ق1الدرا�س���ي1.1ودرا�سة1جابر1عب���داهلل1وربيع1
ر�س���وان1)2006(1الت���ي1هدفت1اإىل1التنب���وؤ1بالتوافق1واأبع���اده1الفرعية1والر�سا1عن1
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احلي���اة1واأبعاده1الفرعية1واالإجناز1االأكادميي1من1خالل1الذكاء1الوجداين1كقدره1
واأبع���اده1الفرعي���ة1ل���دى1االأطفال1,1واأ�س���ارت1النتائج1اإىل1اإمكاني���ة1التنبوؤ1بالتوافق1
واأبع���اده1الفرعي���ة1والر�سا1عن1احلي���اة1واأبعاده1الفرعية1واالإجن���از1االأكادميي1من1
خ���الل1ال���ذكاء1الوج���داين1كق���دره1واأبع���اده1الفرعي���ة1ل���دى1االأطفال1.1كم���ا1قامت1
والء1عب���د1الرحي���م1)2009(1بدرا�سة1كان1الهدف1منها1معرفة1اأثر1برنامج1تدريبي1
لتنمية1دافعية1االجناز1يف1التوافق1الدرا�سي1والتح�سيل1الدرا�سي1,1وتكونت1عينة1
الدرا�س���ة1م���ن1281تلميذا1م���ن1تالميذ1ال�س���ف1االأول1االإع���دادي1مت1تق�سيمهم1اإىل1
جمموعتني1)114جتريبية1141,1�سابطة1(1وتو�سلت1النتائج1اىل1فاعلية1الربنامج1
املق���رتح1يف1تنمي���ة1دافعي���ة1االجناز1,1كذل���ك1انعكا�ص1اأث���ر1الربنامج1عل���ى1التوافق1
والتح�سي���ل1الدرا�سيني1حيث1كانت1هناك1فروق1دال���ة1اإح�سائية1بني1املجموعتني1
التجريبية1وال�سابطة1يف1القيا�ص1البعدي1لكل1من1التوافق1والتح�سيل1الدرا�سي1
ل�سالح1املجموعة1التجريبية1.1و�سعت1درا�سة1Elias, et al. (2010)1اإىل1التحقق1
م���ن1عالق���ة1دافعي���ة1االجن���از1والفاعلية1ال���ذات1بالتوافق1لدى1ط���الب1اجلامعة1.1
واأ�سارت1النتائج1اإىل1وجود1عالقة1دالة1موجبة1بني1دافعية1االجناز1وفاعلية1الذات1
والتواف���ق1ل���دى1طالب1اجلامعة1.1وهدف���ت1الدرا�سة1التي1قام1به���ا1ح�سني1النجار1
)2010(1اإىل1التع���رف1عل���ى1اأ�سالي���ب1التفك���ري1املف�سلة1لدى1التالمي���ذ1وعالقتها1
بكل1من1التوافق1الدرا�سي1والتح�سيل1االأكادميي1لدى1التالميذ1املوهوبني1وذوي1
�سعوب���ات1التعل���م1والعادي���ني1,1وتكونت1عينة1الدرا�سة1م���ن1581تلميذ1موهوب1821,1
تلميذ1من1ذوي1�سعوبات1التعلم1,1و1961تلميذا1من1العاديني1,1واأ�سفرت1النتائج1عن1
وج���ود1عالقة1بني1اأ�سالي���ب1التفكري1املف�سلة1لدى1التالمي���ذ1و1التوافق1الدرا�سي1

والتح�سيل1االأكادميي1لدى1العينات1الثالثة1للدرا�سة1.

درا�س�ات املحور الثاين1تناول���ت1عالقة1التوافق1الدرا�س���ي1مبفهوم1الذات1:1مثل1
درا�س���ة1زين���ب1�سق���ري1)1994(1ا�ستهدفت1الك�سف1عن1طبيع���ة1العالقة1بني1مفهوم1
ال���ذات1والتواف���ق1النف�س���ي1واملخ���اوف1ل���دى1اأطف���ال1مرحل���ة1احل�سان���ة1يف1الريف1
واحل�س���ر1مبحافظ���ة1الغربية1,1والتعرف1على1الفروق1بني1اأطفال1الريف1واأطفال1
احل�س���ر1يف1املتغريات1الثالث���ة1.واأ�سارت1النتائج1اإىل1وج���ود1عالقة1ارتباطيه1دالة1
بني1مفهوم1الذات1والتوافق1للمجموعات1:1)ذكور1– ح�سر(1,1)ذكور1عينة1كلية(1,1
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)اإناث1– عينة1كلية(1,1)ريف1– عينة1كلية(1,1)ح�سر1-1عينة1كلية(1,1بينما1ال1يوجد1
ارتب���اط1دال1ب���ني1املتغريي���ن1للمجموعات1)ذكور-1ريف(1,1)1اإناث1– ريف(1,1)اإناث1
– ح�س���ر(1.1وبحث���ت1درا�سة1�سهري1خ���ريي1)1996(1اأبعاد1مفهوم1الذات1والتوافق1
ل���دى1االأحداث1اجلانحني1,1واأ�سارت1النتائج1وجود1عالقة1ارتباطيه1ايجابية1دالة1
ب���ني1مفه���وم1ال���ذات1والتواف���ق1ل���دى1املبحوث���ني1.1وك�سف���ت1درا�سة1راوي���ة1د�سوقي1
)1997(1الف���روق1ب���ني1جمموع���ة1اأبن���اء1املطلق���ات1وجمموع���ة1االأبن���اء1املحرومني1
م���ن1االأب1يف1متغ���ريات1التواف���ق1النف�س���ي1ومفه���وم1ال���ذات1واالكتئ���اب1,1واأ�س���ارت1
النتائ���ج1اإىل1ف���روق1ب���ني1املجموعت���ني1يف1ال���ذات1اجل�سمي���ة1وال���ذات1االجتماعية1,1
كم���ا1توج���د1فروق1بني1جمموعت���ي1الدرا�سة1يف1ال���ذات1االأخالقية1ل�سال���ح1االأبناء1
املحروم���ني1م���ن1االأب1,1كم���ا1توج���د1ف���روق1ب���ني1املجموعت���ني1يف1ال���ذات1الع�سابية1
ل�سال���ح1اأبن���اء1املطلقات1.1كم���ا1توجد1فروق1يف1كل1من1التواف���ق1االأ�سري1وال�سحي1
واالجتماع���ي1ل�سال���ح1اأبناء1املطلق���ات1وتوجد1فروق1بني1املجموعت���ني1يف1التوافق1
والكل���ي1واالنفع���ايل1يف1اأبعاد1التوافق1النف�سي1ل�سالح1االأبناء1املحرومني1من1االأب1
.1وهدف���ت1درا�س���ة1Cooley & Ayres (1998)1اإىل1املقارن���ة1ب���ني1مفه���وم1الذات1
بالنج���اح1والف�سل1االأكادميي1لدى1كل1م���ن1الطلبة1ذوي1�سعوبات1التعلم1والطلبة1
العادي���ني1,1وتو�س���ل1اإىل1اأن1م�ستوى1مفهوم1الذات1لدى1ذوي1�سعوبات1التعلم1كان1
منخفظا1مقارنة1بني1بالعاديني1واأرجع1هذه1الفروق1اإىل1الو�سع1االأكادميي1الذي1
يك���ون1علي���ه1ذوي1�سعوبات1التعلم1.1وا�ستهدفت1درا�س���ة1Boulter (2002)1درا�سة1
العالق���ة1بني1مفهوم1ال���ذات1والتوافق1الدرا�سي1لطالب1ال�سن���ة1االأوىل1باجلامعة1
,1وم���دى1اإمكاني���ة1التنب���وؤ1بالتواف���ق1الدرا�س���ي1م���ن1خ���الل1مفه���وم1ال���ذات1,1ودلت1
النتائ���ج1اإىل1وج���ود1عالقة1دال���ة1اإح�سائيا1ب���ني1مفهوم1الذات1والتواف���ق1الدرا�سي1
ل���دى1ط���الب1ال�سنة1االأوىل1باجلامعة1,1كما1تو�سل���ت1اإىل1اإمكانية1التنبوؤ1بالتوافق1
الدرا�س���ي1مبعلومي���ة1مفه���وم1ال���ذات1.1كم���ا1هدفت1درا�س���ة1نعمات1عل���وان1)2006(1
اإىل1التع���رف1عل���ى1عالق���ة1مفهوم1ال���ذات1بالتوافق1ال�سخ�س���ي1واالجتماعي1لدى1
املعوقني1حركيا1وح�سيا1,1ًوالتعرف1على1الفروق1املعنوية1يف1كل1من1مفهوم1الذات1
,1والتواف���ق1ال�سخ�س���ي1واالجتماع���ي1تبع���ا1ملتغ���ريات1:1ال�سن1وامل�ست���وى1التعليمي1
ونوع1اجلن�ص1واملهنة1واحلالة1االجتماعية1,1وتو�سلت1اإىل1وجود1عالقة1ارتباطيه1
موجب���ة1ب���ني1مفهوم1ال���ذات1والتوافق1النف�س���ي1ال�سخ�س���ي1واالجتماعي1لدى1كل1
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من1املعوقني1حركيا1وح�سيا.1ودرا�سة1اأحمد1ن�ساري1)2008(1هدفت1بحث1العالقة1
ب���ني1الكف���اءة1النف�سي���ة1وكل1من1مفهوم1ال���ذات1والر�سا1الوظيف���ي1لدى1العاملني1
باملج���ال1الريا�سي1مبحافظ���ة1قنا1,1والفروق1بني1العامل���ني1مرتفعي1ومنخف�سي1
الكفاءة1النف�سية1يف1مفهوم1الذات1.1وتو�سلت1اإىل1وجود1عالقة1ارتباطيه1دالة1بني1
الكفاءة1النف�سية1ومفهوم1الذات1لدى1العاملني1يف1املجال1الريا�سي1مبحافظة1قنا1
.1كما1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1العاملني1يف1املجال1الريا�سي1مبحافظة1قنا1
مرتفع���ي1ومنخف�س���ي1الكفاءة1النف�سية1يف1مفهوم1الذات1ل�سالح1مرتفعي1الكفاءة1
النف�سية1.1ودرا�سة1حممد1اأبوالعال1)2010(1ا�ستهدفت1بحث1العالقة1بني1التفاوؤل1
والت�س���اوؤم1وبع����ص1املتغ���ريات1النف�سية1:1تقدير1الذات1,1والطم���وح1,1و1التوافق1مع1
احلي���اة1اجلامعي���ة1,1وحتديد1الفروق1بني1اجلن�سني1يف1كل1م���ن1التفاوؤل1والت�ساوؤم1
من1جهة1وتقدير1الذات1والطموح1والتوافق1مع1احلياة1اجلامعية1من1جهة1اأخرى1
,1وتو�سلت1اإىل1وجود1فروق1ودالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطات1الدرجات1التي1ح�سل1
عليها1الطالب1ومتو�سطات1الدرجات1التي1ح�سلت1عليها1الطالبات1على1مقايي�ص1
تقدير1الذات1والتوافق1مع1احلياة1اجلامعية1والطموح1ل�سالح1جمموعة1الذكور.

1
درا�س�ات املح�ور الثالث1تناول���ت1عالقة1مفهوم1ال���ذات1بدافعية1االجن���از1:1مثل1
درا�س���ة1Kao & Kellegrew (2000)1الت���ي1هدف���ت1درا�سة1العالقة1بني1مفهوم1
ال���ذات1واالإجناز1االأكادميي1لدى1الطلبة1املوهوبني1يف1املدار�ص1الثانوية1,1واأ�سارت1
النتائ���ج1اإىل1مفه���وم1ال���ذات1واالإجن���از1مرتبط���ان1ب�س���كل1اإيجاب���ي1فيم���ا1بينهم���ا1.1
وق���ام1Bain & Bell (2004)بدرا�س���ة1هدف���ت1اإىل1التع���رف1عل���ى1مفه���وم1الذات1
االجتماع���ي1واأ�ساليب1الع���زو1االجتماعي1والعالقات1بني1االأق���ران1يف1مقارنة1بني1
الطلب���ة1املوهوب���ني1والطلب���ة1ذوي1االجناز1املرتف���ع1,1واأظهرت1النتائ���ج1اأن1الطلبة1
املوهوب���ني1كان���وا1اأف�س���ل1واأعل���ى1م���ن1طلبة1االجن���از1املرتف���ع1وذل���ك1بالن�سبة1اإىل1
الق���درة1واجله���د1يف1النج���اح1االجتماعي.1و�سع���ت1درا�سة1نرمني1حمم���ود1)2008(1
اإىل1الك�س���ف1ع���ن1طبيعة1العوامل1املكونة1ملفهوم1الذات1القرائي1وهي1االجتاه1نحو1
الق���راءة1واإدراك1ال�سعوب���ة1يف1الق���راءة1والكفاءة1يف1القراءة,1وب���ني1بع�ص1العوامل1
املرتبط���ة1بدافعي���ة1االإجن���از1واملتمثل���ة1يف1ح���ب1اال�ستط���الع1واملثاب���رة1واملناف�س���ة1
وحتم���ل1امل�سئولي���ة1واال�ستقاللي���ة1وفه���م1ال���ذات1,1وبلغت1العينة1م���ن1)40(1تلميذ1
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وتلمي���ذة1م���ن1تالمي���ذ1ال�س���ف1الثال���ث1االبتدائ���ي1م���ن1ذوى1�سعوب���ات1التعل���م1
وتو�سل���ت1اإىل1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ب���ني1الذك���ور1واالإن���اث1عل���ى1مقيا�ص1
مفه���وم1ال���ذات1القرائ���ي1ل�سال���ح1االإن���اث1,1كم���ا1تو�سل���ت1اإىل1وج���ود1ف���روق1دال���ة1
اإح�سائي���ا1ب���ني1الذكور1واالإناث1على1مقيا�ص1دافعية1االإجن���از1ل�سالح1االإناث1,1كما1
تو�سل���ت1اإىل1وج���ود1ارتباط1بني1مقيا�ص1مفهوم1ال���ذات1القرائي1واأبعاده1ومقيا�ص1
دافعية1االإجناز1واأبعاده1لدى1الذكور.1وا�ستهدفت1درا�سة1غرام1الغامدى1)20091(1
والت���ي1هدف���ت1اإىل1معرفة1العالقة1بني1التفكري1ومفه���وم1الذات1ودافعية1االجناز1
ل���دى1املتفوق���ني1درا�سي���ا1ًوالعادي���ني1,1وتو�سل���ت1اإىل1وجود1عالق���ة1ارتباطيه1دالة1
اإح�سائي���ا1ًب���ني1مفهوم1الذات1ودافعية1االجناز1لدى1العاديني1ولدى1العينة1الكلية1
بينم���ا1ال1توج���د1عالق���ة1ل���دى1املتفوقني1.كم���ا1حاول���ت1درا�سة1وائل1مع���ني1وزهرة1
ح�س���ني1)2010(1تق�س���ى1العالقة1االإرتباطية1الثنائية1ب���ني1مفهوم1الذات1ودافعية1
االجن���از1لدى1الطلب���ة1املوهوبني1وغري1املوهوبني1,1وتو�سل���ت1الدرا�سة1اإىل1وجود1
ف���روق1دالة1اإح�سائية1بني1املوهوبني1وغ���ري1املوهوبني1يف1دافعية1االجناز1ومفهوم1
ال���ذات1ل�سال���ح1املوهوب���ني1.1كما1هدفت1درا�س���ة1�سحادة1عب���ده1)2010(1اإىل1تق�سى1
اأث���ر1طريق���ة1املخطط���ات1اخلوارزمية1يف1حت�سي���ل1طلبة1ال�س���ف1التا�سع1يف1وحدة1
الكهرب���اء1املتحركة1,1ودوافع1اإجنازه���م1ومفهوم1ذاتهم1وقلق1االختبار1واالحتفاظ1
به���ا1يف1املدار����ص1احلكومي���ة1مبحافظة1نابل����ص1,1واأ�سارت1النتائ���ج1اإىل1وجود1فروق1
دال���ة1اإح�سائية1ب���ني1متو�سطات1عالمات1جمموعات1الطلب���ة1يف1التح�سيل1ودافع1
االجن���از1ومفهوم1الذات1وقلق1االختبار1تعزى1لطريقة1التدري�ص1والفارق1ل�سالح1
املخططات1اخلوارزمية1.1و�سعت1درا�سة1Areepattamannil (2011)1اإىل1مقارنة1
مفه���وم1الذات1االأكادميي1ودافعية1االجناز1والتح�سيل1االأكادميي1لدى1املراهقني1
الهن���ود1املهاجري���ن1يف1كندا1واأقرانه���م1يف1الهند1,1كما1هدفت1درا�س���ة1تاأثري1دافعية1
االجناز1يف1مفهوم1الذات1االأكادميي1والتح�سيل1االأكادميي1لدى1املراهقني1الهنود1
املهاجري���ن1واملراهقني1الهن���ود1,1واأ�سارت1النتائج1اإىل1وجود1فروق1بني1جمموعتي1
الدرا�سة1يف1مفهوم1الذات1االأكادميي1ودافعية1االجناز1والتح�سيل1االأكادميي1,1كما1
دلت1النتائج1اإىل1وجود1ارتباط1دال1اإح�سائيا1بني1دافعية1االجناز1وكل1من1مفهوم1
 Awan, et al.1ال���ذات1االأكادمي���ي1والتح�سيل1االأكادميي1.1كما1ا�ستهدف���ت1درا�سة
(2011)1درا�س���ة1عالق���ة1التح�سي���ل1بدافعي���ة1االجن���از1ومفه���وم1ال���ذات1,1واأ�سارت1
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النتائ���ج1اإىل1وج���ود1عالق���ة1دالة1اإح�سائي���ا1التح�سيل1االأكادمي���ي1وكل1من1دافعية1
االجن���از1ومفه���وم1ال���ذات1.1كما1�سعت1درا�س���ة1�سامي1ملحم1و�سلفي���ا1باكري1)2012(1
بي���ان1العالقة1ب���ني1ال�سلوك1الو�سوا�س���ي1وكل1من1مفهوم1ال���ذات1ودافعية1االجناز1
ل���دى1طالب���ات1املرحلة1اجلامعية1والتعرف1على1بع�ص1املتغريات1ذات1االأثر1يف1هذا1
ال�سل���وك1كمتغ���ري1مفهوم1ال���ذات1ودافعية1االجن���از1وامل�ستوى1الدرا�س���ي1وم�ستوى1
التح�سي���ل1وامل�ستوى1االقت�سادي1وامل�ست���وى1االجتماعي1.1واأ�سارت1النتائج1اإىل1اأن1
متغري1مفهوم1الذات1هو1املتغري1الذي1ف�سر1التباين1يف1�سلوك1الو�سوا�ص1القهري1.

تعقيب عام على الدرا�صات و الأبحاث ال�صابقة :
يت�س���ح1م���ن1خالل1العر�ص1ال�ساب���ق1للدرا�سات1و1االأبحاث1الت���ي1تناولت1متغريات1

الدرا�سة1ما1يلي1:
• ع���دم1وج���ود1درا�س���ة1�����1يف1حدود1م���ا1اطلع1علي���ه1الباحثان1�����1تناول���ت1متغريات1	

الدرا�سة1احلالية1)1التوافق1الدرا�سي1,1دافعية1االجناز1,1و1مفهوم1الذات1(1.
• طبق���ت1معظ���م1الدرا�س���ات1ال�سابقة1عل���ى1الطالب1العاديني11فيم���ا1عدا1درا�سة11	

Kao & Kellegrew,2000 و1درا�س���ة1غ���رام1الغام���دي1)2009(1,1و1درا�س���ة1
ح�سن���ي1النجار1)12010(1حيث1طبق���ت1هذه1الدرا�سات1على1املوهوبني1فقط1اأو1
الط���الب1ذوي1�سعوبات1التعل���م1,1ولكنها1مل1تتعر�ص1للطالب1املوهوبني1ذوي1

�سعوبات1التعلم1.
• طبق���ت1بع����ص1الدرا�سات1على1عين���ات1من1املرحلة1االعدادي���ة1ومن1الدرا�سات1	

ذات1الداللة1يف1هذا1ال�سدد1درا�سة1والء1عبد1الرحيم1)2009(1,1و1درا�سة1ح�سني1
النجار1)2010(1,1بينما1طبقت1بع�ص1الدرا�سات1على1عينات1من1طالب1املرحلة1
1,1(Kao & Kellegrew,2000)الثانوية1مثل1درا�سة1عادل1العدل1)1991(1و

واأجريت1العديد1من1الدرا�سات1على1طالب1اجلامعة1.

ثامنًا : فرو�س الدرا�صة :
ال1توجد11فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1رتب1درجات1االأطفال1املوهوبني1(11)

ذوى1�سعوب���ات1التعل���م1واالأطف���ال1املوهوب���ني1يف1الدرج���ة1الكلي���ة1والدرج���ات1
الفرعية1على1مقيا�ص1التوافق1الدرا�سي1.
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ال1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1رتب1درجات1االأطفال1املوهوبني1(21)
ذوى1�سعوب���ات1التعل���م1واالأطف���ال1املوهوب���ني1يف1الدرج���ة1الكلي���ة1والدرج���ات1

الفرعية1على1مقيا�ص1دافعية1االجناز.
ال1توجد11فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1رتب1درجات1االأطفال1املوهوبني1(31)

ذوى1�سعوب���ات1التعل���م1واالأطف���ال1املوهوب���ني1يف1الدرج���ة1الكلي���ة1والدرج���ات1
الفرعية1على1مقيا�ص1مفهوم1الذات1.

ميك���ن1التنب���وؤ1بالتوافق1الدرا�سي1مبعلومية1كل1م���ن1دافعية1االجناز1ومفهوم1(41)
الذات1لدى1العينة1الكلية1للدرا�سة1.

ميك���ن1التنب���وؤ1بالتوافق1الدرا�سي1مبعلومية1كل1م���ن1دافعية1االجناز1ومفهوم1(51)
الذات1لدى1الطالب1املوهوبني1.

ميك���ن1التنب���وؤ1بالتوافق1الدرا�سي1مبعلومية1كل1م���ن1دافعية1االجناز1ومفهوم1(61)
الذات1لدى1الطالب1املوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم1.

تا�صعًا : الدرا�صة الإجرائية :
)1( الهدف من الدرا�سة ال�ستطالعية

ته���دف1الدرا�س���ة1اال�ستطالعية1اإىل1ح�س���اب1اخل�سائ����ص1ال�سيكومرتية1
الأدوات1البحث.

)2( عينة الدرا�سة ال�ستطالعية 
اأطف���ال1ال�س���ف1الراب���ع1 مت1اختي���ار1عين���ة1البح���ث1اال�ستطالعي���ة1م���ن1
واخلام�ص1االبتدائي1باملدار�ص1االبتدائية1باإدارة1قنا1التعليمية1,1تكونت1من)100(1
تلمي���ذا1ًوتلمي���ذة1من1مدر�سة1ال�سي���د1عبد1الرحيم1االبتدائي���ة1اجلديدة1,11)100(1
تلمي���ذا1ًوتلمي���ذة1من1مدر�س���ة1نا�سر1االبتدائي���ة1امل�سرتكة1,1وذل���ك1لتقنني1اأدوات1
البح���ث1وه���ى:1امل�سفوفة1املتتابعة1لراف���ن1,1واختبار1اإبراه���ام1للتفكري1االبتكارى,1
ومقيا����ص1تقدي���ر1�سل���وك1التلميذ1لفرز1ح���االت1�سعوبات1التعل���م1,1وقائمة1تقدير1
ال�سمات1ال�سلوكية1للموهوبني,1ومقيا�ص1مفهوم1الذات1لالأطفال1واختبار1دافعية1

االإجناز1واختبار1التوافق1الدرا�سي1.
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)3( اأدوات البحث:
مت1ا�ستخدام1املقايي�ص1واالختبارات1التالية1يف1هذا1البحث:

	)19871,اختبار1امل�سفوفة1املتتابعة1امللونة1لرافن1)1تعريب:1عبدالفتاح1القر�سي
	)11990,اختبار1اإبراهام1للتفكري1االبتكارى1)1تعريب:1جمدي1حبيب
	1مقيا�ص1تقدير1�سلوك1التلميذ1لفرز1حاالت1�سعوبات1التعلم1)اإعداد:1م�سطفي

كامل,20081(
	)20021,قائمة1تقدير1ال�سمات1ال�سلوكية1للموهوبني1)1اإعداد:1حممود1من�سي
	)اختبار1التوافق1الدرا�سي1)اإعداد1الباحثني
	)مقيا�ص1مفهوم1الذات1لالأطفال1)اإعداد1:1الباحثني
	)اختبار1دافعية1االإجناز1)اإعداد1:1الباحثني

)4( اخل�سائ�س ال�سيكومرتية لأدوات البحث :
)اأ( اختبار امل�سفوفة املتتابعة امللونة لرافن ) تعريب: عبدالفتاح القر�سي، 1987(
يتك���ون1ه���ذا1االختب���ار1م���ن1)36(1بندا1ًموزعة1عل���ى1ثالثة1اأق�سام1ه���ي1)اأ1,1اأب1,1ب(1
,1وتنا�س���ب1امل�سفوف���ات1امللونة1االأعمار1م���ن1)15٫6– 11٫6(1�سنة1واملتاأخرين1عقليا1ً

وكبار1ال�سن1.1

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية لختبار امل�سفوفة املتتابعة امللونة لرافن:
اأولً :�سدق الختبار:

مت1التحق���ق1م���ن1�س���دق1املقيا�ص1من1خ���الل1تطبيقه1على1عين���ة1ا�ستطالعية1عدد1
)100(1تلمي���ذا1ًوتلمي���ذة1؛1حي���ث1مت1ح�س���اب1ال�س���دق1ع���ن1طري���ق1�س���دق1التمييز1
؛1حي���ث1مت1تطبي���ق1اختب���ار1امل�سفوف���ة1املتتابعة1امللون���ة1لرافن1على1عين���ة1قوامها1
)100(1تلمي���ذا1ًبال�سف1الرابع1واخلام����ص1االبتدائي1مبدر�سة1ال�سيد1عبدالرحيم1
ابراه���ام1 اختب���ار1 عل���ى1 التالمي���ذ1 درج���ات1 ,1ومت1مقارن���ة1 امل�سرتك���ة1 االبتدائي���ة1
بدرجاتهم1على1اختبار1اختبار1الذكاء1امل�سور1)اأحمد1زكي1�سالح19871,1(1)حمك1
خارجي(1,1ومت1ترتيب1درجات1التالميذ1على1اختبار1الذكاء1امل�سور11ترتيبا1تنازليا1
,1ومت1حتدي���د1اأعل���ى1واأدن���ى271%1م���ن1الدرج���ات1,1لتمثل1جمموع���ة1اأعلى271%1من1
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التالميذ1مرتفعي1الذكاء1,1ولتمثل1جمموعة1اأدنى271%1من1التالميذ1منخف�سي1
ال���ذكاء1وكان1ع���دد1كل1منه���ا1م�ساوياً)27(1تلمي���ذا1ًوتلميذة1,1وبالف���رز1والت�سنيف1
مت1ح�س���اب1املتو�سطات1واالنحرافات1املعيارية1ملجموعة1التالميذ1مرتفعي1الذكاء1
وكذل���ك1ملجموع���ة1التالمي���ذ1منخف�سي1الذكاء1عل���ى11اختبار1امل�سفوف���ة1املتتابعة1
امللون���ة1لراف���ن1,1ومتت1املقارنة1بني1هذه1املتو�سط���ات1با�ستخدام1الن�سبة1احلرجة1,1

كما1هو1مو�سح1يف1اجلدول1التايل:11

جدول)1(
يو�صح �صدق التمييز لختبار امل�صفوفة املتتابعة امللونة لرافن )ن = 27(

  
النسبة أدنى 72 %    أعلى 72 %     

الحرجة
الداللة

عمعم

32.870.567.330.996.080.01الدرجة الكلية 

يت�سح1من1جدول1)1(1اأنه1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1
10٫01ب���ني1متو�سط���ات1درجات1جمموعتي1التالمي���ذ1مرتفعي1ومنخف�سي1الذكاء1
واأبعاده���ا1,1اأي1اأن1اختب���ار1امل�سفوف���ة1املتتابع���ة1امللونة1لرافن1ميي���ز1متييزا1وا�سحا1

ودااًل1بني1التالميذ1مرتفعي1ومنخف�سي1الذكاء1.
والإيج���اد1القيم���ة1العددي���ة1ملعام���ل1ال�س���دق1مت1ح�س���اب1معامل1االرتب���اط1الثنائي1
االأ�سي���ل1Point-Biserial Correlation1)عبداملنع���م1الدردي���ر20061,1(1كما1هو1

مو�سح1باجلدول1التايل:
جدول )2(

يو�صح معامل الرتباط الثنائي الأ�صيل 
معامل االرتباطالمتغير

**0.827الدرجة الكلية 

**1دال1عند1م�ستوى10٫011

من1اجلدول1ال�سابق1يت�سح1اأن1االختبار1يتمتع1بدرجة1مرتفعة1من1ال�سدق

ثانيًا: ثبات الختبار:
مت1تعيني1ثبات1االختبار1عن1طريق1تعيني1معامل1ثبات1األفا1كرونباخ1:
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جدول )3(
قيم1معامال1ثبات1اأق�سام1املقيا�ص1)ن=100(

معامل ثبات ألفا كرونباخعدد البنودالقسم
120.71أ

120.83ب
120.77ج

360.89الثبات الكلي لالختبار

يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1اأن1قيم1معامالت1ثبات1األفا1كرونباخ1لالأق�سام1
الثالث���ة1لالختب���ار1تراوح���ت1ب���ني1)0٫71(1,1و)0٫83(1وللدرجة1الكلي���ة1لالختبار1

)0٫89(1وهي1تدل1على1متتع1االختبار1مب�ستوى1مرتفع1من1الثبات1.

 )ب( اختبار اإبراهام للتفكري البتكارى: ) تعريب: جمدي حبيب، 1990(
�سمم1هذا1االختبار1اإبراهام1)1977(1للك�سف1عن1درجة1ابتكارية1االأطفال1 1
واملراهق���ني1وق���ام1برتجمت���ه1اإىل1اللغ���ة1العربية1جم���دي1حبي���ب)1990(,1وي�سلح1
االختب���ار1للتطبي���ق1يف1جمي���ع1مراح���ل1التعلي���م1من1مرحل���ة1ما1قب���ل1املدر�سة1اإىل1

املرحلة1اجلامعية.1

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية لختبار اإبراهام للتفكري البتكارى:
اأولً : �سدق الختبار:

مت1عر�ص1االختبار1على1جمموعة1املحكمني1املتخ�س�سني1يف1اللغة1وعلم1
النف����ص*1وذلك1للتاأكد1من1مدى1منا�سبة1حمت���وى1االختبار1للهدف1منه1وكذلك1

مدى1منا�سبة1االإجراءات1التي1�سوف1ت�ستخدم1يف1التطبيق1.
كم���ا1مت1ح�س���اب1ال�س���دق1ع���ن1طري���ق1�س���دق1التميي���ز1؛1حي���ث1مت1تطبي���ق1اختب���ار1
ابراه���ام1للتفك���ري1االبت���كاري1عل���ى1عين���ة1قوامه���ا1)100(1تلمي���ذا1ًبال�س���ف1الرابع1
واخلام����ص1االبتدائ���ي1مبدر�س���ة1ال�سي���د1عبدالرحي���م1االبتدائي���ة1امل�سرتك���ة1,1ومت1
مقارن���ة1درج���ات1التالمي���ذ1عل���ى1اختبار1ابراه���ام1بدرجاته���م1على1اختب���ار1اختبار1
الذكاء1امل�سور11)اأحمد1زكي1�سالح19871,1(1)حمك1خارجي(1,1ومت1ترتيب1درجات1
التالمي���ذ1عل���ى1اختبار1ال���ذكاء1امل�سور11ترتيب���ا1تنازليا1,1ومت1حتدي���د1اأعلى1واأدنى1
27%1م���ن1الدرج���ات1,1لتمثل1جمموع���ة1اأعلى271%1من1التالمي���ذ1مرتفعي1الذكاء1



العدد )7( اأبريل 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 357 -

,1ولتمث���ل1جمموع���ة1اأدن���ى271%1م���ن1التالمي���ذ1منخف�س���ي1ال���ذكاء1وكان1عدد1كل1
منه���ا1م�ساوي���اً)27(1تلميذا1ًوتلمي���ذة1,1وبالفرز1والت�سني���ف1مت1ح�ساب1املتو�سطات1
واالنحراف���ات1املعياري���ة1ملجموع���ة1التالمي���ذ1مرتفع���ي1ال���ذكاء1وكذل���ك1ملجموعة1
التالمي���ذ1منخف�س���ي1ال���ذكاء1عل���ى11اختب���ار1ابراه���ام1,1ومت���ت1املقارن���ة1ب���ني1ه���ذه1

املتو�سطات1با�ستخدام1الن�سبة1احلرجة1,1كما1هو1مو�سح1يف1اجلدول1التايل:11
جدول)4(

يو�صح �صدق التمييز لختبار ابراهام للتفكري البتكاري )ن = 27(
  

النسبة أدنى 72 %    أعلى 72 %     
الحرجة

الداللة
عمعم

7.350.492.941.066.080.01الطالقة 
5.840.822.580.816.270.01المرونة
5.160.731.740.686.090.01األصالة

يت�س���ح1م���ن1ج���دول1ال�سابق1اأن���ه1توجد1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عند1
م�ستوى10٫011بني1متو�سطات1درجات1جمموعتي1التالميذ1مرتفعي1ومنخف�سي1
االبتكاري���ة1واأبعاده���ا1,1اأي1اأن1اختب���ار1اأبراه���ام1للتفك���ري1االبت���كاري1ميي���ز1متيي���زا1

وا�سحا1ودااًل1بني1التالميذ1مرتفعي1ومنخف�سي1االبتكارية.

والإيج���اد1القيم���ة1العددي���ة1ملعام���ل1ال�س���دق1مت1ح�ساب1معام���ل1االرتباط1
الثنائ���ي1االأ�سي���ل1Point-Biserial Correlation1)عبداملنعم1الدردير1,120061,1

185(1كما1هو1مو�سح1باجلدول1التايل:
جدول )5(

يو�صح معامل الرتباط الثنائي الأ�صيل للطالقة واملرونة والأ�صالة
معامل االرتباطالمتغير

**0.897الطالقة 
**0.858المرونة
**0.691األصالة

**1دال1عند1م�ستوى10٫011

من1اجلدول1ال�سابق1يت�سح1اأن1االختبار1يتمتع1بدرجة1مرتفعة1من1ال�سدق1
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ثانيًا : ثبات درجات الختبار:
مت1ح�ساب1الثبات1بطريقة1اإعادة1االختبار1وكانت1معامالت1االرتباط1كالتايل:

جدول )6(
يو�ص��ح قيم معامالت الرتباط ب��ني اأبعاد اختبار اإبراهام للتفك��ري البتكارى بطريقة اإعادة 

الختبار بفا�صل زمني 15 يوم )ن=100(
معامل االرتباطالبعد
**0.78طالقة
**0.65مرونة
**0.71أصالة

**0.72التفكير االبتكارى

يت�س���ح1من1ج���دول1ال�سابق1اأن1جميع1معامالت1االرتب���اط1مرتفعة1مما1يدعو1اإىل1
الثقة1يف1ثبات1االختبار.1

)ج( مقيا��س تقدي�ر �سل�وك التلميذ لفرز ح�الت �سعوبات التعل�م )م�سطفي كامل، 
)2008

اأع���ده1يف1االأ�س���ل1Myklebust. 19711واأعده1للبيئة1امل�سرية1م�سطفي1
كام���ل1ع���ام1119901ويعد1ه���ذا1املقيا�ص1قائمة1للمالحظ���ة1ال�سلوكية1للفرز1ال�سريع1
حلاالت1�سعوبات1التعلم1وقد1اأعد1هذا1املقيا�ص1ملواجهة1التزايد1امل�ستمر1يف1حاالت1
�سعوب���ات1التعل���م1مع1عدم1وجود1اإج���راءات1تتميز1بالفاعلي���ة1وال1تتطلب1تكلفة1اأو1
جمهودا1ًيف1التطبيق1للم�ساعدة1يف1حتديد1هذه1الفئة1وتقدمي1امل�ساعدة1الالزمة1لها.

و�سف املقيا�س:
يتكون1املقيا�ص1من1241فقرة1موزعة1على1خم�سة1مقايي�ص1فرعية1هي:

1-الفهم1ال�سماعي1والذاكرة1111.1
2-1اللغة1املنطوقة11.1

3-1التوجه1الزماين11111111111.1
4-1التاآزر1احلركي111111111111.1

5-1ال�سلوك1ال�سخ�سي1واالجتماعي1.
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اخل�سائ��س ال�سيكومرتية ملقيا�س تقدير �سل�وك التلميذ لفرز حالت �سعوبات 
التعلم:

اأولً: �سدق املقيا�س:
مت1ح�س���اب1ال�س���دق1,1وذلك1من1خالل1ال�سدق1التمييزى1للمفردات1:1مت1 11
اأخذ1الدرجة1الكلية1لكل1مكون1فرعى1من1مكونات1مقيا�ص1تقدير1�سلوك1التلميذ1
لف���رز1ح���االت1�سعوبات1التعلم1حمكا1ًللحكم1عل���ى1�سدق1مفرداته1,1ومت1اأخذ1اأعلى1
واأدن���ى271%1من1الدرجات1لتمثل1جمموعة1اأعلى271%1الطالب1املرتفعني1,1ومتثل1
جمموعة1اأدنى271%1من1الدرجات1الطالب1املنخف�سني1,1وبا�ستخدام1اختبار1»ت«11فى1

املقارنة1بني1املتو�سطات1جاءت1النتائج1على1النحو1التاىل:
جدول )7 (

نتائ��ج اختبار »ت« لدرا�صة الفروق بني متو�صطات املجموعات الطرفية )الرباعى الأعلى ، 
والرباعى الأدنى( فى املكونات الفرعية والدرجة الكلية للمقيا�س ) ن=100 (

البعد
قيمة ت مجموعة االرباعى األعلى مجموعة االرباعى األدنى

وداللتها عمنعمن

**276.891.92717.552.119.19الفهم السماعي 
**279.233.792717.114.426.90اللغة المنطوقة
**276.32.22739.413.7712.10التوجه الزماني
**276.292.212713.771.1515.30التآزر الحركي

**2711.004.42734.485.5716.86السلوك 
**2740.298.7827122.57.4436.42الدرجة الكلية 

1يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�ساب���ق1اأن���ه1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1
عن���د1م�ست���وى1)0٫01(1ب���ني1متو�سط���ات1جمموع���ة1االأرباعى1االأعل���ى1ومتو�سطات1
جمموع���ة1االأرباع���ى1االأدنى1فى1جميع1املكونات1الفرعي���ة1والدرجة1الكلية1ملقيا�ص1
تقدي���ر1�سل���وك1التلمي���ذ1لف���رز1ح���االت1�سعوب���ات1التعلم1,1مم���ا1يدل1عل���ى1ال�سدق1

التمييزى1للمقيا�ص01
ثانيًا : ثبات املقيا�س:

مت1ح�س���اب1ثب���ات1املقيا�ص1بطريقة1التجزئه1الن�سفي���ة1وكانت1معامالت1االرتباط1
كالتايل:
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جدول )8(
يو�صح قيم معامال ثبات اأق�صام املقيا�س )ن=100(

ألفا كرنباخالتجزئة النصفيةالبعد
0.69**0.73الفهم
0.70**0.69اللغة

0.71**0.84التوجه
0.62**0.59التآزر
0.73**0.88السلوك

0.88**0.90المجموع الكلى

يت�س���ح1من1جدول1ال�سابق1اأن1جميع1معامالت1االرتباط1مرتفعة1مما1يدعو1
اإىل1الثقة1يف1ثبات1املقيا�ص.

)د( قائمة تقدير ال�سمات ال�سلوكية للموهوبني: )اإعداد : حممود من�سي ، 2002 (
ق���ام1باإعداد1هذه1القائمة1حممود1من�س���ي1)2002(1وهذه1القائمة1ت�ساعد1يف1
الك�سف1عن1التالميذ1املوهوبني1من1خالل1املحيطني1بالفرد1املفحو�ص1�سواء1كانوا1
معلم���ني1اأو1اأخ�سائي���ني1نف�سي���ني1اأو1اآب���اء1.1وتتك���ون1ه���ذه1القائمة1م���ن1)180(1�سوؤااًل1
موزع���ة1على1)18(1بع���داً,1هي1الدافعية,1واال�ستقالل,1واالأ�سال���ة,1واملثابرة,1واملرونة,1
وح���ب1اال�ستط���الع,1والطالقة1الفكري���ة,1واملالحظة,1واملب���ادرة,1واملغام���رة,1والنقد,1
واالت�س���ال,1والقي���ادة,1والقدرة1على1التعلم,1وامل�سئولية,1والثق���ة1بالنف�ص,1والتوافق,1

وحتمل1الغمو�ص.

ومت���الأ1هذه1القائمة1من1قب���ل1املعلم1اأو1املحيطني1بالفرد1من1اأخ�سائيني1 1
نف�سي���ني1واآب���اء,1وذل���ك1لتحدي���د1الدرج���ة1الت���ي1تتواف���ر1به���ا1تل���ك1ال�سم���ات1لدى1

املفحو�سني1للك�سف1عما1اإذا1كانوا1موهوبني1اأم1ال.111

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية لقائمة تقدير ال�سمات ال�سلوكية للموهوبني:
اأولً : �سدق القائمة:

ال�س���دق1,1وذل���ك1م���ن1خ���الل1ال�س���دق1التميي���زى1للمف���ردات1:1مت1اأخ���ذ1
الدرج���ة1الكلي���ة1لكل1مكون1فرعى1م���ن1مكونات1قائمة1تقدير1ال�سم���ات1ال�سلوكية1
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للموهوب���ني1حم���كا1ًللحك���م1على1�سدق1مفردات���ه1,1ومت1اأخذ1اأعل���ى1واأدنى271%1من1
الدرج���ات1لتمث���ل1جمموعة1اأعلى271%1الطالب1املرتفعني1,1ومتثل1جمموعة1اأدنى1
27%1من1الدرجات1الطالب1املنخف�سني1,1وبا�ستخدام1اختبار1»ت«11فى1املقارنة1بني1

املتو�سطات1جاءت1النتائج1على1النحو1التاىل1:
جدول )9(

نتائ��ج اختبار »ت« لدرا�صة الفروق بني متو�صطات املجموعات الطرفية )الرباعى الأعلى ، 
والرباعى الأدنى( فى املكونات الفرعية والدرجة الكلية للقائمة1

البعد
قيمة ت مجموعة االرباعى األعلى مجموعة االرباعى األدنى

وداللتها عمنعمن
**2712.141.512725.52.9520.55الدافعية

**2713.121.942726.433.1718.26االستقالل
**2712.732.132725.912.7719.23األصالة
**2710.222.092724.793.119.87المثابرة
**2715.311.372725.711.2428.69المرونة

**2714.61.832726.232.0121.81حب االستطالع
**2717.553.012726.213.1110.20الطالقة الفكرية

**2716.841.682724.112.9211.00المالحظة
**2712.762.152725.572.3720.41المبادرة
**2711.532.112724.661.4126.38المغامرة

**2715.331.662725.173.8611.94النقد
**2717.231.782724.832.5512.46االتصال
**2716.032.192726.51.4220.45القيادة

**2714.811.852725.91.7322.32القدرة على التعلم
**2712.411.62725.442.6621.40المسئولية

**2718.573.222727.43.359.68الثقة بالنفس
**2714.861.92726.33.5314.55التوافق

**2713.323.122725.72.5115.76تحمل الغموض
**27259.358.4527462.39.3282.28الدرجة الكلية 

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�سابق1اأنه1توجد1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عند1
م�ستوى1)0٫01(1بني1متو�سطات1جمموعة1االأرباعى1االأعلى1ومتو�سطات1جمموعة1
االأرباع���ى1االأدن���ى1ف���ى1جمي���ع1املكون���ات1الفرعية1والدرج���ة1الكلية1لقائم���ة1تقدير1

ال�سمات1ال�سلوكية1للموهوبني1,1مما1يدل1على1ال�سدق1التمييزى1للمقيا�ص01
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 ثانيًا : ثبات درجات القائمة:
مت1ح�س���اب1ثب���ات1القائم���ة1بطريق���ة1األف���ا1كرونب���اخ1وكان1معام���ل1الثبات1

م�ساويا1)0٫77(1وهو1معامل1ثبات1مرتفع1يدعو1اإىل1الثقة1يف1ثبات1القائمة.1

)ه( مقيا�س الدافعية لالإجناز :
ق���ام1الباحث���ان1بت�سميم1مقيا�ص1دافعي���ة1االجناز1من1خالل1ع���دة1مرحل1متتالية1

هي1:
اأول:1االطالع1على1اجلهود1ال�سابقة1يف1جمال1دافعية1االجناز1وذلك1بهدف1معرفة1
اأبع���اد1الدافعي���ة1لالجن���از1من1خالل1درا�س���ة1النظريات1املختلفة1الت���ي1�ساهمت1يف1
تف�س���ريه1.1وق���د1مت1الرتكي���ز1يف1ه���ذه1اخلط���وة1عل���ى1املقايي����ص1غ���ري1االإ�سقاطية1,1
وذلك1ملا1تت�سمنه1املقايي�ص1االإ�سقاطية1من1م�سكالت1منهجية.1وبدرا�سة1املقايي�ص1
غ���ري1االإ�سقاطية1املت�سمنة1يف1درا�س���ات1ع�سام1الطيب1)2004(1,1فاروق1عبدالفتاح1
)2003(1,1اإم���ام1م�سطف���ى1)2000(1,1عبداللطي���ف1خليف���ة1)2000(1,1اأحم���د1�سبيب1
)1999(1,1ه�س���ام1اخل���ويل1)1992(1,1جاب���ر1عبداحلمي���د1)1989(1.1وج���د1اأن1بينه���ا1
ت�سابه���ا1ًكب���ريا1,1ًلذلك1مت1اقتبا�ص1بع����ص1العبارات1العامة1التي1تعك�ص1االجتاهات1

النظرية1املختلفة1لدافعية1االإجناز1.

ثاني�ًا: حتدي�د اأبع�اد املقيا��س :1مت1حتديد1اأبع���اد1الدافعية1لالجن���از1على1النحو1
التايل1:

م�ست�وى الطم�وحLevel of Aspiration1:1ويق�س���د1ب���ه1امل�ست���وى1ال���ذي1  )1(
ي�سعى1الفرد1لتحقيقه1وذلك1بتحديد1م�ستويات1عليا1من1االأداء1يف1�سوء1اخلطط1

امل�ستقبلية1.
املثاب�رةPersistence1:1وه���ي1االلتزام1بالعمل1ال�س���اق1وال�سرب1علي1حتمل1  )2(

ال�سعاب1من1اأجل1حتقيق1االأهداف1املن�سودة
حب ال�ستطالعcuriosity1:1وهو1�سعى1الفرد1الدائم1لكل1ما1هو1جديد1,1وذلك1  )3(

من1خالل1الدرا�سة1والبحث1لكل1مفردات1البيئة1املحيطة1بالفرد1.
اخل�وف من الف�س�لFear of Failure1:1وهو1�سعى1الف���رد1الأداء1املهمة1املوكلة1  )4(
اليه1بكفاءة1خوفا1من1الف�سل1يف1اجنازها1اأو1اأدائها1مب�ستوى1متدين1من1الكفاءة1.1
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ثالثًا : �سياغة عبارات املقيا�س :
1مت1�سياغ���ة1مف���ردات1املقيا����ص1يف1�س���وء1االأبع���اد1الت���ي1مت1حتديده���ا1وقد1
�سيغ���ت1عب���ارات1املقيا����ص1بلغة1عربي���ة1�سهلة1ووا�سح���ة1غري1موجه���ه1اأو1مزدوجة1
املعن���ى1.1وق���د1روع���ي1يف1�سياغة1العبارات1بحي���ث1تنق�سم1كل1عب���ارة1اإىل1اختيارين1
يقي����ص1االأول1ذوي1دافعي���ة1االإجن���از1املرتف���ع1,1فيم���ا1يقي����ص1الث���اين1ذوي1دافعي���ة1
االإجن���از1املنخف����ص1,1لذا1يطلب1من1املفحو�ص1اختيار1اأح���د1اخليارين1)اأ(1اأو1)ب(1
,1وحت���ى1ال1يعتم���د1املقيا����ص1كليا1ًعلى1ا�ستخ���دام1اأ�سلوب1االختي���ار1اجلربي1,1اجته1
الباحث1اإىل1اإ�سافة1لالختيار1االإجباري1�سلما1ًتدريحيا1ًيو�سح1مدى1انطباق1خيار1
العبارة1على1املفحو�ص1,1حيث1يطلب1من1املفحو�ص1اأن1ينتقل1اإىل1ال�سلم1الثالثي1
املت���درج1واملوج���ود1بجانب1االختيار1الذي1اختاره1,1ويحدد1درجة1انطباقه1عليه1اإما1
»1غالب���ا1ً»1اأو«1اأحيان���ا1ً»1اأو«1نادرا1ً».1اإن1ه���ذه1الطريقة1�ستمنح1املفحو�سني1الفر�سة1
للتعب���ري1ب�س���كل1اأكر1دقة1ع���ن1اإح�سا�سه1وواقعه1,1كما1اأنه���ا1جتعلنا1منيز1بني1اأكر1

من1فرد1اختار1نف�ص1االختيار1.1

رابعًا : طريقة ت�سحيح املقيا�س :
بلغ���ت1عب���ارات1املقيا����ص1يف1�سورته1النهائي���ة1بعد1اإج���راء1عمليتي1ال�سدق1
والثبات1)30(1عبارة1,1احتوت1كل1منها1على1اختيار1ايجابي1والآخر1�سلبي1,1وميكن1
ت�سحيح1املقيا�ص1باحت�ساب1ثالث1درجات1كحد1اأعلى1ودرجة1واحد1كحد1اأدنى1لكل1
عبارة1,1وهذا1يعنى1اأن1ترتاوح1درجات1االختيار1االيجابي1يف1كل1عبارة1من1)11,121,3(1
اأم���ا1االختي���ار1ال�سلب���ي1فاإن1درجته1�سترتاوح1م���ن1)3,12,11(1,1فتكون1اأقل1درجة1هي1

)24(1واأعلى1درجة1هي1)72(.

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س الدافعية لالجناز :
 اأولً : �سدق املقيا�س :

حل�ساب1�سدق1املقيا�ص1قام1الباحثان1باإيجاد1نوعني1من1ال�سدق1اأحدهما1
�سدق1املحكمني1واالآخر1�سدق1التحليل1العاملي1.
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�سدق املحكمني :
مت1عر����ص1عبارات1املقيا�ص1على1جمموعة1م���ن1املحكمني1,13للوقوف1على1
م���دى1منا�سب���ة1كل1عب���ارة1للبع���د1الذي1تنتم���ي1اإلي���ة1,1ومدى1�سالحيته���ا1لقيا�ص1
الدافعي���ة1لالإجن���از1,1واخت���ريت1العبارات1التي1ال1تقل1ن�سب���ة1اتفاق1املحكمني1على1

كل1عبارة1منها1عن801%1وقد1اأ�سفرت1هذه1اخلطوة1عن1ا�ستبعاد1)10(1عبارات.

�سدق التحليل العاملي ملقيا�س الدافعية لالإجناز :
للتاأكد1من1�سدق1مقيا�ص1الدافعية1لالإجناز1مت1ا�ستخدام1طريقة1التحليل1العاملي1
“ طريق���ة1املكون���ات1االأ�سا�سي���ة” ,1واجل���دول1الت���ايل1يو�س���ح1م�سفوف���ة1العوامل1
الناجت���ة1م���ن1التحلي���ل1العاملي1بع���د1التدوير1املتعام���د1ملقيا�ص1دافعي���ة1االجناز.

جدول )10(
م�صفوفة العوامل الناجتة من التحليل العاملي بعد التدوير املتعامد ملقيا�س دافعية الجناز4*

الرابعالثالثالثانياألولالعبارةالرابعالثالثالثانياألولالعبارة
10.466180.512
20.570190.467
30.612200.023
40.423210.429
50.523220.512
60.456230.417
70.577240.230
80.376250.440
90.459260.580

100.640270.534
110.539280.456
120.390290.490
130.489300.614
140.570

1.902.181.251.87الجذر الكامن
150.645
160.423

27.1427.2517.8523.37نسبة التباين 
170.393

1111113اأ.د.1فتحى1عبداحلميد1عبدالقادر1)جامعة1الزقازيق(1– اأ.د.1ه�سام1اخلويل1)جامعة1بنها(1– اأ.د.1حممد1
              – الوادي(1 جنوب1 )جامعة1 الطيب1 على1 ع�سام1 اأم.د.1  – االإ�سكندرية(1 )جامعة1 حب�سي1 ح�سني1

د.1حممد1ال�سيد1من�سور1)جامعة1طنطا(1– اأم.د.1هناء1اأحمد1�سويخ1)جامعة1جنوب1الوادي(
4   *1مت1جتميع1عبارات1كل1عامل1بحيث1يت�سح1املعنى1ال�سيكولوجي1للعبارات
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العوام�ل الناجتة م�ن التحلي�ل العاملي ملقيا��س  دافعية الجن�از با�ستخدام 
التدوير املتعامد يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي :

• اأ�سف���رت1نتائ���ج1التحليل1العاملي1للمقيا�ص1عن1اأربعة1عوامل1تراوحت1اجلذور1	
الكامن���ة1لها1م���ا1بني1)11,25– 12,18(1و1تراوحت11ن�سبة1التباين1لهذه1العوامل1

ما1بني1)1%27,251,1%17,85(1.

• 	11,9 ل���ه1 الكام���ن1 اجل���ذر1 وكان1 عب���ارات1 1)7( علي���ه1 ت�سب���ع1 االأول1 العام���ل1 اأن1
بن�سب���ة1تباي���ن1,127,141وتك�س���ف1م�سام���ني1هذه1العبارات1ع���ن1ال�سعي1لتحقيق1
م�ستوي���ات1عالي���ة1م���ن1التف���وق1الدرا�س���ي1,1م���ع1و�س���ع1اأهداف1حم���ددة1وخطة1
لتنفي���ذ1ه���ذه1االأه���داف1,1م���ع1حماول���ة1التغل���ب1عل���ى1االخري���ن1يف1املناف�س���ات1
اجلماعي���ة1وامل�سابق���ات1الدرا�سي���ة1؛1وعل���ى1ه���ذا1ميك���ن1ت�سمي���ة1ه���ذا1العامل1ب�1111111111111111111111111111111111111111111111

)م�ستوى1الطموح1(.

• اأن1العامل1الثاين1ت�سبع1عليه1)8(1عبارات1,1كان1اجلذر1الكامن1لها1,12,181بنبة1	
تباي���ن127,251%1,1ويعك����ص1م�سم���ون1ه���ذه1العب���ارات1اإ�سرار1الف���رد1على1القيام1
بامله���ام1ال�سعب���ة1واإكماله���ا1عل���ى1اأف�س���ل1�سورة1ممكن���ة1حتى1ل���و1ا�ستغرق1ذلك1
املزي���د1م���ن1اجلهد1و1الوق���ت1,1مع1عدم1ال�سعور1بامللل1,1وعلى1هذا1ميكن1ت�سمية1

هذا1العامل1ب���1)1املثابرة1(1.

• اأن1العامل1الثالث1ت�سبع1عليه1)6(1عبارات1بجذر1كان111,251ون�سبة1تباين117,851	
%1و1ي���دور1معن���ى1هذه1العبارات1حول1�سع���ي1الفرد1جلمع1املزيد1من1املعلومات1,1
والتع���رف1على1كل1ما1هو1جدي���د1,1واال�ستف�سار1عن1االأمور1الغام�سة1,1والقيام1
برح���الت1ا�ستك�سافية1وعمليات1ا�ستق�سائية1م���ن1اأجل1احل�سول1على1املعرفة1,1

وعلى1هذا1ميكن1ت�سمية1هذا1العامل1ب���1)حب1اال�ستطالع1(1.

• اأن1العام���ل1الراب���ع1ت�سبع1عليه171عب���ارات11وكان1اجلذر1الكامن1لها11,871بن�سبة1	
تباين123,371%1,1وبفح�ص1هذه1العبارات1يت�سح1اأنها1تدور1حول1بذل1املزيد1من1
اجلهد1�سعيا1وراء1النجاح1مع1جتنب1الف�سل1,1واال�ستفادة1من1خربات1االآخرين1
واال�ستماع1اىل1ن�سائحهم,1مع1ت�سحيح1االأخطاء1التي1من1املمكن1اأن1يقع1فيها1

الفرد1,1وعلى1هذا1ميكن1ت�سمية1هذا1العامل1ب��1)اخلوف1من1الف�سل(1.
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ثانيًا : ثبات املقيا�س :
1مت1ح�س���اب1ثب���ات1املقيا����ص1بع���دة1ط���رق1ه���ي1طريق���ة1»اع���ادة1التطبي���ق«1,1
ومعام���ل1األف���ا1كرنباخ1,1والتجزئة1الن�سفية1.1حي���ث1مت1تطبيق1املقيا�ص1على1عينة1
ومن1تالميذ1وتلميذات1املرحلة1االبتدائية1بلغت1)100(1تلميذ1وتلميذة1واجلدول1

التايل1يو�سح1معامل1ثبات1مقيا�ص1الدافعية1لالجناز:
جدول )11( 

يو�صح معامل ثبات مقيا�س دافعية الجناز
       طريقة الثبات

األبعاد
معامل ألفاكرنباخإعادة التطبيق

0,580,79مستوى الطموح
0,490,73المثابرة

0,610,80حب االستطالع
0,630,81الخوف من الفشل

0,750,88الدرجة الكلية

اأن1 ال�ساب���ق1يت�س���ح1 ال���واردة1يف1اجل���دول1 االإح�سائي���ة1 القي���م1 وبتحلي���ل1
معامالت1الثبات1بطريقة1اعادة1االختبار1تراوحت1بني1)0,751,10,49(1,1وبالن�سبة1
لطريق���ة1معام���ل1األف���ا1كرنب���اخ1فرتاوح���ت1ب���ني1)0,881,10,73(1مم���ا1ي���دل1على1اأن1

املقيا�ص1يتمتع1مب�ستوى1مرتفع1من1الثبات1.

