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ال�ص��ورة ال�صعودي��ة للقائم��ة املعدل��ة للك�صف املبكر ع��ن ا�صطراب 
التوحد لدى الأطفال دون الثانية 

اإعداد 
د/ اأحمد عبدالعزيز التميمي 

اأ�صتاذ م�صارك يف ق�صم الرتبية اخلا�صة
كلية الرتبية جامعة امللك �صعود

ملخ�س البحث:
القائم���ة1 وثب���ات1 �س���دق1 م���ن1 التحق���ق1 اإىل1 احلالي���ة1 البح���ث1 هدف���ت1
الثاني���ة دون1 االأطف���ال1 ل���دى1 التوح���د1 ا�سط���راب1 ع���ن1 املبك���ر1 للك�س���ف1 املعدل���ة1
عل���ى1 1(Modified Checklist for Autism in Toddlers, M-CHAT) 1
البيئ���ة1ال�سعودي���ة,1وقد1تكونت1عين���ة1البحث1من1)114(1طفاًل1ت���رتاوح1اأعمارهم1
الزمني���ة1م���ا1ب���ني1)18-24(1�سه���ًرا1مبتو�س���ط1عم���ري1ق���دره1)22٫983(1وانحراف1
معي���اري1ق���دره1)3٫856(,1وق���د1اأظه���رت1نتائ���ج1التحلي���الت1االإح�سائي���ة1اأن1ه���ذه1
القائم���ة1تتمت���ع1بدرج���ات1عالي���ة1من1ال�س���دق1والثبات1مم���ا1ي�س���ري1اإىل1�سالحية1
ا�ستخدامه���ا1يف1الك�س���ف1املبك���ر1ع���ن1االأطف���ال1املعر�س���ون1لالإ�ساب���ة1با�سط���راب1

التوحد1يف1املجتمع1ال�سعودي.1

Abstract
 The present study aimed at establishing the validity and reliability
 of Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) in
                               Saudi environment. The study sample consisted of 114 toddlers
 (18-24 months), whose age average was 22.983 months and standard
 deviation was 3.856. Statistical analysis proved the checklist to be
 highly valid and reliable, which means that it can be instrumental in
 early identification of children at risk of developing autism in Saudi
.society
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مقدمة:
يع���د1ا�سطراب1التوح���د1اأحد1اال�سطرابات1النمائية1التي1توؤثر1ب�سكل1كبري1
عل���ى1منو1االأطفال1وتوافقه���م1النف�سي1واالجتماعي,1وعلى1الرغ���م1من1اأن1اأ�سباب1
ا�سط���راب1التوح���د1لي�س���ت1معروفة1بدق���ة1حت���ى1االآن,1اإال1اأن1الدرا�س���ات1احلديثة1
ترجح1اأنها1ترجع1لالإ�سابة1باحل�سبة1االأملانية,1اأو1خللل1كرومو�سومي,1اأو1الرتفاع1
درج���ة1ح���رارة1االأم1مدة1طويل���ة1اأثناء1فرتة1احلم���ل1نتيجة1الإ�سابته���ا1مبر�ص1ما,1
اأو1اأنه���ا1ق���د1تنجم1عن1حدوث1تلف1يف1دماغ1الطفل1خ���الل1فرتة1احلمل1اأو1الوالدة1

1.(Chakrabarti & Fombonne, 2005(

وت�س���ري1الدرا�س���ات1احلديثة1اإىل1اأن1ه���ذا1اال�سطراب1ي�سي���ب1حوايل1)60(1
طف���اًل1م���ن1كل1)10٫000(1طف���ل,1كم���ا1اأن���ه1يوؤث���ر1ب�س���كل1ملح���وظ1عل���ى1التوا�سل1
اللفظ���ي,1والتفاع���ل1االجتماع���ي,1واجلوان���ب1املعرفي���ة1للف���رد1الذي1يع���اين1منه,1
وتظه���ر1اأعرا�س���ه1عل���ى1الطف���ل1قبل1بلوغ���ه1عمر1)36(1�سه���ر,1وت�ستم���ر1معه1هذه1
.(Barbaresi, Katusic, & Colligan, 2005)1االأعرا�ص1حتى1مرحلة1الر�سد

1وتتمثل1اأعرا�ص1ا�سطراب1التوحد1على1هيئة1ا�سطرابات1يف1اجلوانب1التالية:1
)1(1ا�سطراب1يف1�سرعة1وتتابع1النمو,1)2(1ا�سطراب1يف1اال�ستجابة1للمثريات1احل�سية,1
 (Fombonne,11ا�سط���راب1يف1التعل���ق1اأو1االنتم���اء)3(1ا�سط���راب1يف1ال���كالم,1)4(
1.Zakarian, Bennett, Meng, & McLean- Heywood, 2006)

كم���ا1اأو�سح1ال�سم���ري1)2001(1اأن1اأعرا�ص1ا�سطراب1التوحد1قد1تظهر1على1
الطف���ل1مبفرده���ا,1اأو1ي�ساحبه���ا1اإعاق���ات1اأو1ا�سطراب���ات1اأخ���رى؛1مث���ل:1االإعاق���ة1
الفكري���ة,1وال�س���رع,1وانع���دام1الت���وازن1والت���اآزر1احلرك���ي,1واحل�سا�سي���ة1ال�سديدة,1
واجلدير1بالذكر1اأن1اأعرا�ص1ا�سطراب1التوحد1تظل1موجودة1لدى1االأفراد1الذين1
يعان���ون1م���ن1ه���ذا1اال�سط���راب1حتى1ل���و1انخف�ست1حدته���ا1لديهم؛1مم���ا1يعني1اأن1
اإعاقته���م1�س���وف1ت�ستمر1معهم1مدى1احلياة,1ولذل���ك1فاإنهم1يحتاجون1اإىل1اأنظمة1
اجتماعي���ة1ت�سم���ن1له���م1اخلدمات1املالئم���ة1وت�سانده���م1طوال1حياته���م.1�سدرت1

مراجعة1منقحة1للطبعة1الرابعة1للدليل1الت�سخي�سي1واالإح�سائي.1
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ت�سنيف التوحد:
مبراجع���ة1االأدبي���ات1املتاحة1التي1تناول���ت1ا�سطراب1التوحد1تب���ني1اأنها1قد1
�سنفت1هذا1اال�سطراب1اإىل1عدة1فئات1اإما1وفًقا1الأعرا�سه,1اأو1على1ح�سب1االأمناط1

االجتماعية,1اأو1وفًقا1مل�ستوى1الكفاية1الوظيفية,1وهذه1الت�سنيفات1كما1يلي:

اأولً: ت�سني�ف ا�سطراب التوح�د وفًقا لالأعرا�س:1ينق�سم1ا�سط���راب1التوحد1وفًقا1
لذلك1الت�سنيف1اإىل1نوعني1اأ�سا�سيني1هما1كاالآتي:

ا�سط�راب التوحد الطفويل ذو الأعرا�س الكامل�ة:1ت�ستمل1املحكات1الت�سخي�سية1- 1
له���ذا1الن���وع1عل���ى1جمي���ع1االأعرا����ص1االإكلينيكي���ة1الت���ي1يتميز1به���ا1ا�سطراب1

التوحد.
ا�سط�راب التوح�د الطف�ويل ذو الأعرا��س املتبقي�ة:1اإن1االأعرا����ص1االإكلينيكية1- 2

اخلا�س���ة1بهذا1الن���وع1ال1ُتطابق1االأعرا�ص1االإكلينيكي���ة1للتوحد1الطفويل1ذي1
االأعرا����ص1الكامل���ة,1ولكن1الطفل1يعاين1من1بع����ص1االأعرا�ص1التي1توجد1يف1

ا�سطراب1التوحد1الطفويل.

ثانًي�ا : ت�سني�ف ا�سط�راب التوحد عل�ى ح�سب الأمن�اط الجتماعي�ة:1ي�سنف1
االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1التوح���د1وفًق���ا1له���ذا1الت�سني���ف1يف1ثالث���ة1اأمن���اط1هي:1
النمط1االنعزايل,1والنمط1ال�سلبي,1والنمط1الن�سط,1وهذه1االأمناط1الثالثة1كما1

يلي:

النم�ط النع�زايل:1اإن1معظ���م1اأف���راد1ه���ذا1النم���ط1يكون���ون1اإم���ا1من�سحبني1اأو1- 1
راف�س���ني1لالق���رتاب1االجتماعي1حتى1لو1كان1ذلك1الأطف���ال1اآخرين,1وهوؤالء1

االأطفال1لديهم1احلد1االأدنى1من1�سلوك1التعلق1باالآخرين.
النم�ط ال�سلب�ي:1ي�س���م1ه���ذا1النم���ط1االأطف���ال1الذي���ن1يتقبل���ون1االق���رتاب1- 2

االجتماع���ي,1ولك���ن1تفاعالتهم1تك���ون1دائًم���ا1�سلبي���ة1اإال1اإذا1مت1تنظيم1موقف1
اللعب1اخلا�ص1بهم.
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النم�ط الن�س�ط:1عل���ى1الرغم1م���ن1اأن1االأطف���ال1يف1هذا1النم���ط1يقرتبون1من1- 3
االآخري���ن1بتلقائي���ة,1اإال1اأن1تفاعله���م1االجتماعي1يكون1غري1مالئم1وذو1اجتاه1

واحد.
ثالًثا : ت�سنيف ا�سطراب التوحد وفًقا مل�ستوى الكفاية الوظيفية:1يق�سم1هذا1

الت�سنيف1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1التوحد1اإىل1منطني1اأ�سا�سيني1هما1كاالآتي:

النم�ط الأول:1وه���و1ي�سم1االأطفال1ذوي1الوظيفة1املرتفع���ة,1و1معامل1ذكاء1اأفراده1
ال1يقل1عن1املتو�سط.1

النم�ط الث�اين:1وهو1ي�س���م1االأطفال1ذوي1الوظيف���ة1املنخف�س���ة,1ومعامل1الذكاء1
 (Klinger, Dawson & املتو�س���ط1 ع���ن1 يق���ل1 النم���ط1 ه���ذا1 اأف���راد1 ل���دى1

1.Renner, 2003; Dawson, Toth & Abbott, 2004)

ت�سخي�س ا�سطراب التوحد:
واالإح�سائ���ي1 الت�سخي�س���ي1 للدلي���ل1 الرابع���ة1 الطبع���ة1 مراجع���ة1 اأ�س���ارت1
اأن1الطف���ل1ذو1 (DSM-IV-R)1ال�س���ادرة1ع���ام1)2000(1 لال�سطراب���ات1العقلي���ة1
ا�سط���راب1التوح���د1يع���اين1م���ن1عج���ز1يف1ثالث���ة1جم���االت1رئي�س���ة1يطل���ق1عليه���ا1
الباحث���ون1ثال���وث1ا�سط���راب1التوح���د1وه���ي1كاالآت���ي:1)1(1اأن1يع���اين1الطف���ل1من1
م�س���كالت1تتعلق1بالتفاعل1االجتماعي1حيث1ال1يتنا�سب1م�ستوى1هذا1التفاعل1مع1
م�ست���وى1من���و1الطفل,1كما1يوجد1لديه1�سعف1�سديد1يف1املهارات1االجتماعية.1)2(1
اأن1يقوم1ببع�ص1االأن�سطة1ال�سلوكية1التي1ال1تتنا�سب1مع1م�ستوى1منوه1مثل1القيام1
ببع����ص1احل���ركات1النمطية1املتك���ررة1مثل1الت�سفي���ق.1)3(1اأن1يعاين1من1م�سكالت1
يف1عملية1التوا�سل1مع1االآخرين1حيث1يتاأخر1يف1اكت�ساب1اللغة1والكالم1باالإ�سافة1
اإىل1الق�س���ور1ال�سدي���د1يف1ا�ستخ���دام1مه���ارات1التوا�سل1غري1اللفظ���ي1مثل1نظرات1

العني,1واالإمياءات1والتلميحات1التي1ت�ستخدم1يف1عملية1التوا�سل.

1وهذا1الثالوث1الذي1مييز1ا�سطراب1التوحد1لي�ص1جمرد1�سلوكيات1حتدث1
مًع���ا1بال�سدفة1ولكنها1ناجتة1عن1ا�سطراب1حتتي1جوهري1يت�سبب1يف1ظهور1هذه1
االأعرا����ص1وب�سكل1مرتاب���ط,1ولذلك1تكون1�سخ�سية1الطفل1املتوحد1خمتلفة1عن1

�سخ�سية1االأطفال1العاديني.
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كم���ا1اأو�سحت1هذه1املراجعة1اأن1معايري1ت�سخي�ص1ا�سطراب1التوحد1تتمثل1
فيما1يلي:

اأوًل :1ظهور1�ستة1اأعرا�ص1على1االأقل1من1االأعرا�ص1الواردة1يف1املجموعات1الثالث1
التالي���ة1عل���ى1اأن1ت�س���م1عر�سني1على1االأق���ل1من1املجموع���ة1االأوىل,1وعر�ص1واحد1
عل���ى1االأقل1من1كل1جمموعة1من1املجموعتني1الثانية1والثالثة,1وهذه1املجموعات1

كما1يلي:

املجموعة الأوىل :1وهي1ت�سري1اإىل1ق�سور1نوعي1يف1التفاعل1االجتماعي,1واأعرا�ص1
هذه1املجموعة1كاالآتي:

ق�سور1وا�سح1يف1ا�ستخدام1مظاهر1التوا�سل1غري1اللفظي1يف1مواقف1التفاعل1(11)
االجتماع���ي1م���ع1االآخرين1مث���ل:1النظر1للطرف1االآخ���ر,1وا�ستخدام1تعبريات1

الوجه,1وحركات1اأع�ساء1اجل�سم1اأثناء1عملية1التوا�سل.
الف�سل1يف1تكوين1عالقات1اجتماعية1مع1االأقران1تتنا�سب1مع1عمر1الطفل.(21)
عدم1القدرة1على1م�ساركة1االآخرين1يف1االأن�سطة1اجلماعية1التي1يقومون1بها.(31)
عدم1القدرة1على1تبادل1امل�ساعر1واالنفعاالت1اأو1حتى1التعبري1عنها.1(41)

املجموع�ة الثاني�ة:1وت�سم1هذه1املجموعة1اأعرا�ص1ع���دم1القدرة1على1التوا�سل,1
وهي1كما1يلي:

ح���دوث1تاأخ���ر1يف1منو1اللغة1املنطوقة1اأو1غيابها1كلية1باالإ�سافة1اإىل1عدم1قدرة1(11)
الطف���ل1على1ا�ستخدام1و�سائل1االت�سال1غري1اللفظي1كاالإ�سارات1والتلميحات1

مما1يعوق1عملية1توا�سله1مع1االآخرين.
بالن�سب���ة1لالأطف���ال1الذين1لديهم1الق���درة1على1الكالم1فاإنه���م1ال1ي�ستطيعون1(21)

ب���دء1املحادثة1م���ع1الطرف1االآخ���ر,1اأو1املحافظة1على1ا�ستم���رار1احلديث1الذي1
يدور1بينهما.

يت�سم1حديث1هوؤالء1االأطفال1بالنمطية1والتكرار.(31)
ال1ي�ستطي���ع1الطف���ل1ممار�س���ة1اللع���ب1التخيل���ي1ال���ذي1يتنا�س���ب1م���ع1املرحل���ة1(41)

النمائية1التي1مير1بها.1
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املجموع�ة الثالث�ة: تقت�س���ر1اأن�سط���ة1الطف���ل1عل���ى1ع���دد1حم���دد1م���ن1االأن�سطة1
النمطية1التي1تتمثل1فيما1يلي:

االن�سغ���ال1الزائ���د1وامل�ستمر1بواحدة1اأو1اأكرث1م���ن1ال�سلوكيات1النمطية1ال�ساذة1(11)
من1حيث1طبيعتها1اأو1�سدتها.

التعل���ق1غري1الطبيعي1ببع�ص1الع���ادات1اأو1ال�سلوكيات1النمطية1التي1لي�ص1لها1(21)
معنى.

القيام1بحركات1ج�سدية1منطية1ومتكررة1مثل:1الرفرفة1باليدين1اأو1االأ�سابع1(31)
اأو1ثني1اجلذع1لالأمام1واخللف.1

االنبه���ار1ال�سديد1ببع�ص1اأج���زاء1االأ�سياء,1واللعب1بها1مدة1طويلة1دون1كلل1اأو1(41)
ملل.1

ثانيً���ا :1وج���ود1تاأخر1واأداء1وظيف���ي1غري1طبيعي1يبداأ1قبل1عم���ر1ثالث1�سنوات1يف1
جم���ال1واح���د1على1االأقل1م���ن1املجاالت1الثالث1االآتي���ة:1)1(1التفاعل1االجتماعي,1

)2(1ا�ستخدام1اللغة1يف1التوا�سل1االجتماعي,1)3(1اللعب1الرمزي1اأو1التخيلي.

ثالثً���ا :1اأن1ال1ترج���ع1ه���ذه1االأعرا�ص1اإىل1ا�سط���راب1ري���ت1(Rett Disorder)1اأو1
1.(Childhood Disintegrative Disorder) الطفول���ة1 تف���كك1 ال�سط���راب1
وا�سطراب1ريت1هو1عبارة1عن1ا�سطراب1ع�سبي1ي�سيب1االإناث1فقط,1ويوؤثر1هذا1
اال�سطراب1ب�سدة1على1املخ1مما1يوؤدي1اإىل1عدم1القدرة1على1االحتفاظ1باملعلومات1
واملهارات1التي1�سبق1تعلمها,1واأما1ا�سطراب1تفكك1الطفولة1)االنتكا�ص1الطفويل(1
فاإنه1ينت�سر1بني1الذكور1اأكرث1من1االإناث,1كما1اأن1اأعرا�سه1ال1تظهر1على1الطفل1اإال1
بعد1اأن1يتعدى1الثالثة1من1عمره1)عك�ص1التوحد(1حيث1يبداأ1عندها1تدهور1املهارات1
االإدراكي���ة1واحلركي���ة1واللغوي���ة1واالجتماعي���ة1ب�س���كل1ملحوظ1)الوزن���ة,20051(.

وتوؤك���د1الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1عل���ى1اأن1ا�سط���راب1التوح���د1ي�سي���ب1االأطفال1
قب���ل1�س���ن1الثالث���ة,1واأن1معظم1اأعرا�سه1تظهر1على1االأطفال1م���ا1بني1ال�سهر1)18(1
اإىل1ال�سه���ر1)24(1من1عمر1الطفل,1ولك���ن1التجارب1االإكلينيكية1لهذا1اال�سطراب1
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ت�س���ري1اإىل1اأن1اأعرا����ص1ا�سط���راب1التوحد1يبداأ1ظهورها1عل���ى1االأطفال1يف1ما1بني1
 (Siperstein & Volkmar,11م���ن1عم���ر1الطف���ل)ال�سه���ر1)12(1اإىل1ال�سه���ر1)18
(1,2004كم���ا1اأ�س���ارت1درا�س���ات1اأخرى1اإىل1اأن1اأف�سل1ف���رتة1يف1عمر1الطفل1للك�سف1
املبك���ر1عن1اأعرا�ص1ا�سط���راب1التوحد1لديه1هي1تلك1الفرتة1التي1ترتاوح1ما1بني1
ال�سه���ر1)16(1اإىل1ال�سه���ر1)30(1م���ن1عم���ر1الطفل1الأن1اأعرا����ص1ا�سطراب1التوحد1
 (King & Glascoe, 2003; Bethell,1يكتم���ل1ظهوره���ا1خ���الل1تل���ك1الف���رتة

11.Reuland, & Halfon, 2004)

م�صكلة البحث:

لق���د1ب���داأت1اأعداد1االأطفال1الذين1يعانون1م���ن1ا�سطراب1التوحد1يف1الدول1
العربي���ة1ب�سف���ة1عام���ة,1واخلليجي���ة1ب�سف���ة1خا�س���ة1تتزاي���د1يف1احلقب���ة1االأخرية1
ولع���ل1ذل���ك1يوؤك���د1لنا1عل���ى1اأن1الك�سف1عن1ا�سط���راب1التوح���د1يف1االآونة1االأخرية1
اأف�س���ل1حااًل1مما1كان1علي���ه1يف1احلقب1ال�سابقة1والتي1يعتقد1اأن1اأخطاء1ت�سخي�ص1
 (Seif Eldin, Habib Noufal Farrag1ا�سطراب1التوحد1خاللها1كانت1كثرية
(Bazaid et. al, 2008,1وهذا1الراأي1يتفق1مع1ما1ذكره1هويدي1)1997(1من1اأن1
ك���رثة1االأعرا�ص1الت���ي1يظهر1عليها1ا�سطراب1التوحد1جتعل1ال�سورة1االإكلينيكية1
عل���ى1م�ستوى1احل���االت1الفردية1متباينة1اإىل1حد1كبري1مم���ا1يتيح1املجال1حلدوث1

اأخطاء1يف1عملية1الت�سخي�ص.1

1ونظ���ًرا1الأن1معظم1االأطفال1الذي���ن1يعانون1من1ا�سطراب1التوحد1مل1يتم1
ت�سخي�سه���م1عل���ى1اأنهم1يعانون1من1هذا1اال�سط���راب1اإال1بعد1بلوغهم1اأربع1�سنوات1
(Gray, Tonge & Brereton. 2006)1مما1ي�سيع1عليهم1فر�ص1التدخل1املبكر1
قبل1بلوغهم1هذه1املرحلة1العمرية1حيث1يكون1للتدخل1املبكر1حينها1نتائج1اإيجابية1
ا1يف1املجال1اللغوي,1 كب���رية1يف1تخفي���ف1حدة1اأعرا�ص1ا�سطراب1التوح���د1وخ�سو�سً
 (Eaves & Ho 2004; Harris & Handleman1ويف1العالق���ات1االجتماعي���ة
(12000لذلك1كانت1هناك1حاجة1ملحة1للك�سف1املبكر1عن1هذا1اال�سطراب,1ولعل1
 (American Academy1ذل���ك1م���ا1دف���ع1االأكادميية1االأمريكية1لط���ب1االأطف���ال
(1of Pediatrics, APAاإىل1مطالب���ة1الوالدي���ن1يف1الدلي���ل1ال���ذي1اأ�سدرت���ه1عام1
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)2006(1ب�س���رورة1الك�س���ف1املبك���ر1ع���ن1اأعرا����ص1ا�سط���راب1التوح���د1ل���دى1جميع1
االأطف���ال1الذي���ن1تبل���غ1اأعماره���م1الزمني���ة1)18(1�سه���ر1,1ويف1نف����ص1ه���ذا1ال�سي���اق1
تو�سل���ت1نتائ���ج1ع���دة1درا�س���ات1حديث���ة1اإىل1اأن1العم���ر1املنا�س���ب1للك�س���ف1املبكر1عن1
االأطفال1املعر�سون1لالإ�سابة1با�سطراب1التوحد1هو1عند1بلوغ1اأعمارهم1الزمنية1
 (Moore & Goodson 2003; Eaves & Ho 2004; Charman1عام���ني
(et al. 2005; Lord et al. 2006; Sutera et al. 2007.1كم���ا1اأ�س���ارت1نتائ���ج1
درا�س���ات1اأخ���رى1اإىل1اأن1الفرتة1الزمنية1التي1ترتاوح1ما1بني1ال�سهر1)16-30(1هي1
اأف�س���ل1ف���رتة1زمنية1للك�سف1املبكر1عن1اأعرا����ص1ا�سطراب1التوحد1لدى1االأطفال1
حي���ث1ميكن1خالل1ه���ذه1الفرتة1التع���رف1بو�سوح1على1اأعرا�ص1ه���ذا1اال�سطراب1

.(Jamie, Kleinman, Robins., Ventola, Pandey et al, 2008)

ونظًرا1لعدم1وجود1اأداة1عربية1مقننة1على1املجتمع1ال�سعودي1للك�سف1املبكر1
ع���ن1اأعرا����ص1ا�سطراب1التوحد1لدى1االأطفال1الذي���ن1تقل1اأعمارهم1الزمنية1عن1
�سنتان,1لذلك1جاءت1البحث1احلالية1ل�سد1العجز1يف1هذا1املجال1من1خالل1تقنني1
القائم���ة1املعدل���ة1للك�سف1املبكر1عن1ا�سطراب1التوح���د1لدى1االأطفال1دون1الثانية1
(Modified Checklist for Autism in Toddlers, M-CHAT).1والت���ي1
اأعده���ا1روب���ني1واآخ���رون1ع���ام19991م1ث���م1قام���وا1بتطويره���ا1بعد1ذلك1ع���ام20011م1

1.(Robins et al. 1999; Robins et al. 2001)

وبناًء على ما �سبق ميكن حتديد م�سكلة البحث يف الت�ساوؤلن التاليان:

ه���ل1تتوف���ر1للقائم���ة1املعدل���ة1للك�س���ف1املبك���ر1ع���ن1ا�سط���راب1التوح���د1ل���دى1(11)
االأطف���ال1دون1الثاني���ة1(M-CHAT)1درجة1مقبولة1م���ن1الثبات1لدى1اأطفال1

هذه1املرحلة1العمرية1ال�سعوديني؟
ه���ل1تتوف���ر1للقائم���ة1املعدل���ة1للك�س���ف1املبك���ر1ع���ن1ا�سط���راب1التوح���د1ل���دى1(21)

االأطف���ال1دون1الثاني���ة1(M-CHAT)1درجة1مقبولة1من1ال�سدق1لدى1اأطفال1
هذه1املرحلة1العمرية1ال�سعوديني؟
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هدف البحث:
يه���دف1البح���ث1احلالي���ة1اإىل1تقن���ني1القائم���ة1املعدل���ة1للك�س���ف1املبك���ر1عن1
 (Modified Checklist for1ا�سط���راب1التوح���د1ل���دى1االأطف���ال1دون1الثاني���ة
(1Autism in Toddlers, M-CHATالت���ي1اأعده���ا1روب���ني1واآخرون1عام19991م1
1(Robins et al. 1999; Robins et al. 2001)1ثم1قاموا1بتطويرها1عام20011م
عل���ى1البيئ���ة1ال�سعودي���ة1بحي���ث1توف���ر1للمجتم���ع1ال�سع���ودي1اأداة1عربي���ة1ميك���ن1
ا�ستخدامه���ا1يف1الك�س���ف1املبك���ر1ع���ن1االأطف���ال1الذين1تق���ل1اأعماره���م1الزمنية1عن1
�سنت���ني,1املعر�س���ني1لالإ�ساب���ة1با�سط���راب1التوح���د1بحي���ث1يت���م1حتويله���م1مبكًرا1
للجهات1املعنية1لكي1يتم1ت�سخي�سهم1وتقدمي1برامج1التدخل1املبكر1املنا�سبة1لهم.

اأهمية البحث:
تت�سح1اأهمية1البحث1احلالية1مما1يلي:

11 اأنه���ا1ُتع���د1اأول1درا�سة1عربية1– يف1حدود1علم1الباحث1-1تقوم1بتقنني1اأداة1على1-
املجتمع1ال�سعودي1للك�سف1املبكر1عن1االأطفال1املعر�سني1لالإ�سابة1با�سطراب1

التوحد1لدى1االأطفال1الذين1تقل1اأعمارهم1الزمنية1عن1�سنتني.
21 اأنه���ا1�ست�ساع���د1عل���ى1ت�سخي�ص1ا�سط���راب1التوح���د1لدى1االأطف���ال1يف1مرحلة1-

عمري���ة1مبك���رة1مما1�سيجعل1ه���وؤالء1االأطفال1يتلقون1خدم���ات1التدخل1املبكر1
يف1مرحل���ة1عمري���ة1مبكرة,1واجلدي���ر1بالذكر1اأن1خدم���ات1التدخل1املبكر1التي1
تق���دم1لالأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1التوح���د1ت���وؤدي1م���ن1جه���ة1اإىل1خف����ص1حده1
اأعرا����ص1ه���ذا1اال�سطراب1لديهم1مقارنة1بح���االت1عدم1التدخل,1كما1اأنها1من1
جه���ة1اأخرى1�ستقلل1من1االآث���ار1ال�سلبية1التي1تنجم1عن1اإ�سابة1االأطفال1بهذا1

.(Pasco & Brayne, 2008)1اال�سطراب
31 ميك���ن1اال�ستف���ادة1مم���ا1�ست�سف���ر1عنه1نتائجه���ا1يف1التعرف1على1�س���كل1وطبيعة1-

اأعرا����ص1ا�سطراب1التوحد1لدى1االأطفال1الذي���ن1تقل1اأعمارهم1الزمنية1عن1
�سنتني,1وكذلك1فح�ص1طبيعة1عالقة1هذه1االأعرا�ص1باأعرا�ص1اال�سطرابات1

االأخرى1التي1تنت�سر1بني1االأطفال1يف1هذه1املرحلة1العمرية.
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م�صطلحات البحث الإجرائية:
اأ�س���ارت1املراجعة1الرابعة1للدليل1الت�سخي�س���ي1واالإح�سائي1لال�سطرابات1
العقلي���ة1(DSM-IV)1ال�س���ادر1ع���ن1الرابط���ة1االأمريكي���ة1للط���ب1النف�س���ي1اإىل1
اأن1ا�سط���راب1التوح���د1عل���ى1اأن1ا�سط���راب1منائ���ي1ي�سي���ب1االأطفال1قب���ل1اأن1تبلغ1
اأعمارهم1الزمنية1ال�سنة1الثالثة,1وتظهر1اأعرا�سه1يف1ثالثة1جماالت1رئي�سة1هي:1
�سع���ف1القدرة1على1التفاعل1االجتماعي,1وظهور1�سلوكيات1منطية1ب�سكل1متكرر,1

و�سعف1القدرة1على1التوا�سل1مع1املحيطني.

درا�صات �صابقة:
مبراجعة1االأدبي���ات1املتاحة1فيما1يتعلق1با�ستخدام1القائمة1املعدلة1للك�سف1
 (Modified Checklist1املبكر1عن1ا�سطراب1التوحد1لدى1االأطفال1دون1الثانية
( 1for Autism in Toddlers, M-CHATوج���د1الباح���ث1ع���دة1درا�س���ات1توؤك���د1
عل���ى1اأهمي���ة1ا�ستخ���دام1ه���ذه1القائم���ة1يف1الك�س���ف1املبك���ر1ع���ن1اأعرا����ص1ا�سطراب1

التوحد1لدى1اأطفال1هذه1املرحلة1العمرية.

وب���ريد1 وكوك����ص,1 بارون-كوه���ني,1 م���ن1 كل1 اأجراه���ا1 الت���ي1 البح���ث1 فف���ي1
(Baron-Cohen; Cox. & Baird, 1996)1ح���اول1الباحث���ون1التع���رف1عل���ى1
م���دى1اإمكاني���ة1الك�سف1املبكر1عن1ا�سطراب1التوحد1لدى1االأطفال1الذين1ترتاوح1
اأعمارهم1الزمنية1ما1بني1�سنتني1فاأقل1حيث1قاموا1بفح�ص1)41(1طفاًل1من1اأقارب1
طف���ل1يع���اين1من1التوحد,1وق���د1ا�ستخدموا1لذلك1القائمة1املعدل���ة1للك�سف1املبكر1
ع���ن1ا�سطراب1التوح���د1لدى1االأطفال1دون1الثاني���ة1(M-CHAT),1وقد1اأو�سحت1
النتائ���ج1اأن1ه���ذه1القائم���ة1ا�ستطاع���ت1التنب���وؤ1باأربع���ة1اأطف���ال1عل���ى1اأنه���م1عر�س���ة1
لالإ�ساب���ة1بالتوح���د,1وقد1اأكد1الفح����ص1االإكلينيكي1لهوؤالء1االأطف���ال1يف1ال�سنوات1
التالي���ة1م���ن1اأعماره���م1الزمنية1على1اأنهم1ق���د1اأ�سيبوا1فعاًل1با�سط���راب1التوحد؛1
مما1يوؤكد1على1اأن1هذه1االأداة1ميكن1االعتماد1عليها1يف1الك�سف1املبكر1عن1ا�سطراب1

التوحد1لدى1االأطفال1الذين1تقل1اأعمارهم1الزمنية1عن1�سنتني.
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 (Robins; Fein;1كم���ا1�سع���ت1درا�س���ة1روب���ني,1وف���ني,1وبارت���ون,1وجري���ن
(1Barton and Green, 2001للك�س���ف1املبك���ر1ع���ن1ا�سط���راب1التوح���د1وبع����ص1
اال�سطراب���ات1النمائي���ة1االأخ���رى,1وتكون���ت1عين���ة1درا�سته���م1م���ن1)1293(1طف���اًل1
منه���م1)58(1طف���اًل1يعانون1من1اال�سطرابات1النمائي���ة,1و)39(1طفاًل1يعانون1من1
ا�سط���راب1طي���ف1التوح���د,1وقد1ق���ام1الباحثون1بتطبي���ق1القائمة1املعدل���ة1للك�سف1
املبك���ر1ع���ن1ا�سط���راب1التوح���د1ل���دى1االأطف���ال1دون1الثاني���ة1(M-CHAT)1عل���ى1
اأف���راد1العين���ة,1وقد1اأو�سحت1النتائج1اأن1هذه1القائمة1قد1متكنت1من1التعرف1على1
���ا1اأن1هناك1�ست1 االأطف���ال1الذي���ن1يعان���ون1من1التوحد,1كم���ا1اأو�سحت1النتائج1اأي�سً
فق���رات1يف1ه���ذه1القائمة1متعلق���ة1بالتفاعل1االجتماعي1كانت1ه���ي1االأكرث1ارتباًطا1

باأعرا�ص1ا�سطراب1التوحد1مقارنة1بباقي1فقرات1هذه1القائمة.