)و( مقيا�س مفهوم الذات لالأطفال :
ق���ام1الباحث���ان1بت�سمي���م1مقيا�ص1مفهوم1الذات1لالأطفال1م���ن1خالل1عدة1مراحل1

متتالية1هي1:
اأول:1االط���الع1عل���ى1اجلهود1ال�سابقة1يف1جمال1مفهوم1الذات1وذلك1بهدف1معرفة1
اأبع���اد1مفه���وم1ال���ذات1م���ن1خ���الل1درا�س���ة1النظري���ات1املختلف���ة1الت���ي1�ساهم���ت1يف1
تف�س���ريه1.1وبدرا�سة1عدد1من1مقايي����ص1مفهوم1الذات1مثل11مقيا�ص1مفهوم1الذات111111111111111111111
)ع���ادل1االأ�س���ول19931,1(1,1مقيا����ص1مفه���وم1الذات1)ف���اروق1عبدالفت���اح200811,1(1,1
مقيا����ص1تن�س���ي1ملفهوم1الذات1)�سفوت1فرج1وعبدالفتاح1القر�سي19991,1(1,1اختبار1
مفه���وم1ال���ذات1امل�سور1لالأطف���ال1)ابراهيم1ق�سقو����ص20061,1(1.1ومت1حتديد1اأبعاد1

مفهوم1الذات1كما1هو1مو�سح1:
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• البع���د1العقل���ي1االأكادمي���ي1:1ت�سري1اإىل1م���دى1تقدم1تفهم1الطال���ب1الإمكاناته1	
العقلي���ة1م���ن1حيث1قدرته1على1ا�ستذكار1درو�س���ه1,1و�سرح1الدر�ص1اأمام1تالميذ1
ف�سل���ه1,1وم���دى1اإعجاب1املدر�ص1به1,1وقدرت���ه1على1اال�ستيعاب1,1ومدى1�سعوره1

باأهميته1كع�سو1يف1الف�سل1الدرا�سي1.
• البعد1اجل�سمي1:1وي�سري1اإىل1مفهوم1الطالب1عن1مظهره1اجل�سمي1,1و�سورة1	

وجهه1,1وهيئته1العامة1,1ومدى1اإقناعه1مبا1هو1عليه1من1خ�سائ�ص1ج�سمية1.
• البع���د1االجتماع���ي1:1وي�سري1اإىل1فكرة1الفرد1عن1ذات���ه1داخل1اجلماعة1,1�سواء1	

كان���ت1االأ�س���رة1اأو1املدر�س���ة1اأو1املجتمع1ب�سورة1عامة1,1وي�س���ري1اإىل1مدى1اقتناع1
الف���رد1بنف�س���ه1وه���ل1ي�سع���ر1بح���ب1االآخرين1ل���ه1,1وم���دى1قدرته1عل���ى1تكوين1
�سداق���ات1,1وم���دى1م���ا1ي�سع���ر1به1م���ن1بهجة1ومرح1وه���و1يف1و�س���ط1زمالئه1يف1

املدر�سة1اأو1اأخوات1يف1املنزل1,1ومدى1اإح�سا�سه1بتقبل1االآخرين1له1.
• بع���د1القل���ق1:1وي�س���ري1اإىل1م���دى1اإح�سا�ص1الف���رد1بنف�سه1,1هل1ي�سع���ر1ب�سعادة1,1	

تقل���ب1امل���زاج1,1باخلوف1,1ه���ل1ي�سعر1اأنه1يتفق1مع1االآخري���ن1اأو1يختلف1عنهم1,1
ومدى1تكيف1الفرد1يف1االأ�سرة1اأو1املدر�سة1.

ويتك���ون1املقيا����ص1يف1�سكل���ه1النهائي1م���ن1)40(1بند1ولكل1بن���د1ا�ستجابتني1
)نع���م1اأو1ال(1,1ويعط���ي1ه���ذا1املقيا����ص1درجة1كلي���ة1تو�سح1م���ا1اإذا1كان1مفهوم1الذات1

اإيجابي1اأم1�سلبي1وهذا1ما1يرغب1الباحثان1يف1الو�سول1اإليه1.

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س مفهوم الذات لالأطفال :
اأولً : �سدق املقيا�س :

�سدق املحكمني :
مت1عر����ص1عب���ارات1املقيا�ص1عل���ى1جمموعة1من1املحكم���ني1,1151للوقوف1على1مدى1
منا�سب���ة1كل1عب���ارة1للبع���د1الذي1تنتمي1اإلي���ة1,1ومدى1�سالحيته���ا1لقيا�ص1مفهوم1
– اأ.د.1ه�سام1اخلويل1)جامعة1بنها(1 الزقازيق(1 اأ.د.1فتحى1عبداحلميد1عبدالقادر1)جامعة1 1 1 15
– اأ.د.1حممد1ح�سني1حب�سي1)جامعة1االإ�سكندرية(1– اأم.د.1ع�سام1على1الطيب1)جامعة1جنوب1
–  د.1حممد1ال�سيد1من�سور1)جامعة1طنطا(1-1اأم.د.1هناء1اأحمد1�سويخ1)جامعة1جنوب1 الوادي(1

الوادي(
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ال���ذات1لالأطف���ال1بع���د1تعديله���ا1,1واخت���ريت1العب���ارات1الت���ي1ال1تق���ل1ن�سب���ة1اتفاق1
املحكم���ني1عل���ى1كل1عب���ارة1منه���ا1ع���ن801%1وقد1اأ�سف���رت1هذه1اخلط���وة1عن1تغيري1
�سياغ���ة1العب���ارات1الت���ي1مل1حت���ظ1باإجم���اع1املحكمني1حت���ى1ت�سبح1اأك���ر1و�سوحا1ً

لعينة1التقنني1.

�سدق التحليل العاملي:
للتاأك���د1م���ن1�سدق1مقيا�ص1مفهوم1الذات1لالأطف���ال1مت1ا�ستخدام1طريقة1
التحليل1العاملي1»1طريقة1املكونات1االأ�سا�سية«1,1واجلدول1التايل1يو�سح1م�سفوفة1

العوامل1الناجتة1من1التحليل1العاملي1بعد1التدوير1املتعامد1للمقيا�ص1
جدول )12(

العوامل الناجتة من التحليل العاملي ملقيا�س  مفهوم الذات  با�صتخدام التدوير املتعامد6*
الرابعالثالثالثانياألولالعبارةالرابعالثالثالثانياألولالعبارة

10,602240.421
20,555250.457
30,459260.434
40,567270.389
50,578280.355
60,640290.325
70,633300.456
80,576310.398
90,566320.306

100,635330.332
110,547340.345
120,534350.328
130.531360.302
140.500370.312
150.538380.456
160.450390.467
170.477400.401
الجذر 180.390

الكامن
3.394.841.941.37

190.438
نسبة 200.432

التباين
33.948.419.413.7

210.488
220.465
230.545

6    *1مت1جتميع1عبارات1كل1عامل1بحيث1يت�سح1املعنى1ال�سيكولوجي1للعبارات
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يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي :
• اأ�سف���رت1نتائ���ج1التحليل1العاملي1للمقيا�ص1عن1اأربعة1عوامل1تراوحت1اجلذور1	

الكامن���ة1لها1ما1ب���ني1)11٫37– 4٫84(1و1تراوحت11ن�سبة1التباين1لهذه1العوامل1
ما1بني1)%48٫41,1%13٫7(1.

• اأن1العامل1االأول1ت�سبع1عليه1)10(1عبارات1وكان1اجلذر1الكامن1له13٫391بن�سبة1	
تباي���ن1,133٫91وتك�س���ف1م�سامني1هذه1العبارات1عن1حر�ص1الفرد1على1التفوق1
وال�سع���ى1لتحقي���ق1اعلى1م�ستويات1االجن���از1وعر�ص1اقكاره1ب�س���كل1جيد1وعلى1

هذا1ميكن1ت�سميته1ب��1)مفهوم1الذات1االأكادميي1(

• اأن1العامل1الثاين1ت�سبع1عليه1101عبارات1بجذر1كامن14,841ون�سبة1تباين148,41	
وتك�سف1م�سامني1هذه1العبارات1عن1االهتمام1ال�سخ�ص1بج�سمه1واالعتناء1به1
,1وحر�س���ه1عل���ى1ممار�سة1الريا�سة1وعلى1هذا1ميكن1ت�سميته1ب��1)مفهوم1الذات1

اجل�سمي(

• اأن1العام���ل1الثال���ث1ت�سب���ع1عليه1101عبارات1كان1اجلذر1الكام���ن1له11,931بن�سبة1	
تباي���ن119,31وتك�س���ف1م�سام���ني1ه���ذه1العب���ارات1ع���ن1عالق���ة1الف���رد1بزمالئه1
واالخري���ن1وحر�س���ه1على1تكوين1عالق���ات1اجتماعية1جي���دة1وعلى1هذا1ميكن1

ت�سميته1بالبعد1االجتماعى1.

اأن1العام���ل1الراب���ع1ت�سب���ع1علي���ه1101عب���ارات1كان1اجل���ذر1الكام���ن1له11,371
بن�سب���ة1تباي���ن113,71وتك�سف1م�سامني1ه���ذه1العبارات1عن11�سعور1ال�سخ�ص1بالقلق1
اثن���اء1االمتحان���ات1وحر�س���ه1الزائد1على1حت�سي���ل1اعلى1الدرج���ات1و�سعوره1بعدم1

الراحة1وعلى1هذا1ميكن1ت�سميته1بالقلق

ثانيًا : ثبات املقيا�س : 
مت1ح�س���اب1ثب���ات1املقيا����ص1بع���دة1ط���رق1ه���ي1طريق���ة1»اع���ادة1التطبي���ق«1,1
ومعام���ل1األف���ا1كرنباخ1,1والتجزئة1الن�سفية1.1حي���ث1مت1تطبيق1املقيا�ص1على1عينة1
ومن1تالميذ1وتلميذات1املرحلة1االبتدائية1بلغت1)100(1تلميذ1وتلميذة1واجلدول1

التايل1يو�سح1معامل1ثبات1مقيا�ص1مفهوم1الذات:
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جدول )13( 
يو�صح معامل ثبات مقيا�س مفهوم الذات

       طريقة الثبات
األبعاد

معامل ألفاكرنباخإعادة التطبيق

0.510.77البعد األكاديمي
0.630.71البعد الجسمي

0.650.82البعد االجتماعي
0.480.79بعد القلق

0.680.84الدرجة الكلية

اأن1 ال�ساب���ق1يت�س���ح1 ال���واردة1يف1اجل���دول1 االإح�سائي���ة1 القي���م1 وبتحلي���ل1
معامالت1الثبات1بطريقة1اعادة1االختبار1تراوحت1بني1)0٫681,10٫48(1,1وبالن�سبة1
لطريق���ة1معام���ل1األف���ا1كرنب���اخ1فرتاوح���ت1ب���ني1)0٫841,10٫71(1مما1ي���دل1على1اأن1

املقيا�ص1يتمتع1مب�ستوى1مرتفع1من1الثبات1.

)ر( مقيا�س التوافق الدرا�سي :
يه���دف1املقيا����ص1اىل1حتدي���د1م�ست���وى1التواف���ق1الدرا�س���ي1ل���دى1تالميذ1
احللقة1االأوىل1من1التعليم1االأ�سا�سي,1والإعداد1املقيا�ص1مت1االإطالع1على1جمموعة1
م���ن1االأبح���اث1والدرا�سات1املرتبطة1مبو�سوع1التواف���ق1الدرا�سي1,1كذلك1االطالع1
على1بع�ص1املقايي�ص1املتعلقة1بالتوافق1الدرا�سي1ومنها1,1مقيا�ص1التوافق1الدرا�سي1
اإعداد1)هيو1بل11960,1(1ترجمة1)حممد1جناتي19701,1(1مقيا�ص1التوافق1الدرا�سي1
)1حمم���ود1الزي���ادي,119641(1و1مقيا����ص1التواف���ق1الدرا�س���ي1ليوجنم���ان1,1ترجم���ة1
)ح�س���ني1الدرين���ي119791,1(1,1م���ن1خ���الل1ه���ذه1اخلط���وة1مت1حتدي���د1اأربع���ة1اأبع���اد1
التوافق1الدرا�سي1هي1)1العالقة1بالزمالء1– العالقة1باملعلم1– اجلد1واالجتهاد1
– تنظيم1وقت1الدرا�سة1(1وقد1مت1االقت�سار1على1هذه1االأبعاد1دون1غريها1الأنها1
االأكر1تكرارا1يف1الدرا�سات1ال�سابقة1,1كذلك1منا�سبتها1للم�ستوى1العمري1الأفراد1

عينة1الدرا�سة1احلالية1.

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س :
اأول : ال�سدق :1اعتمد1الباحثان1يف1ح�ساب1�سدق1املقيا�ص1على1ما1يلي1:
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�سدق املحكمني :
مت1عر�ص1عبارات1املقيا�ص1على1جمموعة1من1املحكمني1,1171للوقوف1على1
م���دى1منا�سب���ة1كل1عب���ارة1للبع���د1الذي1تنتم���ي1اإلي���ة1,1ومدى1�سالحيته���ا1لقيا�ص1
التوافق1الدرا�سي1,1واختريت1العبارات1التي1ال1تقل1ن�سبة1اتفاق1املحكمني1على1كل1
عب���ارة1منه���ا1عن801%1وقد1اأ�سفرت1هذه1اخلطوة1عن1تغيري1�سياغة1العبارات1التي1

مل1حتظ1باإجماع1املحكمني1حتى1ت�سبح1اأكر1و�سوحا1ًلعينة1التقنني1.

ال�سدق املرتبط باملحك :
مت1ح�س���اب1معام���ل1االرتب���اط1ب���ني1درج���ات1اأف���راد1العين���ة1اال�ستطالعية11
عل���ى1مقيا����ص1التوافق1الدرا�سي1املعد1للدرا�سة1احلالي���ة1,1ودرجاتهم1على1مقيا�ص1
التواف���ق1الدرا�س���ي1اع���داد1حمم���ود1الزي���ادي1)1964(1وق���د1بلغ1معام���ل1االرتباط1
10٫784وهو1معامل1ارتباط1دال1عند1م�ستوى1,10٫011مما1ي�سري1اىل1�سدق1املقيا�ص1

با�ستخدام1ال�سدق1املرتبط1باملحك1.

ثانيا : الثبات 
مت1ح�س���اب1ثب���ات1املقيا����ص1ب���كل1م���ن1طريقة1»اع���ادة1التطبي���ق«1,1ومعامل1
األف���ا1كرنب���اخ؛1حيث1مت1تطبيق1املقيا�ص1على1عينة1م���ن1تالميذ1وتلميذات1املرحلة1
االبتدائي���ة1بلغ���ت1)100(1تلميذ1وتلمي���ذة1,1واجلدول1التايل1يو�س���ح1معامل1ثبات1

مقيا�ص1التوافق1الدرا�سي1و1اأبعاده1املدرو�سة1.
جدول )14(

معامالت الثبات لأبعاد مقيا�س التوافق الدرا�صي والدرجة الكلية له .
معامل ألفاكرنباخإعادة التطبيقطريقة                           األبعاد

0.7750.703العالقة بالزمالء
0.7160.711العالقة بالمعلم
0.8100.799الجد و االجتهاد

0.7560.732تنظيم وقت الدراسة
0,8790.865الدرجة الكلية

1111111111111111117اأ.د.1فتحى1عبداحلميد1عبدالقادر1)جامعة1الزقازيق(1– اأ.د.1ه�سام1اخلويل1)جامعة1بنها(1
ح�سني1حب�سي1)جامعة1االإ�سكندرية(1– اأم.د.1ع�سام1على1الطيب1)جامعة1جنوب1الوادي(1 – اأ.د.1حممد1

هناء1اأحمد1�سويخ1)جامعة1جنوب1الوادي( اأم.د.1 1- )جامعة1طنطا(1 من�سور1 ال�سيد1 –  د.1حممد1
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يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
1اأن1معام���الت1الثب���ات1بطريق���ة1اع���ادة1االختب���ار1تراوحت1ب���ني1)0٫8791,10٫716(1,1
وبالن�سبة1لطريقة1معامل1األفا1كرنباخ1فرتاوحت1بني1)0٫8651,10٫703(1مما1يدل1

على1اأن1املقيا�ص1يتمتع1مب�ستوى1مرتفع1من1الثبات1.

)5( اختيار عينة الدرا�سة الأ�سا�سية :
مت1اخي���ار1العين���ة1النهائي���ة1للدرا�س���ة1م���ن1عين���ة1ع�سوائي���ة1م���ن1تالمي���ذ1
ال�س���ف1اخلام����ص1االبتدائ���ي1قوامه���ا1)412(1تلمي���ذ1وتلمي���ذة1مت1اختياره���م1م���ن1

خم�ص1مدار�ص1ابتدائية1مبدينة1قنا1.

وتكون���ت1العين���ة1النهائية1م���ن1)15(1تلميذا1ًوتلميذة1م���ن1املوهوبني1ذوي1
�سعوب���ات1التعل���م1و)15(1تلمي���ذا1ًوتلمي���ذة1م���ن1املوهوب���ني1,1ومتو�س���ط1عمره���م1

الزمني1بال�سهور1)127(1�سهر1بانحراف1معياري1قدره2٫881.
جدول )15(

يو�ص��ح توزيع التالمي��ذ املوهوبني واملوهوب��ني ذوي �صعوبات التعلم عل��ى املدرا�س ح�صب 
النوع

المدرسة
الموهوبين ذوي صعوبات التعلمالموهوبين

بناتبنينبناتبنين
3222قنا المشتركة االبتدائية

2112المنشية االبتدائية المشتركة
1221فيصل االبتدائية المشتركة

0111نجع السيد االبتدائية المشتركة
2121الشهيد مصطفى عباس االبتدائية

8787العدد الكلي

خطوات اختيار العينة :
ومت1اختيار1التالميذ1املوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم1بناًء1على1املحكات1التالية1:

• مت1تطبي���ق1اختب���ار1امل�سفوف���ة1املتتابع���ة1امللون���ة1لراف���ن1للتاأكد1م���ن1ن�سبة1ذكاء1	
التالمي���ذ1ال1تق���ل1عن1)120(1درجة1فكان1عدد1من1ينطبق1عليهم1هذا1ال�سرط1

)164(1تلميذ1وتلميذة1.
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• ث���م1مت1تطبي���ق1اختب���ار1ابراه���ام1للتفك���ري1االبداع���ي1عل���ى1املجموع���ة1الت���ي1مت1	
حتديدها1يف1اخلطوة1االأوىل1ومت1حتديد1اأعلي271%1من1الدرجات1وفكان1عدد1

التالميذ1)44(1تلميذ1وتلميذة.
• ث���م1مت1تطبي���ق1قائم���ة1تقدير1ال�سم���ات1ال�سلوكي���ة1للموهوبني1عل���ى1املجموعة1	

االأخ���رية1وحتديد1التالميذ1احلا�سلني1على1درج���ة1مرتفعة1على1املقيا�ص1اأي1
اأكرب1من1)م1+11ع1(1فكان1عدد1التالميذ1)39(1تلميذ1وتلميذة1وهذه1هي1عينة1

املوهوبني1.
• مت1فح����ص1درج���ات1حت�سيل1الط���الب1يف1مادة1القراءة1واحل�س���اب1يف1االمتحان1	

النهائ���ي1للع���ام1الدر�سي1ال�سابق1للتاأكد1من1انخفا�ص1حت�سيلهم1عن1اأقرانهم1
م���ن1نف�ص1املرحل���ة1العمرية1وا�ستبعاد1التالميذ1الذي���ن1تزيد1درجة1حت�سيله1

عن1املتو�سط1فكان1عدد1التالميذ1)16(1تلميذ1وتلميذة1.
• ث���م1مت1تطبي���ق1مقيا����ص1تقدير1�سل���وك1التلميذ1لف���رز1حاالت1�سعوب���ات1التعلم1	

)م�سطف���ي1كام���ل,20081(1عل���ى1الط���الب1يف1اخلط���وة1ال�سابق���ة1م���ع1ا�ستبعاد1
احلا�سل���ني1عل���ى1درج���ة1اأكرب1من1املتو�س���ط1فكان1عدد1التالمي���ذ1)16(1تلميذ1

وتلميذة1.
• ومت1ا�ستبع���اد1التالمي���ذ1الذي���ن1لديه���م1اإعاق���ات1ح�سي���ة1اأو1بدني���ة1اأو1اعت���الل1	

�سح���ي1اأو1حرم���ان1اأ�س���ري1اأو1ثق���ايف1اأو1اقت�س���ادي11وذلك1من1خ���الل1مراجعة1
االخ�سائي���ني1النف�سي���ني1واالجتماعي���ني1باملدر�س���ة1وفح�ص1امللف���ات1اخلا�سة1
بالطالب1فتم1ا�ستبعاد1طالب1واحد1فاأ�سبحت1العينة1النهائية1النهائية1)15(1

تلميذ1وتلميذات1.
• وبذل���ك1تكون1لدينا1جمموعة1من1التالميذ1م�ستوى1ذكائهم1اأعلى1من1)120(1	

وحا�سلني1على1درجة1مرتفعة1يف1االبتكارية1وقائمة1تقدير1ال�سمات1ال�سلوكية1
للموهوب���ني1وحت�سيله���م1اأقل1من1املتو�سط1و1تقل1درجته1على1مقيا�ص1تقدير1
�سل���وك1التلميذ1لفرز1حاالت1�سعوبات1التعل���م1عن1املتو�سط1ولي�ص1لديهم1اأية1

اإعاقات1ح�سية1اأو1�سحية1وبلغ1عددها1)18تالميذ1+171تلميذات(1.1
• مت1حتدي���د1ع���دد1)18تالميذ1+171تلميذات1(1من1املوهوبني1الذين1مت1اختيارهم1	

يف1اخلطوة1الثالثة1.
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• وبذل���ك1�سيت���م1تطبي���ق1مقيا�سي1الدافعي���ة1لالإجن���از1ومفهوم1ال���ذات1واختبار1	
التوافق1الدرا�سي1على1عينة1من1املوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم1قوامها1)15(1
تلمي���ذ1وتلمي���ذة1,1وعلى1عين���ة1من1املوهوب���ني1قوانها1)15(1تلمي���ذ1وتلميذة1.

)6( الأ�ساليب الإح�سائية امل�ستخدمه :
1Mann-Whitney- U Testملعرفة1الفروق1بني1جمموعتني1م�ستقلتني1.- 
حتلي���ل1االنح���دار1املتع���دد1املت���درج1ملعرف���ة1اال�سه���ام1الن�سب���ي1ل���كل1م���ن1دافعية1- 

االجناز1ومفهوم1الذات1يف1التوافق1الدرا�سي1.
املتو�سطات1احل�سابية1واالنحرافات1املعيارية1.- 

عا�صرًا : نتائج البحث وتف�صريها:
نتائج الفر�س الأول : 

الختب���ار1�سح���ة1الفر�ص1االأول1الذى1ين����ص1على1اأنه1»ال1توجد1فروق1ذات1
دالل���ة1اإح�سائي���ة1بني1متو�سطي1رتب11املوهوبني1واملوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم1
يف1التواف���ق1الدرا�س���ي«1مت1ا�ستخدام1Mann-Whitney- U Test1ملعرفة1الفروق1

بني1رتب1درجات1املجموعتني.
جدول )16(

قيم��ة ) U ( ملعرفة الفروق بني متو�صطي رت��ب املوهوبني واملوهوبني ذوي �صعوبات التعلم 
يف اأبعاد التوافق الدرا�صي والدرجة الكلية له .

العددالمجموعةاألبعاد
متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

(U) قيمة
مستوى 
الداللة

العالقة بالزمالء
1522.70340.50موهوبين

4.5000.01
158.30124.50موهوبين ذوى صعوبات

العالقة بالمعلم
1522.97344.50موهوبين

0.5000.01
158.03120.50موهوبين ذوى صعوبات

الجد واالجتهاد
1522.97344.50موهوبين

0.5000.01
158.03120.50موهوبين ذوى صعوبات

تنظيم وقت 
االستذكار

1521.60324.00موهوبين
21.000.01

159.40141.00موهوبين ذوى صعوبات

الدرجة الكلية
1523.00345.00موهوبين

0.01صفر
158.00120.00موهوبين ذوى صعوبات
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يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي :
اأن1قيم���ةU(1(1ملعرفة1الفروق1بني1متو�سط���ي1رتب1املوهوبني1واملوهوبني1
ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1يف1اأبع���اد1التواف���ق1الدرا�س���ي1والدرج���ة1الكلي���ة1بلغ���ت1عل���ى1
الرتتي���ب1)1,121,001,110٫5001,10٫5001,14٫5001�سف���ر1(1وه���ي1قي���م1دال���ة1اإح�سائي���ا1
عن���د1م�ست���وى10٫011؛1مم���ا1ي�س���ري1اإىل1وج���ود1ف���روق1ب���ني1املوهوب���ني1واملوهوب���ني1
ذوي1�سعوب���ات1التعل���م,1وتع���زى1ه���ذه1الف���روق1ل�سال���ح1االأعل���ى1متو�س���ط1رت���ب1,1
وه���ي1جمموع���ة1املوهوب���ني1؛1حي���ث1كان1متو�س���ط1الرتب1لها1اأعل���ى1من1جمموعة1
املوهوب���ني1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1يف1جمي���ع1االأبع���اد1املدرو�س���ة1والدرج���ة1الكلي���ة1

للتوافق1الدرا�سي1.

وملعرف���ة1اجتاه1الف���روق1بني1املوهوبني1واملوهوب���ني1ذوي1�سعوبات1التعلم11
مت1ح�س���اب1املتو�س���ط1احل�ساب���ي1واالنح���راف1املعي���ارى1ل���كل1جمموع���ة1واجل���دول1

التايل1يو�سح1ذلك1.
جدول )17( 

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ملجموعتي املوهوبني واملوهوبني ذوي �صعوبات 
التعلم فى التوافق الدرا�صي .

األبعاد
الموهوبين ذوي صعوبات التعلمالموهوبين

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابياالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي
24.3331.49618.6663.039العالقة بالزمالء
27.001.69017.2003.985العالقة بالمعلم
25.7331.66718.6662.66الجد واالجتهاد

25.1332.58720.2002.833تنظيم وقت االستذكار
102.204.07474.33010.21الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي :
اأن1املتو�س���ط1احل�ساب���ي1ملجموعة1املوهوبني1اأعلى1م���ن1املتو�سط1احل�سابي1
ملجموع���ة1املوهوب���ني1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1يف1جمي���ع1اأبع���اد1التواف���ق1الدرا�س���ي1
والدرج���ة1الكلي���ة1له1؛1مما1ي�سري1اإىل1اأن1جمموع���ة1املوهوبني1اأكر1توافقا1درا�سيا1

من1جمموعة1املوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم1.
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ويف�سر الباحثان هذه النتيجة يف �سوء ما يلي :

• اأن1التالمي���ذ1املوهوبني1ذوى1�سعوبات1التعل���م1كثريا1ًما1ينظرون1اإىل1اأنف�سهم1	
عل���ى1اأنه���م1عاج���زون1ع���ن1التح�سي���ل1يف1املج���االت1االأكادميية1مم���ا1يزيد1من1

رغبتهم1يف1جتنب1املهام1املدر�سية1.

• اأن1�س���راع1ه���وؤالء1التالمي���ذ11لك���ي1يتفهموا1مواط���ن1ال�سعف1ومواط���ن1القوة1	
لديه���م1,1ويتعامل���وا1معه���ا1,1رمب���ا1يق���ود1اإىل1رد1فعل1عنيف11فلك���ي1يدرك1هذا1
الطف���ل1اأن���ه1متمي���ز1يف1اإدراك1املفاهي���م1واملعارف1ع���ن1زمالئه1,1ولكن���ه1يتاأخر1
عنه���م1يف1قدرت���ه1عل���ى1املعاجل���ة1,1واالنتب���اه1والرتكي���ز1اأو1االإدراك1احل�س���ى11,1
فه���ذا1ق���د1يوؤدي11اإىل1ا�سابته1باال�سطراب1وال�سك1يف1ذاته1,1وعدم1قدرته1على1
التكي���ف1مع1البيئ���ة1التعليمية1,1وت���دين1م�ستوى1حت�سيله1م���ع1�سعوره1بحالة1

من1عدم1الر�سا1,11مما1ي�سهم1يف1تدنى1التوافق1الدرا�سي1لديهم.

• يع���د1التالمي���ذ1املوهوب���ني1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1م���ن1اأك���ر1الفئ���ات1عر�س���ة1	
لالإ�ساب���ة1باال�سطراب���ات1النف�سية11نظرا1ًلتعر�سه���م1للعديد1من1ال�سغوط1؛1
مما1ي�سعرهم1باالإحباط1وعدم1الثقة1بالنف�ص1وهذا1يعد1موؤ�سرا1على1انخفا�ص1

م�ستوى1التوافق1الدرا�سي1لديهم1.

• 	 Baldwin (1994),  11وتتف���ق1ه���ذه1النتيج���ة1م���ع1م���ا1اأ�س���ار1الي���ه1كل1م���ن
(Beckley 1998)1,1بطر�ص1حافظ1)2005(

نتائج الفر�س الثاين : 
الختبار1�سحة1الفر�ص1الثاين1الذى1ين�ص1على1اأنه1»ال1توجد1فروق1ذات1
دالل���ة1اإح�سائي���ة1بني1متو�سطي1رتب11املوهوبني1واملوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم1
يف1دافعي���ة1االإجن���از«1مت1ا�ستخ���دام1Mann-Whitney- U Test1ملعرف���ة1الف���روق1

بني1رتب1درجات1املجموعتني.
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جدول )18(
قيم��ة ) U ( ملعرفة الفروق بني متو�صطي رت��ب املوهوبني واملوهوبني ذوي �صعوبات التعلم 

يف اأبعاد دافعية الجناز والدرجة الكلية لها .
العددالمجموعةاألبعاد

متوسط 
الرتب

الداللةقيمة (U)مجموع الرتب

مستوى 
الطموح

1522.80342.00موهوبين
3.000.01

158.20123.00موهوبين ذوى صعوبات

المثابرة
1523.00345.00موهوبين

0.01صفر
158.00120.00موهوبين ذوى صعوبات

حب 
االستطالع

1523.00345.00موهوبين
0.01صفر

158.00120.00موهوبين ذوى صعوبات

الخوف من 
الفشل 

1523.00345.00موهوبين
0.01صفر

158.00120.00موهوبين ذوى صعوبات

الدرجة الكلية 
1523.00345.00موهوبين

0.01صفر
158.00120.00موهوبين ذوى صعوبات

يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي :
اأن1قيم���ةU(1(1ملعرف���ة1الفروق1بني1متو�سطي1رتب1املوهوبني1و1املوهوبني1
ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1يف1اأبع���اد1التواف���ق1الدرا�س���ي1والدرج���ة1الكلي���ة1بلغ���ت1عل���ى1
الرتتي���ب1)1,13٫001�سف���ر,1�سف���ر1,11�سف���ر1,1�سف���ر(1وه���ي1قيم1دال���ة1اإح�سائيا1عند1
م�ست���وى10٫011؛1مم���ا1ي�س���ري1اإىل1وج���ود1ف���روق1ب���ني1املوهوب���ني1واملوهوب���ني1ذوي1
�سعوبات1التعلم1يف1دافعية1االجناز1,1وتعزى1هذه1الفروق1ل�سالح1االأعلى1متو�سط1
رت���ب1,1وه���ي1جمموع���ة1املوهوب���ني1؛1حي���ث1كان1متو�س���ط1الرت���ب1له���ا1اأعل���ى1م���ن1
جمموع���ة1املوهوب���ني1ذوي1�سعوبات1التعل���م1يف1جميع1االأبع���اد1املدرو�سة1والدرجة1

الكلية1لدافعية1االجناز1.

وملعرفة1اجتاه1الفروق1بني1املوهوبني1واملوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم11يف1
دافعي���ة1االجناز1مت1ح�ساب1املتو�سط1احل�سابي1واالنحراف1املعيارى1لكل1جمموعة1

واجلدول1التايل1يو�سح1ذلك1.
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جدول )19( 
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ملجموعتي املوهوبني واملوهوبني ذوي �صعوبات 

التعلم فى دافعية الإجناز .
األبعاد

الموهوبين ذوي صعوبات التعلمالموهوبين
االنحراف المعياريالمتوسط الحسابياالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي

18.1331.68413.1331.641مستوى الطموح
21.2661.16214.4001.764المثابرة

20.7331.43712.3332.093حب االستطالع
21.6661.91411.2661.907الخوف من الفشل

81.8003.38451.1334.068الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي :
اأن1املتو�س���ط1احل�ساب���ي1ملجموعة1املوهوبني1اأعلى1م���ن1املتو�سط1احل�سابي1
ملجموعة1املوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم1يف1جميع1اأبعاد11دافعية1االجناز1والدرجة1
الكلي���ة1له���ا1؛1مم���ا1ي�س���ري1اإىل1اأن1جمموعة1املوهوبني1اأك���ر1دافعية11من1جمموعة1

املوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم1.

ويف�سر الباحثان هذه النتيجة يف �سوء ما يلي :
اإن1داف���ع1التح�سي���ل1م���ن1الدواف���ع1اخلا�س���ة1باالإن�س���ان1,1وه���و1م���ا1ميك���ن1
ت�سميت���ه1بال�سع���ي1نح���و1التميز1والتف���وق.1والنا����ص1يختلفون1يف1امل�ست���وى1املقبول1
لديه���م1من1هذا1الداف���ع1,1ونظرا1ًلتعر�ص1فئة1االأطف���ال1املوهوبني1ذوى1�سعوبات1
التعل���م1لكث���ري1م���ن1االإهمال1وعدم1الدق���ة1يف1الت�سخي�ص1من1قب���ل1املعلمني1ورمبا1
يع���زى1ذل���ك1اإىل1خ�سو�سية1حالتهم,1فهوؤالء1االأطف���ال1غالبا1ًما1يكونوا1متوترين1
ب�سب���ب1م�سكالته���م1النف�سي���ة1الت���ي11يتعر�سون1له���ا1.1وتتفق1ه���ذه1النتيجة1مع1ما1
اأ�س���ار1اإليه1Beckley (1998)1اأن1م���ن1خ�سائ�ص1املوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم1
اأنه���م1ي�سعرون1باخلجل1ويرون1اأنه���م1اأقل1فاعلية1يف1االأداء1االأكادميي1,1وكثريا1ًما1
ي�سيبه���م1الياأ����ص1,1فمع1حما�سه���م1وقدراتهم1العالية1ي�ساب���ون1بالف�سل1,1ومن1ثم1
يعر�سه���م1ه���ذا1ال�سع���ور1اإىل1عدم1التكافوؤ1نظ���را1ًمل�ستواهم1االأكادمي���ي1املنخف�ص1.1
وتتفق1اأي�سا1هذه1النتيجة1مع1ما1تو�سل1اإليه1Skollingsberg. (2003)1من1اأن1
الطالب1املوهوبني1قد1�سجلوا1درجات1جيدة1يف1�سل�سلة1الدوافع1الداخلية1يف1حني1
�سج���ل1الطالب1ذوى1�سعوبات1التعلم1درجات1جيدة1يف1�سل�سلة1الدوافع1اخلارجية1
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1 Preckel; Holling & Vock (2006)1واي�سا1ًتتفق1مع1ما1اأ�سارت1اإليه1درا�سة.
اإىل1وجود1فروق1بني1الطالب1ذوي1التح�سيل1االأكادميي1املرتفع1والطالب1�سغاف1

التح�سيل1يف1الدافعية1لالإجناز1.

نتائج الفر�س الثالث : 
الختبار1�سحة1الفر�ص1الثالث1الذى1ين�ص1على1اأنه1»ال1توجد1فروق1ذات1
دالل���ة1اإح�سائي���ة1بني1متو�سطي1رتب11املوهوبني1واملوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم1
يف1مفه���وم1ال���ذات«1مت1ا�ستخدام1Mann-Whitney- U Test1ملعرفة1الفروق1بني1

رتب1درجات1املجموعتني.
جدول )20(

قيم��ة ) U ( ملعرفة الفروق بني متو�صطي رت��ب املوهوبني واملوهوبني ذوي �صعوبات التعلم 
يف اأبعاد مفهوم الذات والدرجة الكلية له .

الداللةقيمة (U)مجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالمجموعةاألبعاد

األكاديمي
1523.00345.00موهوبين

0.01صفر
158.00120.00موهوبين ذوى صعوبات

الجسمي
1523.00345.00موهوبين

0.01صفر
158.00120.00موهوبين ذوى صعوبات

االجتماعي
1523.00345.00موهوبين

0.01صفر
158.00120.00موهوبين ذوى صعوبات

القلق
1518.90283.50موهوبين

61.5000.01
1512.10181.50موهوبين ذوى صعوبات

الدرجة الكلية 
1523.00345.00موهوبين

0.01صفر
158.00120.00موهوبين ذوى صعوبات

يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي :
اأن1قيم���ةU(1(1ملعرف���ة1الفروق1بني1متو�سطي1رتب1املوهوبني1و1املوهوبني1
ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1يف1اأبعاد1مفهوم1الذات1والدرجة1الكلية1بلغت1على1الرتتيب1
)1�سف���ر,1�سف���ر,1�سف���ر1,161٫5001,11�سف���ر1(1وهي1قيم1دال���ة1اإح�سائيا1عند1م�ستوى1
10٫01؛1مم���ا1ي�س���ري1اإىل1وج���ود1ف���روق1ب���ني1املوهوب���ني1واملوهوب���ني1ذوي1�سعوب���ات1
التعلم1يف1مفهوم1الذات1,11وتعزى1هذه1الفروق1ل�سالح1االأعلى1متو�سط1رتب1,1وهي1
جمموعة1املوهوبني1؛1حيث1كان1متو�سط1الرتب1لها1اأعلى1من1جمموعة1املوهوبني1
ذوي1�سعوب���ات1التعلم1يف1جمي���ع1االأبعاد1املدرو�سة1والدرجة1الكلية1ملفهوم1الذات11.
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وملعرفة1اجتاه1الفروق1بني1املوهوبني1واملوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم11يف1
مفه���وم1ال���ذات11مت1ح�ساب1املتو�سط1احل�ساب���ي1واالنحراف1املعيارى1لكل1جمموعة1

واجلدول1التايل1يو�سح1ذلك1.
جدول )21( 

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ملجموعتي املوهوبني واملوهوبني ذوي �صعوبات 
التعلم فى مفهوم الذات .

األبعاد
الموهوبين ذوي صعوبات التعلمالموهوبين

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابياالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي

16.9331.3879.6000.985األكاديمي
16.7331.5799.8001.698الجسمي 
15.3331.2909.2661.486االجتماعي

12.7331.33411.3331.588القلق
61.7333.82540.002.535الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي :
اأن1املتو�س���ط1احل�ساب���ي1ملجموعة1املوهوبني1اأعلى1م���ن1املتو�سط1احل�سابي1
ملجموعة1املوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم1يف1جميع1اأبعاد11مفهوم1الذات11والدرجة1
الكلي���ة1ل���ه1؛1مم���ا1ي�س���ري1اإىل1اأن1جمموعة1املوهوبني1اأعلى1درج���ة1يف1مفهوم1الذات1

من1جمموعة1املوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم1.

ويف�سر الباحثان هذه النتيجة يف �سوء ما يلي :
تتف���ق1ه���ذه1النتيجة1مع1ما1اأ�سار1اإليه1بطر����ص1حافظ1)2005(1حيث1اأ�سار1
اإىل1اأن1�سب���ب1ارتف���اع1ن�سبة1اال�سطرابات1النف�سية11ل���دى1االأطفال1املوهوبني1ذوى1
�سعوب���ات1تعل���م1اإىل1تعر�سه���م1للعدي���د1م���ن1ال�سغوط1مم���ا1ي�سعره���م1باالإحباط1
وع���دم1الثق���ة1بالنف�ص1.1ويف1نف�ص1ال�سياق1يعر����ص1Robinson (1999)1ملجموعة1
م���ن1خ�سائ����ص11االأطف���ال1املوهوب���ني1ذوى1�سعوب���ات1التعلم1هي:1االإتق���ان1,1نق�ص1
امله���ارات1االجتماعي���ة1,1تقدي���ر1ذات1منخف�ص1,1ت�ستت1االنتباه1,1ع���دم1كفاءة1نف�ص1
حركي���ة1,1انتب���اه1غ���ري1متوا�سل1,1اإحب���اط1من1متطلبات1الف�س���ل1الدرا�سي1,1النقد1
املف���رط1لل���ذات1ولالآخري���ن1رف����ص1اأو1مترد1�س���د1التدري���ب1اأو1التك���رار1باالإ�سافة1
اإىل1ع���دم1املرون���ة1ومقاوم���ة1التغي���ري.1ونظرا1ًملا1يعاني���ه1االأطف���ال1املوهوبني1ذوي1
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�سعوب���ات1التعل���م1م���ن1�س���راع1داخل���ي1لك���ي1يتفهم���وا1مواط���ن1ال�سع���ف1ومواطن1
الق���وة1لديه���م,1ويتعامل���وا1معها1,1رمب���ا1يقود1اإىل1رد1فعل1عني���ف11فلكي1يدرك1هذا1
الطف���ل1اأن���ه1متمي���ز1يف1اإدراك1املفاهيم1واملعارف1عن1زمالئ���ه1,1ولكنه1يتاأخر1عنهم1
يف1قدرت���ه1عل���ى1املعاجلة1,1واالنتباه1,1والرتكي���ز1اأو1االإدراك1احل�سى1,1فال1بد1له1اأن1
ي�س���اب11باال�سط���راب1وال�س���ك1يف1الذات1,1مما1ي�سهم1يف1تدن���ى1مفهوم1الذات1لديه1
وه���ذا1يتف���ق1م���ا1اأ�سار1اإليه1,1Baldwin (1994)1وزي���دان1ال�سرطاوي1)114151ه1(11,1

.1Majda & Brarka (2008) ,1Cooley & Ayres (1998)

نتائج الفر�س الرابع : 
الختب���ار1�سح���ة1الفر����ص1الراب���ع1ال���ذى1ين�ص1عل���ى1اأنه1»1ميك���ن1التنب���وؤ1بالتوافق1
الدرا�س���ي1تنب���وؤا1داال1اإح�سائي���ا1مبعلومي���ة1دافعي���ة1االجن���از1ومفهوم1ال���ذات1لدى1
 kernel Smoothing regression  (Li1العين���ة1الكلي���ة1»1مت1ا�ستخدام1معادل���ة

& Racine, 2007)

جدول )22(
نتائ��ج حتليل النحدار املتعدد املت��درج ملعرفة امكانية التنبوؤ بالتوافق الدرا�صي مبعلومية كل 

من دافعية الجناز و مفهوم الذات لدى العينة الكلية .
ر2رالمتغيراتاألبعاد

ر2 
النموذج

الداللةقيمة (ت)Bβالداللةقيمة(ف)

العالقة 
بالزمالء

دافعية 
االنجاز

0.810.650.6453.5370.010.180.817.3170.01

العالقة 
بالمعلم

0.850.730.7278.830.010.310.858.870.01مفهوم الذات

الجد و 
االجتهاد

دافعية 
االنجاز

0.840.710.6966.890.010.310.848.180.01

تنظيم وقت 
الدراسة

0.670.490.4423.670.010.220.674.870.01مفهوم الذات

الدرجة الكلية
دافعية 
االنجاز

0.880.780.7796.2380.010.880.889,810.01

يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي :
اأن1قيم���ة1)ف(1ملعرف���ة1امكانية1التنبوؤ1باأبعاد1التواف���ق1الدرا�سي1والدرجة1
الكلي���ة1له11مبعلومية1كل1م���ن1دافعية1االجناز1ومفهوم1الذات1بلغت1على1الرتتيب11111
)196,2381,123,671,166,891,178,831,153,5371(1وهي1قيم1دالة1اإح�سائيا1عند1م�ستوى1



اال�شهام الن�شبي لكل من دافعية االجناز ومفهوم الذات يف التوافق الدرا�شي د . اإبراهيم �شيد اأحمد   & د . ح�شام الدين اأبواحل�شن 

- 382 -

1,10,01مم���ا1ي�س���ري1اإىل1اإمكاني���ة1التنب���وؤ1بالتواف���ق1الدرا�سي1واأبع���اده1املدرو�سة1من1
خالل1الدافعية1لالإجناز1ومفهوم1الذات1.

كم���ا1يت�س���ح1من1اجل���دول1اأي�س���ا1اأن1اأكر1املتغ���ريات1املدرو�س���ة1ا�سهاما1يف1
التنب���وؤ1بالتواف���ق1الدرا�سي1و1اأبع���اده1املدرو�سة1لدى1العينة1الكلي���ة1للدرا�سة1كانت1

على1النحو1التايل1:
اأن1متغري1دافعية1االجناز1اأكر1ا�سهاما1يف1التنبوؤ1بكل1من1)1العالقة1بالزمالء11−

,1واجل���د1واالجته���اد1د1والدرجة1الكلية1للتواف���ق1الدرا�سي1(11حيث1بلغت1ن�سبة1
اال�سه���ام1الن�سب���ي1لدافعي���ة1االجن���از1يف1التنب���وؤ1به���ذه1االأبع���اد1عل���ى1الرتتيب111111

.1)1%771,1%691,1%64(
اأن1متغ���ري1مفه���وم1الذات1اأك���ر1ا�سهاما1يف1التنب���وؤ1بكل1من1)العالق���ة1باملعلم11,1−

وتنظي���م1وقت1الدرا�س���ة(1حيث1بلغ1معامل1اال�سهام1الن�سبي1فى1التنبوؤ1بهذين1
البعدين1على1الرتتيب1)1%491,1%72(1.

نتائج الفر�س اخلام�س : 
الختب���ار1�سح���ة1الفر����ص1اخلام�ص1الذي1ين����ص1على1اأنه1»1ميكن1التنب���وؤ1بالتوافق1
الدرا�س���ي1تنب���وؤا1داال1اإح�سائي���ا1مبعلومي���ة1دافعي���ة1االجن���از1ومفهوم1ال���ذات1لدى1
 kernel Smoothing regression  (Li &1املوهوب���ني«1مت1ا�ستخ���دام1معادل���ة

Racine, 2007)

جدول )23(
نتائ��ج حتليل النحدار املتعدد املت��درج ملعرفة امكانية التنبوؤ بالتوافق الدرا�صي مبعلومية كل 

من دافعية الجناز و مفهوم الذات لدى املوهوبني .
ر2رالمتغيراتاألبعاد

ر2 
النموذج

الداللةقيمة )ت(Bβالداللةقيمة)ف(

0.6050.3660.3177,4890.050.4520.6052.7370.05 دافعية االنجازالعالقة بالزمالء

0.6080.3700.3217.6190.050.9560.6082.7600.05مفهوم الذاتالعالقة بالمعلم

0.5500.3020.2495,6370.050.5780.5502.3740.05مفهوم الذاتالجد و االجتهاد

تنظيم وقت 
الدراسة

0.6960.4840.44512.2120.010.7780.6963.4950.01دافعية االنجاز

0.6760.4570.41510.9200.012.7220.6763.3050.01مفهوم الذاتالدرجة الكلية
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يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي :

اأن1قيم���ة1)ف(1ملعرف���ة1امكاني���ة1التنبوؤ1باأبع���اد1التوافق1الدرا�س���ي1والدرجة1الكلية1
ل���ه1مبعلومي���ة1كل1م���ن1دافعي���ة1االجن���از1ومفهوم1الذات1ل���دى1عين���ة1الدرا�سة1من1
املوهوبني1بلغت1على1الرتتيب1)110٫9201,112,2121,15٫6371,17,6191,17,4891(1وهي1
قي���م1دال���ة1اإح�سائي���ا1عن���د1م�ست���وى10٫051,10٫011؛1مم���ا1ي�سري1اإىل1اإمكاني���ة1التنبوؤ1
بالتواف���ق1الدرا�س���ي1واأبعاده1املدرو�س���ة1مبعلومية1دافعية1االجن���از1ومفهوم1الذات1

لدى1عينة1املوهوبني1.

كم���ا1يت�س���ح1م���ن1اجلدول1اأي�س���ا1اأن1اأك���ر1املتغ���ريات1املدرو�س���ة1ا�سهام���ا1يف1التنبوؤ1
بالتوافق1الدرا�سي1واأبعاده1لدى1عينة1املوهوبني1كانت1على1النحو1التايل1:

• تع���د1دافعي���ة1االجن���از1اأك���ر1املتغ���ريات1املدرو�س���ة1ا�سهاما1ف���ى1التنب���وؤ1بكل1من1	
)العالق���ة1بالزم���الء1,1تنظي���م1وق���ت1الدرا�س���ة1(1حي���ث1بلغ���ت1ن�سب���ة1اال�سه���ام1
الرتتي���ب11111111111111111111111111111111111111111111111 عل���ى1 البعدي���ن1 بهذي���ن1 التنب���وؤ1 يف1 االجن���از1 لدافعي���ة1 الن�سب���ي1

.1)%144٫511,1%131٫7(
• يع���د1مفه���وم1ال���ذات1اأك���ر1املتغ���ريات1املدرو�س���ة1اإ�سهام���ا1يف1التنب���وؤ1ب���كل1م���ن1111111111111111111111111111	

)1العالقة1باملعلم1,1اجلد1واالجتهاد1,1الدرجة1الكلية1للتوافق1الدرا�سي1(1حيث1
بلغ1معامل1اال�سهام1الن�سبي1ملفهوم1الذات1يف1التنبوؤ1بهذه1االبعاد1على1الرتتيب1

.)1%41٫51,1%24٫91,1%32٫11(

نتائج الفر�س ال�ساد�س :
1الختب���ار1نتائ���ج1الفر����ص1ال�ساد�ص1الذي1ين�ص1عل���ى1اأنه1»1ميكن1التنب���وؤ1بالتوافق1
الدرا�س���ي1تنب���وؤا1داال1اإح�سائي���ا1مبعلومي���ة1دافعي���ة1االجن���از1ومفهوم1ال���ذات1لدى1
 kernel Smoothing1املوهوب���ني1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1»1مت1ا�ستخ���دام1معادل���ة

regression  (Li & Racine, 2007)
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جدول )24(
نتائ��ج حتليل النحدار املتعدد املت��درج ملعرفة امكانية التنبوؤ بالتوافق الدرا�صي مبعلومية كل 

من دافعية الجناز و مفهوم الذات لدى املوهوبني ذوي �صعوبات التعلم .
الداللةقيمة )ت(Bβالداللةقيمة)ف(ر2 النموذجر2رالمتغيراتاألبعاد

0.5130.2630.2149.5870.010.3350.5133.4170.01 دافعية االنجازالعالقة بالزمالء

0.6280.3940.33611.4360.010.4270.6285.8360.01مفهوم الذاتالعالقة بالمعلم

0.6370.4060.3989.7010.010.5160.6377.2130.01دافعية االنجازالجد و االجتهاد

تنظيم وقت 
الدراسة

0.5720.3270.2999.8390.010.4230.572.6.4530.01دافعية االنجاز

0.6360.4040.3858.4350.010.5330.6368.4160.01دافعية االنجازالدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلي :
اأن1قيم���ة1)ف(1ملعرف���ة1امكاني���ة1التنبوؤ1باأبع���اد1التوافق1الدرا�س���ي1والدرجة1الكلية1
ل���ه1مبعلومي���ة1كل1م���ن1دافعي���ة1االجن���از1ومفهوم1الذات1ل���دى1عين���ة1الدرا�سة1من1
املوهوب���ني1ذوي1�سعوب���ات1التعلم11بلغت1على1الرتتي���ب1)19٫7011,111٫4361,19٫587
,18,4351,19٫8391(1وه���ي1قي���م1دال���ة1اإح�سائي���ا1عند1م�ست���وى10٫011؛11مما1ي�سري1اإىل1
اإمكاني���ة1التنب���وؤ1بالتوافق1الدرا�سي1واأبع���اده1املدرو�سة1مبعلومي���ة1دافعية1االجناز1

ومفهوم1الذات1لدى1عينة1املوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم11.

كم���ا1يت�س���ح1م���ن1اجلدول1اأي�س���ا1اأن1اأك���ر1املتغ���ريات1املدرو�س���ة1ا�سهام���ا1يف1التنبوؤ1
بالتوافق1الدرا�سي1واأبعاده1لدى1عينة1املوهوبني1كانت1على1النحو1التايل1:

1 تع���د1دافعي���ة1االجن���از1اأك���ر1املتغ���ريات1املدرو�سة1ا�سهام���ا1فى1التنب���وؤ1بكل1من1-
)العالقة1بالزمالء,11و1اجلد1واالجتهاد1,1و1تنظيم1وقت1الدرا�سة1,11والدرجة1
الكلية1للتوافق1الدرا�سي(1حيث1بلغت1ن�سبة1اال�سهام1الن�سبي1لدافعية1االجناز1
يف1التنبوؤ1بهذه1االأبعاد11على1الرتتيب1)%138٫51,1%129٫91,1%139٫81,1%121٫4(1.

1 يعد1مفهوم1الذات1اأكر1املتغريات1املدرو�سة1اإ�سهاما1يف1التنبوؤ1بالعالقة1باملعلم11-
حيث1بلغ1معامل1اال�سهام1الن�سبي1ملفهوم1الذات1يف1التنبوؤ1بهذا1البعد1%133٫61.
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نظ���را1للتق���ارب1ال�سدي���د1بني1نتائ���ج1الفرو�ص1)161,151,14(1ف���اإن1الباحثني1يف�سران1
نتائج1هذه1الفرو�ص1يف1�سوء1ما1يلي1:

1 تع���د1الدافعي���ة1االإجن���از1اأحد1العوامل1الت���ي1توؤثر1تاأثريا1مبا�س���را1ًيف1م�ستوى1-
اأداء1الف���رد1يف1املج���ال1التعليم���ي1ب�سكل1خا����ص1,1كما1توؤث���ر1الدافعية1لالإجناز1

طرديا1على1الثقة1بالنف�ص1لدى1املوهوبني1ب�سفة1عامة1.
1 زيادة1م�ستوى1الطموح1لدى1الطالب1وقدرته1على1املناف�سة1,1واإدراكه1الأهمية1-

الوق���ت1,1م���ع1م�ست���وى1ع���ال1من1املثاب���رة1والتحمل1ق���د1يوؤدي1اإىل1زي���ادة1قدرة1
الطال���ب1عل���ى1تنظيم1وقته1,1وعمل1خط���ة1للدرا�سة1واال�ستذكار1,1وبذل1املزيد1
م���ن1اجله���د1لتحقيق1م�ستويات1عالية1من1االجناز1االأكادميي1,1مما1يوؤدي1اإىل1

زيادة1م�ستوى1التوافق1الدرا�سي1لدى1الطالب1.
1 اأن1اح���رتام1الطال���ب1لذاته1وثقته1بنف�سه1ي���وؤدي1اىل1زيادة1التقبل1االجتماعي1-

له1من1قبل1االآخرين1مما1ينعك�ص1على1عالقته1بزمالئه1ومعلميه1.
1 ينعك�ص1مفهوم1الذات1االيجابي1للطالب1على1عالقته1باالآخرين1خا�سة1فيما1-

يتعل���ق1مبفه���وم1ال���ذات1االجتماعي,1والأن1م���ن1خ�سائ�ص1الط���الب1املوهوبني1
ارتف���اع1م�ست���وى1مفهوم1ال���ذات1باأبعاده1املختلف���ة1؛1فاإن1ذلك1ي���وؤدي1اىل1�سعى1
الط���الب1اىل1حت�سني1عالقاتهم1باأقرانهم1وكذل���ك1مبعلميهم1�سعيا1لتحقيق1

م�ستوى1عال1من1التوافق1الدرا�سي1.1

ومل1يج���د1الباحث���ان1درا�س���ة1يف1حدوبحثهم���ا1توؤي���د1اأو1ترف����ص1النتيج���ة1
التي1تو�سال1اإليها1يف1هذا1الفر�ص1غري1بع�ص1امل�سادر1مثل1عبدالرحمن1�سليمان1
و�سف���اء1اأحم���د1)59,12001(1والتي1تذكر1اأن1الطالب1املوهوبني1لديهم1�سعبية1بني1
زمالئه���م1ولديه���م1قدرة1عل���ى1تكوين1�سداق���ات1,1كما1لديهم1روح1امل���رح1والبهجة1
والدعاب���ة1والقدرة1على1القيادة1.1ه���ذه1ال�سفات1جتعل1عالقة1الطالب1املوهوبني1
م���ع1زمالئه���م1اأكر1واأقوى1م���ن1عالقة1الطالب1املوهوب���ني1ذوي1�سعوبات1التعلم1

مع1زمالئهم1داخل1املدر�سة1.1
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التو�صيات :
1 التوج���ه1نح���و1الدرا�س���ات1التي11تتع���رف1على1طبيع���ة1التواف���ق1الدرا�سي1لدى1-

الفئ���ات1اخلا�س���ة1.1ملا1لهذا1العامل1من1اأهمية1بالغة1يف1م�ساعدة1الطالب1على1
اال�ستفادة1من1الربامج1التعليمة1التي1تقدم1لهم1.

1 �سرورة1االهتمام1بالطالب1املوهوبني1ب�سفة1عامة1و1املوهوبني1ذوي1�سعوبات1-
التعل���م1ب�سف���ة1خا�سة1,1و1العمل1على1اكت�سافه���م1و1ت�سخي�ص1ال�سعوبات1التي1

يواجهونها1و1العمل1على1التغلب1عليها1.

1 االهتم���ام1باجلوان���ب1النف�سي���ة1االيجابي���ة1لدى1الط���الب1املوهوب���ني1ملا1لهذه1-
اجلوانب1من1دور1مهم1يف1التوافق1الدرا�سي1لهوؤالء1الطالب1.

1 تدري���ب1املعلمني1عل���ى1كيفية1التدري����ص1و1التقييم1للتالمي���ذ1املوهوبني1ذوي1-
�سعوب���ات1التعل���م1مل�ساعدته���م1يف1التغلب1على1م�سكالته���م1االأكادميية1و1اأوجه1

الق�سور1املعريف1لديهم1.

1 اع���داد1برامج1تدريبية1لتنمية1دافعي���ة1االجناز1و1مفهوم1الذات1لدى1الطالب1-
املوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم1.

البحوث املقرتحة :
1 اأث���ر1برنام���ج1تدريب���ي1قائم1عل���ى1دافعية1االجن���از1يف1التواف���ق1الدرا�سي1لدى1-

الطالب1املوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم1.

1 العالق���ة1بني1اأ�سالي���ب1التفكري1و1التوافق1الدرا�سي1ل���دى1الطالب1املوهوبني1-
واملوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم1.

1 منذج���ة1العالق���ة1ب���ني1مفهوم1ال���ذات11و1دافعي���ة1االجناز1و1التواف���ق1الدرا�سي1-
لدى1الطالب1املوهوبني1ذوي1�سعوبات1التعلم1.
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امللخ�س:
1111111هدف���ت1الدرا�س���ة1احلالي���ة1اإىل1التحقق1من11فاعلية1برنامج1باللعب1قائم1على1
ال�سبط1الذاتي1خلف�ص1ال�سلوك1الفو�سوي1لدى1املعاقني1عقليا1القابلني1للتعلم.
النهائي���ة1 الدرا�س���ة1 عين���ة1 م���ن1 االأ�سا�سي���ة1 الدرا�س���ة1 عين���ة1 وتكون���ت1
)التجريبي���ة(,11و1الت���ي1تتك���ون1م���ن1)12(1اأطف���ال1بطريق���ة1انتقائي���ة1م���ن1عين���ة1
الدرا�س���ة1املبدئي���ة,1واأعماره���م1الزمني���ة1ب���ني1)16– 12(1�سن���ة1مبتو�س���ط1)8٫50(1
وانحراف1معياري1قدره1)1٫23(1,1و1ذلك1بعد1تطبيق1مقيا�ص1ال�سلوك1الفو�سوى1
عليها,1حيث1ح�سل1اأفراد1العينة1النهائية1على1اأعلى1الدرجات1على1هذا1املقيا�ص.
وبتطبي���ق1مقيا�ص1مقيا�ص1ال�سل���وك1الفو�سوى1لالطفال1املعاقني1عقليا1
القابل���ني1للتعل���م1وكذا1برنامج1باللعب1قائم1على1ال�سبط1الذاتى1وهما1من1اإعداد1

الباحثة,1تو�سلت1الدرا�سة1للنتائج1التالية:
11 توج���د1فروق1دالة1اإح�سائية1بني1متو�سط���ات1درجات1املجموعتني1التجريبية1.

وال�سابط���ة1عل���ى1مقيا����ص1ال�سل���وك1الفو�س���وي1يف1القيا����ص1البع���دى1ل�سالح1
املجموعة1التجريبية1)يف1االجتاه1االأف�سل(

21 توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطات1درجات1املجموعة1التجريبية1على1.
مقيا����ص1ال�سلوك1الفو�س���وي1يف1القيا�سني1القبلي1والبع���دى1ل�سالح1القيا�ص1

البعدي)يف1االجتاه1االأف�سل(.
31 ال1توج���د1ف���روق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطات1درج���ات1املجموعة1التجريبية1.

على1مقيا�ص1ال�سلوك1الفو�سوي1يف1القيا�سني1البعدى1والتتابعى.
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ABSTRACT:1
       The present study aimed to verify the effectiveness of the 
program to play based on the self- control to reduce disorderly 
behavior among the mentally disabled who are able to learn.