1(Wong, Hui, and Lee, 2004)1وحاول���ت1درا�س���ة1ووجن,1وه���وي,1ويل
التع���رف1عل���ى1كف���اءة1القائمة1املعدلة1للك�س���ف1املبكر1عن1ا�سط���راب1التوحد1لدى1
االأطف���ال1ال�سيني���ني1مم���ن1ه���م1دون1الثاني���ة1(M-CHAT),1وذل���ك1بع���د1اإج���راء1
بع����ص1التعدي���الت1عليه���ا,1وتتك���ون1ه���ذه1القائمة1قب���ل1التعديل1م���ن1)23(1عبارة1
االإجاب���ة1عنها1تك���ون1بنعم1اأو1ال,1وقد1قام1هوؤالء1الباحث���ون1برتجمة1هذه1القائمة1
اإىل1اللغ���ة1ال�سيني���ة,1وتغيري1طريقة1ت�سحيح1عباراتها1حيث1اأ�سبحت1اال�ستجابة1
عليها1متدرجة1)اأبًدا,1ونادًرا,1واأحياًنا,1وغالًبا(,1كما1�سمت1هذه1االأداة1يف1�سورتها1
ال�سيني���ة1ق�س���م1للمالحظ���ة1املبا�س���رة1للطف���ل1تتك���ون1م���ن1)5(1عب���ارات,1وقد1قام1
الباحث���ون1بتطبي���ق1ه���ذه1االأداة1على1عينة1مكونة1من1وال���دي1)212(1طفاًل1منهم1
)87(1يعان���ون1بالفعل1من1ا�سطراب1طي���ف1التوحد,1و)125(1طفاًل1من1العاديني,1
وقد1تراوحت1االأعمار1الزمنية1الأفراد1العينة1ما1بني1)118– 24(1�سهًرا,1وقد1اأظهرت1
النتائج1اأن1هذه1االأداة1يف1�سورتها1ال�سينية1قد1ا�ستطاعت1اأن1حتدد1بدقة1االأطفال1
الذي���ن1تظه���ر1عليه���م1اأعرا����ص1ا�سط���راب1التوح���د1يف1مرحل���ة1الطفول���ة1املبكرة.1

ويف1درا�سة1لكل1من1ماثيو1وفني1(Mathieu and Fein, 2005)1وهدفت1
للك�سف1عن1االأطفال1املعر�سون1لالإ�سابة1با�سطراب1التوحد1الذين1تقل1اأعمارهم1
الزمنية1عن1�سنتني,1وذلك1من1خالل1خم�ص1اأدوات1مت1ا�ستخدامها1يف1هذه1البحث1
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هي:1قائمة1ا�سطراب1التوحد1لالأطفال1الذين1تقل1اأعمارهم1الزمنية1عن1�سنتني1
(Checklist for Autism in Toddlers),1ومقيا����ص1اال�سطراب���ات1النمائي���ة1
للك�س���ف1  (Pervasive Developmental Disorders Screening)واأداة1
 (Screening Tool for Autism in1ع���ن1ا�سط���راب1التوح���د1يف1عم���ر1�سنت���ني
(1Two year oldsوقائم���ة1ا�سط���راب1التوح���د1)23(1لالأطف���ال1دون1ال�سنت���ني11111111111111
(Check list for Autism in Toddlers-23)1,1والقائمة1املعدلة1للك�سف1املبكر1
 (The Modified Checklist1عن1ا�سطراب1التوحد1لدى1االأطفال1دون1الثانية
(1for Autism in Toddlers, M-CHATحي���ث1ق���ام1الباحثون1بتطبيق1جميع1
ه���ذه1االأدوات1عل���ى1عين���ة1مكونة1من1)3793(1طف���اًل,1وقد1اأظه���رت1نتائج1البحث1
اأن1القائم���ة1املعدل���ة1للك�س���ف1ع���ن1ا�سط���راب1التوح���د1(M-CHAT)1كان���ت1اأكرث1
ه���ذه1االأدوات1فعالي���ة1من1حيث1الدقة1يف1الك�سف1ال�سحيح1عن1اأعرا�ص1ا�سطراب1
التوح���د1لدى1االأطفال1الذي���ن1ترتاوح1اأعمارهم1الزمنية1م���ا1بني1)18-24(1�سنة,1
ولذل���ك1اأو�سوا1يف1هذه1البحث1ب�س���رورة1ا�ستخدام1هذه1القائمة1يف1الك�سف1املبكر1

عن1ا�سطراب1التوحد1لدى1اأطفال1هذه1املرحلة1العمرية.1

 (Glascoe, Macias, Wegner,1كم���ا1�سعت1درا�سة1جال�سكو1وزم���الءه
االأطف���ال1 اإمكاني���ة1حتدي���د1 م���دى1 عل���ى1 للتع���رف1 1and Robertshaw,2007)
املعر�سون1لالإ�سابة1با�سطراب1التوحد1ملن1تبلغ1اعمارهم1�سنتني1واأقل,1وقد1طبق1
الباحث���ون1القائم���ة1املعدل���ة1للك�سف1املبكر1ع���ن1ا�سطراب1التوحد1ل���دى1االأطفال1
اإج���راء1 اأثن���اء1 وذل���ك1 وال���دي1)4797(1طف���اًل1 (M-CHAT)1عل���ى1 الثاني���ة1 دون1
الفحو�س���ات1الطبي���ة1عليهم1يف1موؤ�س�سات1الرعاي���ة1االأولية,1وقد1اأو�سحت1النتائج1
اأن1)61(1طف���اًل1م���ن1اأف���راد1العين���ة1كانوا1معر�س���ني1لالإ�ساب���ة1با�سطرابات1طيف1
التوحد,1وقد1قام1الباحثون1باإجراء1فح�ص1اإكلينيكي1على1)41(1طفاًل1منهم,1وقد1
بين���ت1نتائ���ج1هذا1الفح����ص1اأن1)21(1طف���اًل1منهم1يعان���ون1بالفعل1م���ن1ا�سطراب1
طي���ف1التوح���د,1و)17(1طفاًل1لديه���م1ا�سطرابات1منائية1اأخ���رى1)غري1التوحد(,1
وث���الث1اأطف���ال1كان1منوه���م1طبيعًي���ا,1ويف1مناق�س���ة1النتائج1اأكد1ه���وؤالء1الباحثون1
عل���ى1اأن1ه���ذه1االأداة1قد1ا�ستطاع���ت1اأن1تتعرف1بدقة1على1االأطف���ال1الذين1يعانون1

من1با�سطراب1طيف1التوحد,1اأو1املعر�سون1لالإ�سابة1به.
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ويف1درا�سة1ل�سنو1و1لوكافاليري1(Snow and Lecavalier, 2008)1حاول1
الباحث���ون1التع���رف1عل���ى1اخل�سائ����ص1ال�سيكومرتي���ة1ل���كل1من:1القائم���ة1املعدلة1
1,(M-CHAT)1للك�س���ف1املبك���ر1عن1ا�سطراب1التوحد1لدى1االأطف���ال1دون1الثانية
و”ا�ستبان���ة1التوا�س���ل1االجتماع���ي” حي���ث1طب���ق1الباحثون1االأدات���ني1على1والدي1
)82(1طف���اًل1ت���رتاوح1اأعماره���م1الزمني���ة1م���ا1ب���ني1)118-70(1�سه���ر,1وق���د1اأظهرت1
نتائ���ج1الفح����ص1االإكلينيك���ي1له���وؤالء1االأطف���ال1اأن1)54(1طفاًل1منه���م1يعانون1من1
ا�سطراب���ات1منائي���ة,1و)28(1طف���اًل1معر�س���ني1لالإ�سابة1باال�سطراب���ات1النمائية1
)لديه���م1اأعرا����ص1مرتفع���ة1ولكنه���ا1مل1ت�س���ل1اإىل1م�ست���وى1اال�سط���راب(,1وم���ن1
اأه���م1النتائ���ج1الت���ي1اأ�سف���رت1عنها1هذه1البح���ث1اأن1هات���ني1االأداتني1ق���د1ا�ستطاعتا1
اأن1حت���دد1بدق���ة1�سدي���دة1االأطف���ال1الذي���ن1يعان���ون1م���ن1اال�سطراب���ات1النمائي���ة,1
وكذلك1املعر�سني1لالإ�سابة1باال�سطرابات1النمائية,1واأن1القائمة1املعدلة1للك�سف1
املبك���ر1ع���ن1ا�سط���راب1التوحد1ل���دى1االأطف���ال1دون1الثاني���ة1(M-CHAT)1تتمتع1
بدرج���ة1عالي���ة1م���ن1ال�سدق1والثبات1مم���ا1يطمئن1ال�ستخدامه���ا1يف1الك�سف1املبكر1
ع���ن1االأطف���ال1املعر�س���ني1لالإ�سابة1به���ذا1اال�سطراب1ل���دى1االأطف���ال1الذين1تقل1

اأعمارهم1الزمنية1عن1�ست1�سنوات.1

ا�ستخ���دام1 1(Jamie, et al, 2008) واآخ���رون1 جي���م1 درا�س���ة1 وحاول���ت1
القائم���ة1املعدل���ة1للك�سف1املبكر1عن1ا�سطراب1التوح���د1لدى1االأطفال1دون1الثانية1
(M-CHAT)1يف1الك�س���ف1ع���ن1اأعرا�ص1ا�سطراب1التوحد1ل���دى1عينة1مكونة1من1
)3793(1طف���اًل1ممن1ترتاوح1اأعماره���م1الزمنية1ما1بني1)16-30(1�سهر,1وقد1متت1
متابع���ة1)1416(1طف���اًل1منه���م1بعد1اأن1و�سلت1اأعماره���م1الزمنية1ما1بني1)54-42(1
�سهًرا,1حيث1اأُعيد1تطبيق1هذه1القائمة1عليهم1مرة1اأخرى,1وقد1اأظهرت1النتائج1اأن1
هن���اك1)36(1طفاًل1من1هوؤالء1االأطف���ال1يعانون1من1التوحد,1كما1تو�سلت1النتائج1
���ا1اإىل1ع���دم1وج���ود1فروق1ب���ني1نتائج1التطبيقني1مم���ا1جعل1ه���وؤالء1الباحثون1 اأي�سً
يوؤك���دون1عل���ى1اأن1هذه1القائمة1ُتع���د1من1االأدوات1اجليدة1الت���ي1تطمئن1الباحثني1
يف1ا�ستخدامه���ا1للك�س���ف1املبك���ر1عن1ا�سط���راب1التوحد1لدى1االأطف���ال1الذين1تقل1

اأعمارهم1الزمنية1عن1ثالثون1�سهًرا.1
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واآخ���رون111111111111111111111111 الدي���ن1 �سي���ف1 درا�س���ة1 هدف���ت1 فق���د1 العربي���ة1 البيئ���ة1 يف1 واأم���ا1
(Seif Eldin, et. al, 2008)1اإىل1الك�س���ف1ع���ن1اأعرا����ص1ا�سطراب1التوحد1لدى1
االأطفال1الذين1تقل1اأعمارهم1الزمنية1عن1)30(1�سهر,1وقد1تكونت1عينة1درا�ستهم1
من1)288(1طفاًل1ينتمون1لت�سع1دول1عربية1حيث1كان1منهم1)122(1طفاًل1يعانون1
م���ن1التوح���د,1و)106(1م���ن1االأطف���ال1العاديني,1وق���د1ا�ستخدم1الباحث���ون1يف1هذه1
البح���ث1القائم���ة1املعدلة1للك�سف1املبكر1عن1ا�سط���راب1التوحد1لدى1االأطفال1دون1
الثاني���ة1(M-CHAT),1ورغم1اأن1ه���ذه1البحث1يوؤخذ1عليها1قلة1عدد1اأفراد1العينة1
م���ن1كل1دول���ة1عربي���ة1على1ح���ده1والذين1كان���وا1)10(1من1االأطف���ال1ذوي1التوحد,1
و)10(1م���ن1االأطف���ال1العاديني,1اإال1اأن1نتائجها1ب�سكل1ع���ام1اأو�سحت1اأن1هذه1االأداة1
ق���د1متكن���ت1م���ن1التحدي���د1الدقي���ق1لالأطفال1ه���ذه1املرحل���ة1العمري���ة1املعر�سون1

لالإ�سابة1بالتوحد.

 (Perera, Wijewardena, and وزميلي���ه1 بري���را1 درا�س���ة1 وفح�س���ت1
االأطف���ال1 ل���دى1جمي���ع1 التوح���د1 ا�سط���راب1 اأعرا����ص1 1Aluthwelage, 2008)
الذين1ترتاوح1اأعمارهم1الزمنية1ما1بني1)18-24(1�سهًرا1ويعي�سون1مع1اأ�سرهم1يف1
منطق���ة1�سب���ه1ح�سرية1ب�سرييالنكا1حيث1طبق1عليه���م1الباحثون1القائمة1املعدلة1
1(M-CHAT)1للك�س���ف1املبك���ر1عن1ا�سط���راب1التوحد1لدى1االأطف���ال1دون1الثانية
وذل���ك1بع���د1ترجمته���ا1اإىل1اللغة1ال�سرييالنكي���ة,1وقد1اأ�سارت1نتائ���ج1هذا1الفح�ص1
االأويل1اإىل1اأن1)374(1طفاًل1لديهم1عر�ص1واحد1على1االأقل1من1اأعرا�ص1التوحد,1
وبع���د1ذلك1اأجرى1الباحثون1على1هوؤالء1االأطفال1فح�ص1اإكلينيكي1�سامل1اأ�سفرت1
نتائج���ه1عل���ى1اأن1)28(1طف���اًل1ن�سبته���م1)7٫4%(1من1عينة1البح���ث1لديهم1اأعرا�ص1
توح���د1ت�س���ري1اإىل1اأنه���م1معر�سون1لالإ�ساب���ة1بالتوحد,1كم���ا1اأو�سح���ت1النتائج1اأن1
)4(1اأطف���ال1ق���د1مت1ت�سخي�سه���م1يف1التقيي���م1االإكلينيك���ي1على1اأنه���م1يعانون1فعاًل1
م���ن1التوح���د,1وكذلك1اأو�سحت1النتائج1اأن1ه���ذه1القائمة1قد1حددت1بدقة1اأعرا�ص1
ا�سط���راب1التوح���د1ل���دى1)70%(1من1اأطف���ال1عينة1البحث1مما1يوؤك���د1على1اأهمية1
ا�ستخدامه���ا1يف1الك�س���ف1املبك���ر1عن1اأعرا����ص1ا�سطراب1التوحد1ل���دى1اأطفال1هذه1

املرحلة1العمرية.

1(Johnson and Marlow, 2009)1وهدف���ت1درا�س���ة1جون�س���ون1و1مارل���و
اإىل1مقارن���ة1ن�سب���ة1التعر����ص1لالإ�ساب���ة1با�سطراب1التوحد1ب���ني1كل1من1االأطفال1
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العادي���ني,1واالأطف���ال1املبت�سري���ن1الذين1يعان���ون1من1اإعاقات1خمتلف���ة,1وقد1طبق1
الباحث���ون1عل���ى1والديه���م1القائم���ة1املعدلة1للك�س���ف1املبكر1عن1ا�سط���راب1التوحد1
ل���دى1االأطف���ال1دون1الثاني���ة1(M-CHAT),1وق���د1اأظه���رت1النتائ���ج1اأن1االأطف���ال1
املبت�سري���ن1الذي���ن1يعان���ون1م���ن1اإعاق���ات1خمتلف���ة1كان���وا1اأك���رث1عر�س���ة1لالإ�سابة1
با�سط���راب1التوح���د1م���ن1االأطف���ال1الذي���ن1ال1يعان���ون1م���ن1اإعاق���ات1اأخ���رى1حيث1
كان���ت1ن�سب���ة1التعر����ص1لالإ�سابة1بهذا1اال�سط���راب1لدى1االأطفال1غ���ري1القادرين1
عل���ى1اجللو�ص1اأو1الوقوف1ت�س���اوي1)23(1�سعف1هذه1الن�سبة1لدى1االأطفال1الذين1
ي�ستطيع���ون1اجللو����ص1اأو1الوقوف,1كما1بلغت1ه���ذه1الن�سبة1)7(1اأ�سعاف1لدى1ذوي1
ال�سلل1الدماغي,1و)13(1�سعف1لدى1ذوي1ال�سلل1الرباعي,1و)4(1اأ�سعاف1لدى1ذوي1
ال�سلل1الن�سفي,1و)8(1اأ�سعاف1لدى1ذوي1االإعاقات1احل�سية1ال�سمعية1والب�سرية,1
و)13(1�سع���ف1لدى1ذوي1التخل���ف1العقلي1مقارنة1باالأطفال1الذين1ال1يعانون1من1
هذه1االإعاقات,1ولذلك1طالبت1هذه1البحث1ب�سرورة1االهتمام1بالك�سف1املبكر1عن1
اأعرا����ص1ا�سط���راب1التوح���د1اأطفال1مرحل���ة1الطفولة1املبكرة1الذي���ن1يعانون1من1

االإعاقات1املختلفة.

التعقيب على الدرا�صات ال�صابقة:
م���ن1خ���الل1مراجعة1الباح���ث1للدرا�س���ات1ال�سابقة1ميكنهم���ا1اأن1ي�ستخل�سا1

منها1ما1يلي:
11 اأن1القائم���ة1املعدل���ة1للك�سف1املبكر1عن1ا�سطراب1التوح���د1لدى1االأطفال1دون1-

الثانية1(M-CHAT)1قد1ا�ستطاعت1الك�سف1ال�سحيح1والدقيق1عن1االأطفال1
 (Seif Eldin,1الذين1يعانون1من1ا�سطراب1التوحد1اأو1املعر�سون1لالإ�سابة1به
 et. al 2008 ؛ Baron-Cohen; Cox. & Baird, 1996.; Robins;
 Fein; Barton & Green, 2001.; Mathieu, & Fein, 2005; Jamie,
 et al, 2008; Glascoe, et. al.,2007; Perera, Wijewardena, &
 Aluthwelage, 2009; Snow & Lecavalier, 2008; Allison, et.
(1al., 2008حث1متكنت1من1التنبوؤ1ال�سحيح1باأربعة1اأطفال1على1اأنهم1عر�سة1
لالإ�سابة1بالتوحد,1وقد1ثبت1بعد1ذلك1اأنهم1اأ�سيبوا1فعاًل1با�سطراب1التوحد1يف1
1(Baron-Cohen; Cox. & Baird, 1996)1ال�سنوات1التالية1من1اأعمارهم
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21 االأطف���ال1الذي���ن1اأظهرته���م1القائم���ة1املعدل���ة1للك�س���ف1املبك���ر1ع���ن1ا�سطراب1-
التوح���د1ل���دى1االأطف���ال1دون1الثاني���ة1 (M-CHAT)عل���ى1اأنه���م1معر�س���ون1
لالإ�سابة1با�سطراب1التوحد1اأظهرت1نتائج1فح�سهم1االإكلينيكي1التي1اأتت1يف1
 (Glascoe,1مرحل���ة1الحقة1اأنهم1يعانون1فعاًل1م���ن1اأعرا�ص1هذا1اال�سطراب

.et. al.,2007; Perera, Wijewardena, & Aluthwelage, 2009)

31 اأن1القائم���ة1املعدل���ة1للك�س���ف1املبك���ر1ع���ن1ا�سط���راب1التوح���د1ل���دى1االأطف���ال1-
دون1الثاني���ة1(M-CHAT)1تتمت���ع1بدرج���ة1عالي���ة1من1ال�س���دق1والثبات1مما1
يطمئن1ال�ستخدامها1يف1الك�سف1املبكر1عن1االأطفال1املعر�سون1لالإ�سابة1بهذا1
.(Allison, et. al., 2008; Snow & Lecavalier, 2008)1اال�سطراب

41 اأن1القائم���ة1املعدل���ة1للك�سف1املبكر1عن1ا�سطراب1التوح���د1لدى1االأطفال1دون1-
الثاني���ة1(M-CHAT)1كان���ت1االأف�س���ل1واالأك���رث1دق���ة1من1بني1خم�س���ة1اأدوات1
ا�ستخدمت1يف1الك�سف1املبكر1عن1ا�سطراب1التوحد1لدى1االأطفال1الذين1تقل1

1.(Mathieu, & Fein, 2005)1اأعمارهم1الزمنية1عن1ثالث1�سنوات

51 لالإ�ساب���ة1- عر�س���ة1 اأك���رث1 املختلف���ة1 االإعاق���ات1 ذوي1 املبت�سري���ن1 االأطف���ال1
با�سط���راب1التوح���د1ع���ن1االأطف���ال1الذي���ن1ال1يعان���ون1م���ن1اإعاق���ات1اأخ���رى1111111111111111111111111111111111111 

1.(Johnson & Marlow, 2009)

61 ن�سبة1التعر�ص1لالإ�سابة1با�سطراب1التوحد1لدى1االأطفال1غري1القادرين1على1-
اجللو����ص1اأو1الوق���وف1ت�ساوي1)23(1�سعف1هذه1الن�سب���ة1لدى1االأطفال1الذين1
ي�ستطيع���ون1اجللو����ص1اأو1الوق���وف,1وت�س���اوي1)7(1اأ�سعاف1ه���ذه1الن�سبة1لدى1
ذوي1ال�سلل1الدماغي,1وت�ساوي1)13(1�سعف1لدى1ذوي1ال�سلل1الرباعي,1و)4(1
اأ�سعاف1لدى1ذوي1ال�سلل1الن�سفي,1و)8(1اأ�سعاف1لدى1ذوي1االإعاقات1احل�سية1
ال�سمعية1والب�سرية,1و)13(1�سعف1لدى1ذوي1التخلف1العقلي1مقارنة1باالأطفال1
1.(Johnson & Marlow, 2009)1الذي���ن1ال1يعان���ون1م���ن1ه���ذه1االإعاق���ات

71 رغ���م1اأن1ه���ذه1القائم���ة1اأع���دت1للك�سف1املبكر1ع���ن1اأعرا�ص1ا�سط���راب1التوحد1-
ل���دى1االأطفال1الذين1ت���رتاوح1اأعمارهم1الزمنية1ما1ب���ني1)18-24(1�سهًرا,1اإال1
اأنه���ا1ا�ستطاع���ت1اأن1متيز1االأطف���ال1املعر�س���ون1لالإ�سابة1با�سط���راب1التوحد1
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 Seif Eldin,1ل���دى1االأطفال1الذي���ن1تقل1اأعمارهم1الزمنية1عن1�س���ت1�سنوات
.et. al, 2008 (Jamie, et al, 2008.; Snow & Lecavalier, 2008)

81 اأعرا����ص1ا�سط���راب1التوح���د1ل���دى1اأطف���ال1مرحل���ة1الطفول���ة1املبك���رة1كان���ت1-
.(Allison, et. al., 2008)1مرتفعة1لدى1الذكور1عن1االإناث

91 عل���ى1الرغ���م1م���ن1اأن1القائم���ة1املعدل���ة1للك�سف1املبكر1ع���ن1ا�سط���راب1التوحد1-
ل���دى1االأطف���ال1دون1الثاني���ة1(M-CHAT)1مل1ت�ستخ���دم1يف1البيئ���ة1العربي���ة1
�س���وى1يف1درا�س���ة1واح���دة1– يف1ح���دود1عل���م1الباح���ث1-,1واأن1نتائجه���ا1اأو�سحت1
اأن1ه���ذه1القائم���ة1ق���د1متكن���ت1م���ن1التحدي���د1الدقي���ق1لالأطفال1الذي���ن1تقل1
اأعماره���م1الزمني���ة1ع���ن1)30(1�سه���ًرا1املعر�س���ون1لالإ�ساب���ة1بالتوح���د,1اإال1اأن���ه1
يوؤخ���ذ1عل���ى1ه���ذه1البحث1قلة1ع���دد1اأفراد1العين���ة1املمثلة1لكل1دول���ة1على1حده1
والذي���ن1كانوا1)10(1من1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1التوحد1و)10(1من1اأقرانهم1
العادي���ني1مم���ا1يجعل1تعمي���م1نتائجها1على1البيئة1العربية1ب�س���كل1عام1اأو1على1
دول���ة1معين���ة1من1الدول1التي1ت�سمنتها1عين���ة1البحث1اأمر1حمفوف1باملخاطر11111111111111111111111111111111111111111111
(Seif Eldin, et. al, 2008)1وه���ذا1م���ا1دف���ع1الباح���ث1للقي���ام1به���ذا1العم���ل1
ل�سد1العجز1يف1هذا1املجال1من1خالل1تقنني1هذه1االأداة1على1البيئة1ال�سعودية1
مما1يوفر1للمتخ�س�سني1اأداة1مقننة1على1املجتمع1ال�سعودي1ميكنها1اأن1ت�سهم1
يف1الك�س���ف1املبك���ر1ع���ن1االأطف���ال1الذي���ن1تق���ل1اأعماره���م1الزمنية1ع���ن1�سنتني1

املعر�سون1لالإ�سابة1بالتوحد.

فرو�س البحث:
عل���ى1�س���وء1ما1ورد1يف1االإط���ار1النظري1والدرا�س���ات1ال�سابقة1ميكن1�سياغة1

فرو�ص1هذه1البحث1على1النحو1التايل:
11 تتوف���ر1للقائم���ة1املعدلة1للك�س���ف1املبكر1عن1ا�سطراب1التوح���د1لدى1االأطفال1-

دون1الثاني���ة1(M-CHAT) درج���ة1مقبول���ة1م���ن1ال�س���دق1ل���دى1اأطف���ال1هذه1
املرحلة1العمرية1ال�سعوديني.

21 تتوف���ر1للقائم���ة1املعدلة1للك�س���ف1املبكر1عن1ا�سطراب1التوح���د1لدى1االأطفال1-
دون1الثاني���ة1(M-CHAT) درج���ة1مقبول���ة1م���ن1الثب���ات1ل���دى1اأطف���ال1ه���ذه1

املرحلة1العمرية1ال�سعوديني.
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منهج البحث واإجراءاتها:
اأولً: منهج البحث:

اتب���ع1الباح���ث1يف1هذه1البحث1املنهج1الو�سفي1الأن���ه1املنهج1االأن�سب1لطبيعة1
هذه1البحث1ولالأهداف1التي1ت�سعى1اإىل1حتقيقها.

ثانًيا: عينة البحث:

نظ���ًرا1ل�سعوبة1احل�سول1عل���ى1عينة1من1االأطفال1الذين1تقل1اأعمارهم1عن1
)24(1�سه���ًرا1,1لذل���ك1قام1الباح���ث1بتطبيق1اأداة1هذه1البحث1عل���ى1والدي1االأطفال1
الذي���ن1ت���رددوا1خ���الل1ع�س���رة1�سه���ور1عل���ى1كل1م���ن1اأكادميي���ة1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1
بالريا����ص,1ومرك���ز1والدة1االأمري1في�سل1بن1فهد1للتوح���د1بالريا�ص,1وقد1تكونت1
عين���ة1البح���ث1اال�ستطالعي���ة1من1)45(1طفاًل1ت���رتاوح1اأعماره���م1الزمنية1ما1بني1
)18-24(1�سه���ًرا1مبتو�سط1عمري1ق���دره1)23٫44(1�سهًرا,1وانحراف1معياري1قدره1
)3٫876(1منه���م1)15(1طف���اًل1م���ن1املرتددي���ن1على1مركز1وال���دة1االأمري1في�سل1بن1
فهد1للتوحد,1و)30(1طفاًل1من1املرتددين1على1اأكادميية1الرتبية1اخلا�سة,1بينما1
تكونت1العينة1النهائية1لهذه1البحث1من1)114(1(1طفاًل1ترتاوح1اأعمارهم1الزمنية1
ما1بني1)18-24(1�سهًرا1مبتو�سط1عمري1قدره1)22٫983(1�سهًرا,1وانحراف1معياري1
ق���دره1)3٫856(1منه���م1)34(1طفاًل1من1املرتددين1على1مركز1والدة1االأمري1في�سل1

بن1فهد1للتوحد,1و)80(1طفاًل1من1املرتددين1على1اأكادميية1الرتبية1اخلا�سة.

ثالًثا: اأداة البحث:

تتمثل1اأداة1البحث1احلالية1يف1القائمة1املعدلة1للك�سف1املبكر1عن1ا�سطراب1
 (Modified Checklist for Autism in1التوح���د1ل���دى1االأطفال1دون1الثاني���ة
(1Toddlers, M-CHATوالت���ي1اأعده���ا1روب���ني1واآخ���رون1ع���ام19991م1ث���م1قاموا1
بتطويره���ا1ع���ام20011م1(Robins et al. 1999; Robins, et al, 2001)1وق���د1
اأع���دت1ه���ذه1القائمة1للك�سف1عن1اأعرا�ص1ا�سطراب1التوحد1لدى1االأطفال1الذين1
ت���رتاوح1اأعماره���م1الزمنية1ما1بني1)18-24(1�سهًرا1حيث1تطبق1على1اأمهات1هوؤالء1
االأطف���ال,1وحتت���وي1ه���ذه1القائم���ة1عل���ى1)23(1�س���وؤاًل1لل�سلوكي���ات1الطبيعية1لدى1
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االأطف���ال1االأ�سوي���اء,1واال�ستجاب���ة1عنه���ا1تكون1بنع���م1اأو1ال1حيث1ت�س���ري1اال�ستجابة1
بنع���م1اإىل1اأن1�سل���وك1الطف���ل1طبيع���ي1ولذل���ك1تاأخذ1اال�ستجاب���ة1بها1�سف���ًرا,1واأما1
اال�ستجاب���ة1ب���ال1فتعني1اأن1الطف���ل1يفتقد1ه���ذا1ال�سلوك1الطبيع���ي,1ولذلك1تاأخذ1
اال�ستجاب���ة1ب���ال1درج���ة1واح���دة1م���ا1ع���دا1االأ�سئل���ة1رق���م1)221,201,181,11(1فق���د1مت1
�سياغته���ا1بطريق���ة1عك�سية1حي���ث1ت�ساأل1عن1بع�ص1اأعرا����ص1التوحد,1ولذلك1فاإن1
اال�ستجاب���ة1عليه���ا1بنعم1تاأخ���ذ1درجة1واحدة,1بينم���ا1تاأخذ1اال�ستجاب���ة1بال1�سفًرا,1
وت���رتاوح1الدرج���ة1الكلية1له���ذه1القائمة1ما1بني1)�سف���ر1– 23(1درجة1حيث1ت�سري1
الدرجة1املرتفعة1اإىل1زيادة1االأعرا�ص1املنبئة1باإ�سابة1الطفل1بالتوحد,1بينما1ت�سري1

الدرجة1املنخف�سة1اإىل1�سعف1احتمال1اإ�سابة1الطفل1بالتوحد.

و1تع���د1هذه1القائمة1اأداة1فرز1للك�س���ف1عن1اأعرا�ص1ا�سطراب1التوحد1وهي1
ال1حتت���اج1اإىل1فح����ص1�سريري1من1قب���ل1االأطباء,1ولكنها1اأع���دت1بطريقة1ب�سيطة1
بحي���ث1ي�ستطي���ع1اأولياء1اأمور1االأطف���ال1اال�ستجابة1على1عباراته���ا1ب�سهولة,1ولكن1
يج���ب1اأن1نن���وه1هن���ا1يف1ه���ذا1املق���ام1اإىل1ع���دم1االعتم���اد1عليه���ا1وحده���ا1يف1عملي���ة1
الت�سخي����ص,1ولك���ن1اأهميته���ا1تتمث���ل1يف1اأنها1تر�سدن���ا1اإىل1االأطف���ال1الذين1تظهر1
عليه���م1بع�ص1اأعرا�ص1ا�سطراب1التوحد1والتي1تنبوؤنا1باأنهم1معر�سون1لالإ�سابة1
به���ذا1اال�سط���راب1مما1يتطل���ب1فح�سهم1اإكلينيكًي���ا1بعد1ذلك1واتخ���اذ1االإجراءات1
الالزمة1للقيام1بالتدخل1املبكر1ملنع1ظهور1هذا1اال�سطراب,1اأو1على1االأقل1تخفيف1

حدة1اأعرا�سه1وتقليل1اآثارها1ال�سلبية1التي1توؤثر1على1الطفل1فيما1بعد.

1وق���د1وقع1اختي���ار1الباحث1على1هذه1القائمة1بع���د1مراجعتهم1للعديد1من1
الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1التي1�سع���ت1للك�سف1املبكر1عن1اأعرا����ص1ا�سطراب1التوحد1يف1
ا1اأن1هذه1الدرا�سات1اأو�سحت1 مرحلة1الطفولة1املبكرة1من1عمر1االأطفال1وخ�سو�سً
يف1نتائجه���ا1اأن1ه���ذه1القائم���ة1ُتع���د1م���ن1اأف�س���ل1االأدوات1التي1ميك���ن1ا�ستخدامها1
واالعتم���اد1عليه���ا1يف1الك�سف1املبكر1عن1االأطفال1�سغار1ال�سن1املعر�سون1لالإ�سابة1

با�سطراب1التوحد1الذين1تقل1اأعمارهم1الزمنية1عن1�سنتني.
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رابًعا: املعاجلة الإح�سائية: 
احلزم���ة1 بوا�سط���ة1 التالي���ة1 االإح�سائي���ة1 االأ�سالي���ب1 الباح���ث1 ا�ستخ���دم1

.)SPSS(1االإح�سائية1يف1العلوم1االجتماعية
التحلي���ل1العامل���ي1اال�ستك�س���ايف1للتحق���ق1من1ال�س���دق1العامل���ي1الأداة1البحث1(11)

لدى1االأطفال0
االت�س���اق1الداخل���ي1م���ن1خ���الل1ح�س���اب1معام���الت1االرتب���اط1ب���ني1املف���ردات1(21)

والدرج���ة1الكلي���ة1للقائمة1املعدلة1للك�سف1املبكر1ع���ن1ا�سطراب1التوحد1لدى1
1.)M-CHAT(1االأطفال1دون1الثانية

الثب���ات1با�ستخ���دام1معام���ل1األف���ا1لكرونب���اخ1,1وطريق���ة1التجزئ���ة1الن�سفي���ة1(31)
با�ستخدام1معادلتى1�سبريمان-1بروان,1وجتمان.

املتو�سط���ات1احل�سابي���ة1واالنحراف���ات1املعياري���ة1والدرجات1التائي���ة1والتمثيل1(41)
البياين.

ا: اإجراءات البحث:  خام�سً
اتبع1الباحث1يف1البحث1احلالية1االإجراءات1التالية:1

احل�س���ول1عل���ى1الن�سخة1االأجنبية1للقائمة1القائمة1املعدلة1للك�سف1املبكر1عن1(11)
1.(M-CHAT)1ا�سطراب1التوحد1لدى1االأطفال1دون1الثانية

تعريب1الن�سخة1االأجنبية1وعر�ص1الرتجمة1على1اأحد1اأع�ساء1هيئة1التدري�ص1(21)
املتخ�س�سني1يف1اللغة1االإجنليزية1بجامعة1امللك1�سعود0

عر����ص1ال�س���ورة1االأولية1الأداة1البحث1علي1خم�سة1من1اأع�ساء1هيئة1التدري�ص1(31)
املتخ�س�س���ني1يف1القيا����ص1النف�س���ي1وعل���م1النف����ص1والرتبي���ة1اخلا�س���ة1بكلي���ة1

الرتبية1جامعة1امللك1�سعود10
اإعداد1ال�سورة1النهائية1للقائمة1املعدلة1للك�سف1املبكر1عن1ا�سطراب1التوحد1(41)

.(M-CHAT)1لدى1االأطفال1دون1الثانية
اختيار1عينة1البحث.(51)
تطبيق1اأداة1البحث1يف1�سورتها1النهائية1على1العينة1املختارة0(61)
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ت�سحيح1اال�ستجابات1ور�سد1البيانات1واإدخالها1اإىل1احلا�سب1االآيل10(71)
معاجلة1البيانات1اإح�سائًيا1وفًقا1لالأ�ساليب1االإح�سائية1املحددة01(81)
كتابة1التقرير1النهائي1للدرا�سة0(91)

ا : الدرا�سة ال�ستطالعية :  �ساد�سً
بعد1ترجمة1اأداة1البحث1للغة1العربية1�سعى1الباحث1ملا1يلي:

)1( التاأك�د م�ن منا�سبة بنودها لبيئة التقنني:1حيث1مت1عر����ص1الن�سخة1االأ�سلية1
باللغ���ة1االإجنليزي���ة1والن�سخ���ة1املرتجم���ة1اإىل1العربية1على1خم�س���ة1حمكمني1من1
اأع�س���اء1هيئ���ة1التدري�ص1بق�سمي1علم1النف����ص,1والرتبية1اخلا�سة1يف1كلية1الرتبية1
جامع���ة1امللك1�سعود1بالريا�ص,1وذل���ك1للحكم1على1مدى1�سالحية1ومالئمة1بنود1
ه���ذه1القائم���ة1للعين���ة1ال�سعودية,1وقد1اأج���از1املحكمون1جميع1املف���ردات1مع1اإجراء1

بع�ص1التعديالت1الب�سيطة1يف1ال�سياغة10

)2( تقيي�م �سالحي�ة املف�ردات:1لتقيي���م1�سالحية1املف���ردات1مت1ح�س���اب1معامالت1
االرتب���اط1ب���ني1درج���ة1كل1مف���ردة1والدرج���ة1الكلية1للقائم���ة1املعدل���ة1للك�سف1عن1
ا�سطراب1التوحد1يف1مرحلة1الطفولة1املبكرةM-CHAT(1(,1وقد1جاءت1النتائج1

على1النحو1املو�سح1يف1اجلدول1)1(.
جدول )1(

 يو�ص��ح معامالت ارتباط املفردات بالدرجة الكلي��ة للقائمة املعدلة للك�صف عن ا�صطراب 
التوحد يف مرحلة الطفولة املبكرة )M-CHAT( ن=45

معامل االرتباطالمفردةمعامل االرتباطالمفردةمعامل االرتباطالمفردة

1**0.4649**0.53617**0.492

2**0.42510**0.38418**0.457

3**0.38211**0.45819**0.486

4**0.40112**0.47820**0.458

5**0.42313**0.49821**0.441

6**0.44614**0.39622**0.384

7**0.47315**0.45723**0.464

8**0.54516**0.396

**1دالة1عند1م�ستوى1)0٫01(
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يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1)1(1اأن1معامالت1ارتب���اط1املف���ردات1بالدرجة1الكلية1
تراوحت1ما1بني1)10٫382-0٫5451(1وجميعها1دال1عند1م�ستوى1)0٫01(.

كم���ا1مت1ح�س���اب1ثب���ات1ه���ذه1القائمة1عل���ى1العينة1اال�ستطالعي���ة1بطريقة1
التجزئ���ة1الن�سفية1حيث1بلغ1معام���ل1الثبات1مبعادلة1�سبريمان1)0٫887(1يف1حني1

بلغ1الثبات1مبعادلة1جتمان1)0٫934(,1بينما1بلغ1)0٫982(1مبعامل1األفا1العام.1

ولزي���اد1التحقق1من1�سالحية1املفردات1مت1ح�ساب1الثبات1من1خالل1ح�ساب1
معام���الت1ارتب���اط1املفردات1بالدرجة1الكلية1بع���د1حذف1درجة1املفردة1يف1كل1مرة,1
وكذل���ك1ح�س���اب1معامل1األفا1بعد1ح���ذف1درجة1املفردة1يف1كل1م���رة1وجاءت1النتائج1

على1النحو1املو�سح1يف1اجلدول1)2(

جدول )2( 
يو�ص��ح معام��الت ارتب��اط املفردات بالدرج��ة الكلية للقائم��ة املعدلة للك�ص��ف املبكر عن 
ا�صطراب التوحد لدى الأطفال دون الثانية )M-CHAT(, ومعامل األفا للبنود بعد حذف 

درجة املفردة يف كل مرة ن=45
المفردة

معامل االرتباط 
بعد حذف المفردة

معامل الفا بعد 
حذف المفردة

المفردة
معامل االرتباط بعد 

حذف المفردة
معامل الفا بعد حذف 

المفردة
1**0.8370.94513**0.7140.843
2**0.8620.93414**0.7640.938
3**0.8430.92815**0.8250.952
4**0.8820.96316**0.7780.937
5**0.7730.92317**0.8390.929
6**0.7240.95818**0.8470.967
7**0.7130.94619**0.8190.958
8**0.7260.91320**0.7450.945
9**0.8450.93921**0.8680.948

10**0.7630.94122**0.8290.936
11**0.8320.93723**0.8940.971
12**0.8930.962

** دالة1عند1م�ستوى1)0٫01(
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تبني1النتائج1يف1اجلدول1)2(1اأن1جميع1معامالت1ارتباط1املفردات1بالدرجة1
الكلي���ة1دال���ة1عند1م�ستوى1)0٫01(1وهذا1يوؤكد1على1متتع1جميع1املفردات1بال�سدق1
باعتبار1اأن1بقية1املفردات11تعد1حمًكا1ل�سدق1املفردة1)اأبو1ها�سم,20041(1,1كما1تبني1
���ا1اأن1معام���الت1ثبات1األفا1لكل1مفردة1على1ح���دة1مل1تتاأثر1بعد1حذف1 النتائ���ج1اأي�سً
درج���ة1اأي1مف���ردة1م���ن1بنود1ه���ذه1القائمة,1باالإ�ساف���ة1اإىل1اأن1امل���دى1الذي1تذبذب1
في���ه1معام���ل1األف���ا1لكرونب���اخ1كان1�سغ���رًيا1مما1يوؤكد1عل���ى1اأن1كل1مف���ردة1من1بنود1
هذه1القائمة1ي�سهم1ب�سكل1منا�سب1يف1معامل1ثبات1الدرجة1الكلية1لتلك1القائمة,1
واأن1ا�ستبع���اد1اأي1مفردة1م���ن1بنودها1ال1يوؤثر1�سلًبا1على1قيمة1الثبات1وبالتايل1فاإن1
جمي���ع1بنود1القائم���ة1املعدلة1للك�سف1املبكر1عن1ا�سط���راب1التوحد1لدى1االأطفال1

دون1الثانيةM-CHAT(1(1�ساحلة1لال�ستخدام.

ح�ساب ال�سدق:
 (Exploratory factor اال�ستك�س���ايف1 العامل���ي1 التحلي���ل1 ا�ستخ���دام1 مت1
 (Principal Components االأ�سا�سي���ة1 املكون���ات1 بطريق���ة1 1Analysis)
1)Varimx Method(11م���ع1تدوي���ر1املح���اور1بطريق���ة1الفارمياك����صMethod)
لدرج���ات1االأطفال1على1هذه1القائم���ة1بالربنامج1االإح�سائيSPSS(1(وقد1جاءت1

قيم1ال�سيوع1والت�سبعات1على1النحو1املبني1يف1اجلدول1)3(.
جدول )3( 

قيم ال�صيوع والت�صبعات للتحليل العاملي ال�صتك�صايف للعينة ال�صتطالعية ن=45 
التشبعاتالشيوعالمفرداتالتشبعاتالشيوعالمفردات

10.8920.941130.9820.992
20.7630.873140.9260.961
30.8990.948150.9840.992
40.7980.893160.8920.944
50.7790.882170.8230.907
60.7020.838180.6840.833
70.7090.842190.7090.842
80.5360.732200.8170.904
90.5570.746210.9860.991

100.8980.949220.9010.942
110.9810.991230.8920.941
120.7150.846
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اأظه���رت1النتائج1يف1اجل���دول1)3(1اأن1جميع1املفردات1قد1جتمعت1على1عامل1
واح���د1يف�س���ر1)81٫98%(1م���ن1التباي���ن1الكلي1وبج���ذر1كامن1ق���دره1)18,85(1وهذا1
يعن���ي1اأن1جمي���ع1بن���ود1هذه1القائم���ة1تقي�ص1�سيء1واحد1مما1يوؤك���د1على1متتع1هذه1
القائمة1بدرجة1مقبولة1من1ال�سدق1وهذا1يطمئن1الباحث1ل�سالحية1ا�ستخدامها1

يف1البحث1احلالية.

نتائج البحث ومناق�صتها:
قبل1عر�ص1نتائج1البحث1ومناق�ستها1�سوف1يعر�ص1الباحث1يف1اجلدول1)4(1
املتو�سطات1احل�سابية1واالنحرافات1املعيارية1لبنود1القائمة1املعدلة1للك�سف1املبكر1
عن1ا�سطراب1التوحد1لدى1االأطفال1دون1الثانيةM-CHAT(1(,1كما1�سيعر�سان1
يف1اجلدول1)5(1التكرارات1والن�سب1املئوية1لدرجات1االأطفال1على1هذه1القائمة.1

جدول )4(
 املتو�صط��ات احل�صابي��ة والنحراف��ات املعياري��ة لبنود القائم��ة املعدلة للك�ص��ف املبكر عن 

ا�صطراب التوحد لدى الأطفال دون الثانية )M-CHAT( ن=114

المفردات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمفردات

10.3070.463130.2810.451

20.3330.475140.2720.447

30.2280.421150.2710.447

40.2370.427160.2980.460

50.3510.479170.3340.473

60.3680.485180.3500.479

70.2110.409190.3680.485

80.1930.393200.2460.432

90.1750.382210.2630.442

100.2720.447220.2980.460

110.2630.442230.2710.447

8.2467.187الدرجة الكلية120.2630.442



العدد )8( يوليو 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 25 -

جدول )5( 
يو�ص��ح التك��رارات والن�صب املئوية لدرج��ات الأطفال على قائمة القائم��ة املعدلة للك�صف 

املبكر عن ا�صطراب التوحد لدى الأطفال دون الثانية )M-CHAT( ن=114
النسبة المئويةالتكرارالدرجة الخام

الدرجة 
الخام

النسبة المئويةالتكرار

1.8%16.7122%19صفر

112%10.5132%1.8

26%5.3142%1.8

32%1.8152%1.8

44%3.51600000000

56%5.3178%7.0

65%4.4181%0.9

76%5.3192%1.8

83%2.6204%3.5

96%5.3214%3.5

105%4.42223%2.6

118%7.0232%1.8

نتائج الفر�س الأول:
ين��س الفر��س الأول على الآت�ي:1تتوفر1للقائم���ة1املعدلة1للك�س���ف1املبكر1عن1
ا�سط���راب1التوح���د1لدى1االأطفال1دون1الثاني���ةM-CHAT(1(1درجة1مقبولة1من1

ال�سدق1لدى1اأطفال1هذه1املرحلة1العمرية1ال�سعوديني.

وللتحق�ق م�ن �سحة هذا الفر��س مت1ح�ساب1ال�سدق1للقائم���ة1املعدلة1للك�سف1
املبكر1عن1ا�سطراب1التوحد1لدى1االأطفال1دون1الثانيةM-CHAT(1(1من1خالل1

ال�سدق1العاملي,1و�سدق1املقارنة1الطرفية1على1النحو1التايل:
اال�ستك�س���ايف1111111111111111111111 العامل���ي1 التحلي���ل1 ا�ستخ���دام1 مت1 العامل�ي:1 ال�س�دق   -1
ع���ن1 املبك���ر1 للك�س���ف1 املعدل���ة1 للقائم���ة1 1(Exploratory factor Analysis)
ا�سطراب1التوحد1لدى1االأطفال1دون1الثانيةM-CHAT(1(,1وكانت1قيم1ال�سيوع1

والت�سبعات1على1النحو1املبني1يف1اجلدول1)6(
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جدول )6( 
قيم ال�صيوع والت�صبعات للتحليل العاملي ال�صتك�صايف لعينة البحث ن=114

التشبعاتالشيوعالمفرداتالتشبعاتالشيوعالمفردات

10.8270.909130.8660.931

20.7830.885140.8490.922

30.8250.908150.8650.930

40.8150.803160.7680.876

50.7440.863170.7760.881

60.6980.836180.7240.851

70.7170.847190.6970.835

80.5770.760200.7020.838

90.5480.741210.8360.915

100.8020.896220.7860.887

110.8280.910230.8120.901

120.7480.865

ت�س���ري1النتائ���ج1يف1اجل���دول1)6(1اأن1التحليل1العامل���ي1اال�ستك�سايف1للقائمة1
الثاني���ة1 دون1 االأطف���ال1 ل���دى1 التوح���د1 ا�سط���راب1 ع���ن1 املبك���ر1 للك�س���ف1 املعدل���ة1
)M-CHAT(1اأظه���ر1ت�سب���ع1جمي���ع1بنود1ه���ذه1القائم���ة1على1عامل1واح���د1يف�سر1
)76٫49%(1م���ن1التباين1الكلي1وبج���ذر1كامن1قدره1)17,59(1وهذا1يعني1اأن1جميع1
بنود1هذه1القائمة1تقي�ص1�سيء1واحد1هو1اأعرا�ص1ا�سطراب1التوحد1لدى1االأطفال1
الذي���ن1ت���رتاوح1اأعماره���م1الزمني���ة1من1�سنت���ني1فاأقل1مم���ا1يوؤكد1عل���ى1متتع1هذه1

القائمة1مبعامل1�سدق1عاملي1مرتفع.

2- �سدق املقارنة الطرفية: 
مت1ح�ساب1�سدق1املقارنة1الطرفية1من1خالل1ح�ساب1الفروق1بني1االإرباعي1
االأدن���ى,1واالإرباع���ي1االأعل���ى1لدرج���ات1اأفراد1العين���ة1على1القائم���ة1املعدلة1للك�سف1
املبك���ر1ع���ن1ا�سط���راب1التوحد1ل���دى1االأطف���ال1دون1الثاني���ةM-CHAT(1(1حيث1
تكون���ت1جمموع���ة1االرباعي1االأدنى1م���ن1درجات1)31(1طفاًل1م���ن1االأطفال1الذين1
لديه���م1اأعرا����ص1ا�سطراب1التوح���د1منخف�سة,1بينما1تكون���ت1جمموعة1االرباعي1
االأعل���ى1م���ن1درجات1)30(1طف���اًل1من1االأطف���ال1الذين1لديهم1اأعرا����ص1ا�سطراب1
التوح���د1مرتفع���ة,1وق���د1مت1ا�ستخ���دام1اختب���ار1“ت” ف���ى1املقارن���ة1ب���ني1متو�سطات1

درجات1املجموعتني1وجاءت1النتائج1على1النحو1املو�سح1يف1اجلدول1)7(.
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جدول )7( 
قيم��ة “ت” للف��روق بني متو�صط��ات املجموعات الطرفي��ة ) الرباعى الأعل��ى , والرباعى 
الأدنى( على القائمة املعدلة للك�صف املبكر عن ا�صطراب التوحد لدى الأطفال دون الثانية 

)M-CHAT( ن = 114
المتوسطالعددالمجموعة

االنحراف 
المعياري

قيمة ت
مستوى 
الداللة

ذوي األعراض المنخفضة

ذوي األعراض المرتفعة

31

30

0.387

18.40

0.495

2.966
33.341

0.001

1يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1رقم1)7(1وج���ود1فروق1دال���ة1اإح�سائًيا1عن���د1م�ستوى1
)0٫01(1ب���ني1متو�سطات1درج���ات1جمموعة1االإرباعي1االأعل���ى1ومتو�سطات1درجات1
جمموع���ة1االإرباع���ى1االأدنى1,1مما1يدل1عل���ى1متتع1القائمة1املعدل���ة1للك�سف1املبكر1
عن1ا�سطراب1التوحد1لدى1االأطفال1دون1الثانيةM-CHAT(1(1بدرجة1مقبولة1

من1ال�سدق1التمييزي0

ون�ستخل����ص1مم���ا1�سب���ق1اأن1القائم���ة1املعدل���ة1للك�س���ف1املبكر1ع���ن1ا�سطراب1
التوح���د1ل���دى1االأطف���ال1دون1الثاني���ةM-CHAT(1(1تتمت���ع1بدرج���ات1عالية1من1
ال�س���دق1العاملي1وال�سدق1التمييزي1مم���ا1يطمئن1ال�ستخدامها1يف1الك�سف1املبكر1
ع���ن1اأعرا����ص1ا�سطراب1التوحد1ل���دى1االأطفال1الذين1ت���رتاوح1اأعمارهم1الزمنية1

من1�سنتني1فاأقل,1وهذا1يعني1حتقق1الفر�ص1االأول.

نتائج الفر�س الثاين:
ين��س الفر��س الث�اين على ما يل�ي:1تتوف���ر1للقائمة1املعدل���ة1للك�س���ف1املبكر1عن1
ا�سط���راب1التوح���د1لدى1االأطفال1دون1الثاني���ةM-CHAT(1(1درجة1مقبولة1من1

الثبات1لدى1اأطفال1هذه1املرحلة1العمرية1ال�سعوديني.

وللتحق�ق م�ن هذا الفر�س مت1ح�ساب1ثبات1القائمة1املعدلة1للك�سف1املبكر1عن1
ا�سط���راب1التوح���د1ل���دى1االأطف���ال1دون1الثاني���ةM-CHAT(1(1بع���دة1طرق1هي:1
االت�س���اق1الداخل���ي,1ومعام���ل1األفا1الع���ام1,1والتجزئة1الن�سفي���ة,1وفيما1يلي1عر�ص1

لنتائج1ح�ساب1الثبات1بهذه1الطرق:
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1- الت�ساق الداخلي: 
مت1ح�ساب1الثبات1عن1طريق1االت�ساق1الداخلي1من1خالل1ح�ساب1معامالت1
االرتب���اط1ب���ني1درجة1كل1مف���ردة,1والدرجة1الكلية1للقائم���ة1املعدلة1للك�سف1املبكر1
عن1ا�سطراب1التوحد1لدى1االأطفال1دون1الثانيةM-CHAT(1(,1وجاءت1النتائج1

على1النحو1املبني1يف1اجلدول1)8(.

جدول )8( 
معامالت الرتباط بني درجة كل مفردة, والدرجة الكلية للقائمة املعدلة للك�صف املبكر عن 

ا�صطراب التوحد لدى الأطفال دون الثانية )M-CHAT( ن=114
معامل االرتباطالمفردةمعامل االرتباطالمفردةمعامل االرتباطالمفردة

1**0.6689**0.57417**0.657

2**0.63110**0.62918**0.646

3**0.62111**0.64519**0.609

4**0.66412**0.63620**0.610

5**0.64313**0.67421**0.642

6**0.60114**0.64322**0.645

7**0.62315**0.66523**0.624

8**0.57016**0.623

**1دالة1عند1م�ستوى1)0٫01(

يت�سح1من1اجلدول1)8(1اأن1معامالت1ارتباط1املفردات1بالدرجة1الكلية1قد1
تراوح���ت1ما1ب���ني1)10٫570-0٫6881(1وجميعها1دال1عند1م�ستوى1)0٫01(1مما1يدل1

على1وجود1ات�ساق1داخلي1مرتفع1لتلك1القائمة.

2-1ح�س���اب1الثب���ات1مبعام���ل1األفا1حي���ث1بلغ1معام���ل1الثب���ات1)0٫986(1وهو1معامل1
ثبات1مرتفع.

3-1ح�ساب1معامل1الثبات1بطريقة1التجزئة1الن�سفية1وذلك1من1ح�ساب1معامالت1
االرتب���اط1ب���ني1الفقرات1ذات1االأرق���ام1الفردي���ة,1والفقرات1ذات1االأرق���ام1الزوجية,1
وق���د1بل���غ1معام���ل1الثب���ات1مبعادل���ة1�سبريم���ان1)0٫983(1بينما1بلغ1معام���ل1الثبات1
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مبعادل���ة1جتمان1)0٫991(,1وجميع1ه���ذه1النتائج1تبني1اأن1القائمة1املعدلة1للك�سف1
املبك���ر1ع���ن1ا�سطراب1التوح���د1لدى1االأطف���ال1دون1الثاني���ةM-CHAT(1(1تتمتع1

بدرجات1عالية1من1الثبات.

ون�ستخل����ص1م���ن1ه���ذه1النتائج1اأن1الفر����ص1الثاين1قد1حتقق1حي���ث1اأ�سارت1
نتائج1االت�ساق1الداخلي1اإىل1اأن1جميع1معامالت1االرتباط1بني1بنود1هذه1القائمة1
ودرجتها1الكلية1كانت1دالة1عند1م�ستوى1)0٫01(1,1كما1بلغ1معامل1الثبات1مبعامل1
األفا1العام1)0٫986(,1بينما1اأ�سارت1نتائج1الثبات1بالتجزئة1الن�سفية1اإىل1اأن1الثبات1
مبعادل���ة1�سبريم���ان1قد1بلغ1)0٫983(1,1كم���ا1بلغ1)0٫991(1مبعادلة1جتمان1و1جميع1
معام���الت1الثب���ات1ال�سابق���ة1مرتفع���ة,1وه���ذا1يعن���ي1اأن1القائم���ة1املعدل���ة1للك�س���ف1
املبك���ر1ع���ن1ا�سطراب1التوح���د1لدى1االأطف���ال1دون1الثاني���ةM-CHAT(1(1تتمتع1

مبعامالت1ثبات1عالية.

وبع���د1ه���ذا1العر����ص1ميكننا1نوؤك���د1على1اأن1جمي���ع1التحلي���الت1االإح�سائية1
اخلا�س���ة1بالقائم���ة1املعدل���ة1للك�سف1املبكر1ع���ن1ا�سطراب1التوحد1ل���دى1االأطفال1
دون1الثاني���ة1م���ن1اأعماره���م1ق���د1اأظه���رت1اأن1هذه1القائم���ة1تتمتع1بدرج���ات1عالية1
م���ن1ال�س���دق1والثب���ات1مما1يطمئ���ن1ال�ستخدامه���ا1يف1الك�سف1املبكر1ع���ن1االأطفال1

املعر�سني1لالإ�سابة1با�سطراب1التوحد1يف1املجتمع1ال�سعودي.
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التاأجي��ل الأكادمي��ي وعالقت��ه بت�ص��ور الوقت لدى ط��الب الرتبية 
اخلا�صة بكلية الرتبية جامعة امللك �صعود

اإعداد
   د/ اإبراهيم بن عبد اهلل العثمان                     د/ اإبراهيم عبد الفتاح الغنيمي
    اأ�صتاذ الرتبية اخلا�صة امل�صارك                    اأ�صتاذ الرتبية اخلا�صة امل�صاعد

كلية الرتبية – جامعة امللك �صعود         كلية الرتبية – جامعتي بنها وامللك �صعود

مقدمة:
يع���د1التاأجي���ل1Procrastination1خا�سي���ة1لكثري1من1االأف���راد1يف1العديد1
م���ن1جم���االت1احلي���اة؛1تعوقه���م1-1يف1كث���ري1م���ن1االأحي���ان-1ع���ن1االأداء1الفع���ال,1
والنج���اح,1والتمي���ز.1وال1يع���د1التاأجيل1يف1كل1االأحوال1متغ���رًيا1�سلبًيا,1فقد1يعد1يف1
بع����ص1االأحيان1متغ���ريا1اإيجابًيا1يدفع1نحو1االإبداع,1ويدع���م1االأداء1اجليد,1ويزيد1

قيمة1االإجناز.

اإال1اأن1التاأجيل1اإذا1اقرتن1باجلانب1االأكادميي1لدى1الطالب1اأ�سبح1متغرًيا1
�سلبًي���ا1يعوقه���م1ع���ن1اإكمال1مهامه���م1االأكادميي���ة,1ويقلل1من1احتمالي���ة1تفوقهم,1
1Academic Procrastinationواإجنازه���م.1ومن1ثم1يع���د1التاأجي���ل1االأكادمي���ي
ل���دى1ط���الب1اجلامعة1من1اأكرث1امل�س���كالت1التي1تعوق1هوؤالء1الط���الب1عن1االأداء1
االأكادمي���ي1ب�س���ورة1فعال���ة,1وي�سب���ح1-1بذل���ك-1�سبًب���ا1حل�سوله���م1عل���ى1املع���دالت1

املنخف�سة,1اأو1حتى1ر�سوبهم1االأكادميي.

وتع���د1ظاه���رة1الت�سوي���ف1االأكادميي1من1اأه���م1امل�سكالت1الب���ارزة1يف1جمال1
التعلم,1والتح�سيل,1ويتحدد1�سلوك1الت�سويف1-ب�سكل1وا�سح-1يف1االإرجاء1املتعمد1
لالأعمال,1واملهام1الدرا�سية,1�سواء1من1حيث1االبتداء1فيها,1اأو1االنتهاء1منها,1وعدم1

اإجنازها1يف1الوقت1املحدد1كما1هو1متوقع1)عالم,20081(.1
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ويظه���ر1التاأجي���ل1االأكادمي���ي1ل���دى1ن�سب���ة1كب���رية1م���ن1ط���الب1اجلامع���ة,1
ف���روق1 وج���دت1 كم���ا1 اجلامع���ة,1 ط���الب1 م���ن1 1%95 اإىل1 1%50 ي�سي���ب1 حي���ث1
واالأعم���ار واالأع���راق,1 )ذكر-اأنث���ى(,1 الن���وع1 اإىل1 ترج���ع1 التاأجي���ل1 يف1 حم���دودة1

.(Ackerman & Gross, 2005)1
 (Jakson, Fritch, Nagasaka and Pope,1واأو�سح1جاك�سون1واآخرون
(12003اأن1التاأجي���ل1يوؤث���ر1يف1حياة201%1تقريًبا1م���ن1االأفراد1يف1جمتمع1ما؛1بينما1
يوؤث���ر1يف1حي���اة1ن�سف1ط���الب1اجلامعة,1كما1اأ�س���ار1كاو1(Cao, 2009)1اأن701%1من1
ط���الب1اجلامعة1يوؤجل���ون1مهامهم1االأكادميية,1بينما501%1منهم1يوؤجلون1ب�سورة1
 (Klassen, Ang, Chong,1م�ستمرة,1واأو�سحت1نتائج1درا�سة1كال�سني1واآخرين
(1Krawchuk, Huan, Wong and Yeo, 2010اأن581%1-تقريًب���ا-1م���ن1عين���ة1
درا�سته���م1م���ن1ط���الب1اجلامعة1يق�سون1ثالث1�ساعات,1اأو1اأك���رث1كل1يوم1يف1تاأجيل1

مهامهم1االأكادميية.

وتع���د1روؤية1الطالب,1وت�سوره1لالأحداث1التي1مر1بها1يف1االأوقات1املختلفة1
متغ���ريا1مهًم���ا1يوؤث���ر1يف1حتديد1طبيعة1اأدائ���ه,1خا�س���ة1اأداءه1االأكادميي,1يف1الوقت1
احلا�س���ر,1حي���ث1اأو�سح1مور�سيلي1(Morselli, 2013)1اأن1الرتكيز1على1امل�ستقبل1
يعد1اأمًرا1جوهرًيا1لزيادة1دافعية1الطالب1نحو1الدرا�سة,1ففهم1الفوائد1امل�ستقبلية1
مله���ام1التعل���م1احلالية1تن�سئ1دافعي���ة1ذاتية1لدى1الطالب,1كم���ا1اأن1الطالب1الذين1
يعدون1اأن1وقتهم1احلا�سر1له1دور1جوهري1يف1حتقيق1النتائج1امل�ستقبلية1يلتزمون1
1(Zimbardo and Boyd, 1999)1مبهامه���م1احلا�سرة,1ويرى1زميباردو1وبويد
اأن1ت�س���ور1الوق���ت1امل�ستقبلي1يع���د1�سرورًيا1لالإجناز1التعليم���ي1اأكرث1من1القدرات1

املعرفية1والعقلية,1الرتباطه1باجلوانب1الدافعية.

وم���ن1ثم1يع���د1التوجه1امل�ستقبل���ي1عامال1مهما1ل���الأداء1التعليمي1للطالب1
الرتباط���ه1باجله���ود1التي1يبذلونها1من1اأجل1التعل���م,1ويوؤثر1ب�سورة1غري1مبا�سرة1
يف1اأدائه���م1االأكادمي���ي,1كما1اأن1حتديد1االأه���داف1امل�ستقبلية1يجعل1املهام1الدرا�سية1
ذات1معنى,1وذات1�سلة,1ومن1هنا1يجب1اأن1تركز1النظم1التعليمية1على1زيادة1ت�سور1

.(Morselli, 2013)1الوقت1امل�ستقبلي1لدى1الطالب
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ويوؤث���ر1التوج���ه1اخلا�ص1بالوق���ت1امل�ستقبل���ي1ب�سورة1خمتلفة1عل���ى1االأداء1
ا1عليه1�سيء1من1اخلارج,1 االأكادميي1اإذا1كان1الفرد1مدفوعا1من1الداخل,1اأو1مفرو�سً
فاإذا1اأدرك1الطالب1اأن1االأهداف1امل�ستقبلية1يتم1التحكم1فيها1خارجًيا,1اأو1تت�سارب1
م���ع1ثقافته���م1فاإنه���م1ال1ين�سغل���ون1يف1التعلم,1وه���ذا1ي�سري1اإىل1جان���ب1اآخر1م�سكل1
لت�سور1الوقت1امل�ستقبلي1يف1النظام1التعليمي,1وهو1افرتا�ص1اأن1التوجه1امل�ستقبلي1
مه���م1بالقدر1نف�سه1يف1الثقافات1املختلف���ة,1خا�سة1يف1ال�سياقات1التعليمية1متعددة1

.(Morselli, 2013)1الثقافات

1,Time Perspective1وبذلك1يت�سح1اأن1روؤية1الطالب1وت�سورهم1للوقت
خا�س���ة1م�ستقبله���م,1يوؤثر1ب�سورة1كبرية1يف1اأدائهم1االأكادمي���ي.1فعلى1�سبيل1املثال1
اإذا1اأدرك1الط���الب1اأن1تعلمه���م1احلايل1�سوف1يوؤتي1ثماره1يف1امل�ستقبل1فاإنهم1�سوف1
يهتم���ون1باإكم���ال1مهامه���م1االأكادميي���ة,1بينما1اإذا1اأدرك���وا1اأن1اأهدافه���م1امل�ستقبلية1
تخ�س���ع1لكث���ري1من1املتغريات1االأخرى,1ال�سيما1قل���ة1فر�ص1التوظيف1املرغوبة,1اأو1
التوظيف1يف1غري1جمال1التخ�س�ص1مثال,1فاإن1ذلك1قد1يجعلهم1ال1يهتمون1باأداء1

مهامهم1االأكادميية,1ويدفعهم1نحو1التاأجيل1االأكادميي.

م�صكلة البحث:

يع���د1التاأجي���ل1االأكادمي���ي1م���ن1اأك���رث1امل�س���كالت1الت���ي1تواج���ه1الكث���ري1من1
الط���الب,1خا�س���ة1يف1املرحلة1اجلامعية,1وتعوقهم1عن1حتقي���ق1املعدالت1املرغوبة,1
�س���واء1م���ن1جانبه���م,1اأو1من1جانب1اأ�ساتذته���م.1وال1يتوقف1االأم���ر1عند1هذا1احلد؛1
ب���ل1اإن1التاأجي���ل1االأكادميي1قد1يكون1موؤ�سًرا1للعديد1م���ن1امل�سكالت1االأخرى1التي1
يع���اين1منه���ا1الط���الب1�سواء1عل���ى1امل�ستوى1النف�س���ي,1اأو1االجتماع���ي,1كما1قد1يعد1
موؤ�س���ًرا1لبع����ص1امل�سكالت1التي1قد1ترتبط1باملقرر1الدرا�س���ي,1اأو1طبيعة1متطلبات1
بع�ص1املقررات1الدرا�سية,1اأو1غريها1من1املتغريات؛1مثل:1اأ�سلوب1تدري�ص1املقررات,1
وم���دى1اال�ستف���ادة1املدركة1م���ن1جانب1الطال���ب,1وانخفا����ص1الدافعي���ة,1والتوجه1

الزمني1نحو1املا�سي,1اأو1احلا�سر,1اأو1امل�ستقبل.



- 37 -

التاأجيل االأكادميي وعالقته بت�شور الوقت لدى طالب الرتبية اخلا�شة د . اإبراهيم بن عبد اهلل & د . اإبراهيم عبد الفتاح

- 37 -

وم���ن1خ���الل1عم���ل1الباحث���ني,1وتوا�سله���م1م���ع1العدي���د1م���ن1الط���الب,1
ومالحظته���م1ل���الأداء1االأكادمي���ي1لكث���ري1منه���م,1ات�س���ح1اأن1الكث���ري1م���ن1الطالب1
يوؤجل���ون1مهامه���م1االأكادميي���ة,1االأم���ر1ال���ذي1يت�س���ح1يف1اأداء1ه���وؤالء1الط���الب1يف1
ا-1 االختب���ارات,1وانخفا�ص1معدالتهم1يف1العديد1من1املقررات,1وات�سح1ذلك1-اأي�سً
يف1�سكوى1بع�ص1اأع�ساء1هيئة1التدري�ص1من1انخفا�ص1معدالت1كثري1من1الطالب1
نتيج���ة1تاأجيله���م1االأكادميي,1االأمر1الذي1قد1يوؤث���ر1يف1اأداء1هوؤالء1الطالب1عندما1

ي�سبحون1معلمني1يف1امل�ستقبل.

كما1الحظ1الباحثان1اأن1التاأجيل1االأكادميي1لدى1الطالب1يرتبط1مبتغري1
الوقت,1وت�سور1الطالب1للوقت,1وتوجههم1الزمني,1من1حيث1ت�سورهم1للما�سي1
ال�سلب���ي,1اأو1املا�س���ي1االإيجاب���ي,1وتركيزه���م1عل���ى1احلا�س���ر1املمت���ع,1اأو1ت�سليمه���م1

باحلا�سر1القدري,1اأو1ت�سورهم1الأهدافهم1امل�ستقبلية.

ومن ثم ميكن حتديد م�سكلة البحث احلايل يف الإجابة عن الت�ساوؤلت الآتية:

11 م���ا1م�ستوى1التاأجيل1االأكادميي1لدى1طالب1الرتبية1اخلا�سة1بكلية1الرتبية1-
جامعة1امللك1�سعود؟.

21 هل1توجد1عالقة1بني1التاأجيل1االأكادميي1وت�سور1الوقت1لدى1طالب1الرتبية1-
اخلا�سة1بكلية1الرتبية1جامعة1امللك1�سعود؟.1

31 هل1يختلف1التاأجيل1االأكادميي1باختالف1امل�ستوى1الدرا�سي,1والعمر1الزمني,1-
والتخ�س����ص1الدقي���ق,1و�سبب1االلتح���اق1بالتخ�س�ص,1وامل�ست���وى1االقت�سادي1

واالجتماعي1من1وجهة1نظر1الطالب؟.
41 ه���ل1يختل���ف1ت�س���ور1الوقت1باخت���الف1امل�ست���وى1الدرا�س���ي,1والعم���ر1الزمني,1-

والتخ�س����ص1الدقي���ق,1و�سبب1االلتح���اق1بالتخ�س�ص,1وامل�ست���وى1االقت�سادي1
واالجتماعي1من1وجهة1نظر1الطالب1؟.
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اأهداف البحث:
يه���دف1البح���ث1احل���ايل1اإىل1التعرف1عل���ى1م�ست���وى1التاأجي���ل1االأكادميي,1
وطبيع���ة1ت�سور1الوقت,1والعالقة1بني1التاأجيل1االأكادميي1وت�سور1الوقت,1ومدى1
اخت���الف1التاأجي���ل1االأكادمي���ي1باختالف1ت�س���ور1الوقت,1وم���دى1اختالف1كل1من1
التاأجيل1االأكادميي,1وت�سور1الوقت1باختالف1امل�ستوى1الدرا�سي,1والعمر1الزمني,1
والتخ�س����ص1الدقي���ق,1و�سبب1االلتحاق1بالتخ�س�ص,1وذل���ك1لدى1طالب1الرتبية1

اخلا�سة1بكلية1الرتبية1جامعة1امللك1�سعود.1

اأهمية البحث:
ق���د1ي�سهم1التاأجيل1االأكادميي1ل���دى1طالب1اجلامعة1يف1االإنباء1بكثري1من1
املوؤ�س���رات,1والك�سف1عن1كثري1من1الدالئل1الت���ي1تتعلق1بالطالب1ذاته,1وتوجهاته1
الزمني���ة,1وبالعملي���ة1التعليمية.1فعلى1امل�ستوى1الذاتي1ي�سهم1التاأجيل1االأكادميي1
يف1الك�سف1عن1بع�ص1اخل�سائ�ص1لدى1الطالب1على1امل�ستوى1الدافعي,1والنف�سي,1
واالجتماع���ي,1وعلى1امل�ستوى1التعليم���ي1ي�سهم1التاأجيل1االأكادميي1يف1الك�سف1عن1
خ�سائ����ص1العملي���ة1التعليمي���ة,1على1م�ست���وى1املق���ررات1التعليمي���ة,1ومتطلباتها1
االأ�سا�سي���ة,1والقائم���ني1بالتدري����ص,1والتجهي���زات1والبنية1املادي���ة,1وعلى1م�ستوى1
التوجه���ات1الزمنية1ي�سهم1التاأجي���ل1يف1الك�سف1عن1ت�سور1الطالب,1وتوجهه1نحو1
اأح���داث1وخربات1املا�سي,1�سواء1كانت1اإيجابي���ة1اأم1�سلبية,1وتاأثري1توجهه1هذا1على1
اأدائ���ه1االأكادمي���ي1احلا�س���ر,1وكذل���ك1توجهه1نحو1م���دى1اأهمية1اأدائ���ه1احلا�سر1يف1
دع���م1اأهداف���ه1امل�ستقبلي���ة,1وكذلك1ت�سوره1مل���دى1اأهمية1ونفع1اأهداف���ه1امل�ستقبلية,1

مما1يعزز1اأداءه1احلا�سر.1

وهن���اك1بع�ص1الطالب1الذين1لديهم1ت�س���ور1وا�سح1مل�ستقبلهم,1ويفهمون1
اأن1قي���ام1الف���رد1مبا1يف1و�سعه1يف1الدرا�س���ة1اأمر1مهم1لتحقيق1االأه���داف1التعليمية,1
واملهني���ة1العالي���ة1والقيم���ة1يف1امل�ستقب���ل,1وعل���ى1العك����ص1يوج���د1ط���الب1اآخ���رون1
ينق�سه���م1ت�س���ور1الوق���ت1امل�ستقبل���ي1املمت���د,1ونتيج���ة1لذل���ك1ي�سع���ون1قيم���ة1اأقل1

.(Bilde, Vansteenkiste & Lens, 2011)1لعملهم1الدرا�سي1احلايل
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وداخ���ل1الو�س���ع1التعليم���ي1ف���اإن1الط���الب1ياأمل���ون1يف1حتقي���ق1العديد1من1
االأه���داف1يف1امل�ستقب���ل,1من1حي���ث1احل�سول1عل���ى1الوظائف,1اأو1اإجن���اب1االأطفال,1
اأو1احل�س���ول1عل���ى1من���ازل,1اأو1حتقي���ق1الدرج���ات1العلمي���ة,1وبذلك1ف���اإن1االأهداف1
امل�ستقبلية1على1املدى1البعيد1توؤثر1ب�سورة1�سديدة1على1دافعية1الطالب,1واأدائهم1
احلا�سر1(Kauffman & Husman, 2004)؛1فالطالب1الذين1يتوجهون1نحو1
امل�ستقب���ل,1وهم1من1يخططون1ل�سلوكه���م,1ويوجهونه1بالهدف,1والذين1يظهرون1
امل�ساع���ر1االإيجابية1للتعلق1باملجتمع,1ويخربون1ال�سعور1باالأمل,1يدفعون1اأنف�سهم1
نح���و1االإجن���از1االأكادمي���ي.1وق���د1وج���د1الباحث���ون1الذي���ن1فح�س���وا1العالقات1بني1
ت�س���ور1الوق���ت1امل�ستقبلي1واالأداء1االأكادمي���ي1اأن1الطالب1الذي���ن1لديهم1ت�سورات1
اإيجابي���ة1لل���ذات1يف1امل�ستقب���ل1لديه���م1الداف���ع1لالإجن���از1االأكادمي���ي,1ويخطط���ون1
بفعالي���ة1مل�ستقبله���م1(Adelabu, 2008).1وبذلك1تت�س���ح1اأهمية1البحث1احلايل1

على1امل�ستويني1النظري1والتطبيقي:

الأهمي�ة النظرية:1االإ�سه���ام1يف1التاأ�سيل1النظري1لعدد1م���ن1املفاهيم1املهمة,1اأ( 
مث���ل1مفه���وم1التاأجيل1االأكادمي���ي,1ومفهوم1ت�س���ور1الوقت,1واإع���داد1مقيا�سي1
التاأجي���ل1االأكادميي,1وت�سور1الوقت1لدى1ط���الب1اجلامعة,1وكذلك1الدرا�سة1
الو�سفي���ة,1والك�سف1عن1طبيعة1متغريي1التاأجيل1االأكادميي,1وت�سور1الوقت1

لدى1طالب1الرتبية1اخلا�سة1يف1�سوء1بع�ص1املتغريات.