The study sample consisted of basic sample of the final study                         
( experimental ) , which consists of 12 children in a selective way 
of a sample of the initial study , and the ages of time between                                 
( 6-12 years) with an average ( 8.50 ) and a standard deviation of                 
( 1.23 ) , and after scale application of the chaotic behavior , where 
he received members of the final sample the highest score on this 
measure .

Applying Scale chaotic behavior for children with mental disabilities 
who are able to learn and play as well as the program is based on 
self- control and are prepared by the researcher , the study found the 
following results:
1. There are significant differences between the mean scores of the 

experimental and control groups on a scale chaotic behavior in 
dimensional measurement for the experimental group ( in the 
direction the better)

2. There are significant differences between the mean scores of the 
experimental group on the scale of the chaotic behavior in the 
two measurements pre and post for the benefit of dimensional 
measurement in the best direction)

3. There are no statistically significant differences between the 
mean scores of the experimental group on the scale of the chaotic 
behavior in the two measurements and post test sequential. 
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مقدمة:
تع���د1االإعاق���ة1العقلي���ة1اإح���دى1االإعاقات1الت���ي1ت�سكل1ن�سبة1عالي���ة1من1فئة1
ذوي1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1عل���ى1امل�ست���وى1العامل���ي1حيث1ت�س���ل1ه���ذه1الن�سبة1اإىل11111111111111111111111111
13%1اأي1ثلث1اإجمايل1اأفراد1هذه1الفئة1ب�سورة1عامة1,1ومتثل1االإعاقة1العقلية1نوعا1ً
م���ن1الق�س���ور1العقلي1والنف�سي1للطفل1متنعه1م���ن1التكيف1مع1بيئته1االجتماعية1
نتيج���ة1لع���دم1االإدراك1والت�س���رف1املنا�س���ب1يف1املواق���ف1املختلفة1والت���ي1توؤدي1اإىل1
ف�س���ل1الطف���ل1يف1اإ�س���دار1ال�سلوك1وتكوي���ن1العالقات1االجتماعية1مم���ا1يدعو1اإىل1
ت�ساف���ر1وتع���اون1جمي���ع1االأجه���زة1املعني���ة1للح���د1م���ن1زيادة1اأع���داد1االأطف���ال1ذوي1

االإعاقة1العقلية1.

وي�س���ري1الباحثون1والعاملون1مع1االأطفال1املعاقني11عقليا1ًاإىل1انت�سار1عدد1
م���ن1اال�سطراب���ات1ال�سلوكية1واأمن���اط1ال�سلوك1غري1ال�سوي1بني1ه���وؤالء1االأطفال1
مم���ا1يع���وق1تقدمهم1يف1برامج1التعليم1والتدري���ب1والتاأهيل1.1ومن1ثم1يحول1دون1
منوه���م1ال�سخ�س���ي1والرتب���وي1واالجتماع���ي1.1)1عب���د1الرقي���ب1اأحم���د119811,1– 

عفاف1عبد1املنعم119911,1(1

ولذل���ك1ف���اإن1م�سكل���ة1االعاق���ة1العقلي���ة1حتظ���ى1باهتمام1كبري1ل���دى1كثري1
م���ن1املجتمع���ات1املتقدم���ة1والنامية1,1ملا1لها1من1اأبعاد1طبي���ة1واجتماعية1وتعليمية1
ونف�سي���ة1وتاأهيلي���ة1,1وهي1اأبع���اد1تتداخل1بع�سها1مع1البع����ص1االآخر1,1االأمر1الذي1
يجع���ل1م���ن1ه���ذه1امل�سكل���ة1منوذج���ا1ًفري���دا1ًيف1التكوين1,1وم���ن1ثم1يقت�س���ي1االأمر1
التع���اون1فيم���ا1ب���ني1الوالدي���ن1وخمتل���ف1االأجه���زة1مل�ساعدته���م1يف1تعدي���ل1�سلوك1

 (Hollis , 1978, p.18)1111.1اأبنائهم

وخا�س���ة1اإذا1كان1ه���ذا1ال�سل���وك1يت�س���م1بالفو�سوي���ة1,1الأن1الطف���ل1ااملع���اق1
عقلي���ا1ًال1ي�ستطي���ع1اأن1يق���در1العواقب1تقديرا1ً�سليما1,1ًمما1يع���ود1بال�سرر1عليه1اأو1
عل���ى1االآخري���ن1,1و1لذل���ك1كانت1احلاجة1ملح���ة1للبحث1عن1اأ�سل���وب1عالجي1لهذا1
ال�سل���وك1الفو�سوى1وم���ن1خالل1الرجوع1للعديد1من1الدرا�سات1ال�سابقة1وجد1اأن1
اللعب1من1اأحد1االأ�ساليب1العالجية1املالئمة1لدى1الطفل1ااملعاق11عقليا1ًواملنا�سبة1
الإمكانات���ه1وقدرات���ه1.1ومن1هذه1الدرا�سات1)1درا�سة1عبري1الهابط1)2004,(1درا�سة1

احمد1خطاب11)12004(11ودرا�سة1�سهري1حلمي1)19951(.1
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وبذل���ك1يعت���رب1اللعب1من1اأح���د1االأن�سطة1املحبب���ة1لنف�ص1الطف���ل1وخا�سا1ًالطفل1
املتخل���ف1عقلي���ا1,1ًوالتي1ميك���ن1ممار�سته1ب�سهول���ة1اإىل1جان���ب1اأن1الطفل1املتخلف1
عقلي���ا1ًميي���ل1اأكر1ما1مييل1اإىل1هذا1النوع1م���ن1االأن�سطة1ملا1يتوفر1فيها1من1متعة1
وت�سلي���ة1تت�سم���ن1ن���وع1من1التمثي���ل1والغناء1,1وذلك1يف1اإط���ار1ق�س�سي1حمبب1اإىل1
نف�سه1,1الأن1الطفل1املتخلف1عقليا1ًفئة1القابلية1للتعلم1يت�سم1بروح1املرح1,1و�سهولة1
تقبله1للمعلومة1وخا�سة1من1خالل1ن�ساط1حمبب1اإليه1ميار�ص1فيه1اللعب1واملتعة1

والت�سلية1والتعليم1اأي�سا1ً

واي�س���ا1و�سيلة1تربوي���ة1منا�سبة1وفعالة1لتغيري1ال�سلوكي���ات1ال�سالبة1ودعم1
ال�سلوكي���ات1االإيجابي���ة1منها1وذلك1من1خالل1ممار�س���ة1الطفل1ملواقف1اجتماعية1
واأخالقية1وفنية1ت�ساهم1يف1تدعيم1اإح�سا�سه1باملخاطر1التي1قد1توؤدي1اإىل1تعر�سه1
للح���وادث1واالإ�ساب���ات1املختلفة1والتعرف1على1كيفية1القي���ام1بالت�سرف1ال�سحيح1

حال1هذه1املخاطر1.1)منى1ح�سني1الدهان20021,1(1

111وذلك1من1خالل1اللعب1القائم1على1ال�سبط1الذاتى1حيث1111
1Self-controlم���ن1 الذات���ى1 اإىل1ان1ال�سب���ط1 1Schafer , 1992 اأ�س���ار1 1
اال�سرتاتيجي���ات1االأ�سا�سي���ة1الت���ي1ت�ساع���د1يف1خف����ص1ال�سل���وك1الفو�س���وى1حي���ث1
يع���رف1ال�سب���ط1الذاتي1على1اأن���ه1اأ�سلوب1معريف1يقوم1الفرد1م���ن1خالله1بالتحكم1
ب�سلوكيات���ه1واأفعال���ه1وانفعاالت���ه1ع���ن1طري���ق1املراقب���ة1الذاتي���ة1والتقيي���م1الذاتي1
والتعزي���ز1الذاتي1,1ومن1ث���م1توظيف1هذا1االأ�سلوب1يف1املواقف1املختلفة1وي�ستخدم1
ال�سب���ط1الذات���ي1يف1مواجهة1العدي���د1من1امل�سكالت1مثل1ال�سراع���ات1االجتماعية1
واالندف���اع1واخل���وف1وع���دم1اأداء1املهمات1االأكادميي���ة1واالإف���راط1احلركي1و�سعف1
الدافعي���ة1للعم���ل1اأو1الن�ساط1وزي���ادة1الوزن1والهزل1وم�س���كالت1ال�سلوك1الوالدي1

والغ�سب1والعدوان1والتدخني1واالأرق1باالإ�سافة1اإىل1ال�سغط1النف�سي1.

و1على1ذلك؛1اجته1تفكري1الباحثة1يف1الدرا�سة1احلالية,1اإىل1حماولة1خف�ص1
ال�سل���وك1الفو�س���وى1لالأطفال1املعاقني1عقليا1ًالقابلني1للتعلم1,1و1ذلك1من1خالل1
تدريبه���م1على1اأداء1بع�ص1االلعاب1اجلماعية1القائمة1على1ال�سبط1الذاتى,1وذلك1
مل�ساعدته���م1يف1ا�ستبدال1هذة1ال�سلوكي���ات1ب�ساوكيات1اكر1قبوال1وا�ستح�سانا1لدى1

املحيط1االجتماعى1لديهم,1
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  م�صكلة الدرا�صة
11111111مم���ا1ال1�س���ك1في���ة1ان1االطف���ال1املنخلف���ني1عقلي���ا1يعان���ون1م���ن1العدي���د1م���ن1
امل�س���كالت1وال�سلوكي���ات1الفو�سوي���ة1الت���ى1ق���د1توؤث���ر1عليه���م1وعل���ى1االخرين1كما1
يت�س���ح1م���ن1درا�سات11)درا�سة1عبد1الرقيب1احمد1,19811ودرا�سة1عفاف1عبد1املنعم1

1,1991ودرا�سة1نادر1الزيود1199511(

والأن1الطف���ل1املعاق1عقلي���ا1ال1ي�ستطيع1التحكم1وال�سيط���رة1على1�سلوكياته1
الفو�سوي���ه1والت���ى1قد1تعود1بال�سرر1علية1وعلى1اخلرين1ايقنت1الباحثة1ان1هناك1
حاجة1ملحة1للبحت1عن1ا�ساوب1منا�سب1خلف�ص1هذة1ال�سلوكيات1ومن1خالل1الرجوع1
اىل1الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1وجد1ان1اللعب1هو1اال�سلوب1املالئ���م1لذلك1وهوما1اكدته1
العديد1من1الدرا�سات1)�سهري1حلمى1حممد19951,وكاميليا1عبد1الفتاح19981,عزة1
خلي���ل1عب���د1الفت���اح1,20021وعب���ري1الهاب���ط20041,وحمم���د1احم���د1خط���اب20041(

حي���ث1يع���د1اللع���ب1ن�س���اط1فط���رى1حمبب1وم���ادة1ج���ذب1للمعاق���ني1عقليا1
القابل���ني11للتعل���م1للتعامل1وامل�سارك���ة1الفعالة1فى1االلعاب1القامت���ة1على1ال�سبط1
الذات���ى1والت���ى1ق���د1ت�سه���م1ف���ى1خف����ص1ال�سل���وك1الفو�سوى1عن���د1املعاق���ني1عقليا1

القابلني1للتعلم.

وعلى1ذلك1فاإن11الدرا�سة1احلالية1حتاول1االإجابة1على1الت�ساوؤل1التاىل:1
    م�ا فاعلي�ة برنامج باللعب قائم عل�ى ال�سبط الذاتي خلف��س ال�سلوك الفو�سوي 

لدى املعاقني عقليا القابلني للتعلم ؟

وتتفرع1من1هذا1ال�سوؤال1االأ�سئلة1الفرعية1التالية1:
11 هل1توجد1فروق1دالة1اإح�سائية1بني1متو�سطات1درجات1املجموعتني1ال�سابطة1.

والتجريبي���ة1عل���ى1مقيا�ص1ال�سل���وك1الفو�سوى1فى1القيا����ص1البعدى1ل�سالح1
املجموعة1التجريبية1)فى1االجتاه1االف�سل(؟

21 ه���ل1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطات1درجات1املجموعة1التجريبية1.
عل���ى1مقيا����ص1ال�سل���وك1الفو�سوى1ف���ى1القيا�س���ني1القبلى1والبع���دى1ل�سالح1

القيا�ص1البعدى1فى1االجتاه1االف�سل(؟
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31 ه���ل1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطات1درجات1املجموعة1التجريبية1.
والتتابع���ى111111111111111111111111111111 البع���دى1 القيا�س���ني1 ف���ى1 الفو�س���وى1 ال�سل���وك1 مقيا����ص1 عل���ى1

)فى1االجتاه1االف�سل(؟

اأهداف الدرا�صة
111111تهدف1الدرا�سة1احلالية1اإىل:

11 1التحق���ق1م���ن11فاعلي���ة1برنام���ج1باللع���ب1قائم1عل���ى1ال�سب���ط1الذاتي1خلف�ص1-
ال�سلوك1الفو�سوي1لدى1املعاقني1عقليا1القابلني1للتعلم1.

21 بن���اء1برنام���ج1تدريب���ى1خلف����ص1ال�سل���وك1الفو�س���وى1ل���دى1املعاق���ني1عقلي���ا1ً-
القابلني1للتعلم.

31 بن���اء1مقيا����ص1للك�سف1عن1ال�سل���وك1الفو�سوى1لدى1املعاق���ني1عقليا1ًالقابلني1-
للتعلم.

اأهمية الدرا�صة 
الأهمية النظرية : - 1

1تتمثل1االهمية1النظرية1للدرا�سة1احلالية1فى1ما1�ستقدمة1من1معلومات1
ع���ن1ال�سلوك1الفو�س���وى1التحقق1من1فاعلية1برنامج1باللع���ب1قائم1على1ال�سبط1

الذاتى1خلف�ص1ال�سلوك1الفو�سوى1للمعاقني1عقليا1القابلني1للتعلم

الأهمية التطبيقية :- 2
11111وتتمثل1االأهمية1التطبيقية1للدرا�سةاحلالية1فى1ما1�ستقدمة1من1اداة1
لقيا����ص1ال�سلوك1الفو�سوى1للمعاقني1عقليا1القابلني1للتعلم1وكذلك1ما11�ست�سفر1
عن���ه1الدرا�س���ة1م���ن1نتائج1ميك���ن1ان1تفيد1فى1برام���ج1خف�ص1ال�سل���وك1الفو�سوى1

للمعاقني1عقليا1القابلني1للتعلم

م�صطلحات الدرا�صة 
1 -:Effectiveness1الفاعلية

وتق�س���د1الباحثة1بالفاعلية1هى1القدرة1عل���ى1حتقيق1النتيجة1االإيجابية1
املق�س���ودة1م���ن1هدف1الدرا�س���ة1ح�سب1املعايري1املح���ددة1م�سبقا1حي���ث1ترفع1درجة1

الكفاية1عندما1يتم1حتقيق1النتيجة1ب�سكل1كامل1.
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برنامج اللعب القائم على ال�سبط الذاتى- 2
تق�س���د1الباحث���ة1بربنامج1اللع���ب1بانه1جمموعة1من1االألع���اب1اجلماعية1
الت���ي1تعم���ل1عل���ى1تدريب1املعاق���ني1عقلي���ا1القابلني1للتعل���م1على1ال�سب���ط1الذاتي1

وذلك1خلف�ص1ال�سلوكيات1الفو�سوية1التي1تنتج1عنهم1.

ال�سبط الذاتى- 3
تق�س���د1الباحث���ة1بال�سبط1الذات���ي1قدرةاملعاقني1عقلي���ا1القابلني1للتعلم1
عل���ى1التحك���م1ب�سلوكيتهم1اخلا�س���ة11واأن1يكون1لديهم1القابلي���ة1يف1ال�سيطرة1على1
ت�سرفاته���م1,1اإذ1ي�سب���ح1ال�سبط1الذات���ى1لديهم1�سبط1ذاتي���ا1ًعندما1تكون1لديهم1
اأف���كار1ح���ول1ال�سل���وك1املنا�سب1اأو1غ���ري1املنا�سب1ثم1يختار1االأفع���ال1تبعا1ًلذلك1من1
خ���الل1املالحظ���ة1الذاتية1واإط���الق1االأحكام1ومقارنتها1مع1القواع���د1التي1ي�سعها1

املعاق1لنف�سه1اأو1ي�سعها1املجتمع1ف�ساًل1عن1اال�ستجابة1الذاتية1.1

ال�سلوك الفو�سوي- 4
تق�س���د1الباحث���ة1بال�سل���وك1الفو�س���وي1جمموع���ة1م���ن1اال�ستجاب���ات1اأو1
االأن�سط���ة1العقلي���ة1اأو1الوجداني���ة1اأو1احلركي���ة1اأو1كل1م���ا1يفعل���ه1الف���رد1من1قراءة1
وكتاب���ة1اأو1اجللو����ص1عل���ى1املقعد1اأو1التحدث1م���ع1الزمالء1اأو1قلة1اإتب���اع1التعليمات1
املدر�سي���ة1,1اأو1ق���د1يكون1ال�سلوك1ت�سرفا1ًظاهريا1ًاأو1باطنيا1ًاأو1قد1يكون1�سعوريا1ًاأو1
ال1�سعوريا1ًيتم1اكت�سابه1من1خالل1النمذجة1اأو1مالحظة1�سلوك1االآخرين1مما1قد1

يوؤدي1اإىل1نتائج1مكروهة1.

املعاقني عقليا القابلني للتعلم- 5
تق�س���د1الباحث���ة1با1الأطف���ال1املعاقني1عقلي���ا1ًيف1الدرا�س���ة1احلالية1باأنهم:1
»االأطف���ال1الذين1يرتاوح1م�ست���وى1اأدائهم1العقلي1الوظيفي1بني)150– 70(1طبقا1ً
ملقيا����ص1�ستانف���ورد1– بيني���ه1لل���ذكاء1)ال�س���ورة1الرابع���ة(,1و1الذين1يطل���ق1عليهم1

تربوياً,1االأطفال1املعاقني1عقليا1ًالقابلني1للتعلم
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الإطار النظري 
1 Mental Retardation الإعاقة العقلية

االأعاق���ة1 1)AAMR( العقل���ي1 للتخل���ف1 االأمريكي���ة1 اجلمعي���ة1 تع���رف1
العقلية1بكونها1ق�سور1فعلي1يف1االأداء1الوظيفي1احلايل1,1ويت�سح1ذلك1من1خالل1
االنخفا����ص1ال���دال1والوا�س���ح1يف1الوظائف1العقلي���ة1,1والذي1يتزام���ن1ظهوره1مع1
وج���ود1ق�س���ور1يف1اثن���ني1اأو1اأكر1من1مهارات1التكيف1التالي���ة1:1التوا�سل1,1العناية1
بالذات1,1احلياة1املنزلية1,1املهارات1االجتماعية1,1ا�ستخدام1املرافق1العامة1,1التوجه1
املكاين1,1ال�سحة1واالأمان1,1توظيف1املهارات1االأكادميية1,1اال�ستمتاع1باأوقات1الفراغ1
,1والعمل1.1ويظهر1التخلف1العقلي1قبل1�سن1)18(1عاما1.1ً)عبد1العزيز1ال�سرطاوي1

واآخرون20011,1(1

1DSM-IV (1994)1وت���رتاوح1�س���دة1التخلف1العقل���ي1بح�سب1م���ا1ورد1يف
ب���ني1تخل���ف1ب�سي���ط1,1ومتو�س���ط1,1و�سدي���د1,1و�سدي���د1ج���دا1.1ًو�س���وف1تقت�سر1هذه1
الدرا�س���ة1عل���ى1التخلف1الب�سيط1,1والذين1ت���رتاوح1ن�سب1ذكائهم1ما1بني1)70-50(1

ويعرف1هوؤالء1االأطفال1تربويا1ًباأنهم1قابلون1للتعلم1.

خ�سائ�س الأطفال املعاقني عقليًا القابلني للتعلم 
111ويتمث���ل1ذوي1االإعاق���ة1العقلي���ة1يف1الدرا�س���ة1احلالي���ة1بكونه���م1ه���وؤالء1
االأطفال1القابلني1للتعلم1اأي1من1ذوي1االإعاقة1العقلية1الب�سيطة1وهم1من1يرتاوح1

معامل1ذكائهم1ما1بني1)50-70(1,1وفيما1يلي1ا�ستعرا�ص1الأهم1خ�سائ�سهم1.

اأولً : اخل�سائ�س اجل�سمية واحلركية واحل�سية :
ال1يختل���ف1االأطف���ال1ذوي1االإعاقة1العقلي���ة1القابلني1للتعلم1يف1مظهرهم1
اجل�سمي1عن1اأقرانهم1العاديني1وذلك1الأن1الق�سور1احلركي1اأو1الق�سور1يف1احلوا�ص1
لديه���م1ب�سي���ط1ج���دا1,1ًفه���م1ي�سبه���ون1العادي���ني1اإىل1حد1م���ا1– يف1الط���ول1والوزن1
واحلركة1وال�سحة1العامة1,1والنمو1اجل�سمي1يف1الطفولة1,1ويكتمل1منو1الع�سالت1
يف1الثامن���ة1ع�س���رة1,1ويكتم���ل1بلوغهم1اجل�سمي1واجلن�سي1مث���ل1اأقرانهم1االأ�سوياء1
فيما1عدا1احلاالت1التي1يرجع1التخلف1فيها1اإىل1اإ�سابات1اجلهاز1الع�سبي1املركزي1
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 (Kauffman&Adams, احلركي���ة1 امله���ارات1 يف1 ا�سط���راب1 ي�ساحب���ه1 وال���ذي1
(11990,95)كمال1مر�سي,1996,2741(1

1 (James,W. & Susan,B. , 1995,21)”واختل���ف1“جيمزو�س���وزان
م���ع1ال���راأي1ال�ساب���ق1حي���ث1اأك���دا1اأن1االأطف���ال1ذوي1االإعاق���ة1العقلية1لديه���م1تاأخر1
وا�س���ح1يف1النم���و1احلرك���ي1,1وكذل���ك1بطء1يف1�سم���ات1النمو1م���ع1ات�سامهم1بحركات1

الاإرادية1باجل�سم1والعني1.

ومرج���ع1ذل���ك1الق�سور1النخفا����ص1الت���اآزر1احل�ص1حركي1لديه���م1,1نظرا1ً
لق�س���ور1النم���و1احلرك���ي1واحل�س���ي1واجل�سم���ي1تبع���ا1ًلالإعاق���ة1العقلي���ة1الت���ي1قد1
حترمهم1من1التفاعل1بتلقائية1واإتقان1يف1طريق1النمو1املطلوب1يف1مثل1اأعمارهم1

الزمنية1.

ثانيًا : اخل�سائ�س العقلية واملعرفية 
وم���ن1املتع���ارف1علي���ه1اأن1الطف���ل1ذي1االإعاق���ة1العقلي���ة1ال1ي�س���ل1يف1منوه1
التعليم���ي1اإىل1م�ست���وى1الطف���ل1الع���ادي1,1كذلك1اأن1معدل1من���وه1العقلي1اأقل1منه1
ل���دى1الطف���ل1العادي1حي���ث1ترتاوح1ن�سب���ة1ذكاء1اأفراد1هذه1الفئة1ب���ني501-155اإىل1
170تقريب���ا1,1ًويتوق���ف1النم���و1العقل���ي1يف1الر�س���د1عن���د1م�ستوى1الطف���ل1العادي1يف1
 (Kaplan&Sdock,1999,1139 – Wilson et al., تقريب���ا1ً التا�سع���ة1 �س���ن1

11996,488)

كما1يوؤكد1)كمال1مر�سي1996,281,1(1اأن1املتخلف1عقليا1ًيعاين1من1ق�سور1
عملي���ات1االإدراك1العقلي���ة1خا�س���ة1عمليتي1التميي���ز1والتعرف1عل���ى1املثريات1التي1
تق���ع1عل���ى1حوا�سه1اخلم�ص1ب�سب���ب1�سعوبات1االنتباه1والتذك���ر1باالإ�سافة1اإىل1ذلك1
ف���اإن1الذخرية1اللغوي���ة1لديهم1حمدودة1وي�ستخدمون1القواع���د1اللغوية1بطريقة1

خاطئة1,1ويعانون1من1م�سكالت1النطق1والتاأتاأة1.

اإال1اأن1درج���ة1�سي���وع1و�س���دة1ال�سعوب���ات1اللغوية1عند1االأطف���ال1املتخلفني1
عقلي���ا1ًتتعل���ق1بدرجة1عالية1بدرجة1االإعاق���ة1,1فاملتخلفون1عقلي���ا1ًبدرجة1ب�سيطة1
الق���درة1عل���ى1 النط���ق1ولكنه���م1يتط���ورون1يف1 يتاأخ���رون1يف1 للتعل���م(1 )القابل���ني1
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ال���كالم1)يو�س���ف1القريوت���ي1واآخ���رون11998,194,1– ماجدة1عبي���د,12000,1441–                          
�سعيد1العزة2001,32,1(1.1ولذا1جند1الق�سور1احلادث1يف1اكت�سابهم1للغة1وق�سورهم1

يف1التحكم1مبفرداتها1والتعامل1ال�سحيح1بها1.

ثالثًا : اخل�سائ�س النفعالية والجتماعية 
يت�س���م1االأطف���ال1ذوي1االإعاق���ة1العقلي���ة1باملي���ل1لالن�سح���اب1وال���رتدد1يف1
ال�سل���وك1وكذل���ك1يف1احلركة1الزائدة1وعد1القدرة1عل���ى1�سبط1االنفعاالت1,1وعدم1
الق���درة1عل���ى1اإن�ساء1عالق���ات1اجتماعية1فعالة1م���ع1الغري1,1وقد1اأ�س���ار1»روثي�سنت«1
1Rothoteinاإىل1اأن1الطفل1ذوي1االإعاقة1العقلية1قد1يكون1هادئا1ًال1يتاأثر1ب�سرعة1
ح�س���ن1الت�س���رف1وال�سل���وك1را�سي���ا1ًبحيات���ه1كم���ا1ه���ي1قانع���ا1ًباإمكانات���ه1املحدودة1
وي�ستجي���ب1كالطف���ل1ال�سغري1ويغ�سب1اإذا1اأهم���ل1ولكن1ال1ي�ستمر1يف1غ�سبه1فرتة1
طويل���ة1,1ف�سرع���ان1م���ا1ي�سح���ك1ومي���رح1وم���ن1ال�سه���ل1التاأث���ري1عليه1الأن���ه1�سريع1

اال�ستهواء1)نادر1الزيود,65-641,1995(1.

ل���ذا1يوؤك���د1كل1م���ن1“زجل���ر1وب���اال” 1Zigler&Ballaاأن1م�ست���وى1االأداء1
املع���ريف1للمتخلفني1عقليا1ًلي�ص1نتيجة1النخفا����ص1م�ستوى1القدرة1العقلية1فقط1
واإمنا1ي�سهم1يف1ذلك1عوامل1اأخرى1اأهمها1م�ستوى1الدافعية1وتوقع1الف�سل1)يو�سف1
القريوت���ي1واآخ���رون,1998,95(1واأي�سا1ًقد1يت�سم1اجلان���ب1االنفعايل1واالجتماعي1
لديهم1باالنخفا�ص1كمرجع1لعدم1القدرة1على1�سبط1االنفعاالت1وال�سلوكيات1.

اللعب:
ويعرف1»اإ�سماعيل1عبد1الكايف«1)841:11998(1اللعب1باأنه1»ن�ساط1تنفي�سي1
يع���رب1ع���ن1ال�سراعات1النف�سية1اأو1على1اعتبار1اأنه1تفريغ1للطاقة1,1وهو1ذو1مراحل1

ارتقائية1معينة1مرتبطة1باالرتقاء1النف�سي1يف1كيان1الطفل1ككل1.

واللع���ب1اأي�سا1ًعبارة1عن1جمموع���ة1االأن�سطة1املنوعة1التي1ت�سيع1حاجات1
الف���رد1اجل�سمية1والعقلي���ة1واللغوية1واالنفعالية1واالجتماعي���ة1.1)هدى1قناوي1,1

1)81:11995
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كم���ا1اأن1اللع���ب1عب���ارة1عن1جميع1الن�سط���ة1التي1يقوم1به���ا1الطفل1يق�سد1
اإ�سب���اع1حاجاته1النف�سية1,1وتفري���غ1طاقاته1,1وهو1يف1اللعب1يكون1مدفوعا1ًبدوافع1

كثرية1مثل1حب1اال�ستطالع1واال�ستك�ساف1.1)فاروق1عثمان39:119951:1(1

اأهمية اللعب لذوي الإعاقة العقلية : 
يجني1ذوو1االإعاقة1ب�سكل1عام1,1وذوو1االإعاقة1العقلية1ب�سكل1خا�ص1,1فوائد1
ج�سمي���ة1,1اجتماعي���ة1,1وتربوية1نتيجة1ا�سرتاكه���م1يف1ن�ساطات1ترويحية1مالئمة1
,1وميك���ن1اأن1يح�س���ل1الطف���ل1ذو1االإعاق���ة1العقلي���ة1نتيجة1ا�سرتاك���ه1يف1برنامج1به1

اأن�سطة1لعب1واأن�سطة1ترويحية1على1الفوائد1التالية1:1
11 الو�سول1اإىل1م�ستوى1اأف�سل1من1اللياقة1اجل�سمية1وال�سحية1.1(
21 منو1اللغة.(
31 التدرب1على1التنقل1وبالتايل1�سهولة1التنقل1.(
41 تنمي���ة1مه���ارات1التفاع���ل1االجتماع���ي1واكت�س���اب1التقب���ل1م���ن1االأق���ران1ذوي1(

االإعاقة1والعاديني1.
51 تعديل1مفهوم1الطفل1عن1ذاته1.(
61 تطوير1مهارات1ا�ستغالل1اأوقات1الفراغ1.(
71 التفاعل1�سمن1قطاعات1عري�سة1من1املواقف1واالأقران1.1)نعيمة1حممد1بدر1(

,1وعبد1الفتاح1�سابر951:119991,1(1.

وعل���ى1الرغم1من1الفوائد1العديدة1الت���ي1قد1يحققها1اللعب1يف1اجلوانب1
النف�سي���ة1واجل�سمية1واالجتماعية1وغريه���ا1اإال1اأن1االهتمام1االأول1للطفل1عندما1
ينخرط1يف1ممار�سة1اأن�سطة1اللعب1املختلفة1هو1الرتفيه1,1كما1اأن1تنمية1اجلوانب1
املختلف���ة1م���ن1ال�سخ�سية1ميكن1حتقيقه1عن1طري���ق1اأ�سياء1وطرق1اأخرى1بخالف1
اللع���ب1,1اأم���ا1الرتفيه1والرتوي���ح1فلن1يح�سل1عليه1الطف���ل1اإال1من1خالل1اأن�سطة1

اللعب1املختلفة1واملنوعة1.1)1اأحمد1جاد1املوىل1491:120091,1(1.

كم���ا1اأن1االأن�سط���ة1الريا�سي���ة1الت���ي1ميار�سه���ا1تقريب���ا1ًكل1االأطف���ال1ذوي1
االإعاقة1العقلية1متثل1اأهمية1كبرية1لهم1من1حيث1كونها1ت�ساعدهم1على1:1
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1 تنمية1التنا�سق1احلركي1اأو1القدرة1احلركية1.-
1 تنمية1القدرة1على1التحمل1والتوا�سل1االجتماعي1والثقة1بالنف�ص1.-
1 رفع1روحهم1املعنوية1واإ�سباع1حاجاتهم1اإىل1ال�سعور1بالنجاح1والتفوق1.-
1 تفريغ1االنفعاالت1عن1طريق1ممار�سة1اأن�سطة1اللعب1.1-
1 تكوي���ن1االجتاه���ات1ال�سلوكي���ة1ال�سوي���ة1م���ن1خ���الل1التفاع���ل1واالندم���اج1مع1-

االأقران1.
1 تعدي���ل1ال�سل���وك1اخلاطئ1وتدريبهم1على1ال�سل���وك1املقبول1اجتماعيا1وحتمل1-

امل�سوؤولي���ة1وتوزي���ع1االأدوار1.1)1م�سطف���ى1فهم���ي1,11751:19651,1�سهري1كامل1,1
1,12021:1998كمال1مر�سي1,13141:119991,1وفاء1زعرت1631,1621:120031,1(1.1

ال�سبط الذاتي: 
ويع���د11Skinner1اأول1من1ا�ستخ���دم1ال�سبط1الذاتي1,1فالفرد1عند1قيامه1

ب�سبط1ذاته1فاإنه1يفهم1ذاته1ب�سكل1اأف�سل1.

ولق���د1ط���ور1Meichenbaum1ه���ذا1االأ�سل���وب1حيث1اعت���رب1اأن1التخل�ص1
م���ن1امل�سكل���ة1يعن���ي1التخل�ص1من1التح���دث1اإىل1الذات1بطريق���ة1انهزامية1و�سلبية1
وا�ستبدال���ه1بالتح���دث1اإىل1ال���ذات1بطريق���ة1اإيجابي���ة1,1فق���د1اأ�س���ارت1الدرا�س���ات1
والبحوث1العلمية1اإىل1اأنه1ميكن1تغيري1ال�سلوك1عن1طريق1تغيري1احلوار1الداخلي1

وتقدمي1التعليمات1الذاتية1.

يع���د11Skinner1اأ�سلوب1ال�سبط1الذاتي1م�ستمدا1ًمن1النظرية1ال�سلوكية1
االإجرائي���ة1,1ورغ���م1ذل���ك1فاإنه1ميكن1اإ�ساف���ة1بع�ص1االأ�سالي���ب1ال�سلوكية1املعرفية1
اإىل1اأ�سلوب1ال�سبط1الذاتي1الإعطاء1ناجت1اأف�سل1يف1امل�ستقبل1مثل1احلديث1الذاتي1
االإيجابي1وتوكيد1الذات1االإيجابي1وحتديد1امل�سكلة1والتعرف1على1احللول1املمكنة1

يف1حل1امل�سكلة1والتوقف1والتفكري1قبل1القيام1بال�سلوك1.

وهناك1اتفاق1بني1املعاجلني1ال�سلوكيني1على1اأن1اأ�ساليب1ال�سبط1الذاتي1
تكت�س���ب1م���ن1خ���الل1عملي���ات1تعلم1اجتماع���ي1وقدرة1الف���رد1يف1اأن1ي�س���ع1نف�سه1يف1
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�س���روط1بيئي���ة1وبيولوجي���ة1ق���ادرة1عل���ى1اإحداث1تغي���ريات1مطلوب���ة1اأو1عن1طريق1
التحكم1يف1البيئة1االجتماعية1والبيولوجية1لتحويلها1اإىل1ال�سورة1املطلوبة1,1من1

حيث1التغري1االإيجابي1املطلوب1.

وعليه ميكن القول اإن اأ�سلوب ال�سبط الذاتي يكون فعالً وناجحًا اإذا توافرت العنا�سر 
الأ�سا�سية الآتية : 

1 اإدراك1االأح���داث1:1والذي1يتمثل1يف1زيادة1معرفة1الفرد1لالأمور1والتقليل1من1-
االإدراك1امل�س���وه1و1اأو1الأو1غ���ري1املنطق���ي1له���ذه1االأح���داث1,1االأم���ر1ال���ذي1يحدد1

جدوى1الفر�سة1املتاحة1حلدوث1ال�سبط1الذاتي1.
1 حتلي���ل1املالحظ���ات1:1ويت�سم���ن1التحليل1تقيي���م1الن�ساطات1وحتدي���د1اأ�سباب1-

االأحداث1التي1مت1مالحظتها1.
1 تعري���ف1املعال���ج1للف���رد1اأ�سالي���ب1ال�سيط���رة1على1ذات���ه1:1ويق���وم1بتدريبه1على1-

املهارات1الفكرية1والتحليلية1والتفاعالت1التعاملية1بني1الفرد1واالآخرين1.
1 توفر1اإرادة1التغيري1الفعال1لدى1العميل1.-

وم���ن1خ���الل1م���ا1�سب���ق1فاإن���ه1ميك���ن1الق���ول1اإن1اأ�سل���وب1ال�سب���ط1الذات���ي1
ي�ساع���د1عل���ى1زي���ادة1وعي1الفرد1لالأف���كار1ال�سلبية1التي1توؤثر1يف1اأدائ���ه1والتي1تقود1
اإىل1االنفع���االت1املزعج���ة1واالأداء1غ���ري1املالئ���م1وزي���ادة1فاعليت���ه1يف1تقييم1املواقف1
والوق���وف1عل���ى1االأ�سب���اب1احلقيقي���ة1لالأح���داث1,1كم���ا1اأن���ه1ي�ساع���د1عل���ى1ا�ستقاق1
جمموع���ة1م���ن1الذاتية1والتي1تعد1مبثابة1تعليم���ات1يوظفها1الفرد1من1اأجل1بنائه1
املع���ريف1وبالت���ايل1ميتل���ك1الف���رد1الق���درة1عل���ى1اال�ستث���ارة1الذاتي���ة1والتفرقة1بني1
الن�س���اط1الذات���ي1امل�سدر1واخلارجي1امل�سدر1وممار�س���ة1التغذية1الراجعة1وتوجيه1

ال�سلوك1.1)1نور1احمد1الرمادى20061,1(

ال�سلوك الفو�سوي 
ي�س���ري1ال�سلوك1الفو�سوي1اإىل1جمموعة1م���ن1اال�ستجابات1التي1ت�سرتك1
يف1كونه���ا1ت�سب���ب1ا�سطراب���ا1ًيف1جمري���ات1االأمور1اأو1حتول1دون1تاأدي���ة1�سخ�ص1اأخر1

لوظائفه1ب�سكل1اأو1باأخر1..1
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٭ ال�سفات التي ميتاز بها املعاق عقليا الفو�سوي :
11 كثري1االنفعال1-
21 االعتداء1على1املدر�سني-
31 اال�ستهزاء1-
41 اإثارة1الفو�سى1دائماً-
51 االإجابة1بغ�سا�سة1-
61 التعامل1بعنف1مع1زمالئه-
71 االنحراف1يف1ال�سلوك1-
81 التغيب1وعدم1االنتظام1-
91 القيام1باأعمال1تخريبية1داخل1الف�سل-

٭ اأ�سباب ال�سلوك الفو�سوي :
11 املل���ل1وال�سج���ر1:-1ي�س���اب1التلمي���ذ1باملل���ل1وال�سجر1عندم���ا1ي�سع���ر1بالرتابة1-

واجلمود1يف1االأن�سطة1ال�سيفية1.
21 االإحب���اط1والتوت���ر1:-1هن���اك1عدة1اأ�سب���اب1تدعو1ل�سعور1التالمي���ذ1باالإحباط1-

والتوتر1يف1التعلم1ال�سفي1
31 حتوله���م1م���ن1تالمي���ذ1منتظم���ني1اإىل1تالمي���ذ1فو�سويني1وخمل���ني1بالنظام1-

ال�سفي1ومن1هذه1االأ�سباب1:
طل���ب1املعل���م1م���ن1التالمي���ذ1اأن1ي�سلكوا1ب�س���كل1طبيع���ي1دون1اأن1يحدد1اأهم11-

معايري1ال�سلوك1الطبيعى.
زيادة1التعلم1الفردي1ال�سعب1على1بع�ص1التالميذ1-
�سرعة1املعلم1يف1اأعطائهم1املواد1التعليمية1دون1اأعطائهم1فرتات1راحة11-

1بني1الن�ساط1والن�ساط1االأخر.
رتابة1الن�ساطات1التعليمية1وقلة1حيويتها1و�سعوبتها1وعدم1ارتباطها1

بحاجات1وواقع1التالميذ1.1
ميل1التالميذ1اإىل1جذب1االنتباه1-
اأن1التالميذ1الذين1ال1ي�ستطيعون1النجاح1يف1الدرا�سة1يعملون1نحو1جذب11-

انتب���اه1املعل���م1والتالمي���ذ1االآخري���ن1عن1طري���ق1قيامهم1ب�سلوكي���ات1�سيئة1
ومزعجه1اأو1قيامهم1ب�سلوكيات1عدوانية1)حممد1زيا1د1حمدان14041,1(
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 ٭ اإ�سكال ال�سلوك الفو�سوي 
اأولً :- ال�سياح وال�سغب : ويتمثل فى :

11 ترك1التلميذ1مقعده1والتجول1يف1غرفة1حماوال1جذب1انتباه1التالميذ1اإليه1.-
21 التحدث1ب�سوت1عايل1وب�سكل1جماعي1عن1توجيه1املعلم1االأ�سئلة1ال�سفية1فان1-

التالميذ1يف1هذه1احلالة1يرددون1عاليا1ً" اأنا1اأ�ستاذ1.....1اأنا1اأ�ستاذ1" وهكذا1.
31 االإجاب���ة1عل���ى1�سوؤال1املعل���م1دون1اأذن1اأو1يجي���ب1التلميذ1يف1اأثن���اء1اأجابه1زميله1-

على1�سوؤال1املعلم1
41 1دعوة1االأقران1باألقاب1غري1م�ستحبة1اأو1مقبولة1اجتماعيا1وتربويا1ً.-
51 1التحدث1بلغة1غري1الئقة1اجتماعيا1اأو1تربوية1.-

ثانيًا :- �سرب الأقران اأو وخزهم واأخذ ممتلكاتهم بعنونة ويتمثل يف : 
11 �سرب1االأقران1انتقاما1اأو1غري1مبا�سر1لغر�ص1االإزعاج1وذلك1باليد1غالبا1.-
21 خطف1ممتلكات1االآخرين1واالحتفاظ1بها1اأو1اإخفائها1ملده1من1الزمن1لغر�ص1-

االإزعاج1اأو1اإعاقة1عمل1يقومون1به1كحل1لواجب1اأو1قراءات1فرديه1.

ثالثا :عدم ا�ستجابة التلميذ لأوامر املعلم وتعليماته وتتمثل يف :
11 1جتاه���ل1التلمي���ذ1لتعليم���ات1املعل���م1واأوام���ره1بع���د1اال�ستجابة1له���ا1اأو1التعليق1-

عليها1.
21 1ا�ستجابة1التلميذ1للموقف1بانفعال1�سديد1وغ�سب-
31 11تنفيذ1التلميذ1يف1حالة1التوتر1ال�سديد1عك�ص1ما1يطلبه1املعلم1يف1تعليماته1واأوامره.-

رابعًا :- تخريب الأثاث املدر�سي : 
التخري���ب1يعن���ي1اأن1يق���وم1�سخ����ص1باإت���الف1وتك�س���ري1االأ�سي���اء1وتخريب1
االأث���اث1املدر�س���ي1يعن���ي1قي���ام1الطف���ل1بالعب���ث1باملقاع���د1الدرا�سي���ة1اأو1النواف���ذ1اأو1

حمطات1املياه1مما1يوؤدي1اإىل1اإحداث1تلف1فيها1.

وميكن1تق�سيم1االأطفال1املخربني1اإىل1جمموعتني1هما1:-
11 هن���اك1جمموع���ة1من1االأطفال1يقوم���ون1بتخريب1االأث���اث1دون1ق�سد1وهوؤالء1-

تنق�سهم1املهارة1اأو1اأنهم1�سديدو1الف�سول1ويحبون1العبث1يف1االأ�سياء
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21 هن���اك1جمموع���ة1م���ن1االأطف���ال1يقومون1بتخري���ب1االأثاث1ع���ن1ق�سد1ومبكر1-
ودهاء.1)حممد1ح�سن1العماير2002,1(

الدرا�صات ال�صابقة
اأول الدرا�سات التي تناولت العالج باللعب مع الأطفال املعاقني عقليا 

درا�س���ة1�سهري1حلمي1حمم���د1)1995(1هدفت1اإىل1اإعداد1برنامج1لفئة1من1
املعاقني1عقليا1ًالقابلني1للتعلم1واأثره1يف1اإك�ساب1بع�ص1مهارات1ال�سلوك1التوافقي1
وذلك1من1خالل1اللعب1والتدعيم1املوجب1.1وتكونت1عينة1الدرا�سة1من1601طفاًل

واأظه���رت1النتائ���ج1فاعلية1اللعب1يف1تعدي���ل1ال�سلوك1غري1التوافقي1لدى1
االأطفال1املتاأخرين1عقليا1ً.

واأما1درا�سة1»عبري1الهابط20041,1«1فقد1هدفت1اإىل1اإك�ساب1االأطفال1ذوي1
االإعاق���ة1العقلي���ة1الب�سيطة1بع����ص1�سلوكيات1الوع���ي1البيئي1اخلا�س���ة1بالنظافة1,1
والنظ���ام1,1با�ستخ���دام1جمموعة1من1اأن�سطة1اللع���ب1واالأن�سطة1الق�س�سية1واألعاب1

الدمى1,1وتكونت1عينة1الدرا�سة1من1)120طفاًل(1

وق���د1اأ�سف���رت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1ع���ن1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًب���ني1
متو�سط���ات1درج���ات1االأطف���ال1يف1املجموع���ة1التجريبي���ة1واأقرانه���م1يف1املجموع���ة1
ال�سابط���ة1عل���ى1مقيا�ص1ال�سلوكيات1البيئية1امل�سور1بعد1تطبيق1الربنامج1ل�سالح1
املجموعة1التجريبية1,1وكذلك1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطات1درجات1
اأطفال1املجموعة1التجريبية1قبل1وبعد1تطبيق1الربنامج1على1نف�ص1املقيا�ص1.1مما1
ي���دل1عل���ى1فاعلية1الربنام���ج1امل�ستخدم1يف1زي���ادة1م�ستوى1ال�سل���وك1التكيفي1لدى1

هوؤالء1االأطفال1.1

واي�سادرا�س���ة1حمم���د1اأحم���د1خط���اب112000011والت���ى1هدف���ت1اإىل1خف�ص1
�سل���وك1العنف1ل���دى1االأطفال1املتاأخري���ن1عقليا1ًمن1خالل1برنام���ج1�سيكودرامي1.1
وتكونت1عينة1الدرا�سة1من1)10(1اأطفال1من1الذكور1.1واأ�سفرت1نتائج1الدرا�سة1عن1
انخفا�ص1حدة1�سلوك1العنف1لدى1هوؤالء1االأطفال1ب�سكل1دال1اإح�سائيا1ًعند111110٫011.
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ام���ا1درا�س���ة1بريي���ل1(Piril , S, 1996)1هدف���ت1اإىل1التعرف1على1فاعلية1
اللعب1مع1االأطفال1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة1.

وتكونت1عينة1الدرا�سة1من1611طفاًل1من1ذوي1االإعاقة1العقلية1.1
التح�س���ن1 وم�ست���وى1 اال�ستجاب���ات1 م�ست���وى1 تباي���ن1 النتائ���ج1 واأظه���رت1
,1وف�س���رت1ه���ذه1النتيج���ة1على1اأ�سا����ص1اأنها1ترجع1مل�ست���وى1الرعاية1الت���ي1يقدمها1
الوال���دان1للطف���ل1والتي1تختلف1من1اأ�سرة1اإىل1اأخ���رى1,1االأمر1الذي1يو�سح1مدى1

القيمة1واالأهمية1للدور1الوالدي1يف1رعاية1وعالج1الطفل1بجانب1املتخ�س�سني

واي�س���ا1درا�س���ة1جاك�س���ون1(Jackson, T. 1998)11هدف���ت1اإىل1احلد1من1
اال�سطرابات1ال�سلوكية1لدى1االأطفال1املتاأخرين1عقليا1ًمن1خالل1حت�سني1اأ�سلوب1
نوعية1احلياة1لديهم1ب�سكل1اأف�سل1حتى1يتم1التحكم1يف1ال�سلوكيات1غري1املرغوبة1
م���ع1تعليمه���م1مهارات1اإدارة1ال���ذات1وال�سلوك1مع1تنمية1الق���درة1على1اإدراك1الذات1

ويتم1ذلك1كله1من1خالل1نوعية1احلياة1حتى1يتم1حتقيق1ال�سلوك1التوافقي

واأم���ا1“كي���م1يوجن1ت���ي1“ (Kim, Young Tae, 1989)1فقد1اأجر1درا�سة1
ح���ول1تعدي���ل1�سل���وك1االأطف���ال1ذوي1االإعاقة1العقلي���ة1با�ستخدام1اأن�سط���ة1اللعب1,1
هدف���ت1الدرا�س���ة1اإىل1تقييم1م���دى1فاعلية1التدخل1عنطريق1اللع���ب1مع1االأطفال1
ذوي1االإعاق���ة1العقلي���ة1,1تراوح���ت1اأعماره���م1الزمني���ة1م���ا1ب���ني1)5-10(1�سن���وات1,1
واأ�سف���رت1النتائ���ج1عن1اأن1املجموع���ة1التجريبية1اأظهرت1كمي���ات1زائدة1من1اللعب1
الرمزي1,1واأن1هناك1م�ستويات1عالية1من1الرمزية1يف1�سلوك1هوؤالء1االأطفال1اأثناء1
اللع���ب1مم���ا1يدل1على1فاعلية1اجلل�سات1العالجي���ة1التي1تلقاها1هوؤالء1االأطفال1يف1

تعديل1�سلوكهم1اأثناء1اللعب1.

وهدف���ت1درا�سة1“جري���ن” (Green, 1987)1اإىل1مقارن���ة1تاأثري1نوعني1
من1التدخالت1املعتمدة1على1اأن�سطة1اللعب1,1ممثلة1يف1التدريب1على1لعبة1اجلودو1
,1واالألع���اب1اجلماعي���ة1ذات1ال�سبغ���ة1االجتماعية1وذلك1عل���ى1جوانب1متباينة1من1
ال�سل���وك1التكيف���ي1ومفهوم1الذات1لدى1عينة1من1املراهق���ني1الذكور1ذوي1االإعاقة1

العقلية1ويعانون1من1�سلوك1التمرد1وخمالفة1التعليمات1.
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وق���د1تكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1)20(1مراهقا1,11ًوق���د1اأ�سف���رت1النتائج1
ع���ن1جن���اح1كال1النوع���ني1من1التدخ���ل1يف1خف�ص1ح���دة1ال�سل���وك1الالتكيفي1لدى1
املراهقني1ذوي1االإعاقة1العقلية1,1وقد1اأظهر1املراهقون1يف1املجموعة1التي1مار�ست1
لعب���ة1اجل���ودو1انخفا�سا1ًملحوظ���ا1ًيف1�سلوك1التمرد1وخمالف���ة1التعليمات1يف1حال1
مقارنته���م1باملجموع���ة1االأخرى1,1وق���د1اأرجع1“جرين” ذل���ك1اإىل1اأن1مزاولة1لعبة1

اجلودو1.

اأما الدرا�صات التي تناولت ال�صلوك الفو�صوي فهي :
 : (Ewata & Belle, 1974) درا�سة اإيواتا وبيلي

ا�ستهدف���ت1معرف���ة1اإث���ر1اأ�سل���وب1التعزي���ز1الرم���زي1وتكلف���ة1اال�ستجاب���ة1
خلف����ص1م�ست���وى1ال�سلوك1الفو�س���وي1عند1االأطف���ال1املتخلفني1عقلي���ا1,1ًوتكونت1
عين���ة1الدرا�س���ة1من1)15(1طف���اًل1متخلفا1ًعقلي���ا1,1ًاإذ1ت�سمن1الربنام���ج1االإر�سادي1
من���ح1االأطف���ال1مع���ززات1جمانية1خمتلف���ة1يف1املراحل1االأوىل1,1وم���ن1ثم1طلب1من1

االأطفال1التوقف1عن1ال�سلوك1الفو�سوي1ويف1حالة1

ع���دم1التزامه���م1وان�سباطه���م1كان���وا1يخ�سرون1نقاط���ا1ًمعينة1ت���وؤدي1اإىل1
حرمانه���م1م���ن1اأج���زاء1كث���رية1م���ن1املع���ززات1الت���ي1مت1توفريها1لهم1خ���الل1فرتة11
الدرا�س���ة1,1وم���ن1النتائ���ج1الت���ي1تو�سلت1اإليه���ا1الدرا�سة1هي1خف�ص1ح���دة1ال�سلوك1

Moudir ، 2005,1الفو�سوي1لدى1االأطفال1.1موقع

: (Azaren & Pores, 1975) ودرا�سة اأزرن وبورز
ا�ستم���ل1الع���الج11فيهاعل���ى1اإرغ���ام1اأي1طف���ل1يخال���ف1القواع���د1واالأح���كام1
املعلن���ة1عل���ى1البقاء1داخ���ل1غرفة1ال�سف1خ���الل1فرتة1اال�سرتاح���ة1,1حيث1كان1كل1
طف���ل1يتعل���م1الت�س���رف1ال�سحيح1يف1غرف���ة1ال�سف1,1ثم1يطلب1من���ه1اأن1ميار�ص1ما1
تعلم���ه1وذلك1لعدة1مرات1وب�س���كل1متكرر1,1وبعد1فرتة1من1الوقت1اأ�سبح1الباحثان1
يغ���ريان1من1فرتة1املمار�س���ة1االإيجابية1بحيث1اأ�سبحت1تقل1�سيئا1ًف�سيئا1ًمع1مرور1
الوق���ت1واالأي���ام1,1وكان���ت1نتائج1الدرا�سة1ق���د1اأظهرت1اإن1اأ�سل���وب1الت�سحيح1الزائد1
اأدى1اإىل1توق���ف1ال�سل���وك1الفو�س���وي1ب�سورة1كامل���ة1لدى1االأطف���ال1يف1مدة1اأربعة1

Moudir ، 2005,1اأ�سابيع1من1العالج1.1موقع
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:1(Swanson, 1979)1اما درا�سة �سوان�سون
فق���د1ا�ستعملت1بع�ص1الربام���ج1االإر�سادية1منها1اأ�سلوب1تكلفة1اال�ستجابة1
خلف����ص1م�ست���وى1ال�سل���وك1الفو�س���وي1عن���د1االأطف���ال1,1تكون���ت1العين���ة1م���ن1)6(1
تالمي���ذ1لديه���م1�سل���وكا1ًفو�سوي���ا1ًيتمثل1يف1اإزع���اج1االآخرين1واخل���روج1من1املقعد1
الدرا�س���ي1والتح���دث1م���ع1االآخري���ن1بطريقة1غري1منا�سب���ة1,1وقد1ت�سم���ن1اأ�سلوب1
تكلف���ة1اال�ستجاب���ة1حرم���ان1التلمي���ذ1مل���دة1)دقيقت���ان(1م���ن1ف���رتة1اال�سرتاح���ة1,1
اأو1حرمان���ه1م���ن1امل�سارك���ة1يف1املنا�س���ط1املحبب���ة1مقاب���ل1كل1ا�ستجاب���ة1فو�سوي���ة1
يق���وم1به���ا1التلمي���ذ1,1وق���د1اأظهرت1نتائ���ج1الربنام���ج1اأن1اأ�سلوب1تكلف���ة1اال�ستجابة1
ل���ه1تاأث���ري1ملمو����ص1يف1خف����ص1م�ست���وى1ال�سل���وك1الفو�س���وي1ل���دى1االأطف���ال.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1(Swanson, 1979, p.101)

:1(Mails & Kofu, 1980) واي�سا درا�سة مايلز وكوفو
ا�ستعملت1اأ�سلوب1التعزيز1االإيجابي1يف1خف�ص1ال�سلوك1الفو�سوي1لطفل1
معاق1عقليا1ًيف1التا�سعة1من1عمره1,1اإذ1متثل1�سلوك1الطفل1ب�سرب1اليدين1باملقعد1
بق���وة1واإ�س���دار1اأ�س���وات1غ���ري1م�سموع���ة1وغ���ري1مفهوم���ة1ث���م1اخلروج1م���ن1املقعد1
واالنتق���ال1م���ن1مكان1اإىل1اآخ���ر1,1والت�سفيق1,1والنوم1يف1داخل1ال�سف1,1وقد1ا�ستمل1
الع���الج1عل���ى1ا�ستعمال1اأ�سل���وب1التعزيز1االإيجابي1,1وذلك1لتق���دمي1بع�ص1املعززات1
املتوف���رة1وتقدميها1اإىل1الطف���ل1عند1عدم1قيامه1بال�سل���وك1الفو�سوي1وا�ستعمال1
االإق�ساء1معه1عند1قيامه1بال�سلوك1الفو�سوي1,1حيث1ا�ستمر1العالج1ملدة1تراوحت1
بني1)3(1�سهور1,1وقد1مت1تطبيقه1ملدة1�ساعة1يف1�سباح1كل1يوم1من1اأيام1الدرا�سة1,1ثم1
 Moudir ، 2005,1عر�ص1الباحثان1نتائج1الدرا�سة1ب�سكل1ر�سوم1بيانية1.1موقع

وتتفق معه درا�سة )اأحمد اأبو زيد، 2007( 
والت���ي1هدف���ت1اإىل1التع���رف1عل���ي1ال�سلوك1الفو�س���وي1وعالقته1ب���كل1من1اجلن�ص1
وال�سل���وك1الع���دواين1ل���دي1االأطف���ال1املتخلف���ني1عقلي���ا1ًالقابلني1للتعل���م1,1ومدي1
فعالي���ة1كل1من1التدريب1علي1املهارات1االجتماعية1والتدريب1الوالدي1يف1خف�سه1
وتكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1181طف���اًل1)110ذك���ور1– 18اإناث1(1م���ن1ذوي1ال�سلوك1
الفو�سوي1والتخلف1العقلي1,1وتراوح1عمرهم1الزمني1بني191– 112�سنة1,1وتكونت1
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عين���ة1االآب���اء1من1181فرداً,1وتو�سلت1الدرا�س���ة1اإىل1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1
الذكور1واالإناث1يف1ال�سلوك1الفو�سوي1ل�سالح1الذكور1,1كما1توجد1عالقة1موجبة1
دال���ة1اإح�سائي���ا1بني1ال�سل���وك1الفو�سوي1وال�سل���وك1العدواين1,1وك�سف���ت1الدار�سة1
عن1فعالية1كل1من1برنامج1التدريب1علي1املهارات1االجتماعية1وبرنامج1التدريب1
الوالدي1كل1علي1حدة1والربناجمني1معا1ُيف1خف�ص1ال�سلوك1الفو�سوي1وحت�سني1

التفاعل1االجتماعي.