الأهمي�ة التطبيقي�ة:1ميكن1اال�ستف���ادة1من1نتائج1البح���ث1يف1و�سع1الربامج1)ب( 
االإر�سادي���ة1الت���ي1ت�سه���م1يف1مواجه���ة1التاأجي���ل1االأكادمي���ي,1ودع���م1التوج���ه1
امل�ستقبل���ي1االإيجاب���ي1ل���دى1ط���الب1اجلامع���ة,1وكذل���ك1التغل���ب1عل���ى1بع����ص1
جوان���ب1الق�سور1التي1تكتن���ف1بع�ص1املقررات1الدرا�سية,1�س���واء1على1م�ستوى1
املحت���وى,1اأو1التطبي���ق,1والت���ي1ت�سب���ب1التاأجي���ل1االأكادمي���ي1ل���دى1الط���الب,1
وتوف���ري1الظ���روف1املالئمة1التي1تدعم1تعلم1الط���الب,1وجتعلهم1اأكرث1تفاوؤاًل1

نحو1حياتهم1امل�ستقبلية.
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مددات البحث:

املح�ددات الب�سري�ة:1ومتثل���ت1يف1جمموعة1من1ط���الب1الرتبي���ة1اخلا�سة,1اأ( 
بكلية1الرتبية,1جامعة1امللك1�سعود1)ن1=1001(.

املح�ددات املكاني�ة:1ومتثل���ت1يف1ق�سم1الرتبي���ة1اخلا�سة,1بكلي���ة1الرتبية,1)ب( 
جامعة1امللك1�سعود.

املح�ددات الزمني�ة: طب���ق1ه���ذا1البح���ث1خ���الل1الف�س���ل1الدرا�س���ي1االأول1)ج( 
.)1435/1434(

م�صطلحات البحث الإجرائية:
التاأجيل1االأكادمييAcademic Procrastination1:1“تاأخري1الطالب1-باإرادته-1
الأداء1مهام���ه1االأكادميي���ة1املكل���ف1بها1حتى1اللحظة1االأخ���رية,1حيث1يكون1الطالب1
عل���ى1عل���م1باأن���ه1يتطلب1منه1القي���ام1بن�س���اط,1اأو1ح�سور1مهمة1م���ا,1وقد1يرغب1يف1
القي���ام1بذلك؛1لكن���ه1يف�سل1يف1حتفيز1ذاته1لالأداء1خ���الل1االإطار1الزمني1املطلوب1
اأو1املتوقع”.1ويتحدد1التاأجيل1االأكادميي1-اإجرائًيا-1بالدرجة1التي1يح�سل1عليها1

طالب1الرتبية1اخلا�سة1على1مقيا�ص1التاأجيل1االأكادميي,1اإعداد/1الباحثني.1

ت�س���ور1الوق���تTime Perspective1:1“و�س���ع1ت�س���ور1�سخ�س���ي1للوق���ت؛1وفًق���ا1
لالأحداث1التي1مر1بها1الفرد1يف1املا�سي,1والتي1يعي�سها1يف1احلا�سر,1والتي1يتوقع1
حدوثه���ا1يف1امل�ستقبل,1من1حيث1ك���ون1املا�سي1اإيجابيا,1اأم1�سلبيا,1واحلا�سر1ممتًعا,1
 Balanced1اأم1قدرًي���ا,1وامل�ستقب���ل1قامت���ا,1اأم1ورديا.1كما1اأن1ت�سور1الوق���ت1املتوازن
1Time Perspectiveه���و1روؤي���ة1الف���رد1ملا�سيه,1وم�ستقبله1عل���ى1اأنهما1اإيجابيان,1
وكذل���ك1ا�ستغالل���ه1االأمثل1لوقته1احلا�س���ر”.1ويتحدد1ت�سور1الوق���ت1-اإجرائًيا-1
بالدرجة1التي1يح�سل1عليها1طالب1الرتبية1اخلا�سة1على1مقيا�ص1ت�سور1الوقت,1

اإعداد/1الباحثني.1

واخلط���ط,1 الربام���ج,1 “جمموع���ة1 1:Special Education اخلا�س���ة1 الرتبي���ة1
ا1لتلبية1االحتياجات1اخلا�سة1باالأطفال1غري1 واال�سرتاتيجي���ات1امل�سممة1خ�سي�سً
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العادي���ني,1وت�ستم���ل1عل���ى1طرائق1تدري����ص,1واأدوات,1وجتهيزات,1ومع���دات1خا�سة,1
باالإ�سافة1اإىل1خدمات1م�ساندة” )وزارة1املعارف,14221(.

“الط���الب1 1:Special Education Students اخلا�س���ة  الرتبي���ة1 ط���الب1
الرتبية1 امللتحق���ون1باأق�سام1الرتبية1اخلا�سة,1بكليات1الرتبية”.1ويتحدد1طالب1
اخلا�س���ة1-اإجرائًي���ا-1باأنه���م1ط���الب1امل�ستوي���ات,1والتخ�س�س���ات1املختلف���ة1بق�س���م1

الرتبية1اخلا�سة,1بكلية1الرتبية,1جامعة1امللك1�سعود.

الإطار النظري للبحث:
التاأجيل الأكادميي:

التاأجي���ل1-ب�س���ورة1عامة-1هو1تاأخري1الفرد1الأداء1املهمة1املكلف1بها,1ويكون1
ه���ذا1التاأخ���ري1باإرادة1الفرد,1وتك���ون1املهمة1اإحدى1املهام1التي1يحت���اج1الفرد1القيام1
به���ا.1ويت�سمن1التاأجيل1معرفة1الفرد1باأنه1يتطلب1منه1القيام1بن�ساط,1اأو1ح�سور1
مهم���ة1م���ا,1ورمبا1حتى1رغبته1يف1القيام1بذلك,1ولكن1يف�سل1يف1حتفيز1ذاته1لالأداء1

.(Ackerman & Gross, 2005)1خالل1االإطار1الزمني1املطلوب1اأو1املتوقع

ويو�س���ح1فو�س���رت1(Foster, 2007)1اأن1التاأجيل1ه���و1تاأجيل1االنخراط1يف1
مهمة1ما,1وهو1لي�ص1بب�ساطة1كون1الفرد1ك�سواًل,1اأو1لديه1فقر1يف1مهارات1التنظيم,1
واإدارة1الوق���ت.1وم���ن1اأ�سب���اب1التاأجيل1اخل���وف1من1النجاح,1واخل���وف1من1الف�سل,1
والكمالي���ة,1واملل���ل,1والغ�س���ب,1ونق����ص1امله���ارات1اأو1املعلوم���ات,1وامله���ام1التي1تبدو1

�ساقة,1ونق�ص1الدافعية,1والتحدي.

ويتحدد1�سلوك1الت�سويف1االأكادميي1يف1التاأجيل1املتكرر1للمهام,1والواجبات1
الدرا�سي���ة1املطلوب���ة,1فهناك1�سعوب���ة1يف1ال�سروع1الفعل���ي1يف1اأداء1املهام,1ثم1�سجر,1
وملل1اأثناء1اإجنازها,1مما1قد1يوؤخر1اإنهاءها,1اأو1يعرقله,1مع1�سعور1داخلي1م�ستمر1
بالتوت���ر,1والندم,1يغلفه1العديد1من1احليل,1والتربيرات1اجلاهزة1م�سبًقا1ملواجهة1

اأي1نقد1خارجي1)ر�سالن,20111(.



- 42 -

العدد )8( يوليو 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 42 -

ويعرف���ه1اأب���و1غ���زال,1واحلموري,1والعجل���وين1)2013(1باأن���ه:1“ميل1الفرد1
لتاأجي���ل1الب���دء1يف1املهمات1االأكادميية,1اأو1اإكماله���ا,1ينتج1عنه1�سعور1الفرد1بالتوتر1

االنفعايل”.

وينظ���ر1اإىل1التاأجي���ل1االأكادمي���ي1عل���ى1اأن���ه1م�س���اد1للدافعية,1حي���ث1يقرر1
الط���الب1املوؤجل���ون1اأال1يتحركوا1نحو1تنفيذ1املهام1االأكادميي���ة1املختارة,1واالنتهاء1

1.(Tan, Ang, Klassen, Yeo, Wong, Huan & Chong, 2008)1منها

ويرتب���ط1 ال���ذات,1 تنظي���م1 يف1 الف�س���ل1 االأكادمي���ي1 التاأجي���ل1 ويت�سم���ن1
املعرفي���ة1 وف���وق1 املعرفي���ة,1 التعل���م1 ال�سرتاتيجي���ات1 املنخف����ص1 باال�ستخ���دام1
(Klingsieck, Fries, Horz & Hofer, 2012),1وغي���اب1االأداء1املنظ���م1ذاتًي���ا1

.(Kennedy & Tuckman, 2013)1عرب1الوقت,1واملواقف

 (Jakson, Fritch, Nagasaka, and Pope,1وو�سف1جاك�سون1واآخرون
(12003املوؤجل���ني1باأنه���م:1“اأف���راد1يعمل���ون1ب�سورة1اأكرث1بطًئ���ا,1ويرتكبون1الكثري1
م���ن1االأخط���اء1يف1اأدائه���م,1وه���م1غري1قادري���ن1على1تركي���ز1انتباهه���م1عندما1تزداد1
مهامهم1املعرفية,1ولديهم1�سعوبات1يف1تنظيم1الذات1من1اأجل1حتقيق1االأهداف”.

 (Ferrari, Johnson, and McCown, 1 واآخ���رون1 ف���رياري1 واأو�س���ح1
(11995اأن1االأف���راد1الذي���ن1يقوم���ون1بالتاأجيل1ياأت���ون1با�ستنتاجات1غري1عقالنية1
تزي���د1لديه���م1التاأجي���ل1االأكادمي���ي,1وت�سمل1ه���ذه1اال�ستنتاجات1غ���ري1العقالنية:1
امله���ام؛111111111111111111111111111111111111 الإكم���ال1 املطل���وب1 الوق���ت1 ملق���دار1 املنخف����ص1 اأو1 الزائ���د1 التقدي���ر1 اأ-1
امله���ام؛111111111111111111111111111111 املطل���وب1الإكم���ال1 الدافعي���ة1 ملق���دار1 املنخف����ص1 اأو1 الزائ���د1 التقدي���ر1 ب-1
ج-1االعتق���اد1باأنه���م1يج���ب1اأن1يكونوا1يف1امل���زاج1اجليد1كي1ينجح���وا1يف1اإكمال1املهام

.(Balkis, Duru & Bulus, 2013)1

واأ�س���ار1يلLee, 2005(1(1اأن1التاأجي���ل1االأكادمي���ي1يع���د1م�سكل���ة1دافعي���ة1
تت�سم���ن1اأك���رث1من1جمرد1�سع���ف1مه���ارات1اإدارة1الوقت,1اأو1خا�سي���ة1الك�سل,1فمن1
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ال�سع���ب1اأن1تك���ون1ل���دى1املوؤجل���ني1دافعي���ة,1وم���ن1ث���م1فاإنه���م1يوؤجل���ون1اأداء1املهام1
الدرا�سي���ة1ال�سروري���ة1خلو����ص1االختب���ارات1النهائي���ة1حت���ى1اآخ���ر1حلظ���ة1ممكنة,1
ولديه���م1م�سكل���ة1يف1اكت�س���اب1املعرف���ة1اجلدي���دة1اإذا1مل1تتخ���ذ1خط���وات1لزي���ادة1

دافعيتهم.

�سل���وك1 اإن1 االأوىل:1 خ�سائ����ص:1 ث���الث1 االأكادمي���ي1 التاأجي���ل1 ويت�سم���ن1
التاأجي���ل1االأكادمي���ي1ه���و1ق���رار1ذات���ي1للط���الب؛1الثاني���ة:1اإن1الطالب1ل���ن1ينتهوا1
م���ن1املهم���ة1املطلوبة1اأوال,1ولكنهم1يخت���ارون1مهمة1اأخرى1يحبونه���ا؛1الثالثة:1اإن1
الطالب1الذين1لديهم1�سلوك1التاأجيل1يعرتفون1باأنه1�سلوك1�سيئ,1لكنهم1يظلون1

.(Zhu, 2014)1يظهرونه1دون1�سبب1مالئم

واأو�سحت1درا�سة1�سوكولو�سكا1(Sokolowska, 2009)1وجود1العديد1من1
اأ�س���كال1التاأجيل,1والتي1ت�سمل:1املت�سكك���ني1يف1الذاتself-doubters1,1واملنظمني1
1,active procrastinators11واملوؤجلني1الن�سط���نيlazy regulators،1الك�س���اىل

.perfectionists1والكماليني

وق���د1ميز1�سيو1و�سواي1(Chu & Choi, 2005)1بني1املوؤجلني1ال�سلبيني,1
واملوؤجل���ني1االإيجابي���ني.1فاملوؤجل���ون1ال�سلبي���ون1ه���م1اأولئ���ك1الذي���ن1ال1يعتزم���ون1
التاأجيل,1لكنهم1عادة1ما1ينتهون1اإىل1تاأجيل1املهام1ب�سبب1عدم1قدرتهم1على1اتخاذ1
القرارات1ب�سورة1�سريعة,1وبالتايل1الت�سرف1بناء1على1هذه1ال�سرعة,1بينما1يوؤجل1
املوؤجل���ون1االإيجابي���ون1الأنه���م1يف�سل���ون1ال�سغ���ط,1وع���ادة1ي�ستخدم���ون1التاأجيل1
كا�سرتاتيجي���ة1متعم���دة1لتحفي���ز1ال���ذات1ك���ي1يكون���وا1متحفزي���ن1ب�س���ورة1كافية.1
وب�سبب1ق�سدهم1تنفيذ1املهام,1وقدرتهم1على1االلتزام1باملواعيد1النهائية,1وحتقيق1

نتائج1مر�سية,1فاإنهم1يظهرون1خ�سائ�ص1غري1املوؤجلني1يف1اإدارة1تعلمهم.

وهن���اك1ع���دد1من1العوام���ل1ال�سلوكي���ة,1واالنفعالية,1واملعرفي���ة1التي1توؤثر1
يف1التاأجي���ل,1حي���ث1يرتب���ط1التاأجيل1بنق����ص1الدافعية,1ونق�ص1التنظي���م1الذاتي,1
ومرك���ز1ال�سب���ط1اخلارجي,1والكمالية,1وقلق1احلال���ة,1وقلق1ال�سمة,1واخلوف1من1
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الف�س���ل,1وفعالي���ة1ال���ذات1املنخف�سة,1والثق���ة1املنخف�سة1يف1ال���ذات,1وتقدير1الذات1
املنخف����ص,1والتوكيدية1املنخف�سة,1و�سوء1التنظيم,1و�سعف1مهارات1اإدارة1الوقت,1
واالأداء1الدرا�س���ي1املنخف����ص,1كم���ا1اأن1الط���الب1املوؤجل���ني1يقيم���ون1االأن�سطة1التي1
ين�سغل���ون1بها1باأنها1اأقل1اأهمية1من1االأن�سطة1واملهام1التي1يوؤجلونها,1اإال1اأنها1اأكرث1
 (Ackerman & Gross, 2005;1متع���ة,1واأق���ل1اإرب���اكا1و�سعوبة,1و�سغط���ا1منه���ا

.Rice, Neimeyer & Taylor, 2011)

 Patrzek, Grunschel( واآخ���رون1 باترزي���ك1 درا�س���ة1 نتائ���ج1 وتو�سل���ت1
(1and Fries, 2012اإىل1حتدي���د1العوام���ل1ال�سابق���ة1امل�سبب���ة1للتاأجيل1االأكادميي1
ل���دى1طالب1اجلامعة1فيما1يلي:1العوام���ل1الداخلية1ال�سابقة1)العوامل1املرتبطة1
بال�سخ�سي���ة:1�س���ورة1ال���ذات1ال�سلبي���ة,1والتجن���ب,1والكمالية؛1العوام���ل1املرتبطة1
بالكف���اءة:1الق�س���ور1يف1اإدارة1التعل���م,1وق�س���ور1تنظي���م1ال���ذات,1والق�س���ور1يف1�سنع1
الق���رار,1والق�س���ور1يف1مه���ارات1الدرا�س���ة,1ونق����ص1املعرف���ة؛1العوام���ل1االنفعالية:1
القل���ق,1واخلجل,1واالإحباط,1وال�سعور1بالوق���وع1حتت1ال�سغط,1وال�سعور1باحلمل1
الزائ���د؛1العوام���ل1املعرفي���ة:1املخ���اوف,1وفق���دان1وجه���ات1النظ���ر؛1تاري���خ1التعلم:1
ال�سل���وك1املتعلم,1وخ���ربة1التعلم1ال�سلبية؛1واحلالة1النف�سي���ة,1والبدنية:1االإعاقة,1
وال�سعوب���ة,1 واال�ستمت���اع,1 التجن���ب,1 للمهم���ة:1 املدرك���ة1 اخل�سائ����ص1 واملر����ص؛1
والكمي���ة,1واالأهمي���ة,1وخ�سائ�ص1املهم���ة1البديلة(,1والعوام���ل1اخلارجية1ال�سابقة1
)احلي���اة1اخلا�س���ة:1نق����ص1ال�سب���كات1االجتماعي���ة,1وعوام���ل1ال�سغ���ط1امل�ستم���رة,1
واأحداث1احلياة1ال�ساغطة؛1العوامل1املرتبطة1باجلامعة:1خ�سائ�ص1املحا�سرات,1

والظروف1داخل1اجلامعة(.

وق���د1يك���ون1التاأجي���ل1ناجًتا1ع���ن1اإتاح���ة1االأ�ساتذة1اجلامعي���ني1العديد1من1
االأ�سابي���ع,1اأو1حت���ى1ف�سل1درا�سي1كامل1اأمام1الطالب1للقي���ام1باملهام1املطلوبة1منه,1
ومن1ثم1ي�سبح1لدى1الطالب1الوقت1الكايف1كي1يبحثوا1ب�سورة1متعمقة,1وميار�سوا1
مه���ارات1جدي���دة,1لكن1يجد1االأ�ساتذة1اأن1هوؤالء1الط���الب1اأدوا1االأعمال1ال�سطحية1

.(Ackerman & Gross, 2005)1فقط,1الأنهم1بدءوا1متاأخرين1جًدا
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1(Grunschel, Patrzek and Fries, 2013(1وحدد1جرون�سيل1واآخرون
بع����ص1اأ�سب���اب1التاأجي���ل1االأكادمي���ي1املرتبط���ة1بخ�سائ����ص1املحا�س���رات,1وظروف1
املوؤ�س�س���ة1التعليمي���ة,1وه���ذه1االأ�سب���اب1ه���ي:1الرتاخ���ي1ال�سدي���د,1و�س���وء1التنظيم,1
وكرثة1املطالب,1و�سعف1الدعم,1والق�سور1يف1الكفاءات1التعليمية,1وعدم1الت�ساهل,1
وعدم1التعاطف,1وكرثة1االختبارات1يف1نهاية1الف�سل1الدرا�سي,1والتنظيم1الفقري1
للمق���ررات1التعليمي���ة,1واأوجه1الق�س���ور1يف1�سكل1وم�سم���ون1املحا�سرات,1وظروف1
العم���ل1ال�سيئ���ة1يف1املكتب���ة,1وع���دم1وج���ود1�سخ����ص1متخ�س�ص1ميك���ن1االت�سال1به,1

واالنخفا�ص1ال�سديد1يف1الرتتيبات1يف1الدرا�سة.

وق���د1اأو�سحت1درا�سة1�ستيل1(Steel, 2007)1اأن1العوامل1املنبئة1بالتاأجيل1
االأكادميي1ت�سمل1كره1املهمة,1وتاأجيل1املهمة,1وفعالية1الذات1العامة,1وال�سخ�سية,1
واالندفاعي���ة,1وال�سم���ري1احل���ي,1وجوانب���ه1اخلا�س���ة1ب�سب���ط1ال���ذات,1والت�ست���ت,1

والتنظيم.

 (Patrzek, Grunschel,1كم���ا1ك�سف���ت1نتائ���ج1درا�س���ة1باترزي���ك1واآخ���رون
(1and Fries, 2012اأن1نتائ���ج1التاأجي���ل1االأكادمي���ي1فيما1يلي:1النتائج1االإيجابية1
ومنه���ا:1طل���ب1التغيري,1واملزيد1من1الوقت1من1اأج���ل1التطبيع1االجتماعي,1واإزالة1
ال�سغ���وط,1واال�ستمت���اع1باحلي���اة1اجلامعي���ة؛1والنتائ���ج1ال�سلبي���ة1ومنه���ا:1النتائج1
املرتبط���ة1بال�سخ�سي���ة:1�سورة1الذات1ال�سلبي���ة؛1النتائج1عل���ى1امل�ستوى1االنفعايل1
ومنه���ا:1القل���ق,1واخلج���ل,1وع���دم1الر�س���ا,1وال�سع���ور1بال�سغ���ط,1وع���دم1االرتي���اح,1
وال�سعور1بالندم,1واحلزن؛1والنتائج1الدافعية1ومنها:1عدم1وجود1دافعية1للتغيري؛1
والنتائج1النف�سية,1والبدنية1ومنها:1ال�سغوط,1واملر�ص؛1ونتائج1احلياة1اخلا�سة:1
نق�ص1ال�سبكات1االجتماعية,1وردود1االأفعال1ال�سلبية1لالآخرين,1واخل�سارة1املالية,1
التداخ���ل1بني1خط���ط1احلياة؛1والنتائج1املتعلقة1بربنام���ج1الدرا�سة1ومنها:1تراكم1
امله���ام1االأكادميية,1وتكرار1امله���ام1االأكادميية,1واالأداء1الدرا�سي1املنخف�ص,1ومتديد1

فرتة1الدرا�سة,1واالنقطاع1عن1الدرا�سة1باجلامعة(.

واأو�س���ح1العدي���د1م���ن1الدرا�س���ات1اأن1التاأجي���ل1ي���وؤدي1اإىل1انخفا����ص1االأداء1
.(Ackerman & Gross, 2005)1االأكادميي,1وجودة1احلياة1لدى1الطالب
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ت�سور الوقت:
���ا-1للتف�سري1 الوق���ت1لي����ص1-فق���ط-1مفهوم���ا1ماديا,1ولكن���ه1منفت���ح1-اأي�سً
 (Gonzalez and Zimbardo, اأو�س���ح1جونزال���ز1وزميب���اردو1 وق���د1 النف�س���ي.1
(11985اأن1االأ�سل���وب1ال���ذي1ن�سعى1من1خالله1لف�سل,1وتق�سي���م,1اأو1تطويق1اأجزاء1
 (Drake, Duncan,1م���ن1الوقت1يع���د1خا�سية1قوية1ومنت�سرة1للخربة1الب�سري���ة

.Sutherland, Abernethy & Henry, 2008)

 time11وت�سور1الوقت,time attitude1وتعد1م�سطلحات1االجتاه1نحو1الوقت
 time11واإدراك1الوقت,temporal orientation11والتوجه1الزمني,perspective
 subjective11واخلربة1الذاتية,sense of time11وال�سعور1بالوقت,perception
experience,1واخل���ربة1الزمنية1temporal experience1م�سطلحات1مرادفة1
لبع�سه���ا1البع����ص,1وت�سري1اإىل1فكرة1اأن1االأفراد1يكون���ون1على1وعي1مبرور1الوقت,1
وق���د1يق�سم���ون1الوقت1-ب�سورة1بدائي���ة-1اإىل1اأطر1وف���رتات.1وي�سري1االجتاه1نحو1
الوق���ت1اإىل1اال�ستجاب���ة1االنفعالي���ة1االإيجابي���ة1اأو1ال�سلبي���ة1جت���اه1ف���رتات1الوق���ت1
املا�س���ي,1واحلا�س���ر,1وامل�ستقبلي,1وي���دور1التوجه1الزمني1ح���ول1الفرتات1الزمنية1
التي1يف�سلها1الفرد,1بينما1ي�سري1اإدراك1الوقت1اإىل1احلكم1على1مرور1الوقت1نف�سه

.(Drake, Duncan, Sutherland, Abernethy & Henry, 2008)1

كم���ا1يع���رف1ت�س���ور1الوق���ت1باأن���ه1و�س���ع1ت�س���ور1للوق���ت1املتعل���ق1باالأحداث1
ال�سخ�سي���ة,1والت���ي1تق�س���م1اإىل1املا�س���ي,1واحلا�س���ر,1وامل�ستقب���ل.1ويعك����ص1املا�سي1
ذاكرة1االأحداث1اخلا�سة1بالفرتات1الزمنية1ال�سابقة,1ويعك�ص1امل�ستقبل1التوقعات1
.(Kim & Geistfeld, 2007)1اأو1الرغبات1املرتبطة1بالفرتات1الزمنية1املقبلة

وق���د1ح���دد1زميب���اردو1وبوي���د1(Zimbardo and Boyd, 1999)1خم�س���ة1
)ال�سع���ور1 1Past Negative ال�سلب���ي1 املا�س���ي1 الوق���ت:1 لت�س���ور1 اأ�سا�سي���ة1 اأبع���اد1
ال�سلب���ي1اأو1املنفر1باملا�سي(,1واملا�سي1االإيجابي1Past Positive1)النظرة1الدافئة1
والعاطفية1للما�سي(,1واحلا�سر1املمتع1Present Hedonistic1)موقف1املخاطرة1
جت���اه1احلياة1(,1واحلا�سر1القدري1Present Fatalistic1)موقف1العجز1والياأ�ص1
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جت���اه1احلي���اة(,1وامل�ستقب���ل1Future1)الروؤي���ة1املوجه���ة1باله���دف1نح���و1امل�ستقبل(
1.(Worrell & Mello, 2007)1

 (Stolarski, Bitner and  Zimbardo,1وي�س���ري1�ستوالر�سكي1واآخ���رون
(12011اإىل1اأن1ت�س���ور1الوق���ت1هو1جممل1نظرة1الفرد1مل�ستقبله1النف�سي,1وما�سيه1
النف�س���ي1املوج���ود1يف1وقت1مع���ني,1كما1اأنه1باالإ�ساف���ة1اإىل1االأبع���اد1اخلم�سة1للوقت1
الت���ي1حدده���ا1زميب���اردو1وبوي���د11Zimbardo and Boyd1تو�سل���ت1العدي���د1من1
 Balanced1الدرا�س���ات1اإىل1بع���د1اآخر1لت�س���ور1الوقت,1وهو1ت�سور1الوق���ت1املتوازن
Time Perspective,1وال���ذي1ميث���ل1الت�س���ور1الزمن���ي1االأمث���ل,1حي���ث1تت�ساب���ك1
االجتاه���ات1نح���و1املا�س���ي,1واحلا�س���ر,1وامل�ستقبل1ب�س���كل1مرن,1بناء1عل���ى1املطالب1

املوقفية,1والقيم,1واالحتياجات.

كما1ي�سري1ت�سور1الوقت1اإىل1التوجه1الزمني1الذي1يوجه,1ويوؤثر1يف1اأفعال1
الف���رد,1واأهداف���ه,1وينظ���ر1اإىل1الوق���ت1على1اأنه1مفه���وم1نف�سي1ف���ردي.1على1�سبيل1
املث���ال1ف���اإن1بع����ص1االأفراد1اأكرث1قدرة1من1غريه���م1على1التنبوؤ1باالآث���ار1امل�ستقبلية1
ل�سلوكاتهم1احلا�سرة,1واأكرث1فهما1الأهمية1�سلوكاتهم1احلا�سرة1يف1حتقيق1اأهدافهم1
امل�ستقبلية,1بينما1يعي�ص1اأفراد1اآخرون1يف1احلا�سر,1وال1يتوقعون1النتائج1امل�ستقبلية1
1.(Luyckx, Lens, Smits & Gossens, 2010)احلا�س���رة الأن�سطته���م1

ويرك���ز1مفه���وم1ت�س���ور1الوقت1عل���ى1الك�سف1عن1م���دى1تاأثري1روؤي���ة1الفرد1
الأح���داث1املا�س���ي,1واحلا�س���ر,1وامل�ستقب���ل1عل���ى1الق���رارات1ال�سلوكي���ة1يف1الوق���ت1
احلا�سر.1ويعد1ت�سور1الوقت1منبئا1مهما1بالتغري1يف1االجتاه,1وال�سلوك1يف1اأعمار1

.(Morselli, 2013)1خمتلفة,1وجماالت1خمتلفة

وق�سم1وولف1و�سافيكا�ص1(Wolf and Savickas, 1985)1ت�سور1الوقت1
 long-term personal1اإىل1اأرب���ع1فئ���ات:1التوجه1ال�سخ�سي1على1املدى1الطوي���ل
 achievability of future11واإمكاني���ة1حتقيق1االأهداف1امل�ستقبلي���ة,direction
goals,1والياأ����صhopelessness1,1وا�ستغالل1الوقتtime utilization1.1وي�سري1
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التوج���ه1ال�سخ�س���ي1عل���ى1امل���دى1الطوي���ل1اإىل1االجت���اه1نح���و1البن���اء1والتخطي���ط1
للم�ستقب���ل,1وي�سم���ل1احلواف���ز,1وامل�سئولي���ات1لتحقي���ق1االأه���داف1بعي���دة1امل���دى,1
باالإ�ساف���ة1اإىل1ت�س���ورات1املا�س���ي,1واحلا�س���ر,1وامل�ستقب���ل.1ويع���د1كل1م���ن1اإمكانية1
حتقيق1االأهداف1امل�ستقبلية,1والياأ�ص1نقي�سني1متعلقني1بالتفاوؤل,1والت�ساوؤم1على1
الت���وايل.1ويعك�ص1ا�ستغالل1الوقت1كيفية1ا�ستخدام1الوقت1ب�سورة1فعالة,1وي�سمل1

التخطيط,1والتنظيم.

 (Luyckx, Lens, Smits and Gossens,1وي�س���ري1لويك����ص1واآخ���رون
2010(اأن1االأف���راد1ذوي1الت�س���ور1امل�ستقبل���ي1للوق���ت1ي�سع���ون1اأهداًف���ا,1وخطًط���ا1
لتحقي���ق1هذه1االأه���داف,1ولتحقيق1االلتزامات1على1امل���دى1الطويل,1فهم1قادرون1
عل���ى1تو�سيح,1وروؤية1االأه���داف1امل�ستقبلية؛1وبالتايل1اإبعاد1اأنف�سهم1عن1ال�سلوكات1
اخلط���رة1الت���ي1ال1حتقق1اأهدافهم.1وبذلك1يع���د1الت�سور1امل�ستقبل���ي1للوقت1اإطاًرا1
معرفًي���ا1دافعًي���ا1يحم���ي1الفرد1م���ن1القي���ام1ب�سلوكات1خط���رة1يف1الوق���ت1احلا�سر,1
وذل���ك1الأن���ه1يزيد1ق���درة1الفرد1عل���ى1روؤي���ة1النتائج1ال�سلبي���ة1الأفعال���ه,1و�سلوكاته.1
وهوؤالء1االأفراد1اأكرث1جناًحا1من1االأفراد1ذوي1التوجه1احلا�سر,1�سواء1من1الناحية1
االأكادميية,1اأو1الوظيفية.1واالأفراد1ذوو1ت�سور1الوقت1احلا�سر1يتوجهون1ب�سورة1
اأولية1نحو1الهنا1واالآن,1ومييلون1اإىل1و�سع1االأهداف1وتبني1ال�سلوكات1التي1تخدم1
رغباتهم1الفورية.1وهوؤالء1االأفراد1يفقدون1الرتكيز1ب�سبب1املخاوف1املا�سية,1وهم1
���ا-1غ���ري1قادرين1عل���ى1التخطيط1مل�سار1احلي���اة1الواقعية,1ويخ���ربون1نتائج1 -اأي�سً
�سلبي���ة؛1مث���ل:1تعاطي1املخدرات,1وجنوح1االأح���داث,1وخا�سة1عندما1يعي�سون1-1يف1
الغال���ب-1يف1جمتمع���ات1اأو1�سياقات1موجه���ة1نحو1امل�ستقبل.1بينم���ا1يتوجه1االأفراد1
ذوو1ت�س���ور1احلا�س���ر1املمت���ع1نح���و1اال�ستمت���اع1باحلا�س���ر,1واحلما����ص,1ويظه���رون1
االهتم���ام1ال�سدي���د1باجل���دة1والن�س���اط.1ويح�سل���ون1عل���ى1درج���ات1منخف�سة1على1
الغ���رور,1وال�سيط���رة1عل���ى1االنفع���االت,1ويتجنب���ون1حتلي���الت1ج���دوى1التكاليف,1
والتخطي���ط1لالأحداث1الطارئة.1وعلى1اجلانب1االآخ���ر1يعتقد1االأفراد1ذوو1ت�سور1
احلا�س���ر1الق���دري1اأن1امل�ستقبل1مقدر1�سلًفا,1وال1ميك���ن1ال�سيطرة1عليه,1اأو1التاأثري1
فيه1باأفعال1الفرد؛1مما1يوؤدي1اإىل1الياأ�ص.1وهوؤالء1االأفراد1غري1قادرين1على1روؤية1

اأنف�سهم1اأع�ساء1فعالني1ي�ستطيعون1تطوير1اأنف�سهم.
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اأو1 الطوي���ل,1 امل�ستقبل���ي1 الوق���ت1 ت�س���ور1 ذوي1 االأف���راد1 اأن1 ح���ني1 ويف1
العمي���ق1ي�سع���ون1اأهداف���ا1تق���ع1يف1امل�ستقب���ل1البعي���د,1جن���د1االأف���راد1ذوي1ت�س���ور1
القري���ب1 امل�ستقب���ل1 اأهدافه���م1يف1 ي�سع���ون1معظ���م1 الق�س���ري1 امل�ستقبل���ي1 الوق���ت1

.(Bilde, Vansteenkiste & Lens, 2011)

كم���ا1اأن1االأف���راد1ذوو1ت�س���ور1الوقت1املتعل���ق1باحلا�سر1املمت���ع1يخو�سون1يف1
احلا�سر1الأنهم1يبحثون1عن1الر�ساء1الفوري,1وامللذات1املمتعة,1وبالرغم1من1ذلك1
ال1ي�سع���رون1بال�سعادة,1وي�سعرون1-عادة-1باالكتئ���اب,1كما1ترتبط1املتعة1احلا�سرة1
لديه���م1-�سلبًي���ا-1بكمي���ة1الوق���ت1املب���ذول1يف1اال�ست���ذكار,1وبالتوج���ه1االأكادمي���ي1
ا-1 االإيجابي.1واالأفراد1ذوو1ت�سور1الوقت1املتعلق1باحلا�سر1القدري1ي�سعرون1-اأي�سً
باأنه���م1حما�س���رون1يف1الواقع,1الأنهم1ي�سعرون1بالعجز,1وعدم1االأمل,1وال1يخربون1
ب���اأي1�سعور1بالتحكم1يف1اأح���داث1امل�ستقبل,1ونتيجة1لذلك1ي�سعرون1باالإحباط,1وال1
يكون1لديهم1دافع1لال�سرتاك1يف1اأي1ن�ساط.1وترتبط1القدرية1احلا�سرة1-�سلبًيا-1
بفعالي���ة1الذات,1واالنخراط1يف1الدرا�سة,1وترتبط-اإيجابيا-1بالتاأجيل1االأكادميي1

.(Bilde, Vansteenkiste & Lens, 2011)

وهن���اك1العدي���د1من1العوامل1التي1توؤثر1يف1امت���داد1ت�سور1الوقت,1ومنها:1
مدى1تعقد1املجتمع1الذي1يعي�ص1فيه1الفرد,1وقيم1هذا1املجتمع,1والفر�ص1املدركة1
الت���ي1تتطل���ب1التخطيط1له���ا1يف1املجتمع,1والتاأث���ريات1الوالدي���ة,1والتكنولوجيا,1
والقي���م1الروحي���ة,1واملالم���ح1االأخ���رى1للبيئ���ة1االجتماعي���ة1التاريخي���ة1لالأف���راد1

.(McInerney, 2004)

درا�صات �صابقة:
�س���وف1يقوم1الباحثان1بعر����ص1بع�ص1الدرا�سات1التي1تناول���ت1التاأجيل1االأكادميي1
ل���دى1طالب1اجلامعة,1وبع�ص1الدرا�س���ات1التي1تناولت1ت�سور1الوقت1لدى1طالب1
اجلامعة,1وبع�ص1الدرا�سات1التي1تناولت1العالقة1بني1التاأجيل1االأكادميي1وت�سور1
الوق���ت1ل���دى1طالب1اجلامعة,1ث���م1يعلق1الباحثان1بعد1ذلك1عل���ى1هذه1الدرا�سات,1

وذلك1على1النحو1االآتي:1
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درا�سات تناولت التاأجيل الأكادميي لدى طالب اجلامعة:أ- 

هدفت1درا�سة1فاران1(Farran, 2004)1ا�ستك�ساف1العوامل1املنبئة1بالتاأجيل1
االأكادميي1لدى1طالب1اجلامعة.1اأو�سحت1نتائج1الدرا�سة1وجود1عالقة1ارتباطية1
�سالب���ة1ب���ني1التاأجي���ل1االأكادمي���ي1وفعالي���ة1ال���ذات1االأكادميي���ة,1ومفه���وم1ال���ذات1
االأكادمي���ي,1وتقدير1ال���ذات1العام,1ووجود1عالقة1ارتباطي���ة1موجبة1بني1التاأجيل1
االأكادمي���ي1واالكتئ���اب,1والقلق,1وكذلك1وج���د1اأن1فعالية1ال���ذات1تتو�سط1العالقة1
ب���ني1االكتئ���اب1والتاأجي���ل1االأكادميي,1فكلم���ا1انخف�ست1فعالية1ال���ذات1االأكادميية1
اأدى1االكتئ���اب1اإىل1زيادة1التاأجيل1االأكادمي���ي,1واأن1فعالية1الذات1تتو�سط1العالقة1
ب���ني1القل���ق1والتاأجيل1االأكادميي,1فكلما1انخف�ست1فعالي���ة1الذات1االأكادميية1اأدى1

القلق1اإىل1زيادة1التاأجيل1االأكادميي.