 اما درا�سة كال من حممود كاظم حممد وح�سن احمد �سهيل )2008(
الت���ى1هدف���ت1اىل1الَتع���رف1عل���ى1م�ست���وى1فاعلي���ة1ال���ذات1ل���دى1ط���الب1
املرحل���ة1املتو�سط���ة1والَتع���رف1عل���ى1م�ست���وى1ال�سل���وك1الفو�س���وي1ل���دى1ط���الب1
وال�سل���وك1 ال���ذات1 فاعلي���ة1 ب���ني1 العالق���ة1 عل���ى1 والَتع���رف1 املتو�سط���ة1 املرحل���ة1
م���ن1 الدرا�س���ة1 عين���ة1 تكون���ت1 املتو�سط���ة1 املرحل���ة1 ط���الب1 ل���دى1 الفو�س���وي1
ال�سدي���ق1 ثانوي���ة1 م���ن1 املتو�س���ط1 الث���اين1 ال�س���ف1 ط���الب1 م���ن1 طال���ب1 1)278(
مدر�س���ة1 ل���كل1 طال���ب1 1)139( وبواق���ع1 للبن���ني*1 ال���رواد1 وثانوي���ة1 1للبن���ني*1
تو�س���ل1نتائ���ج11الدرا�س���ة1اىل1اإن1طالب1املرحل���ة1املتو�سطة1يت�سف���ون1بفاعلية1ذات1
قوي���ة1وميك���ن1اأن1يع���زى1ذلك1اإىل1االأحداث1والظروف1الت���ي1مير1بها1املجتمع1مما1
جعلته���م1يخت���ارون1االأن�سط���ة1التي1تتالئم1م���ع1قابلياتهم1واإجنازه���م1لل�سلوكيات1
املنا�سب���ة1بغ����ص1النظ���ر1عم���ا1اإذا1كان���ت1ه���ذه1ال�سلوكي���ات1تتما�س���ى1م���ع1معاي���ري1
و�سلوكي���ات1املجتم���ع1اأو1غريه���ا.1وميك���ن1للمدر�س���ة1اأن1تنم���ي1فاعلي���ة1الذات1لدى1
الط���الب1الأنه���ا1م���ن1املوؤ�س�س���ات1الرتبوي���ة1الت���ي1تعم���ل1عل���ى1تطوي���ر1قابلياته���م1
وزي���ادة1الثق���ة1عنده���م1يف1اإجن���از1واأداء1ال�سلوكي���ات1التي1تت�س���ف1بال�سبط1الذاتي1
واالإلت���زام1االأخالقي1على1وفق1املعايري1ال�سائدة1يف1املدر�سة1واملجتمع.1اإن1ال�سلوك1
الفو�س���وي1�سلوك1متعلم1من1خ���الل1التفاعل1مع1االآخرين1وم�ساهدة1�سلوكياتهم1
,1اإ�ساف���ة1اإىل1الظ���روف1االجتماعية1واأ�ساليب1التن�سئ���ة1االجتماعية1�ساأنه1يف1ذلك1
�س���اأن1تعل���م1ال�سلوك1الطيب1واملنا�س���ب1,1ذلك1ما1اأكدته1اخللفي���ة1النظرية1للبحث1
احل���ايل1م���ن1اأن1ال�سل���وك1الفو�سوي1�سلوك1متعلم1وهذا1م���ا1�ساهده1الباحثان1من1
خ���الل1نتائ���ج1البحث1احلايل1ويع���د1املدر�سة1اإحدى1املوؤ�س�س���ات1الرتبوية1امل�سوؤولة1
ع���ن1تنظيم1بع�ص1ال�سلوكيات1املن�سبطة1لدى1الطالب1والتي1ت�ساعدهم1على1حل1
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الكث���ري1م���ن1م�سكالتهم1ال�سلوكية1واإك�سابهم1ال�سلوكيات1املنا�سبة1من1خالل1اإتباع1
االأ�سالي���ب1االإر�سادي���ة1املختلفة1والتي1ت�سجعهم1عل���ى1االلتزام1واالن�سباط1واحلد1

من1الفو�سى.

فرو�س الدرا�صة -
11 توج���د1فروق1دالة1اإح�سائية1بني1متو�سط���ات1درجات1املجموعتني1التجريبية1.

وال�سابط���ة1عل���ى1مقيا����ص1ال�سل���وك1الفو�س���وي1يف1القيا����ص1البع���دى1ل�سالح1
املجموعة1التجريبية1)يف1االجتاه1االأف�سل(

21 توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطات1درجات1املجموعة1التجريبية1على1.
مقيا����ص1ال�سلوك1الفو�س���وي1يف1القيا�سني1القبلي1والبع���دى1ل�سالح1القيا�ص1

البعدي)يف1االجتاه1االأف�سل(1)يف1االجتاه1االأف�سل(
31 توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائيا1ب���ني1متو�سطات1درج���ات1املجموع���ة1التجريبية1.

على1مقيا�ص1ال�سلوك1الفو�سوي1يف1القيا�سني1البعدى1والتتابعى1)يف1االجتاه1
االأف�سل(

الطريقة والإجراءات
اأولً. عينة الدرا�سة:

مت1تطبي���ق1اإج���راءات1الدرا�س���ة1احلالية1على1عينة1م���ن1االأطفال1املعاقني1
عقليا1القابلني1للتعلم1مبدر�سة1الرتبية1الفكرية1باالإ�سماعيلية,1و1مت1انتقاء1هذه1

العينة1على1مرحلتني1:

املرحل�ة الأوىل: مت1اختي���ار1عين���ة1اإ�ستطالعي���ة1تكون���ت1م���ن1)30(1طف���اًل1م���ن1فئة1
القابل���ني1للتعلي���م,1واأعماره���م1الزمني���ة1ب���ني1)16– 12(1�سن���ة1مبتو�س���ط1)8٫26(1
وانح���راف1معي���اري1ق���دره1)1٫33(1,1وه���م1و1لي�س���وا1م���ن1متعددي1االإعاق���ة,1وذلك1

للتنحقق1من1اخل�سائ�ص1ال�سيكومرتية1لالأدوات.

املرحل�ة الثانية:1حيث1مت1خاللها1اختيار1عينة1الدرا�س���ة1النهائية1)التجريبية(,11
و1الت���ي1تتك���ون1م���ن1)12(1اأطف���ال1بطريقة1انتقائية1م���ن1عينة1الدرا�س���ة1املبدئية,1
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واأعمارهم1الزمنية1بني1)16– 12(1�سنة1مبتو�سط1)8٫50(1وانحراف1معياري1قدره1
)1٫23(1,1و1ذلك1بعد1تطبيق1مقيا�ص1ال�سلوك1الفو�سوى1عليها,1حيث1ح�سل1اأفراد1

العينة1النهائية1على1اأعلى1الدرجات1على1هذا1املقيا�ص.1

و مت تق�سيم اأفراد العينة النهائية اإىل جمموعتني مت�ساويتني، و هما:

املجموع�ة التجريبي�ة:1وتتك���ون1م���ن1)6(1اأطف���ال1معاق���ني1عقلي���ا1ًقابل���ني1للتعلم11
مبدر�سة1الرتبية1الفكرية1باالإ�سماعيلية,1ومت1تطبيق1الربنامج1على1اأفرادها.

املجموع�ة ال�سابط�ة:1و1تتك���ون1م���ن1)6(1اأطف���ال1معاق���ني1عقلي���ا1قابل���ني1للتعلم1
مبدر�سةالرتبية1الفكرية1باالإ�سماعيلية,1و1مل1مي1تطبيق1الربنامج1على1اأفرادها..

و ات�سمت عينة الدرا�سة النهائية ببع�س اخل�سائ�س، و هي كما ياأتي:
1 تراوحت1اأعمارهم1الزمنية1بني1)16– 12(1�سنة.-
1 تراوحت1ن�سب1ذكائهم1بني1)150– 70(1و1هم1بذلك1من1فئة1القابلني1للتعليم.-
1 جميع1اأفراد1العينة1من1امل�ستوى1االجتماعي1االقت�سادي1الثقايف1املتو�سط.-
1 لدى1اأفراد1العينة1درجات1مرتفعة1على1مقيا�ص1ال�سلوك1الفو�سوى-

املجان�سة بني جمموعتي عينة الدرا�سة ) التجريبية و ال�سابطة (:
و1 )التجريبي���ة1 املجموعت���ني1 ب���ني1 املجان�س���ة1 باإج���راء1 الباحث���ة1 قام���ت1

ال�سابطة(1يف1جمموعة1من1املتغريات,1و1هي:
11 العمر1الزمني.-
21 م�ستوى1الذكاء1)مت1احل�سول1عليه1من1خالل1ملفات1االأطفال1املعاقني1عقليا1ً-

املتوفرة1يف1املدر�سة,1بعد1ال�سماح1للباحث1باالطالع1عليها(.
31 امل�ستوى1االجتماعي1االقت�سادي1الثقايف.-
41 م�ستوى1ال�سلوك1الفو�سوى-

1و1ا�ستخدم���ت1الباحث���ة1الختبار1التجان�ص1بني1املجموعتني1التجريبية1و1
ال�سابط���ة؛1اختبار1مان1ويتني1للمجموعات1امل�ستقلة,1و1فيما1ياأتي1تف�سياًل1لتلك1

املتغريات,1وهي:1
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العمر الزمني:- 1
اأع�س���اء1املجموعت���ني1التجريبي���ة,1و1ال�سابط���ة1يف1املرحل���ة1 مت1اختي���ار1
العمري���ة1)6–12(1�سن���ة,1و1ه���ي1املرحل���ة1الت���ي1يكون1فيه���ا1الطفل1املع���اق1عقليا1ًيف1
املراح���ل1الدرا�سي���ة1االأوىل,1و1ت���ربز1خالله���ا1بع����ص1ال�سلوكي���ات1الغ���ري1منا�سبة1؛1
نتيجة1خلروجه1من1حيز1املنزل1اإىل1حيز1املدر�سة,111و1من1ثم1ميكن1اكت�ساف1مدى1
�سع���ف1قدرت���ه1فى1تعديل1تلك1ال�سلوكيات,1و1ميكنه1اال�ستجابة1لربامج1التعليم1و1

التدريب,1و1اجلدول1)1(1يو�سح1ذلك:
جدول )1(

نتائ��ج اختب��ار مان ويتني لدللة الفرق بني متو�صطات رت��ب درجات املجموعتني التجريبية 
وال�صابطة يف العمر الزمني )بال�صهور(

مستوى الداللةUZمجموع الرتبمتوسط الرتبنالمجموعة
66.5839.50التجريبية

17.500.082-0.01
66.4238.50الضابطة

يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)1)1ع���دم1وجود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًبني1متو�سط���ات1رتب1
درج���ات1املجموعت���ني1التجريبي���ة,1و1ال�سابطة1يف1العمر1الزمن���ي,1و1هذا1يدل1على1

جتان�ص1املجموعتني1يف1هذا1املتغري.1

امل�ستوى الجتماعي الثقايف القت�سادي:- 2
مت1تطبيق1مقيا�ص1امل�ستوى1االجتماعي1االقت�سادي1الثقايف1املطور؛1اإعداد1
حمم���د1بيومي1خلي���ل1)2000(,1على1كل1من1املجموعت���ني1التجريبية1وال�سابطة,1
وح�ساب1داللة1الفروق1بني1متو�سطات1رتب1درجات1كلتيهما1على1املقيا�ص؛1للتاأكد1
م���ن1جتان����ص1جمموعت���ي1العينية1يف1هذا1املتغ���ري,1و1حتى1ال1يوؤثر1ع���دم1التجان�ص1

على1نتائج1الدرا�سة,1و1اجلدول1)2(1يو�سح1ذلك:
جدول )2(

نتائ��ج اختب��ار مان ويتني لدللة الفرق بني متو�صطات رت��ب درجات املجموعتني التجريبية 
وال�صابطة على مقيا�س امل�صتوى الجتماعي القت�صادي الثقايف املطور

مستوى الداللةUZمجموع الرتبمتوسط الرتبنالمجموعةالمتغير

المستوى االجتماعي 
االقتصادي الثقافي

663615التجريبية
0.561-0.01

6742الضابطة



فاعلية برنامج باللعب قائم على ال�شبط الذاتي خلف�س ال�شلوك الفو�شوي د . ملياء عبد احلميد بيومي

- 419 -

يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)2(1ع���دم1وجود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًبني1متو�سط���ات1رتب1
درج���ات1املجموعتني1التجريبية1و1ال�سابطة1يف1امل�ست���وى1االجتماعي1االقت�سادي1

الثقايف,1و1هو1ما1يدل1على1جتان�ص1املجموعتني1يف1هذا1املتغري.

م�ستوى ال�سلوك الفو�سوي- 3
للتحقق1من1تكافوؤ1اأفراد1املجموعتني1ال�سابطة1والتجريبية1على1مقيا�ص1
ال�سلوك1الفو�سوي1قبل1البدء1بتنفيذ1الربنامج؛1قامت1الباحثة1بتطبيق1مقيا�ص1
ال�سل���وك1الفو�س���وي1عل���ى1اأف���راد1املجموعت���ني,1ث���م11ا�ستخدم���ت1الباحث���ة1اختبار1
م���ان1ويتن���ي1Man Whitney(1الختب���ار1داللة1الف���روق1بني1عينت���ني1م�ستقلتني1
)1ال�سابط���ة1والتجريبي���ة1(,1و1ذل���ك1بهدف1اختبار1داللة1الف���روق1بني1متو�سطات1
رت���ب1درجات1املجموعتني)ال�سابطة1والتجريبي���ة(1على1مقيا�ص11تقدير1ال�سلوك1

الفو�سوى1يف1القيا�ص1القبلي.1واجلدول1)3(11يو�سح11ذلك:
جدول )3(

نتائ��ج اختبار م��ان ويتني لدللة الفرق بني متو�صطات رتب درج��ات املجموعة التجريبية و 
ال�صابطة على مقيا�س تقدير ال�صلوك الفو�صوى القيا�س القبلى

مستوى الداللةقيمة zمعامل uمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالمجموعة

66.8341ضابطة
160.324-0.01

66.1737تجريبية

و1يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)3(1ع���دم1و1ج���ود1ف���روق1جوهري���ة,1و1ذات1دالل���ة1
اإح�سائي���ة1عن���د1م�ستوى1)(1بني1متو�سط���ي1رتب1درجات1املجموعت���ني1التجريبية1
و1ال�سابط���ة1عل���ى1مقيا�ص1ال�سل���وك1الفو�سوى1يف1القيا����ص1القبلي1مما1ي�سري1اإىل1
تكاف���وؤ1اأفراد1املجموعت���ان1ال�سابطة1والتجريبية1يف1م�ست���وى1ال�سلوك1الفو�سوي11

قبل1تنفيذ1الربنامج.

ثانيًا. اأدوات الدرا�صة:
مقيا��س امل�ست�وى الجتماع�ي القت�س�ادي الثقايف املط�ور لالأ�سرة: أ( 

اإعداد:1حممد1بيومي1خليل1)2000(
يه���دف1هذا1املقيا�ص1اإىل1تقدير1امل�ستوى1االجتماعي1االقت�سادي1الثقايف1
لالأ�سرة1من1خالل1ثالثة1اأبعاد1اأ�سا�سية,1و1هي1امل�ستوى1االجتماعي,1و1االقت�سادي,1

و1الثقافى.
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و1ق���ام1م�سمم1املقيا�ص1بتقنين���ه1على1عينة1من1املجتمع1امل�سري1من1اأبناء1
الري���ف.1و1احل�س���ر.1و1من1ط���الب1الثانوي.1و1طالب1اجلامع���ات.1و1قد1بلغت1هذه1
العين���ة1)500(1طال���ب1و1طالب���ة.1حيث1قام1بالتاأكد1من1�س���دق1املقيا�ص1وثباته1من1

خاللها,1و1كاالآتي:

مت1ح�س���اب1�س���دق1املقيا����ص1من1خ���الل1طريق���ة1املقارن���ة1الطرفية.1حيث1
كان���ت1قي���م1)ت(1الدالة1على1ال�س���دق1التمييزي1للمقيا�ص1دال���ة1جميعها1عند1.011
1.10حي���ث1كان���ت1قي���م1)ت(13٫151.8٫231.6٫121.161.001و1ذل���ك1بالن�سب���ة1لالأبع���اد1
الثالث���ة1)االجتماع���ي1– االقت�سادي1– الثقايف(1و1الدرجة1الكلية1للمقيا�ص1على1

الرتتيب.

و1مت1ح�س���اب1ثب���ات1املقيا����ص1بطريق���ة1اإع���ادة1االختبار.1و1ذل���ك1بعد1مرور1
فرتة1زمنية1قدرها1ثالثة1�سهور1من1التطبيق1االأول.1و1قد1كانت1معامالت1الثبات1
به���ذه1الطريق���ة1مرتفع���ة1حي���ث1بلغ���ت194٫01.97٫01.92٫01.95٫01و1ذل���ك1بالن�سبة1
لالأبع���اد1الثالث���ة1)االجتماع���ي1– االقت�س���ادي1– الثق���ايف(,1و1الدرج���ة1الكلي���ة1
للمقيا����ص1على1الرتتي���ب.1و1هي1معامالت1ثبات1مرتفعة1تدل1على1كفاءة1املقيا�ص1

)حممد1بيومي1خليل,120031(.

و1ا�ستخ���دم1املقيا����ص1يف1العدي���د1م���ن1الدرا�س���ات1احلديثة1بغر����ص1اإجراء1
التجان�ص1بني1اأفراد1العينات1مما1يوؤكد1على1كفاءة1املقيا�ص,1و1�سالحيته1للغر�ص1

املن�سود1من1تطبيقه.1

مقيا�س تقدي�ر ال�سلوك االفو�سوى لالأطف�ال املعاقني عقليًا القابلني ب( 
للتعليم:1)اإعداد1الباحثة(.1

 الهدف من املقيا�س:- 
يه���دف1هذا1املقيا����ص1اىل1تقدير1م�ستوى1ال�سل���وك1الفو�سوى11لالأطفال1
املعاق���ني1عقلي���ا1ًالقابل���ني1للتعل���م1,1و1كما1تعك�س���ه1درجاتهم1الت���ي1يح�سلون1عليها1
يف1ه���ذا1املقيا����ص,1ومت1االإجاب���ة1عن1عب���ارات1املقيا�ص1يف1الدرا�س���ة1احلالية1من1قبل1

املعلم,1و1مب�ساعدة1االأخ�سائي1النف�سي.
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خط�وات اع�داد مقيا�س تقدير ال�سلوك الفو�س�وى لالأطفال املعاقني عقليًا - 
القابلني للتعلم: 

قام���ت1الباحث���ة1باإع���داد1مقيا�ص1تقدي���ر1ال�سل���وك1الفو�س���وى1لالأطفال1
املعاقني1عقليا1القابلني1للتعلم؛1باعتمادها1على1امل�سادر1االآتية:

الكتاب���ات1النظري���ة1و1الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1الت���ي1تناولت1ال�سل���وك1الفو�سوي11-
لالأطفال1ب�سفة1عامة,1و1املعاقني1عقليا1ب�سفة1خا�سة,1و1منها:1درا�سة1احمد1

ابو1زايد1)2007(1ودرا�سة1�سهيل1)2008(

االإط���الع1عل���ى1بع�ص1املقايي�ص1الت���ي1اهتمت1بتقدير1ال�سل���وك1الفو�سوي1من11-
1( Mails & Kofu, 1980حي���ث1املحت���وى1,1,1و1منه���ا1مقيا�ص11مايلز1وكوف���و

واحمد1ابو1زيد1)2007(

1االلتق���اء1م���ع11االخ�سائ���ى1النف�س���ي1ومعلم���ي1االأطف���ال1الذي���ن1�سيت���م1اإجراء11-
الدرا�س���ة1عليه���م1ملعرفة1اأه���م1ال�سلوكي���ات1امل�سطربة1لدى1االأطف���ال1املعاقني1
عقليا1القابلني1للتعلم,1و1ومن1خالل1اإجابتهم1مت1جتميع1عدد1من1املفردات

11111وبن���اءا1ًعل���ى1م���ا1�سب���ق11قامت1الباحث���ة1ب�سياغة1عب���ارات1املقيا�ص1و1قد1
بلغت1)50(1عبارة1يف1ال�سورة1املبدئية.111111111

111
�سدق املقيا�س 

1 -Face Validity1:ال�سدق الظاهري
قامت1الباحثة1بعر�ص1املقيا�ص1على1جمموعة1من11ال�سادة1املحكمني1من1
اأع�س���اء1التدري����ص1بق�سم1ال�سح���ة1النف�سية,1و1الرتبية1اخلا�س���ة1؛1لتحديد1مدى1

�سدق1االأداة1الظاهري1

و1عق���ب1انتهاء1ال�سادة1ا1ملحكمني1من1حتكيم1ال�سورة1املبدئية1للمقيا�ص؛1
قام���ت1الباحث���ة1باإج���راء1كاف���ة1التعدي���الت1التي1اتف���ق1عليها1معظ���م1املحكمني1يف1

�سياغة1الفقرات,1كما1مت1حذف1العبارات1التي1اأجمع1اأغلبهم1على1حذفها
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ث���م1اأ�سبحت1تلك1ال�س���ورة1املبدئية1مكونة1من1)40(1مفردة1بعد1العر�ص1
على1املحكمني,1حيث1مت1حذف1)10(1مفردات1

و1متت1�سياغة1تعليمات1املقيا�ص,1بحيث1تكون1وا�سحة1و1�سهلة؛1ليتمكن1
املعل���م1اأو1االأخ�سائ���ي1النف�سي1من1فهمه���ا,1و1االإجابة1عليها1ب�سكل1�سحيح1و1دقيق,1
و1ت�سمن���ت1ال�سفح���ة1االأوىل1للمقيا����ص1بع����ص1املعلومات1عن1املفحو����ص1كاال�سم,1

ال�سن,1املدر�سة,1و1تاريخ1التطبيق.1

و1ق���د1قام���ت1الباحثة1بالتطبيق1التجريب���ي1للمقيا�ص1على1بع�ص1معلمي1
الرتبي���ة1اخلا�س���ة؛1للتاأك���د1من1�سهول���ة1املعلوم���ات,1العبارات,1م���دى1و�سوحها,1و1

دقتها,1و1ذلك1قبل1القيام1بتقنني1املقيا�ص.
هذه1القيم1مقبولة1الأغرا�ص1الدرا�سة.1

1Internal consistency1:ب-  �سدق الت�ساق الداخلي
قام���ت1الباحث���ة1بح�ساب1االت�س���اق1الداخلي1للمقيا�ص1ع���ن1طريق1ح�ساب1
معام���ل1االرتب���اط1ب���ني1درجة1كل1مف���ردة,1و1الدرجة1الكلي���ة1للمقيا�ص1,1واجلدول1

)4(1يو�سح1ذلك:
جدول )4(

معامل1االرتباط1بني1درجة1كل1مفردة1والدرجة1الكلية1للمقيا�ص
رقم 

المفردة
معامل 
االرتباط

رقم 
المفردة

معامل 
االرتباط

رقم 
المفردة

معامل 
االرتباط

رقم 
المفردة

معامل 
االرتباط

10.88110.82210.64310.71

20.0750120.55220.84320.64
30.63130.61230.76330.84
40.88140.81240.81340.76
50.90150.82250.84350.81
60.65160.84260.78360.78
70.65170.57270.61370.61
80.64180.87280.59380.59
90.83190.86290.59390.59

100.84200.71300.71400.71
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و1م���ن1اجل���دول1ال�ساب���ق؛1يت�س���ح1اأن1جمي���ع1مفردات1املقيا����ص1دال���ة1اإح�سائيا1ًعند1
م�ستوى1الداللة1)0٫01(1مما1يدل1على1�سدق1املقيا�ص.

 )2( ثبات املقيا�س:
1حل�ساب1ثبات1املقيا�ص؛1قامت1الباحثة1بح�ساب1معامل1الثبات1بالطرق1التالية:

Split- half :اأ- التجزئة الن�سفية
بع���د1اأن1مت1تطبيق1اأداة1الدرا�سة1على1عينة1ا�ستطالعية1موؤلفة1من1)30(1
طف���ال1من1عينة1الدرا�سة,1ومن1خ���ارج1عينتها؛1مت1ح�ساب1معامل1الثبات1بطريقة1
التجزئة1الن�سفية1مبعادلة11�سبريمان-1براون,1جتمان1واجلدول1رقم1)51(1يو�سح1

ذلك:
جدول )5(

معامل ثبات مقيا�س تقدير ال�صلوك الفو�صوى بطريقة التجزئة الن�صفية

ن
معامل الثبات

سبيرمان- براونمعامل الثبات النصفى

  300.970.98

يت�س���ح1م���ن1ج���دول11)5(1اأن1معامل1الثب���ات1بطريقة1التجزئ���ة1الن�سفية1
مبعادل���ة11�سبريم���ان-1براون1للمقيا�ص1قد1بلغت1)11(1وتعترب1هذة1القيمة1مرتفعة1

مما1يدل1على1ثبات1املقا�ص1.

ب- طريقة الت�ساق الداخلي )معامل األفا – كرونباخ(:
بع���د1اأن1مت1تطبيق1اأداة1الدرا�سة1على1عينة1ا�ستطالعية1موؤلفة1من1)30(1
طف���ال1م���ن1عين���ة1الدرا�سة1ومن1خارج1عينته���ا1مت1ح�ساب1معام���ل1الثبات1بطريقة1

االت�ساق1الداخلي11مبعادلة11األفا1-1كرونباخ1واجلدول1رقم1)6(1يو�سح1ذلك
جدول )6(

معامالت ثبات مقيا�س  تقديرا ل�صلوك الفو�صوي با�صتخدام معادلة األفا كرونباخ
معامل الثباتن

300.97
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و1يت�سح1من1جدول1)16(1اأن1قيمة1معامل1الثبات1املح�سوبة1بطريقة1األفا1
كرونب���اخ1للمقيا����ص1بلغ���ت1)0٫97(.1و1تعترب1ه���ذه1القيمة1مرتفع���ة1مما1يدل1على1

ثبات1املقيا�ص.

1 ال�س�ورة النهائي�ة ملقيا��س  تقدي�ر ال�سل�وك الفو�س�وى للمعاق�ني عقليا -
القابلني للتعلم

بع���د1التاأك���د1من1كف���اءة1املقيا����ص؛1اأ�سبحت1ال�س���ورة1النهائي���ة1للمقيا�ص1
مكونة1من1)40(1مفردة,1

و1مت1مراجعة1تعليمات1املقيا�ص؛1للتاأكد1من1دقة1�سياغة1تلك1التعليمات,1
وذلك1قبيل1تطبق1املقيا�ص.

ومت1ت�سحي���ح1املقيا����ص1يف1�سوء1مقيا����ص1متدرج1اأمام1كل1عب���ارة1)تنطبق1
علي���ك1كث���ريا1– تنطب���ق1علي���ك1اأحيانا1– ال1تنطب���ق1عليك1اأبدا(1تاأخ���ذ1الدرجات11
)2-111– 0(1عل���ى1الرتتي���ب,1وبذل���ك1ت�سب���ح1الدرج���ة1ال�سغ���رى1للمقيا����ص1ككل1

)�سفر(1درجة,1والدرجة1العظمى1)80(1درجه1

ج- برنامج باللعب قائم على ال�سبط الذاتي : )اإعداد الباحثة(.
تعريف الربنامج :

1ه���و1جمموع���ة1م���ن1االألع���اب1اجلماعي���ة1الت���ي1تعم���ل1عل���ى1تدري���ب1الطف���ل1عل���ى1
ال�سب���ط1الذاتي1,1وذلك1خلف����ص1ال�سلوكيات1الفو�سوية1التي1تنتج1من1جمموعة1

من1االأطفال1املعاقني1عقليا1القابلني1للتعلم1.

الأ�سا�س النظري للربنامج :
11ي�ستن���د1الربنام���ج1اإىل1الع���الج1املع���ريف1ال�سلوكي,1ويعتم���د1على1مفاهيم1
بع����ص1نظري���ات1التعل���م,1وتعدي���ل1ال�سل���وك1,1كما1يعتم���د1على1معطي���ات1النظرية1
ال�سلوكي���ة1يف1تعدي���ل1ال�سل���وك1ل���دى1االأطف���ال1عن1طري���ق1ال�سب���ط1الذاتي1,1ومت1
اال�ستف���ادة1م���ن1هذه1الطريقة1نتيجة1اأعمال1كثري1من1املنظرين1والباحثني1منهم1
فردري���ك1كانفرفيما1يتعل���ق1بنموذج1التعلم1ال�سلوكي1و�سب���ط1الذات,1واقرتاحات1

باندورا1فى1اأهمية1االإثابة1الذاتية1.
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ا�ستن���دت1 الت���ي1 االأ�س����ص1 بع����ص1 عل���ى1 احل���ايل1 الربنام���ج1 يق���وم1 كم���ا1 1
اإليه���ا1الباحث���ة1عن���د1و�سعه���ا1للربنام���ج1منه���ا1اخل�سائ����ص1النف�سي���ة1والرتبوية1
واالجتماعي���ة1لالأطف���ال1املعاق���ني1عقليا1القابل���ني1للتعلم1,1مما1اأكدت���ه1الدرا�سات1
م���ن1اأهمية1و�س���ع1برنامج1لتعديل1�سلوك1املعاقني1عقلي���ا1ًواأهمية1ال�سبط1الذاتي1
له���م1وفاعلي���ة1العالج11باللعب1لدى1االأطفال1املعاقني1عقلًيا1القابلني1للتعلم1,1كما1

ي�ستند1اإىل1تو�سيات1علماء1النف�ص.

ومت اأي�سًا بناء هذا الربنامج على �سوء الأ�س�س الآتية :

11 االإط���ار1النظ���ري1ال���ذي1ت�سمنت���ه1الدرا�س���ة,1والذي1يتن���اول1اأهمي���ة1اللعب1يف1-
تنمي���ة1وتعديل1�سل���وك1املعاقني1عقليا1ًب�سفة1عام���ة,1والقابلني1للتعلم1ب�سفة1

خا�سة1.

21 طبيع���ة1االإعاق���ة1العقلي���ة1وما1ينتج1عنه���ا1من1نق�ص1يف1الوع���ي1بال�سبط,مما1-
ينتج1عنه1�سلوكيات1فو�سوية1غري1مرغوبة1.

31 اأهمي���ة1اللع���ب1يف1ع���الج1ا�سطراب���ات1االأطفال1ب�سف���ة1عامة,1واملعاق���ني1عقليا1ً-
ب�سفة1خا�سة,وحب1هوؤالء1االأطفال1للعب1وميولهم11الأن�سطته1.

الأ�سا�س العلمي للربنامج : 

مت1اختيار1اأالألعاب1للربنامج1وفقا1ًلالأ�س�ص1التالية1:
11 االألعاب1التي1ال1ترهق1البدن,1والتي1تراعى1ال�سفات1اجل�سمية1للمعاقني1.

عقليا1ً.
21 1االألع���اب1املنا�سب���ة1لدرجة1ذكاء1املعاق���ني1عقليا1ًالقابلني1للتعل���م,1والتي1تتيح1.

الفر����ص1لال�ستخدام1االأعظم1للقدرات1الفعلية1والتي1تتنا�سب1مع1خ�سائ�ص1
االأطفال1املعاقني1عقليا1ًالقابلني1للتعلم

31 1االألع���اب1الت���ى1تالئم1النمو1الوجداين,1والنم���و1االجتماعي,وت�سمح1بالقدرة1.
على1التعاون,وحتمل1امل�سئولية.
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41 االألع���اب1الت���ي1تبع���ث1امل���رح1والرتوي���ح1واملناف�س���ة,1والت���ي1ت�ساع���د1التالمي���ذ1.
عل���ى1معرف���ة1طريق1الفوز1وتقب���ل1الهزمية1وا�ستمرار1العالق���ات1الطيبة1مع1

الزمالء1اأو1مع1الفريق1االآخر.
51 االألعاب1املنا�سبة1الإمكانيات1املدر�سة,1وت�سهيالتها1..
61 االألعاب1التي1تتنا�سب1مع1حالة1اجلو,1والوقت1املتاح1..
71 االألع���اب1الت���ي1تتف���ق1م���ع1مي���ول,1وحاجات,وق���درات1االأطف���ال1مم���ا1يجعله���ا1.

م�سوقة,وجتذب1اهتمام1االأطفال1اإىل1املمار�سة1.
81 االألعاب1التي1تتميز1بالتنوع,1والب�ساطة,1واالإثارة,والت�سويق1..
91 االألع���اب1الت���ي1ال1تغر����ص1يف1االأطف���ال1االأناني���ة,1ب���ل1ت�ساعده���م1عل���ى1التعاون1.

وامل�ساركة.
1االألع���اب1االآمن���ة,1فاإىل1جانب1حتقيق1الهدف1من1الربنامج,1فال1ي�سدر1منها101.1

اأى1�سئ111يوؤذى1الطفل,1اأو1يعر�سه1للخطر1.

اأهداف الربنامج :
11 معاجلة1ال�سلوكيات1الفو�سوية؛11عن1طريق1العمل1على1ا�ستبدالها1ب�سلوكيات1.

اأكر1قبواًل11وا�ستح�سانا1ًلدى1املحيط1االجتماعي1للطفل1.
21 1تدريب1الطفل1االعتماد1على1النف�ص,1وم�ساركة1االأ�سدقاء1ب�سكل1من�سبط1..
31 تدريب1الطفل1الدقة1يف1العمل,1و�سبط1العمل1واالعتماد1على1اجلهد1الذاتي1.

فى1ذلك1.
41 1التقلي���ل1م���ن1اعتم���اد1الطفل1عل���ى1االآخرين1مم���ا1ي�سعره1بالذاتي���ة,1والقدرة1.

على1االإجناز,1واالعتماد1على1النف�ص1,1فيزداد1تقديره1لذاته1ويتحقق1التكيف1
ال�سخ�سي1واالجتماعي1لديه1.

51 م�ساعدة1الطفل1على1تطوير1مفهوم1اإيجابي1عن1الذات1..
61 حتم���ل1الطف���ل1مل�سئولي���ة1اأفعاله,واأقواله1,والعمل1عل���ى1التقليل1من1االألفاظ1.

البذيئة,1اجلارحة,وردود1االأفعال1اخلاطئة1.
71 فهم1االأ�س�ص1والقواعد1التي1يجب1اإتباعها1للو�سل1اإىل1�سبط1ذاتي1مقبول1..
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مهارات فرعية ميكن تعلمها من خالل هذا الربنامج :
11 م�ساعدة1الطفل1على1القيام1ببع�ص1االأعمال1التي1تعينه1على1االعتماد1على1-

نف�سه1.
21 التنا�سق1البدين1الذاتي1الناجت1عن1اإجراءات1اللعب,1وتقوية1بع�ص1الع�سالت1.-
31 القدرة1على1التخطيط1للوقت,1واإدارة1مهارات1اللعب1.-
41 تعليم1االأطفال1بع�ص1االألعاب1التي1تبعث1الفرح1لديهم1.-
51 معاونة1الطفل1على1فهم1احلياة1الدميقراطية1ال�سحيحة1.-

الفنيات امل�ستخدمة يف الربنامج :

1-النمذجة :
وتظه���ر1اأهمي���ة1النمذج���ة1من1خالل1ع���دم1ق���درة1املعاق1عقلي���ا1ًعلى1فهم1
تعليم���ات1اللعب11�سفويا1ًنتيجة1لقدرات���ه1العقلية1املنخف�سة,1لذلك1تقوم1الباحثة1
بتو�سي���ح1خط���وات1وتعليمات1اللعب���ة1ب�سورة1عملية1اأمام1االأطف���ال,1مع1اال�ستعانة1

ببع�ص1االأطفال11لتو�سيح11اللعبة1.

2- التقومي الذاتي لالأداءات والت�سرفات ذاتيًا:
حيث1يطلب1املعالج1من1كل1طفل1تقييم1ذاته,1وت�سرفاته1وفقا1ًللمعايري1
وال�سوابط1املتفق1عليها,1وذلك1خالل1عملية1اللعب,1وعلى1فرتات1زمنية1خمتلفة1
حيث1ت�سجل1الباحثة1خالل1مالحظاته1اأخطاء1االأطفال,1وفى1فرتة1الراحة1يطلب1
م���ن1كل1طف���ل1ذك���ر1االأخطاء1الت���ى1ارتكبها,1ثم1تو�س���ح1له1الباحث���ة1اأخطاءه1التي1
عج���ز1ع���ن1تذكرها1وحتثه1على1عدم1ارتكابها1مرة1اأخ���رى,1ويقيم1املعلم1االأداء1من1
خ���الل1موا�سل���ة1اإعادة1اللعبة1ويعاود1التقييم1م���رة1اأخرى,1وم�سائلة1كل1طفل1عن1
اأخطاءه,1فعندما1يراقب1الطفل1�سلوكياته1فاإنه1يبداأ1فى1اإدراك1ال�سلوكيات1املقبولة1
وغ���ري1املقبول���ة1عندما1يقوم1بتمييزه���ا1وت�سنيفها,1حيث1يع���رف1الطفل1ال�سلوك1
املقب���ول,1ويعت���ربه1عم���اًل1جي���دا1ًومقبواًل1حيث1ينظ���ر1اإىل1ال�سل���وك1غري1املرغوب1
في���ه1عل���ى1اأنه1�سلوك1ال1يعترب1�سمن1االأ�سياء1املقبول���ة,1واملحببة1لالآخرين,1وعلى1
�س���وء1هذه1املعرفة1وفى1اإطارها1يق���وم1الطفل1بتقييم1ت�سرفاته1و�سلوكياته1ذاتياً.
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3- املراقبة الذاتية: 
وفيه���ا1يتدرب1الطفل1عل���ى1مالحظة1�سلوكياته,1ومن1ث���م1التمييز1بينها1
وت�سنيفها,1لذلك1يتوقع1منه1بعد1عملية1التدريب1اأن1يتقن1تلك1ال�سل�سلة1الذهنية1

حتى1ميكنه1متابعة1ومراقبة1�سلوكه1وت�سرفاته1ذاتياً.

4- املتابعة واملحا�سبة ال�سلوكية الذاتية :
ترتب���ط1ه���ذه1العملي���ة1بالعمليت���ني1ال�سابقت���ني؛1فم���ن1خ���الل1املراقب���ة1
الذاتية,1والتقومي1الذاتي1يتابع1الفرد1ت�سرفاته,1من1ثم1يقوم1مبحا�سبتها1ذاتياً,1
وه���ذا1بالطبع1يعتمد1على1طبيع���ة1ال�سلوك1ال�سادر1عنه,1فاإذا1كان1من1ال�سلوكيات1
املقبول���ة,1ف���اإن1الفرد1يدفع1لنف�سه1املعزز1املحدد,1وفى1حالة1اإقدامه1على1ت�سرفات1
�سلوكي���ة1غ���ري1مقبول���ة,1فاإنه1يعاقب1نف�س���ه1بنف�سه,1اإما1عن1طري���ق1فقدانه1بع�ص1

املعززات,1اأومنع1نف�سه1لفرتة1من1الوقت1من1ممار�سة1الن�ساط1الذي1يرغبه1.

5- تعزيز الأداء والت�سرفات ال�سلوكية ذاتيًا : 
م���ن1خالل1اإدراك1الطفل1ل�سلوكياته,1ومدى1�سوابها1وخطئها1و�سررها,1
وذل���ك1مب�ساع���دة1الباحثة1ُي�سدر1الطف���ل1حكما1ًعلى1ه���ذا1ال�سلوك,وما1املفرت�ص1
عمل���ه1جت���اه1هذا1ال�سلوك,1وعند1تخلى1الطفل1عن1ال�سلوك1اخلاطئ,1اأو1حماولته1
التقلي���ل1من���ه,1يذه���ب1تلقائي���ا1ًاإىل1�سن���دوق1الهدايا,وياأخ���ذ1اللعب���ة1الت���ى1يراه���ا1

منا�سبة1له,وذلك1مع1مالحظة1الباحثة1لكل1ما1يحدث1.

6- فنية التكرار والإعادة :
بع���د1اأن1ي�س���در1الطفل1حكما1ًعل���ى1ت�سرفاته1و�سلوكيات���ه,1ويتعرف1على1
الت�سرفات1الفو�سوية,وذلك1مب�ساعدة1الباحثة1من1خالل1تو�سيحها1لل�سلوكيات1
الفو�سوية1التي1مل1يدركها1الطفل1وحثه1على1تركها1خالل1االإعادة,1وتكرار1اللعب1

اأكر1من1مرة1مع1متابعة1الباحثة1لتطورات1ال�سلوك1يف1كل1مرة.
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اإجراءات بناء الربنامج :

11 قام���ت1الباحث���ة1بااللتقاء1مع1معلم���ي1االأطفال1الذين1�سيتم1اإج���راء1الدرا�سة1-
عليهم1ملعرفة1اأهم1ال�سلوكيات1امل�سطربة1لدى1االأطفال1ذوى1االإعاقة1العقلية1

الب�سيطة,1والتعرف1على1مقرتحاتهم,واآرائهم1لتعديل1هذه1ال�سلوكيات1.
21 حماولة1الباحثة1مالحظة1ال�سلوك1ال�سادر1من1املعاق,1وجمع1معلومات1عنه,1-

ومعرفة1الظروف1التي1يحدث1فيها1مع1معرفة1االأ�سباب1التي1توؤدى1اإىل1هذا1
ال�سلوك1.

31 1االإط���الع1عل���ى1الدرا�س���ات1ال�سابقة1التي1تناولت1متغ���ريات1البحث,1والتعرف1-
على1نتائجها,وتو�سيحاتها1.

41 مت1تو�سيح1ال�سلوكيات1)1ال�سلوكيات1الفو�سوية1(1املطلوب1درا�ستها1.-
51 مت1اختي���ار1االأ�سلوب1العالجي)اللع���ب1(1املنا�سب1له���ذه1اال�سطرابات,واملتفق1-

مع1ميول1االأطفال1واإعاقتهم.

مايراعى فى الربنامج :

11 اأن1ي�ساهم1الربنامج1باإ�سعار1االأطفال1باال�ستقرار,والعمل1التعاوين1من1خالل1-
االألع���اب1اجلماعي���ة,1وكذل���ك1اإ�سهامات���ه1م���ن1الناحي���ة1التعليمي���ة1والنف�سية1

واالجتماعية1.
21 ا�ستخدام1التعزيز1املتوا�سل1يف1مراحل1التعليم1االأوىل1ثم1التعزيز1املتقطع1.-
31 التقيي���م1امل�ستم���ر1ال�ستجاب���ات1االأطفال,ومعرفة1مدى1التح�س���ن1الذي1يطراأ1-

على1اإجنازاتهم.
41 االنتقال1التدريجي1من1التدريب1اإىل1اآخر,1ومن1الب�سيط1لل�سعب1.-
51 التاأكي���د1امل�ستم���ر1عل���ى1�س���رورة1حف���ظ1النظام,وال�سكينة1ب���ني1االأطفال1حتى1-

يتعود1الطفل1على1�سبط1النف�ص.
61 تق�سيم1االأطفال1اإىل1جمموعات1متقاربة1فى1امل�ستوى1من1حيث1حجم1اجل�سم1-

والقدرة1.
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71 الرتكي���ز1عل���ى1الدقة1اأكر1من1ال�سرع���ة,1تقدمي1التغذي���ة1الراجعة,والتعزيز1-
املنا�سب1.

81 امل���وزع1- ق�سرية؛فالتدري���ب1 زمني���ة1 ف���رتات1 عل���ى1 التدري���ب1 ف���رتات1 توزي���ع1
ن�س���اط1 اإىل1حتدي���د1 ي���وؤدى1 ف���رتات1راح���ة1 ف���رتات1ق�س���رية1تتخلله���ا1 عل���ى1
املتدرب,وي�ساع���د1على1ا�ستم���رار1دافعتيه1للتدريب,1وعلى1تنظيم1اال�ستجابات1

الع�سلية,1فت�ستمر1فائدة1التدريب1لفرتة1طويلة1.
91 1اإع���الن1النتيج���ة1عق���ب1كل1م�سابق���ة1لتنمي���ة1روح1التناف����ص1ال�سري���ف1ب���ني1-

اجلماعات1املتناف�سة1.

مايجب مراعاته اأثناء اللعب يف هذا الربنامج :

11 حتدي���د1االألعاب1املنا�سبة1خلف����ص1ال�سلوكيات1امل�سطربة1لدى1املعاقني1عقليا1-
القابلني1للتعلم.

21 ا�ستخ���دام1ا�سرتاتيجيات1ال�سبط1الذاتي1من1تعزي���ز1وتقييم1ذاتي1وحما�سبة1-
ذاتية1.

31 جذب1انتباه1الطفل1با�ستمرار,1وا�ستثارة1الدافعية,والرغبة1يف1االإجناز1.-
41 التعب���ري1ع���ن1الثق���ة1بق���درة1الطف���ل1عل���ى1ال�سب���ط1ومتابع���ة1م�ست���وىل1جناح1-

االأطفال1فى1حتقيق1ال�سبط1.1
51 احل���ث1عل���ى1امل�سارك���ة1والتفاع���ل1االإيجابي,وتق���دمي1تغذي���ة1راجع���ة1فوري���ة1-

ووا�سحة1.
61 توفري1الوقت1الكايف1للطفل1ملمار�سة1ماهو1مطلوب1منه1.-
71 الت�سجيع1امل�ستمر1لالأطفال,1وا�ستخدام1الثناء1املحدد1.-
81 توفري1امل�ساعدة1لالأطفال1املحتاجني1اإليها1والتعبري1عن1الثقة1بالطفل1.-
91 ت�سحيح1االأخطاء1با�ستمرار1مع1مراعاة1الفروق1الفردية1.-
احل���ث1والت�سجي���ع1وا�ستح�س���ان1اجله���د1املبذول,واإتب���اع1احل���زم1ال1الت�سدد1وال101-1

الت�ساهل111.1
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ما يراعى فى بيئة اللعب خالل هذا الربنامج :

11 عل���ى1الباحثة1اأن1تعد1امللع���ب1اأو1املكان1امل�ستخدم1قبل1وقت1اجلل�سة1العالجية,1.
وذل���ك1من1حيث1التخطيط1والتجهي���ز1وحت�سري1االأدوات1الالزمة1للعب,1مع1
مراعاة1عدم1ا�ستخدام1االأدوات1احلادة1اأو1املواد1ال�سامة,1امل�سرة1التى1ميكن1اأن1

ياأكلها1الطفل,وذلك1لقدرته1العقلية1ال�سعيفة1.
21 1اختي���ار1االألع���اب1الت���ى1تالئ���م1م�ساح���ة1امللع���ب1ي�ستخدم,واملتبقي���ة1مع1ميول1.

وخ�سائ�ص1املعاقني1عقليا1ً.
31 يراعى1حالة1اجلو1يف1ال�ستاء1حيث1تختار1األعاب1كثرية1احلركة,1وفى1ال�سيف1.

هادئة1احلركة1.
41 يج���ب1اأن1تكون1العالمات1)1عالمات1البداية1والنهاية1(1والتعليمات1وا�سحة,1.

واأن1تكون1بعيدة1عن1العوائق1حفًظا1ًعلى1�سالمة1الطفل11.1

ما يجب مراعاته يف النواحي ال�سحية خالل تطبيق هذا الربنامج : 

11 يج���ب1مراعاة1القدرات1العقلية1للطفل1املعاق1عقلياً,1وعدم1تفهمه1للتعليمات1.
ب�سرعة,وعدم1تفهمه1لالأ�سياء1املجردة,وعدم1اأدركه1باأخطار1االأدوات1واالأجهزة1

امل�ستخدمة1فى1اللعب1.
21 وحالت���ه1. عقلي���اً,1 املع���اق1 للطف���ل1 النف�سي���ة1 احلال���ة1 مراع���اة1 يج���ب1 1

املزاجية,واالنفعالية1.
31 يج���ب1تعود1الطفل1على1التنف����ص1الطبيعة1اأثناء1اللعب1ال1يت�سبب1فى1اإحداث1.

اأ�سرار1بالقلب,واجلهاز1التنف�سي1.
41 مراع���اة1اأن1يك���ون1ال���زى1خفيف���ا1ًالأن1املالب�ص1الثقيلة1واملحكم���ة1تعوق1اجل�سم1.

عن1اأداء1احلركات1.
51 عدم1ا�سرتاك1التالميذ1يف1اللعب1عقب1تناول1وجبة1الطعام1مبا�سرة1..
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عدد اجلل�سات ومدة الربنامج:
يتكون1هذا1الربنامج1من1ع�سرين1جل�سة1م�سافا1ًاإليها1اجلل�سة1التمهدية1
واجلل�س���ة1اخلتامي���ة,1و�سيت���م1تطبي���ق1جل�ستني1فى1االأ�سب���وع,وكل1واح���دة1مدتها1
�ساع���ة,1عدا1اجلل�سة1التمهدية1واخلتامية؛1فمدتهما1301دقيقة1لكل1جل�سة1منهما1

ومدة1الربنامج11�سهرين,1و1اأ�سبوعني1تقريباً.

تقومي الربنامج:- 
يحت���وي1الربنامج1على1جل�س���ات1تقييميه؛1لتحديد1م���دى1تقدم1و1اإتقان1
االأطف���ال1الأن�سط���ة1الربنام���ج,1و�ستعتم���د1الباحث���ة1عل���ى1تل���ك1اجلل�س���ات1كموؤ�سر1
عل���ى1تقدمهم,1و1مدى1هذا1التق���دم,1و1مدى1�سالحية1االإجراءات1و1الفنيات1التي1

ت�ستخدم1يف1اجلل�سات,1باالإ�سافة1اإىل1ما1ياأتي1:1

التقومي البعدي:   - 
مت1تق���ومي1الربنامج1للتعرف1عل���ى1تاأثريه1يف1خف�ص1ال�سلوك1الفو�سوي1
لدى1االأطفال1املعاقني1عقليا1ًالقابلني1للتعلم1)املجموعة1التجريبية(,1و1ذلك1من1
خ���الل1القيا�ص1القبل���ي,1و1البعدي1لنف�ص1املجموعة,1و1مقارنتهما1بع�سهم1ببع�ص1
م���ن1جه���ة,1و1بالقيا����ص1القبل���ي,1و1البع���دي11للمجموع���ة1ال�سابط���ة1عل���ى1مقيا�ص1

تقدير1ال�سلوك1الفو�سوي1من1جهة1اأخرى.

التقومي التتبعي:- 
مت1تق���ومي1م���دى1ا�ستمرار1فعالي���ة1الربنامج1من1خ���الل1تطبيق1مقيا�ص1
تقدير1ال�سلوك1الفو�سوي1على1االأطفال1املعاقني1عقليا1ًالقابلني1للتعلم)املجموعة1

التجريبية1(1بعد1مرور1�سهرين1من1انتهاء1الربنامج.

ثالثًا : منهج الدرا�صة:
تعتم���د1الدرا�س���ة1احلالي���ة1عل���ى1املنه���ج1التجريب���ي1بهدف1التع���رف1على1
فاعلي���ة1اللع���ب1القائم1على1ال�سبط1الذاتي1)املتغ���ري1امل�ستقل(1يف1خف�ص1ال�سلوك1

الفو�سوي1لدى1االأطفال1املعاقني1عقليا1القابلني1للتعلم1)املتغري1التابع(.
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رابعًا : اإجراءات الدرا�صة:
قام���ت1الباحث���ة1اأثناء1ه���ذه1الدرا�سة1مبجموعة1من1االإج���راءات,1و1ميكن1

اإيجازها1على1النحو1التايل:
اختيار اأفراد العينة النهائية: - 1

مت1اختي���ار1اأف���راد1العينة1النهائية1من1بني1اأف���راد1الدرا�سة1اال�ستطالعية1
الت���ي1�سبق���ت1االإ�س���ارة1اإليه���ا1عل���ى1اأ�سا����ص1ح�سوله���م1عل���ى1درج���ات1مرتفع���ة1يف1
ال�سل���وك1الفو�س���وى,1و1تكونت1العينة1من1)12(1اأطف���ال1مق�سمني1بالت�ساوي1على1

جمموعتني,1اأحداهما1جتريبية1)ن1=61(,11و1الثانية1�سابطة1)ن1=61(.

اإجراء املجان�سة بني جمموعتي الدرا�سة )ال�سابطة و التجريبية(:- 2
ق���ام1الباح���ث1باإج���راء1املجان�س���ة1ب���ني1جمموعت���ي1الدرا�س���ة1يف1�سوء1عدة1
متغ���ريات1ه���ي:1العم���ر1الزمن���ي,1و1امل�ست���وى1االجتماع���ي1االقت�س���ادي1الثقايف,11و1
م�ستوى1ال�سلوك1الفو�سوي,11و1ذلك1بتطبيق1املقايي�ص1ذات1ال�سلة1بتلك1املتغريات,11
و1حتليل1نتائجها,11و1قد1�سبقت1االإ�سارة1لذلك1عند1احلديث1عن1اختيار1العينة,11و1
اإجراء1املجان�سة1بني1املجموعتني1التجريبية,1و1ال�سابطة1يف1بداية1هذا1الف�سل.

القيا�س القبلي:- 3
مت1تطبي���ق1مقيا�ص1ال�سلوك1االفو�س���وى1لالأطفال1قبيل1تطبيق1برنامج1

اللعب1على1جمموعتي1الدرا�سة1)التجريبية1و1ال�سابطة(.

تطبيق الربنامج التدريبي:- 4
مت1تطبيق1برنامج1اللعب1على1املجموعة1التجريبية1على1مدى1�سهرين,1

و1اأ�سبوعني1تقريباً.

القيا�س البعدي:- 5
مت1تطبيق1مقيا�ص11تقدير1ال�سلوك1الفو�سوي1لالأطفال1على1جمموعتي1
الدرا�س���ة1)التجريبي���ة1و1ال�سابط���ة(1عق���ب1انته���اء1تطبيق1الربنام���ج1مبا�سرة؛1و1
ذل���ك1ملقارن���ة1نتائج1القيا�ص1البعدي1بالقيا�ص1القبل���ي1للوقوف1على1االأثر1الفعلي1

للربنامج.



العدد )7( اأبريل 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 434 -

القيا�س التتبعي:- 6
مت1تطبيق1مقيا�ص1ال�سلوك1الفو�سوي1على1اأطفال1املجموعة1التجريبية1
بع���د1م���رور1�سهرين1من1انته���اء1الربنامج؛1و1ذل���ك1ملعرفة1مدى1ا�ستم���رار1فاعلية1
الربنام���ج1امل�ستخ���دم,11حي���ث1يت���م1املقارن���ة1بني1نتائ���ج1القيا����ص1التتبع���ي,1و1نتائج1

القيا�ص1البعدي1للمجموعة1التجريبية.

حتليل البيانات، و تلخي�سها من1خالل1االأ�ساليب1االإح�سائية1املالئمة,1- 7
و1ا�ستخال����ص1النتائ���ج,1و1مناق�سته���ا,1ثم1�سياغة1تو�سي���ات1الدرا�سة1يف1�سوء1تلك1

النتائج.

خام�صًا. الأ�صاليب الإح�صائية امل�صتخدمة: 
11 املتو�سطات1واالنحرافات1املعيارية.-
21 اختبار1مان1و1تيني.-
31 ويلكوك�س���ون1و1قيم���ةz(1(1الختب���ار1دالل���ة1الف���روق1لعينت���ني1م�ستقلتني1اأثناء1-

املجان�س���ة1ب���ني1املجموعت���ني1التجريبي���ة,1و1ال�سابط���ة,1و1يف1اختب���ار1�سح���ة1
الفرو�ص1اأي�ساً.

نتائج فرو�س الدرا�صة ومناق�صتها
مقدمة:

يف1اإط���ار1التحقق1من1فاعلي���ة1برنامج1اللعب1القائم1على1ال�سبط1الذاتى1
يف1خف����ص1ال�سل���وك1الفو�س���وى1لدى1االأطف���ال1املعاقني1عقلي���ا1ًالقابلني1للتعليم؛1

�سوف1تتاول1الباحثة1نتائج1فرو�ص1الدرا�سة1ومناق�ستها1وتف�سريها1

اختبار �سحة الفر�س الأول:
و1ين����ص1الفر����ص1االول1على1اأنه:1»1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1
متو�سط���ي1رتب1درجات1املجموعتني1التجريبي���ة1و1ال�سابطة1على1مقيا�ص1تقدير1
ال�سل���وك1الفو�سوى1يف1القيا�ص1البعدي1ل�سال���ح1املجموعة1التجريبية1يف1االجتاه1

االأف�سل«.
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و1للتحق���ق1م���ن1�سح���ة1ه���ذا1الفر����ص؛1ا�ستخدم���ت1الباحثة1اختب���ار1مان1
ويتنيMan Whitney(1(1الختبار1داللة1الفروق1بني1عينتني1م�ستقلتني,1و1ذلك1
بهدف1اختبار1داللة1الفروق1بني1رتب1متو�سطات1درجات1املجموعتني)1ال�سابطة1
والتجريبي���ة1(1عل���ى1مقيا����ص1ال�سل���وك1االفو�س���وى1يف1القيا����ص1البع���دي1ويو�سح1

اجلدول1االآتي1نتائج1هذا1الفر�ص:
جدول )7(

 نتائ��ج اختبار مان ويتني لدللة الفرق بني متو�صط��ات رتب درجات املجموعة التجريبية و 
ال�صابطة على مقيا�س تقدير ال�صلوك الفو�صوى يف القيا�س البعدي

مستوى الداللةقيمة zمعامل uمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالمجموعة

69,17552تجربيبية
-2,5710,01

63,8323ضابطة

و1يت�سح1من1جدول1)7(1وجود1فروق1جوهرية,1و1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1
متو�سط���ي1رتب1درجات1املجموعتني1التجريبي���ة1و1ال�سابطة1على1مقيا�ص1تقدير1
ال�سل���وك1الفو�س���وى1يف1القيا����ص1البع���دي,1وعن���د11النظ���ر1اإىل1متو�سط���ي1درج���ات1
املجموعت���ني1التجريبي���ة1و1ال�سابط���ة1على1مقيا�ص1ال�سل���وك1الفو�سوى؛1جند1اأن1
متو�س���ط1درج���ات1املجموع���ة1التجريبي���ة1اأقل1من1نظ���ريه1للمجموع���ة1ال�سابطة,1
و1ه���ذا1ي���دل1عل���ى1اأن1مع���دل1ال�سل���وك1الفو�سوى1ل���دى1املجموع���ة1التجريبية1قد1
انخف�ص1انخفا�سا1ًدااًل؛1وذلك1نتيجة1لتعر�سهم1للربنامج1التدريبي,1بحيث1اأننا1
جن���د1اأن1مع���دل1ال�سلوك1االفو�سوى1ال1يزال1مرتفعا1ًلدى1املجموعة1ال�سابطة,1و1

هذه1النتائج1هي1التي1حتقق1�سحة1هذا1الفر�ص1االأول.