وحاولت1درا�سة1�سارليبوي�ص(Charlebois, 2007) 1تو�سيح1العالقة1بني1
اخل���وف1من1الف�سل,1واإعاق���ة1الذات,1والتاأجيل1االأكادميي1ل���دى1طالب1اجلامعة.1
اأو�سح���ت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1اأن1الط���الب1الذين1ح�سل���وا1على1درج���ات1مرتفعة1على1
مقيا�ص1التاأجيل1مييلون1اإىل1التاأجيل1ب�سورة1اأقل,1وهذا1يو�سح1اأن1وعي1الطالب1
باجتاه���ه1نح���و1التاأجي���ل1عل���ى1امله���ام1االأكادميي���ة1ي�ساع���د1يف1تقلي���ل1اجتاهه1نحو1
التاأجي���ل1ب�س���ورة1واقعية.1كما1وج���د1اأن1العمر1يوؤثر1على1اأوق���ات1تاأجيل1الطالب,1
حي���ث1اإن1الط���الب1االأكرب1�سن���ا1يوؤجلون1ب�سورة1اأطول1من1الط���الب1االأ�سغر1�سنا,1
واأن1ع���دد1الف�سول1الدرا�سية1التي1اأكمله���ا1الطالب1ال1تت�سمن1تاأثريات1دالة1على1

فرتة1التاأجيل.

 (Ferrari, Diaz-Morales, واآخ���رون1 ف���رياري1 درا�س���ة1 ورك���زت1
(1O›Callaghan, diaz and Argumedo, 2007عل���ى1فح����ص1الف���روق1ب���ني1
جمموع���ة1م���ن1االأف���راد1متع���ددي1اجلن�سي���ات1)اأ�سبانيا-بريو-فنزويال-اململك���ة1
املتحدة-اأ�سرتاليا-الوالي���ات1املتحدة(1يف1التاأجي���ل.1اأو�سحت1نتائج1الدرا�سة1عدم1
وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائًي���ا1يف1التاأجي���ل1تعزى1ملتغ���ريي1اجلن����ص,1اأو1الفروق1يف1
اجلن�سي���ة1ب���ني1عينة1الدرا�سة.1وه���ذه1النتائج1تو�سح1اأن1االجت���اه1نحو1التاأخريات1
املتكررة1يف1بداأ1اأو1اإكمال1املهام1قد1تكون1�سائدة1عرب1خمتلف1فئات1ال�سكان1بالرغم1

من1القيم,1واملعايري,1واملمار�سات1الثقافية1املتنوعة.
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 (Tan, Ang, Klassen, Yeo, Wong,1وتناول���ت1درا�س���ة1ت���ان1واآخ���رون
االأكادمي���ي1 التاأجي���ل1 ب���ني1 العالق���ة1 فح����ص1 1Huan and Chong, 2008)
واالأه���داف1ال�سفية1الدرا�سية1لدى1طالب1اجلامع���ة.1اأو�سحت1نتائج1الدرا�سة1اأن1
فعالية1الذات1من1اأجل1التعلم1املنظم1ذاتيا1يرتبط1�سلبيا,1وب�سورة1دالة1بالتاأجيل,1

ا-1بتوقعات1الطالب1لالأداء1اجليد1اأكادمييا. كما1اأنها1تتنباأ1-اأي�سً

1(Ozer, Demir and Ferrari, 2009)1وقام���ت1درا�س���ة1اأوزي���ر1واآخ���رون
بالتع���رف1عل���ى1اأ�سب���اب1التاأجي���ل1االأكادمي���ي1ل���دى1ط���الب1اجلامع���ة1بن���اء1عل���ى1
جمموع���ة1م���ن1املتغ���ريات,1مثل1اجلن����ص,1وامل�ست���وى1االأكادمي���ي.1اأو�سح���ت1نتائج1
الدرا�س���ة1اأن521%1م���ن1الط���الب1اأظه���روا1التاأجي���ل1االأكادمي���ي1ب�س���ورة1متك���ررة,1
وبالن�سب���ة1للطالب,1فقد1اأظهروا1تاأجي���ال1اأكادمييا1متكررا1على1املهام1االأكادميية1
اأك���رث1م���ن1الطالب���ات,1وكانت1اأ�سب���اب1التاأجيل1االأكادميي1ل���دى1الطالبات1اخلوف1
من1الف�سل,1والك�سل,1بينما1كانت1اأ�سبابه1لدى1الذكور1خو�ص1املجازفات,1والتمرد1

�سد1ال�سيطرة.

واهتم���ت1درا�سة1جران���ت1(Grant, 2009)1بتحديد1العالقة1بني1التاأجيل1
وال���ذكاء1ال�سخ�س���ي,1واالأبع���اد1االأخرى1لل���ذكاءات1املتعددة1بني1ط���الب1اجلامعة,1
وذل���ك1لتو�سي���ح1احلل���ول1املمكن���ة1مل�سكل���ة1التاأجي���ل.1اأو�سح���ت1نتائ���ج1الدرا�سة1اأن1
الطالب1يوؤجلون1املهام1االأكادميية1ب�سورة1اأكرب1من1تاأجيلهم1املهام1االإدارية,1واأن1
ط���الب1اجلامعة1يوؤجلون1-عادة-1لكرههم1املهم���ة,1و�سعورهم1باالإرهاق,1و�سعوبة1
اتخاذهم1القرارات,1وك�سلهم.1كما1اأو�سحت1النتائج1اأن1الذكاء1اللغوي1هو1-فقط-1
املنب���ئ1الوحي���د1بالتاأجي���ل,1واأن1الط���الب1ذوي1الذكاء1ال�سخ�س���ي1املرتفع1يوؤجلون1

ب�سورة1اأقل1من1الطالب1ذوي1الذكاء1ال�سخ�سي1املنخف�ص.

 (Deniz, Tras and Aydogan, واآخ���رون1 دين���ز1 درا�س���ة1 وا�ستك�سف���ت1
(12009تاأث���ريات1ال���ذكاء1االنفع���ايل1عل���ى1التاأجي���ل1االأكادمي���ي,1واجتاهات1مركز1
ال�سب���ط1ل���دى1ط���الب1اجلامع���ة.1اأو�سحت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1اأن1ال���ذكاء1االنفعايل1
يتنب���اأ1ب�س���ورة1دالة1مبرك���ز1ال�سبط1لدى1الط���الب,1كما1اأو�سحت1نتائ���ج1الدرا�سة1
وج���ود1عالقة1ارتباطي���ة1�سالبة1بني1مهارات1الذكاء1االنفع���ايل,1وكل1من1التاأجيل1

االأكادميي,1ومركز1ال�سبط.
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التاأجي���ل1 ب���ني1 العالق���ة1 بفح����ص1 1(Liu, 2010) لي���و1 درا�س���ة1 وقام���ت1
االأكادمي���ي1واالأداء1االأكادمي���ي1لدى1طالب1اجلامع���ة.1اأو�سحت1نتائج1الدرا�سة1اأن1
ط���الب1اجلامعة1عينة1الدرا�سة1اأظهروا1االجت���اه1نحو1التاأجيل1ب�سورة1متو�سطة,1
واأن1التاأجي���ل1االأكادمي���ي1يرتب���ط1-�سلبيا-1ب���االأداء1االأكادمي���ي.1ومل1يوجد1تاأثري1
للجن����ص1)ذكر-اأنث���ى(1عل���ى1االجت���اه1نح���و1التاأجي���ل1االأكادميي,1بينم���ا1يوؤثر1على1

العالقة1بني1التاأجيل1االأكادميي,1واالأداء1االأكادميي.

وهدف���ت1درا�س���ة1كاو1(Cao, 2012)1املقارنة1بني1طالب1اجلامعة1وطالب1
الدرا�س���ات1العلي���ا1يف1اأن���واع1التاأجي���ل,1والدافعي���ة.1اأو�سح���ت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1اأن1
اعتق���ادات1الطالب1ح���ول1فائدة1التاأجيل1تع���د1منبئا1اأف�س���ل1بالتاأجيل1االأكادميي1
اأك���رث1م���ن1اعتقادات1فعالية1الذات,1وتوجهات1حتقيق1الهدف.1كما1اأو�سحت1نتائج1
الدرا�س���ة1اأن1الط���الب1االأ�سغ���ر1�سنا1املوؤجل���ني1يف1املرحلة1اجلامعي���ة1اأكرث1ان�سغاال1
بالتاأجيل1االإيجابي1الذي1يجعلهم1اأكرث1فعالية,1بينما1مييل1الطالب1االأكرب1�سنا1

اإىل1االن�سغال1يف1التاأجيل1ال�سلبي1الذي1يعوقهم1عن1حتقيق1اأهدافهم.

 (Klingsieck, Fries, Horz and1وتناولت1درا�سة1كلينج�سيك1واآخرون
(1Hofer, 2012درا�سة1التحقق1من1التاأجيل1االأكادميي1لدى1طالب1اجلامعة1يف1
و�سع���ني,1هما1اجلامعة1املعنية1بالتعليم1عن1بع���د,1واجلامعة1التقليدية.1اأو�سحت1
نتائ���ج1الدرا�س���ة1اأن1غالبية1ط���الب1التعليم1عن1بعد1يع���دون1درا�ستهم1يف1اجلامعة1
وظيفة1بدوام1جزئي,1وي�ستثمرون1وقتهم1وفقا1لذلك,1بينما1يعد1اأغلبية1الطالب1
يف1اجلامع���ة1التقليدي���ة1اأن1درا�ستهم1تعد1وظيفة1بدوام1كل���ي,1وي�ستثمرون1وقتهم1
بن���اء1عل���ى1ذل���ك.1كم���ا1اأو�سح���ت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1اأن1التاأجي���ل1االأكادمي���ي1يرتبط1
باال�ستخ���دام1املنخف����ص1ال�سرتاتيجيات1التعل���م,1والدرجات1املنخف�س���ة,1والر�سا1

املنخف�ص1عن1احلياة.

وهدف���ت1درا�سة1ي�سي���ل1(Yesil, 2013)1ت�سميم1مقيا����ص1لتحديد1اأ�سباب1
تاأجي���ل1امله���ام1االأكادميي���ة1لدى1عينة1م���ن1طالب1كلي���ة1الرتبية.1اأو�سح���ت1نتائج1
الدرا�س���ة1اأن1اأ�سب���اب1التاأجي���ل1االأكادمي���ي1ل���دى1طالب1كلي���ة1الرتبي���ة1تتمثل1يف:1
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االأ�سل���وب1التعليم���ي1واملمار�سات1التعليمية,1والتحكم1املتمرك���ز1خارجيا,1والتحكم1
املتمرك���ز1داخليا,1وحمتوى1املق���رر1الدرا�سي,1وثقة1الذات1االأكادميية,1ونق�ص1ثقة1

الذات1االأكادميية.

 (Balkis, Duru and Bulus, 2013)1وقام���ت1درا�س���ة1بالكي���ز1واآخ���رون
بتو�سي���ح1العالق���ة1ب���ني1االعتق���ادات1االأكادميي���ة1العقالني���ة,1وغ���ري1العقالني���ة1
ل���دى1ط���الب1اجلامع���ة,1والتاأجي���ل1االأكادمي���ي,1وتف�سيالت1الوق���ت1للدرا�سة1من1
اأج���ل1االختب���ارات,1واالأداء1االأكادمي���ي.1اأو�سح���ت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1اأن1االعتق���ادات1
االأكادميي���ة1العقالني���ة1له���ا1تاأثري1مبا�سر1عل���ى1التاأجيل1االأكادمي���ي,1وتف�سيالت1
الوق���ت1للدرا�س���ة1من1اأجل1االختبارات,1كما1اأن1له���ا1تاأثريا1غري1مبا�سر1على1االأداء1
االأكادمي���ي1م���ن1خ���الل1تو�سطه���ا1للعالقة1بني1التاأجي���ل1االأكادمي���ي,1وتف�سيالت1
الوق���ت1للدرا�س���ة1من1اأجل1االختب���ارات.1كما1اأو�سحت1نتائ���ج1الدرا�سة1اأن1التاأجيل1

االأكادميي1يوؤثر1على1االأداء1االأكادميي1ب�سورة1مبا�سرة.

1 (Kennedy and Tuckman, 2013)وهدفت1درا�سة1كينيدي1وتوكمان
اإىل1فح����ص1تاأثري1القي���م1االأكادميية,1واالجتماعية,1والتاأجي���ل,1واالنتماء1املدرك1
للموؤ�س�س���ة1التعليمي���ة1عل���ى1االأداء1االأكادمي���ي1لط���الب1اجلامع���ة.1اأو�سحت1نتائج1
الدرا�س���ة1اأن1االجت���اه1للتاأجي���ل1ل���دى1طالب1اجلامع���ة1يرتبط1-اإيجابي���ا-1بالقيم1
االجتماعية,1والتي1مت1تقييمها1بازدياد1املخاوف1املرتبطة1باال�ستبعاد1االجتماعي,1
و�سلبًي���ا1بقي���م1املهم���ة1االأكادميي���ة,1وحتدي���د1االأه���داف1املرتبط���ة1بامل�ست���وى,1كم���ا1
يرتب���ط1-�سلبيا-1بالتنظيم1الذات���ي,1وفعالية1الذات,1ويوؤثر1-�سلبيا-1على1التوجه1

بالهدف.

وحاول���ت1درا�س���ة1زو1(Zhu, 2014)1الك�س���ف1عن1التاأث���ري1املتنباأ1به1مل�ساعر1
النج���اح1االأكادمي���ي,1والقدرة1على1التكي���ف1للتعلم1على1التاأجي���ل1االأكادميي1لدى1
ط���الب1اجلامع���ة.1اأو�سحت1نتائ���ج1الدرا�سة1اأن1م�ستوى1التاأجي���ل1االأكادميي1لدى1
ط���الب1اجلامع���ة1اأعلى1من1م�ست���وى1التاأجيل1االأكادميي1ل���دى1طالبات1اجلامعة,1
ولكن1رغبة1طالب1يف1خف�ص1التاأجيل1االأكادميي1اأقل1من1رغبة1الطالبات1يف1ذلك.1
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كم���ا1وج���دت1عالق���ة1دالة1بني1م�ساع���ر1النجاح1االأكادمي���ي,1والتاأجي���ل1االأكادميي,1
وب���ني1الق���درة1عل���ى1التكيف1للتعل���م1والتاأجي���ل1االأكادميي1لدى1ط���الب1اجلامعة,1
حي���ث1اإن1الق���درة1االإيجابية1على1التكيف1للتعلم1ترتبط-ب�سورة1دالة-1بانخفا�ص1
التاأجيل1االأكادميي,1والقدرة1ال�سلبية1على1التكيف1للتعلم1-ب�سورة1دالة-1بارتفاع1

التاأجيل1االأكادميي.

درا�سات تناولت ت�سور الوقت لدى طالب اجلامعة:ب- 

قامت1درا�سة1كيم1وجي�ستفيلد1(Kim and Geistfeld, 2007)1باملقارنة1
ب���ني1ط���الب1اجلامع���ة1الكوري���ني1واالأمريكي���ني1يف1ت�س���ورات1الوق���ت1ال�سخ�سية.1
اأو�سح���ت1نتائ���ج1الدرا�سة1اأن1الطالب1الكوري���ني1واالأمريكيني1يركزون1على1املهن1
والوظائ���ف1الت���ي1تتبع1تخرجهم,1كم���ا1اأن1الطالب1الكوري���ني1موجهون1بالهدف,1
وذل���ك1الأنه���م1يدرك���ون1الوق���ت1عل���ى1مت�سل,1حي���ث1يتحكم���ون1ب�س���ورة1حمدودة1
يف1اأح���داث1خا�س���ة1لتنظي���م1مراح���ل1احلي���اة,1بحي���ث1ي���وؤدي1التخ���رج1م���ن1الكلي���ة1
اإىل1الوظيف���ة.1وبالن�سب���ة1للط���الب1االأمريكي���ني1فاإن���ه1من1املهم1توف���ري1الربامج1
التعليمي���ة1التي1تزيد1قدرة1الطالب1على1النمو1ال�سخ�سي,1واملهني.1كما1اأو�سحت1
نتائ���ج1الدرا�سة1اأن1اأه���داف1الطالب1االأمريكيني1ترتبط1-عادة-1بوظيفة1اأو1مهنة1
حم���ددة,1فه���م1يعتقدون1اأنه���م1ي�ستطيعون1التحكم1يف1الوق���ت1واالأحداث1بطريقة1
ت�سه���ل1له���م1اإجناز1اأهدافهم.1وبالن�سبة1للطالب1الكوريني1يجب1اأن1يوؤدي1برنامج1
الدرا�س���ة1اإىل1حتقيق1االأهداف.1وب�سورة1عام���ة1اأو�سحت1نتائج1الدرا�سة1اأن1هناك1
فروق���ا1وا�سحة1بني1ط���الب1اجلامعة1الكوريني1واالأمريكي���ني1يف1ت�سورات1الوقت1
ال�سخ�سي,1وهذا1يو�سح1اأهمية1تكييف1الربامج1االأكادميية1املوجهة1نحو1الطالب1

االأجانب1باأ�سلوب1يحقق1احتياجاتهم.

 Padawer, Jacobs-Lawson,( واآخ���رون1 بداوي���ر1 درا�س���ة1 وهدف���ت1
اأبع���اد1 ب���ني1خم�س���ة1 العالق���ة1 اإىل1فح����ص1  Hershey and Thomas, 2007)
دميوجرافي���ة1)العمر,1واجلن�ص,1والدخل,1واحلالة1الزواجية,1والتعليم(,1وت�سور1
الوق���ت1امل�ستقبل���ي.1اأو�سح���ت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1اأن1الدرج���ات1املرتفعة1عل���ى1ت�سور1
الوق���ت1امل�ستقبل���ي1)التوجه���ات1امل�ستقبلي���ة1االأط���ول(1ترتب���ط1بكون1الف���رد1ذكرا,1

والعمر1والدخل1املتزايد,1وامل�ستوى1التعليمي.
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 (Drake, Duncan, Sutherland,1كم���ا1قام���ت1درا�س���ة1دراك���ي1واآخ���رون
(1Abernethy and Henry, 2008بالك�س���ف1ع���ن1العالقة1بني1االأبعاد1اخلم�سة1
لت�س���ور1الوق���ت,1والتي1حددها1زميب���اردو1وزمالوؤه,1وال�سع���ادة1الذاتية,1واليقظة.1
اأو�سحت1نتائج1الدرا�سة1اأن1ذوي1الت�سور1املتوازن1للوقت1اأكرث1�سعادة1ويقظة,1واأن1
ال�سع���ادة1واليقظ���ة1يرتبطان1اإيجابًي���ا1بال�سعادة1الذاتية,1بينم���ا1مل1يرتبط1ت�سور1

الوقت1امل�ستقبلي1بال�سعادة1الذاتية.

وحاولت1درا�سة1جاو1(Gao, 2011)1فح�ص1العالقة1بني1الت�سور1املتوازن1
للوقت,1والر�سا1عن1احلياة1لدى1طالب1اجلامعة.1اأو�سحت1نتائج1الدرا�سة1وجود1
ف���روق1دال���ة1يف1الر�س���ا1ع���ن1احلياة1ب���ني1الط���الب1ذوي1الت�س���ور1املت���وازن1للوقت,1
والطالب1الذين1لي�ص1لديهم1ت�سور1متوازن1للوقت,1كما1اأو�سحت1نتائج1الدرا�سة1
اأن1الط���الب1ذوي1التوجه���ات1االأك���رث1االإيجابي���ة1نح���و1املا�سي,1وامل�ستقب���ل,1وذوي1
التوجه���ات1االأق���ل1�سلبي���ة1نحو1املا�سي1لديه���م1م�ستويات1مرتفعة1م���ن1الر�سا1عن1

احلياة.

درا�س�ات تناولت العالقة بني التاأجيل الأكادمي�ي وت�سور الوقت لدى طالب ج- 
اجلامعة:

وهدف���ت1درا�سة1بور�ساتو1(Borsato, 2001)1تو�سيح1العالقة1بني1ت�سور1
الوق���ت,1والدافعي���ة1االأكادميي���ة,1والتاأجي���ل1االأكادمي���ي1ل���دى1ط���الب1اجلامع���ة.1
اأو�سح���ت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1وج���ود1عالق���ة1ارتباطي���ة1موجب���ة1ب���ني1ت�س���ور1الوق���ت1
امل�ستقبل���ي1والدافعي���ة1الذاتي���ة,1واأن1الط���الب1ذوو1التوج���ه1امل�ستقبل���ي1مدفوعون1
ذاتي���ا1ب�س���ورة1اأك���رب1نح���و1العم���ل1االأكادمي���ي1اأك���رث1م���ن1الط���الب1ذوي1التوقعات1
الزمنية1الكئيبة,1كما1وجدت1عالقة1ارتباطية1موجبة1بني1التوجه1نحو1احلا�سر1
القدري1والدافعية,1كما1ات�سح1اأن1الطالب1ذوو1التوجه1نحو1احلا�سر1مييلون1اإىل1

التاأجيل1ب�سورة1اأكرب1من1الطالب1ذوو1التوجه1نحو1امل�ستقبل.

 (Diaz-Morales, Ferrari واآخ���رون1 دياز-مورالي���ز1 درا�س���ة1 وقام���ت1
(1and Cohen, 2008بفح����ص1العالق���ة1ب���ني1ت�سور1الوقت1ومنطني1من1اأمناط1
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التاأجيل,1هما1تاأجيل1الرتدد,1وتاأجيل1التجنب.1اأو�سحت1نتائج1الدرا�سة1اأن1تاأجيل1
التجن���ب1avoidant procrastination1يرتب���ط1بانخفا����ص1التوج���ه1امل�ستقبل���ي1
للوق���ت,1بينم���ا1يرتب���ط1تاأجي���ل1ال���رتددindecision procrastination1 ب���كل1
م���ن1بالتوجهات1مرتفع���ة1ال�سلبية,1ومرتفعة1االإيجابية1نح���و1املا�سي,1وانخفا�ص1

التوجهات1نحو1احلا�سر1املمتع,1وامل�ستقبل.

وهدف���ت1درا�س���ة1اأديالب���و1(Adelabu, 2008)1اإىل1اختب���ار1العالق���ة1ب���ني1
االأداء1االأكادمي���ي,1وت�س���ور1الوق���ت1امل�ستقبل���ي,1واالأم���ل,1والهوي���ة1العرقي���ة1لدى1
الطالب1املراهقني1االأفريقيني1االأمريكيني.1اأو�سحت1نتائج1الدرا�سة1اأن1الطالب1
ذوي1التوج���ه1نحو1امل�ستقب���ل1لديهم1العزم1لتحقيق1اأهدافهم,1ولديهم1�سعور1قوي1
باالنتم���اء1ملجموعته���م1العرقي���ة,1ويتفوق���ون1اأكادمييا1على1الط���الب1الذين1لي�ص1

لديهم1توجه1نحو1امل�ستقبل.

وحاول���ت1درا�سة1كاجان1(Kagan, 2009)1الك�سف1عن1مدى1اإ�سهام1بع�ص1
املتغ���ريات,1مث���ل1الدافعي���ة1االأكادميي���ة,1والقل���ق,1واإدارة1الوقت,1والتاأجي���ل1العام,1
واالعتق���ادات1غ���ري1العقالني���ة1يف1التنب���وؤ1ب�سل���وك1التاأجي���ل1االأكادمي���ي.1اأو�سحت1
نتائ���ج1الدرا�س���ة1وجود1عالق���ة1اإيجابية1دالة1ب���ني1التاأجيل1االأكادمي���ي,1والتاأجيل1
الع���ام,1والقل���ق,1واإدارة1الوق���ت,1ومل1توجد1عالق���ات1دالة1بني1التاأجي���ل1االأكادميي1
والدافعية1االأكادميية,1واالعتقادات1غري1العقالنية.1كما1اأو�سحت1نتائج1الدرا�سة1
اأن1الت�س���وه1املع���ريف,1والقل���ق1ال1يتنبئ���ان1بالتاأجي���ل1االأكادميي1ب�س���ورة1دالة,1بينما1
ات�س���ح1اأن1التاأجيل1العام,1واإدارة1الوق���ت,1والدافعية1يتنبئون1بالتاأجيل1االأكادميي1

ب�سورة1دالة.

ورك���زت1درا�س���ة1�سرتاند1(Strand, 2009)1عل���ى1الك�سف1عن1العالقة1بني1
التاأجي���ل,1وتنظي���م1ال���ذات,1وت�سور1الوقت,1وت�س���ور1النتائج1امل�ستقبلي���ة,1واأهداف1
االأداء1ل���دى1ط���الب1اجلامع���ة.1اأو�سحت1نتائ���ج1الدرا�سة1وج���ود1عالقة1بني1ت�سور1
الوق���ت,1واأه���داف1االأداء,1والتاأجي���ل,1وتنظي���م1ال���ذات,1حي���ث1ات�سح1وج���ود1عالقة1
ارتباطي���ة1موجبة1بني1تنظيم1ال���ذات,1وت�سور1الوقت1امل�ستقبل���ي,1وت�سور1النتائج1
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امل�ستقبلي���ة,1والتوج���ه1نح���و1االإتق���ان,1كم���ا1ات�سح1وج���ود1عالقة1ارتباطي���ة1�سالبة1
ب���ني1التاأجيل1االأكادمي���ي1وت�سور1الوق���ت1امل�ستقبلي,1وت�سور1النتائ���ج1امل�ستقبلية,1
والتوج���ه1نح���و1االإتق���ان,1ووج���ود1عالق���ة1ارتباطي���ة1موجبة1ب���ني1التوج���ه1املتعلق1

بتجنب1االأداء,1والتاأجيل1االأكادميي.

 (Bilde, Vansteenkiste and واآخ���رون1 بايل���د1 درا�س���ة1 وا�ستك�سف���ت1
(1Lens, 2011العالقة1بني1ت�سور1الوقت1امل�ستقبلي,1ونتائج1التعلم1لدى1طالب1
اجلامع���ة.1اأو�سح���ت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1اأن1الط���الب1ذوي1ت�س���ور1الوق���ت1امل�ستقبلي1
املمت���د1ينظم���ون1�سلوكاتهم1الدرا�سية1على1اأ�سا����ص1العديد1من1الدوافع1الداخلية,1
مثل1م�ساعر1الذنب,1واخلزي,1والقناعة1الذاتية,1والفائدة,1كما1ات�سح1اأن1ال�سغط1
الداخل���ي1ال���ذي1ينت���ج1ع���ن1ت�س���ور1الوق���ت1امل�ستقبل���ي1من1اأج���ل1حتقي���ق1التنظيم1
يرتب���ط1-�سلبي���ا-1با�ستخ���دام1ا�سرتاتيجي���ة1م���ا1وراء1املعرف���ة,1كم���ا1ات�س���ح1وج���ود1
عالقات1�سلبية1بني1التوجه1الوقتي1املرتبط1باحلا�سر1القدري,1واحلا�سر1املمتع,1

والدافعية1والتعلم.

1(Gupta, Hershey and Gaur, 2012)1وقامت1درا�سة1جوبتا1واآخرون
بتو�سي���ح1العالق���ة1ب���ني1االأبعاد1اخلم�س���ة1لت�س���ور1الوقت,1والت���ي1مت1حتديدها1يف1
مقيا����ص1زميب���اردو1وبويد1)1999(,1و�سلوك1التاأجي���ل.1اأو�سحت1نتائج1الدرا�سة1اأن1
اأربعة1من1اخلم�سة1اأبعاد1تتنباأ1ب�سلوك1التاأجيل1يف1مكان1العمل,1واأن1هناك1عالقة1
ارتباطية1�سالبة1بني1التوجه1امل�ستقبلي,1والتاأجيل,1وعالقة1ارتباطية1موجبة1بني1
التوجه���ات1املرتبط���ة1باملا�سي1ال�سلبي,1واملا�سي1االإيجاب���ي,1والتاأجيل,1كما1اأنه1مل1

توجد1عالقة1ارتباطية1بني1التاأجيل,1وتوجهات1احلا�سر1املمتع.

وحاول���ت1درا�س���ة1اأف�س���ي1(Avci, 2013)1الك�سف1عن1العالق���ة1بني1ت�سور1
الوقت1امل�ستقبلي,1وتنظيم1الذات,1وتاأجيل1االإ�سباع1يف1املجال1االأكادميي.1اأو�سحت1
نتائ���ج1الدرا�س���ة1اأن1الط���الب1الذين1ي�سع���ون1اأهدافا1بعيدة1الأنف�سه���م,1ويربطون1
ه���ذه1االأه���داف1باأعمالهم1احلالية1يقيم���ون1االإجراءات1التي1ت�سم���ح1لهم1بتحقيق1
اأهدافه���م,1ويتغلب���ون1ب�سهول���ة1عل���ى1امل�س���كالت1الت���ي1تواجهه���م,1والت���ي1متنعه���م1
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م���ن1حتقي���ق1اأهدافه���م,1كم���ا1اأنهم1ي�سع���ون1اأه���داف1فرعي���ة1ب�سهول���ة,1ويطبقون1
ا�سرتاتيجي���ات1تنظي���م1الذات1التي1ت�سمح1لهم1بالنج���اح1يف1اأن�سطتهم1االأكادميية.1

كما1ات�سح1اأن1تاأجيل1االإ�سباع1يعد1ا�سرتاتيجية1لتنظيم1الذات.

تعقيب على الدرا�صات ال�صابقة:
من1خالل1عر�ص1الدرا�سات1ال�سابقة1يت�سح1اأن1التاأجيل1االأكادميي1يظهر1
ل���دى1العدي���د1م���ن1ط���الب1اجلامع���ة,1ويرتب���ط1بالعديد1م���ن1العوام���ل1النف�سية,1
والدافعي���ة1ل���دى1ه���وؤالء1الطالب,1كما1اأنه1يع���د1�سبًبا1من1اأ�سب���اب1انخفا�ص1االأداء1
االأكادمي���ي,1كما1يت�سح1اأن1ت�سور1طالب1اجلامعة1للوقت,1وتوجههم1الزمني1نحو1
املا�س���ي,1واحلا�س���ر,1وامل�ستقب���ل1يوؤث���ر1يف1اأدائه���م1احلا�س���ر,1وكذل���ك1يف1ت�سورهم1
الأهدافه���م1امل�ستقبلي���ة,1وتنبوؤه���م1مب���دى1قدرته���م1عل���ى1حتقيقه���ا,1واأن1االأبع���اد1
املختلف���ة1لت�س���ور1الوق���ت1املا�س���ي,1واحلا�س���ر,1وامل�ستقبل���ي1لها1عالق���ة1بالتاأجيل1

االأكادميي1لدى1طالب1اجلامعة,1وخا�سة1التوجه1الزمني1نحو1امل�ستقبل.1

فرو�س البحث:
ا�ستن���اًدا1اإىل1االإط���ار1النظ���ري,1واإىل1نتائ���ج1الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1الت���ي1مت1
عر�سه���ا,1واإيل1م�سكل���ة1البح���ث,1واأهدافه,1ومتغريات���ه,1�ساغ1الباحث���ان1الفرو�ص1

االآتية1كاإجابات1حمتملة1للت�ساوؤالت1التي1متت1اإثارتها1يف1م�سكلة1البحث:
11 توج���د1عالق���ة1ارتباطية1دالة1اإح�سائًيا1ب���ني1درجات1طالب1الرتبية1اخلا�سة1-

على1مقيا�ص1التاأجيل1االأكادميي,1ودرجاتهم1على1مقيا�ص1ت�سور1الوقت.
21 توج���د1فروق1دال���ة1اإح�سائًيا1بني1متو�سطات1درجات1طالب1الرتبية1اخلا�سة1-

عل���ى1مقيا�ص1التاأجي���ل1االأكادميي1تعزي1ملتغريات1امل�ستوى1الدرا�سي,1والعمر1
الزمن���ي,1والتخ�س�ص,1و�سبب1االلتحاق1بالتخ�س����ص,1وامل�ستوى1االقت�سادي1

واالجتماعي1من1وجهة1نظر1الطالب.
31 توج���د1فروق1دال���ة1اإح�سائًيا1بني1متو�سطات1درجات1طالب1الرتبية1اخلا�سة1-

عل���ى1مقيا����ص1ت�س���ور1الوق���ت1تع���زي1ملتغ���ريات1امل�ست���وى1الدرا�س���ي,1والعم���ر1
الزمن���ي,1والتخ�س�ص,1و�سبب1االلتحاق1بالتخ�س����ص,1وامل�ستوى1االقت�سادي1

واالجتماعي1من1وجهة1نظر1الطالب.
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الطريقة والإجراءات:
منهج البحث:  

اعتمد1البحث1احلايل1املنهج1الو�سفي1التحليلي,1وذلك1لطبيعة1مو�سوعه؛1
من1حيث1حماولته1التعرف1على1طبيعة1العالقة1بني1التاأجيل1االأكادميي,1وت�سور1

الوقت1لدى1طالب1الرتبية1اخلا�سة,1بكلية1الرتبية,1جامعة1امللك1�سعود.

عينة البحث: 
العين�ة ال�ستطالعي�ة:1تكون���ت1عينة1البح���ث1اال�ستطالعية1م���ن1)25(1طالًبا1من1
ط���الب1ق�سم1الرتبي���ة1اخلا�سة,1بكلية1الرتبية,1جامعة1املل���ك1�سعود.1وقد1ا�ستفاد1

الباحثان1من1تلك1العينة1يف1تطوير1املقيا�سني.

العين�ة الأ�سا�سي�ة:1تكونت1عين���ة1البحث1يف1�سورتها1النهائي���ة1من1)100(1طالب1
من1طالب1ق�سم1الرتبية1اخلا�سة,1بكلية1الرتبية,1جامعة1امللك1�سعود.

جدول )1( 
تق�صيم اأفراد العينة وفقا ملتغريات الدرا�صة

النسبة المئويةالعددالتقسيمالمتغيرات

المستوى الدراسي

11%11األول
11%11الثاني
12%12الثالث
13%13الرابع

13%13الخامس
12%12السادس
13%13السابع
15%15الثامن

العمر الزمني
35%35أقل من 20 عاما
65%2065 عاًما فأكثر

المستوى االقتصادي 
واالجتماعي

26%26مرتفع
74%74متوسط

التخصص

25%25إعاقة فكرية
25%25إعاقة سمعية

30%30اضطرابات سلوكية وتوحد
20%20صعوبات التعلم

سبب االلتحاق بالتخصص

20%20شخصي
25%25إنساني

35%35اقتصادي
20%20ثقافي
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اأدوات البحث: 
مقيا�س التاأجيل الأكادميي )اإعداد/ الباحثني(:

اتبع1الباحثان1اخلطوات1التالية1الإعداد1ال�سورة1االأولية1للمقيا�ص:
1 مراجعة1االإطار1النظري,1والدرا�سات1ال�سابقة,1والتعريفات1اخلا�سة1بالتاأجيل1أ.

االأكادمي���ي,1وا�ستعرا����ص1بع����ص1املقايي����ص1ال�سابق���ة1الت���ي1ت�سمن���ت1بن���ودا1اأو1
عبارات1لها1�سلة1ب�سكل1اأو1باآخر1بالتاأجيل1االأكادميي,1وذلك1لال�ستفادة1منها1

يف1اإعداد1ال�سورة1االأولية1للمقيا�ص.
1 ق���ام1الباحثان1باإج���راء1درا�سة1ا�ستطالعية1يف1�سكل1�س���وؤال1مفتوح,1لال�ستفادة1ب.

منها1يف1حتديد1مفردات1التاأجيل1االأكادميي,1وذلك1على1العينة1اال�ستطالعية1
م���ن1ط���الب1الرتبية1اخلا�سة1)125طالًبا(,1كما1ا�ستع���ان1الباحثان1باآراء1بع�ص1

املخت�سني1يف1ميدان1الرتبية1اخلا�سة.1وت�سمنت1الدرا�سة1اال�ستطالعية1

ال�سوؤال التايل:

ق���د1تق���وم1بتاأخري1مهام���ك1االأكادميية1والدرا�سية1حت���ى1اللحظة1االأخرية1
التي1يطلب1منك1فيها1اإجناز1هذه1املهام.1اذكر1اأهم1مظاهر1هذا1التاأخري؟.

وكان1اأهم1ما1اأ�سفرت1عنه1الدرا�سة1اال�ستطالعية1ما1يلي:1ال1اأقوم1مبهامي1
الدرا�سي���ة1حت���ى1يق���رتب1االختبار1ج���دا؛1اأنتظر1حت���ى1اليوم1االأخري1ال���ذي1ي�سبق1
تقدمي1مهامي1الدرا�سية؛1اأعرف1اأنني1يجب1اأن1اأوؤدي1اأعمايل1الدرا�سية,1لكنني1ال1
اأقوم1بذلك1اإال1يف1اللحظة1االأخرية؛1اأ�سيع1كثريا1من1الوقت1يف1اأ�سياء1غري1مهمة؛1
يت�ست���ت1انتباه���ي1باأم���ور1اأخ���رى1اأحبه���ا؛1ال1اأ�ستطي���ع1الرتكيز1يف1عمل���ي1الدرا�سي1
اأك���رث1م���ن1�ساعة,1واإال1ت�ستت1انتباهي؛1اأن�سى1القيام1ببع�ص1مهامي1الدرا�سية؛1قد1

ي�سغلني1اأ�سدقائي1عن1القيام1مبهامي1الدرا�سية.

وبن���اء1عل���ى1م���ا1تقدم1جتمع1ل���دى1الباحث���ان1جمموعة1من1املف���ردات1التي1
بلغت1)126مفردة(1ميثلون1ال�سورة1املبدئية1ملقيا�ص1التاأجيل1االأكادميي.
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وللو�س���ول1اإىل1ال�سورة1النهائية1للمقيا�ص,1قام1الباحثان1بتقنني1املقيا�ص1
على1النحو1االآتي:

ثم1قام1الباحثان1ب�سياغة1تعليمات1تطبيق1املقيا�ص,1حيث1يطلب1فيها1من1
الطال���ب1اختيار1ا�ستجابة1واحدة1من1اال�ستجابات1اخلم�ص1لكل1عبارة1من1عبارات1
املقيا����ص,1وعلي���ه1اأن1ي�س���ع1عالمة1)√(1حتت1اال�ستجابة1الت���ي1ي�سعر1باأنها1تنطبق1

عليه,1واأال1ي�سع1اأكرث1من1عالمة1حتت1ا�ستجابات1العبارة1الواحدة.

ثبات املقيا�س:اأ( 
قام1الباحثان1بالتحقق1من1ثبات1املقيا�ص1بعدة1طرق,1على1النحو1التايل:

اإعادة التطبيق:( 1)
1مت1تطبي���ق1املقيا����ص1عل���ى1اأفراد1عين���ة1التقنني,1وعدده���ا1)25(1طالبا1من1
ط���الب1الرتبية1اخلا�سة,1ثم1اأعيد1تطبي���ق1املقيا�ص1بفا�سل1زمني1قدره1اأ�سبوعان1
ب���ني1التطبيق���ني1االأول1والث���اين,1وكان1معامل1ثبات1املقيا����ص1)84.(,1وهو1معامل1

ثبات1دال1اإح�سائًيا1عند1م�ستوى1)0٫01(.

طريقة التجزئة الن�سفية:( 2)
مت1ح�س���اب1ثب���ات1املقيا����ص1بطريقة1التجزئ���ة1الن�سفية,1باتب���اع1اخلطوات1

التالية:
-1تطبيق1املقيا�ص1على1عينة1التقنني1وت�سحيحه.

-1جتزئ���ة1املقيا����ص1اإىل1ق�سم���ني,1الق�س���م1االأول1العب���ارات1الت���ي1حتم���ل1الت�سل�س���ل1
الرقم���ى1الف���ردى,1والق�س���م1الثان���ى1العبارات1الت���ي1حتمل1الت�سل�س���ل1الرقمى1

الزوجى,1وذلك1لكل1مفحو�ص1على1حدة.
-1ح�ساب1معامل1االرتباط1بني1درجات1ن�سفي1املقيا�ص,1فوجد1اأن1معامل1االرتباط1

هو1)69.(,1وهو1دال1اإح�سائًيا1عند1م�ستوى1)0٫01(.1

وبتطبي���ق1معادل���ة1�سبريم���ان1ب���راون1بلغ1معام���ل1ثبات1االختب���ار1)817.(,1
وه���و1معام���ل1ثبات1دال1اإح�سائًيا1عن���د1م�ستوى1)0٫01(,1مما1يوؤك���د1اأن1املقيا�ص1يف1

�سورته1النهائية1يتمتع1مبعامل1ثبات1منا�سب.
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ح�ساب ثبات مفردات املقيا�س:( 3)
وذل���ك1ع���ن1طريق1ح�س���اب1معامالت1االرتب���اط1بني1درج���ة1كل1مفردة1من1
مفردات1املقيا�ص,1والدرجة1الكلية1للمقيا�ص1نف�سه,1ويو�سح1اجلدول1التايل1نتائج1

هذا1االإجراء:
جدول )4( 

معامالت الرتباط بني درجة كل مفردة من مفردات 
مقيا�س التاأجيل الأكادميي, والدرجة الكلية للمقيا�س 

معامل االرتباطرقم المفردةمعامل االرتباطرقم المفردة
1**,65813**,741
2**,56814**,754
3**,81015**,565
4**,75416**,710
5**,65217**,623

6**,54518**,715

7**,56219**,562
8**,61120**,758

9**,72421**,599

10**,61522**,563
11**,60123**,718
12**,56224**,758

 **1م�ستوى1الداللة1)0٫01(
يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1)3(1اأن1معام���الت1االرتب���اط1ب���ني1درج���ة1كل1مفردة1
م���ن1مف���ردات1مقيا����ص1التاأجيل1االأكادمي���ي,1والدرجة1الكلية1للمقيا����ص1دالة1عند1

م�ستوى1)0٫01(,1االأمر1الذي1يعد1دليال1على1ثبات1املقيا�ص.1

ح�ساب ال�سدق:)ب( 
قام1الباحثان1بالتحقق1من1�سدق1املقيا�ص1بعدة1طرق,1على1النحو1التايل:

�سدق املحكمني:( 1)
حل�س���اب1�سدق1املحكمني1قام1الباحثان1بعر�ص1ال�سورة1املبدئية1للمقيا�ص1
عل���ى1جمموع���ة1م���ن1ال�س���ادة1املحكم���ني1االأ�سات���ذة1يف1املج���ال,1وذل���ك1للحك���م1على1
املقيا����ص1م���ن1حيث1و�سوح1العبارات,1و�سالمة1�سياغتها,1وتعديل1اأية1عبارة1حتتاج1
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اإىل1تعدي���ل,1واإ�ساف���ة1اأي���ة1عبارات1مقرتحة.1وق���د1مت1االإبقاء1عل���ى1العبارات1التي1
حازت1على901%1-على1االأقل-1من1اإجماع1املحكمني,1ومن1ثم1قام1الباحثان1بحذف1

عبارتني,1لي�سبح1العدد1النهائي1لعبارات1املقيا�ص1)124عبارة(.
جدول )2( 

ن�صب اتفاق املحكمني على عبارات مقيا�س التاأجيل الأكادميي
المفردةم

نسبة 
االتفاق

98%أخصص وقتا لمراجعة وتدقيق عملي.1
100%أؤجل أعمالي حتى اللحظة األخيرة.2
100%أستعد الختبار مقرر ما في اليوم األخير الذي يسبق هذا االختبار.3
98%أعرف أنني يجب أن أؤدي أعمالي الدراسية، لكني أقوم بذلك في اللحظة األخيرة.4
99%عندما أحاول القيام بأعمالي الدراسية يتشتت انتباهي بأشياء أخرى.5
99%أضيع كثيرا من الوقت في أشياء غير مهمة.6
100%أختار القيام بأمور أخرى أكثر متعة عندما يفترض أن أؤدي عملي الدراسي.7
100%أركز في عملي الدراسي بدال من االنشغال بأمور أخرى.8
100%ال أستطيع التركيز في عملي الدراسي أكثر من ساعة، وإال تشتت انتباهي.9

99%مدى انتباهي للعمل الدراسي قصير جدا.10
86%ال أقوم باألعمال المكلف بها حتى اللحظة األخيرة.11
98%أذاكر استعدادا لالختبارات في الليلة التي تسبق االختبار.12
99%أشعر أنني أعددت نفسي إعدادا جيدا في وقت مبكر لمعظم االختبارات.13
100%إن أفضل طريقة لالستعداد الختبار كبير هي االستذكار في اللحظة األخيرة.14
100%أخصص وقتا الستذكار دروسي، لذلك ال أضغط نفسي في نهاية الفصل الدراسي.15
99%أستذكر دروسي في الليلة التي تسبق االختبارات فقط.16
99%عندما أعطى عمال دراسيا ما فإنني أضعه بعيدا، وأنسى القيام به.17
100%عادة ما يشغلني أصدقائي عن القيام بأعمالي الدراسية.18
99%أتحدث إلى األصدقاء أو أفراد العائلة بدال من القيام بعملي الدراسي.19
99%أخطط ألداء واجباتي في عطلة نهاية األسبوع، لكنني أفضل الخروج مع أصدقائي.20
100%أميل إلى تأجيل القيام بأعمالي حتى اليوم التالي.21
99%أنشغل في استذكار المواد الدراسية عند اقتراب نهاية الفصل الدراسي.22
98%أؤجل المواعيد المهمة.23
100%إذا لم أفهم شيئا في مقرر أنتظر حتى الليلة التي تسبق االختبار لمعرفة ذلك.24
87%ال أستفيد من وقتي بصورة كبيرة. 25

100%أقرأ الكتاب الدراسي، وأطلع على المالحظات قبل اإلتيان لالستماع لمحاضرة.26
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1ق���ام1الباحث���ان1بعد1ذل���ك1بتحديد1نظام1اال�ستجابة1عل���ى1عبارات1املقيا�ص,1
وكذل���ك1مفت���اح1الت�سحي���ح,1عل���ى1النحو1الت���ايل:1كل1عب���ارة1متثل1راأيا1ل���ه1خم�سة1
بدائ���ل1اختياري���ة1لال�ستجابة,1حي���ث1تاأخذ1اال�ستجابة1الدالة1عل���ى1املوافقة1ب�سدة1
)5(1درج���ات,1واال�ستجاب���ة1الدال���ة1على1املوافق���ة1)4(1درج���ات,1واال�ستجابة1الدالة1
عل���ى1املوافق���ة1اإىل1ح���د1م���ا1)3(1درج���ات,1واال�ستجاب���ة1الدال���ة1عل���ى1املحاي���دة1)2(1
درجت���ني,1واال�ستجاب���ة1الدالة1على1عدم1املوافقة1)1(1درجة1واحدة.1ويتم1ت�سحيح1
بع�ص1العبارات1ب�سورة1عك�سية,1حيث1تاأخذ1اال�ستجابة1الدالة1على1املوافقة1ب�سدة1
)1(1درج���ة1واح���دة,1واال�ستجاب���ة1الدالة1عل���ى1املوافقة1)2(1درجت���ني,1واال�ستجابة1
الدالة1على1املوافقة1اإىل1حد1ما1)3(1درجات,1واال�ستجابة1الدالة1على1املحايدة1)4(1
درج���ات,1واال�ستجابة1الدالة1على1عدم1املوافقة1)5(1درجات.1واأرقام1العبارات1التي1

ت�سحح1ب�سورة1عك�سية1هي:1.241,141,121,81,11

وبالت���ايل1تك���ون1الدرج���ة1العظم���ى1للمقيا����ص1ككل1)120(.1اأي1اأن1الدرجة1
الكلي���ة1الت���ي1�س���وف1يح�س���ل1عليها1الطال���ب1على1املقيا����ص1ترتاوح1ما1ب���ني1)24(,1

و)120(1درجة.

ال�سدق الظاهري:( 2)
قام1الباحثان1بتطبيق1املقيا�ص1على1العينة1اال�ستطالعية1)125طالًبا(1من1
ط���الب1الرتبية1اخلا�سة,1حي���ث1ات�سحت1مالءمة1التعليم���ات1اخلا�سة1باملقيا�ص,1
وو�س���وح1البن���ود1التي1يت�سمنها1املقيا�ص,1و�سهول���ة1فهمها.1ومن1ثم1مل1يتم1حذف1

اأي1بند1من1بنود1املقيا�ص.

ح�ساب �سدق مفردات املقيا�س:( 3)
وذل���ك1ع���ن1طريق1ح�س���اب1معامالت1االرتب���اط1بني1درج���ة1كل1مفردة1من1
مف���ردات1املقيا�ص,1والدرج���ة1الكلية1للمقيا�ص,1وذلك1بعد1حذف1درجة1املفردة1من1

الدرجة1الكلية1للمقيا�ص,1ويو�سح1اجلدول1التايل1نتائج1هذا1االإجراء:
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جدول )3( 
معامالت الرتباط بني درجة كل مفردة من مفردات مقيا�س التاأجيل الأكادميي
والدرجة الكلية للمقيا�س بعد حذف درجة املفردة من الدرجة الكلية للمقيا�س

معامل االرتباطرقم المفردةمعامل االرتباطرقم المفردة

1**,53413**,564

2**,45914**,632

3**,71015**,456

4**,65316**,522

5**,52117**,524

6**,53518**,632

7**,43519**,456

8**,51120**,655

9**,63221**,564

10**,54722**,497

11**,59823**,544

12**,48524**,685

1**1م�ستوى1الداللة1)0٫01(
يت�س���ح1م���ن1اجلدول1)2(1اأن1معامالت1االرتباط1بني1درجة1كل1مفردة1من1
مفردات1مقيا�ص1التاأجيل1االأكادميي,1والدرجة1الكلية1للمقيا�ص1بعد1حذف1درجة1
املفردة1من1الدرجة1الكلية1للمقيا�ص1دالة1عند1م�ستوى1)0٫01(,1االأمر1الذي1يعد1

دليال1على1�سدق1املقيا�ص.

مقيا�س ت�سور الوقت )اإعداد/ الباحثني(:

اتبع1الباحثان1اخلطوات1التالية1الإعداد1ال�سورة1االأولية1للمقيا�ص:
1 مراجع���ة1االإطار1النظري,1والدرا�سات1ال�سابقة,1والتعريفات1اخلا�سة1بت�سور1أ.

الوق���ت,1وا�ستعرا����ص1بع�ص1املقايي�ص1ال�سابقة1الت���ي1ت�سمنت1بنودا1اأو1عبارات1
له���ا1�سل���ة1ب�س���كل1اأو1باآخ���ر1بت�س���ور1الوق���ت,1وذلك1لال�ستف���ادة1منه���ا1يف1اإعداد1

ال�سورة1االأولية1للمقيا�ص.
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1 قام1الباحثان1باإجراء1درا�سة1ا�ستطالعية1يف1�سكل1�سوؤال1مفتوح,1لال�ستفادة1ب.
منه���ا1يف1حتدي���د1مف���ردات1ت�س���ور1الوق���ت,1وذلك1عل���ى1العين���ة1اال�ستطالعية1من1
طالب1الرتبية1اخلا�سة1)125طالًبا(,1كما1ا�ستعان1الباحثان1باآراء1بع�ص1املخت�سني1

يف1ميدان1الرتبية1اخلا�سة.1وت�سمنت1الدرا�سة1اال�ستطالعية1

ال�سوؤال التايل:

م���ا1راأي���ك1يف1تاأث���ري1اأحداث1حيات���ك1املا�سي���ة,1وروؤيتك1لواقع���ك1احلا�سر,1
وت�سورك1الأهدافك1امل�ستقبلية1على1اأدائك1احلايل؟.

وكان1اأه���م1م���ا1اأ�سفرت1عنه1الدرا�سة1اال�ستطالعية1م���ا1يلي:1عندما1اأتذكر1
املا�سي1اأ�سعر1مبعنى1حياتي؛1عندما1اأتذكر1ذكريات1حياتي1املا�سية1اأ�سعر1بالهدف1
يف1حيات���ي؛1تذكري1لنجاح���ي1ال�سابق1ي�ساعد1يف1دفعي1االآن؛1عندما1اأتذكر1اأوقاتي1
ال�سعي���دة1يف1املا�س���ي1ت���زداد1رغبت���ي1يف1العم���ل1يف1الوق���ت1احلا�س���ر؛1اأتطل���ع1نح���و1
م�ستقبل���ي؛1لدي1طموحات1م�ستقبلية؛1اأحدد1اأهدايف1امل�ستقبلية؛1اأوؤدي1اأعمايل1يف1
موعدها؛1اأحزن1لتاأخري1عن1املواعيد؛1اأيف1بالتزاماتي؛1اأفكر1يف1الو�سائل1املنا�سبة1

لتحقيق1اأهدايف.

وبن���اء1عل���ى1م���ا1تقدم1جتمع1ل���دى1الباحث���ان1جمموعة1من1املف���ردات1التي1
بلغ���ت1)142مف���ردة(1�ساغها1الباحثان1حتت1ثالثة1اأبع���اد1ميثلون1ال�سورة1املبدئية1

ملقيا�ص1ت�سور1الوقت,1وذلك1على1النحو1االآتي:
1 الت�سور1االإيجابي1للما�سي1)113عبارة(.-
1 الت�سور1االإيجابي1للم�ستقبل1)114عبارة(.-
1 اال�ستغالل1االأمثل1للحا�سر1)115عبارة(.-

وللو�س���ول1اإىل1ال�سورة1النهائية1للمقيا�ص,1قام1الباحثان1بتقنني1املقيا�ص1
على1النحو1االآتي:
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ثبات املقيا�س:اأ( 
قام1الباحثان1بالتحقق1من1ثبات1املقيا�ص1بعدة1طرق,1على1النحو1التايل:

اإعادة التطبيق:( 1)
1مت1تطبي���ق1املقيا����ص1عل���ى1اأفراد1عين���ة1التقنني,1وعدده���ا1)25(1طالبا1من1
ط���الب1الرتبية1اخلا�سة,1ثم1اأعيد1تطبي���ق1املقيا�ص1بفا�سل1زمني1قدره1اأ�سبوعان1
ب���ني1التطبيق���ني1االأول1والث���اين,1وكان1معامل1ثبات1املقيا����ص1)88.(,1وهو1معامل1

ثبات1دال1اإح�سائًيا1عند1م�ستوى1)0٫01(.

طريقة التجزئة الن�سفية:( 2)
مت1ح�س���اب1ثب���ات1املقيا����ص1بطريقة1التجزئ���ة1الن�سفية,1باتب���اع1اخلطوات1

التالية:
-1تطبيق1املقيا�ص1على1عينة1التقنني1وت�سحيحه.

-1جتزئ���ة1املقيا����ص1اإىل1ق�سم���ني,1الق�س���م1االأول1العب���ارات1الت���ي1حتم���ل1الت�سل�س���ل1
الرقم���ى1الف���ردى,1والق�س���م1الثان���ى1العبارات1الت���ي1حتمل1الت�سل�س���ل1الرقمى1

الزوجى,1وذلك1لكل1مفحو�ص1على1حدة.
-1ح�ساب1معامل1االرتباط1بني1درجات1ن�سفي1املقيا�ص,1فوجد1اأن1معامل1االرتباط1

هو1)72.(,1وهو1دال1اإح�سائًيا1عند1م�ستوى1)0٫01(.1

وبتطبي���ق1معادل���ة1�سبريم���ان1ب���راون1بلغ1معام���ل1ثبات1االختب���ار1)837.(,1
وه���و1معام���ل1ثبات1دال1اإح�سائًيا1عن���د1م�ستوى1)0٫01(,1مما1يوؤك���د1اأن1املقيا�ص1يف1

�سورته1النهائية1يتمتع1مبعامل1ثبات1منا�سب.

ح�ساب ثبات مفردات املقيا�س:( 3)
وذل���ك1ع���ن1طريق1ح�س���اب1معامالت1االرتب���اط1بني1درج���ة1كل1مفردة1من1
مفردات1املقيا�ص,1والدرجة1الكلية1للمقيا�ص1نف�سه,1ويو�سح1اجلدول1التايل1نتائج1

هذا1االإجراء:
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جدول )8( 
معامالت الرتباط بني درجة كل مفردة من مفردات مقيا�س ت�صور الوقت, 

والدرجة الكلية للمقيا�س 
االستغالل األمثل للمستقبلالتصور اإليجابي للحاضرالتصور اإليجابي للماضي

معامل االرتباطرقم المفردةمعامل االرتباطرقم المفردةمعامل االرتباطرقم المفردة

1**,5851**,6581**,658

2**,7102**,7122**,754

3**,6523**,6233**,692

4**,6994**,6854**,538

5**,5695**,5665**,712

6**,6986**,7986**,630

7**,6957**,6957**,569

8**,7258**,7548**,692

9**,7889**,5689**,630

10**,69510**,75910**,752

11**,62011**,63011**,569

12**,61112**,78512**,695

13**,75513**,568

14**,785

111 **1م�ستوى1الداللة1)0٫01(

يت�س���ح1م���ن1اجلدول1)6(1اأن1معامالت1االرتباط1بني1درجة1كل1مفردة1من1
مف���ردات1مقيا����ص1ت�س���ور1الوق���ت,1والدرج���ة1الكلي���ة1للمقيا�ص1دالة1عن���د1م�ستوى1

)0٫01(,1االأمر1الذي1يعد1دليال1على1ثبات1املقيا�ص.

ح�ساب ثبات اأبعاد املقيا�س:( ))
وذل���ك1ع���ن1طريق1ح�ساب1معامالت1االرتباط1بني1درجة1كل1بعد1من1اأبعاد1
املقيا����ص,1والدرج���ة1الكلي���ة1للمقيا�ص1نف�س���ه,1ويو�سح1اجلدول1الت���ايل1نتائج1هذا1

االإجراء:
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جدول )9( 
معامالت الرتباط بني درجة كل بعد من اأبعاد مقيا�س ت�صور الوقت, 

والدرجة الكلية للمقيا�س1
معامل االرتباطالبعد

685,**التصور اإليجابي للماضي

718,**التصور اإليجابي للمستقبل

698,**االستغالل األمثل للحاضر

 **1م�ستوى1الداللة1)0٫01(

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1)7(1اأن1معام���الت1االرتباط1بني1درج���ة1كل1بعد1من1
اأبعاد1مقيا�ص1ت�سور1الوقت,1والدرجة1الكلية1للمقيا�ص1دالة1عند1م�ستوى1)0٫01(,1

االأمر1الذي1يعد1دليال1على1ثبات1املقيا�ص.

�سدق املقيا�س: )ب( 
قام1الباحثان1بالتحقق1من1�سدق1املقيا�ص1بعدة1طرق,1على1النحو1االآتي:

�سدق املحكمني:( 1)
حل�س���اب1�سدق1املحكمني1قام1الباحثان1بعر�ص1ال�سورة1املبدئية1للمقيا�ص1
عل���ى1جمموع���ة1م���ن1ال�س���ادة1املحكم���ني1االأ�سات���ذة1يف1املج���ال,1وذل���ك1للحك���م1على1
املقيا����ص1م���ن1حيث1و�سوح1العبارات,1و�سالمة1�سياغتها,1وتعديل1اأية1عبارة1حتتاج1
اإىل1تعدي���ل,1واإ�ساف���ة1اأي���ة1عبارات1مقرتحة.1وق���د1مت1االإبقاء1عل���ى1العبارات1التي1
حازت1على901%1-على1االأقل-1من1اإجماع1املحكمني,1ومن1ثم1قام1الباحثان1بحذف1
ث���الث1عب���ارات,1لي�سبح1العدد1النهائ���ي1لعبارات1املقيا�ص1)139عب���ارة(,1وذلك1على1

النحو1التايل:

1 الت�سور1االإيجابي1للما�سي1)112عبارة(.-
1 الت�سور1االإيجابي1للم�ستقبل1)113عبارة(.-
1 اال�ستغالل1االأمثل1للحا�سر1)114عبارة(.-
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جدول )5( 
ن�صب اتفاق املحكمني على عبارات مقيا�س ت�صور الوقت

نسبة االتفاقالمفردةم
99%يسعدني أن أفكر في أموري الماضية.1
99%لدي ذكريات طفولة ممتعة.2
98%إن الذكريات السعيدة تتبادر إلى ذهني.3
100%إن استعراض الماضي يساعدني في إعطاء معنى لحياتي.4
100%أشعر بإحساس متجدد بالتفاؤل عندما أتذكر خبرات حياتي السابقة.5
100%إن استعادة ذكريات حياتي الماضية يجعلني أشعر بالهدف في حياتي.6
100%إن رؤيتي ألجزاء حياتي الماضية تتجمع معا يعطيني شعوًرا بقيمتي.7
100%إن متعة الحياة تزداد بالنسبة إلي عندما أسترجع الماضي.8
100%إن االستفادة من الماضي تعد مصدرا للراحة بالنسبة لي.9

98%إن تذكر النجاحات السابقة يساعد في دفعي اآلن.10
99%إن التفكير في انتصاراتي السابقة يساعدني في تحديد قدراتي الشخصية.11
99%إن تذكر األوقات السعيدة من الماضي يساعد في تحفيزي في الحاضر.12
97%أشعر أن مستقبلي جميل ومخطط له بصورة جيدة.13
99%أتطلع نحو مستقبلي.14
99%إن التطلع نحو المستقبل يجعلني أشعر بالحماس.15
100%أستمتع بالتفكير في أين سأوجد بعد عدة سنوات من اآلن.16
98%لدي العديد من الطموحات المستقبلية.17
99%إن تحقيق األحالم المستقبلية يعد شيئا دافعا لي اآلن.18
100%أشعر بالحماس عندما أفكر في المستقبل.19
100%إن توقع حياتي القادمة يملؤني باألمل.20
98%إن تخيل مستقبلي يجعلني أشعر بالتفاؤل.21
87%أستمتع بالتفكير فيما أتوقع حدوثه لي في المستقبل.22
99%إن تحقيق مستقبل إيجابي هو شيء أفكر فيه دائما.23
99%أستمتع بالتفكير في األهداف التي لم تتحقق بعد.24
100%لدي أهداف مستقبلية أكثر تحديدا.25
99%أخطط ليومي قبل كل صباح.26
99%أؤدي المهام في موعدها.27
85%أتحمل الصعاب لتحقيق أهدافي.28
99%أحدد أهدافا لي، وأفكر في الوسائل المناسبة لتحقيق هذه األهداف.29
99%ألتزم بالمواعيد، وأقوم باألعمال الضرورية قبل أي شيء.30
99%أحزن عندما أتأخر عن المواعيد.31
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نسبة االتفاقالمفردةم
98%أتحمل المخاطر لتحقيق اإلثارة في حياتي.32
100%أضع قائمة باألشياء التي أريد أن أقوم بها.33
100%أظل في العمل الصعب، والمهام الرتيبة إذا كانت تساعدني على المضي قدما.34
100%أقاوم المغريات عندما يكون هناك عمل يجب علي القيام به.35
99%أتحمل المخاطر من أجل اإلثارة.36
100%إن الحماس شيء مهم بالنسبة لي.37
100%الحظ يؤتي ثماره أفضل من العمل.38
100%عندي وفاء بالتزاماتي.39
99%أزن تكاليف وفوائد القرارات.40
89%أحضر مواعيدي في الوقت المناسب.41
100%أحب أن أتخيل ما الذي أتوقع أن يحدث لي.42

ق���ام1الباحث���ان1بعد1ذلك1بتحديد1نظ���ام1اال�ستجابة1على1عب���ارات1املقيا�ص,1
وكذل���ك1مفت���اح1الت�سحي���ح,1عل���ى1النحو1الت���ايل:1كل1عب���ارة1متثل1راأيا1ل���ه1خم�سة1
بدائ���ل1اختياري���ة1لال�ستجابة,1حي���ث1تاأخذ1اال�ستجابة1الدالة1عل���ى1املوافقة1ب�سدة1
)5(1درج���ات,1واال�ستجاب���ة1الدال���ة1على1املوافق���ة1)4(1درج���ات,1واال�ستجابة1الدالة1
عل���ى1املوافق���ة1اإىل1ح���د1م���ا1)3(1درج���ات,1واال�ستجاب���ة1الدال���ة1عل���ى1املحاي���دة1)2(1

درجتني,1واال�ستجابة1الدالة1على1عدم1املوافقة1)1(1درجة1واحدة.1

وبالت���ايل1تك���ون1الدرجة1الكلية1عل���ى1البع���د1االأول1)60(,1والدرجة1الكلية1
على1البعد1الثاين1)65(,1والدرجة1الكلية1على1البعد1الثالث1)70(,1وتكون1الدرجة1
العظم���ى1للمقيا����ص1ككل1)195(.1اأي1اأن1الدرجة1الكلي���ة1التي1�سوف1يح�سل1عليها1

الطالب1على1املقيا�ص1ترتاوح1ما1بني1)39(,1و)195(1درجة.

ثم1قام1الباحثان1ب�سياغة1تعليمات1تطبيق1املقيا�ص,1حيث1يطلب1فيها1من1
الطال���ب1اختيار1ا�ستجابة1واحدة1من1اال�ستجابات1اخلم�ص1لكل1عبارة1من1عبارات1
املقيا����ص,1وعلي���ه1اأن1ي�س���ع1عالمة1)√(1حتت1اال�ستجابة1الت���ي1ي�سعر1باأنها1تنطبق1

عليه,1واأال1ي�سع1اأكرث1من1عالمة1حتت1ا�ستجابات1العبارة1الواحدة.
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ال�سدق الظاهري:( 2)
قام1الباحثان1بتطبيق1املقيا�ص1على1العينة1اال�ستطالعية1)125طالًبا(1من1
ط���الب1الرتبية1اخلا�سة,1حي���ث1ات�سحت1مالءمة1التعليم���ات1اخلا�سة1باملقيا�ص,1
وو�س���وح1البن���ود1التي1يت�سمنها1املقيا�ص,1و�سهول���ة1فهمها.1ومن1ثم1مل1يتم1حذف1

اأي1بند1من1بنود1املقيا�ص.

ح�ساب �سدق مفردات املقيا�س:( 3)
وذل���ك1ع���ن1طريق1ح�س���اب1معامالت1االرتب���اط1بني1درج���ة1كل1مفردة1من1
مف���ردات1املقيا�ص,1والدرج���ة1الكلية1للمقيا�ص,1وذلك1بعد1حذف1درجة1املفردة1من1

الدرجة1الكلية1للمقيا�ص,1ويو�سح1اجلدول1التايل1نتائج1هذا1االإجراء:

جدول )6( 
معامالت الرتباط بني درجة كل مفردة من مفردات مقيا�س ت�صور الوقت

الدرجة الكلية للمقيا�س بعد حذف درجة املفردة من الدرجة الكلية للمقيا�س1
االستغالل األمثل للحاضرالتصور اإليجابي للمستقبلالتصور اإليجابي للماضي

معامل االرتباطرقم المفردةمعامل االرتباطرقم المفردةمعامل االرتباطرقم المفردة

1**,4581**,5991**,598

2**,5622**,6522**,620

3**,6203**,5203**,520

4**,5624**,5244**,469

5**,4875**,4955**,620

6**,4696**,5696**,511

7**,5107**,5227**,469

8**,4958**,6208**,554

9**,6119**,4989**,459

10**,56910**,58910**,522

11**,52111**,55511**,465

12**,48912**,62012**,520

13**,63913**,465

14**,578

 **1م�ستوى1الداللة1)0٫01(
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يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1)4(1اأن1معام���الت1االرتب���اط1ب���ني1درج���ة1كل1مفردة1
م���ن1مف���ردات1مقيا�ص1ت�سور1الوقت,1والدرجة1الكلي���ة1للمقيا�ص1بعد1حذف1درجة1
املفردة1من1الدرجة1الكلية1للمقيا�ص1دالة1عند1م�ستوى1)0٫01(,1االأمر1الذي1يعد1

دليال1على1�سدق1املقيا�ص.

ح�ساب �سدق اأبعاد املقيا�س:( ))
وذل���ك1ع���ن1طريق1ح�س���اب1معامالت1االرتباط1ب���ني1درجة1كل1بعد1م���ن1اأبعاد1
املقيا����ص,1والدرج���ة1الكلي���ة1للمقيا����ص1نف�س���ه,1وذلك1بع���د1حذف1درج���ة1البعد1من1

الدرجة1الكلية1للمقيا�ص,1ويو�سح1اجلدول1التايل1نتائج1هذا1االإجراء:

جدول )7( 
معامالت الرتباط بني درجة كل بعد من اأبعاد مقيا�س ت�صور الوقت

الدرجة الكلية للمقيا�س بعد حذف درجة البعد من الدرجة الكلية للمقيا�س1
معامل االرتباطالبعد

514,**التصور اإليجابي للماضي
612,**التصور اإليجابي للمستقبل
538,**االستغالل األمثل للحاضر

1 **1م�ستوى1الداللة1)0٫01(
يت�س���ح1من1اجل���دول1)5(1اأن1معامالت1االرتباط1بني1درجة1كل1بعد1من1اأبعاد1
مقيا����ص1ت�س���ور1الوق���ت,1والدرج���ة1الكلية1للمقيا����ص1بعد1حذف1درج���ة1البعد1من1
الدرج���ة1الكلي���ة1للمقيا�ص1دالة1عند1م�ستوى1)0٫01(,1االأمر1الذي1يعد1دليال1على1

�سدق1املقيا�ص.

نتائج البحث، ومناق�صتها:
نتيجة الت�ساوؤل الأول:

ين����ص1الت�ساوؤل1االأول1على:1»م���ا1م�ستوى1التاأجيل1االأكادميي1لدى1طالب1
الرتبية1اخلا�سة1بكلية1الرتبية1جامعة1امللك1�سعود؟«.