مناق�سة نتائج الفر�س الول:
اأظه���رت1النتائج1وجود1ف���روق1جوهرية1دالة1اإح�سائي���ا1بن1متو�سط1رتب1
درج���ات1االأطف���ال1املعاق���ني1عقليا1ًيف1املجموع���ة1التجريبية1عل���ى1مقيا�ص1ال�سلوك1
الفو�س���وى,1و1متو�س���ط1رت���ب1درج���ات1اأقرانه���م1يف1املجموع���ة1ال�سابط���ة,1و1كان���ت1
الفروق1ل�سالح1املجموعة1التجريبية,1حيث1كانت1املجموعة1ذات1املتو�سط1االأعلى,1

و1هو1ما1يعني1االجتاه1االأف�سل1)اأي1انخفا�ص1معدالت1ال�سلوك1الفو�سوى(.
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باملجموع���ة1 االأطف���ال1 م�ست���وى1 يف1 التح�س���ن1 ه���ذا1 الباحث���ة1 وترج���ع1
التجريبي���ة,1و1انخفا�ص1ح���دة1�سلوكهم1الفو�سوى1؛1اإىل1جمموعة1اخلربات1التي1
تعر����ص1له���ا1ه���وؤالء1االأطف���ال1خ���الل1ف���رتة1التدريب1عل���ى1الربنامج1ال���ذي1يقوم1
عل���ى1االلع���اب1اجلماعي���ة,1حي���ث1رك���زت1جل�س���ات1الربنامج1عل���ى1اإتاح���ة1الفر�سة1
الفعلي���ة1ملمار�س���ة1جمموع���ة1م���ن1االلعاب1يف1ظل1نظ���ام1مقنن,1و1منظ���م,1مما1اأدى1
اإىل11ا�ستب���دال1�سلوكيته���م1الفو�سوي���ة1ب�سلوكي���ات1اك���ر1قب���وال1وا�ستح�سان���ا1لدى1
املحي���ط1االجتماعى1لديه���م1بالتايل1زاد1لديهم1االعتماد1عل���ى1انف�سهم,1كما1زادت1
قدراته���م1عل���ى1م�ساركة1اال�سدقاء1ب�سكل1من�سب���ط,1فى1االأن�سطة,1و1االلعاب,1كما1
اكت�سب���وا1مه���ارات1تكوين1ال�سداقات,1و1اإتباع1القواعد1واال�س�ص,1باالإ�سافة1للقدرة1
عل���ى1ال�سب���ط1الذاتى؛1والتقليل1من1االعتماد1على1االخرين1مما1اأدى1اإىل1�سعوره1
بالذاتي���ة1والق���درة1عل���ى1االجن���از1واالعتماد1على1النف����ص1,1في���زداد1تقديره1لذاته1
ويتحق���ق1التكي���ف1ال�سخ�س���ى1واالجتماع���ى1لدي���ه1,1و1بالت���ايل؛1قل���ت1�سلوكياتهم1
الفو�سوي���ة,1حي���ث1ق���ل1اعتمادهم1عل���ى1االخرين1وال�سع���ور1بالف�س���ل,1و1مت1توفري1
فر����ص1كب���رية1للنج���اح1و1ال�سع���ور1باالجن���از,1مم���ا1اأدى1اإىل1انخفا����ص1ال�سلوكيات1

الفو�سوية1لديهم.1

و1عندما1يتمكن1الطفل1من1حتمل1م�سئولية1افعاله,1و1اقواله1والعمل1على1
التقلي���ل1من1االلفاظ1البذيئ���ة1واجلارحه1وردود1االفعال1اخلاطئة11واأداء1الن�ساط1
املتن���وع1م���ن1تلقاء1نف�س���ه,1و1االلتزام1مبكوناته,1و1دون1احل�س���ول1على1اأي1م�ساعدة1
م���ن1قبل1احد1الرا�سدين؛واالعتماد1عل���ى1اجلهد1الذاتى1فان1ذلك1ينعك�ص1اإيجابا1ً
عل���ى1تل���ك1ال�سلوكيات1الفو�سوية,1و1التي1ت�سدرمن���ه1؛1مما1يجعله1اأكر1تكيفامع1
نف�س���ه1وم���ع1االخرين,1و1هو1االأمر1ال���ذي1يوؤثر1اإيجابا1ًيف1�سلوك���ه1التكيفي1باأبعاده1
املختلف���ة1)ع���ادل1عب���د1اهلل,141,20031-15(,1يف1ح���ني1اأن1االأطف���ال1املعاق���ني1عقلي���ا1ً
اأع�س���اء1املجموع���ة1ال�سابط���ة1مل1يتعر�س���وا1ملث���ل1ه���ذه1االإج���راءات1التجريبية1اأو1
الربنامج1التدريبي,1لذا؛1مل1يطراأ1اأي1حت�سن1يذكر111اأو1ملمو�ص1على1�سلوكياتهم1
يف1املواق���ف1و1التفاع���الت1االجتماعية,1و1التي1ظلت1تت�سم1يف1معظمها1بالهروب,1و1

االن�سحاب1من1تلك1املواقف.
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1green1وتتف���ق1ه���ذه1النتيج���ة1م���ع1درا�سات1اأخ���رى1مث���ل:1درا�سة1جري���ن
)1987(,1و1درا�س���ة1حمم���د1احمد1خطاب1)2000(,1و1درا�سة1احمد1ابو1زيد1)2007(,1
1,1gackson t. (1998)1و1درا�سة1ح�سن1احمد1�سهيل1)2007(,1و(,1درا�سة1جاك�سون
و1التي1توؤكد1جميعها1على1فعالية1االلعب1يف1خف�ص1ال�سلوكيات1غري1املرغوبة1و1يف1

مقدمتها1ال�سلوك1الفو�سوى1من1خالل1تنمية1مفهوم1الذات1لديهم1

اختبار �سحة الفر�س الثاين:
و1ين����ص1عل���ى1اأن���ه:1»توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سطي1
رت���ب1درج���ات1املجموعة1التجريبية1على1مقيا�ص1ال�سلوك1الفو�سوى1يف1القيا�سني1

القبلي1و1البعدي1ل�سالح1القيا�ص1البعدي1يف1االجتاه1االأف�سل«.

و1للتحقق1من1�سحة1هذا1الفر�ص؛1ا�ستخدم1الباحث1اختبار1و1يلكوك�سون1
1Wilcoxonالختب���ار1دالل���ة1الف���روق1ب���ني1عينت���ني1مرتبطت���ني,1و1يو�س���ح1ه���ذه1

النتائج؛1اجلدول1االآتي:
جدول)8(

 نتائ��ج اختب��ار و يلكوك�ص��ون لفح���س الف��روق ب��ني متو�صط��ات رتب درج��ات املجموعة 
التجريبية على مقيا�س ال�صلوك الفو�صوى يف القيا�صني القبلي و البعدي

المجموعة
التجريبية

نتوزيع الرتب
متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

z مستوى الداللةقيمة

63,5021ايجابىقبلى

2,214-0,01
بعدى

.صفر.صفرصفرسلبى
صفرمحايد

α1111111*:1دالة1اإح�سائيا1عند1م�ستوى1داللة
و1يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)8(1و1ج���ود1ف���روق1جوهري���ة,1و1ذات1دالل���ة1
اإح�سائية1بني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعة1التجريبية1على1مقيا�ص1ال�سلوك1
الفو�سوى1يف1القيا�سني1القبلي1و1البعدي1وعند1الرجوع1اإىل1املتو�سطات1احل�سابية1
يظه���ر1اإن11متو�س���ط11القيا����ص1البع���دي1اأق���ل1من1متو�س���ط1القيا�ص1القبل���ي11لذات1
املجموع���ة1مما1يعزز1اأثر1الربنامج1يف1تخفي�ص1م�ستوى1ال�سلوك1الفو�سوى1لدى1

اأفراد1املجموعة1التجريبية,1و1حتقق1هذه1النتائج1�سحة1هذا1الفر�ص.1



العدد )7( اأبريل 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 438 -

مناق�سة نتائج الفر�س الثاين:
اأظه���رت1النتائج1وجود1فروق1جوهرية1دال���ة1اإح�سائيا1بني1متو�سط1رتب1
درج���ات1ال�سل���وك1الفو�سوى1لالأطفال1املعاقني1عقلي���ا1ًيف1املجموعة1التجريبية1يف1
القيا����ص1البع���دي,1و1متو�س���ط1رت���ب1درجاته���م1يف1القيا�ص1القبلي,1و1ه���ذه1الفروق1
ل�سالح1القيا�ص1البعدي,1حيث1زاد1متو�سط1هذا1القيا�ص,1و1هو1ما1يعني1انخفا�ص1
ح���دة1ال�سل���وك1الفو�سوى1لدى1هوؤالء1االأطفال,1و1هي1نتائج1جاءت11لتحقق1�سحة1

هذا1الفر�ص.

و1يف1�س���وء1ذل���ك,1ميك���ن1الق���ول1ب���ان1الربنام���ج1امل�ستخ���دم1يف1الدرا�س���ة1
احلالي���ة؛1ق���د1اأ�سه���م1بقدر1كبري1يف1خف����ص1ال�سلوكيات1الفو�سوي���ة1بدرجة1كبرية1
لدى1اأطفال1املجموعة1التجريبية؛1نتيجة1ما1تلقوه1و1ما1تدربوا1عليه1من1اأن�سطة1
اللع���ب1املتنوع���ة,1حي���ث11اعتم���د11الربنام���ج1على1الع���الج1املعريف1ال�سلوك���ي,11الذي1
ي�ستن���د1اإىل1النظري���ة1ال�سلوكي���ة1ف���ى1تعدي���ل1ال�سلوك1ل���دى1االأطف���ال1عن1طريق1
ال�سب���ط1الذات���ي1,1ومت1اال�ستف���ادة1من1اأعمال1كثري1م���ن1املنظرين1والبحاث1منهم1
فردري���ك1كانفر1kanfer,f,h1فيما1يتعلق1بنموذج1التعلم1ال�سلوكي1و�سبط1الذات,1

واقرتاحات1باندورا11فى1اأهمية1االإثابة1الذاتية1.

كم���ا1راع���ا1الربنام���ج1اخل�سائ����ص1النف�سي���ة1والرتبوي���ة1واالجتماعي���ة1
لالأطفال1املعاقني1عقليا1القابلني1للتعلم1.1

و1يف�س���ر1ذل���ك1فاعليت���ه1يف1رف���ع1م�ست���وى1ال�سب���ط1الذات���ى11لديه���م1و1
والتكي���ف1ال�سخ�س���ى1واالجتماع���ى1وبالتاىل1خف����ص1ال�سلوك1الفو�س���وى1لديهم1
وه���ذا1ما1اأكدت���ه1الدرا�سات1من1اأهمية1و�سع1برنامج1خلف����ص1ال�سلوك1الفو�سوى1
للمعاق���ني1عقلي���ا1ًواأهمي���ة1ال�سب���ط1الذات���ى1له���م1وفاعلي���ة1الع���الج11باللعب1لدى1
االأطفال1املعاقني1عقلًيا11مثل1درا�سة11كل1من1جرينgreen (1987) 1و11جاك�سون1
1gackson t. 1998وامي���ان1�سع���د1الزنات���ى1)1999(1والت���ى1اتفق���ت1جميعها1على1
اأن1التدري���ب1عل���ى1خف�ص1ال�سل���وك1الفو�سوى1من1خالل1ان�سط���ة1اللعب1املتنوعة1
القائمة1على1ال�سبط1الذاتى؛1هو1اأحد1االأ�ساليب1العالجية1املوؤ�س�سة1على1التعلم,1

و1يهدف1اإىل1زيادة11كفاءة1االأداء1يف1املواقف1احلرجة,1
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و1تو�سل1باندورا1Bandura1من1خالل1البحوث1التي1مت1اإجراوؤها1�سمن1
اإطار1نظرية1التعلم1االجتماعي؛1اإىل1اأن1كل1ظواهر1التعلم1التي1تنتج1من1خربات1
مبا�س���رة1ميك���ن1اأن1حت���دث1يف1الواق���ع1ا�ستن���ادا1ًاإىل1اأ�سا����ص1بدي���ل,1و1ذل1عن1طريق1
مالحظ���ات1�سل���وك1االآخري���ن,1و1نتائج���ه1بالن�سب���ة1اإليه���م,1و1من1ثم1بو�س���ع1الفرد1
عل���ى1�سبي���ل1املثال؛1اأن1يكت�س���ب1مناذج1ا�ستجابة1معقدة1مبج���رد1مالحظة1النماذج1

11.Appropriate Models (Bandura, 1969, 118)1املالئمة

و1ترجع1�سعوبات1اكت�ساب1املهارات1من1وجهة1نظر1اأ�سحاب1نظرية1التعلم1
11Bandura1االجتماعي؛1اإىل1الف�سل1يف1ت�سكيل1م�سالك1اجتماعية,1و1مييز1باندورا
ب���ني1اكت�س���اب1امله���ارة11111111و1نق�ص1املهارة,1حيث1يعترب1اأن1نق�ص1املهارة1االجتماعية1
الف�سل1يف1اكت�ساب1املهارة1ذاتها,1اأي1اأنها1لي�ست1موجودة1يف1الر�سيد1املعريف1للفرد,1
و1ذل���ك1ب�سب���ب1نق����ص1الفر�سة1لتعلم1امله���ارة1االجتماعية,1اأما1نق����ص1االأداء1ملهارة1
م���ا؛1يعن���ي1وج���ود1املهارة1يف1ر�سي���د1الفرد1املع���ريف,1و1لكن1تنق�س���ه1الفر�سة1لريى1
(Gresham, & El-1ًفيتعلمها1و1يوؤديها1ه���و1اأي�سا 1منوذج���ا1ًي���وؤدي1اأمامه1املهارة,

.liott, 1989, 120-124)

و1ي���رى1ف���اروق1ال�سعي���د1و1م�سطفى1جربي���ل1اأن1التعلم1بالق���دوة؛1له1دور1
ه���ام1يف1تعليم1الطفل1كثريا1ًمن1ال�سلوكيات1املرغوبة,1و1لذلك1فان1علماء1ال�سحة1
النف�سي���ة1والعالج1ال�سلوك���ي,1يرون1اأن1الوالدين1و1املرب���ني؛1ميثلون1و�سيلة1هامة1
لتعلي���م1الطف���ل,1كثريا1ًم���ن1امله���ارات,1و1ال�سل���وك1االجتماعي1)ف���اروق1ال�سعيد,1و1

م�سطفى1جربيل1661,20031(.

و1لذا؛1فان1تعر�ص1االأطفال1ملحتوى1ابرنامج1اللعب1القائم1على1ال�سبط1
الذاتى,1و1التعلم1بالنموذج1الذي1يوؤكد1على1املتعلم,1و1يراعي1خ�سائ�سه؛1قد1�ساهم1
يف1ظه���ور1�سلوكي���ات1�سوية1لدى1االأطفال1يف1املجموع���ة1التجريبية1ب�سورة1فاعلة,1
حي���ث1اأدت1اإىل1ظه���ور1حت�س���ن1ملح���وظ1يف1م�ساركاته���م1لال�سدقائه���م1واالعتماد1
عل���ى1انف�سه���م1,1و1انخفا����ص1�سلوكه���م1الفو�س���وى1امل�سته���دف1م���ن1الربنامج1بعد1
التعر�ص1له,1و1ذلك1من1خالل1مقارنة1درجات1هوؤالء1االأطفال1اأنف�سهم1يف1القيا�ص1
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القبل���ي,1و1ال���ذي1عك����ص1وجود1العديد1م���ن1ال�سلوكيات1الفو�سوي���ة1لديهم,1و1هذا1
م���ا1يوؤك���د1على1اأهمية1التدريب1عل���ى1اأن�سطة11اللعب1املتنوع���ة1من1خالل1الربامج1
الت���ي1ت�ستخ���دم1اأ�ساليب1حديثة1تراعي1خ�سائ�ص1االطفال1و1حاجاتهم1النف�سية1و1
املعرفية1و1الرتبوية,1و1هي1اأهم1�سمات1التعلم1االجتماعي1الذي1يوؤكد1على1املتعلم,1
و1خ�سائ�س���ه,1و1حاجات���ه,1و1بخا�س���ة1مع1االأطف���ال1القابلني1للتعلي���م1من1املعاقني1

عقلياً.

و1تتف���ق1تل���ك1النتائج1م���ع1ما1تو�سلت1اإلي���ه1درا�سات1عديدة1مث���ل:1درا�سة1
درا�س���ة1111111111111111 و1 1,)2000( خط���اب1 احم���د1 درا�س���ة1حمم���د1 و1 1,green (1987) جري���ن1
احمد1اأبو1زيد1)2007(,1و1درا�سة1ح�سن1احمد1�سهيل1)2007(,1و(,1درا�سة1جاك�سون1
 gackson t. (1998),1و1التي1توؤكد1جميعها11على1اكت�ساب1االأطفال1يف1املجموعة1
التجريبي���ة1الت���ي1تخ�سع1للتدريب1من1خالل1برام���ج1م�سممة1تعتمد1على1اللعب1
ال�سلوكي���ات1امل�ستهدف���ة1م���ن1الربنام���ج,1و1بالت���ايل1تنخف����ص1�سلوكياته���م1غ���ري1
املقبولة,1و1يف1مقدمتها1ال�سلوك1الفو�سوى1,1و1غريها1من1ال�سلوكيات1التي1توؤثر1
عل���ى1م�ست���وى1االعتم���اد1على1النف�ص1والق���درة1على1االجناز1وم�سارك���ة1اال�سدقاء1

ب�سكل1من�سبط.

و1توؤك���د1درا�س���ات1اأخ���رى1مث���ل:1درا�س���ة1نادي���ه1حمم���د1)2008(,1و1درا�س���ة1
عف���اف1عب���د1املح�س���ن1)2007(1و1درا�س���ة1و1ف���اء1حمم���د1)2003(,1و1درا�س���ة1ب���دول1و1
جا�س���ت11111111111111111111111111111111111 و1 براي���ن1 درا�س���ة1 و1 1,Bidwell & Rehafeldt (2004) ريهافل���دت1
Bryan & Gast (2000),1و1درا�س���ة1عاي���دة1قا�س���م1)1997(1عل���ى1ان���ه1ميك���ن1من1
خ���الل1فني���ات1النمذجة,1التق���ومي1الذاتى1لالأداءات1والت�سرف���ات1ذاتيا11ً-1املراقبة1
الذاتي���ة:1-1املتابع���ة1واملحا�سب���ة1ال�سلوكي���ة1الذاتي���ة11-1تعزي���ز1االأداء1والت�سرف���ات1

ال�سلوكية1ذاتيا1ً-1فنية1التكرار1واالإعادة
اأن1يتج���ه1الطف���ل1املع���اق1عقلي���ا1ًاإىل1معاجل���ة1ال�سلوكيات1الفو�سوي���ة؛11عن1طريق1
املحي���ط1 ل���دى1 وا�ستح�سان���ا1ً 1 قب���واًل1 اأك���ر1 ب�سلوكي���ات1 ا�ستبداله���ا1 عل���ى1 العم���ل1

االجتماعى1للطفل1.
و1االعتماد1على1النف�ص,1وم�ساركة1االأ�سدقاء1ب�سكل1من�سبط1.

والدقة1فى1العمل,1و�سبط1العمل1واالعتماد1على1اجلهد1الذاتى1فى1ذلك1.
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التقلي���ل1م���ن1اعتم���اد1الطف���ل1عل���ى1االآخري���ن1مم���ا1ي�سع���ره1بالذاتي���ة,1والق���درة1
عل���ى1االإجن���از,1واالعتم���اد1على1النف����ص1,1فيزداد1تقدي���ره1لذاته1ويتحق���ق1التكيف1

ال�سخ�سى1واالجتماعى1

1 Ewata & Belle , 197411ويوؤك���د1ذل���ك1درا�سات1كال1من1اإيواتا1وبيل���ي
11Swanson , 1979111و1�سوان�س���ونAzaren & Pores , 197511واأزرن1وب���ورز,

.1Mails & Kofu , 1980 1ومايلز1وكوفو

و1بالتايل11تنخف�ص1لديه1تدريجيا1ًحدة1ال�سلوك1الفو�سوى1االنحرافات1
ال�سلوكي���ة1االأخرى,1و1بذلك؛1تربز1احلاجة1لت�سمي���م1برامج1تدريبية,1و1اإر�سادية1
تعتمد1على1اللعب,1و1الفنيات1و1االأ�ساليب1املتعددة؛1لتنمية1مهارات1�سبط1الذات,1

وخف�ص1ال�سلوك1الفو�سوى.

اختبار �سحة الفر�س الثالث:
و1ين����ص1الفر����ص1الثالث1على1اأنه:1»ال1توجد1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1
ب���ني1متو�سط���ي1رتب1درج���ات1املجموعة1التجريبي���ة1على1مقيا����ص1تقديرال�سلوك1
االفو�س���وى1يف1القيا�س���ني1البع���دي1و1التتبع���ي1)بع���د1م���رور1�سهري���ن1م���ن1انته���اء1

الربنامج(«.

و1للتحقق1من1�سحة1هذا1الفر�ص؛1ا�ستخدم1الباحث1اختبار1ويلكوك�سون1
Wilcoxon (W)1كاأ�سل���وب1اإح�سائ���ي1البارام���رتي1الختب���ار1دالل���ة1الف���روق1بني1
عينتني1مرتبطتني,1حيث1متت1املقارنة1بني1متو�سطات1رتب1الدرجات1للمجموعة1
التجريبي���ة1يف1القيا�س���ني1البع���دي1و1التتبع���ي1على1مقيا�ص1ال�سل���وك1الفو�سوي1و1

اجلدول1االآتي1يو�سح1نتائج1هذا1الفر�ص:

جدول)9(  
نتائ��ج اختب��ار و يلكوك�ص��ون و قيم��ة Z و دللته��ا للفروق ب��ني متو�صطات رت��ب درجات 

املجموعة التجريبية على مقيا�س ال�صلوك الفو�صوى يف القيا�صني البعدي و التتبعي
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المجموعة
التجريبية

نتوزيع الرتب
متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

z مستوى الداللةقيمة

22,254,50ايجابىبعدى

0,816-0,01
تتبعى

11,501,50سلبى
3محايد

و1يت�سح1من1جدول1)9(1عدم1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1
متو�سط���ي1رت���ب1درجات1املجموع���ة1التجريبية1على1مقيا�ص1ال�سل���وك1االفو�سوى1
يف1القيا�س���ني1البع���دي1و1التتبع���ي1)بعد1م���رور1�سهرين1من1تطبي���ق1الربنامج(,1و1
بالنظ���ر1اإىل1متو�سط���ات1درج���ات1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1القيا�س���ني1البع���دي1و1
التتبع���ي؛1جنده���ا1ت���كاد1تك���ون1متطابق���ة,1و1الف���روق1الت���ي1بينهم���ا1طفيف���ة1جداً,1
مم���ا1يدل1عل���ى1ا�ستمرار1االأث���ر1االيجابي1للربنام���ج1التدريبي1ال���ذي1تعر�ست1له1
املجموع���ة1التجريبي���ة,1حيث1ال1زال���ت1معدالت1�سلوكهم1الفو�س���وى1منخف�سة,1و1
تعك����ص1التح�س���ن1الذي1طراأ1عل���ى1�سلوكيات1تلك1املجموع���ة,1و1حتقق1هذه1النتائج1

�سحة1هذا1الفر�ص:

مناق�سة نتائج الفر�س الثالث:
اأظهرت1النتائج؛1عدم1وجود1فروق1جوهرية1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطات1
رتب1درجات1ال�سلوك1الفو�سوى1لالأطفال1املعاقني1عقليا1ًيف1املجموعة1التجريبية1
يف1القيا����ص1البع���دي,1و1ب���ني1متو�سط1رتب1درجاتهم1يف1القيا����ص1التتبعي,1و1حتقق1

هذه1النتائج1�سحة1الفر�ص1الثالث.

و1ميك���ن1تف�س���ري1تل���ك1النتائ���ج,1ب���اأن1االأطف���ال1املعاق���ني1عقلي���ا1ًاأع�س���اء1
املجموع���ة1التجريبي���ة؛1ق���د1حافظ���وا1اإىل1ح���د1كبري1عل���ى1امل�ستوى1ال���ذي1و�سلوا1
اإلي���ه1يف1القيا����ص1البعدي,1حيث1انخف����ص1�سلوكهم1الفو�سوى1ب�س���كل1دال1مقارنة1
بالقيا�ص1القبلي,1و1ا�ستمر1هذا1االنخفا�ص1يف1القيا�ص1التتبعي,111111111111و1يظهر1ذلك1
م���ن1خ���الل1التقارب1ال�سديد1يف1درجات1االأطفال1على1مقيا�ص1ال�سلوك1الفو�سوي1
)كم���ا1هو1مو�سح1بال�س���كل1ال�سابق(,1و1يعني1ذلك1ا�ستم���رار1فاعلية1برنامج1اللعب1
ال���ذي1يق���وم1عل���ى1ال�سب���ط1الذات���ى1خ���الل1ف���رتة1املتابع���ة,1و1كفاءت���ه1يف1تق���دمي1
فعالي���ات,1و1فني���ات1م���ن1�ساأنها1اإتاحة1فر����ص1النجاح1لدى1ه���وؤالء1االأطفال,1و1هي1
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نتيجة1منطقية1ملا1تتمتع1به1الربامج1االإر�سادية1من1اأ�ساليب1متعددة1يف1التعلم,1و1
تقوم1على1االأن�سطة1املختلفة1التي1ميار�سها1املتعلم,1مما1يك�سبه1�سلوكيات1ايجابية1
قائم���ة1عل���ى1امل�سارك���ة1الفعالة1و1االيجابية1يف1املوقف1التعليم���ي,1و1بالتايل؛1يوؤدي1
اإىل1ر�س���وخ1ه���ذه1ال�سلوكيات1لدى1املتعلم1لفرتات1زمني���ة1طويلة1مقارنة1باأ�ساليب1

التعلم1التقليدية1التي1ي�سهل1ن�سيان1اخلربات1املتعلمة1من1خاللها.

فالربام���ج1االإر�سادي���ة1مب���ا1حتوي���ه1م���ن1اأن�سط���ة1متنوعة,1و1فني���ات1مثل1
النمذج���ة,1و1التعزي���ز,11و11ه���ي1اإح���دى1اال�سرتاتيجي���ات1احلديث���ة,1و1الت���ي1ميك���ن1
ا�ستخدامها1مع1هوؤالء1االأطفال1يف1�سبيل1الو�سول1اإىل1تعديل1ال�سلوك1من1خالل1
اإك�سابه���م1مه���ارات1معين���ة,1اأو1تنميته���ا,1اأو1تدريبه���م1عل���ى1�سلوكي���ات1مرغوب���ة,1اأو1

خف�ص1�سلوكيات1اأخرى1غري1مرغوبة1)عادل1عبد1اهلل,131,20031(.1

ال�سل���وك1 يف1 االأف�س���ل1 االجت���اه1 يف1 التح�س���ن1 بق���اء1 كذل���ك1 يع���زى1 و1
الفو�سوىالأطف���ال1املجموع���ة1التجريبي���ة؛1اإىل1اإع���ادة1التدري���ب,1و1التك���رار1على1
اأن�سط���ة1الربنام���ج1امل�ستخ���دم,1اإذ1�ساهم1ب�س���كل1كبري1يف1منع1ح���دوث1انتكا�سة1بعد1

انتهاء1الربنامج,1بل1و1�ساهم1يف1ا�ستمرار1فاعليته1خالل1فرتة1املتابعة.1

و1تتف���ق1تل���ك1النتائ���ج1م���ع1ما1تو�سل���ت1اإلي���ه1معظ���م1الدرا�س���ات1ال�سابقة1
مث���ل:1درا�س���ة1م���رمي1عبده1ف���رج1)2002(,1درا�سة1ع���ادل1عب���داهلل1و1ال�سيد1فرحات1
)2002(,1و1درا�س���ة1اأم���رية1حاف���ظ1)2007(,1درا�سة1وفاء1حمم���د1)2003(,1و1درا�سة1
1,Bryan & Gast (2000)11و1درا�سة1براين1و1جا�ست,Murray (1996)1موراي
و1الت���ي1اأك���دت1نتائجه���ا1عل���ى1اأن1الربام���ج1االإر�سادي���ة1امل�سمم���ة1وامل�ستخدم���ة1يف1
ه���ذه1الدرا�سات1ق���د1عدل1درجة1بع�ص1امل�سكالت1ال�سلوكي���ة1الالتوافقية1مبا1فيها1
ال�سل���وك1الفو�س���وي,1وان1ه���ذه1الربام���ج1االإر�سادية1ق���د1امت���ازت1با�ستمرارية1اأثر1
فاعليتها1االإر�سادية,1و1انح�سرت1العوامل1املرتبطة1بفعاليتها؛1با�ستمرارية1اأثرها1
بعوامل1خا�سة1بفنيات1االإر�ساد1ال�سلوكي1وتتمثل1يف1)التعزيز,11و1النموذج,1و1لعب1
ال���دور...(,1و1عوام���ل1اأخ���رى1خا�س���ة1باالأن�سط���ة1اجلماعي���ة1وتتمث���ل1يف1الن�س���اط1

الفني,1الق�س�سي,1التمثيلي,1الريا�سي,1و1الرتويحي...(.
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و1مم���ا1�سب���ق؛1يت�سح1حاج���ة1االأطفال1املعاقني1عقلي���ا1ًاإىل1برامج1اإر�سادية1
تدريبي���ة1م���ن1فرتة1الأخ���رى؛1تواجه1كل1اأمن���اط1�سلوكياتهم1غ���ري1املرغوبة؛1لكي1
نرتقي1بهم1اإىل1م�ستوى1معقول1من1التوافق1االجتماعي؛1كما1يتوجب1علينا1توفري1
ق���در1كبري1من1اخل���ربات1واالأن�سطة1ت�ساعدهم1على1التفاع���ل1االجتماعي1مع1من1
يحيط���ون1به���م1فت�سجيع1االأطفال1املعاقني1عقليا1ًالذي���ن1ين�سحبون1من1اجلماعة1
وال1ي�سرتك���ون1يف1اأن�سطته���ا,1و1ذل���ك1ع���ن1طري���ق1اإتاحة1الفر�ص1له���وؤالء1االأطفال1
ملمار�سته���ا1ودجمه���م1يف1املواق���ف1املختلفة1الت���ي1يتمر�ص1فيها1الطف���ل1على1االأخذ1
والعط���اء1والتع���اون1مع1االآخري���ن1,1والتي1ت�سعرهم1بالنجاح1و1اإب���راز1�سخ�سياتهم1
,1و1ت�سجعه���م1عل���ى1تكوين1عالقات1اجتماعية1)زين���ب1�سقري,1461,19991-147(,1و1
يوؤدي1ذلك1يف1النهاية1اإىل1حتقيق1قدر1معقول1من1التوافق1االجتماعي1الن�سبي.1

1و1يوؤك���د1)عثم���ان1ف���راج,461,20021(1عل���ى1اأن1ح���االت1االإعاق���ة1العقلي���ة1
الب�سيط���ة؛1ميك���ن1اأن1حتيا1حي���اة1اقرب1اإىل1الطبيعي���ة,1و1االعتماد1على1النف�ص1يف1
رعاي���ة1ال���ذات,1و1حتقي���ق1ق���در1معقول1من1احلي���اة1االقت�سادي���ة,1و1االجتماعية,1و1
تكوي���ن1اأ�س���رة,1و1ك�س���ب1عي�سهم,1و1ذلك1ع���ن1طريق1الربام���ج1التعليمية1املركزة1يف1

�سكل1برامج1تاأهيل1�ساملة,1و1تدريب1مهني1يعدهم1ل�سوق1العمل.1

و1م���ن1خالل1تل���ك1النتائج؛1تربز1اأهمية1الربام���ج1االإر�سادية,1و1التدريب1
عل���ى1ما1تت�سمنه1من1اأن�سطة1متنوعة1خلف�ص1ال�سلوك1الفو�سوى1لدى1االأطفال1
املعاق���ني1عقلياً,1وخف�ص1بع�ص1ال�سلوكيات1غ���ري1املقبولة1اجتماعيا1ًويف1مقدمتها1
ال�سل���وك1الفو�س���وى,1ب���ل1و1متك���ن1هوؤالء1االأطف���ال1من1التق���دم1االيجابي1يف1هذه1

االجتاهات,1كما1متكنهم1اأي�سا1ًمن1املحافظة1على1هذا1التقدم.

تو�صيات الدرا�صة :-
11 االهتم���ام1باإيج���اد1متخ�س�س���ني1يف1التعام���ل1م���ع1ه���ذه1الفئ���ة1م���ن1االأطف���ال1-

وتدريبهم1ب�سفة1م�ستمرة1.
21 االهتمام1باإن�ساء1مراكز1متخ�س�سة1يف1التعامل1مع1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة1-

ب�سفة1عامة1واالأطفال1املتاأخرين1عقليا1ًب�سفة1خا�سة1
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31 االهتم���ام1بالتع���رف1على1ق���درات1كل1من1هوؤالء1االأطف���ال1وذلك1الأن1كل1حالة1-
فري���دة1يف1نوعه���ا,1وذل���ك1ملعرف���ة1نقاط1الق���وة1وال�سعف1وذلك1به���دف1تنمية1

اجلوانب1االإيجابية1يف1�سخ�سية1الطفل1املتاأخر1عقليا1ً.
41 عم���ل1م�س���رح1عل���ى1امل�ست���وى1القوم���ي1ملوؤ�س�س���ات1وعي���ادات1ذوي1االحتياج���ات1-

اخلا�س���ة1ومدار����ص1الرتبي���ة1الفكري���ة1لتحدي���د1حجمه���م1والت���ي1ميكنن���ا1يف1
�سوئها1اأن1ن�سع1خطط1الوقاية1والرعاية1والتعليم1والتاأهيل1لهذه1الفئة1من1

االأطفال1.
51 االهتم���ام1بدرا�سة1امل�سكالت1واال�سطراب���ات1النف�سية1واالجتماعية1لالأطفال1-

املتاأخري���ن1عقلي���ا1ًومعرفة1احتياجاتهم1وميوله���م1وقدراتهم1املختلفة1للعمل1
على1تنميتها1.

61 و�س���ع1مناه���ج1تربوية1وتعليمي���ة1وتاأهيلي���ة1تتنا�سب1مع1حاج���ات1واحتياجات1-
وقدرات1هوؤالء1االأطفال1تتفق1مع1اإمكاناتهم1اجل�سمية1واحل�سية1مع1اأقرانهم1

من1االأطفال1العاديني1.
71 اإتاح���ة1الفر�سة1لالأطفال1املعاقني1ذهني���ا1ًىل1االندماج1مع1االأطفال1العاديني1-

من1خالل1عملية1الدمج1يف1املدار�ص1والف�سول1.1
81 اإتاح���ة1الفر�س���ة1الكامل���ة1للطف���ل1املع���اق1ذهني���ا1ًملمار�س���ة1االأن�سط���ة1الفني���ة1-

والرتبوية1واملو�سي�سقة1
91 �سرورة1توفري1الربامج1التي1حتتوي1على1اأن�سطة1ح�سية1وحركية1,1فالدرو�ص1-

االأكادميية1يجب1اأن1ت�سري1جنبا1ًاإىل1جنب1مع1اخلربات1احل�سية1العملية1.1
�س���رورة1توف���ري1الربام���ج1التي1تعل���م1الطفل1املع���اق1ذهنيا1ًكي���ف1يلعب1وكيف101-1

ينمو1مما1توؤهلهم1الأن1يعي�سوا1بطريقة1طبيعية1وتعمل1على1تنمية1مهاراتهم1
االجتماعية1حيث1يعترب1اللعب1كاأداة1للنمو.

يج���ب1االهتم���ام1باكت�س���اف1امل�س���كالت1واال�سطراب���ات1ال�سلوكي���ة1من���ذ1بداية111-1
التح���اق1الطف���ل1املع���اق1ذهني���ا1ًباملوؤ�س�س���ة1اأو1باملدر�س���ة1عن1طري���ق1االخ�سائي1
النف�س���ي1للح���د1من1هذه1امل�سكالت1مبك���را1ًحتى1ال1توؤثر1عل���ى1برامج1التاأهيل1

املختلفة1.
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تنظي���م1برام���ج1خم�س�سة1الآباء1واأمه���ات1االأطفال1املتاأخري���ن1عقليا1ًيتعلمون121-1
من1خاللها1اأ�ساليب1معاملة1اأطفالهم1املعاملة1ال�سليمة1.

�سرورة1االهتمام1بفئة1االأطفال1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة1يف1جمال1االإعالم131-1
م���ع1تخ�سي����ص1برام���ج1خم�س�س���ة1له���م1تك�سف1وتظه���ر1قدراته���م1واجلوانب1
االإيجابي���ة1لديه���م1مع1اإبراز1اأه���م1االإجنازات1التي1التي1يقوم���ون1بها1�سواء1يف1

الغناء1اأو1الر�سم1اأو1املو�سيقى1اأو1الريا�سة1.
االهتمام1با�ستمارات1املتابعة1اخلا�سة1مبهارات1االأطفال1احلركية1والتخاطبية141-1

واالجتماعي���ة1ملعرف���ة1مدى1تقدم���ه1ب�سفة1دائمة1�سواء1من1جان���ب1االأ�سرة1اأو1
املدر�س���ة1به���دف1التعرف1عل���ى1اأي1نقطة1�سعف1اأو1اإخف���اق1حدثت1عند1الطفل1

وهل1هي1من1البيت1اأو1املدر�سة1وذلك1ملحاولة1تفاديها1.1
ع���دم1تعر�ص1الطف���ل1املتاأخر1عقليا1ًملواقف1االإحب���اط1اأو1العقاب1اأو1التعليمات151-1

ال�سارم���ة1املت�س���ددة1�س���واء1م���ن1قب���ل1البي���ت1اأو1املعلم���ني1حيث1ذل���ك1يدفعهم1
تلقائيا1ًاإىل1تبني1ال�سلوكيات1امل�سطربة.
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العالقة بني املعلم والتلميذ بربام��ج الرتبية اخلا�صة مبدينة جنران 
والعوامل املرتبطة بها

اإعداد
ا.د/ علي ممود �صعيب

ا�صتاذ ال�صحة النف�صية والرتبية اخلا�صة
كلية الرتبية جامعة جنران – اململكة العربية ال�صعودية
كلية الرتبية جامعة املنوفية – جمهورية م�صر العربية

املقدمة والإطار النظري: 
ه���ذا1 ب���اأداء1 تتنب���اأ1 والتلمي���ذ1 املعل���م1 ب���ني1 العالق���ة1 اأن1ج���ودة1 الباحث���ون1 يجم���ع1
التلمي���ذ1يف1بعدي���ن1مهم���ني1يف1حيات���ه:1البع���د1االجتماع���ي,1والبع���د1التعليم���ي111111111111111111111111111111111111
 )Hamre & Pianta , 2001 ; Pianta , 1999 ; Learner، Learner
(Zabski , 1985 &.1اإن1العالق���ة1االإيجابي���ة1ب���ني1املعل���م1والتلميذ1ت�سمح1بنمو1
مه���ارات1اجتماعي���ة1فاعل���ة1لدي1ه���ذا1التلميذ1متكنه1م���ن1التعامل1بنج���اح1مع1ما1
ق���د1يواجه���ه1م�ستقب���ال1م���ن1حتدي���ات1م���ن1خ���الل1م���ا1تزودهم1ب���ه1ه���ذه1العالقة1
االإيجابي���ة1باأنظم���ة1الدع���م1املدر�س���ي1املمكن���ة1متكنه���م1اأن1يفك���روا1باإيجابية1نحو1
 (La Para, Pianta , Stuh;man , 2004;Pianta , املدر�س���ة1والتعلي���م1

1. 1999;Rubin , Bukowski & Parker , 1998)

املعل���م1 ب���ني1 االإيجابي���ة1 العالق���ات1 اأن1 1(Blankstein , 2004 p59) ويعتق���د1
والتلمي���ذ1�سروي���ه1ج���دا1الأن1تنم���و1قدرات���ه1ب�س���ورة1�سحيح���ه1واأن1يحقق1جناحا1
تعليمي���ا1وانفعاليا1واجتماعيا1مب���ا1يجعله1�سخ�سا1�سويا1يف1جمتمعه.1ويوؤكد1ذلك1
(Heim ,2007)1حي���ث1يعت���رب1الفائ���دة1االويل1من1عالق���ة1ايجابية1ناجحة1بني1
املعل���م1والتلمي���ذ1اأن1ه���ذا1االخ���ري1يجد1عل���ى1االأقل1البيئ���ة1االأمنه1الت���ي1ميكنه1اأن1

يتلقى1فيها1تعليمه.1

وي���ري1(Jackson & Davis , 2000p222)1اأن1العالق���ات1االإيجابي���ة1القائمة1
املوؤ�س�س���ة1 امل�ستم���رة1م���ن1جان���ب1  nurtured1الرعاي���ة,respect عل���ى1االح���رتام1
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التعليمية,1واأ�سكال1التفاعل1مبعايريها1ال�سحيحة,1كلها1يف1احلقيقة1متثل1البنية1
الب�سري���ة1التحتي���ة1ال1اأ�سا�سي���ة1human infrastructureالأي1نظ���ام1مدر�سي1

يقود1لتدري�ص1فعال,1ويوفر1البيئة1اجليدة1للتعلم1اأن1يحدث.1

وتذك���ر1(Borba, 1989)1اأن1الط���الب1ي�سعرون1االأم���ن1والطماأنينة1يف1ف�سولهم1
اإذا1تول���د1لديه���م1االإح�سا����ص1بالثق���ة1واالعتم���اد1عل���ي1مدر�سيه���م1,11وي�ستط���رد11111111111111111
(Jones , 1987)1اأن1الطال���ب1علي���ه1اأن1يتعل���م1يف1بيئة1تربوية1اأمنة1يتجنب1فيها1
اأي���ة1خط���اأ1يف1تعليم���ة1او1يف1�سلوك���ه.1ويعل���ق1(Sornson,2001)1عل���ى1ذل���ك1ب���اأن1
ف�سول1التدري�ص1االأمنة1التي1ي�سعر1فيها1الطالب1بالرعاية1واالحرتام1والتقدير1
هي1بيئات1طموحة1نتمنى1الو�سول1اإليها1ليتحقق1معها1التعلم,1فالبيئة1املدر�سية1

مفتاح1النجاح1التعليمي1واالجتماعي1للتلميذ.1

وتق���ول1(Eisenhower,2008p80)1اأن1املعلم���ني1لهم1تاأثري1عظيم1داخل1غرفة1
ال�سف1وخارجها,1فهم1ال1يوؤثرون1فيهم1تعليميا1فقط1من1خالل1ما1يقدمونه1لهم1
داخ���ل1غرف���ة1ال�سف,1ولكن1اأي�سا1بالطريقة1التي1يتعاملون1بها1معهم1اأثناء1فرتة1
تواجده���م1وتعلمهم1داخل1املدر�س���ة1من1خالل1ا�سرتاتيجي���ات1التدري�ص1الفاعلة,1
وا�ستث���ارة1الدافعي���ة1واالنتب���اه1لديه���م,1والتعزي���ز1اجلي���د1للمعلوم���ة1وال�سل���وك,1
واأي�س���ا1ا�سل���وب1ادارة1ال�سف.1وال1�س���ك1اأن1هذه1املعززات1الفاعل���ة1من1جانب1املعلم1
لتلمي���ذه1يف1ع���دم1وج���ود1عالق���ة1تفاعلي���ة1ناجحة1بينهم���ا1ت�سرح1جتن���ب1الطالب1
الذه���اب1للمدر�س���ة1وال�سعور1بالعزلة1وانخفا�ص1حت�سيله���م1وكفاءتهم1التعليمية11111111

.1(Birch & Ladd , 1997 . Pianta, Nimetz &Bennett, 1997)

وتذك���ر1(Pianta,2000)1اأن1الط���الب1ق���د1يعان���ون1م���ن1م�س���كالت1مث���ل1الرتبي���ة1
اأ�سالي���ب1الرعاي���ة1واملتابع���ة1 االأ�سري���ة1غ���ري1الناجح���ة1,1وال�سع���ف1الوا�س���ح11يف1
االأ�سري���ة1,1وم�س���كالت1االنف�س���ال1والط���الق1,1فجميعه���ا1ت�سب���ب1اطف���اء1غري���زة1
النج���اح1ل���دي1ه���وؤالء1الطالب1,1مم���ا1يجعل1م���ن1املدر�سة1بكل1ما1فيه���ا1من1برامج1
وموؤهلني1,1البيئة1العالجية1املنا�سبة1لهذا1الطالب1ملا1قد1فقده1اأ�سريا1مبا1تقدمه1
ل���ه1م���ن1دع���م1اجتماع���ي1واكادمي���ي1يتمث���ل1يف1عالق���ة1ناجح���ة1بينه1وب���ني1معلمه11111111111111111111111
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 (Graziano , Reavis , Keane & Calkins,2007;Greenberg ,
 (etal.,2003,1فنج���اح1العالق���ة1البني1�سخ�سية1ب���ني1املعلم1والطالب1هي1مبثابة1

جناح1للطالب1تعليميا1واجتماعيا1.

ونتائجه���ا1 الوراثي���ة1 كالعوام���ل1 الط���الب1 بع����ص1 يواجه���ا1 الت���ي1 التحدي���ات1 اأن1
الكارثي���ة1يف1�سعوب���ات1التعل���م,1واالإعاق���ات1البدني���ة,1والق�س���ور1العقل���ي1واملعريف,1
واال�سطراب���ات1االنفعالي���ة,1وكذل���ك1الق�س���ور1يف1ال�سح���ة1العامة1كفق���د1االنتباه1
والت�ست���ت1وف���رط1الن�س���اط1احلرك���ي1الزائ���د,1جميعها1ت�سب���ب1نوعا1م���ن1االأ�سباب1
ايل1 به���م1 تق���ود1 وق���د1 ال�سحي���ح,1 واالجتماع���ي1 التعليم���ي1 النم���و1 تعي���ق1 الت���ي1
�سعوب���ة1بالغ���ة1يف1�سبك���ة1عالق���ات1اجتماعي���ة1عام���ة1ناجح���ة1يف1حياته���م1املقبل���ة11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

.(Erickson & Pianta,1989;Pianta &Walsh,1996)

اإن1م���ا1يت���م1تدري�س���ه,1وكي���ف1يت���م1تدري�س���ه,1ميث���ل1نوع���ا1م���ن1االأهمي���ة1اخلا�س���ة1
ذات1التاأث���ري1البال���غ1عل���ى1م���دي1تق���دم1الطال���ب1تعليمي���ا1واجتماعي���ا.1وت�س���ري1
(Ashworth,1990p3),1اأن1الط���الب1يعلمون1متام���ا1اين1يقفون1يف1مدر�ستهم1
وعلى1اي1م�سافة1تف�سلهم1يف1تفاعالتهم1�سواء1مع1زمالئهم1اأو1معلميهم1ال1ل�سيء1
اإال1الأن1ه���وؤالء1الط���الب1ب�سر,1والب�سر1بطبيعته1ككائ���ن1اجتماعي1حتركه1عوامله1
البيولوجية1من1رغبه1م�ستمرة1يف1احلياة,1والعمل,1واللعب,1والنجاح,1يتاأثر1فيها1
باالأخري���ن1وكيف1يعاملون���ه.1ويوؤك���د1(Perry,2001p32) اأن1الرغبة1يف1تكوين1
عالقات1اإيجابية1هي1ال�سمة1الرئي�سة1يف1العن�سر1الب�سري,1وبدونها1ال1ميكن1الأي1

منا1اأن1يعي�ص1او1يتعلم1او1اأن1يعمل.

وت�س���ري1(Payne,2005p111) اأن1العالق���ات1االإيجابي���ة1بني1املعلم1وتلميذه1هي1
مبثاب���ة1الر�سي���د1االنفع���ايل1emotional deposits1للط���الب,1واأن1ه���ذا1القدر1
م���ن1االإحرتام1ال���ذي1يتولد1بني1املعلم1وتلميذه1يدفعه1ايل1زيادة1العائد1االإيجابي1

1.(Wentzel,1997)1من1الناحية1التعليمية1واالنفعالية
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اإن1العالق���ات1البيني���ة1القائم���ة1علي1الن���زاع1وعدم1التقبل1بني1املعل���م1وتلميذه1هي1
امل�سوؤول���ة1ع���ن1الكث���ري1م���ن1�سعوب���ات1التعلي���م1الت���ي1ي�ساب1به���ا1ه���وؤالء1الطالب,1
وم���ن1ث���م1كان1التاأكي���د1علي1ج���ودة1العالقة1ب���ني1الطالب1واملعلم���ني1واعتبار1هذه1
العالق���ة1اأح���د1االأ�س����ص1لتعزي���ز1النم���و1التعليم���ي1والوج���داين1له���وؤالء1الط���الب1
 (Brendtro,Brokenleg & Bookern , 2002 ; Long , Morse ,

.Fecser & Newwman ,2007; Pianta , 2000; Vitto, 2003) 

وقد1اأثبتت1الدرا�سات1اأن1الطالب1من1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة1الذين1يحققون1
عالق���ات1اإيجابي���ة1م���ع1معلميه���م1ق���د1حقق���وا1ن���واجت1تعليمي���ة1وانفعالي���ة1جي���دة1
اذا1قورن���ت1به���وؤالء1الذي���ن1مل1ينجح���وا1يف1اقام���ة1عالقات1ايجابية1م���ع1معلميهم1
 (Murray & Greenberg , 2001; Pianta , 2000, Pianta , Belsky

.1, Vandergriff , Houts & Morrison,2008)

وتقول1(Van Loan , 2010p13)1اأن1بالرغم1من1التاأكيد1على1اأهمية1العالقة1
ب���ني1املعل���م1والتلمي���ذ,1اإال1اأن1بع����ص1التفاع���الت1االجتماعي���ة1بينهم���ا1ق���د1متث���ل1
م�سكل���ة1يف1ح���د1ذاته���ا1وق���د1تتطلب1بع����ص1امله���ارات1الالزمة1من1كليهم���ا1لتحييد1
ه���ذا1اجلانب1ال�سلبي1املوؤثر1على1طبيع���ة1هذه1العالقة,1ومن1هذه1املهارات1اأ�سلوب1
ح���ل1امل�س���كالت1واأ�سالي���ب1تنفيذ1احلل���ول1املنا�سبة1له���ذه1امل�سكالت,1كم���ا1اأن1النزاع1
conflict,1والتق���اربcloseness1,1واالعتمادي���ة1dependency1ه���ي1مكون���ات1
اأ�سا�سي���ة1الأ�سل���وب1حل1امل�س���كالت1البينية1بني1املعلم1وتلمي���ذه.1وت�ستطرد1الباحثة1
)P47(1اأن1املعلم���ني1وه���م1يدخل���ون1ايل1غرفة1ال�سف1يكون���ون1حمملني1بتوقعات1
من1طالبهم,1ويف1املقابل1اأن1الطالب1اي�سا1عندما1يدخل1عليهم1معلمهم1يكونون1
حمملني1بالكثري1من1التوقعات,1فاذا1تقابلت1التوقعات1من1اجلانبني,1ن�ساأت1حالة1
الثقة1املتبادلة1التي1تعترب1حجر1الزاوية1يف1العالقة1الناجحة1بني1املعلم1وتلميذه.
ويعترب1املناخ1داخل1غرفة1ال�سف1والذي1يتكون1من1اأبعاد1اجتماعية1وتعليمية1من1
.1(Mashburn , etal.,2006)1اأحد1املتنبئات1بجودة1العالقة1بني1املعلم1وتلميذه

وتتفق1(Van Loan , 2010p31)1مع1درا�سات1�سابقه1�سردتها,1اأن1العالقة1بني1
1,warmth11الدفء,affection1املعلم1وتلميذه1قد1تتاأثر1بعوامل1مثل:1العاطفة
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الدعمsupport1,1اأ�ساليب1اإدارة1الف�سل,1وفاعلية1الذات1التدري�سية1لهذا1املعلم.1
وتف�سر1(Payne , 2001p111)1كيفية1بناء1عالقة1بني1�سخ�سية1ناجحة1بني1كل1
م���ن1املعل���م1والتلميذ,1حي���ث1اعتربتها1كاأي1عالقة1اإن�سانية1ب���ني1اثنني1من1الب�سر,1
ف���اإن1�سادف���ت1معلما1نا�سجا1وطالب���ا1ناجحا,1تاأكدت1وانطلقت1حل���دود1اأبعد1منها1
لت�سم���ل1عالق���ة1الط���الب1بزمالئ���ه,1وعالقت���ه1باالإداري���ني1وكل1من1ه���م1يعملون1
يف1املدر�س���ة.1اإن1الكائن���ات1الب�سري���ة1تتجم���ع1ح���ول1مرك���ز1ان�س���اين,1هو1م���ن1يقدم1
له���م1احل���ب,1ف���اذا1ال�سخ�ص1اأح���ب1ذاته,1فاإنه1�س���وف1يفعل1كل1ما1ي���وؤدي1لقوة1هذه1
ال���ذات,1ف���اذا1فقد1الفرد1ذات���ه1اأو1ا�ست�سعر1جتاهها1بال�سع���ف,1ف�سوف1ينعك�ص1ذلك1
بو�س���وح1�سدي���د1عل���ي1االأخرين1يتمث���ل1يف1تفاعل1غ���ري1ناجح1معه���م1اإيل1اأن1يعدل1
ذات���ه1م���رة1اأخ���ري1فيعود1ب���ه1ايل1تفاع���ل1ناج���ح1يتمناه1لنف�س���ه1معهم1م���رة1اأخري
1(Fay & Funk,1995p20).1فالطال���ب1اإذا1اأح���ب1املعل���م1ف�س���وف1يفع���ل1م���ا1
غرف���ة1 جوه���ر1 الأن1 ذل���ك1 1(Jones , 1987p191) وزي���ادة1 من���ه1 املعل���م1 ي���وده1
تعليم���ي1111111111111111111111111111111111111111111111 يك���ون1 اأن1 قب���ل1 1emotional وانفع���ايل1 1,social اجتماع���ي1 ال�س���ف1

.(Pianta , 1999p170)

1لق���د1او�س���ح1الباحث���ون1اأن1الط���الب1الذي���ن1ي�ست�سع���رون1االرتب���اط1االأم���ن1م���ع1
معلميه���م,1يجعله���م1�سغوف���ني1يف1تعلمه���م,1معتمدي���ن1عل���ي1اأنف�سه���م,1ودودي���ن1
غ���ري1عدواني���ني,1وه���و1م���ا1يق���وي1اإجنازه���م1التعليم���ي,1وقدرته���م1عل���ي1االإيث���ار

 (Blankstein11.1وتوؤكد(Brendro, Brokenleg, & VanBocken ,1990)1
(2004p59 ,1اأن1العالقات1االإيجابية1بني1املعلم1والتلميذ1�سرورية1جدا1كي1تنمو1
قدرات1هذا1التلميذ1ب�سورة1�سحيحة1والأن1يحقق1م�ستقبال1من1النجاح1التعليمي1

واالنفعايل1واالجتماعي.

م�صكلة الدرا�صة:
تعت���رب1العالق���ة1بني1املعلم1والتلميذ1اأحد1حماور1العملي���ة1التعليمية1الناجحة,1ملا1
له���ا1م���ن1اأثر1فعال1علي1حي���اة1التلميذ1العادي1م���ن1الناحية1املعرفي���ة1واالنفعالية1
واالجتماعية.1وكلما1ات�سفت1هذه1العالقة1بالن�سج,1وكلما1تقبل1التلميذ1معلمه,1
زادت1درج���ة1تقبل���ه1مل���ا1يقدم���ه1ه���ذا1املعلم1م���ن1ناحي���ة1وي�سع���ي1لتحقي���ق1كافة1ما1
يطلب���ه1من���ه1هذا1املعلم1م���ن1ناحية1اخري.1ويعترب1التلمي���ذ1من1ذوي1االحتياجات1
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اخلا�س���ة1اأك���ر1فئ���ات1املتعلم���ني1حاج���ة1ايل1ه���ذه1العالق���ة1النا�سح���ة1النا�سج���ة1
مل���ا1مي���ر1ب���ه1م���ن1ظ���روف1اإعاقت���ه1التي1ق���د1متنعه1م���ن1حتقي���ق1النج���اح1كالطالب1
الع���ادي.1وتق���رر1(Wilkins,2006p9)1اأن1االأدب1ال�سيكولوج���ي1يفتقر1ملثل1هذه1
الدرا�س���ات1الت���ي1تناق�ص1التفاعل1بني1املعل���م1والتلميذ1يف1بيئ���ة1الرتبية1اخلا�سة.1
كم���ا1توؤك���د1اي�س���ا1الدرا�سات1القليل���ة1التي1مت1اجراوؤه���ا1يف1هذا1املج���ال1اأن1املواقف1
الت���ي1تت�س���ل1بالتفاعل1بني1املعلم1والتلميذ1هي1امل�س���در1االول1لل�سغوط1النف�سية1
واالح���رتاق1النف�س���ي1للمعلم���ني1اأن1مل1يت���م1تنفيذه���ا1بال�س���كل1اجلي���د1وال�سحيح
 (Lloyd & او�س���ح1 ولق���د1 1.(Friedman , 1995 ; Philips ,1993)
(1Kauffman , 1995اأن1املعلم���ني1بجان���ب1ما1يعانونه1م���ن1م�سكالت1تدري�سية1
ت�سب���ب1له���م1ال�سغط1النف�سي,1اإال1اأن1التفاعل1االإيجاب���ي1بينهم1وبني1طالبهم1قد1
يكون1اأقوى1يف1تاأثريه1من1هذه1امل�سكالت1التدري�سية.1واإذا1كان1النجاح1االجتماعي1
للطالب1اأحد1اأهداف1املدر�سة,1فاإنها1ال1تقدم1العون1ملدر�سيها1لتحقيق1هذا1الهدف1
مب���ا1قد1يجعلهم1يف1حالة1من1التوتر1والغمو����ص1بخ�سو�ص1ادوارهم1االجتماعية1

.(Cole & Walker , 1989 ; Faber,1991)1مع1طالبهم

وتتلخ�س م�سكلة الدرا�سة احلالية يف الإجابة على الت�ساوؤلت التية:
11 ما1نوع1و�سدة1العالقة1بني1املعلم1والتلميذ1يف1جمال1الرتبية1اخلا�سة1مبدينة1.

جنران؟
21 ه���ل1تتباين1العالقة1بني1املعلم1والتلمي���ذ1يف1جمال1الرتبية1اخلا�سة1مبدينة1.

جنران1بعامل1جن�ص1املعلم,1ونوع1برنامج1اإعاقة1التلميذ؟
31 ه���ل1تتباين1العالقة1بني1املعلم1والتلمي���ذ1يف1برامج1الرتبية1اخلا�سة1مبدينة1.

جنران1بعامل1خربة1املعلم,1وموؤهلة1االأكادميي1و�سنوات1اخلربة1يف1العمل1مع1
ذوي1االحتياجات1اخلا�سة؟

اأهداف الدرا�صة:
بن���اء1مقيا����ص1للعالق���ة1ب���ني1املعل���م1والتلمي���ذ1يف1جم���ال1الرتبي���ة1اخلا�سة1يف1. 1

مدينة1جنران
التع���رف1عل���ي1ن���وع1و�س���دة1العالق���ة1ب���ني1املعل���م1والتلمي���ذ1يف1جم���ال1الرتبية1. 2

اخلا�سة1مبدينة1جنران
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التع���رف1عل���ى1العوامل1التي1توؤث���ر1يف1العالقة1بني1املعل���م1والتلميذ1يف1برامج1. 3
الرتبي���ة1اخلا�س���ة1مبدين���ة1جنران1مث���ل:1جن�ص1املعل���م,1ونوع1برنام���ج1اعاقة1

التلميذ,1�سنوات1خربة1املعلم,1االإعداد1االأكادميي1للمعلم.1

الأهمية النظرية للدرا�صة:
حت���اول1الدرا�س���ة1احلالية1التعرف1ايل1نوع1و�س���دة1العالقة1بني1املعلم1والتلميذ1يف1
برام���ج1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1يف1مدينة1جن���ران,1وهي1بهذا1تقوم1ببح���ث1ملتغريات1مل1
تت���م1درا�سته���ا1بع���د1يف1املجتمع1ال�سع���ودي1عام���ة1وجمتمع1مدينة1جن���ران1خا�سة,1

مقدمة1نوعا1من1املقايي�ص1اجلديدة1للمكتبة1ال�سيكولوجية1العربية1

الأهمية التطبيقية للدرا�صة:
حت���اول1الدرا�س���ة1احلالية1التعرف1ايل1نوع1و�س���دة1العالقة1بني1املعلم1والتلميذ1يف1
برام���ج1الرتبية1اخلا�سة1يف1مدينة1جنران,1واأن1كانت1هذه1العالقة1تتاأثر1بعوامل1
تت�س���ل1باملعلم1مثل1اجلن����ص,1و�سنوات1اخلربة,1واالإع���داد1االأكادميي1له.1ومن1ثم,1
فه���ي1تلق���ي1ال�س���وء1للم�سوؤول���ني1ع���ن1اأح���د1املتغ���ريات1املهم���ة1يف1بن���اء1املدر�سة1يف1
برام���ج1الرتبي���ة1اخلا�سة1والتي1تلعب1دورا1هاما1يف1بناء1هذا1التلميذ1من1الناحية1

التعليمية,1واالنفعالية,1واالجتماعية.