ولالإجاب���ة1ع���ن1ه���ذا1الت�س���اوؤل1ق���ام1الباحث���ان1بح�س���اب1الن�س���ب1املئوي���ة,1
واملتو�سط���ات1احل�سابي���ة1الإجاب���ات1ط���الب1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1عل���ى1كل1مفردة1من1

مفردات1مقيا�ص1التاأجيل1االأكادميي,1كما1هو1مو�سح1باجلداول1االآتي:
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جدول )10( 
الن�صب املئوية, واملتو�صطات احل�صابية ل�صتجابات طالب الرتبية اخلا�صة 

على كل مفردة من مفردات مقيا�س التاأجيل الأكادميي

م
  

المفردة

المتوسط نسب االستجابات
الحسابي 

(م)
موافق 
بشدة

موافق
موافق 

إلى حد ما
محايد

غير 
موافق

3.51123.457.64.52.514أخصص وقتا لمراجعة وتدقيق عملي.1
29.146.617.962.43.960أؤجل أعمالي حتى اللحظة األخيرة.2

3
الذي  األخير  اليوم  في  ما  مقرر  الختبار  أستعد 

يسبق هذا االختبار.
25.346.516.47.24.63.807

4
الدراسية،  أعمالي  أؤدي  أن  يجب  أنني  أعرف 

لكني أقوم بذلك في اللحظة األخيرة.
21.245.517.511.54.33.678

5
يتشتت  الدراسية  بأعمالي  القيام  أحاول  عندما 

انتباهي بأشياء أخرى.
20.551.414.38.45.43.732

21.250.215.47.75.53.739أضيع كثيرا من الوقت في أشياء غير مهمة.6

7
عندما  متعة  أكثر  أخرى  بأمور  القيام  أختار 

يفترض أن أؤدي عملي الدراسي.
23.246.318.67.24.73.761

8
االنشغال  من  بدال  الدراسي  عملي  في  أركز 

بأمور أخرى.
13.515.317.348.35.62.828

9
ال أستطيع التركيز في عملي الدراسي أكثر من 

ساعة، وإال تشتت انتباهي.
23.248.612.710.35.23.743

20.346.512.513.47.33.591مدى انتباهي للعمل الدراسي قصير جدا.10

11
أذاكر استعدادا لالختبارات في الليلة التي تسبق 

االختبار.
17.345.316.414.46.63.523

12
وقت  في  جيدا  إعدادا  نفسي  أعددت  أنني  أشعر 

مبكر لمعظم االختبارات.
6.510.919.658.54.52.564

13
هي  كبير  الختبار  لالستعداد  طريقة  أفضل  إن 

االستذكار في اللحظة األخيرة.
20.353.412.58.25.63.746

14
أخصص وقتا الستذكار دروسي، لذلك ال أضغط 

نفسي في نهاية الفصل الدراسي.
7.213.221.650.47.62.620

15
أستذكر دروسي في الليلة التي تسبق االختبارات 

فقط.
21.748.317.57.25.33.739

16
عندما أعطى عمال دراسيا ما فإنني أضعه بعيدا، 

وأنسى القيام به.
24.140.514.417.33.73.640

17
بأعمالي  القيام  عن  أصدقائي  يشغلني  ما  عادة 

الدراسية.
20.532.136.46.14.93.472

18
من  بدال  العائلة  أفراد  أو  األصدقاء  إلى  أتحدث 

القيام بعملي الدراسي.
20.449.219.46.34.73.743

19
أخطط ألداء واجباتي في عطلة نهاية األسبوع، 

لكنني أفضل الخروج مع أصدقائي.
21.349.416.58.64.23.750

17.651.217.39.64.33.682أميل إلى تأجيل القيام بأعمالي حتى اليوم التالي.20
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م
  

المفردة

المتوسط نسب االستجابات
الحسابي 

(م)
موافق 
بشدة

موافق
موافق 

إلى حد ما
محايد

غير 
موافق

21
أنشغل في استذكار المواد الدراسية عند اقتراب 

نهاية الفصل الدراسي.
14.258.415.37.44.73.700

20.244.415.311.48.73.560أؤجل المواعيد المهمة.22

23
إذا لم أفهم شيئا في مقرر أنتظر حتى الليلة التي 

تسبق االختبار لمعرفة ذلك.
23.346.214.410.65.53.712

24
المالحظات  على  وأطلع  الدراسي،  الكتاب  أقرأ 

قبل اإلتيان لالستماع لمحاضرة.
9.315.710.456.38.32.614

مناق�سة نتيجة الت�ساوؤل الأول:
اأو�سح���ت1نتائ���ج1الت�س���اوؤل1االأول1اأن1التاأجي���ل1االأكادمي���ي1م�سكل���ة1وا�سحة1
ل���دى1كثري1من1ط���الب1الرتبية1اخلا�سة,1مما1يت�سح1يف1ن�سب1ا�ستجابات1الطالب1
عل���ى1بن���ود1مقيا�ص1التاأجي���ل1االأكادميي,1وكذلك1املتو�سط���ات1احل�سابية1للدرجات1
الت���ي1ح�س���ل1عليه���ا1الطالب1على1كل1بند1م���ن1بنود1هذا1املقيا����ص.1وميكن1تف�سري1
ذلك1يف1اإطار1اأن1التاأجيل1االأكادميي1يعد1-ب�سورة1عامة-1خا�سية1وا�سحة1للعديد1
م���ن1ط���الب1اجلامعة,1حيث1يت�سح1ه���ذا1التاأجيل1يف1�سلوكاته���م1املرتبطة1باأدائهم1
االأكادميي,1واإكمالهم1ملهامهم1االأكادميية.1وتتفق1هذه1النتيجة1مع1نتائج1العديد1
 (Klassen, Ang, Chong, Krawchuk,1من1الدرا�سات,1ومنها1درا�سات1كل1من
 Huan, Wong & Yeo, 2010)، (Jakson, Fritch, Nagasaka, & Pope,
(Ackerman & Gross, 2005) ،(Cao, 2009) ،(1.2003ويت�سح1من1نتائج1
ه���ذا1الت�س���اوؤل1اأن1التاأجيل1االأكادميي1قد1يكون1ناجتا1ع���ن1االنخفا�ص1ال�سديد1يف1
الدافعي���ة1ل���دى1الطالب,1وال���ذي1قد1ينتج1ب�سبب1العديد1م���ن1امل�سكالت1املرتبطة1
بالطال���ب1نف�س���ه,1ال�سيم���ا1ان�سغاله1بالعديد1م���ن1االأمور1االأخرى1الت���ي1قد1تبعده1
–نوع���ا1م���ا-1ع���ن1االهتمام1املطل���وب1بعمله1الدرا�س���ي,1واأدائه1ملهام���ه1االأكادميية,1
مث���ل1ق�س���ر1مدى1االنتب���اه,1وتاأجيل1اأداء1املهم���ة1حتى1اللحظة1االأخ���رية,1واإ�ساعة1
الوق���ت1يف1اأم���ور1غري1مهمة,1واال�ست���ذكار1يف1اللحظات1االأخرية1قب���ل1االختبارات,1

واالن�سغال1باالأ�سدقاء,1وعدم1متابعة1اأ�ستاذ1املقرر,1وعدم1االإعداد1للمحا�سرة.

وهن���اك1العدي���د1م���ن1املتغ���ريات1التي1ق���د1ت�سه���م1اإ�سهاما1وا�سح���ا1يف1زيادة1
التاأجي���ل1االأكادمي���ي1لدى1طالب1اجلامعة,1منها1التق���دم1التكنولوجي1ال�سريع1يف1
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العديد1من1اأجهزة1وو�سائل1التوا�سل,1والذي1اأدى1اإىل1وجود1العديد1من1االأجهزة,1
خا�س���ة1اأجه���زة1اجل���وال,1التي1ي�سئ1كثري1م���ن1الطالب1ا�ستغالله���ا,1حيث1تلهيهم1
ه���ذه1االأجه���زة1-يف1بع����ص1االأحي���ان-1ع���ن1املتابع���ة1الفعال���ة1الأدائه���م1االأكادمي���ي,1
النخراطه���م1يف1ا�ستخدامه���ا,1مل���ا1تتيح���ه1له���م1هذه1االأجه���زة1من1االإمكان���ات1التي1
جتعل1كثريا1من1الطالب1ين�سغلون1بها1عن1اإكمال1مهامهم1االأكادميية,1وا�ستذكار1
درو�سه���م1ب�س���ورة1مكثف���ة.1كما1اأن1انهم���اك1كثري1من1الط���الب1يف1ا�ستخدام1بع�ص1
مواق���ع1التوا�سل1االجتماعي1يوؤثر1-�سلبيا-1على1االأداء1االأكادميي1للعديد1منهم,1

الن�سغالهم1يف1متابعة1هذه1املواقع.

كم���ا1ي�س���ع1كثري1من1الطالب,1منذ1الوهل���ة1االأوىل1اللتحاقهم1باجلامعة,1
يف1اعتباره���م1اأن1هدفه���م1االأ�سا�س���ي1هو1حتقيق1النجاح1فق���ط,1دون1احل�سول1على1
مع���دالت1مرتفع���ة,1وذل���ك1به���دف1التوظي���ف,1دون1ب���ذل1املزيد1م���ن1اجلهد1جلعل1
اأدائه���م1االأكادمي���ي1اأكرث1متي���ًزا.1وقد1يكون1ذلك1انعكا�س���ا1لطبيعة1بع�ص1املقررات1
الدرا�سي���ة,1وكرثة1املتطلبات1التي1يجب1عل���ى1الطالب1اإجنازها1يف1وقت1حمدد,1اأو1
طبيع���ة1اأ�سلوب1اأ�ستاذ1املقرر,1مما1يجع���ل1العديد1من1الطالب1-على1�سبيل1املثال-1
ينح���ون1نح���و1بع����ص1املكتب���ات1للقيام1ببع����ص1متطلب���ات1املق���ررات1الدرا�سية1التي1

يدر�سونها,1ال�سيما1اإعداد1العرو�ص1التقدميية1املرتبطة1ببع�ص1هذه1املقررات.

ا-1 1وق���د1يكون1م���ن1اأ�سباب1التاأجيل1االأكادميي1لدى1طالب1اجلامعة1-اأي�سً
ع���دم1ا�ستمت���اع1الط���الب1بالعملي���ة1التعليمي���ة,1والت���ي1قد1تاأخ���ذ1�س���كل1الروتينية1
املفرط���ة,1دون1حماول���ة1القائم���ني1عليه���ا,1خا�سة1اأع�س���اء1هيئة1التدري����ص,1اإتاحة1
العديد1من1االأن�سطة1التي1تدعم1تعلم1الطالب,1وجتعلهم1اأكرث1ا�ستمتاًعا1بدرا�سة1
املقررات1الدرا�سية,1فال1يجب1اأن1تتخذ1العالقة1التعليمية1بني1الطالب,1واأ�ساتذة1
املق���ررات1�سكال1روتينيا1يتمثل1يف1معل���م1يلقي1حما�سرة,1وطالب1يتلقى1ما1يقوله1
1self-determination1املعل���م.1ويف1هذا1ال�سي���اق1تو�سح1نظري���ات1تقرير1امل�س���ري
تركي���ز1بح���وث1الدافعي���ة1عل���ى1ا�ستمت���اع1الط���الب1بامله���ام1االأكادميي���ة1يف1الوق���ت1
احلا�سر,1وطبقا1لهذه1النظريات,1فاإن1الطالب1يعدون1اأكرث1تكيفا1عندما1يركزون1
عل���ى1امل�ساع���ر1التي1تاأتي1من1حتقيق1الكفاءة,1وال�سبط1يف1اللحظة1احلالية,1وهذا1
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ي���وؤدي1اإىل1تركي���ز1الطالب1والباحثني,1ب�سورة1اأكرب,1على1عملية1التعلم,1بدال1من1
.(Kauffman & Husman, 2004)1املنتج1النهائي

وكذل���ك1ف���اإن1ع���دم1وع���ي1بع����ص1الط���الب1مبه���ام,1ومطال���ب1الواجب���ات1
االأكادميي���ة,1واملق���ررات1الدرا�سي���ة,1وم�س���ادر1املعرفة1التي1تدع���م1تعلمهم1يف1هذه1
املق���ررات,1وع���دم1وعيه���م1ب�س���رورة1التنظي���م1املع���ريف1للمعلومات1الت���ي1يح�سلون1
عليه���ا,1لتوجي���ه1تعلمه���م1لبع�ص1املق���ررات1يجعلهم1اأك���رث1عر�سة1لتاأخ���ري1القيام1
 (Biggs, 1985)1بامله���ام1االأكادميي���ة1املتعلقة1ببع�ص1املقررات,1حيث1اأو�سح1بيجز
يتطل���ب1 الفع���ال1 التعل���م1 يف1منوذج���ه1“م���ا1وراء1التعل���مmeta-learning1” اأن1
اأن1ي�سب���ح1الط���الب1عل���ى1وع���ي1مبطال���ب1املهم���ة,1واأن1يحيط���وا1بامل���وارد1املعرفية1
امل�ستخدم���ة1لتحقي���ق1ه���ذه1املطالب,1واأو�سح1اأن1“م���ا1وراء1التعلم” يحدث1عندما1

يطابق1ويوافق1الطالب1بني1ا�سرتاتيجياته1املعرفية1لتحقق1مطالب1املهمة.1

وقد1ينتج1التاأجيل1االأكادميي1لدى1طالب1اجلامعة1من1اإدراكهم1الأنف�سهم1
اأنه���م1قا�س���رون1على1امل�ست���وى1الذاتي,1نتيجة1العقبات1الت���ي1يواجهونها1يف1�سبيل1
اإكم���ال1مهامه���م1االأكادميي���ة,1و�سعوره���م1بع���دم1االرتي���اح1نتيجة1ك���رثة1املتطلبات1
الت���ي1يج���ب1عليهم1القيام1به���ا1من1وجهة1نظره���م,1وكذل���ك1ت�سخيمهم1خلربات1
االإحب���اط1التي1يعانون1منها1نتيجة1بع�ص1امل�سكالت1التي1تواجههم,1ومن1ثم1يعد1
التعاط���ف1الذات���ي1self-compassion1�س���كال1�سحي���ا1من1تقبل1ال���ذات,1وي�سمل1
ثالث���ة1مكون���ات:1االأول:1مي���ل1الف���رد1ملعامل���ة1ذات���ه1ب�س���ورة1كرمي���ة1يف1مواجه���ة1
الق�س���ور1امل���درك,1م���ن1خ���الل1االن�سغ���ال1يف1التهدئ���ة1الذاتي���ة,1واحلدي���ث1الذاتي1
االإيجابي؛1الثاين:1االعرتاف1باأن1عدم1الراحة1يعد1مكونا1ال1مفر1منه1يف1اخلربة1
االإن�ساني���ة,1مم���ا1يع���زز1ال�سع���ور1باالرتب���اط1باالآخري���ن,1حتى1يف1مواجه���ة1م�ساعر1
العزل���ة,1وخيبة1االأمل؛1الثالث:1القدرة1على1مواجهة1االأفكار1املوؤملة,1دون1جتنبها,1
اأو1ت�سخيمه���ا,1واإدارة1خيب���ة1االأمل,1واالإحباط1من1خالل1تهدئ���ة1ال�سفقة1بالذات1111111111111111111111111111

.(Neely, Schallert, Mohammed, Roberts & Chen, 2009)
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نتيجة الفر�س الأول:
ين�ص1الفر�ص1االأول1على1اأنه:1»توجد1عالقة1ارتباطية1دالة1اإح�سائًيا1بني1
درجات1طالب1الرتبية1اخلا�سة1على1مقيا�ص1التاأجيل1االأكادميي,1ودرجاتهم1على1

مقيا�ص1ت�سور1الوقت«.
وللتحقق1من1هذا1الفر�ص1مت1ح�ساب1معامل1االرتباط1لبري�سون,1ويو�سح1
اجل���دول1الت���ايل1معام���ل1االرتب���اط1ب���ني1درج���ات1اأف���راد1العين���ة1عل���ى1املقيا�س���ني,1

وم�ستوى1الداللة.1

جدول )11( 
معامل الرتباط بني درجات العينة ككل على مقيا�س التاأجيل الأكادميي

درجاتها على مقيا�س ت�صور الوقت
مستوى الداللةمعامل االرتباطاالنحراف المعياريالمتوسطالمقياس

0.01-93.9105.152.855التأجيل األكاديمي

165.4708.906تصور الوقت

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1)9(1وج���ود1عالقة1ارتباطي���ة1�سالبة,1دال���ة1اإح�سائًيا1
عن���د1م�ستوى1)0٫01(1ب���ني1درجات1طالب1الرتبية1اخلا�سة1على1مقيا�ص1التاأجيل1

االأكادميي,1ودرجاتهم1على1مقيا�ص1ت�سور1الوقت.1

مناق�سة نتيجة الفر�س الأول:
اأو�سح���ت1نتيج���ة1الفر����ص1االأول1وج���ود1عالق���ة1ارتباطي���ة1�سالب���ة,1دال���ة1
اإح�سائًي���ا1عن���د1م�ست���وى1)0٫01(1ب���ني1درج���ات1ط���الب1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1عل���ى1
مقيا����ص1التاأجي���ل1االأكادميي,1ودرجاتهم1على1مقيا����ص1ت�سور1الوقت.1وتتفق1هذه1
النتيج���ة1م���ع1نتائ���ج1بع�ص1الدرا�س���ات1التي1اأو�سح���ت1طبيعة1العالق���ة1بني1هذين1
املتغريي���ن1ل���دى1ط���الب1اجلامعة,1ومن1ه���ذه1الدرا�سات1درا�س���ات1كل1من1�سرتاند1
(Strand, 2009)1الت���ي1اأو�سح���ت1اأن1ت�س���ور1الوق���ت1امل�ستقبل���ي,1واإدراك1النتائ���ج1
امل�ستقبلية,1واأه���داف1االأداء1يرتبطون1-�سلبيا-1بالتاأجيل1االأكادميي,1واأن1التوجه1
لتجن���ب1االأداء1يرتب���ط1-اإيجابيا-1بالتاأجي���ل1االأكادميي,1ودرا�س���ة1جوبتا1واآخرون1
عالق���ة1 هن���اك1 اأن1 اأو�سح���ت1 الت���ي1 1(Gupta, Hershey and Gaur, 2012)
ارتباطي���ة1�سالب���ة1بني1التوج���ه1امل�ستقبل���ي,1والتاأجيل,1وعالق���ة1ارتباطية1موجبة1
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ب���ني1التوجه���ات1املرتبط���ة1باملا�س���ي1ال�سلب���ي,1والتاأجي���ل,1ودرا�سة1بايل���د1واآخرون
1(Bilde, Vansteenkiste and Lens, 2011)1الت���ي1اأو�سح���ت1وج���ود1عالقات1
�سلبي���ة1ب���ني1التوج���ه1الوقت���ي1املرتب���ط1باحلا�س���ر1الق���دري,1واحلا�س���ر1املمت���ع,1
والدافعي���ة1والتعل���م,1ودرا�س���ة1بور�ساتو1(Borsato, 2001)1الت���ي1اأو�سحت1وجود1
عالق���ة1ارتباطي���ة1موجب���ة1ب���ني1ت�س���ور1الوق���ت1امل�ستقبل���ي1والدافعي���ة1الذاتي���ة,1
واأن1الط���الب1ذوو1التوج���ه1امل�ستقبل���ي1مدفوع���ون1ذاتي���ا1ب�سورة1اأك���رب1نحو1العمل1
االأكادميي1اأكرث1من1الطالب1ذوي1التوقعات1الزمنية1الكئيبة,1كما1وجدت1عالقة1
ارتباطي���ة1موجب���ة1بني1التوجه1نحو1احلا�س���ر1القدري1والدافعي���ة,1كما1ات�سح1اأن1
الطالب1ذوو1التوجه1نحو1احلا�سر1مييلون1اإىل1التاأجيل1ب�سورة1اأكرب1من1الطالب1
 (Diaz-Morales,1ذوو1التوج���ه1نحو1امل�ستقب���ل,1ودرا�سة1دياز-موراليز1واآخ���رون
 avoidant11الت���ي1اأو�سح���ت1اأن1تاأجي���ل1التجن���بFerrari and Cohen, 2008)
1procrastinationيرتب���ط1بانخفا����ص1التوجه1امل�ستقبل���ي1للوقت,1بينما1يرتبط1
تاأجي���ل1ال���رتدد1indecision procrastination1ب���كل1م���ن1بالتوجه���ات1مرتفعة1
ال�سلبي���ة,1ومرتفع���ة1االإيجابية1نحو1املا�سي,1وانخفا����ص1التوجهات1نحو1احلا�سر1

املمتع,1وامل�ستقبل.

مم���ا1تقدم1يت�س���ح1ارتباط1التاأجي���ل1االأكادميي1�سلبًي���ا1بالت�سور1االإيجابي1
للم�ستقب���ل,1واملا�س���ي,1وكذل���ك1باال�ستغ���الل1االأمث���ل1للوقت1احلا�س���ر,1مما1يوؤكد1
اأن1نتائ���ج1تعل���م1الط���الب1ميك���ن1التنب���وؤ1به���ا1م���ن1معرف���ة1طبيع���ة1توجهه���م1نحو1
املا�س���ي,1واحلا�سر,1وامل�ستقبل,1وخا�سة1مدى1اإدراكهم1الإمكانية1حتقيق1اأهدافهم1
امل�ستقبلي���ة,1ف���اإذا1اأدرك���وا1اأن1اأهدافه���م1امل�ستقبلي���ة1ميكن1حتقيقه���ا,1اأدى1ذلك1اإىل1
حثه���م1عل���ى1حت�سني1اأدائهم1احلا�س���ر1من1اأجل1حتقيق1هذه1االأه���داف,1كما1ميكن1
الق���ول1اأن1التاأجي���ل1االأكادمي���ي1ل���دى1ط���الب1اجلامع���ة1ق���د1ي���زداد1لديه���م1ب�سبب1
تقييمه���م1ال�سلب���ي1للما�س���ي,1ونظرتهم1ال�سلبية1للحا�سر,1م���ن1حيث1كونه1قدريا1

ال1ميكن1تغيريه.

ويع���د1التعلي���م1عملية1موجه���ة1م�ستقبليا,1الأن���ه1ي�سمل1العملي���ات1املوجهة1
العالق���ة1 ف���اإن1 االإ�سب���اع,1ونتيج���ة1لذل���ك1 امل�ستقبلي���ة,1وتاأجي���ل1 االأه���داف1 نح���و1
امل�ستقبل���ي الوق���ت1 ت�س���ور1 عل���ى1مفه���وم1 ترك���ز1 والتعلي���م1 الوق���ت,1 ت�س���ور1 ب���ني1

.(Usart & Romero, 2012)1
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وتاأجي���ل1الطال���ب1ملهامه1االأكادميية1قد1يكون1ناجت���ا1عن1توجهه1الزمني,1
وت�س���وره1لطبيع���ة1االأحداث1التي1م���ر1بها1يف1املا�سي,1والتي1مي���ر1بها1يف1احلا�سر,1
والت���ي1يتوقعه���ا1يف1امل�ستقب���ل.1فعل���ى1�سبي���ل1املثال1اأو�س���ح1دياز-مورالي���ز1واآخرون1
االأكادمي���ي1 التاأجي���ل1 اأن1 1(Diaz-Morales, Ferrari and Cohen, 2008)
ب���ني1الط���الب1يرتبط1بالتقيي���م1ال�سلب���ي1للما�سي,1والنظ���رة1ال�سلبي���ة1والقدرية1

للحا�سر.

وتع���د1اعتق���ادات1الدافعي���ة1متغ���ريا1مهما1لتاأثريه���ا1يف1ا�ستع���داد1الطالب1
الأداء1امله���ام1االأكادميي���ة,1وا�ستثمار1الوقت1والطاق���ة1املطلوبة,1وبذل1اجلهد1الكايف1
الإكمال1املهام1االأكادميية1بنجاح.1وبالن�سبة1لطالب1اجلامعة,1فاإن1انخفا�ص1االأداء1
االأكادمي���ي1املا�سي1يجعله���م1يح�سلون1على1م�ستويات1منخف�س���ة1بالن�سبة1لقيمة1
املهم���ة1االأكادميي���ة,1مم���ا1يوؤث���ر1بعد1ذل���ك1يف1اال�ستخ���دام1الفع���ال1ال�سرتاتيجيات1
.( Ray, Garavalia & Murdock, 2003)1التعلم,1ويوؤثر1يف1اأدائهم1االأكادميي

(Ferrai and Diaz- ودياز-مورالي���ز1 ف���رياري,1 درا�س���ة1 واأو�سح���ت1
(1Morales, 2007اأن1التاأجي���ل1التجنب���ي1يرتب���ط1-�سلبي���ا-1بالتوج���ه1الوقت���ي1
املتعل���ق1باحلا�س���ر1الق���دري,1والياأ�ص1جت���اه1امل�ستقبل1واحلياة1ب�سف���ة1عامة,1بينما1
يرتب���ط1التاأجي���ل1اال�ستث���اري1)التاأخ���ري1يف1ب���دء,1اأو1اإكم���ال1امله���ام1اليومية1ب�سبب1
احلاج���ة1اإىل1االأعم���ال1امل�سوقة(1-اإيجابيا-1باالجت���اه1نحو1احلا�سر1املمتع,1واجتاه1
املخاط���رة1املمتعة1نحو1الوقت1واحلياة,1ويرتبط1-�سلبيا-1بالتوجهات1نحو1الوقت1

امل�ستقبلي.

ويع���اين1الط���الب1الذي���ن1يوؤجل���ون1مهامه���م1م���ن1العدي���د1م���ن1امل�سكالت1
املرتبط���ة1ب���اإدارة1الوق���ت,1فه���م1يخ���ربون1�سعوب���ة1يف1هيكل���ة1وتقيي���م1وقتهم,1وال1
يكمل���ون1مهامه���م,1ودرا�سته���م1من1اأجل1اختب���ار1معني1يف1وقت1حم���دد,1فالطالب1
ذوو1امل�ستوي���ات1املرتفع���ة1من1التاأجي���ل1االأكادميي1يف�سلون1اأن1يب���دءوا1يف1االإعداد1
لالختب���ار1يف1الليل���ة1الت���ي1ت�سب���ق1االختب���ار1مبا�سرة,1وعل���ى1العك�ص1ف���اإن1الطالب1
ذوي1امل�ستوي���ات1املنخف�س���ة1م���ن1التاأجي���ل1االأكادميي1يف�سلون1الب���دء1يف1الدرا�سة1
يومي���ة ب�س���ورة1 يدر�س���ون1 اأو1 ب�سه���ر,1 االختب���ارات1 قب���ل1 االختب���ارات1 اأج���ل1 م���ن1

.(Balkis, Duru & Bulus, 2013)1
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امل�ستقبل���ي1 التوج���ه1 الط���الب1ذوي1 اأن1 الدرا�س���ات1 م���ن1 العدي���د1 واأو�س���ح1
يحققون1درجات1اأف�سل1يف1الدرا�سة,1وين�سغلون1ب�سورة1اأكرب1يف1عملهم1الدرا�سي,1
ويق�س���ون1وقتا1اأطول1يف1ا�ست���ذكار1درو�سهم,1وي�ستخدم���ون1ا�سرتاتيجيات1التعلم1
االأك���رث1فعالي���ة1ال�ستيع���اب1املواد1التعليمي���ة,1ويديرون1وقتهم1بكف���اءة,1ويظهرون1
.(Bilde, Vansteenkiste & Lens, 2011)1تاأجيال1اأقل1للمهام1االأكادميية

نتيجة الفر�س الثاين:
ين�ص1الفر�ص1الثاين1على1اأنه:1»توجد1فروق1دالة1اإح�سائًيا1بني1متو�سطات1
درج���ات1طالب1الرتبية1اخلا�سة1على1مقيا�ص1التاأجيل1االأكادميي1تعزي1ملتغريات1
امل�ست���وى1الدرا�سي,1والعمر1الزمني,1والتخ�س�ص,1و�سب���ب1االلتحاق1بالتخ�س�ص,1

وامل�ستوى1االقت�سادي1واالجتماعي1من1وجهة1نظر1الطالب«.

وللتحق���ق1م���ن1ه���ذا1الفر����ص,1ق���ام1الباحث���ان1با�ستخ���دام1حتلي���ل1التباين1
اأح���ادى1االجت���اه,1واختب���ار1“ت” حل�ساب1الف���روق1بني1متو�سط���ات1درجات1طالب1

الرتبية1اخلا�سة1على1مقيا�ص1التاأجيل1االأكادميي.

جدول )12(
 حتلي��ل التباي��ن اأح��ادى الجتاه ل�صتجاب��ات طالب الرتبي��ة اخلا�صة على مقيا���س التاأجيل 

الأكادميي, وفًقا للم�صتوى الدرا�صي
متوسطات درجة الحريةمجموع المربعاتاإلجراءات

المربعات
مستوى قيمة " ف "

الداللة

دالة عند 3205.0607457.86648.643بين المجموعات
مستوى 
(.05) 865.980929.413داخل المجموعات

4071.04099المجموع

وم���ن1اأجل1الك�سف1ع���ن1م�سدر1التباين1بني1املجموع���ات1الثمانية,1املوزعة1
على1م�ستويات1الدرا�سة,1االأول,1والثاين,1والثالث,1والرابع,1واخلام�ص,1وال�ساد�ص,1
وال�ساب���ع,1والثام���ن,1ق���ام1الباحث���ان1بتطبيق1اختب���ار1�سيفيه,1وكان���ت1النتائج1على1

النحو1املو�سح1يف1اجلدول1التايل:
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جدول )13( 
اختبار �صيفيه للك�صف عن الفروق بني متو�صطات درجات اأفراد العينة على مقيا�س التاأجيل 

الأكادميي وفًقا للم�صتوى الدرا�صي
المقارنةالمتوسط الحسابيالعددالمجموعةم

1185.4556المستوى األول1

1185.3647المستوى الثاني2

1285.6675المستوى الثالث3

1395.7693المستوى الرابع4

1397.5391المستوى الخامس5

12972المستوى السادس6

1386.6924المستوى السابع7

1583.5338المستوى الثامن8

تو�س���ح1البيان���ات1املعرو�سة1يف1اجلدول���ني1)10(,1و1)11(1وجود1فروق1دالة1
اإح�سائًي���ا1ب���ني1متو�سطات1درجات1طالب1الرتبية1اخلا�س���ة1على1مقيا�ص1التاأجيل1
االأكادمي���ي,1وذل���ك1يف1اجتاه1الطالب1يف1امل�ستويات1الراب���ع,1واخلام�ص,1وال�ساد�ص,1

مقارنة1بالطالب1يف1امل�ستويات1االأول,1والثاين,1والثالث,1وال�سابع,1والثامن.

جدول )14( 
دللة الفرق بني متو�صطي درجات طالب الرتبية اخلا�صة على مقيا�س التاأجيل الأكادميي

 وفًقا للعمر الزمني )اأقل من 20 عاًما-20 عاًما فاأكرث( 
العددالعينة

المتوسط 
الحسابي

مستوى الداللةقيمة " ت "االنحراف المعياري

غير دالة عند مستوى 2392.9135.080.913أقل من 20 عاًما
(.05)

207790.79210.755 عاًما فأكثر

يت�س���ح1من1اجل���دول1)12(1عدم1وجود1ف���رق1دال1اإح�سائًي���ا1بني1متو�سطي1
درج���ات1ط���الب1الرتبي���ة1اخلا�سة1على1مقيا����ص1التاأجيل1االأكادمي���ي,1وفقا1للعمر1

الزمني1)اأقل1من1201عاًما-120عاًما1فاأكرث(.1
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جدول )15(
 دللة الفرق بني متو�صطي درجات طالب الرتبية اخلا�صة على مقيا�س التاأجيل الأكادميي

 وفًقا للم�صتوى القت�صادي والجتماعي من وجهة نظر الطالب )مرتفع-متو�صط(
مستوى الداللةقيمة " ت "االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالعينة

غير دالة عند مستوى 2692.5775.658.144مرتفع
(.05) 7492.4055.088متوسط

يت�س���ح1من1اجل���دول1)13(1عدم1وجود1ف���رق1دال1اإح�سائًي���ا1بني1متو�سطي1
درجات1طالب1الرتبية1اخلا�سة1على1مقيا�ص1التاأجيل1االأكادميي,1وفقا1للم�ستوى1

االقت�سادي1واالجتماعي1من1وجهة1نظر1الطالب1)مرتفع-متو�سط(.1

جدول )16( 
حتلي��ل التباي��ن اأحادى الجت��اه ل�صتجابات ط��الب الرتبية اخلا�ص��ة على مقيا���س التاأجيل 

الأكادميي وفًقا للتخ�ص�س الدرا�صي
درجة الحريةمجموع المربعاتاإلجراءات

متوسطات 
المربعات

قيمة " ف "
مستوى 
الداللة

غير دالة 80.333326.778.963بين المجموعات
عند مستوى 

(.05)
2670.6679627.819داخل المجموعات

275199المجموع

يت�س���ح1م���ن1اجلدول1)14(1عدم1وجود1فروق1دال1اإح�سائًيا1بني1متو�سطات1
وفق���ا1 االأكادمي���ي,1 التاأجي���ل1 مقيا����ص1 عل���ى1 اخلا�س���ة1 الرتبي���ة1 ط���الب1 درج���ات1
للتخ�س����ص1الدرا�سي1)تخل���ف1عقلي-�سعوبات1تعلم-اإعاق���ة1�سمعية-ا�سطرابات1

�سلوكية1وتوحد(.
جدول )17( 

حتلي��ل التباي��ن اأحادى الجت��اه ل�صتجابات ط��الب الرتبية اخلا�ص��ة على مقيا���س التاأجيل 
الأكادميي وفًقا ل�صبب اللتحاق بالتخ�ص�س

درجة الحريةمجموع المربعاتاإلجراءات
متوسطات 
المربعات

قيمة " ف "
مستوى 
الداللة

غير دالة 22.79737.599.333بين المجموعات
عند مستوى 

(.05)
2190.6439622.819داخل المجموعات

2213.44099المجموع



- 84 -

العدد )8( يوليو 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 84 -

يت�س���ح1م���ن1اجلدول1)15(1عدم1وجود1فروق1دال1اإح�سائًيا1بني1متو�سطات1
درج���ات1طالب1الرتبي���ة1اخلا�سة1على1مقيا����ص1التاأجيل1االأكادمي���ي,1وفقا1ل�سبب1

االلتحاق1بالتخ�س�ص1)�سخ�سي-اإن�ساين-اقت�سادي-ثقايف(.1

مناق�سة نتيجة الفر�س الثاين:

اأو�سحت1نتيجة1الفر�ص1الثاين1وجود1فروق1دالة1اإح�سائًيا1بني1متو�سطات1
درج���ات1طالب1الرتبية1اخلا�سة1يف1التاأجي���ل1االأكادميي,1وذلك1يف1اجتاه1الطالب1
يف1امل�ستويات1الرابع,1واخلام�ص,1وال�ساد�ص,1مقارنة1بالطالب1يف1امل�ستويات1االأول,1
والث���اين,1والثال���ث,1وال�سابع,1والثام���ن.1وميكن1تف�سري1ذل���ك1يف1اإطار1اأن1الطالب1
يف1امل�ستوي���ات1الدرا�سي���ة1االأوىل1)االأول-الثاين-الثال���ث(,1وامل�ستوي���ات1الدرا�سي���ة1
االأخ���رية1)ال�سابع-الثام���ن(1يكونون1اأكرث1حما�ًس���ا1لتحقيق1االأهداف1املرجوة1من1
التحاقهم1باجلامعة,1ففي1امل�ستويات1الدرا�سية1االأوىل1يحاول1الكثري1من1الطالب1
احل�س���ول1على1معدالت1مرتفعة1بعد1حتقق1هدفهم1بااللتحاق1باجلامعة,1فتزداد1
لديه���م1الدافعي���ة1الأداء1امله���ام1االأكادميي���ة1املطلوبة,1وع���دم1تاأجيلها,1كم���ا1اأنهم1يف1
امل�ستوي���ات1الدرا�سي���ة1االأخ���رية1ي�سع���رون1بق���رب1انتهائه���م1م���ن1اإكم���ال1درا�ستهم,1
والتحاقه���م1مبج���ال1العم���ل1من1اأج���ل1حتقيق1ال���ذات,1وحتقيق1االأه���داف1املرجوة1
م���ن1اإمتامه���م1املرحلة1اجلامعية,1فتزداد1دافعية1كثري1م���ن1الطالب1نحو1االلتزام1
مبتابعة1مهام1املقررات1الدرا�سية,1وكذلك1اإكمال1املتطلبات1التي1يناط1بهم1القيام1
بها1من1اأجل1حتقيق1هدفهم1باالنتقال1اإىل1مرحلة1جديدة1من1مراحل1احلياة.1

كم���ا1اأو�سح���ت1نتائ���ج1الفر����ص1الثاين1عدم1وج���ود1ف���رق1دال1اإح�سائًيا1بني1
متو�سطي1درجات1طالب1الرتبية1اخلا�سة1على1مقيا�ص1التاأجيل1االأكادميي,1وفقا1
للعم���ر1الزمن���ي1)اأقل1من1201عاًما-120عاًما1فاأكرث(.1ويتفق1ذلك1مع1ما1اأو�سحته1
درا�س���ة1اأكريمان1واآخ���رون (Ackerman and Gross, 2005) من1وجود1فروق1
حمدودة1يف1التاأجيل1ترجع1اإىل1النوع1)ذكر-اأنثى(,1والعرقيات,1واالأعمار.1وبذلك1
يع���د1التاأجي���ل1خا�سية1تكاد1تكون1وا�سح���ة1يف1بع�ص1جوانبها1لدى1جميع1االأفراد,1
وتكون1العربة1مبدى1ا�ستمرارية1هذا1ال�سلوك,1وتاأثريه1على1اأداء1الفرد,1حيث1قد1
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ي�سب���ح1التاأجيل1خا�سية1حياة1لكث���ري1من1االأفراد,1مما1يجعلهم1عر�سة1للف�سل1يف1
كثري1من1جوانب1حياتهم,1خا�سة1حياتهم1املهنية,1واالأكادميية,1وقد1يكون1تاأجيل1
بع����ص1االأف���راد1ملهامهم1واأعمالهم1املطلوب1منهم1حتقيقه���ا1لبع�ص1الوقت1نتيجة1
ظ���روف1مي���رون1بها,1ث���م1ي�ستاأنفون1تكمل���ة1مهامهم1واأعمالهم1بع���د1انق�ساء1هذه1
الظ���روف,1كم���ا1ق���د1يعد1تاأجيل1بع�ص1االأعم���ال1دافًعا1لكثري1م���ن1االأفراد1لتحقيق1

التميز,1واالإبداع,1وبذلك1ال1ي�سبح1التاأجيل1�سلبًيا1مبجمله.1

ا-1ما1اأو�سحته1نتائ���ج1الفر�ص1االأول1من1 1ويوؤك���د1النتيج���ة1ال�سابقة1-اأي�سً
ع���دم1وج���ود1ف���رق1دال1اإح�سائًي���ا1بني1متو�سط���ي1درجات1طالب1الرتبي���ة1اخلا�سة1
عل���ى1مقيا�ص1التاأجي���ل1االأكادميي,1وفقا1للم�ستوى1االقت�س���ادي1واالجتماعي1من1
وجه���ة1نظر1الط���الب1)مرتفع-متو�سط(,1وع���دم1وجود1ف���روق1دال1اإح�سائًيا1بني1
متو�سط���ات1درج���ات1ط���الب1الرتبي���ة1اخلا�سة1عل���ى1مقيا�ص1التاأجي���ل1االأكادميي,1
وفق���ا1ل�سبب1االلتحاق1بالتخ�س����ص1)�سخ�سي-اإن�ساين-اقت�سادي-ثقايف(,1وعدم1
وج���ود1ف���روق1دال1اإح�سائًيا1بني1متو�سطات1درجات1ط���الب1الرتبية1اخلا�سة1على1
مقيا����ص1التاأجيل1االأكادميي,1وفق���ا1للتخ�س�ص1الدرا�سي1)تخلف1عقلي-�سعوبات1

تعلم-اإعاقة1�سمعية-ا�سطرابات1�سلوكية1وتوحد(.