حتديد امل�صطلحات:
1Teacher-Student Relationship1:العالقة1بني1املعلم1والتلميذ

1ه���ي1ن���وع1ودرج���ة1التفاعل1ب���ني1املعلم1والتلمي���ذ1يف1برامج1الرتبي���ة1اخلا�سة1التي1
تت�س���ف1باالح���رتام1والتقدي���ر1وال���دفء1مب���ا1ميك���ن1املعلم1م���ن1بناء1ه���ذا1التلميذ1
معرفي���ا1وانفعالي���ا1واجتماعي���ا.1ويقا����ص1اجرائي���ا1بالدرج���ة1الكلي���ة1للمعل���م1على1

مقيا�ص1العالقة1بينه1وتلميذه1بربامج1الرتبية1اخلا�سة1املعد1لهذه1الدرا�سة1

الدرا�صات ال�صابقة:
تفتق���ر1املكتب���ة1العربي���ة1للدرا�س���ات1التي1تتن���اول1العالقة1بني1املعل���م1والتلميذ1يف1
برام���ج1الرتبي���ة1اخلا�سة,1ومن1ثم1ف�سوف1نعر�ص1لعدد1م���ن1الدرا�سات1االجنبية1
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املرتبط���ة1بالدرا�س���ة1احلالي���ة,1فف���ي1درا�س���ة1(Rudasil , 2000)1افرت�س���ت1اأن1
العالق���ة1ب���ني1التلمي���ذ1واملعلم1هي1ا�سا�ص1النج���اح1االجتماع���ي1والتعليمي1لهوؤالء1
الطالب.1وقامت1الباحثة1باختبار1مدي1م�ساهمة1احلالة1املزاجية1)مثل1اخلجل,1
وع���دم1الق���درة1عل���ى1ال�سبط1االنفع���ايل(1لعينة1من1االأطفال1بلغ���ت18191طفال1يف1
ال�س���ف1االول1عل���ي1نوعي���ة1العالق���ة1بني1املعل���م1والتلمي���ذ1من1خالل1ع���دد1مرات1
التفاع���ل1بينهم���ا1يف1غرفة1ال�س���ف.1وا�سارت1النتائج1اأن1ه���ذه1املتغريات1االنفعالية1
للطفل1كاخلجل1وعدم1القدرة1على1ال�سبط1االنفعايل1توؤثر1ب�سورة1مبا�سرة1على1

طبيعة1التفاعل1بني1املعلم1والتلميذ.11

وهدف���ت1درا�س���ة1 (Julia Wilkins , 2006)جولي���ا1ويلكن���ز1ايل1التع���رف1عل���ى1
ال�سلوكي���ات1الت���ي1يعتربها1كل1من1املعلم1والتلميذ1على1قدر1عال1من1االأهمية1من1
اأج���ل1عالق���ة1تفاعلي���ة1بينهما1عل���ى1درجة1عالية1م���ن1اجلودة1وال�سح���ة1النف�سية.1
وا�ستخدمت1الدرا�سة1عينة1من1املعلمني1قوامها12741واأخري1من1الطالب1قوامها1
1103م���ن1111منطق���ة1متباينة1يف1م�ستوياتها1الثقافية1)ريف1/1ح�سر(.1واأو�سحت1
النتائ���ج1اأن1التحلي���ل1العامل���ي1ال�ستجاب���ات1املعلم���ني1اأ�سف���ر1عن171عوام���ل1ت�ساعد1
يف1بن���اء1عالق���ة1قوي���ة1بني1املعل���م1والتلميذ1ه���ي:1تقدمي1الدعم1للط���الب1تعليميا1
و�سخ�سي���ا,1اإب���داء1االهتمام1با�ستجاب���ات1الطالب,1اثارة1دافعي���ة1الطالب,1احرتام1
الط���الب1وم�ساعرهم,1التعاطف1مع1الطالب,1القرب1من1الطالب,1الفهم1الكامل1

مل�سكالت1الطالب.1

وافرت�ست1درا�سة1(Eisenhower , 2008)1اأبي1ايزنهاور1اأن1انتقال1الطفل1من1
اال�سرة1ايل1ريا�ص1االطفال1ميثل1مرحلة1حرجة1يواجها1هوؤالء1االطفال1ملواجهة1
حتديات1جديده1عليهم1تتمثل1يف1حياة1تعليمية1وانفعالية1واجتماعية1علي1املعلم1
اأن1يراعيه���ا1مب���ا1ي�سم���ن1جن���اح1ه���ذا1االنتق���ال.1وا�ستخدم���ت1الدرا�س���ة1برناجما1
لقيا����ص1م���دي1قابليته1وفاعليت���ه1يف1النهو�ص1ب�سلوكيات1الطف���ل1للو�سول1به1ايل1
التواف���ق1االجتماعي1املطل���وب.1وا�ستخدمت1الدرا�سة1عينة1قوامها1791من1اطفال1
الريا����ص1من1بيئ���ات1ثقافية1خمتلفة,1حي���ث1او�سحت1النتائ���ج1اأن1البداية1القوية1
لالأطف���ال1عل���ي1يد1معلم1يتفه���م1احتياجاتهم1�سوف1يقود1لعملي���ة1انتقال1ناجحة1

ملرحلة1التعليم1باملدر�سة1االبتدائية.1
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وقد1قامت1(Van Loan , 2010)1بدرا�ستها1التي1هدفت1فيها1اإىل1حتديد1اأن1كان1
ا�سل���وب1ح���ل1امل�سكالت1يلع���ب1دورا1مهما1يف1حت�سني1العالقة1ب���ني1املعلم1والتلميذ,1
حيث1ا�ستخدمت1برناجما1اإر�ساديا1يف1ذلك1للمعلمني,1والذي1او�سح1م�ساهمته1يف1

تعميق1العالقة1بني1املعلم1وتلميذه.

وهدف���ت1الدرا�س���ة1الت���ي1ق���ام1به���ا1(Camp , 2011)1ايل1فح����ص1وفه���م1ادراكات1
املعلم���ني1للعالق���ة1ب���ني1املعلم���ني1والط���الب1واأن1ه���ذه1العالق���ة1توؤثر1عل���ى1االداء1
التعليم���ي1وال�سلوك���ي1له���وؤالء1الط���الب.1وا�ستخدمت1الدرا�س���ة15001من1الطالب1
يف1املرحل���ة1االبتدائي���ة,1حيث1ا�س���ارت1النتائج1اأن1املعلمني1يدرك���ون1تاأثري1العالقة1
اجلي���دة1م���ع1طالبه���م,1واأنه���ا1م���ن1العوام���ل1امل�سان���دة1لنج���اح1الط���الب1تعليمي���ا1

و�سلوكيا.

ويف1درا�سة1(Witherspoon , 2011)1حاول1اإيريك1التعرف1اإىل1اأهمية1العالقة1
ب���ني1املعل���م1والتلمي���ذ1والعوام���ل1املوؤثرة1فيه���ا1لعينة1من1طالب1ال�س���ف1اخلام�ص1
م���ن1مدر�س���ة1حكومية1بجن���وب1كاليفورنيا,1بل���غ1عددها1721تلمي���ذا.1وقد1تو�سلت1
النتائ���ج1اإىل1اأن1توقع���ات1املعلم���ني1الب���د1اأن1تع���اد1�سياغته���ا1مبا1يالئ���م1احتياجات1

هوؤالء1الطالب.

فرو�س الدرا�صة:
الفر��س الول:  تت�س���ف1العالق���ة1بني1املعل���م1والتلمي���ذ1بربامج1الرتبي���ة1اخلا�سة111

مبدينة1جنران1باالإيجابية1واالرتفاع.
الفر�س الثاين:11ال1تتباين1العالقة1بني1املعلم1والتلميذ1بربامج1الرتبية1اخلا�سة1

بتباين1جن�ص1املعلم1او1نوع1اإعاقة1التلميذ
الفر�س الثالث:11توجد1فروق1ذات1داللة1اح�سائية1يف1العالقة1بني1املعلم1والتلميذ1
بربامج1الرتبية1اخلا�سة1باختالف1�سنوات1اخلربة1لدي1املعلمني1

ل�سالح1ذوي1اخلربة1املرتفعة11
الفر��س الرابع: 1ال1تختلف1العالقة1بني1املعلم1والتلميذ1بربامج1الرتبية1اخلا�سة1

مبدينة1جنران1باختالف1االإعداد1االأكادميي1للمعلمني.
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العينة والدوات:
ا�ستخدم���ت1الدرا�س���ة1احلالي���ة1عين���ة1م���ن1املعلم���ني1)ن=60(1واملعلم���ات1)36(1هي1
كل11العامل���ني1بربام���ج1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1مبدينة1جنران,1ويو�س���ح1اجلدول1)1(1
تو�سيف���ا1لعين���ة1الدرا�س���ة1ح�سب1نوع1برنام���ج1االإعاقة1و�سنوات1اخل���ربة1واالإعداد1

االأكادميي.
جدول )1(

عين��ة الدرا�صة ح�ص��ب عامل اجلن�س و�صنوات اخل��ربة ونوع املدر�صة ون��وع برنامج الإعاقة 
والإعداد الأكادميي

العينة الكليةالمعلماتالمعلمينفئات المتغيرالمتغير

34.228.330.17متوسط العمر بالسنواتالعمر

برنامج اإلعاقة

131730سمعي
10616صعوبات تعلم

302959عقلي
7312بصري

التعليم
442165بكالوريوس في التخصص

161531بكالوريوس في غير التخصص

الخبرة
242448اقل من 5 سنوات

23730من 6 سنوات الي اقل من 01 سنوات
13518أكثر من 01 سنوات

603696المجموع

مقيا�س العالقة بني املعلم والتلميذ مبدار�س الرتبية اخلا�سة:
يف1�س���وء1م���ا1اطل���ع1علي���ه1الباح���ث1احل���ايل1م���ن1درا�س���ات1وادب1�سيكولوج���ي,1اأعد1
مقيا�س���ا1لقيا����ص1العالقة1بني1املعل���م1والتلميذ1مبدار�ص1الرتبي���ة1اخلا�سة1يتكون1
م���ن1301عب���ارة1حتدد1ما1ق���د1تت�سف1به1ه���ذه1العالقة1من1دفء1واح���رتام1وتقدير1
انفع���ايل1واجتماع���ي.1يت���م1االجاب���ة1عن1عب���ارات1املقيا����ص1با�ستخ���دام151اختيارات1
تب���داأ1ب����1)حتدث1دائما,1وتقدر1بخم�ص1درج���ات(,1وتنتهي1ب�1)ال1حتدث1ابدا,1وتقدر1
ب�درج���ة1واح���دة1فق���ط(1متدرجة1بينهم���ا1بث���الث1ا�ستجابات1هي:1حت���دث1احيانا,1
وتقدر1باأربعة1درجات,1حتدث1نادرا1وتقدر1بثالث1درجات,1وحتدث1ب�سعوبة1وتقدر1
بدرجتني.1وتقدر1درجة1املعلم1علي1هذا1املقيا�ص1من1خالل1ا�ستجاباته1واختياراته1
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حيث1يتم1جمع1اال�ستجابات1يف1درجة1كلية1ترتاوح1بحدها1االأدنى1وهو1)30(1متثل1
اق���ل1م���ا1نتوقعه1من1املعلم1يف1عالقة1مهنية1منطي���ة1تقليدية1لي�ص1لها1تاأثري1علي1
التلمي���ذ1املع���اق,1وحده���ا1االأق�سى1وهو11501ومتثل1اأق�سي1م���ا1ميكن1اأن1ي�سل1اليه1

املعلم1يف1عالقته1املهنية1مع1تلميذه1املعاق.1

ثبات املقيا�س:
مت1ح�س���اب1معامل1ثبات1املقيا�ص1با�ستخ���دام1التجزئة1الن�سفية1وطريقة1الفا1كرو1
نب���اخ,1ويو�س���ح1اجلدول1)2(1بيان1بنتائج1الثبات1بطريقة1التجزئة1الن�سفية1والفا1

كرو1نباخ1ملقيا�ص1العالقة1بني1املعلم1والتلميذ.
جدول)2(

قي��م �صيربم��ان والفا كرو نباخ ملقيا���س العالقة بني املعل��م والتلميذ كم��ا يدركها املعلمون 
واملعلمات العاملني مبدار�س الرتبية اخلا�صة مبدينة جنران

معامل الفامعامل سيبرمان براونالعددالفئة
600.6130.850المعلمون
360.5980.628المعلمات

960.4140.616العينة الكلية

وت�س���ري1قي���م1�سيربمان1براون1ايل1ارتفاعها1وبداللة1اإح�سائية1مبا1يطمئن1لثبات1
املقيا�ص.1كما1ت�سري1نتائج1الفا1كرو1نباخ1اإىل1ارتفاعها1وبداللة1اح�سائية1لتطمئن1

ال�ستخدام1املقيا�ص.

�سدق املقيا�س:
�س���دق1املحكم���ني:1مت1عر�ص1املقيا����ص1يف1�سورته1املبدئية1عل���ى1جميع1اأع�ساء1. 1

هيئ���ة1التدري����ص1بق�س���م1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1ومت1ا�ستط���الع1الراي1ح���ول1مدي1
منا�سب���ة1العب���ارة1لقيا����ص1العالق���ة1ب���ني1املعل���م1والتلمي���ذ1يف1جم���ال1الرتبي���ة1
اخلا�س���ة1وتعدي���ل1ما1ميكن1تعديله.1وقد1اتف���ق1ال�سادة1املحكمني1بن�سبة1%1951

على1مدي1مالءمة1العبارات1ملا1تقي�سه.
ال�س���دق1الذات���ي:1ويو�س���ح1ال�س���دق1الذات���ي1للمقيا����ص1قيم���ة1اأك���رب1م�ستوي1. 2

لل�سدق1ميكن1الو�سول1اإليه1من1خالل1معامل1ثبات1املقيا�ص.1وبتطبيق1هذه1
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القاع���دة1با�ستخ���دام1معام���ل1الثب���ات1بطريقة1الف���ا1كرو1نباخ1جن���د1اأن1معامل1
ال�س���دق1الذات���ي1هو10٫891وهي1قيمة1مرتفعة.1وبا�ستخدام1طريقة1�سيربمان1
ب���راون1يك���ون1معام���ل1ال�س���دق1الذات���ي1ه���و10٫771وه���ي1اأي�س���ا1قيم���ة1مرتفعة1
تطمئ���ن1لل�س���دق1الذات���ي1ملقيا����ص1العالقة1بني1املعل���م1والتلميذ1كم���ا1يدركها1

املعلمون1بربامج1الرتبية1اخلا�سة1مبدينة1جنران.1
التنا�س���ق1الداخل���ي:1وفيها1يتم1قيا�ص1معام���ل1االرتباط1بني1الدرجة1على1كل1. 3

عب���ارة1والدرج���ة1الكلية1للمقيا����ص,1وكلما1كانت1معام���الت1االرتباط1اإيجابية1
بدالل���ة1اح�سائي���ة1كلم���ا1او�سح���ت1اأن1العب���ارات1تت�س���ق1وال�سمة1الت���ي1يقي�سها1
املقيا�ص.1ويو�سح1اجلدول1)3(1بيان1مبعامالت1االرتباط1بني1الدرجة1الكلية1
على1املقيا�ص1والدرجة1على1كل1عبارة1فيه1للمعلمني1واملعلمات1والعينة1الكلية.

جدول)3(
معام��الت الرتباط ب��ني درجات املعلمني )ن = 60( ودرجات املعلم��ات )ن=36( والعينة 
الكلي��ة )ن=96( عل��ى مقيا�س العالق��ة بني املعلم والتلميذ يف جم��ال الرتبية اخلا�صة مبدينة 

جنران والدرجة الكلية للمقيا�س

رقم 
العبارة

معامل االرتباط بين المفردة 
رقم والدرجة الكلية

العبارة

معامل االرتباط بين المفردة 
رقم والدرجة الكلية

العبارة

معامل االرتباط بين المفردة 
والدرجة الكلية

المعلماتالمعلمين
العينة 
الكلية

المعلماتالمعلمين
العينة 
الكلية

المعلماتالمعلمين
العينة 
الكلية

10.5110.6500.880110.3010.7110.302210.7020.3810.311

20.3660.4440.406120.5200.4610.406220.3680.4220.285

30.5810.4740.458130.4310.3190.309230.3520.3850.320

40.4280.5970.42140.5220.8210.496240.3650.4810.343

50.6270.3670.350150.3900.6110.295250.3090.3950.258

60.3310.4450.400160.6710.8370.518260.5910.4300.307

70.3370.5270.230170.7400.4220.421270.5010.3950.271

80.3810.3220.241180.5290.4180.325280.4210.4010.461

90.5220.5180.451190.4020.4200.409290.3310.3110.420

100.3990.4500.388200.4290.4480.357300.7010.4090.390
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قي���م1معام���الت1االرتب���اط1الدال���ة1اح�سائي���ا1عن���د1م�ست���وي10٫051=10٫2351وعن���د1
م�ستوي10٫011=10٫1681لدرجات1حرية1581

قي���م1معام���الت1االرتب���اط1الدال���ة1اح�سائي���ا1عن���د1م�ست���وي10٫051=10٫2641وعن���د1
م�ستوي10٫011=10٫2411لدرجات1حرية341

قي���م1معام���الت1االرتب���اط1الدال���ة1اح�سائي���ا1عن���د1م�ست���وي10٫051=10٫1651وعن���د1
م�ستوي10٫011=10٫1291لدرجات1حرية941

وتو�س���ح1النتائ���ج1املوج���ودة1باجل���دول1)3(1اأن1معام���الت1االرتب���اط1ب���ني1العب���ارة1
والدرج���ة1الكلي���ة1ملقيا����ص1العالقة1بني1املعل���م1والتلميذ1لعين���ة1املعلمني1واملعلمات1
والعين���ة1الكلية1كله���ا1كانت1اإيجابية1ومرتفعة1وذات1دالل���ة1اح�سائية1مما1يطمئن1

ال�ستخدامها1يف1قيا�ص1العالقة1بني1املعلم1والتلميذ1

النتائج ومناق�صتها:
ا�ستخدم1الباحث1احلايل1الختبار1�سحة1الفرو�ص1اح�سائيا1الربنامج1االإح�سائي1

،1SPSS-V20وكانت1النتائج1على1النحو1التايل:

الفر��س الول 11تت�س���ف1العالق���ة1ب���ني1املعل���م1والتلمي���ذ1بربامج1الرتبي���ة1اخلا�سة1
مبدينة1جنران1باالإيجابية1واالرتفاع.1ومت1اختبار1�سحة1الفر�ص1االأول1اإح�سائيا1
با�ستخدام1املتو�سط1واالنحراف1املعياري.1ويو�سح1اجلدول1)3(1نتائج1اختبار1هذا1

الفر�ص1اإح�سائيا
جدول)3(

قيم املتو�صط والنحراف املعياري لدرجات املعلمني )ن = 60( ودرجات املعلمات )ن=36( 
والعين��ة الكلية )ن=96( على عب��ارات مقيا�س العالقة بني املعلم والتلميذ يف جمال الرتبية 

اخلا�صة مبدينة جنران
أكبر من المتوسطحول المتوسطاقل من المتوسطاالنحراف المعياريالمتوسطجنس المعلم

59.989.02173013المعلمين

5.589.9971910المعلمات



العالقة بني املعلم والتلميذ بربامج الرتبية اخلا�شة مبدينة جنران والعوامل املرتبطة بهااأ.د . علي حممود �شعيب

- 464 -

وت�س���ري1النتائ���ج1املوج���ودة1باجل���دول1)3(1ايل1ارتف���اع1م�ستوي1التفاع���ل1االإيجابي1
ب���ني1املعلم���ني1واملعلم���ات1العامل���ني1بربام���ج1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1مبدين���ة1جنران,1
ويب���دو1ذل���ك1م���ن1ارتف���اع1لقي���م1املتو�س���ط1يف1العالق���ة1ب���ني1املعل���م1والتلمي���ذ1كم���ا1
يدركه���ا1املعلمون1واملعلم���ات1العاملني1بربامج1الرتبي���ة1اخلا�سة1مبدينة1جنران.1
وبتق�سي���م1جمموع���ة1الذكور1م���ن1املعلمني1وجمموع���ة1االناث1م���ن1املعلمات1حول1
قيم1االإتباعيات1ايل1ثالث1جمموعات1عالية1ومتو�سطة1ومنخف�سة,1فان1اجلدول1
)3(1ي�سري1ايل1ان1ن�سبة1من1هم1حول1القيمة1املتو�سطة1واعلي1متثل1للذكور1%1611
يف1ح���ني1متث���ل1731%1لالإناث1مما1يطمئن1لعالقة1ب���ني1�سخ�سية1اإيجابية1مرتفعة1
ب���ني1كل1م���ن1املعلمني1واملعلمات1واباوؤهم1طالب1برام���ج1الرتبية1اخلا�سة1مبدينة1

جنران.1

الفر��س الث�اين، وين����ص1عل���ي:1ال1تتباي���ن1العالقة1ب���ني1املعلم1والتلمي���ذ1بربامج1
الرتبي���ة1اخلا�س���ة1بتباي���ن1جن����ص1املعل���م1او1ن���وع1اإعاق���ة1التلمي���ذ.1وق���د1مت1اختبار1
�سحة1هذا1الفر�ص1اح�سائيا1با�ستخدام1اختبار1)ت(1لداللة1الفروق1بني1العينات1
غ���ري1املرتبط���ة1للتحقق1م���ن1الفروق1يف1العالقة1بني1املعل���م1والتلميذ1كما1يدركها1
املعلم���ون1العامل���ني1مبدار�ص1الرتبي���ة1اخلا�سة1مبدينة1جن���ران1باختالف1جن�ص1

املعلم.1ويو�سح1اجلدول1)4(1بيان1بنتائج1اختبار1الفر�ص1اإح�سائيا.

جدول)4(
الفروق بني درجات املعلمني )ن = 60( ودرجات املعلمات )ن=36( على عبارات مقيا�س 

العالقة بني املعلم والتلميذ يف جمال الرتبية اخلا�صة مبدينة جنران
قيمة تدرجات الحريةاالنحراف المعياريالمتوسطالعددالجنس

6092.8317.33المعلمون
941.325*

3687.9717.52المعلمات

*قيم1ت1الدالة1اح�سائيا1عند10٫051=10٫1271وعند10٫011=12٫361لدرجات1حرية1941

ويت�س���ح1م���ن1اجلدول1)4(1اأن1العالق���ة1بني1املعلم1والتلميذ1كم���ا1يدركها1املعلمون1
العامل���ون1بربامج1الرتبي���ة1اخلا�سة1مبدينة1جنران1تتباي���ن1بعامل1جن�ص1املعلم,1
حي���ث1كان1املعلم���ون1اأعل���ي1م���ن1املعلم���ات1بفروق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1عند1.0٫051
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وق���د1تعود1ه���ذه1الفروق1لتنوع1عين���ة1املعلمني1يف1مدار�ص1الرتبي���ة1اخلا�سة1حيث1
�سمل���ت1اأن���واع1كثرية1من1االإعاق���ة1عنها1لدي1املعلمات1و�سغر1حج���م1عينة1املعلمات1
عنه���ا1ل���دي1املعلمني1واإن1كان1من1املتوقع1اأن1تك���ون1هذه1الفروق1ان1وجدت1ل�سالح1

املعلمات.1

وللتع���رف1عل���ى1الف���روق1ب���ني1املعلم���ني1واملعلم���ات1العامل���ني1مبدار����ص1الرتبي���ة1
اخلا�س���ة1مبدين���ة1جن���ران1عل���ى1مقيا����ص1العالق���ة1ب���ني1املعل���م1والتلمي���ذ1بعام���ل1
اإعاق���ة1التلمي���ذ,1فق���د1ا�ستخدم���ت1الدرا�س���ة1احلالي���ة1حتلي���ل1التباي���ن1االح���ادي11111111111111111111111111111111111111111111111111111
ONE-WAY ANOVA.1ويو�س���ح1اجل���دول1)5(1بيان1باختب���ار1هذه1الفر�سية1

لعينة1الذكور1ولعينة1االإناث1على1الرتتيب
جدول)5(

الفروق بني درجات املعلمني )ن = 60( ودرجات املعلمات )ن=36( على عبارات مقيا�س 
العالقة بني املعلم والتلميذ يف جمال الرتبية اخلا�صة مبدينة جنران ح�صب نوع العاقة )عقلية، 
ONE-WAY ANOVA1صعوبات تعلم، �صمعية، ب�صرية( با�صتخدام حتليل التباين الحادي�

مجموع المربعاتمصدر التبايننوع االعاقةالجنس
درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
ف*

الذكور
عقلية، صعوبات 

تعلم، سمعية، 
بصرية

894.0972298.03بين المجموعات

1.325 16828.23756300.504داخل المجموعات

17722.33591266.31الكلي 

االناث
عقليه، سمعية

1286.311278.43بين المجموعات

4.62 9466.66234داخل المجموعات

10752.97235الكلي

*قيم���ة1ف1الدال���ة1اح�سائي���ا1عن���د10٫051=13٫1811وعن���د110٫011=15٫0611لدرج���ات1
حرية)121,1561(

*قيم���ة1ف1الدال���ة1اح�سائي���ا1عن���د10٫051=114٫121وعن���د110٫011=17٫4211لدرج���ات1
حرية)111,1341(

وت�س���ري1نتائج1اجل���دول1)4(1اإىل1عدم1تباين1العالقة1بني1املعلم1والتلميذ1
كم���ا1يدركه���ا1املعلم���ون1الذك���ور1العامل���ني1بربامج1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1بح�سب1نوع1
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اإعاقة1التلميذ1بهذه1املدار�ص1حيث1مل1ت�سل1قيمة1ف1مل�ستوي1الداللة1االإح�سائية1
عن���د1اأي1م�ست���وي,1يف1حني1كانت1هذه1العالقة1متباينة1بعامل1اإعاقة1التلميذ1لدي1
املعلم���ني1االإن���اث1من1عقل���ي1و�سمعي1حيث1و�سل���ت1ايل1قيمة1داللته���ا1االإح�سائية1
عن���د1م�ست���وي1.0٫051وبفح����ص1م�س���در1ه���ذه1الف���روق1با�ستخ���دام1اختب���ار1�سيفي1
ات�سح1اأنها1ل�سالح1جمموعة1معلمات1االإعاقة1العقلية.1وقد1يعود1ذلك1اإىل1طبيعة1
االإعاقة1حيث1يتطلب1املعاقون1عقليا1نوعا1من1عالقة1خا�سة1بهم1قد1تختلف1عن1

نظريتها1بالن�سبة1لبقية1االإعاقات1االأخرى.1

الفر��س الثال�ث،1وين�ص1عل���ي:1توجد1فروق1ذات1داللة1اح�سائي���ة1يف1العالقة1بني1
املعلم1والتلميذ1بربامج1الرتبية1اخلا�سة1باختالف1�سنوات1اخلربة1لدي1املعلمني1
ل�سال���ح1ذوي1اخل���ربة1املرتفع���ة.1وق���د1مت1اختب���ار1�سح���ة1ه���ذا1الفر����ص1اإح�سائي���ا1
با�ستخ���دام1اختبار1حتليل1التباين1االأحادي1.1ONE-WAY ANOVA1ويو�سح1
اجل���دول1)7(1بي���ان1باختب���ار1ه���ذه1الفر�سي���ة1لعين���ة1الذك���ور1ولعينة1االإن���اث1على1

الرتتيب
جدول)7(

الفروق بني درجات املعلمني )ن = 60( ودرجات املعلمات )ن=36( علي عبارات مقيا�س 
العالق��ة ب��ني املعلم والتلميذ يف جمال الرتبية اخلا�صة مبدينة جن��ران ح�صب اخلربة املهنية يف 
التعام��ل مع الطالب املعاقني )ب�صيطة ، متو�صطة ، كبرية( با�صتخدام حتليل التباين الحادي1

ONE-WAY ANOVA

مصدر التباينالجنس
مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

الداللةقيمة ف

الذكور

434.0612217.03بين المجموعات

غير دالة0.716 17288.27357303.303داخل المجموعات

17722.3359الكلي

اإلناث

364.6252182.312بين المجموعات

غير دالة0.579 10388.34833314.798داخل المجموعات

10752.97235الكلي

وت�سري1النتائج1املو�سحة1باجلدول1)7(1اإىل1عدم1تاأثر1العالقة1بني1املعلم1والتلميذ1
يف1مدار�ص1الرتبية1اخلا�سة1مبدينة1جنران1بح�سب1عامل1خربة1املعلم1اأو1املعلمة,1
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حي���ث1اأب���دي1املعلمون1واملعلمات1اجلدد1تقريبا1نف�ص1ادراكهم1لطبيعة1العالقة1مع1
التالمي���ذ1املعاقني1كما1هو1احل���ال1بالن�سبة1لنظرائهم1من1ذوي1اخلربة1املتقدمة.1
وميكن1تف�سري1ذلك1باأن1املعلمون1اجلدد1وحديثي1اخلربة1مبجال1االإعاقة1يبذلون1
ق�سارى1جهدهم1يف1الو�سول1مبهنتهم1اإىل1درجة1عالية1من1االأداء1وقد1يكون1اأحد1
ا�سلحته���م1يف1ذلك1العالقة1الناجحة1م���ع1طالبهم.1اأما1املعلمون1مرتفعي1اخلربة1
يف1جم���ال1االإعاق���ة1فهم1قد1نهجوا1ه���ذا1الطريق1كاملعلمني1اجل���دد1وا�ستمروا1فيه1
حتى1اأ�سحي1�سمة1من1�سمات1�سخ�سياتهم1كمعلمني1يف1جمال1الرتبية1اخلا�سة.
الفر����ص1الراب���ع,1وين�ص1عل���ي:1ال1تختلف1العالق���ة1بني1املعل���م1والتلميذ1بربامج1
الرتبي���ة1اخلا�سة1مبدينة1جنران1باختالف1االإع���داد1االأكادميي1للمعلمني.1ولقد1
مت1اختب���ار1�سح���ة1الفر�ص1اإح�سائي���ا1با�ستخدام1اختب���ار1)ت(1لداللة1الفروق1بني1
املتو�سط���ات1للعين���ات1الغري1مرتبط���ة.1ويو�سح1اجل���دول)8(1بيان1بنتائ���ج1اختبار1

�سحة1هذا1الفر�ص1اإح�سائيا1لعينة1الذكور1ولعينة1االإناث1على1الرتتيب.
جدول)8(

الفروق بني درجات املعلمني )ن = 60( ودرجات املعلمات )ن=36( علي عبارات مقيا�س 
العالق��ة ب��ني املعلم والتلميذ يف جم��ال الرتبية اخلا�ص��ة مبدينة جنران بح�ص��ب عامل املوؤهل 

التعليمي متخ�ص�صون ، وغري متخ�ص�صني
المتوسطالعددالحالة التعليميةالجنس

االنحراف 
المعياري

درجات 
الحرية

قيمة ت*

المعلمون
4493.6519.85متخصصون

580.609
1690.566.6غير متخصصين

المعلمات
2190.7020.7متخصصون

341.155
1584.0017.24غير متخصصين

*قيم1�1الدالة1اح�سائيا1عند10٫051=11٫671وعند10٫011=12٫391لدرجات1حرية1581
*قيم1�1الدالة1اح�سائيا1عند10٫051=11٫691وعند10٫011=12٫441لدرجات1حرية1341

وتو�س���ح1النتائ���ج1املوج���ودة1باجل���دول)8(1اإىل1عدم1متاي���ز1العالقة1ب���ني1املعلمني1
والط���الب1كم���ا1يدركه���ا1املعلم���ون1العامل���ون1بربام���ج1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1مبدينة1
جنران1بح�سب1االإعداد1االأكادميي1لهوؤالء1املعلمني1)متخ�س�سون,1حا�سلون1على1
درج���ة1البكالوريو����ص1يف1نف����ص1تخ�س����ص1االإعاقة,1وغي1املتخ�س�س���ني1احلا�سلني1
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عليه���ا1يف1غ���ري1تخ�س�ص1االإعاقة(.1وميكن1تف�سري1ه���ذه1النتيجة1اأن1املتخ�س�سني1
موؤهل���ني1بحك���م1اإعداده���م1االأكادمي���ي,1اإال1اأن1غ���ري1املتخ�س�سني1قد1تاأهل���وا1اأي�سا1
م���ن1خالل1ح�سولهم1عل���ى1درجة1الدبلوم1يف1تخ�س�ص1االإعاقة1التي1يعملون1فيها1
والدورات1وور�ص1العمل1التي1تعقد1مبعدل1مرة1يف1الف�سل1الدرا�سي1على1االقل.1

التو�صيات:
ت�سجي���ع1املعلم���ني1واملعلمات1العاملني1مبدار�ص1الرتبي���ة1اخلا�سة1علي1اإقامة1. 1

عالقات1مهنية1ناجحة1مع1تالميذهم1من1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة
عم���ل1دورات1اإر�سادي���ة1له���وؤالء1املعلم���ني1واملعلم���ات1ح���ول1اأ�سالي���ب1التفاع���ل1. 2

النا�سجة1مع1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة
اإج���راء1م�سابق���ات1عل���ي1م�ستوي1االإعاق���ة1الختي���ار1اأف�سل1املعلم���ني1واملعلمات1. 3

�سنويا1كمعلم1مثايل1يف1تفاعله1مع1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة1.1
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مقيا�س العالقة بني املعلم والتلميذ يف برامج الرتبية اخلا�صة
اعداد
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ا�صتاذ ال�صحة النف�صية والرتبية اخلا�صة كلية الرتبية جامعة جنران
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1 املدر�سة:1ريف1/1ح�سر11 1 1 اجلن�س:1ذكر/اأنثي11

عدد �سنوات اخلربة يف جمال العاقة1......�سنة1
املوؤه�ل التعليم�ي:1بكالوريو����ص1يف1التخ�س����ص1/1دبل���وم1ع���ال1يف1التخ�س����ص11111/1
مقي���د1بدرج���ة1او1حا�س���ل1علي1درج���ة1املاج�ست���ري1يف1التخ�س����ص1/1بكالوريو�ص1يف1

غري1التخ�س�ص1متبوع1بدورات1او1دبلوم1يف1التخ�س�ص
1111111111111111111111111111111111111111111111/ �سعوب���ات1 1/ عقل���ي1 1/ ب�س���ري1 1/ �سمع���ي1 به�ا:1 اعم�ل  الت�ي  العاق�ة  ن�وع 

اخري1..................

تعليمات:
فيم���ا1ب���ني1يدي���ك1مقيا����ص1يتكون1م���ن1301مفردة1ت�س���ال1عن1�س���كل1العالقة1بينك1
وبني1تالميذك1من1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة,1يتبع1كل1عبارة1منها151ا�ستجابات1
تبداأ1ب�1)1يحدث1دائما1وتقدر1بخم�ص1درجات(1وتنتهي1ب�1)ال1حتدث1مطلقا1وتقدر1
بدرجة1واحدة(1.1هذه1الدرجات1ال1تعرب1اال1عن1منط1كودي1للت�سحيح1.1املطلوب1
منك���م1ه���و1قراءة1العبارة1واختي���ار1االجابة1التي1تنا�سبك1بو�س���ع1دائرة1حولها1.1ال1
توجد1اجابة1�سحيحة1واخري1خاطئة1,1فكل1منا1يعرب1عما1يدور1يف1واقع1عالقته1
بطالب���ه1م���ن1ذوي1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1.1الح���ظ1اأن1ا�سم���ك1غري1مذك���ور1,1فال1
يهمن���ا1غ���ري1�س���دق1ا�ستجابتك1فق���ط1التي1ل���ن1ت�ستخدم1يف1غ���ري1اغرا�ص1البحث1

العلمي1فقط11
�سكرا1علي1تعاونك1ال�سادق1للبحث1العلمي1

يحدث1احيانا=131 يحدث1ايل1حد1ما=1141 يحدث1دائما1=11151
ال1يحدث1مطلقا=1111 يحدث1ايل1حد1ما=1121
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ميكنن���ي1اأن1اأ�س���ف1عالقت���ي1كمعلم1مع1طالبي1م���ن1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة1يف1
غالب1االأحيان1كاالتي:1

استجابتيالعبارةم

54321دافئة انفعاليا، نتقابل بوجه بشوش مع بعضنا البعض 1
54321السعادة، حيث يفرح لتعزيزي استجابته 2
54321بالتدعيم االجتماعي، يشترك في انشطتي بنشاط  3
54321نري بعضنا أننا اصدقاء، يكلمني بارتياح 4
54321باالحترام المتبادل، فال يتكلم ااإل بهدوء 5
54321متعاون في تنفيذ تعليماتي6
54321الثقة، حيث يخبرني بما يزعجه 7
54321التركيز خالل الدرس8
54321يفهم ما اقوله 9

54321يؤدي المطلوب منه بكل التزام01
54321يرتبط بي انفعاليا، فهو يبحث عني في غير اوقات الدرس11
54321اإلصرار على التعلم بدليل حفاظه على اداء واجباته21
54321التقارب، فهو يقلدني في كثير من تصرفاتي وكلماتي 31
54321االعتمادية، فال يفعل كثير من سلوكياته قبل اخذ راي كمعلم 41
12345تقدير المشاعر المتبادل، يبتسم إذا شجعته 51
12345تتصف بالصراع والحدة، فال ينفذ تعليماتي ااإل بصعوبة 61
12345عنيد، فهو مقاوم جيد لتعليماتي 71
12345غيور، فال يقبل أن اتعامل مع االخرين 81
12345عنيف، يميل الستخدام الفاظ او سلوكيات تتصف بالعدوانية 91
12345الكراهية، ال ينظر الي وجهي او يريد يستمع الي 02
12345يستنزفني في كثرة طلباته 12
12345مستفز، غير مهذب في طلباته 22
12345بارد انفعاليا، فال يستجيب ألسلوبي معه 32
12345ال يرغب في تدريسي له او االقتراب منه 42
12345منعزل، ال يحب الكالم معي مهما حاولت معه52
12345غير متحكم في سلوكه، كثير الحركة والتنقل 62
12345غير قابل للتعلم، فال يؤدي ما هو مطلوب منه مهما شجعته 72
12345يكذب، فال يقول الحقيقة ابدا82
12345يسرق، خاصة اغراضي او اغراض زمالؤه 92
12345من السهل استثارته، فال يمكن التنبؤ يردود افعاله 03

من1ف�سلك1راجع1ا�ستجاباتك1مرة1اخري1وال1ترتك1عبارة1االإ1وقد1قمت1باالإجابة1
عنها
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الأفكار الالعقالنية وعالقتها بال�صغوط النف�صية لدى اأمهات الأطفال 
ذوي ا�صطراب التوحد

اإعداد
الباحثة/ ملياء جميل عبد اهلل بدوي

الأ�صتاذ الدكتور                       الأ�صتاذ الدكتور                                 
                     اإميان فوؤاد كا�صف              ممد اأحمد �ص��عفان

اأ�صتاذ ورئي�س ق�صم ال�صحة النف�صية              اأ�صتاذ ال�صحة النف�صية  
ومدير مركز املعلومات النف�صية والرتبوية     كلية الرتبية – جامعة الزقازيق

          كلية الرتبية – جامعة الزقازيق

مقدمة: 
لق���د1اأ�سبحت1ال�سغوط1�سمة1من1�سمات1الع�سر1احلديث,1ويطلق1عليها1
اآخ���رون1القاتل1ال�سام���ت1The Silent Killer1حيث1تعد1ال�سغوط1اأحد1املظاهر1
الرئي�س���ة1التي1تت�سف1بها1حياتنا1املعا�س���رة,1اإذ1يتعر�ص1االأفراد1يف1جميع1مراحل1
حياته���م1اإىل1مواق���ف1�ساغط���ة,1وموؤث���رات1�سدي���دة1م���ن1م�سادر1عدي���دة1كالبيت,1
والعم���ل,1واملجتم���ع,1ويع���ود1ذلك1اإىل1تعقي���د1اأ�سالي���ب1احلياة,1واملواق���ف1االأ�سرية1
ال�ساغط���ة,1وبيئ���ة1العم���ل,1وطبيع���ة1احلي���اة1االجتماعي���ة؛1فاالأه���داف1كث���رية,1

واالأماين1والتطلعات1مرتفعة,1ولكن1االإحباطات1والعوائق1كثرية.1

 (Marks, Murray, Evans1
*1
واأك���د1مارك����ص1وم���وري1واإيفان���ز1واإلين���ج

(1and Willig, 2000, p. 99اأن1ال�سغ���وط1متث���ل1ال�سب���ب1الرئي�ص1وراء1ال�سعور1
باالآالم1النف�سية1واالأمرا�ص1الع�سوية.

ومم���ا1ال�سك1فيه1اأن1ثمة1عالقة1ب���ني1الوقوع1حتت1تاأثري1�سغوط1خمتلفة1
ووالدة1طف���ل1ذو1اإعاق���ة1داخ���ل1االأ�س���رة؛1الأن���ه1من1املع���روف1اأن1م���ن1اأ�سباب1حدوث1

.APA, 611مت1توثيق1املراجع1يف1منت1الر�سالة1وقائمة1املراجع1وفًقا1لقواعد* 11
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ال�سغ���وط:1ال�سع���ور1باالإحب���اط1وال�سراع,1وال�سع���ور1بالتهدي���د؛1وكل1التفاعالت1
الت���ي1تت���م1حت���ت1ال�سعور1بال�سغط1ال1ب���د1اأن1تتاأثر1ب�سكل,1اأو1باآخ���ر1بطبيعة1وحدة1

وا�ستمرارية1هذا1ال�سغط.

لذلك1يذكر1برميبلكومب1(Brimblecombe,1984,p.457)1اأن1والدي1
ذوي1االإعاق���ة1يقع���ون1يف1دائ���رة1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1العادي���ة1– مث���ل1اأي1اأ�س���رة1– 
باالإ�ساف���ة1اإىل1م�س���ادر1�سغوط1غري1عادية1ممثل���ة1يف1ال�سغط1الناجم1عن1احلياة1
مع1طفل1ذو1اإعاقة.1ومن1هنا1حدد1الباحثون1عن�سرين1اثنني1ي�سكالن1اأي1موقف1
�ساغ���ط1هم���ا:1م�س���ادر1املوق���ف1ال�ساغط,1واال�ستجاب���ة1لهذا1املوق���ف.1اإن1املواقف1
املحدثة1لل�سغوط1النف�سية1هي1تلك1االأحداث,1اأو1التغريات1احلياتية1الناجمة1عن1
االإعاق���ة؛1مما1يوؤثر1على1نظام1االأ�س���رة1ووظائفها,1وال1ترتبط1ال�سغوط1النف�سية1
باملوق���ف1املح���دث1له���ا1بقدر1م���ا1ترتب���ط1با�ستجابة1االأ�س���رة1وكيفي���ة1تقييمها1لها.

لق���د1اأك���دت1العدي���د1م���ن1الدرا�س���ات1اأن1وال���دي1االأطف���ال1ذوي1االإعاقات1
النمائية1يعانون1من1م�ستويات1اأعلى1من1ال�سغوط1النف�سية1عن1والدي1االأطفال1
 (Hodapp Ricci, Ly, Fidler., 2003; Johnston, Hessl,1طبيعي���و1النم���و
(1.1Blasey, Eliez, Erba et al., 2003كم���ا1وج���د1ويب�سرت,1ماجنيمري,1بالت,1
و�سيفيل Webster, Majnemer, Platt, and Shevell (2008) اأن1الدرجات1
عل���ى1موؤ�س���رات1ال�سغوط1الوالدي���ة1كانت1اأعلى1من851%1لدى1م���ا1يزيد1على1%401
م���ن1وال���دي1االأطف���ال1املتاأخري���ن1منائًي���ا؛1مما1ي�س���ري1اإىل1وجود1�سغ���وط1والدية1

ملحوظة.1

واأ�سر1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1التوحد1واحدة1من1تلك1االأ�سر1التي1تتعر�ص1
ل�سغ���وط1نف�سي���ة1�سدي���دة.1وتختل���ف1�س���دة1ه���ذه1ال�سغ���وط1من1فرد1الآخ���ر1داخل1
االأ�س���رة1الواح���دة,1اأو1ب���ني1اأ�سرة1واأخرى.1غري1اأنه1اأ�سحي1م���ن1املوؤكد1اأن1الوالدين1
���ا1لل�سغ���وط1النف�سي���ة1الأ�سب���اب1متع���ددة1منه���ا:1 هم���ا1اأك���ر1اأف���راد1االأ�س���رة1تعر�سً
�سعوره���م1بامل�سوؤولية1جتاه1طفلهم���ا,1وطبيعة1عملهم,1وعالقاتهم1االجتماعية...1
وغريه���ا1م���ن1العوامل1االأخ���رى,1وقد1يلجاأ1الوالدان1نتيج���ة1لذلك1لالنعزال1عن1
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االآخري���ن,1واحتجاز1الطف���ل1يف1املنزل,1وعدم1اإظهاره1لالآخرين,1وال�سعور1بفقدان1
الطف���ل,1وال�سع���ور1بالدوني���ة1والنق�ص,1واله���روب1من1الواقع,1وع���دم1القدرة1على1
مواجه���ة1حقيق���ة1االأم���ر,1وتناق�ص1االن�سج���ام1النف�سي1ب���ني1االآب���اء,1وبينهم1وبني1
باق���ي1اأفراد1االأ�سرة.1وتعد1تلك1املظاهر1دالالت1تعرب1عن1ال�سغوط1النف�سية1التي1
يعي�سونه���ا1والت���ي1ميك���ن1عزوها1ب�سكل1اأ�سا�سي1لوجود1طف���ل1يعاين1من1ا�سطراب1

التوحد1يف1الأ�سرة1)�سو�سن1اجللبي,20051(.

اإن1اأ�س���ر1االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1التوحد1تواجه1�سغوًط���ا1نف�سية1تتجاوز1
م���ا1ميك���ن1اأن1تتعر����ص1ل���ه1غريه���ا1م���ن1االأ�سر1االأخ���رى1الت���ي1لديها1اأطف���ال1ذوي1
اإعاقات.1وعادة1ما1تبداأ1هذه1ال�سغوط1مبكًرا1بعد1ميالد1طفل1لها1يعاين1من1هذا1
اال�سطراب,1وت�ستمر1ال�سغوط1معها1طوال1حياة1الطفل,1وترتبط1تلك1ال�سغوط1
بالعديد1من1امل�سكالت1االأخرى1التي1تواجهها1على1اأثر1ذلك1والتي1تتنوع1لت�سمل1
امل�س���كالت1ال�سخ�سية,1واملهنية,1والزوجية,1واملالية,1و�سغوط1اأخرى1تتعر�ص1االأم1
له���ا,1وغريه���ا1)ع���ادل1عبد1اهلل,20141(.1وهو1م���ا1ك�سفت1عنه1نتائ���ج1الدرا�سة1التي1
ق���ام1بها1جيبتا1و�سينغ���ال1Gupta and Singhal, 2005)(1من1اأن1االأطفال1ذوي1
ا�سط���راب1التوح���د1يعر�س���ون1االأ�س���رة1لل�سغ���وط1النف�سية,1واأن1ح���وايل701%1من1
االأمه���ات1و401%1م���ن1االآب���اء1يتعر�سون1لل�سغ���وط1النف�سية1ب�سب���ب1اإعاقة1الطفل,1
كم���ا1اأو�سح���ت1الدرا�س���ة1اأن1تل���ك1ال�سغوط1الوالدي���ة1توؤثر1عل���ى1خمتلف1جوانب1

النمو1لدى1الطفل1ذو1ا�سطراب1التوحد1املعريف1وال�سلوكي1واالجتماعي.

وك�سف���ت1نتائ���ج1درا�س���ة1نادي���ة1اأب���و1ال�سع���ود1)1997(1اأن1اإجم���ايل1ال�سغوط1
الوالدي���ة1يف1اأ�س���ر1االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1التوح���د1اأعلى1من1الدرج���ة1املعيارية1
املح���دد1باملقيا����ص1للدرج���ة1الكلية1لل�سغوط؛1مم���ا1يتبني1اأن1العالق���ة1بالطفل1يف1
عين���ة1الدرا�س���ة1والعين���ة1ال�سابطة1تعد1موؤ�س���ًرا1لتعر�ص1نظ���ام1الوالدية1للخطر1

االأمر1الذي1يتطلب1التدخل1باخلدمات1االإر�سادية.

وع���ادة1م���ا1تواجه1امل���راأة1�سغوًط���ا1اأكرب1من1الرج���ل1عند1قيامه���ا1بدورها1
كزوج���ة1واأم,1وتواج���ه1كًم���ا1م���ن1ال�سغ���وط1تتعل���ق1بغمو����ص1ه���ذا1ال���دور,1وتع���دد1
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االأدوار,1وال�س���راع1الن���اجت1عن1ذلك,1واالأعباء1الزائدة1عل���ى1كاهلها,1والتي1تختلف1
باخت���الف1املقايي�ص1الثقافية1يف1املجتمع1وباملعايري1املتعلقة1بدورها1كزوجة1وكاأم.1
وق���د1يج���د1الوال���دان1نف�سيهما1غ���ري1موؤهلني1لتحم���ل1اأعباء1النم���ط1اجلديد1من1
احلي���اة1وحتدياتها,1وتنق�سه���م1املعلومات1واملهارات1الالزمة1الأداء1االأدوار1املتعددة1
والتواف���ق1م���ع1متطلب���ات1احلياة,1خا�سة1م���ع1وجود1طفل1ذي1اإعاق���ة؛1فاالأم1ت�سعى1
للقي���ام1بدوره���ا1كاأم,1ولكنها1مل1تتهياأ1بالقدر1الكايف1للقيام1بهذا1الدور,1فهي1تريد1
الطف���ل1وحتب���ه؛1اإال1اأنها1يف1نف�ص1الوقت1تواجه1م�ساع���ب1يفر�سها1القيام1بالدور1
املن���وط1به���ا,1خا�سة1اأن1االأم1هي1التي1تتحمل1القدر1االأكرب1من1ال�سغط1االنفعايل1

.(Sakaguchi & Beppu, 2007)1يف1اأدوار1العائلة1كلها

وت�س���ري1نتائج1درا�س���ة1بو�س���رت1(Pochtar, 2010)1اإىل1اأن1والدي1االأطفال1
ذوي1االإعاق���ة1يعاي�سون1م�ستوي���ات1اأعلى1من1ال�سغوط1النف�سية1عن1اآباء1االأطفال1
غري1ذوي1االإعاقة,1وتلك1ال�سغوط1توؤثر1ب�سكل1دال1على1�سلوكيات1الوالدية,1والتي1
له���ا1تاأثري1بال���غ1على1اجلوانب1الوجدانية1للطفل.1وهو1ما1اأكدته1اأي�سا1درا�سة1كل1
 (Dumas, Wolf, Fisman, and1م���ن1دوما����ص,1وول���ف,1وفي�سم���ان,1وكيليج���ان
(1Culligan, 1991م���ن1اأن1اأمه���ات1االأطفال1ذوي1ا�سط���راب1التوحد1يعانني1من1
درج���ات1مرتفع���ة1م���ن1االإحباط1والياأ����ص1مبقارنته���ن1باأمهات1االأطف���ال1امل�سابني1

باأنواع1اأخرى1من1االإعاقات.

يتعر����ص1 الت���ي1 وال�سغ���وط1 الالعقالني���ة1 االأف���كار1 ب���ني1 العالق���ة1 اإن1
ال�سابق���ة11111111111111 الدرا�س���ات1 م���ن1 العدي���د1 اأكدته���ا1 فئاته���م1 االأ�سخا����ص1مبختل���ف1 له���ا1
 (Hyland, Shevlin, Adamson, & Boduszek, 2014; Philip,

Shevlin, Adamson, & Boduszek, 2014)

وم���ن1اجلدير1بالذكر1االإ�س���ارة1اإىل1اأن1االأحداث1ال�ساغط���ة1التي1تواجهها1
اأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1التوح���د1لي�ست1بح���د1ذاتها1امل�سبب���ة1لل�سغوط؛1
ب���ل1ُيع���زى1ذلك1اإىل1الف���روق1يف1اإدراكهن1لها,1باعتبار1ذلك1ه���و1امل�سبب1االأ�سا�ص1يف1
حدوثها.1وعليه,1ميكن1النظر1اإىل1االأحداث1ال�ساغطة1باعتبارها1معرفية1املن�ساأ,1
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اأي1يعتم���د1�سع���ور1اأمهات1االأطفال1ذوي1ا�سط���راب1التوحد1بقدرتهن1على1التحكم1
باالأح���داث1ال�ساغط���ة1عل���ى1كيفي���ة1اإدراكهن1لها,1وال���ذي1بدوره1يوؤث���ر1يف1كل1من1

تقييمهن1املعريف1لها,1واأ�سلوب1التعامل1معها1)اإبراهيم1العثمان,20111(.

وبح�سب1راأي1املعرفيني,1فاإن1ال�سخ�ص1الذي1يتمتع1ب�سحة1نف�سية1منا�سبة,1
هو1الذي1ُيف�ّسر1اخلربات1املهددة1له1بطريقة1متكنه1من1املحافظة1على1االأمل,1ومن1
ا�ستعم���ال1مهارات1منا�سبة1يف1حل1امل�سكالت,1وا�ستعم���ال1اأ�ساليب1معرفية1منا�سبة1
يف1مواجه���ة1ال�سغ���وط1النف�سي���ة,1بينما1ال�سخ����ص1الذي1ال1يتمت���ع1ب�سحة1نف�سية1
منا�سبة1هو1الذي1يفقد1االأمل,1وال�سعور1بالعجز,1وال1يتمكن1من1اال�ستجابة1بثقة1
واقت���دار1ملتطلبات1البيئة,1كما1يعجز1ع���ن1ا�ستعمال1االأ�ساليب1املعرفية1املنا�سبة1يف1

.(Calhoun, & Acocela, 1990)1مواجهة1ال�سغوط1النف�سية

ثانيا: م�صكلة البحث
 The International Society for1ك�سف���ت1اجلمعي���ة1الدولي���ة1للتوح���د
1Autismاأن1ن�سب���ة1ح���دوث1ا�سط���راب1التوح���د1تق���در1بح���وايل1)14– 5(1اأطف���ال1
ل���كل1)10000(1والدة1بالن�سب���ة1للح���االت1الكال�سيكي���ة1للتوح���د,1واأن1الذكور1اأكر1
احتم���ااًل1لالإ�ساب���ة1با�سط���راب1التوحد1من1االإناث1حيث1ت���رتاوح1بني1)11:151/41(1
 (Newschaffer, Croen, Daniels, Giarelli, Grether, et al., 2007, p.
(253 –1.252فيم���ا1اأ�س���ارت1تقديرات1اأخ���رى1اأن1ن�سبة1انت�س���ار1ا�سطراب1التوحد1
بني1االأطفال1ي�سل1اإىل1)60(1طفاًل1لكل1)10000(1طفل1وهذا1املعدل1من1االنت�سار1
1Developmental Disorders 1 اأك���ر1اال�سطراب���ات1النمائي���ة1 يجعل���ه1ثال���ث1
�سيوًعا1(Barbaresi, Katusic, & Colligan, 2005).1وبداأت1اأعداد1االأطفال1
الذي���ن1يعان���ون1م���ن1ا�سط���راب1التوحد1يف1ال���دول1العربي���ة1ب�سفة1عام���ة,1وم�سر1
ب�سف���ة1خا�س���ة1تتزاي���د1يف1احلقبة1االأخرية,1ولع���ل1ذلك1يوؤكد1لنا1عل���ى1اأن1الك�سف1
ع���ن1ا�سط���راب1التوحد1يف1االآونة1االأخرية1اأ�سب���ح1اأكر1حتديًدا؛1مما1كان1عليه1يف1
احلقب1ال�سابقة1والتي1يعتقد1اأن1اأخطاء1ت�سخي�ص1ا�سطراب1التوحد1خاللها1كانت1
1.(Seif Eldin, Habib, Noufal, Farrag Bazaid, et. al, 2008)1كث���رية
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ومن1خالل1مالحظات1الباحثة1يف1عملها1مبدر�سة1الرتبية1الفكرية,1وترددها1
على1املراكز1اخلا�سة1بتقدمي1خدمات1متخ�س�سة1لالأطفال1ذوي1ا�سطراب1التوحد1
الحظ���ت1م���دى1ال�سيق1وال�سعور1بال�سغوط1الذي1تعاين1منه1اأمهات1االأطفال1ذوي1
ا�سط���راب1التوح���د1اأثناء1احلديث1معهن1عن1تعاي�سهن1م���ع1اأطفالهن,1االأمر1الذي1
ا1عن1مت�سكه���ن1ببع�ص1املعتقدات1واالأف���كار1الالعقالنية1لديهن1االأمر1 ك�س���ف1اأي�سً

الذي1قد1يزيد1من1حده1ما1يعانني1من1تلك1ال�سغوط.

وم���ن1خالل1مراجعة1الباحث���ة1لعدد1من1الدرا�س���ات1ال�سابقة1ك�سفت1نتائج1
 (Tomanik, Harris and Hawkins,1درا�س���ة1توماني���ك,1وهاري����ص,1وهاوكن���ز
(12004اأن1ثلث���ي1اأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1التوح���د1قد1و�سل���ن1مل�ستويات1
مت�ساع���دة1ومرتفع���ة1م���ن1ال�سغ���وط1النف�سي���ة.1وه���و1م���ا1اأكدت���ه1العدي���د1م���ن1
الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1م���ن1اأن1اأمهات1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1التوح���د1يعانني1من1
 (Boyd, 2002;1:سع���ور1وا�س���ح1بال�سغ���وط1النف�سية1ومن1بينه���ا1درا�سة1كل1م���ن�
 Ekas, Whitman & Shivers, 2009; Phetrasuwan & Miles 2009;
(1Rodrigue, Morgan, & Geffken,1992؛1ب���ل1اأكد1عدد1اآخر1من1الباحثني1
اأن1اأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1التوحد1اأك���ر1�سعوًرا1بال�سغوط1النف�سية1من1
اأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1االإعاق���ات1االأخرى؛1مثل:1ذوي1متالزم���ة1داون,1ومتالزمة1
اإك����ص1اله����ص,1واالإعاق���ة1الفكري���ة1ال�سدي���دة1ومن1بني1تل���ك1الدرا�س���ات1دار�سة1كل1
 (Beck, Hastings & Daley 2004; Dumas, Wolf, Fisman, &1:م���ن

.Culligan, 1991; Weiss, 2002; White, & Hastings, 2004)

وتتحدد م�سكلة البحث يف الت�ساوؤلني التاليني هما: 

م���ا1اأك���ر1االأف���كار1الالعقالني���ة1�سيوًعا1بني1اأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1(11)
التوحد؟.

هل1توجد1عالقة1بني1ال�سغوط1النف�سية1لدى1اأمهات1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1(21)
التوحد1واالأفكار1الالعقالنية1لديهن؟.
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ثالثا: اأهداف الدرا�صة 
ت�سعى1الدرا�سة1احلالية1اإىل1ما1يلي:

(11 التع���رف1على1االأف���كار1الالعقالنية1ل���دى1اأمهات1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1(
التوحد.

(21 الك�س���ف1ع���ن1العالقة1ب���ني1ال�سغوط1النف�سي���ة1لدى1اأمه���ات1االأطفال1ذوي1(
ا�سطراب1التوحد1واالأفكار1الالعقالنية1لديهن.

رابعا: اأهمية البحث 
ت�ستمد1الدرا�سة1احلالية1اأهميتها1من1النقاط1التالية:

(11 االإ�سه���ام1يف1التاأ�سي���ل1النظ���ري1لع���دد1م���ن1املفاهي���م1املهمة؛1مث���ل:1االأفكار1(
الالعقالني���ة1ل���دى1اأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1التوح���د,1وال�سغوط1

النف�سية1لدى1اأمهات1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1التوحد.
(21 عل���ى1الرغ���م1من1ارتفاع1م�ستوى1ال�سغوط1النف�سي���ة1لدى1اأمهات1االأطفال1(

ذوي1ا�سطراب1التوحد؛1اإال1اأن1اهتمام1الدرا�سات1ال�سابقة1وخا�سة1العربية1
منها1مل1يكن1من1بينها1ما1يركز1على1التعرف1على1دور1االأفكار1الالعقالنية1

يف1ارتفاع1م�ستوى1ال�سغوط1النف�سية1لديهن.

خام�صا: م�صطلحات الدرا�صة الإجرائية
ا�سطراب التوحد:1اأ�سارت1املراجعة1الرابعة1للدليل1الت�سخي�سي1واالإح�سائي1( 1)

(DSM-IV-R)1ال�س���ادرة1ع���ام1)2000(1لرابط���ة1 لال�سطراب���ات1العقلي���ة1
 (American psychiatric Association,1الط���ب1النف�س���ي1االأمريكي���ة
(12000اأن1الطف���ل1ذو1ا�سط���راب1التوحد1يعاين1من1عجز1يف1ثالثة1جماالت1
رئي�سة1يطلق1عليها1الباحثون1ثالوث1ا�سطراب1التوحد1وهي:1)1(1اأن1يعاين1
الطف���ل1م���ن1م�س���كالت1تتعلق1بالتفاع���ل1االجتماع���ي.1)2(1اأن1يق���وم1ببع�ص1
االأن�سط���ة1ال�سلوكي���ة1التي1ال1تتنا�سب1مع1م�ستوى1من���وه1مثل1القيام1ببع�ص1
احلركات1النمطية1املتكررة.1)3(1اأن1يعاين1من1م�سكالت1يف1عملية1التوا�سل1
مع1االآخرين؛1باالإ�سافة1اإىل1الق�سور1ال�سديد1يف1ا�ستخدام1مهارات1التوا�سل1
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غري1اللفظي1مثل1نظرات1العني,1واالإمياءات1والتلميحات1التي1ت�ستخدم1يف1
.(American Psychiatric Association, 2000) ”.عملية1التوا�سل

ال�سغ�وط النف�سي�ة لدى اأمهات الأطف�ال ذوي ا�سط�راب التوحد: “درجة1( 2)
ا�ستجاب���ة1االأمه���ات1لالأح���داث,1اأو1املتغ���ريات1البيئي���ة1يف1حياته���ن1اليومي���ة1
ب�سب���ب1خ�سائ����ص1و�سم���ات1اأطفاله���ن1ذوي1ا�سط���راب1التوح���د,1وم�س���كالت1
املادي���ة,1 االأعب���اء1 اإىل1 باالإ�ساف���ة1 باملهني���ني,1 ت�سخي����ص1حالت���ه,1وعالقته���ا1
والوظيفي���ة,1واالجتماعي���ة؛1مم���ا1يرتت���ب1علي���ه1جمموع���ة1م���ن1االأعرا����ص1
النف�سي���ة؛1مث���ل:1�سعوره���ن1بال�سي���ق,1واله���م,1واحل���زن,1والكاآب���ة,1والياأ����ص,1

والتي1تتزامن1يف1حدوثها1مع1تعر�سهن1للمواقف1ال�ساغطة1واملهددة«.1

الأف�كار الالعقالني�ة ل�دى اأمه�ات الأطف�ال ذوي ا�سط�راب التوح�د: »ه���ي1( 3)
جمموع���ة1م���ن1املعتقدات1واالأفكار1اخلاطئة1وغ���ري1املنطقية1التي1توؤمن1بها1
اأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1التوح���د,1والتي1تت�سم1بع���دم1مو�سوعيتها,1
واملبني���ة1على1توقعاتهن1ال�سلبية1جتاه1اأطفاله���ن,1وعلى1املبالغة,1والتعميم,1

والثنائية,1والتطرف,1واأخطاء1احلكم1واال�ستنتاج«.1

�صاد�صا: مددات الدرا�صة
تتلخ�ص1حمددات1الدرا�سة1فيما1يلي:

املح�ددات املنهجي�ة:1ا�ستخدم���ت1الباحث���ة1يف1ه���ذه1الدرا�س���ة1املنه���ج1الو�سفي1
التحليلي.

املح�ددات الب�سري�ة:1تكونت1عين���ة1الدرا�سة1م���ن1)47(1اأًما1الأطف���ال1يعانون1من1
ا�سطراب1التوحد,11وقد1تراوحت1اأعمارهن1ما1بني1301-140عاًما.

املح�ددات الزمنية:1مت1تطبي���ق1االأدوات1خالل1الف�سل1الدرا�سي1االأول1من1العام1
الدرا�سي20131-20141م.

املح�ددات املكاني�ة: مت1تطبيق1يف1ع���دد1من1املراك���ز1واملدار����ص1املعنية1بتقدمي1
خدمات1لالأطفال1الذين1يعانون1من1ا�سطراب1التوحد1مبحافظة1ال�سرقية.
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الإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة:
ال�سغوط لدى اآباء الأطفال ذوي الإعاقات:( 1)

تع���رب1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1ل���دى1اأولي���اء1اأم���ور1ذوي1االإعاق���ات1ع���ن1ذل���ك1
التاأث���ري1ال�سي���ئ1الذي1يحدثه1وجود1طفل1ذي1اإعاقة1)وما1يت�سم1به1من1خ�سائ�ص1
�سلبي���ة(1ل���دى1الوالدي���ن؛1فيثري1لديهم1ردود1فع���ل1عقلية1وانفعالي���ة,1اأو1ع�سوية1
غ���ري1مرغوب���ة1تعر�سه���م1للتوت���ر,1وال�سي���ق,1والقلق,1واحل���زن,1واالأ�س���ى,1كما1قد1
يعان���ون1من1بع�ص1االأعرا�ص1النف�ص1ج�سمية1التي1ت�ستنفذ1طاقاتهم1وحتول1دون1
قدرتهم1على1الرتكيز1فيما1يقومون1به1من1اأعمال1)عبد1العزيز1ال�سخ�ص1وزيدان1

ال�سرطاوي,1,19981�ص61(.

اإن1مول���د1طف���ل1ذو1اإعاقة,1ق���د1يولد1ال�سعور1بالياأ����ص1والقلق1والذنب1لدى1
االأ�س���رة,1وق���د1ي�سبح1يف1نظر1كثري1من1االآباء1رمًزا1لنوع1م���ن1التعب1حل1باالأ�سرة,1
مل���ا1يك���ون1ق���د1ارتكب���ه1االأب,1اأو1االأم1من1ذنوب1واآث���ام,1وي�سبح1تهدي���ًدا1الآمال1االآباء1
بالن�سب���ة1الأبنائه���م1يف1مث���ل1ه���ذه1احل���االت,1ق���د1يرف�س���وا1الطف���ل1وال1يتقبلون���ه,1
وي�سب���ح1منب���وًذا1منه���م,1وقد1ينك���رون1االإعاقة1عن���ده,1وقد1جند1اآب���اء1اآخرين1اأقل1

قلًقا1و�سعوًرا1بالذنب1)جمال1حمزة,19921(.

ولي����ص1هن���اك1�س���ك1يف1اأن1تربي���ة1طف���ل1ذي1ا�سط���راب1التوح���د1رمبا1ميثل1
حتدي1كبري1لالآباء.1ومن1ناحيٍة1اأخرى1فاإن1معلوماتنا1عن1كيفية1امل�سكالت1التي1
يعاين1منها1االآباء1والتي1ترتبط1بالق�سور1النمائي1لدى1الطفل1ال1تزال1حمدودة.1
1Hoff1وق���د1اأورد1جاك1ا�ستيورت1)1,1996�ص1�ص1761-177(1ما1ذكره1هوف
من1اأن1االأزمات1التي1يتعر�ص1لها1اآباء1االأطفال1ذوي1االإعاقة1التي1ت�سكل1�سغوًطا1
عليه���م1ال1تقت�س���ر1فق���ط1عل���ى1اكت�ساف1االإعاق���ة,1واإمن���ا1تظهر1يف1اأوق���ات1عديدة,1
منه���ا:1ح���ني1تظه���ر1على1الطف���ل1م�س���كالت1�سلوكية1غ���ري1ماألوفة1لن���وع1االإعاقة,1
وح���ني1ميث���ل1الطفل1عبًئا1ثقياًل1ال1يطاق1م���ع1افتقار1االآباء1مل�سادر1رعايته,1وحني1
ُيرف����ص1الطف���ل1م���ن1املجتم���ع,1وح���ني1يدخل1الطف���ل1املدر�سة1وال1ينج���ح1يف1�سف1

التعليم1العام,1وحني1ي�سل1ملرحلة1املراهقة...1وغريها1من1املراحل1االأخرى.
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ويف1الدرا�س���ات1االأوىل1نح���و1ه���ذا1املو�س���وع1ق���ام1ه���ول1روي���د,1وم���اك1اآرث���ر1
(Holroyd, and McArthur, 1976) مبقارن���ة1ال�سغ���وط1الت���ي1يع���اين1منه���ا1
اأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1التوح���د1واأمهات1االأطف���ال1ذوي1متالزمة1داون.1
وبعي���ًدا1عن1امل�س���كالت1ال�سائعة1التي1ترتب���ط1بال�سحة,1وامل���زاج1املكتئب,1وال�سعور1
باإف���راط1االأعب���اء,1والنظ���رة1الت�ساوؤمي���ة1نح���و1امل�ستقب���ل,1وحمدودي���ة1الفر����ص1
االأ�سرية1فاإن1اأمهات1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1التوحد1كانت1اأكر1�سغوًطا1وخا�سة1
املرتبط���ة1با�سطح���اب1الطفل1اإىل1االأماك���ن1العامة,1واعتماده1كلي���ًة1على1والديه,1

واالفتقار1اإىل1فر�ص1احل�سول1على1خدمات1خا�سة.1

وف���ى1معج���م1امل�سطلحات1النف�سي���ة1والرتبوية1تعرف1ال�سغ���وط1النف�سية1
باأنه���ا:1“ه���ى1عوام���ل1خارجي���ة1�ساغط���ة1على1الف���رد1�س���واء1بكليته,1اأو1ج���زء1منه,1
وبدرج���ة1توجد1لدي���ه1�سعورا1بالتوت���ر,1اأو1ت�سويًها1فى1تكام���ل1�سخ�سيته,1وحينما1
ت���زداد1ح���دة1هذه1ال�سغوط1فاإن1ذلك1قد1يفقد1الف���رد1قدرته1على1التوازن,1ويغري1
من���ط1�سلوك���ه1عم���ا1هو1علي���ه1اإىل1منط1جدي���د”(1ح�س���ن1�سحاتة,1وزين���ب1النجار,1

1,2003�ص2081(.

ويف1الفرتة1االأخرية1اأ�سارت1االأبحاث1اإىل1اأن1اأمهات1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1
التوحد1اأقل1يف1التوجه1نحو1امل�ستقبل1االإيجابي1عن1اأمهات1االأطفال1ذوي1العر�ص1
(Abbeduto, Seltzer, Shattuck, Krauss, Orsmond, et al. 2004)1داون

ومت1احل�س���ول1عل���ى1نتائج1م�سابه���ة1من1خالل1الدرا�سة1الت���ي1قدمها1بوما1
و�سكيويت���زر1(Bouma, and Schweitzer, 1990)1عن���د1مقارنته���م1الأمه���ات1
االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1التوح���د1واأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1االإعاق���ات1احلركي���ة1
واالأطفال1االأ�سحاء1حيث1وجد1اأن1اأمهات1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1التوحد1يعانون1
مزي���د1من1االإجهاد1الع�سبي1ب�سبب1امل�س���كالت1التي1ترتبط1بالنمو1املعريف1للطفل1
واحلاج���ة1اإىل1اإ�س���راف1م�ستم���ر1واعتمادية1الطف���ل1ب�سكل1م�ستمر1عل���ى1الرعاية.1
وتع���د1م�س���كالت1ال�سلوكية1ل���دى1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1التوحد1اأح���د1املوؤثرات1

امللحوظة1والدالة1ارتباًطا1بال�سغوط1النف�سية.1
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 (Koegel, Schreibman, Loos, Dirlich–1ولق���د1قام1كوجل1واآخرون
(1Wilhelm, Dunlap, et al., 1992بو�س���ف1من���ط1ثاب���ت1اإىل1ح���ٍد1م���ا1م���ن1
ال�سعوب���ات1الت���ي1يع���اين1منه���ا1اأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1التوح���د1يعتمد1
عل���ى1عم���ر1الطف���ل,1والنمو1العقل���ي,1واملنطق���ة1اجلغرافي���ة,1واخللفي���ة1الثقافية,1
وال�سغوط1التي1ترتبط1مب�ستقبل1الطفل,1ومنوه1املعريف,1واعتماده1على1الرعاية1

وعزله,1اأو1ا�ستبعاده1االجتماعي.

ويف1درا�س���ة1قدمه���ا1بيزوال1(Pisula, 2007)1اأ�س���ارت1اأمهات1االأطفال1ذوي1
ا�سط���راب1التوح���د1اإىل1اأنهن1يعانني1من1م�ستويات1اأعلى1م���ن1ال�سغوط1النف�سية1
ع���ن1اأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1متالزم���ة1داون1عل���ى1)7(1م���ن1)15(1مقيا����ص1فرع���ي1
موج���ودة1يف1ا�ستبي���ان1امل�س���ادر1وال�سغوط.1واأكرب1الفروق1ب���ني1املجموعات1كان1يف1

اعتمادية1الطفل,1وال�سعوبات1املميزة1لل�سمات1ال�سخ�سية1للطفل.1

 (Rodrigue, Morgan, and واأ�س���ار1رودريج���و1ومورج���ان,1وجيفك���ني1
(1Geffken, 1992اإىل1اأن1االآب���اء1ق���د1الحظ���وا1تاأث���ري1الطفل1عل���ى1فر�ص1جميع1
اأفراد1االأ�سرة1من1ال�سعور1بالر�سا1عن1احتياجاتهم1ون�ساطهم1االأ�سري1ب�سكٍل1عام.1
و�ستاهم���ري11111111111111111111111111111111 ف���رازي,1 وبروكم���ان–  –اإريك���زن,1 بيك���ر1 وي�س���ري1
م���ا1 1(Baker– Ericzen, Brookman– Frazee, and Stahmer, 2005)
ك�سف���ت1عنه1العديد1م���ن1الدرا�سات1اأن1م�ستوى1ال�سغوط1لدى1اآباء1االأطفال1ذوي1

ا�سطراب1التوحد1اأعلى1منه1لدى1اآباء1االأطفال1طبيعي1النمو.

 (Tehee, Honan, and Hevey,1ولق���د1وج���د1تيه���ي,1وهون���ان,1وهيف���ي
(12009اأن1اأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1التوحد1اأكر1ب�س���كل1دال1اإح�سائًيا1يف1

ال�سعور1بال�سغوط1النف�سية1عن1اآبائهم.1

اإن1�س���دة1ال�سغ���وط1الت���ي1يع���اين1منه���ا1وال���دي1االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1
التوحد1كان1لها1اآثار1�سلبية1خطرية1على1ال�سحة1وال�سعادة1الذاتية1والتفاعل1مع1

1.(Pisula, 2011)1حياة1الطفل1واالأ�سرة
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واأ�سارت1العديد1من1الدرا�سات1اإىل1اأن1اآباء1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1التوحد1
اأفق���ر1واأ�سعف1يف1ال�سعور1بال�سحة,1واأقل1�سع���وًرا1بال�سعادة1النف�سية1والذاتية1عن1
(Abbeduto, et al., 2004)1اآباء1االأطفال1ذوي1االختالالت1الوظيفية1االأخرى

كم���ا1اأ�س���ار1بيرتا�س���وان1ومايل���ز1 (Phetrasuwan & Miles, 2009)اإىل1
اأن1اأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1التوحد1اأعلى1يف1م�ستوي���ات1ال�سغوط,1واأكر1
اإظهاًرا1الأعرا�ص1االكتئاب,1واأقل1يف1اإظهار1م�ستويات1ال�سعادة1الذاتية1عن1االأمهات1

االأقل1يف1م�ستوى1ال�سغوط.1

كم���ا1اأو�سح���ت1درا�س���ة1هوت���ون1وكارون1(Hutton & Caron, 2005) اإىل1
اأن1ال�سغوط1التي1يعاين1منها1والدي1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1التوحد1توؤثر1على1
العدي���د1من1جوانب1حياتهم1االأ�سرية؛1مثل:1الوقت1الذي1يق�سونه1مًعا,1والقدرة1

على1التخطيط1املنظم1والتلقائي,1والعالقات1الزوجية.1

 (Moes, Koegel,1وكم���ا1ذك���ر1موي����ص,1وكوجي���ل,1و�س�سرومب���ان,1ولو����ص
(1Schreibman, and Loos, 1992ف���اإن1االأمهات1يعانني1مزيًدا1من1ال�سغوط1
يف1اأرب���ع1جم���االت1ه���ي:1م�س���كالت1الوالدي���ة,1والكف���اءة1الذاتي���ة1ل���دى1الطف���ل,1

وال�سلوك,1والنمو1البدين.1

وق���د1ح���دد1�سمي���ث1(Smith, 1984)1فيم���ا1اأوردت1اأم���رية1بخ����ص1)2003(1
ع���دة1اأن���واع1م���ن1ال�سغ���وط,1عادة1م���ا1ترتب���ط1برتبية1الطف���ل1ذي1االإعاق���ة,1وهذه1
العوامل1ال�ساغطة1تو�سح1اأكر1امل�سوؤوليات1االإ�سافية1غري1املتوقعة,1والتي1يجب1
اأن1يتعام���ل1معه���ا1اآب���اء1االأطف���ال1ذوي1االإعاقة,1واأه���م1هذه1العوام���ل1والتي1ت�سبب1

ال�سغوط1ما1يلي:1
(11 التفكري1بحالة1الطفل.1(
(21 اختالف1مظهر1الطفل1عن1االآخرين.1(
(31 حاجة1الطفل1للكثري1من1االنتباه.1(
(41 �سعوبة1توفري1العناية1امل�ستمرة.1(
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(51 التعر�ص1لالإحباط1واالحتقار.1(
(61 االجتاهات1ال�سالبة1نحو1ذوي1االإعاقة.1(
(71 تدين1احرتام1الذات.1(
(81 تقليل1الوقت1الذي1يحتاجه1بقية1االأفراد1يف1االأ�سرة.1(
(91 قلة1الوقت1الذي1يق�سيه1االأبوين1مًعا.1(
(101 �سعور1االأ�سدقاء1بعدم1الراحة1وابتعادهم1عن1االأ�سرة.1(
(111 جتنب1املواقف1االجتماعية.1(
(121 قلة1املكافاآت1املخ�س�سة1لالآباء.(
(131 انف�سال1ومقاطعة1يف1عالقة1االأب1بالطفل.(
(141 ردود1فعل1�سالبة1من1قبل1االأ�سرة1واالأقارب.1(
(151 قلة1املعلومات1الدقيقة1عن1ذوي1االإعاقة.1(
(161 زيادة1تكاليف1الرعاية1الطبية1واملعدات1اخلا�سة.1(
(171 التناق�ص1يف1االآراء.1(
(181 االأ�سئلة1املجهولة1واملتعلقة1بامل�ستقبل.1(

ومل���ا1كان1م���ن1املوؤ�س���رات1عل���ى1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1االكتئ���اب,1واالن�سح���اب1
الزوجي���ة1 العالق���ات1 يف1 وامل�س���كالت1 لالأف���راد1 االنفعالي���ة1 واحلال���ة1 االجتماع���ي,1
وال�سراع���ات1االأ�سري���ة1فاإن1ال�سغوط1تقا�ص1عادة1م���ن1خالل1قيا�ص1م�ستوى1حدوث1
هذه1املوؤ�سرات1)مني1احلديدي,1وجميل1ال�سمادي,1وجمال1اخلطيب,1,19941�ص10(.

وهك���ذا1يق���ع1وال���دي1الطف���ل1ذو1االإعاق���ة1يف1دائ���رة1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1
االعتيادي���ة1– مث���ل1اأي1اأ�س���رة1– باالإ�ساف���ة1اإىل1م�سادر1�سغوط1غري1عادية1ممثلة1
يف1ال�سغ���ط1الناج���م1ع���ن1احلياة1م���ع1طفل1ذو1ا�سط���راب1التوحد,1وم���ن1هنا1حدد1

الباحثون1عن�سرين1اثنني1ي�سكالن1اأي1موقف1�ساغط1هما:1
(11 م�سادر1املوقف1ال�ساغط.(
(21 اال�ستجابة1لهذا1املوقف.1(
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اإن1املواق���ف1املحدث���ة1لل�سغ���وط1النف�سية1ه���ي1تلك1االأح���داث,1اأو1التغريات1
احلياتي���ة1الناجم���ة1ع���ن1االإعاق���ة؛1مم���ا1يوؤثر1عل���ى1نظ���ام1االأ�س���رة1ووظائفها.1وال1
ترتبط1ال�سغوط1النف�سية1باملوقف1املحدث1لها1بقدر1ما1ترتبط1با�ستجابة1االأ�سرة1

وكيفية1تقييمها1لها.

ومت�ر ال�سغ�وط وفًقا مل�ا اأ�سار اإلي�ه جري�ن (Green, 1990) عرب ثالث�ة مراحل 
رئي�سة هى:

اأولً: الأحداث اخلارجيةEnvironmental input1؛1وهى1االأحداث1اخلارجية1التى1
حت���دث1للفرد1بدون1اإرادته؛1مث���ل:1الفي�سانات,1اأو1فرتة1احلب�ص1بال�سجن,1

اأو1وفاة1�سخ�ص1عزيز,1اأو1ميالد1طفل1ذي1اإعاقة.
ثانًيا: مرحلة التقييمAppraisal of Environmental input1؛1وهى1مرحلة1
تقدي���ر1احل���دث1ال�ساغ���ط1وتقييم���ه,1هل1هو1ميث���ل1تهديًدا؟,1ه���ل1هو1�سئ1
جدي���د؟,1اأو1اأن���ه1�سئ1�س���يء؟1ونتيجة1لتقييم1هذه1املرحل���ة1ي�سل1الفرد1اإىل1

املرحلة1الثالثة.
ثالًث�ا: رد الفع�ل النف�س�ىPsychological Reaction1؛1وينت���ج1ال�سغ���ط1من1
التفاع���ل1ب���ني1االأح���داث1اخلارجي���ة,1واال�ستجاب���ات1املعرفي���ة,1واالنفعالية1
للفرد,1وقد1تكون1نتائج1ال�سغط1�سلبية1كالتعا�سة,1اأو1الكرب,1اأو1قد1يتجنب1
الف���رد1تاأثريه���ا1وي�ستطيع1اإع���ادة1توافقه1النف�سى1بعد1احل���دث1ال�ساغط؛1

في�سعر1بال�سعادة.

وم���ن1خ���الل1مراجعة1الرتاث1النف�س���ي1يتبني1اأن1هناك1العدي���د1من1امل�سادر1
امل�سبب���ة1لل�سغ���وط1النف�سي���ة1عل���ى1اأمهات1االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1التوحد1ومن1
بينها1اخل�سائ�ص1– ال�سلوكية1واللغوية1االجتماعية1– الفريدة1الأطفالهن1ذوي1
ا�سط���راب1التوح���د,1وردود1الفع���ل1التالي���ة1لت�سخي����ص1حال���ة1الطف���ل,1وامل�سكالت1
الت���ي1يع���اين1منها1االآباء1خالل1مرحلة1الت�سخي�ص,1العالقة1ال�سلبية1مع1املهنيني1
ب���كل1م���ن1خ�سائ����ص1الطف���ل1 املتخ�س�س���ة,1وم���ا1يرتب���ط1 واالفتق���ار1للخدم���ات1
والت�سخي����ص1م���ن1احلاج���ة1اإىل1املعلوم���ات1واملعارف1ح���ول1تن�سئ���ة1ورعاية1وعالج1
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الطف���ل؛1باالإ�ساف���ة1لالأعب���اء1امللق���اة1عل���ى1عاتقه���ن1والت���ي1ق���د1ت�ستدع���ي1تغي���ري1
اأدواره���ن1يف1املن���زل؛1مما1قد1يرتتب1عليه1ارتباك1يف1االأدوار1االأ�سرية1وعالقة1االأم1
ا1باالأبناء1طذلك,1ي�ساف1اإىل1ما1 اأي�سً – وعالقتها1 – الزوج1 – باالأب1 – الزوجة1
�سب���ق1االأعب���اء1املادي���ة1التي1تلقى1على1عات���ق1الوالدين1والتي1تثق���ل1كاهل1االأ�سرة,1
واجتاهات1االآخرين1نحو1طفلها1واالأ�سرة.1االأمر1الذي1يدعو1اإىل1�سرورة1التعرف1

على1االأ�سباب1الكامنة1وراء1تلك1ال�سغوط.

الأفكار الالعقالنية:( 2)
يعرف1حممد1عبد1الرحمن,1معتز1عبد1اهلل1)1994(1التفكري1الالعقالين1
باأن���ه:1»جمموع���ة1م���ن1االأف���كار1اخلاطئ���ة1غ���ري1املو�سوعي���ة,1والتي1تتمي���ز1بطلب1
الكم���ال,1واال�ستح�س���ان1وتعظي���م1االأم���ور1املرتبط���ة1بال���ذات1واالآخ���رون,1وال�سعور1

بالعجز1واالعتمادية«.1

فيم���ا1يع���رف1عب���د1ال�ست���ار1اإبراهي���م1)1994(1التفك���ري1الالعق���الين1باأنه:1
»معتق���دات1فكري���ة1خاطئة1يبنيها1الفرد1عن1نف�سه1وعن1العامل1املحيط1به1,1تودي1

بالتايل1اإىل1ن�سوء1اال�سطرابات1الوجدانية1وال�سلوكية1للفرد«.1

الالمنطقي���ة1 االأف���كار1 “ تل���ك1 باأنه���ا:1 1)1995( �سعف���ان1 وي���رى1حمم���د1
والالأواقعي���ة1الت���ي1تتناق����ص1م���ع1منط���ق1العق���ل,1والف���رد1ال���ذي1لدي���ة1االأف���كار1
الالعقالني���ة,1ه���و1ف���رد1رف����ص1التفك���ري1املنطقي1من1حي���ث1هو1و�سيل���ة1للو�سول1
اإىل1احلقيق���ة1واملو�سوعي���ة1واأحل1حملة1االأهواء1ال�سخ�سي���ة1والظن1واالحتمالية1

واملبالغة1والتهويل1فجاءت1توقعات1العقالنية1و1تعميمات1غري1مو�سوعية”.

يع���رف1حمم���د1مزن���وق1)1996(1اأن1االأفكار1الالعقالني���ة1هي:1“جمموعة1
ال�سي���غ1العرفي���ة1املتج�س���دة1يف1الثقاف���ة1واللغ���ة1الت���ي1تنتظ���م1يف1ن�س���ق1ال1يخ�سع1
لقوان���ني1املنط���ق,1اأو1قواع���ده1الدقيقة,1ويعتنقه���ا1بع�ص1االأ�سخا����ص1ويعتربونها1

قواعد1اأ�سا�سية1ي�سلكون1وفقا1لها.
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ويع���رف1حممد1غني���م1)2002(1االأفكار1الالعقالنية1ه���ي:1“االأفكار1الغري1
منطقي���ة1وغري1الواقعي���ة1التي1تتميز1بعدم1مو�سوعيتها1وتكون1على1درجة1عالية1
م���ن1املبالغة1يف1تقدير1الفرد1لكفاءته1والنظرة1ال�سلبية1للذات1واالآخرين,1والقلق1
الزائ���د1عل���ى1ال���ذات1وعلى1م�س���كالت1االآخري���ن1مع1االهتم���ام1بتعظي���م1وت�سخيم1
االأم���ور1نتيج���ة1التكوي���ن1املع���ريف1للف���رد1وتف�س���ريه1لالأح���داث1مب���ا1ال1ي�ست���ق1م���ع1

اإمكانات1الفرد1الفعلية”.

لقد1تعددت1امل�سميات1التي1ت�سف1التفكري1غري1العقالين,1ومنها:1التفكري1
الالمنطق���ي,1والتفك���ري1اخل���رايف,1والتفك���ري1اخلاط���ئ,1والتفك���ري1الالواقع���ي,1
والتفك���ري1الالتواوؤم���ي,1ولكن���ه1وبرغ���م1ه���ذه1االختالف���ات1الظاهري���ة1ب���ني1تل���ك1
املفاهي���م؛1اإال1اأنه���ا1تتفق1يف1االإ�سارة1اإىل1جمموع���ة1االأفكار1غري1العقالنية1الواردة1

يف1نظرية1االإر�ساد1العقالين1االنفعايل1ال�سلوكي1)اإيهاب1الببالوي,19991(.

ويقرر1اإلي�ص1اأن1االأفكار1الالعقالنية1هى1االأ�سا�ص1للعديد1من1اال�سطرابات1
النف�سية؛1مثل:1القلق,1واالكتئاب,1وال�سعور1بالذنب,1والعزلة,1وال�سعور1ال�سغوط1
النف�سي���ة؛1وذل���ك1الأن1االأفراد1يتبنوا1اأفكارا1غ���ري1عقالنية,1رمبا1ن�ساأوا1عليها1منذ1

.(Corey, 2004, p. 397)1سغرهم�

وي�س�ري باتر�س�ون (Patterson, 1980) اإىل اأن نظري�ة اإلي��س تق�وم عل�ى 
جمموعة من الفرتا�سات، وهي:

(11 العقالني���ة1– الالعقالني���ة1له���ا1اأ�سا����ص1والدي,1اأي1اأن1الف���رد1ُيول���د1ولديه1(
ا�ستع���داد1الأن1يك���ون1عقالنًيا1ممثاًل1لذات���ه,1اأو1العقالنًيا1يف1�سلوكه1وهازًما1
لذات���ه.1فالف���رد1عندم���ا1يفك���ر1وي�سل���ك1بطريقة1عقالني���ة,1فاإن���ه1ي�سبح1ذا1

فعالية1وي�سعر1بال�سعادة1والكفاءة.
(21 وال�سل���وك,1( واالنفع���ال1 والتفك���ري1 االإدراك1 ب���ني1 تكاملي���ة1 عالق���ة1 وج���ود1

ولك���ي1نفه���م1ال�سل���وك1املدم���ر1لل���ذات,1يتطل���ب1فه���م1كيفي���ة1اإدراك1الف���رد1
وتفك���ريه,1وانفعاله,1و�سلوكه؛1فم���ا1اال�سطرابات1النف�سية1اإال1نتاج1التفكري1

الالعقالين.
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(31 التفك���ري1الالعق���الين1من1حيث1املن�ساأ1يعود1بجذوره1اإىل1التعلم1املبكر1غري1(
املنطقي,1والذي1يكت�سبه1الفرد1من1اأطراف1عملية1التن�سئة1االجتماعية.

(41 االإن�س���ان1ه���و1كائ���ن1عاق���ل,1وم���درك,1ومفكر,1ومنفع���ل,1وناط���ق.1فالتفكري1(
واللغة1متالزمان,1حيث1يتم1التفكري1من1خالل1ا�ستخدام1الرموز1اللفظية,1
وطامل���ا1اأن1التفك���ري1ي�ساحب1االنفعال1واال�سط���راب1االنفعايل,1لذا1ي�ستمر1
اال�سط���راب1االنفع���ايل1ال�ستم���رار1التفك���ري1الالعق���الين.1وه���ذا1م���ا1مُييز1
ال�سخ����ص1امل�سط���رب1باأنه1يحتف���ظ1ب�سلوكه1غري1املنطق���ي1ب�سبب1احلديث1

الداخلي,1اأو1الذاتي1الذي1يتكون1عادًة1من1تفكري1العقالين.

(51 ا�ستم���رار1اال�سط���راب1االنفع���ايل1الن���اجت1ع���ن1االألف���اظ1الذاتي���ة1ال1تتق���رر1(
فق���ط1بالظ���روف1واالأحداث1اخلارجية1فح�سب,1ب���ل1ويتاأثر1باإدراكات1الفرد1

وتفكريه1واجتاهاته1نحو1هذه1االأحداث1امل�سببة1لهذا1اال�سطراب.

(61 ينبغ���ي1مهاجم���ة1االأف���كار1واالنفعاالت1ال�سلبي���ة1املدمرة1لل���ذات1عن1طريق1(
اإعادة1تنظيم1املعتقدات1واالجتاهات1التي1يتبناها1الفرد1نحو1تلك1االأحداث1

بدرجة1ي�سبح1معها1الفرد1منطقًيا1وعقالنًيا.

وعندما1يكون1ال�سخ�ص1واقًعا1حتت1�سغط1وغا�سًبا1ومتوتًرا1ولديه1�سعوًرا1
بالذن���ب1يكون1هناك1توق���ع1باأنه1يفك�ر1تفكرًيا1العقالنًي���ا,1والتفكري1الالعقالين1

متنوع1وينق�سم1اإىل:1

معتق�دات غ�ري عقالني�ة تدعو لالنه�زام النف�س�ي:1وتتدخل1ب�س���ورة1حادة1( 1)
لتوؤث���ر1عل���ى1الرغبات,1اأو1االأه���داف1االأ�سا�سية,1خا�سة1االأه���داف1التي1تتعلق1
بال�سع���ادة1مثل:«الب���د1اأن1اأوؤدي1ب�س���كل1جي���د1وب�س���ورة1ح�سن���ة,1واأن1اأك�س���ب1

ا�ستح�سان1اجلميع«.
معتق�دات غ�ري عقالني�ة �س�د النظ�ام الجتماع�ي: وتعم���ل1عل���ى1تدم���ري1( 2)

املجموعة1التي1اأنت1واحد1منها1مثل:1»اإذا1مل1متنحني1ما1اأريد1فاأنت1�سخ�ص1
غري1ذو1قيمة1وت�ستحق1املوت«.
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معتق�دات غري عقالنية فردية �سدي�دة ال�سالبة وتع�سفي�ة: وتنطوي1على1( 3)
كثري1من1املبالغ�ة,1وهذه1املعتقدات1حتتوي1على1االأوامر1واملطالب1واحلاجات1
غ���ري1امل�سروطة1التي1تهيم���ن1على1النف�ص1والغري,1الأن���ه1عندما1يتم1التفكري1
ب�س���ورة1غ���ري1منطقية1تتحول1هذه1الرغبات1اإىل1�سروريات1�سخمة1تنم1عن1

مبالغات1�سخمة1غري1ممكنة1التحقيق.
معتق�دات غري عقالني�ة وتتعار�س مع بديهي�ات احلياة:1وه���ذه1املعتقدات1( 4)

تذه���ب1بال�سخ����ص1اإىل1م���ا1ف���وق1احلقائ���ق1املوج���ودة,1وت�سفه���ا1و�سف���ا1كاذًبا1
مبالًغ���ا1في���ه1مثل:«اأن1هناك1قوة1يف1العامل1تراقبن���ي1و�ستعاقبني1عقابا1موؤملا1

اإذا1ت�سرفت1ب�سكل1غبي.
معتق�دات غري عقالنية، غري منطقية ومتناق�سة تعار�س بع�سها البع�س:1( 5)

مثل:«الب���د1اأن1اأوؤدي1كل1�س���يء1ب�س���كل1رائ���ع,1وينبغ���ي1اأال1يكرهن���ي1اأحد,1واأال1
.(Crawford & Ellis, 1989, p.3)1»يح�سدين1على1اإجنازاتي1واأدائي1اجليد

ولق���د1اأف���رد1اإلي�ص1(Ellis, 1962, pp.60 – 70)1له���ذه1االأفكار1ف�ساًل1يف1
كتابه”العق���ل1واالنف�س���ال1يف1الع���الج1النف�سي«حتت1عنوان«االأف���كار1لالعقالنية1

التي1توؤدي1اإىل1اال�سطراب1االنفعايل«وهى1كما1يلي:

الفكرة الأوىل:«هناك1�سرورة1ملحة1الأن1يكون1ال�سخ�ص1البالغ1حمبوًبا1وم�ستح�سًنا1
من1جميع1املحيطني1به1يف1جمتمعه«.

الفكرة الثانية:«اأن1ال�سخ�ص1يجب1اأن1يكون1على1درجة1كبرية1من1الكفاءة1املثالية1
ويحرز1تقدًما1واإجنازات1يف1جميع1املجاالت1حتى1ميكن1اعتباره1اإن�ساًنا1ذا1قيمة«.
الفكرة الثالثة:”هناك1بع�ص1االأ�سخا�ص1يت�سمون1ب�سوء1االأخالق1وال�سر1واحلقد1

ولذا1يجب1عقابهم1واإلقاء1اللوم1عليهم1ل�سوء1اأخالقهم1ولكونهم1اأ�سراًرا«.
الفك�رة الرابعة:«اأن���ه1لفظي���ع1وماأ�س���اوي1اأن1جت���رى1االأم���ور1بخ���الف1م���ا1يري���د1

ال�سخ�ص«.
الفكرة اخلام�سة:«اإن1التعا�سة1االإن�سانية1�سببها1خارجي1واأن1النا�ص1لي�س�ص1لديهم1

القدرة1على1التحكم1يف1اأحزانهم1وا�سطراباتهم«.
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الفكرة ال�ساد�سة:«اإذا1كان1هناك1�سيء1خطري,1اأو1خميف1فيجب1على1ال�سخ�ص1اأن1
يكون1مهتًما1ب�سدة,1واأن1ينغم�ص1يف1احتمال1حدوثه«.

الفك�رة ال�سابعة:«م���ن1ال�سهل1تف���ادى1�سعوبات1معينة1يف1احلي���اة1وتفادى1حتمل1
امل�سئوليات1ال�سخ�سية1بداًل1من1مواجهتها«

الفكرة الثامنة:«يجب1اأن1يعتمد1ال�سخ�ص1على1االآخرين,1ويجب1اأن1يكون1هناك1
�سخ�ص1اأقوى1منه1ي�ستطيع1االعتماد1عليه«

الفك�رة التا�سع�ة:«اإن1التاري���خ1املا�س���ي1الأي1�سخ����ص1ه���و1ال�س���يء1الوحي���د1امله���م1
واملحدد1ل�سلوكه«.

الفك�رة العا�سرة:«يجب1اأن1ي�سبح1ال�سخ����ص1مهموًما1متاًما1مب�سكالت1االآخرين1
وا�سطراباتهم«.

الفكرة احلادية ع�سر:«هناك1دائًما1حل1كامل1مل�سكالت1الب�سر,1واأنه1ملاأ�ساة1حقيقية1
اإذ1مل1يتم1العثور1على1هذا1احلل1الكامل«.

وه���ذه1ه���ي1االأف���كار1الت���ي1يرى«اإلي����ص«1Ellisاأنه���ا1ت�سيط���ر1عل���ى1عق���ول1
الكثريي���ن1يف1املجتم���ع1الغربي1وت���وؤدي1اإىل1انت�سار1الع�ساب1عل���ى1نطاق1وا�سع1بني1

االأفراد.

وي���رى1نين���ان1ودراي���دن1Neenan, & Dryden (1996, p.222)1اأن1من1
ه���ذه1الوجوبي���ات1االأ�سا�سي���ة1تتدف���ق1ثالثة1م�ستق���ات1رئي�سة1ت���وؤدي1دوًرا1مهًما1يف1

امل�ساهمة1يف1االنفعاالت1وال�سلوكيات1املتخاذلة1وهى:
الب�ساعة:1اأي1روؤية1االأحداث1على1اأنها1اأ�سواأ؛1مما1ميكن1حتملها.( 1)

ع�دم الق�درة عل�ى حتم�ل الإحب�اط:1والتي1تتعل���ق1بع���دم1القدرة1عل���ى1حمل1( 2)
امل�سايقات1املختلفة1للحياة.

اللع�ن: نظ���رة1ال�سخ����ص1لنف�س���ه1ولالآخرين1عل���ى1اأنهم1عدمي���ي1القيمة,1اأو1( 3)
عدميي1النفع1نتيجة1الف�سل1والرف�ص1يف1احلياة.
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واأ�س���اف1عب���د1ال�ستار1اإبراهي���م1)1,1983�ص1711(1فكرت���ني1عقالنيتني1اإىل1
االأفكار1التي1و�سعها1»اإلي�ص«1Ellis1وتوؤديان1اإىل1اال�سطراب1النف�سي,1وهما:

(11 اإن1ال�سعادة1الب�سرية1والنجاح1اأ�سياء1ميكن1الو�سول1اإليها1دون1جهد.(
(21 عل���ى1االإن�سان1اأن1ي�سع1متطلبات1�سارمة1عل���ى1عمله1واأدائه1وت�سرفاته1واأنه1(

من1الفظيع1اأن1يحيد1عن1املتطلبات1التي1و�سعها.

وق���د1متكن1�سليم���ان1الريح���اين1)1985(1اإىل1التو�س���ل1يف1درا�سته1لتطوير1
اختب���ار1االأف���كار1العقالنية1– الالعقالني���ة1اإىل1اإ�سافة1فكرت���ني1اإىل1اأفكار1اإلي�ص1

املذكورة1اآنًفا,1و�سائعة1يف1املجتمع1االأردين,1وهما:
(11 ينبغي1اأن1يت�سم1ال�سخ�ص1بالر�سمية1واجلدية1يف1التعامل1مع1االآخرين1حتى1(

يكون1له1قيمة,1اأو1مكانة1حمرتمة1بني1النا�ص.
(21 ال1�سك1يف1اأن1مكانة1الرجل1هي1االأهم1فيما1يتعلق1بعالقته1مع1املراأة.(

 Wallen, Digiuseppe, & ودراي���دن1 وديجي�سب���ي,1 وال���ني,1 اأورد1 كم���ا1
اإلي����ص1لالأف���كار1الالعقالني���ة,1 1Dryden, (1992)ت�سنيًف���ا1�سبيًه���ا1لت�سني���ف1

�سّنفها1اإىل1اأربعة1جماالت1رئي�سة1هي:
(11 املطالب1غري1الواقعية.(
(21 املبالغة1يف1البغ�ص.(
(31 التحمل1املنخف�ص1لالإحباط.(
(41 التقدير1املنخف�ص1للعامل1وللذات.(

اأم�ا برن�ارد وكرون�ان Bernard & Cronan, (1999) فق�د �سّنفا الأفكار 
الالعقالنية اإىل اأربعة جمالت رئي�سة هي:

(11 حتقري1الذات.(
(21 عدم1الت�سامح1جتاه1القوانني1املحبطة.(
(31 عدم1الت�سامح1مع1اإحباطات1العمل.(
(41 املطالبة1بالعدالة.(
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وق���د1اأورد1اإلي����ص1ت�سنيًفا1اآخر1لالأف���كار1الالعقالنية,1ت�سم���ن1اأربعة1حماور1
رئي�سة,1وهي:

(11 طلب1�سيء1ما1غري1واقعي1من1العامل,1اأو1االآخرين,1اأو1من1نف�سك.(
(21 املبالغة1والتهويل1يف1االأ�سياء1التي1تكرهها.(
(31 عدم1القدرة1على1حتمل1االأ�سياء1التي1تكرهها.(
(41 ).(Guez & Allen, 1999)1اإدانة1العامل1واالآخرين1ونف�سك

وتفيد1االأفكار1الالعقالنية1يف1تف�سري1ا�سطرابات1ال�سخ�سية,1وبهذا1ال�سدد1
يقول1اإلي�ص:1“اإنك1ل�ست1اأ�سري1جتاربك1املا�سية,1وت�ستطيع1هنا,1واالآن1اأن1تغري1ما1

.(Ellis, 1987) ”تفكر1به,1ولهذا1فاإن1ما1ت�سعر1به1اأنت1هو1ما1تفكر1به

وهكذا ميكن اأن ن�ستخل�س مما �سبق ما يلي:
اأن1التفك���ري1العق���الين:1ه���و1تبن���ي1وجه���ات1نظ���ر1ومعتق���دات1ع���ن1النف�ص1
واحلي���اة1يق���وم1عليها1دلي���ل1منطقي,1اأو1تخ�س���ع1ملجموعة1من1املب���ادئ1وامل�سلمات,1
والقوان���ني1الت���ي1ميكن1التحق1منه���ا1من1خالل1تقدمي1احلج���ج1والرباهني,1التي1
تتف���ق1عليه���ا1العق���ول1ال�سليم���ة,1وي�ساحبه���ا1ح���االت1وجدانية1مالئم���ة1للموقف1

تنتهي1بالفرد1اإىل1مزيد1من1الن�سج1االنفعايل1واخلربة.

بينم���ا1التفك���ري1الالعق���الين:1تبن���ي1وجه���ات1نظ���ر1ع���ن1النف����ص1واحلي���اة1
ال1يق���وم1عليه���ا1دلي���ل1منطق���ي,1وال1تن�سج���م1م���ع1جمموع���ة1املب���ادئ,1وامل�سلم���ات,1
والقوانني1التي1ميكن1التحقق1منها1من1خالل1تقدمي1احلجج1والرباهني,1والتي1
تتفق1عليها1العقول1ال�سليمة,1وي�ساحبها1ا�سطرابات1انفعالية1مر�سية1كالع�ساب1

والذهان.

اإجراءات الدرا�صة
عين���ة1الدرا�سة:1تكونت1عينة1تل���ك1الدرا�سة1من1)47(1اأًما1من1اأمهات1االأطفال1

ذوي1ا�سطراب1التوحد,11وقد1تراوحت1اأعمارهن1ما1بني1301-140عاًما.1
11
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اأدوات قيا�س متغريات الدرا�صة وت�صمل:
مقيا��س ال�سغ�وط النف�سية لدى اأمه�ات الأطفال ذوي ا�سط�راب التوحد ( 1)

اإعداد: الباحثة
قام���ت1الباحث���ة1باإعداد1مقيا����ص1لل�سغوط1النف�سية1ل���دى1اأمهات1االأطفال1
ذوي1ا�سطراب1التوحد1يركز1على1م�سادر1واآثار1تلك1ال�سغوط؛1فعلى1الرغم1من1
وج���ود1عدد1م���ن1املقايي�ص1التي1تقي�ص1ال�سغوط1لدى1اآب���اء1االأطفال1ذوي1االإعاقة1
ب�س���كل1ع���ام,1اأو1م���ا1مت1تطبيقه1على1اآباء1االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1التوحد؛1اإال1اأن1
بع�سه���ا1يركز1على1اآثار1تلك1ال�سغوط1فقط1– النف�سية1واجل�سمية1واملعرفية1–,1
بينما1يركز1بع�سها1االآخر1على1م�سادر1تلك1ال�سغوط,1وكلهما1مت1�سياغة1عبارته1
لريك���ز1عل���ى1الوالدين1مًع���ا,1باالإ�ساف���ة1اإىل1خ�سو�سية1االإعاقة1الت���ي1نتناولها1يف1
الدرا�س���ة1احلالي���ة,1كل1تل���ك1امل���ربرات1ال�سابق���ة1هي1الت���ي1دعت1الباحث���ة1احلالية1

لت�سميم1مقيا�ص1ي�سلح1لعينة1الدرا�سة1احلالية.

خطوات بناء املقيا�س:اأ( 
(11 مت1االإط���الع1عل���ى1االأط���ر1النظري���ة1التى1تناول���ت1ال�سغ���وط1النف�سية1ب�سكل1(

ع���ام,1وال�سغ���وط1الت���ي1يتعر����ص1له���ا1اأب���اء1واأمه���ات1ذوي1االإعاق���ة1على1وجه1
اخل�سو����ص,1وحتلي���ل1كافة1ما1يذخر1ب���ه1الرتاث1ال�سيكولوج���ي1والذي1اأتيح1
للباحث���ة1االإط���الع1علي���ه1م���ن1درا�س���ات1وبح���وث1�سابق���ة1اهتم���ت1مبو�س���وع1

ال�سغوط1النف�سية1لدى1اأمهات1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1التوحد.
(21 مت1االإط���الع1عل���ى1العدي���د1م���ن1املقايي����ص1واالختب���ارات1التى1اأع���دت1لقيا�ص1(

ال�سغ���وط1النف�سي���ة1وم���ن1بينه���ا:1مقيا����ص1م�س���ادر1ال�سغ���وط1)ال�س���ورة1
 Friedrich, Greenberg1املخت�س���رة(1اإعداد1فريدرك1وجرينربج1وكرينك
واإيه���اب1 املعيق���ل,1 وتقنني/اإبراهي���م1 ترجم���ة1 1& Crnic (1983)
البب���الوي)2007(,1ومقيا�ص1�سغ���وط1اأولياء1اأمور1االأطفال1املعوقني1اإعداد/1
عب���د1العزي���ز1ال�سخ����ص,1وزي���دان1ال�سرط���اوي)1998(,1ومقيا����ص1ال�سغوط1

النف�سية1اإعداد/1اإبراهيم1العثمان)2011(.
(31 فى1�سوء1االأطر1النظرية1والدرا�سات1ال�سابقة1واملقايي�ص1النف�سية1مت1حتديد1(

اأبعاد1م�سادر1ال�سغوط1النف�سية1واآثارها1فى1االأبعاد1التالية:1
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خ�سائ��س و�سم�ات الطفل:«ه���ي1جمموع���ة1اخل�سائ�ص1وال�سم���ات1ال�سلوكية1اأ( 
والعقلي���ة1واالجتماعي���ة1والنف�سي���ة1املمي���زة1للطف���ل1ذي1ا�سط���راب1التوحد,1
والغام�س���ة1والغريب���ة1على1االأمهات1والتي1ي�سعب1عليهن1فهمها1اأو1التعامل1

معها«.

الت�سخي��س والعالق�ة باملهني�ني: »1ه���ي1املعان���اة1وامل�سكالت1الت���ي1تواجهوها1)ب( 
االأمه���ات1عن���د1ت�سخي����ص1حال���ة1اأطفاله���ن1با�سط���راب1التوح���د,1والعالق���ة1
املعق���دة,1واملليئة1بامل�ساحن���ات1بني1الوالدين1واالأخ�سائي���ني,1واالأ�سلوب1التي1
تخلو1من1امل�ساعر1العاطفية1والوجدانية1التي1يتعامل1بها1بع�ص1املهنيني«.

الأعباء املادية والوظيفية والجتماعية: »هي1تلك1االأعباء1االقت�سادية1التي1)ج( 
تثق���ل1كاه���ل1االأ�س���رة,1وا�سطرار1االأم1واأف���راد1االأ�سرة1لتحم���ل1اأعباء1وظيفية1
اإ�سافي���ة1داخ���ل1وخ���ارج1نط���اق1االأ�س���رة,1واالفتق���ار1للدع���م1والتعاط���ف1م���ن1

املحيطني«.

امل�س�كالت الأ�سري�ة:1»1ه���ي1امل�س���كالت1الت���ي1تن�س���اأ1ب���ني1ال���زوج1والزوجة1بعد1)د( 
ت�سخي����ص1حال���ة1طفلهم���ا1با�سط���راب1التوح���د,1وتوتر1العالقات1ب���ني1اأفراد1

االأ�سرة1ب�سبب1وجود1الطفل1بينهم«.

الآث�ار النف�سية والبدنية: »ه���ي1تلك1االآثار1التي1ت�سعر1به���ا1االأم1ب�سبب1اأعباء1)ه( 
الطف���ل1ذي1ا�سط���راب1التوح���د1م���ن1�سع���ور1بال�سي���ق,1والكاآب���ة,1والتوت���ر,1

واالجهاد,1واالآمل«.

(41 تك���ون1املقيا����ص1يف1�سورت���ه1املبدئي���ة1من1)50(1عب���ارة1مت1توزيعها1عل���ى1اأبعاد1(
املقيا����ص1اخلم�سة1بواقع1)10(1عبارات1لكل1بعد,1وروعى1عند1اإعداد1و�سياغة1

العبارات1ما1يلى1:
1 اأن1تك���ون1االألف���اظ1والعب���ارات1املوج���ودة1يف1ال�س���وؤال1ب�سيطة1و�سهل���ة1ولي�ست1اأ(

غريبة1اأو1غام�سة1بالن�سبة1الأفراد1العينة.
�سياغ���ة1العب���ارات1ب�س���ورة1ال1توح���ى1باإجابات1معين���ة1وال1تت�سم���ن1اإال1فكرة1)ب(1

واحدة1حتى1ال1يحدث1�سوء1فهم1لدى1امل�سرت�سدات1عند1االإجابة1عن1ال�سوؤال.
جتنب1اأ�سئلة1ال1لزوم1لها1اأو1غري1�سرورية.)ت(1
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تقنني املقيا�س:)ب( 
�سدق املقيا�س:( 1)

�سدق املحتوي )املحكمني(: اأ( 
مت1عر����ص1املقيا����ص1على1اأع�س���اء1هيئة1التدري�ص1باأق�س���ام1ال�سحة1النف�سية1
والرتبي���ة1اخلا�س���ة1بكلي���ات1الرتبي���ة1بجامعة1الزقازي���ق,1وعني1�سم����ص,1وجامعة1

امللك1�سعود1)امللحق1االأول(,1وذلك1الإبداء1الراأي1فيها1من1حيث1:
(11 تقدير1ما1اإذا1كانت1العبارات1املو�سوعة1تقي�ص1ما1و�سعت1تقي�ص1ما1و�سعت1(

لقيا�سه1اأم1ال.
(21 مدى1منا�سبة1العبارات1لطبيعة1العينة1مو�سوع1الدرا�سة.(
(31 مدى1منا�سبة1االأبعاد,1وما1ميكن1حذفه1منها1اأو1اإ�سافته1اإليها.(

وقام���ت1الباحث���ة1بتفري���غ1اآراء1ال�س���ادة1املحكم���ني1وح�س���اب1التقدير1الكمى1
والكيفي1لال�ستجابات1ومت1ذلك1على1النحو1التايل:

1- التقدي�ر الكمى:1مت1فيها1ح�ساب1ن�سبة1االتف���اق1لكل1عبارة1حتى1ميكن1اتخاذ1
ق���رار1ب�ساأن1االإبقاء1على1العب���ارات1التي1ال1تقل1عن1)90%(,1وا�ستبعاد1ما1ينخف�ص1

عن1م�ستوى1االتفاق1عليه.
2- التقدي�ر الكيف�ي :1حيث1مت1اإجراء1التعديالت1و�سياغ���ة1بع�ص1العبارات1بناء1
عل���ى1اآراء1املحكم���ني1واملراجعة1النهائية1للعبارات,1وق���د1اأ�سفرت1هذه1العملية1عما1

يلى1:
مل1يطلب1املحكمني1حذف1اأي1من1عبارات1املقيا�ص.	 
مت1تعدي���ل1�سياغ���ة1بع����ص1العب���ارات,1وق���د1عر�س���ت1ه���ذه1العب���ارات1بع���د1	 

تعديله���ا1على1ع���دد1من1املحكمني1من1اأع�ساء1هيئة1التدري�ص1الذين1اأبدوا1
موافقتهم1على1التعديل.

وهكذا1تكون1املقيا�ص1بعد1التحكيم1من1)50(1عبارة1موزعة1على1)5(1اأبعاد1
مبع���دل1)10(1عب���ارات1لكل1بعد,1وهي1تغطي1م�سادر1واآث���ار1ال�سغوط1كما1تدركها1
اأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1التوحد1واأمام1كل1منها1اأرب���ع1اختيارات1لالإجابة1
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هي:1)كثرًيا,1اأحياًنا,1نادرا,1اأبًدا(1واملطلوب1اختيار1اإجابة1واحدة1منها1لكل1عبارة,1
وتعطى1الدرجات1)11,21,31,4(1على1الرتتيب.

ال�سدق التالزمي: )ب( 
مت1ح�س���اب1ال�س���دق1التالزم���ي1ب���ني1املقيا����ص1احل���ايل,1ومقيا����ص1م�س���ادر1
 A short- Form of the Questionnaire on1)ال�سغوط1)ال�سورة1املخت�سرة
 Friedrich,11اإعداد/1فريدرك1وجرينربج1وكرينكResources stress (QRS)
1Greenberg & Crnic (1983)ترجم���ة1وتقن���ني:1اإبراهي���م1املعيق���ل,1واإيه���اب1
البب���الوي1)2007(,1وق���د1كان1معام���ل1االرتب���اط1بينهم���ا1)0٫87(,1مم���ا1ي���دل1على1

�سدق1املقيا�ص.

ثبات املقيا�س:( 2)
اإعادة التطبيق:اأ( 

مت1اإجراء1تطبيقني1للمقيا�ص1بفا�سل1زمنى1بينهما1قدره1ا�سبوعني,1وذلك1
عل���ى1عين���ة1من1)47(1اأًما1يعاين1اأطفالهن1من1ا�سطراب1التوحد,1وروعى1اأن1تكون1
ظروف1التطبيقني1متقاربة1اإىل1حد1ما,1وقد1كان1معامل1االرتباط1بني1التطبيق1

االأول1والثاين1)0٫86(1وهو1معامل1ارتباط1مرتفع1ودال1اإح�سائًيا.

ح�ساب معامل األفا ل� »كرونباخ« والتجزئة الن�سفية ل�« �سبريمان/براون«:)ب( 
مت1ح�س���اب1ثب���ات1االأبع���اد1والثب���ات1الكل���ي1ملقيا����ص1ال�سغ���وط1ل���دى1اأمهات1
االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1التوح���د1بطريقت���ني1االأوىل1ه���ي1ح�ساب1معام���ل1األفا1ل1
»كرونب���اخ«,1والثاني���ة1هي1ح�س���اب1معامل1الثب���ات1بطريقة1التجزئ���ة1الن�سفية1ل«1

�سبريمان/براون«,1فكانت1النتائج1كما1باجلدول1التايل:

جدول )1(
معامالت ثبات الأبعاد والثبات الكلي ملقيا�س ال�صغوط لدى اأمهات الأطفال 

ذوي ا�صطراب التوحد
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األبعادم
معامل الثبات

التجزئة النصفيةمعامل ألفا

0,78030,7577خصائص وسمات الطفل1
0,81320,7934المشكالت الزوجية2
0,73030,7265التشخيص والعالقة بالمهنيين3
0,64180,6623األعباء المادية والوظيفية واالجتماعية4
0,84880,8148اآلثار النفسية والبدنية5

0,73780,7556الثبات الكلي للمقياس

يت�س���ح1من1اجل���دول1)1(1اأن1معامالت1ثب���ات1االأبعاد1والثب���ات1الكلي1ملقيا�ص1
ال�سغ���وط1ل���دى1اأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1التوح���د1بالطريقت���ني1)األفا1ل�1
كرونب���اخ,1التجزئ���ة1الن�سفي���ة1ل�1�سبريمان/ب���راون(1مرتفعة1مما1ي���دل1على1ثبات1

االأبعاد1والدرجة1الكلية1للمقيا�ص.

التجان�س الداخلي: ( 3)
قام���ت1الباحثة1بح�س���اب1التجان�ص1الداخلي1وذلك1باإيج���اد1معامل1ارتباط1
كل1عب���ارة1باملجم���وع1الكل���ي1للبع���د1با�ستخ���دام1معام���ل1بري�س���ون,1ويو�س���ح1ذل���ك1

اجلدول1التايل:
جدول )2(

معامل ارتباط املفردة بالدرجة الكلية للمقيا�س الفرعي )البعد(
خصائص وسمات 

الطفل
المشكالت الزوجية 

واألسرية
التشخيص والعالقة 

بالمهنيين

األعباء المادية 
والوظيفية 
واالجتماعية

اآلثار النفسية 
والبدنية

رقم 
المفردة

معامل 
االرتباط

رقم 
المفردة

معامل 
االرتباط

رقم 
المفردة

معامل 
االرتباط

رقم 
المفردة

معامل 
االرتباط

رقم 
المفردة

معامل 
االرتباط

10.76110.64210.54310.68410.69

20.87120.75220.89320.75420.82

30.79130.83230.78330.83430.78

40.75140.73240.86340,80440.74

50.68150.68250.64350.66450.79

60.72160.83260.71360.79460.76

70.71170.79270.82370.85470.81



العدد )7( اأبريل 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 501 -

خصائص وسمات 
الطفل

المشكالت الزوجية 
واألسرية

التشخيص والعالقة 
بالمهنيين

األعباء المادية 
والوظيفية 
واالجتماعية

اآلثار النفسية 
والبدنية

رقم 
المفردة

معامل 
االرتباط

رقم 
المفردة

معامل 
االرتباط

رقم 
المفردة

معامل 
االرتباط

رقم 
المفردة

معامل 
االرتباط

رقم 
المفردة

معامل 
االرتباط

80.81180.82280.66380.80480.68

90.65190.75290.67390,70490.71

100.77200.78300.74400.68500.67

وهكذا1يت�سح1من1اجلدول1)2(1اأن1جميع1عبارات1املقيا�ص1دالة1عند10٫011
م���ن1االإجراءات1ال�سابق���ة1تاأكد1للباحثة1ثبات1و�س���دق1املقيا�ص1للك�سف1عن1
ال�سغ���وط1النف�سي���ة1لدى1اأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1التوح���د,1و�سالحيته1

لال�ستخدام1يف1الدرا�سة1احلالية.

مفت�اح ت�سحي�ح مقيا��س ال�سغ�وط ل�دى اأمه�ات الأطف�ال ذوي ا�سطراب 
التوحد:

يتكون1املقيا�ص1يف1�سورته1النهائية1ملحق1)1(1من1)50(1عبارة1موزعة1كما1
يف1اجلدول1التايل:1

جدول )3(
مفتاح ت�صحيح مقيا�س ال�صغوط لدى اأمهات الأطفال ذوي ا�صطراب التوحد

عدد العباراتأرقام العباراتأبعاد المقياس

110، 6، 11، 16، 21، 26، 31، 36، 41، 46خصائص وسمات الطفل

210، 7، 12، 17، 22، 27، 32، 37، 42، 47المشكالت الزوجية

310، 8، 13، 18، 23، 28، 33، 38، 43، 48التشخيص والعالقة بالمهنيين

410، 9، 14، 19، 24، 29، 34، 39، 44، 49األعباء المادية والوظيفية واالجتماعية

510، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45، 50اآلثار النفسية والبدنية

50المجموع الكلى

م���ن1االإج���راءات1ال�سابق���ة1تاأك���دت1الباحث���ة1م���ن1ثب���ات1و�س���دق1مقيا����ص1
ال�سغوط1لدى1اأمهات1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1التوحد,1و�سالحيته1لال�ستخدام1

يف1الدرا�سة1احلايل1لقيا�ص1ال�سغوط.
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مقيا��س الأف�كار الالعقالني�ة لدى اأمه�ات الأطف�ال ذوي ا�سط�راب التوحد (21)
اإعداد: الباحثة

مل1تع���ر1الباحث���ة1عل���ى1مقيا����ص1للك�سف1ع���ن1االأف���كار1الالعقالنية1لدى1
اأمهات1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1التوحد,1ونظًرا1خل�سو�سية1االأفكار1الالعقالنية1
الت���ي1تتم�س���ك1بها1تلك1االأمهات1يف1اإطار1ما1يعرف1باالأفكار1الالعقالنية1النوعية1
والت���ي1حتدثنا1عنه���ا1يف1الف�سل1الثاين,1قامت1الباحث���ة1بت�سميم1مقيا�ص1للك�سف1

عن1تلك1االأفكار1لديهن.1

خطوات بناء املقيا�ساأ( 
(11 مت1االإط���الع1على1االأط���ر1النظرية1التى1تناولت1االأفكار1الالعقالنية1ب�سكل1(

ع���ام,1واالأف���كار1الالعقالني���ة1النوعية1الت���ي1تتم�سك1بها1الفئ���ات1اخلا�سة؛1
مث���ل:1املكفوف���ني,1وال�سم1...1وغريهم1على1وجه1اخل�سو�ص,1وحتليل1كافة1
م���ا1يذخر1به1الرتاث1ال�سيكولوجي1والذي1اأتيح1للباحثة1االإطالع1عليه1من1

درا�سات1وبحوث1�سابقة1اهتمت1مبو�سوع1االأفكار1الالعقالنية.

(11 مت1االإطالع1على1العديد1من1املقايي�ص1واالختبارات1التى1اأعدت1لقيا�ص1االأفكار1(
الالعقالنية1ومن1بينها:1مقيا�ص1االأفكار1العقالنية1– الالعقالنية1الذي1
ق���ام1بتعريبه1وتقنينه1للبيئة1االأردني���ة1)الريحاين,19851(,1مقيا�ص1حممد1
عبد1الرحمن1ومعتز1عبد1اهلل1)1994(,1قائمة1املعتقدات1الالعقالنية1اإعداد1
 (Koomans,. Sandermam,. Timmerman et al,1كومبانز1واآخرون
(11111994تعريب/1نعمان1املو�سوي1)2005(,11ومقيا�ص1االأفكار1الالعقالنية1
للمكفوفني1اإعداد/1اإيهاب1الببالوي)1999(,1ومقيا�ص1االأفكار1الالعقالنية1
لل�س���م1اإع���داد/1ح�سيب1عب���د1رب���ه1)2002(,1ومقيا�ص1االأف���كار1الالعقالنية1

لالأطفال1املعاقني1�سمعًيَا1اإعداد/1هاين1اأبو1ها�سم1)2002(.

(21 مت1القي���ام1بدرا�س���ة1ا�ستطالعية1حول1االأف���كار1واملعتقدات1التي1تتم�سك1بها1(
اأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1التوح���د,1واملرتبط���ة1باأطفاله���ن,1وقد1مت1
ذل���ك1من1خالل1مقابالت1�سخ�سية1جماعية1وفردية1مع1بع�ص1اأمهات1ذوي1

ا�سطراب1التوحد1وكان1عددهن1)47(1اأًما.
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(31 وف���ى1�س���وء1االأط���ر1النظري���ة1والدرا�س���ات1واملقايي����ص1ال�سابق���ة1والدرا�س���ة1(
اال�ستطالعية1مت1حتديد1االأفكار1واملعتقدات1الالعقالنية1التالية:1

الفك�رة الأوىل:1“يج���ب1اأن1اأبح���ث1ع���ن1ال�سب���ب,1اأو1االأ�سب���اب1الت���ي1اأدت1اإىل1اإ�سابة1
طفلي1با�سطراب1التوحد1حتى1اأتخل�ص1من1م�ساعر1الذنب1والكاآبة1ويهداأ1بايل”.
ه�ذه فك�رة لعقالني�ة: حي���ث1تعتق���د1من1تتبن���ى1ه���ذه1الفكرة1م���ن1االأمهات1
اأن���ه1م���ن1ال�س���روري1البحث1عن1ال�سبب1ال���ذي1اأدى1اإىل1اإ�ساب���ة1طفلها1با�سطراب1
التوح���د؛1واإال1ل���ن1يه���داأ1بالها,1ولن1ت�ستطيع1التخل�ص1م���ن1م�ساعر1بالذنب1جتاه1

طفلها1العتقادها1باأنه1عقاب1من1اهلل1على1فعل1قد1اقرتفته1هي,1اأو1زوجها«.
اأم�ا الأم العقالنية: هي1الت���ي1تدرك1اأن1البحث1عن1ال�سبب1ما1هو1اإال1اإهدار1
للوق���ت,1وت�سيي���ع1من1فر�ص1الطف���ل1يف1احل�سول1على1خدم���ات1طبية,1وتعليمية1
عاجل���ة,1واأن1العل���م1مل1ي�س���ل1حت���ى1االآن1اإىل1اأ�سباب1حا�سم���ة1لالإ�سابة1با�سطراب1

التوحد.

الفك�رة الثانية:1»ال1ميكنني1فه���م1�سلوكيات,1اأو1�سمات1طفلي1مهما1حاولت1ذلك؛1
الأن1خ�سائ�سه1غام�سة1ي�سعب1فهمها«.

ه�ذه فك�رة لعقالني�ة: حي���ث1اأن1االأمه���ات1الالت���ي1يتم�سك���ن1بتل���ك1الفكرة,1
لديه���ن1اإعتقاد1باأن1�سلوكي���ات1وخ�سائ�ص1طفلهن1�ستظل1غام�سة1وغري1مفهومة1

لها1مهما1حاولت,1اأو1�سعت1نحو1فهمه.
اأم�ا الأم العقالني�ة:1ه���ي1م���ن1ت���درك1اأنه1م���ن1خ���الل1االط���الع1واال�ستماع1
للمتخ�س�س���ني1ميك���ن1فهم1طبيع���ة1وخ�سائ�ص1طفلها,1والتعام���ل1معه,1واأنه1مثل1

غريه1من1االأطفال1االآخرين1الذين1يعانون1من1اإعاقات1اأو1م�سكالت1منائية.

الفك�رة الثالث�ة:1»من1املوؤكد1اأن1هن���اك1عالج1�سايف1لطفل���ي,1لي�سبح1طبيعي1مثل1
اأقرانه«.

ه�ذه فكرة لعقالنية: حي���ث1اأن1تلك1االأم1تعي�ص1يف1ع���امل1من1اأحالم1اليقظة1
جتعله���ا1تعتق���د1اأنه1من1املمكن1اأن1يكون1مثل1اأقران���ه1من1جديد1كما1لو1اأنه1مر�ص1
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يرجى1ال�سفاء1منه,1اأو1اأن1اهلل1�سوف1مين1عليه1مبعجزه,1واأن1ما1يعي�ص1فيه1ما1هي1
اإال1مرحل���ة1وقتي���ة1مير1بها1قد1تط���ول1اأو1تق�سر؛1لذا1يجب1عليها1اأن1يتهياأن1لهذه1

اللحظة.

اأم�ا الأم العقالني�ة:1هي1من1تتقبل1طفلها1كم���ا1هو1عليه,1وتتعاي�ص1مع1حالته1
ب�سورة1�سوية,1وتكر�ص1طاقتها1وجهدها1للتغلب1على1جوانب1ق�سوره1بتعوي�ص1ذلك1يف1
املجاالت1التي1ميكن1اأن1يحرز1فيها1تقدًما1وجناًحا؛1مبا1يتنا�سب1واإمكاناته,1وتر�سى1مبا1

ق�سمه1اهلل1لها,1وتوؤمن1باأن1اإعاقته1لي�ص1نهاية1العامل.

الفك�رة الرابع�ة: »1ينبغ���ي1اأن1تتح�س���ن1مه���ارات1طفل���ي1مبج���رد1تدريب���ه1عل���ى1
ال�سلوكيات1واملهارات1املنا�سبة«.

هذه فكرة لعقالنية: حيث1تعتقد1من1تتبنى1هذه1الفكرة1من1اأمهات1االأطفال1
ذوي1ا�سط���راب1التوح���د1اأن1طفلها1ينبغي1اأن1تتط���ور1مهاراته1املعرفية1وال�سلوكية1
ح���ال1تق���دمي1التدريب���ات1املنا�سب���ة1له,1وال1يج���وز1اأن1يخطئ1مرة1اأخ���رى1يف1مهارة1

�سبق1اأن1تعلمها.
اأم�ا الأم العقالني�ة:1ه���ي1م���ن1تع���رف1ح���دود1اإمكاني���ات1وق���درات1طفله���ا1
احلقيقي���ة,1وحت���اول1اأن1حتف���ز1طفلها1على1اجناز1ما1يقوم1به1م���ن1ن�ساط,1وحينما1
يخطئ1ال1تعد1خطئه1هذا1كارثة,1وحتاول1اأن1تبذل1اجلهد1حتى1ي�سعر1باال�ستمتاع1

مبمار�سة1الن�ساط1يف1ذاته1ولي�ص1من1اأجل1نتائجه.

الفك�رة اخلام�سة:1»اإعاقة1طفلي1هي1م�س���در1اأملي1وتعا�ستي1يف1احلياة؛1لذا1ينبغي1
اإلقاء1اللوم1عليه«.

ه�ذه فك�رة لعقالني�ة:1حي���ث1تعتق���د1م���ن1تتبن���ى1ه���ذه1الفك���رة1م���ن1اأمهات1
االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1التوح���د1اأن1اإعاقة1طفلهن1هى1�سب���ب1تعا�ستها1وحزنها؛1
ل���ذا1فه���ي1تلقى1باللوم1على1طفلها1الأن1اإعاقت���ه1تقف1وراء1معاناتها1النف�سية,1فهي1

تعترب1االإعاقة1ماأ�ساة1ال1ميكن1قهرها.
اأم�ا الأم العقالني�ة:1ه���ي1الت���ي1توؤم���ن1ب���اأن1اإعاقة1طفله���ا1اختب���ار1من1اهلل,1

وابتالء1ينبغي1ال�سرب1عليه,1حتي1يكافئها1اهلل1على1�سربها.
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الفكرة ال�ساد�سة: »1ينبغي1اأن1اأبعد1طفلي1عن1االآخرين1حتى1ي�سلم1من1مراقبتهم1
ونقدهم1له1ويل«.

ه�ذه فكرة لعقالنية:1حيث1اأن1م���ن1تتبنى1هذه1الفكرة1من1اأمهات1االأطفال1
ذوي1ا�سط���راب1التوحد1يعتق���دن1اأن1النا�ص1ال1ي�سغل1باله���م1اإال1مالحظة1طفلها1
بنظراته���م1ومراقبته���م1لت�سرفات���ه1واأفعاله؛1مما1يثري1لديه���ا1التوتر1فيدفعها1
ذل���ك1لالرتب���اك1فتق���ع1يف1م�سكالت1كثرية,1ل���ذا1توؤمن1باأن1خ���ري1و�سيلة1لتجنب1

تل���ك1امل�س���كالت1ه���ي1االنع���زال1والبع���د1ع���ن1االآخري���ن.
اأم�ا الأم العقالني�ة:1فه���ي1م���ن1تندم���ج1ه���ي1وطفله���ا1م���ع1اأف���راد1املجتم���ع,1
وي�ستمتع���ا1بالتواجد1مع1االآخرين1وي�ساركونهم1اأفراحهم1واأحزانهم؛1فهي1توؤمن1
ب���اأن1ل���كل1فرد1نقائ�ص1وعيوب1ال1تنق�ص1من1قدره1�سيًئا,1واأنه1ال1ميكن1الأي1اإن�سان1

اأن1يعي�ص1مبعزل1عن1االآخرين1فتجنب1النا�ص1واالبتعاد1عنهم1يثري1ف�سولهم.

الفكرة ال�سابعة: »اإن1تاأمني1امل�ستقبل1املهني1واملادي1لطفلي1درب1من1امل�ستحيل«.
ه�ذه فكرة لعقالنية«:1حيث1تعتقد1من1تتبن���ى1هذه1الفكرة1اأمهات1االأطفال1
ذوي1ا�سط���راب1التوح���د1اأن1ح�سول���ه1على1مهن���ة1منا�سبة1ذات1عائد1م���ادي1اأمل1ال1
ميك���ن1حتقيق���ه,1ه���ذا1اإىل1جانب1ال�سغوط1ب�س���اأن1القدرة1على1الوف���اء1مبتطلبات1

احلياة1بجميع1اأنواعها1املادية1والنف�سية1واالجتماعية.
اأم�ا الأم العقالني�ة: ه���ي1م���ن1ت���درك1اأن1ا�سط���راب1طفله���ا1لي�س���ت1بالعيب1
اخلطري1الذي1يحول1بني1ممار�سة1طفلها1لكثري1من1املهن1ذات1العائد1املادي1الذي1
يتنا�سب1مع1اإمكاناته1وقدراته,1واحلياة1حتفل1بالعديد1من1النماذج1مبن1له1نف�ص1

حالته1الذين1ا�ستطاعوا1موا�سلة1حياتهم.

(41 تك���ون1املقيا����ص1يف1�سورت���ه1املبدئية1من1)35(1عب���ارة1مت1توزيعها1على1اأبعاد1(
)اأفكار(املقيا����ص1ال�سبع���ة1بواقع1)5(1عبارات1ل���كل1بعد)فكرة(,1وروعى1عند1

اإعداد1و�سياغة1العبارات1ما1يلى1:
1 اأن1تك���ون1االألف���اظ1والعب���ارات1املوجودة1يف1ال�س���وؤال1ب�سيط���ة1و�سهلة1ولي�ست1اأ(

غريبة1اأو1غام�سة1بالن�سبة1الأفراد1العينة.
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1 �سياغ���ة1العب���ارات1ب�س���ورة1ال1توح���ى1باإجاب���ات1معينة1وال1تت�سم���ن1اإال1فكرة1)ب(
واحدة1حتى1ال1يحدث1�سوء1فهم1لدى1امل�سرت�سدات1عند1االإجابة1عن1ال�سوؤال.

1 جتنب1اأ�سئلة1ال1لزوم1لها1اأو1غري1�سرورية.)ت(

تقنني املقيا�س:)ت( 
�سدق املقيا�س:( 1)

�سدق املحتوي )املحكمني(: اأ( 
مت1عر����ص1املقيا����ص1على1اأع�س���اء1هيئة1التدري�ص1باأق�س���ام1ال�سحة1النف�سية1
والرتبي���ة1اخلا�س���ة1بكلي���ات1الرتبي���ة1بجامع���ات1الزقازي���ق,1وعني1�سم����ص,1وامللك1

�سعود)امللحق1االأول(,1وذلك1الإبداء1الراأي1فيها1من1حيث1:
(11 تقدير1ما1اإذا1كانت1العبارات1املو�سوعة1تقي�ص1ما1و�سعت1تقي�ص1ما1و�سعت1(

لقيا�سه1اأم1ال.
(21 مدى1منا�سبة1العبارات1لطبيعة1العينة1مو�سوع1الدرا�سة.(
(31 مدى1منا�سبة1االأبعاد,1وما1ميكن1حذفه1منها1اأو1اإ�سافته1اإليها.(

وقام���ت1الباحث���ة1بتفري���غ1اآراء1ال�س���ادة1املحكم���ني1وح�س���اب1التقدير1الكمى1
والكيفي1لال�ستجابات1ومت1ذلك1على1النحو1التايل:

1- التقدي�ر الكمى:1مت1فيها1ح�ساب1ن�سبة1االتفاق1لكل1عبارة1حتى1ميكن1
اتخ���اذ1ق���رار1ب�س���اأن1االإبق���اء1على1العب���ارات1التي1ال1تق���ل1ع���ن1)90%(,1وا�ستبعاد1ما1

ينخف�ص1عن1م�ستوى1االتفاق1عليه.

2- التقدير الكيفي :1حيث1مت1اإجراء1التعديالت1و�سياغة1بع�ص1العبارات1
بن���اء1عل���ى1اآراء1املحكمني1واملراجعة1النهائية1للعب���ارات,1وقد1اأ�سفرت1هذه1العملية1

عما1يلى1:

1 مل1يطلب1املحكمني1حذف1اأي1من1عبارات1املقيا�ص.	
1 مت1تعدي���ل1�سياغ���ة1بع�ص1العبارات,1وقد1عر�ست1ه���ذه1العبارات1بعد1تعديلها1	

عليه���م1م���رة1اأخ���رى1– اأع�س���اء1هيئ���ة1التدري����ص1– واأب���دوا1موافقته���م1عل���ى1
التعديل.
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وقد1�ساغت1الباحثة1)35(1عبارة1موزعة1على1)7(1اأبعاد1بواقع1)5(1عبارات1
ل���كل1بع���د,1وه���ي1تغط���ي1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1كم���ا1تدركها1اأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1
ا�سط���راب1التوح���د,1واأمام1كل1منها1اأربع1اختي���ارات1لالإجابة1هي:1)كثريا,1اأحياًنا,1
ن���ادرا,1اأب���ًدا(1واملطل���وب1اختيار1اإجاب���ة1واحدة1منها1ل���كل1عبارة1وتعط���ى1الدرجات1

)11,21,31,4(1على1الرتتيب.

ثبات املقيا�س:( 2)
اإعادة التطبيق:اأ( 

مت1اإجراء1تطبيقني1للمقيا�ص1بفا�سل1زمنى1بينهما1قدره1ا�سبوعني,1وذلك1
عل���ى1عين���ة1من1)47(1اأًما1يعاين1اأطفالهن1من1ا�سطراب1التوحد,1وروعى1اأن1تكون1
ظروف1التطبيقني1متقاربة1اإىل1حد1ما,1وقد1كان1معامل1االرتباط1بني1التطبيق1

االأول1والثاين1)0٫81(1وهو1معامل1ارتباط1دال1اإح�سائًيا.

ح�ساب معامل األفا ل� »كرونباخ« والتجزئة الن�سفية ل�« �سبريمان/براون«:)ب( 
مت1ح�س���اب1ثب���ات1االأبعاد1والثبات1الكلي1ملقيا����ص1االأفكار1الالعقالنية1لدى1
اأمهات1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1التوحد1بطريقتني1االأوىل1هي1ح�ساب1معامل1األفا1
ل1»كرونب���اخ«,1والثانية1هي1ح�ساب1معام���ل1الثبات1بطريقة1التجزئة1الن�سفية1ل«1

�سبريمان/براون«,1فكانت1النتائج1كما1باجلدول1التايل:
جدول )4(

معامالت ثبات الأبعاد ملقيا�س الأفكار الالعقالنية  لدى اأمهات الأطفال 
ذوي ا�صطراب التوحد

األبعادم
معامل الثبات

التجزئة النصفيةمعامل ألفا

0,740,78الفكرة األولى1
0,720,75الفكرة الثانية2
0,780,80الفكرة الثالثة3
0,700,72الفكرة الرابعة4
0,710,74الفكرة الخامسة5
0,730,75الفكرة السادسة6
0,750,78الفكرة السابعة7
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يت�س���ح1من1اجل���دول1)4(1اأن1معامالت1ثب���ات1االأبعاد1والثب���ات1الكلي1ملقيا�ص1
االأف���كار1الالعقالنية1لدى1اأمهات1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1التوحد1بالطريقتني1
)األفا1ل1كرونباخ,1التجزئة1الن�سفية1ل1�سبريمان/براون(1مرتفعة1مما1يدل1على1

ثبات1االأبعاد1والدرجة1الكلية1للمقيا�ص.

التجان�س الداخلي: ( 3)
قام���ت1الباحثة1بح�س���اب1التجان�ص1الداخلي1وذلك1باإيج���اد1معامل1ارتباط1
كل1عب���ارة1باملجم���وع1الكل���ي1للبع���د1با�ستخ���دام1معام���ل1بري�س���ون,1ويو�س���ح1ذل���ك1

اجلدول1التايل:
جدول )5(

معامل ارتباط املفردة بالدرجة الكلية للمقيا�س الفرعي )البعد(
الفكرة
األولى

الفكرة
الثانية

الفكرة
الثالثة

الفكرة
الرابعة

الفكرة
الحامسة

الفكرة
السادسة

الفكرة
السابعة

المفردة

م. االرتباط

المفردة

م. االرتباط

المفردة

م. االرتباط

المفردة

م. االرتباط

المفردة

م. االرتباط

المفردة

م. االرتباط

المفردة

م. االرتباط
10,7160,65110,64160,76210,57260,58310,65

20,6970,57120,58170,65220,68270,56320,72

30,6280,60130,66180,61230,63280,63330,67

40,7690,55140,76190,59240,72290,62340,65

50,58100,70150,63200,63250,69300,73350,56

وهكذا1يت�سح1من1اجلدول1)5(1اأن1عبارات1املقيا�ص1دالة1عند10٫011

مفت�اح ت�سحي�ح مقيا��س الأف�كار الالعقالني�ة ل�دى اأمه�ات الأطف�ال ذوي 
ا�سطراب التوحد:

يتكون1املقيا�ص1يف1�سورته1النهائية1ملحق1)1(1من1)35(1عبارة1موزعة1كما1
يف1اجلدول1التايل:1
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جدول )6(
مفتاح ت�صحيح مقيا�س الأفكار الالعقالنية لدى اأمهات الأطفال ذوي ا�صطراب التوحد

عدد العباراتأرقام العباراتأبعاد المقياس
15، 8، 15، 22، 29الفكرة األولى
25، 9، 16، 23، 30الفكرة الثانية
35، 10، 17، 24، 31الفكرة الثالثة
45، 11، 18، 25، 32الفكرة الرابعة
55، 12، 19، 26، 33الفكرة الخامسة
65، 13، 20، 27، 34الفكرة السادسة
75، 14، 21، 28، 35الفكرة السابعة

35المجموع الكلى

م���ن1االإج���راءات1ال�سابق���ة1تاأك���دت1الباحث���ة1م���ن1ثب���ات1و�س���دق1مقيا����ص1
االأف���كار1الالعقالني���ة1لدى1اأمهات1االأطفال1ذوي1ا�سط���راب1التوحد,1و�سالحيته1

لال�ستخدام1يف1الدرا�سة1احلايل1.

خام�صا: الأ�صاليب الح�صائية:
ا�ستخدمت1الباحثة1االأ�ساليب1االإح�سائية1التالية,1وذلك1من1خالل1حزمة1

1:SPSS/PC 1الربامج1االإح�سائية1املعروفة1اخت�ساًرا1با�سم
(11 ح�ساب1معامل1االرتباط1لبري�سون.1(
(21 ح�ساب1ارتباط1املفردات1باالأبعاد1واالأبعاد1بالدرجة1الكلية.1(
(31 ح�ساب1ثبات1املقايي�ص1با�ستخدام1معامل1األفا1كرونباخ1والتجزئة1الن�سفية.(
(41 ح�ساب1املتو�سطات1واالنحراف1املعياري1والتكررات.(

نتائج البحث:
اختبار �سحة الت�ساوؤل الأول وتف�سريه:

ين��س الت�ساوؤل على اأنه:1»ما1اأكر1االأفكار1الالعقالنية1�سيوًعا1بني1اأمهات1
االأطفال1ذوي1ا�سطراب1التوحد؟«.

وللتحق���ق1م���ن1�سحة1ه���ذا1الفر�ص1مت1ح�س���اب1متو�سط1درج���ة1البعد1على1
النحو1الذي1يو�سحه1جدول1)7(
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جدول )7(
ترتيب الأفكار الالعقالنية بني اأمهات الأطفال ذوي ا�صطراب التوحدن = 47

عدد مفردات البعدأبعاد المقياس
متوسط درجة 

البعد
متوسط درجة 

المفردة
الترتيب

515.5533.115الفكرة األولى
517.1273.433الفكرة الثانية
518.8513.771الفكرة الثالثة
516.1703.234الفكرة الرابعة
517.8083.562الفكرة الخامسة
513.4682.697الفكرة السادسة
514.5312.916الفكرة السابعة

هكذا1يت�سح1من1جدول1)7(1اأن1ترتيب1االأفكار1على1النحو1التايل:1جاءت1
الفك���رة1الثالث���ة1يف1الرتتي���ب1االأول,1ث���م1الفك���رة1اخلام�سة,1يليها1الفك���رة1الثانية,1
والفكرة1الرابعة,1ثم1الفكرة1االأوىل,1والفكرة1ال�سابعة,1واأخرًيا1الفكرة1ال�ساد�سة.1

وهك���ذا1يتبني1اأن1الفك���رة1الالعقالنية1الثالثة1ج���اءت1يف1الرتتيب1االأول1
والت���ي1تن����ص1على:1»من1املوؤكد1اأن1هناك1عالج1�سايف1لطفلي,1لي�سبح1طبيعي1مثل1
اأقران���ه«.1وفيه���ا1تعي����ص1االأم1يف1ع���امل1م���ن1اأحالم1اليقظ���ة1جتعلها1تعتق���د1اأنه1من1
املمك���ن1اأن1يك���ون1مث���ل1اأقران���ه1من1جدي���د1كما1لو1اأن���ه1مر�ص1يرج���ى1ال�سفاء1منه,1
اأو1اأن1اهلل1�س���وف1مي���ن1عليه1مبعجزه,1واأن1ما1يعي����ص1فيه1ما1هي1اإال1مرحلة1وقتية1
مي���ر1به���ا1قد1تطول,1اأو1تق�سر؛1ل���ذا1يجب1عليها1اأن1يتهياأن1له���ذه1اللحظة.1فتلك1
االأمه���ات1ي�سع���ب1عليه���ن1االع���رتاف1باأن1التوح���د1اإعاق���ة1�سوف1ت���الزم1اأطفالهن1
م���دى1احلي���اة,1ويع�سن1على1اأمل1اأن1هناك1عالج1ميكن1اأن1ي�سفي1الطفل,1ويرف�ص1
فكرة1اأن1طفلهن1�سوف1ي�ستمر1على1هذا1النحو1بقية1حياته,1وقد1يعزز1تلك1الفكرة1
م���ا1راأت���ه1الباحثة1م���ن1اأن1بع�ص1املراكز1الت���ي1تقدم1خدمات1له���وؤالء1االأطفال,1من1
يوه���م1االأمه���ات1باأنها1م�ساأل���ة1وقتي���ة,1واأن1الطفل1ال1يعاين1م���ن1م�سكلة1حقيقية,1
واأن���ه1�س���وف1يتح�س���ن1وي�سبح1مثل1اأقرانه,1وذل���ك1ال�ستنزاف1م���وارد1االأ�سرة,1فقد1
يبيع���ون1لهم1االأح���الم1الزائفة,1والطموح���ات1الواهية,1والت���ي1ت�سدقها1االأمهات,1

ويع�سن1اأ�ساري1لتلك1االأوهام.
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اأم���ا1يف1الرتتي���ب1الث���اين1فق���د1ج���اءت1الفك���رة1الالعقالني���ة1اخلام�س���ة1
والت���ي1تن�ص1على:1»اإعاقة1طفلي1هي1م�س���در1اأملي1وتعا�ستي1يف1احلياة؛1لذا1ينبغي1
اإلق���اء1الل���وم1عليه«.1حيث1تعتقد1من1تتبن���ى1هذه1الفكرة1من1اأمهات1االأطفال1ذوي1
ا�سط���راب1التوح���د1اأن1اإعاق���ة1طفلهن1هى1�سبب1تعا�سته���ا1وحزنها؛1لذا1فهي1تلقى1
بالل���وم1على1طفلها1الأن1اإعاقته1تق���ف1وراء1معاناتها1النف�سية,1فهي1تعترب1االإعاقة1
ماأ�س���اة1ال1ميك���ن1قهره���ا.1اإذ1اأن1بع�ص1االأمهات1اأن1طفلهن1ه���و1عقاب1من1اهلل1على1
ذن���ب1اقرتفن���ه1يف1حياتهن,1ولذلك1تتولد1لديهن1م�ساع���ر1�سلبية1جتاه1اأطفالهن,1
باعتب���اره1هو1�سب���ب1�سقائهن1وتعا�ستهن1يف1احلياة؛1بل1قد1يعتقدن1اأنه1�سبب1توتر1
العالق���ة1بينه���ن1وبني1اأزواجهن,1واأنه1م�سدر1متابعه���ن1يف1هذه1احلياة,1لذلك1قد1
جندهن1يتعاملن1مع1اأطفالهن1ب�سفقة1وملواره1م�ساعرهن1احلقيقية1بالرف�ص1يف1

بع�ص1االأحيان1والكره1يف1اأحيان1اأخرى.

اأم���ا1يف1الرتتي���ب1الثالث1فقد1ج���اءت1الفكرة1الالعقالني���ة1الثانية1والتي1
تن����ص1عل���ى:1»ال1ميكنني1فهم1�سلوكيات,1اأو1�سم���ات1طفلي1مهما1حاولت1ذلك؛1الأن1
خ�سائ�س���ه1غام�س���ة1ي�سع���ب1فهمها«.1حي���ث1اأن1االأمه���ات1الالت���ي1يتم�سكن1بتلك1
الفك���رة,1لديهن1اإعتقاد1ب���اأن1�سلوكيات1وخ�سائ�ص1طفله���ن1�ستظل1غام�سة1وغري1
مفهوم���ة1له���ا1مهما1حاول���ت,1اأو1�سعت1نحو1فهم���ه.1و�سبب1انت�سار1تل���ك1الفكرة1اأن1
ا�سط���راب1التوح���د1من1االإعاقات1التي1مل1ي�سل���ط1عليها1ال�سوء1يف1البيئة1العربية1
اإال1يف1خالل1ال�سنوات1االأخرية,1ومن1ثم1مل1تتاح1معلومات1كافية1ت�سمح1لالأمهات1
بفه���م1م���ا1يعاين1منه1اأطفاله���ن,1اإذ1ال1تقدم1الدولة1خدم���ات1اإر�سادية1لتلك1االأ�سر1
ت�ساعده���م1عل���ى1فهم1خ�سائ�ص1هوؤالء1االأطفال1الله���م1اإال1بع�ص1اجلهود1الفردية1
الت���ي1تقدم���ات1بع����ص1املوؤ�س�س���ات1االأهلي���ة1غ���ري1احلكومي���ة,1وهي1جت���ارب1فردية1
حم���دودة.1كم���ا1اأن1اخلدمات1التي1تقدمها1املوؤ�س�س���ات1احلكومية1حمدودة1للغاية,1
وخا�س���ة1اإذا1علمن���ا1اأن1وزارة1الرتبي���ة1والتعلي���م1مل1تت���ح1برام���ج1تعليمي���ة1له���وؤالء1
االأطف���ال1اإال1خ���الل1ال�سنتني1االأخريتني1يف1حمافظ���ة1ال�سرقية1على1�سبيل1املثال,1
وه���و1م���ا1يحد1من1م�سارك���ة1االأمهات1يف1تل���ك1الربامج1من1خ���الل1املناق�سات1التي1

ميكن1اأن1يتيحها1تواجد1اأطفالهن1يف1موؤ�س�سات1تعليمية.
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بينما1يف1الرتتيب1الرابع1فقد1جاءت1الفكرة1الالعقالنية1الرابعة1والتي1
تن����ص1عل���ى:1»1ينبغي1اأن1تتح�سن1مهارات1طفلي1مبج���رد1تدريبه1على1ال�سلوكيات1
واملهارات1املنا�سبة«.1حيث1تعتقد1من1تتبنى1هذه1الفكرة1من1اأمهات1االأطفال1ذوي1
ا�سط���راب1التوح���د1اأن1طفلها1ينبغي1اأن1تتط���ور1مهاراته1املعرفية1وال�سلوكية1حال1
تق���دمي1التدريب���ات1املنا�سب���ة1ل���ه,1وال1يج���وز1اأن1يخطئ1مرة1اأخ���رى1يف1مهارة1�سبق1
اأن1تعلمه���ا.1اإذ1اأن1خ���ربات1االأمه���ات1مع1اأطفالهن1االآخرين1ت�س���ري1اإىل1اأنه1مبجرد1
تعلي���م1االأطفال1مهارات؛1مثل:1تناول1الطعام1وال�سراب,1والتدريب1على1االإخراج,1
وامله���ارات1االجتماعي���ة...1وغريها1من1املهارات1االأخرى1يتط���ور1�سلوك1االأطفال,1
ف���ال1يفهم���ن1م���ا1ال�س���ر1وراء1تاأخ���ر1تعلم1الطف���ل,1ويعزز1تل���ك1الفكرة1م���ا1�سبق1اأن1
ذكرت���ه1الباحث���ة1من1اأن1بع�ص1املراك���ز1يحاولوا1اأن1يوؤك���دوا1اأن1�سلوكيات1اأطفالهن1
�سوف1تتعدل1وتتغري1مبجرد1تقدمي1تلك1الربامج1دون1جمهود1منهن؛1مما1يجعل1

بع�ص1االأمهات1يركن1اإىل1ذلك.

فيم���ا1ج���اءت1يف1الرتتي���ب1اخلام����ص1الفك���رة1الالعقالني���ة1االأوىل1والتي1
تن����ص1عل���ى:1»يجب1اأن1اأبحث1عن1ال�سب���ب,1اأو1االأ�سباب1التي1اأدت1اإىل1اإ�سابة1طفلي1
با�سط���راب1التوح���د1حت���ى1اأتخل����ص1م���ن1م�ساع���ر1الذن���ب1والكاآب���ة1ويه���داأ1بايل«.1
حي���ث1تعتقد1م���ن1تتبنى1هذه1الفكرة1من1االأمهات1اأنه1م���ن1ال�سروري1البحث1عن1
ال�سبب1الذي1اأدى1اإىل1اإ�سابة1طفلها1با�سطراب1التوحد؛1واإال1لن1يهداأ1بالها,1ولن1
ت�ستطيع1التخل�ص1من1م�ساعر1بالذنب1جتاه1طفلها1العتقادها1باأنه1عقاب1من1اهلل1
عل���ى1فع���ل1قد1اقرتفته1ه���ي,1اأو1زوجها«.1اإذ1اأن1بع�ص1االأمه���ات1من1خالل1معاي�سة1
الباحث���ة1لهن1ي�سعني1�سعًيا1دءوًبا1للبحث1عن1�سبب1يقنعهن1باإ�سابة1طفلهن1بهذا1
اال�سط���راب,1فين�سغل���ن1بذل���ك؛1مما1ق���د1يت�سب���ب1يف1�سياع1وقت1كث���ري1ومهم1من1
عم���ر1الطفل1وخا�سة1يف1بداي���ات1اكت�ساف1االإعاقة,1مما1ي�سيع1على1الطفل1فر�ص1

التدخل1املبكر1وتقدمي1برامج1منا�سبة1له.111

اأما1يف1الرتتيب1ال�ساد�ص1فقد1جاءت1الفكرة1الالعقالنية1ال�سابعة1والتي1
تن����ص1عل���ى:1»اإن1تاأم���ني1امل�ستقب���ل1املهن���ي1وامل���ادي1لطفل���ي1درب1م���ن1امل�ستحيل«.1
حي���ث1تعتقد1م���ن1تتبنى1هذه1الفكرة1اأمه���ات1االأطفال1ذوي1ا�سط���راب1التوحد1اأن1
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ح�سول���ه1عل���ى1مهن���ة1منا�سب���ة1ذات1عائ���د1م���ادي1اأمل1ال1ميك���ن1حتقيقه,1ه���ذا1اإىل1
جان���ب1ال�سغ���وط1ب�س���اأن1الق���درة1على1الوف���اء1مبتطلب���ات1احلياة1بجمي���ع1اأنواعها1
املادية1والنف�سية1واالجتماعية.1اإن1اكت�ساف1االأمهات1يوًما1بعد1يوم1لق�سور1قدرات1
اأطفاله���ن1يجعله���ن1يعان���ني1من1قل���ق1امل�ستقبل1فيم���ا1يتعل���ق1مب�ستقبلهم,1ومدى1
ق���درة1هوؤالء1االأطفال1يف1امل�ستقبل1على1رعاية1اأنف�سهم,1ويدور1ب�ساأن1ذلك1ع�سرات1
الت�س���اوؤالت1يف1اأذهانه���ن,1م���ن1بينه���ا:1هل1طفلي1ق���ادر1يف1امل�ستقبل1عل���ى1اأن1يتعلم1
مهن���ة؟1ه���ل1�ستوف���ر1له1تلك1املهنة1الدخ���ل1الثابت؟1هل1�سي�ستطي���ع1االعتماد1على1
نف�س���ه1واأن1تك���ون1له1حياة1م�ستقلة؟1111هل1�سيك���ون1قادر1على1الزواج؟1من1�سريعاه1
بع���د1وفات���ي؟1...1وغريه���ا1من1الت�ساوؤالت1الت���ي1تزدحم1بها1عقوله���ن؛1مما1ي�سكل1
عليهن1�سغًطا1طوال1الوقت,1وال1اأحد1يجيب1عن1هذه1االأ�سئلة,1ومن1يجيب1اإما1اأن1

يكون1متفاءل1ب�سكل1مبالغ1فيه,1اأو1مت�سائم1يجعل1من1ال�سورة1�سوداوية.

وج���اءت1يف1الرتتيب1االأخري1الفكرة1الالعقالني���ة1ال�ساد�سة1والتي1تن�ص1
عل���ى:1»1ينبغ���ي1اأن1اأبع���د1طفلي1ع���ن1االآخرين1حتى1ي�سلم1م���ن1مراقبتهم1ونقدهم1
ل���ه1ويل«.1حي���ث1اأن1م���ن1تتبنى1ه���ذه1الفكرة1من1اأمهات1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1
التوح���د1يعتق���دن1اأن1النا����ص1ال1ي�سغ���ل1باله���م1اإال1مالحظ���ة1طفله���ا1بنظراته���م1
ومراقبته���م1لت�سرفات���ه1واأفعال���ه؛1مم���ا1يث���ري1لديه���ا1التوت���ر1فيدفعه���ا1ذل���ك1
لالرتب���اك1فتق���ع1يف1م�س���كالت1كث���رية,1ل���ذا1توؤم���ن1ب���اأن1خ���ري1و�سيل���ة1لتجن���ب1
تل���ك1امل�س���كالت1ه���ي1االنع���زال1والبع���د1عن1االآخري���ن.1اإذ1اأن1االأمه���ات1ي�سعرن1يف1
كل1حلظ���ة1اأنه���ن1واأطفالهن1مو�سع1ملراقبة1من1االآخري���ن1يف1ال�سارع,1وعند1زيارة1
االأق���ارب1ملنزله���م1اأو1العك����ص,1اأو1اأثن���اء1امل�سارك���ة1يف1املنا�سب���ات1االجتماعية...1فكل1
ذل���ك1وغريه���ا1من1املواقف1يجعل1االأم1تاأخذ1قرًرا1باالبتعاد1عن1االآخرين,1ويع�سن1
واأطفاله���ن1يف1عامل1ينغلقن1فيه1عل���ى1اأنف�سهن,1حتي1ي�سلمن1من1نظرات1ال�سفقة1
والراأف���ة1اأحيان���ا,1ونظ���رات1ال�سخري���ة1وال�سحك1اأحياًن���ا1اأخرى,1فيج���دن1يف1بقاء1
طفله���ن1باملن���زل1امل���الذ1وامللج���اأ1والراح���ة,1ولك���ن1يف1الوق���ت1نف�س���ه1ي�سعرهن1هذا1
التقوق���ع1بالنقم���ة1وال�سيق1على1هذا1املجتمع1ال���ذي1مل1يرحمهم1ويراعي1ويفهم1

حالة1طفلهن.
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اختبار �سحة الفر�س الأول وتف�سريه:
ين�س الفر�س على اأنه »1توجد1عالقة11ذات1داللة1اإح�سائية1بني1ال�سغوط1
النف�سي���ة1ل���دى1اأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1التوح���د1واالأف���كار1الالعقالنية1

لديهن«.

وللتحقق1من1�سحة1هذا1الفر�ص1مت1ح�ساب1معامل1االرتباط1بني1ال�سغوط1
النف�سي���ة1ل���دى1اأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1التوح���د1واالأف���كار1الالعقالنية1

لديهن1على1النحو1الذي1يو�سحه1جدول1)8(
جدول )8(

معامل الرتباط بني ال�صغوط النف�صية لدى اأمهات الأطفال  ذوي ا�صطراب التوحد والأفكار 
الالعقالنية لديهن

مستوى الداللةالدرجة الكلية للضغوط النفسيةاألفكار الالعقالنية

0,750,01الفكرة األولى
0,870,01الفكرة الثانية
0,800,01الفكرة الثالثة
0,780,01الفكرة الرابعة
0,820,01الفكرة الخامسة
0,680,01الفكرة السادسة
0,710,01الفكرة السابعة

هك���ذا1يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)8(1اأن1جمي���ع1معام���الت1االرتب���اط1دال���ة1عن���د1
)0٫01(1ب���ني1الدرج���ة1الكلي���ة1لل�سغ���وط1النف�سي���ة1ل���دى1اأمه���ات1االأطف���ال1ذوي1

ا�سطراب1التوحد1واالأفكار1الالعقالنية1لديهن.

وهك���ذا1اتف���ق1نتيج���ة1الفر�ص1احل���ايل1مع1نتائ���ج1الدرا�س���ات1ال�سابقة1ففي1
اإط���ار1بح���ث1طبيعة1العالقة1ب���ني1االأف���كار1الالعقالنية1وال�سغ���وط1النف�سية1قام1
�ساي���ع1جمل���ي1)2011(1بدرا�سة1على1)300(1طال���ب1وطالبة1بكلية1الرتبية1مبدينة1
�سعده,1وقد1ك�سفت1النتائج1عن1وجود1عالقة1ارتباطية1بني1االأفكار1الالعقالنية1

وبني1ال�سغوط1النف�سية.1



العدد )7( اأبريل 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 515 -

وقام���ت1فات���ن1م���ريزا1)2007(1بدرا�س���ة1ا�ستهدف���ت1التع���رف1اإىل1العالق���ة1
املبا�س���رة1وغري1املبا�سرة1ب���ني1االأفكار1الالعقالنية1من1ناحية,1وكل1من1ال�سغوط1
املهني���ة1و�سراع1االأدوار1املهني���ة1االأ�سرية1وا�سرتاتيجيات1التعامل1مع1جهة1اأخرى,1
ل���دى1عين���ة1بلغت1)320(1معلما1ًومعلمًة1من1معلم���ي1مدار�ص1الرتبية1اخلا�سة1يف1
الكوي���ت.1واأ�س���ارت1النتائج1اإىل1وج���ود1عالقة1ارتباطية1طردية1قوي���ة1بني1االأفكار1
الالعقالنية1من1جهة,1وكل1من1�سراع1االأدوار1املهنية1االأ�سرية1وال�سغوط1املهنية1

من1جهة1اأخرى.

وق���ام1عب���د1اهلل1اأحم���د1)2004(1بدرا�س���ة1هدف���ت1التعّرف1اإىل1م���دى1انت�سار1
االأف���كار1الالعقالني���ة,1وعالقته���ا1باالح���رتاق1النف�س���ي1ل���دى1عينة1بلغ���ت1)129(1
معلم���ا1ًو)189(1معلم���ًة1م���ن1معلم���ي1مديري���ات1الرتبية1والتعلي���م1مبدينة1تعز1يف1
اليم���ن.1ودل���ت1النتائج1عل���ى1وجود1عالق���ة1ارتباطية1دال���ة1اإح�سائيا1ًب���ني1االأفكار1
الالعقالني���ة1م���ن1جه���ة1واالح���رتاق1النف�س���ي1من1جهة1اأخ���رى1لدى1اأف���راد1عينة1

الدرا�سة1ككل1تبًعا1ملتغري1اجلن�ص.

فق���د1ا�ستهدف���ت1درا�س���ة1بو�س���رت1Pochtar (2010)1فح����ص1العالق���ة1بني1
االأف���كار1الالعقالني���ة1ل���دى1الوالدي���ن1والوجدان1ال�سلب���ي1واملمار�س���ات1الوالدية1
ال�سلبية1من1حيث1ارتباطها1باأداء1الطفل1التكيفي1واالجتماعي1االنفعايل.1�سارك1
يف1الدرا�سة1)79(1من1اأمهات1اأطفال1ما1قبل1املدر�سة1املحالني,1اأو1الذين1يح�سلون1
عل���ى1خدمات1خا�س���ة1بتاأخر1النمو.1واأ�سارت1النتائ���ج1اإىل1اأن1والدي1االأطفال1ذوي1
االإعاق���ة1االأعل���ى1يف1املعتقدات1الالعقالنية1اأعل���ى1يف1م�ستوى1ال�سغوط1النف�سية.1
باملمار�س���ات1 ال�سغ���وط1واالأف���كار1الالعقالني���ة1يرتب���ط1 ارتف���اع1م�ستوي���ات1 واأن1
الوالدي���ة1غ���ري1املالئمة.1ولقد1اأ�س���ارت1التحليالت1ان1هن���اك1ثالثة1متغريات1هي1
ال�سغ���وط1الوالدي���ة1والوالدية1غ���ري1املالئم���ة1والوالدية1التي1ت�ستخ���دم1العقاب1
ت�سه���م1ب�س���كل1دال1وتع���د1منب���ئ1ع���ن1االأداء1ال�سلوك���ي1للطفل.1ولق���د1مت1ا�ستخدام1
طريق���ة1Bootstrapping1والت���ي1تعن���ى1الب���دء1يف1التطوي���ر1والتغي���ري1الختب���ار1
تل���ك1العالق���ات1الو�سيط���ة1يف1النم���وذج1املقرتح1ال���ذي1يربط1ال�سغ���وط1الوالدية1
واملعتق���دات1وال�سل���وك1واأداء1الطف���ل.1وفيم���ا1ع���دا1االأف���كار1الالعقالني���ة1ل���دى1

الوالدين1على1عمل1االأم1وال�سغوط1مل1يكن1هناك1اأي1عالقة1و�سيطة.
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ويتفق1حممد1ال�سيخ1)1,1986�ص461(1مع”اإلي�ص”يف1تاأكيد1الفر�ص1القائل1
اأن1االنفع���ال1االإن�س���اين1ه���و1يف1�سميم���ه1عملية1اجتاهي���ة1ومعرفي���ة,1واأن1الكائنات1
الب�سري���ة1يحركه���ا1تقدي���ر1للمواق���ف1ينط���وي1على1حك���م1ح�سي1وحكم1فك���ري,1اأو1
تاأمل���ي,1ويعد1القرار1النهائي1لقيامنا1باأي1فع���ل1اختياًرا1يحقق1االنفعال1االأ�سلي,1
اأو1يح���ول1دون���ه,1وبالن�سب���ة1لالإن�سان1فاإن1اختيار1فعل1موج���ه1اإىل1هدف1هو1اأ�سا�ًسا1
رغبة1عقالنية,1ويعمل1جت�اه1ما1يتم1تقديره1ب�سورة1تاأملية1على1اأنه1ح�سن,1وهذه1
املي���ول1العقالني���ة1للقيام1باأي1فعل1هو1تنظيم1لل�سخ�سي���ة1االإن�سانية1حتت1توجيه1

ال�سورة1املثالية1للذات.1

اإن1االأفكار1الالعقالنية1هي1امل�سوؤولة1عن1اإحداث1اال�سطرابات1االنفعالية,1
وال�سب���ب1يف1معظ���م1االأعرا�ص1املرتبطة1بال�سغوط1لدى1الف���رد,1كما1اأنها1ت�سيطر1
عل���ى1تفك���ريه1وتوجه1�سلوكه,1ف�ساًل1عن1اأنها1اأف���كار1غري1واقعية,1وغري1منطقية,1
وغ���ري1اإمربيقية,1وغري1مرنة,1ودوجماتية1يف1طبيعتها,1ومطلقة,1وغري1مالئمة,1
وتوؤدي1اإىل1نتائج1انفعالية1غري1�سارة,1وُيعرب1عنها1الفرد1لفظيا1ًيف1�سكل1الينبغيات,1
والوجوبي���ات1(Shoulds, Musts)؛1مثل:1“يج���ب1اأن,1ينبغي1اأن,1من1ال�سروري1
اأن...”,1وت���وؤدي1اإىل1هزمي���ة1ال���ذات,1وغالب���ا1ًم���ا1تكون1نتاج1اخل�سائ����ص1الفطرية1

.(Gillilan, James, Roberts, & Bowman, 1984)1وعملية1التعلم

وحينم���ا1ت�سيطر1هذه1االأفكار1الالعقالنية,1ي�سع���ر1االأفراد1اأنهم1م�سابون1
بالك���رب1ب�س���ورة1كبرية,1وحتى1ن�سل1اإىل1ق�رار1�سالح1فيم���ا1يتعلق1بقيمنا1الذاتية1
يج���ب1اأن1ن�سج���ل1كل1اأفعالنا1منذ1الطفولة1الأنه���ا1يف1غاية1االأهمية,1وعدم1التهرب1
منه���ا1ي���وؤدي1اإىل1تقيي���م1ال���ذات1ب�س���ورة1�سحيح���ة,1ومهم���ة1النظ���رة1العقالني���ة1
االنفعالي���ة1م�ساع���دة1النا����ص1اأن1يكون���وا1عل���ى1وع���ي1و�سع���ور1بتقييماته���م1حت���ى1
الال�سعوري���ة1منها,1واأن1يداوم���وا1على1قيا�ص1اأفعاله���م1واإجنازاتهم,1ويكونوا1على1
ح���ذر1فيم���ا1يخت�ص1بتقييمهم1الأنف�سهم1مبعني1ال1مانع1من1تقييم1االأفعال,1ولكن1
ح���ذار1م���ن1تقيي���م1النف����ص,1مبعني1تقبل1ال���ذات1بغ����ص1النظر1ع���ن1االأداء1احل�سن1

.(Bernard, 1991; Ellis, 1991)1وال�سيئ
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ويقرر1“اإلي�ص” اأن1�سلوك1الفرد1يف1موقف1معني1هو1خليط1من1العقالنية1
والالعقالنية1يف1اآن1واح�د,1وذلك1الأن1االأفراد1ي�سلكون1يف1مواقف1احلياة1املختلفة1
وفق���ا1مل���ا1يدرك���ون1ويعتق���دون1نح���و1موق���ف1مع���ني,1ولذل���ك1ف���اإن1اال�سط���راب1يف1
االنفع���االت1ينت���ج1ع�ادة1ع���ن1اال�سط���راب1يف1االإدراك1وع�دم1منطقي���ة1يف1التفكري.1
ويقول”اإلي�ص”:1“اأن1التفكري1واالنفعال1عمليتان1غري1منف�سلتني1خمتلطتني,1
فالتفك���ري1يتك���ون1م���ن1عنا�س���ر1غ���ري1ذاتي���ة1وه���و1موق���ف1يتمي���ز1بالالحتيزي���ة,1
اأم���ا1االنف�س���ال1فه���و1موق���ف1حتي���زي1تغل���ب1علي���ه1الذاتي���ة1يف1اإدراك1االأم���ور” 

)يف1اإجالل1�سري,1,1990�ص1671(.

تو�صيات البحث:
من1خالل1ما1مت1القيام1به1من1اإجراءات,1وما1ك�سفت1عنه1النتائج,1ومالحظاتها1

اأثناء1تطبيق1الربنامج1االإر�سادي1ميكن1اقرتاح1التو�سيات1التالية:

(11 ال�سعي1نحو1تكوين1وااللتحاق1مبجموعات1الدعم1االأ�سري1لال�ستفادة1من1(
جتارب1االآخرين1يف1التعامل1مع1طفلهم1ذوي1ا�سطراب1التوحد,1ولل�سعور1

يف1الوقت1نف�سه1اأنها1لي�ست1وحدها1التي1تعاين1من1�سغوط1نف�سية.

(21 �س���رورة1تركي���ز11االأمهات1عل���ى1احل�سول1على1املعلوم���ات1واملعارف1املتعلقة1(
بخ�سائ����ص1و�سمات1العقلي���ة1وال�سلوكية1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1التوحد1

للحد1من1ال�سغوط1املعرفية1لديهن.1

(31 م���ن1املهم1اأن1حت�س���ل1االأم1على1وقت1ت�ستمتع1فيه1بالراحة1على1مدار1اليوم1(
مبمار�س���ة1الن�س���اط1املحبب1لها1�سواء1مب�ساه���دة1التلفزيون,1اأو1اال�سرتخاء1

...1وغريها.

(41 ينبغ���ي1اأال1تهت���م1االأمه���ات1بال�سع���ي1وراء1البحث1ع���ن1�سبب1اإ�ساب���ة1طفلها1(
با�سط���راب1التوح���د,1حي���ث1اأن1العل���م1مل1ي�س���ل1اإىل1االآن1لوج���ود11اأ�سب���اب1
قاطع���ة,1ولك���ن1االأه���م1ال�سع���ي1نح���و1البح���ث1ع���ن1برام���ج1لتنمي���ة1مهاراته1

واحلد1من1�سلوكياته1غري1املرغوب1فيها.
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(51 م���ن1ال�س���روري1عليك1احلر����ص1على1م�سارك���ة1املتخ�س�س���ني1واملهنيني1يف1(
ا�ستخ���دام1اأ�سالي���ب1تعليمية1مماثلة,1فال�سك1اأن1ذل���ك1�سيزيد1من1اكت�ساب1
وتعمي���م1طفلك1للمعارف1واملهارات1التي1تعلمها1يف1املنزل1واملركز,1ومن1ثم1
يقوم1بتطبيقها1يف1االأماكن1االأخرى؛1مما1�سينعك�ص1على1�سعورك1باالجناز1

حيال1ما1تقدمني1له1من1جمهود.

(61 يج���ب1اأن1ت���درك1االأمه���ات1اأن1م���ا1يقدم���ه1املركز1م���ن1تدريب���ات1الأطفالهن1(
ل���ن1ي�ستفي���دوا1منه���ا1ب���دون1م�ساركتهن1الفعال���ة1يف1ذلك,1وذل���ك1�سيخفف1
يف1الوق���ت1ذات���ه1�سلوكياته���م1غ���ري1املقبولة1وم���ن1ثم1�سيقلل1م���ن1�سعورهن1

بال�سغوط1النف�سية.

(71 ميك���ن1لالأمه���ات1تكوي���ن1جماع���ات1دعم1على1�سبك���ة1التوا�س���ل1االجتماعي1(
)الفي�سب���وك,1وتوي���رت...(1يتبادل���ون1خالله���ا1اخل���ربات1وينف�س���ون1عم���ا1

بداخلهم1من1م�ساعر.

(81 االن���زواء1واالبتع���اد1ع���ن1االآخري���ن1يزي���د1من1�سع���ور1اأمه���ات1االأطفال1ذوي1(
ا�سط���راب1التوح���د1بال�سغ���وط1االجتماعية,1ويع���زز1من1النظ���رة1ال�سلبية1
االآخري���ات1يف1 م�سارك���ة1 ينخرط���ن1يف1 اأن1 عليه���ن1 ل���ذا1 اأطفاله���ن؛1 جت���اه1

اأن�سطتهم1االجتماعية.

(91 م���ن1ال�س���روري1اأن1ت�س���ارك1اأمه���ات1االأطفال1ذوي1ا�سط���راب1التوحد1باقي1(
اأف���راد1االأ�س���رة1يف1رعايته���م1وتدريبه���م؛1فم���ن1ناحي���ة1ف���اإن1ذلك1يع���زز1روح1
امل�سارك���ة1ل���دى1باقي11اأف���راد1االأ�سرة,1وم���ن1ناحية1اأخ���رى1يخفف1ذلك1من1

حجم1امل�سوؤوليات1امللقاة1على1عاتقهن.

(101 ينبغي1اإن�ساء1مراكز1متخ�س�سة1تهتم1بت�سخي�ص1ا�سطراب1التوحد,1وتعني1(
بامل�ساب���ني,1وتق���دمي1الربام���ج1التعليمي���ة1والتاأهيلية1املتخ�س�س���ة1باأ�سعار1
رمزي���ة,1وذلك1الرتفاع1اأ�سعار1املركز1اخلا�سة,1ومن1ثم1اإ�سافة1اأعباء1مادية1

على1اآبائهم؛1مما1ي�سهم1يف1�سعهورهم1بال�سغوط1املادية.

(111 اإن�س���اء1وح���دات1نف�سي���ة1بامل�ست�سفي���ات1احلكومية1تعمل11عل���ى1تخفيف1حدة1(
ردود1االأفع���ال1ال�سلبي���ة1الت���ي1ي�س���اب1به���ا1اآب���اء1االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1



العدد )7( اأبريل 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 519 -

التوح���د,1واحلد1من1ال�سغ���وط1النف�سية,1والقل���ق,1واالكتئاب1الذي1يعاين1
منه1البع�ص1منهم.

(121 تفعي���ل1دور1و�سائ���ل1االإع���الم1يف1ب���ث1الربام���ج1املتخ�س�س���ة1ع���رب1القن���وات1(
الر�سمي���ة1بالتليفزي���ون1مل�ساع���دة1االآباء1عل���ى1مواجهة1م�س���كالت1اأطفالهم1

ذوي1ا�سطراب1التوحد.

بحوث ودرا�صات مقرتحة
من1خالل1ما1مت1احل�سول1عليه1من1درا�سات1�سابقة1وحتليلها,1ومالحظات1

اأثناء1التطبيق1ميكن1اقرتاح1البحوث1والدرا�سات1التالية:

(11 ا�سط���راب1م���ا1بع���د1ال�سدم���ة1وعالقت���ه1بال�سغ���وط1النف�سية1ل���دى1اأمهات1(
االأطفال1ذوي1ا�سطراب1التوحد.

(21 فعالي���ة1برنام���ج1لتنمي���ة1ال�سالب���ة1النف�سي���ة1واأث���ره1يف1خف����ص1ال�سغ���وط1(
النف�سية1لدى1اأمهات1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1التوحد.

(31 ال�سغ���وط1( املواجه���ة1يف1خف����ص1 ا�سرتاتيجي���ات1 لتنمي���ة1 برنام���ج1 فعالي���ة1
النف�سية1لدى1اأمهات1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1التوحد.

(41 فعالية1برنامج1لتنمية1مهارات1االت�سال1لدى1املهنيني1العاملني1مع1اأمهات1(
االأطفال1ذوي1ا�سطراب1التوحد.

(51 فعالي���ة1االإر�ساد1العقالين1االنفعايل1ال�سلوكي1ال�سطراب1ما1بعد1ال�سدمة1(
لدى1اأمهات1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1التوحد.

(61 فعالية1برنامج1لتنمية1الفاعلية1الذاتية1يف1خف�ص1ال�سغوط1النف�سية1لدى1(
اأمهات1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1التوحد.
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