وبذل���ك1يت�سح1اأن1التاأجيل1االأكادميي,1واإن1كان1خا�سية1لكثري1من1طالب1
اجلامعة,1اإال1اأنه1يوجد1لدى1قاعدة1عري�سة1من1الطالب,1بغ�ص1النظر1عن1كثري1
م���ن1املتغ���ريات1االأخ���رى1�س���واء1كان1امل�ست���وى1االقت�س���ادي1واالجتماع���ي,1اأو1�سبب1

االلتحاق1بالتخ�س�ص,1اأو1نوع1التخ�س�ص1الدرا�سي.

ويرتب���ط1التاأجي���ل1االأكادميي1لدى1طالب1اجلامعة1مب���دى1قدرتهم1على1
تنظي���م1ال���ذات,1كم���ا1اأن1الكثري1م���ن1الباحثني1يع���دون1نق�ص1الق���درة1على1تنظيم1
ال���ذات1ه���و1ال�سب���ب1الرئي����ص1للتاأجي���ل1االأكادمي���ي,1بينما1تع���د1زيادة1الق���درة1على1
تنظي���م1ال���ذات1اأحد1املتغريات1التي1ت�سهم1يف1قل���ة1التاأجيل1االأكادميي1لدى1طالب1
اجلامع���ة,1حي���ث1اإن1الط���الب1ذوي1التنظي���م1الذات���ي1ي�سع���ون1اأهداف���ا1خا�سة1من1
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اأج���ل1التعلم,1ويختارون1ا�سرتاتيجيات1لتحقي���ق1اأهدافهم,1وي�ستخدمون1العديد1
م���ن1امله���ارات1ملراقب���ة1تقدمهم,1ويقوم���ون1بتعديالت1عندما1تواجهه���م1العقبات.1
وهن���اك1ثالث���ة1جوان���ب1للتعلم1املنظم1ذاتي���ا:1االأول:1اإن1املتعلم���ني1املنظمني1ذاتيا1
متمي���زون1يف1املعاجل���ة1املعرفية1للمواد1التعليمية,1حي���ث1اإن1لديهم1ذخرية1وا�سعة1
م���ن1ا�سرتاتيجي���ات1التعل���م1الت���ي1ي�ستخدمونه���ا1ب�س���ورة1مالئم���ة1يف1العديد1من1
اأو�س���اع1التعل���م.1وم���ن1اال�سرتاتيجي���ات1املعرفي���ة1الت���ي1ي�ستخدمونه���ا1اأ�سالي���ب1
االإع���داد,1وامل�ساع���دات1الدرا�سية؛1الث���اين:1ا�سرتاتيجيات1م���ا1وراء1املعرفة,1والتي1
تتمث���ل1يف1وع���ي1الف���رد1بتفك���ريه,1واأدائ���ه,1وم���ن1ه���ذه1اال�سرتاتيجي���ات1اجله���د1
املخط���ط,1والرتكي���ز,1ومراقب���ة1اجله���د,1وتقييم1الف���رد1الأدائه1يف1�س���وء1املعايري؛1
الثال���ث:1التقري���ر:1فالطالب1يج���ب1اأن1يكون1لديهم1دافعي���ة,1ويقررون1ا�ستخدام1
ا�سرتاتيجياتهم1املعرفية,1وما1وراء1املعرفية,1وهوؤالء1الطالب1ينمو1لديهم1اجتاه1
اإيجاب���ي1نح���و1مهمة1التعل���م,1ويبذلون1اجلهد1من1اأجل1ذل���ك,1وي�ستمرون1يف1ذلك1
(Bilde, Vansteenkiste & Lens, 2011).1كم���ا1اأن1املتعلم���ني1املنظمني1ذاتيا1
لديه���م1معرفة1وا�سحة1باأهدافهم,1واأ�ساليب1تعلمهم,1وجوانب1قوتهم1و�سعفهم,1
ووفق���ا1الأهدافه���م1يقوم���ون1بت�سميم1عملي���ات1تعلمهم,1ومي�سون1قدم���ا1باأ�سلوب1
دافعي,1وعندما1يحققون,1اأو1يف�سلون1يف1حتقيق1النتائج1املرغوبة,1فاإنهم1يقيمون1
.(Avci, 2013)1اأداءهم,1ويرتبون1�سلوكاتهم1-وفقا1لذلك-1جتاه1الهدف1التايل

 (Ross, Green, Salisbury-Glennon, and1وي�س���ري1رو����ص1واآخ���رون
 ”self-regulated learning “التعل���م1املنظ���م1ذاتًي���ا1 اأن1 1Tollefson, 2006)
يت�سم���ن1اأربع���ة1مراحل1اأ�سا�سي���ة:1تعريف1املهمة,1وو�سع1اله���دف1والتخطيط1له,1
والت�سري���ع,1والتكيي���ف,1حي���ث1اإن1املتعل���م1يتولد1لدي���ه1اإدراك1حول1ماهي���ة1املهمة,1
وامل�س���ادر1املتاح���ة,1ويبني1خط���ة1ملواجهة1املهم���ة,1وي�سع1ا�سرتاتيجي���ات1الدرا�سة,1
ويح���دث1تغي���ريات1يف1بنائه1املعريف1بناء1على1اإدراكاته1لالأداء,1كما1اأن1املتعلم1يطور1
االإدراكات1اخلا�سة1مبطالب1املهمة,1وين�سغل1يف1املراقبة1ما1وراء1املعرفية,1ويختار1
ويطب���ق1اال�سرتاتيجيات1املعرفية1املالئمة1ملطالب1املهمة,1ويقيم1اأداء1املهمة1اأثناء1

تاأمله1لفعالية1اال�سرتاتيجيات1املعرفية.
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كم���ا1يع���د1التوجه1الذات���ي1باله���دف1اأحد1املتغ���ريات1التي1ت�ساع���د1الطالب1
عل���ى1التغل���ب1على1تاأجيل1املهام1االأكادميية,1حيث1يرتبط1التوجه1الذاتي1بالهدف1
باأه���داف1النب���وغ1والتعل���م,1اأو1الرغب���ة1يف1التعل���م1بق�سد1التعل���م,1فالطالب1الذين1
يتبن���ون1التوج���ه1الذات���ي1باله���دف1ي�ستخدم���ون1ب�س���ورة1متك���ررة1ا�سرتاتيجي���ات1
التعل���م1القائم���ة1عل���ى1تنظي���م1ال���ذات,1وم���ن1ث���م1يحقق���ون1االأداء1املرتف���ع,1وعل���ى1
العك����ص,1ف���اإن1التوجه1اخلارجي1باله���دف1يرتبط1باأه���داف1االأداء1التي1تركز1على1
املكاف���اآت1اخلارجية,1مث���ل1الدرجات,1وا�ستح�سان1املعلم���ني,1والوالدين,1واالأقران,1
وم���ن1ث���م1فاإنه���م1ي�ستخدم���ون1ا�سرتاتيجيات1التعل���م1القائمة1عل���ى1تنظيم1الذات1
ب�س���ورة1اأق���ل1(Ray, Garavalia & Murdock, 2003 ).1كم���ا1اأن���ه,1يف1�سي���اق1
خ���ربة1املرحل���ة1اجلامعي���ة,1م���ن1امله���م1للط���الب1اأن1ي�سع���وا,1ويحقق���وا1االأه���داف1
التناف�سي���ة1يف1حياته���م,1واأن1يتغلب���وا1عل���ى1خيب���ة1االأم���ل1عندم���ا1ي�سع���ب1عليه���م1
حتقيق1هذه1االأهداف.1واأحد1املكونات1املهمة1لتنظيم1الهدف1هو1ان�سحاب1االأفراد1
بعي���دا1ع���ن1االأهداف1غ���ري1القابلة1للتحقي���ق,1اأو1غري1املجدي���ة,1وتوجيه1طاقاتهم1
نح���و1اأهداف1جديدة1اأك���رث1قابلية1للتحقيق,1مما1يزيد1ر�ساء1الطالب1عن1احلياة

.(Neely, Schallert, Mohammed, Roberts & Chen, 2009)

نتيجة الفر�س الثالث:
ين����ص1الفر����ص1الثال���ث1عل���ى1اأن���ه:1»توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائًي���ا1ب���ني1
متو�سط���ات1درج���ات1ط���الب1الرتبي���ة1اخلا�سة1على1مقيا����ص1ت�س���ور1الوقت1تعزي1
ملتغ���ريات1امل�ست���وى1الدرا�س���ي,1والعم���ر1الزمن���ي,1والتخ�س����ص,1و�سب���ب1االلتح���اق1

بالتخ�س�ص,1وامل�ستوى1االقت�سادي1واالجتماعي«.

وللتحق���ق1م���ن1ه���ذا1الفر����ص,1ق���ام1الباحث���ان1با�ستخ���دام1حتلي���ل1التباين1
ب���ني1متو�سطات1درجات1طالب1 اأح���ادى1االجت���اه,1واختبار1“ت” حل�ساب1الفروق1

الرتبية1اخلا�سة1على1مقيا�ص1ت�سور1الوقت.
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جدول )18( 
حتلي��ل التباين اأحادى الجتاه ل�صتجابات ط��الب الرتبية اخلا�صة على مقيا�س ت�صور الوقت 

وفًقا للم�صتوى الدرا�صي
درجة الحريةمجموع المربعاتاإلجراءات

متوسطات 
المربعات

قيمة " ف "
مستوى 
الداللة

غير دالة 13.21671.888.578بين المجموعات
عند مستوى 

(.05)
300.574923.267داخل المجموعات

313.79099المجموع

يت�سح1من1اجلدول1)16(1عدم1وجود1فروق1دالة1اإح�سائًيا1بني1متو�سطات1
درج���ات1ط���الب1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1عل���ى1مقيا����ص1ت�سور1الوق���ت,1وفق���ا1للم�ستوى1
الدرا�سي1)االأول-الثاين-الثالث-الرابع-اخلام�ص-ال�ساد�ص-ال�سابع-الثامن(.

جدول )19( 
دللة الفرق بني متو�صطي درجات طالب الرتبية اخلا�صة على مقيا�س ت�صور الوقت

 وفًقا للعمر الزمني )اأقل من 20 عاًما-20 عاًما فاأكرث( 
العددالعينة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

مستوى الداللةقيمة " ت "

غير دالة عند مستوى (05.)23168.0442.884.883أقل من 20 عاًما

2077167.6231.663 عاًما فأكثر

يت�س���ح1من1اجل���دول1)17(1عدم1وجود1ف���رق1دال1اإح�سائًي���ا1بني1متو�سطي1
درج���ات1طالب1الرتبية1اخلا�س���ة1على1مقيا�ص1ت�سور1الوقت,1وفقا1للعمر1الزمني1

)اأقل1من1201عاًما-120عاًما1فاأكرث(.1

جدول )20( 
دللة الفرق بني متو�صطي درجات طالب الرتبية اخلا�صة على مقيا�س ت�صور الوقت
 وفًقا للم�صتوى القت�صادي والجتماعي من وجهة نظر الطالب )مرتفع-متو�صط(

مستوى الداللةقيمة " ت "االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالعينة

دالة عند مستوى 26169.9621.1837.046مرتفع
(0.01) 74167.9181.301متوسط
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يت�س���ح1من1اجلدول1)18(1وجود1ف���رق1دال1اإح�سائًيا1عند1م�ستوى1)0٫01(
ب���ني1متو�سطي1درجات1طالب1الرتبي���ة1اخلا�سة1على1مقيا�ص1ت�سور1الوقت,1وفقا1
للم�ستوى1االقت�سادي1واالجتماعي1من1وجهة1نظر1الطالب1)مرتفع-متو�سط(,1

وذلك1يف1اجتاه1ذوي1امل�ستوى1االقت�سادي1املرتفع.1
 

جدول )21( 
حتلي��ل التباين اأحادى الجتاه ل�صتجابات ط��الب الرتبية اخلا�صة على مقيا�س ت�صور الوقت 

وفًقا للتخ�ص�س الدرا�صي
درجة الحريةمجموع المربعاتاإلجراءات

متوسطات 
المربعات

قيمة " ف "
مستوى 
الداللة

غير دالة 4.94031.647.859بين المجموعات
عند مستوى 

(.05)
184.050961.917داخل المجموعات

188.99099المجموع

يت�سح1من1اجلدول1)19(1عدم1وجود1فروق1دالة1اإح�سائًيا1بني1متو�سطات1
درج���ات1ط���الب1الرتبي���ة1اخلا�سة1عل���ى1مقيا�ص1ت�س���ور1الوقت,1وفق���ا1للتخ�س�ص1
الدرا�س���ي1)تخل���ف1عقلي-�سعوب���ات1تعلم-اإعاق���ة1�سمعية-ا�سطراب���ات1�سلوكي���ة1

وتوحد(.1

جدول )22( 
حتليل التباين اأحادى الجتاه ل�صتجابات طالب الرتبية اخلا�صة على مقيا�س ت�صور الوقت

 وفًقا ل�صبب اللتحاق بالتخ�ص�س
درجة الحريةمجموع المربعاتاإلجراءات

متوسطات 
المربعات

قيمة " ف "
مستوى 
الداللة

غير دالة 4.42731.4761.356بين المجموعات
عند مستوى 

(.05)
104.483961.088داخل المجموعات

108.91099المجموع

يت�س���ح1م���ن1اجلدول1)20(1عدم1وجود1فروق1دال1اإح�سائًيا1بني1متو�سطات1
درجات1طالب1الرتبية1اخلا�سة1على1مقيا�ص1ت�سور1الوقت,1وفقا1ل�سبب1االلتحاق1

بالتخ�س�ص1)�سخ�سي-اإن�ساين-اقت�سادي-ثقايف(.1
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مناق�سة نتيجة الفر�س الثالث:
اأو�سح���ت1نتيج���ة1الفر�ص1الثالث1وج���ود1فرق1دال1اإح�سائًي���ا1عند1م�ستوى1
)0٫01(1ب���ني1متو�سط���ي1درج���ات1ط���الب1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1عل���ى1مقيا����ص1ت�س���ور1
الوق���ت,1وفق���ا1للم�ست���وى1االقت�س���ادي1واالجتماع���ي1م���ن1وجه���ة1نظ���ر1الط���الب1
)مرتفع-متو�س���ط(,1وذلك1يف1اجتاه1الط���الب1ذوي1امل�ستوى1االقت�سادي1املرتفع.1
وميكن1تف�سري1ذلك1يف1اإطار1اأن1الطالب1الذين1يدركون1اأن1م�ستواهم1االقت�سادي1
واالجتماع���ي1مرتف���ع1يطمئن���ون1-يف1كثري1م���ن1االأحيان-1على1تواف���ر1الكثري1من1
الفر����ص1امل�ستقبلية1املتاحة1لهم,1والتي1حتقق1لهم1ذاتهم,1وكذلك1خربات1املا�سي1
املرتبط���ة1بتواف���ر1كث���ري1م���ن1الظ���روف1الت���ي1�ساعدته���م1عل���ى1حتقي���ق1كث���ري1من1
اأهدافهم,1وتعد1نظرة1هوؤالء1الطالب1اإىل1م�ستقبلهم1على1اأنه1اإيجابي1داعمة1لهم1
يف1اأدائه���م1احلا�س���ر,1ال�سيم���ا1مع1�سعوره���م1باإمكانية1حتقق1الكث���ري1من1االأهداف1
الت���ي1يرن���و1اإليها.1ومن1ثم1فاإن1هوؤالء1الط���الب1ال1يفكرون1يف1اإمكانية1عدم1توافر1
الفر�ص1التي1ت�ساعدهم1على1حتقيق1اأهدافهم,1مقارنة1بالطالب1الذين1يدركون1
م�ستواه���م1االقت�س���ادي,1واالجتماع���ي1عل���ى1اأن���ه1متو�سط,1وبذل���ك1يخرجون1من1
دائ���رة1اإره���اق1اأنف�سه���م1يف1التفكري1يف1االحتماالت1املختلف���ة1لعدم1حتقيقهم1هدف1
م���ن1اأهدافه���م.1وم���ن1ثم1فاإن1تفك���ري1بع�ص1الط���الب1يف1كون1الفر����ص1امل�ستقبلية1
غ���ري1متاح���ة1جلميع1الط���الب1على1ق���دم1امل�س���اواة1يجعله���م1اأق���ل1اإدراًكا1الإيجابية1
م�ستقبله���م,1مم���ا1ينعك�ص1بال�س���رورة1على1اأدائه���م1احلا�سر,1ف���ال1يبذلون1اجلهد1
املطلوب1جلعل1اأعمالهم1على1الوجه1االأكمل,1�سواء1على1امل�ستوى1احلياتي,1اأو1على1

امل�ستوى1االأكادميي1ب�سفة1خا�سة.

ولكن1ما1الذي1يحدث1عندما1يفر�ص1على1الطالب1اأن1يتعاملوا1مع1فر�ص1
غ���ري1مت�ساوي���ة,1اأو1حمظ���ور1عليهم1احل�س���ول1عليه���ا؟.1ميكن1اأن1نع���رف1االإجابة1
فيم���ا1اأو�سح���ه1ميكيل�س���ون1(Mickelson, 1990)1-عل���ى1�سبي���ل1املث���ال-1م���ن1اأن1
الط���الب1االأفريقيني1االأمريكيني1يت�ساركون1املعتقدات1املجردة1حول1االرتباطات1
ب���ني1الفر�ص1امل�ستقبلية1والتعليم,1ولكنه���م1اأقل1تاأييدا1للمعتقدات1حول1املمار�سة1
التعليمية1اليومية,1والفر�ص1امل�ستقبلية1املحددة.1ويو�سح1ذلك1اأن1اإدراك1الطالب1
لقلة1الفر�ص1امل�ستقبلية1املتاحة1لهم1لتحقيق1اأهدافهم1يعد1عامال1ي�سهم1يف1عدم1

ا�ستغاللهم1لوقتهم1احلا�سر1اال�ستغالل1االأمثل.
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كم���ا1اأو�سح���ت1نتائج1الفر�ص1الثالث1عدم1وجود1ف���روق1دالة1اإح�سائًيا1بني1
متو�سط���ات1درج���ات1ط���الب1الرتبية1اخلا�س���ة1على1مقيا����ص1ت�سور1الوق���ت,1وفقا1
للم�ستوى1الدرا�سي1)االأول-الثاين-الثالث-الرابع-اخلام�ص-ال�ساد�ص-ال�سابع-
الثام���ن(,1وعدم1وجود1ف���رق1دال1اإح�سائًيا1بني1متو�سط���ي1درجات1طالب1الرتبية1
اخلا�سة1على1مقيا�ص1ت�سور1الوقت,1وفقا1للعمر1الزمني1)اأقل1من1201عاًما-120عاًما1
فاأكرث(,1وعدم1وجود1فروق1دالة1اإح�سائًيا1بني1متو�سطات1درجات1طالب1الرتبية1
اخلا�س���ة1على1مقيا����ص1ت�سور1الوقت,1وفقا1للتخ�س����ص1الدرا�سي1)تخلف1عقلي-
�سعوب���ات1تعلم-اإعاق���ة1�سمعية-ا�سطرابات1�سلوكية1وتوح���د(,1وعدم1وجود1فروق1
دالة1اإح�سائًيا1بني1متو�سطات1درجات1طالب1الرتبية1اخلا�سة1على1مقيا�ص1ت�سور1
الوقت,1وفقا1ل�سبب1االلتحاق1بالتخ�س�ص1)�سخ�سي-اإن�ساين-اقت�سادي-ثقايف(.1

وب�سورة1عامة1ميكن1تف�سري1هذه1النتائج1يف1اإطار1اأن1�سعور1الطالب1بوجود1
اأه���داف1م�ستقبلي���ة1لديه���م1يبغ���ون1حتقيقه���ا,1يجعلهم1يرك���زون1عل���ى1اال�ستفادة1
-ق���در1االإم���كان-1م���ن1اخل���ربات1االإيجابي���ة1يف1املا�س���ي,1حت���ى1واإن1كان1ذل���ك1عل���ى1
امل�ست���وى1النف�سي,1من1حيث1ا�سرتجاع1اخل���ربات1االإيجابية1التي1مر1بها1الطالب1
يف1اأوقاته���م1املا�سي���ة,1وكذل���ك1طموحه���م1نحو1حتقي���ق1االأه���داف1امل�ستقبلية1التي1
يرغبونه���ا,1االأم���ر1ال���ذي1يجعلهم1ي�سعرون1بك���ون1امل�ستقبل1اإيجابًي���ا,1وهذا1بدوره1
يجعلهم1يبذلون1م�ستوًى1معيًنا1من1اجلهد1يف1الوقت1احلا�سر,1لتحقيق1اأهدافهم1
امل�ستقبلي���ة,1وم���ن1ث���م1ي�سعر1معظم1الطالب1بك���ون1طبيعة1اإدراكه���م1للوقت1تلعب1
دورا1جوهري���ا1يف1زي���ادة,1اأو1خف����ص1دافعيته���م1لتحقي���ق1طموحاته���م,1واأهدافه���م,1
حيث1اإن1ال�سعور1بالهدف1من1اأجل1امل�ستقبل1يعد1مهما1لدفع1االأفراد1للم�ساركة1يف1
1,(McInerney, 2004)1االأن�سط���ة1املفي���دة1يف1حتقيق1النتائج1امل�ستقبلية1القيم���ة
واإن1كان1تركي���ز1االأف���راد1يف1املجتمع���ات1التقليدي���ة1يك���ون1عل���ى1املا�س���ي1واحلا�سر1
اأك���رث1م���ن1امل�ستقبل,1ويع���د1ذلك1�سحيحا1ب�س���ورة1خا�سة1يف1املجتمع���ات1الزراعية1
(McInerney, 2004),1بينم���ا1تعت���رب1الثقاف���ة1الغربي���ة1اأك���رث1تناف�سي���ة1-عادة-1
وتوؤك���د1عل���ى1النجاح1الف���ردي,1وب�سبب1ذلك1تعد1اأكرث1توجه���ا1نحو1امل�ستقبل1اأكرث1
م���ن1الثقاف���ات1غري1الغربية,1والتي1تتوجه1نحو1املا�س���ي,1اأو1احلا�سر,1وتوؤكد1على1

.(Morselli, 2013)1االلتزام1جتاه1االأ�سرة1واملجتمع
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وي�س���ري1دافي���ز,1وهيك����ص1(Davis and Hicks, 2013)1اإىل1اأن1نظري���ة1
االنتقائي���ة1االجتماعي���ة1االنفعالية1ترى1اأن1اأنواع1االأهداف1التي1يختارها1االأفراد1
وي�سع���ون1لتحقيقه���ا1تتاأث���ر1بت�سوره���م1للوق���ت1امل�ستقبل���ي,1فعندم���ا1ينظ���ر1اإىل1
الوق���ت1على1اأنه1ممتد1ومفت���وح1النهاية1فاإن1يتم1و�سع1االأهداف1التي1تعد1االأفراد1
للم�ستقب���ل1يف1اأولوي���ات,1مم���ا1يجعله���م1يرك���زون1على1اكت�س���اب1املعرف���ة,1وامل�سادر1
لالحتم���االت1امل�ستقبلي���ة.1وباملقارن���ة1فاإنه1عندما1ينظر1اإىل1االآف���اق1الزمنية1على1
اأنها1حمدودة1فاإن1االأفراد1ي�سبحون1اأكرث1انتقائية1يف1اختيار1اأهدافهم,1ويحولون1
انتباهه���م1اإىل1التج���ارب1املجدي���ة1انفعاليا1يف1الوقت1احلا�س���ر,1وهذه1التغريات1يف1
و�س���ع1اأولويات1االأهداف1كوظيفة1لت�سور1الوق���ت1امل�ستقبلي1ينظر1اإليها1على1اأنها1

عملية1تكيفية1تقود1اإىل1ال�سعادة1النف�سية.

التو�صيات، والبحوث املقرتحة:
التو�صيات:

11 1اإع���داد1ور����ص1العمل1جتمع1ب���ني1الطالب,1واأع�س���اء1هيئ���ة1التدري�ص1للتعرف1.
على1اأهم1االأ�سباب1التي1توؤدي1اإىل1التاأجيل1االأكادميي,1واقرتاح1بع�ص1احللول1

للتغلب1على1هذه1امل�سكلة1لدى1الطالب.
21 1خماطبة1اجلهات1الر�سمية1املعنية1بتوظيف1اخلريجني1لو�سع1معايري1معلنة1.

وا�سح���ة1ل�سروط1التعيني1التي1تركز1عل���ى1�سرورة1اهتمام1الطالب1باجلانب1
االأكادميي1للح�سول1على1فر�ص1اأف�سل1يف1التوظيف.

31 1و�س���ع1�س���روط1معلن���ة1حل�س���ول1الطالب1عل���ى1التو�سيات1االأكادميي���ة,1�سواء1.
الت���ي1ي�ستفي���د1منها1يف1التوظيف,1اأو1يف1تكمل���ة1درا�سته1االأكادميية,1مما1يحث1

الطالب1على1االهتمام1بالتح�سيل1االأكادميي.
41 1اإع���داد1ور����ص1عم���ل1جتمع1بني1اأع�س���اء1هيئ���ة1التدري�ص1للتعرف1عل���ى1اأ�سباب1.

التاأجي���ل1االأكادميي1لدى1الطالب,1واملرتبطة1ببع����ص1املقررات1الدرا�سية,1اأو1
متطلبات1هذه1املقررات.

51 1ر�سد1مكافاآت1مالية1جمزية1لذوي1املعدالت1االأكادميية1املرتفعة1كل1عام1على1.
م�ستوى1ال�سعب1والتخ�س�سات.
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61 1اإع���داد1الربام���ج1االإر�سادية1والتوجيهية1التي1تدع���م1الدافعية1لالإجناز1لدى1.
الطالب.

71 1تفعي���ل1دور1االإر�ساد1الطالبي1للتعرف1عل���ى1اأ�سباب1التاأجيل1االأكادميي1لدى1.
الطالب,1واالإ�سهام1يف1حل1هذه1امل�سكالت.

81 دع���م1ثقاف���ة1العم���ل1اجلماع���ي1ل���دى1جمموع���ات1الط���الب,1بحي���ث1ياأخذ1كل1.
طال���ب1دورا1يف1اأداء1مه���ام1اأكادميي���ة1معينة1وي�س���األ1الطالب1عن1مدى1حتقيق1

هذا1الدور.
91 1دعم1التوجه1امل�ستقبلي1املدعوم1بالنظرة1التفاوؤلية1لدى1الطالب1فيما1يخ�ص1.

اأدوارهم1الوظيفية1يف1امل�ستقبل.
1ت�سمي���م1الربام���ج1االإر�سادية1اجلماعية1الت���ي1ت�ساعد1الطالب1على1ا�ستغالل101.1

وقته���م1احلا�س���ر1اال�ستغ���الل1االأمث���ل,1حت���ى1ي�ستطيع���وا1حتقي���ق1اأهدافه���م1
امل�ستقبلية.

1اإع���داد1ور����ص1العم���ل1حول1تغي���ري1النظ���رة1اإىل1التعليم1اجلامع���ي1من1جمرد111.1
و�سيل���ة1لتحقي���ق1اأه���داف1ق�س���رية1امل���دى,1اإىل1كون���ه1داعم���ا1لتطوي���ر1ق���درات1

الطالب,1جلعله1ع�سوا1فعاال1مفيدا1للمجتمع1الذي1يعي�ص1فيه.
1اإع���داد1ور����ص1العم���ل1التي1جتمع1بني1اأع�ساء1هيئ���ة1التدري�ص1والطالب1حول121.1

حتقي���ق1معاي���ري1اجل���ودة1ال�سامل���ة1مل�ساع���دة1الطال���ب1عل���ى1خو����ص1التجارب1
الوظيفية1االأكرث1فعالية,1والتي1تدعم1حتقيق1الطالب1لذاته.

1اإعداد1الربامج1االإر�سادية1التي1تدعم1الت�سور1املتوازن1للوقت1لدى1الطالب,131.1
بحيث1ت�ساعدهم1على1اال�ستفادة1من1حتارب1وخربات1املا�سي1يف1االأداء1الفعال1
يف1الوق���ت1احلا�س���ر,1مم���ا1ي�سه���م1يف1حتقيقه���م1الأهدافه���م1امل�ستقبلية,1بحيث1

ي�سبح1الوقت1لديهم1مفهوما1متوازنا.
1خماطب���ة1اأع�س���اء1هيئ���ة1التدري����ص1بتجزئ���ة1امله���ام1االأكادميي���ة1املطلوبة1من141.1

الط���الب,1وكذل���ك1املتطلب���ات1املح���ددة1لكل1مق���رر,1ب�سورة1مكتوب���ة1وحمددة1
وقتيا,1وتوزيع1ذلك1على1الطالب,1والتاأكيد1على1�سرورة1اإكمال1الطالب1لكل1

مهمة,1اأو1متطلب1يف1وقته1املحدد.1
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البحوث املقرتحة:
11 فعالي���ة1برنام���ج1اإر�سادي1يف1خف�ص1التاأجيل1االأكادمي���ي1لدى1طالب1الرتبية1.

اخلا�سة1بكلية1الرتبية1بجامعة1امللك1�سعود.
21 1التاأجي���ل1االأكادمي���ي1وعالقت���ه1باخل���وف1م���ن1النج���اح1لدى1ط���الب1الرتبية1.

اخلا�سة1بكلية1الرتبية1بجامعة1امللك1�سعود.
31 التاأجي���ل1االأكادمي���ي1وعالقت���ه1باخل���وف1م���ن1الف�س���ل1ل���دى1ط���الب1الرتبية1.

اخلا�سة1بكلية1الرتبية1بجامعة1امللك1�سعود.
41 التاأجي���ل1االأكادميي1وعالقت���ه1بالكمالية1لدى1طالب1الرتبية1اخلا�سة1بكلية1.

الرتبية1بجامعة1امللك1�سعود.
51 فعالية1برنامج1اإر�سادي1يف1تنمية1الت�سور1املتوازن1للوقت1لدى1طالب1الرتبية1.

اخلا�سة1بكلية1الرتبية1بجامعة1امللك1�سعود.
61 1درا�س���ة1و�سفي���ة1الأ�سباب1التاأجيل1االأكادميي1من1وجهة1نظر1كل1من1الطالب1.

واأع�ساء1هيئة1التدري�ص.
71 1فعالي���ة1الع���الج1بالواقع1يف1خف�ص1التاأجيل1االأكادمي���ي1لدى1طالب1الرتبية1.

اخلا�سة1بكلية1الرتبية1بجامعة1امللك1�سعود.
81 1فعالي���ة1العالج1العقالين1االنفع���ايل1ال�سلوكي1يف1خف�ص1التاأجيل1االأكادميي1.

لدى1طالب1الرتبية1اخلا�سة1بكلية1الرتبية1بجامعة1امللك1�سعود.
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فعالية التعليم العالجي مب�صاعدة بالكمبيوتر يف تنمية بع�س مهارات 
الإدراك الب�صري للتالميذ ذوي �صعوبات التعلم 

بال�صف الثاين البتدائي
اإعداد

       د/ اأمين الهادي ممود                                          د/ غالب بن حمد النهدي
  اأ�صتاذ الرتبية اخلا�صة امل�صاعد                       اأ�صتاذ الرتبية اخلا�صة امل�صاعد

كلية الرتبية–جامعة �صلمان بن عبدالعزيز

111ته���دف1ه���ذه1الدرا�س���ة1اإىل1التحق���ق1م���ن1فعالي���ة1التعلي���م1العالج���ي1مب�ساع���دة1
بالكمبيوت���ر1يف1تنمي���ة1بع�ص1مه���ارات1االإدراك1الب�س���ري1للتالميذ1ذوي1�سعوبات1
التعل���م1بال�سف1الث���اين1االبتدائي.�سمت1عينة1الدرا�سة1جمموعتني1متجان�ستني1
اإحداهما1جتريبية1واالأخرى1�سابطة1قوام1كل1منها1161تلميذا1ًمن1ذوي1�سعوبات1
التعل���م1ت���رتاوح1اأعماره���م1ب���ني171-181�سنة1ون�سبة1الذكاء1ب���ني1901– 1,193ومقيا�ص1
االإدراك1الب�س���ري1,1والربنام���ج1التدريب���ى1ال���ذى1يق���وم1عل���ى1التعلي���م1العالج���ي1
مبعاون���ة1الكمبيوت���ر1يف1حت�س���ني1بع�ص1مه���ارات1االإدراك1الب�س���ري1والذى1طبقة1

الباحثان1على1املجموعة1التجريبية1فقط1.

11111وك�سفت1النتائج1عن1حدوث1حت�سن1فى1م�ستوى1االإدراك1الب�سري1للمجموعة1
التجريبي���ة1ف���ى1القيا����ص1البع���دى1وذل���ك1قيا�س���ا1بالتطبي���ق1القبل���ى1وباملجموعة1
ال�سابط���ة1,1وع���دم1ح���دوث1اأى1تغ���ري1دال1بالن�سب���ة1للمجموع���ة1ال�سابط���ة1ب���ني1
القيا�س���ني1القبل���ى1والبع���دى1اإىل1جان���ب1ع���دم1ح���دوث1اأى1تغ���ري1دال1للمجموع���ة1

التجريبية1بني1القيا�سني1البعدى1والتتبعى1.1

Effectivness of Computer-assisted remedial instruction 
program on developing some of visual perception skills to 
pupils with Learning disabilities at second primary grade
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To examine the effectiveness of computer-assisted remedial 
instruction program on developing visual perception to pupils with 
learning disabilities at second primary grade, visual perception scale 
and atraining program were adminstrated to 7 – 8 years old LD pupils 
with 90 – 93 IQ divided into two matched groups ( i.e. expermental 
and control ) .

     Results revealed the presence of statistically differences in visual 
perception between both groups in post-application favouring 
the experimental  one , and the presence of such differences for 
expermntal group in pre-and post  application favouring the post 
one . No statically significant differencess were found neither 
between both application types for control group , nor between post 
application and follow-up for experimental group .

  مقدمة
111تع���د1�سعوب���ات1التعلم1اأكرث1فئات1الرتبية1اخلا�س���ة1انت�سارا1,1ًوذلك1الأنها1توجد1
ب�س���كل1وا�س���ح1بني1ط���الب1املدار�ص1وكثريا1ًم���ا1يتم1الت�سني���ف1والت�سخي�ص1ب�سكل1
غ���ري1دقي���ق,1كما1ميك���ن1اأن1تظه���ر1�سعوبات1التعل���م1يف1اأي1وقت1يف1حي���اة1االإن�سان,1
وه���ي1اإعاقة1تراف���ق1الفرد1مدى1احلياة1وق���د1ي�سحبها1بع�ص1امل�س���كالت1االأخري.1
حي���ث1متث���ل1م�سكل���ة1�سعوب���ات1التعل���م1تهدي���د1يق���ف1مانع���ا1ًاأم���ام1جن���اح1التعلي���م1
والتعلم,1ومن1ثم1توؤدي1ب�سكل1اأو1باآخر1اإىل1كثري1من1الفاقد1يف1خمرجات1العملية1

التعليمية.

111وتنق�سم1�سعوبات1التعلم1اإىل1�سعوبات1منائية1ت�سمل1االنتباه,1االإدراك,التذكر,1
التفك���ري1وغريها,1وهناك1�سعوبات1اأكادميية1ت�سمل1�سعوبات1يف1القراءة1والكتابة1
واحل�ساب.1ومن1اجلدير1بالذكر1اأن1وجود1�سعوبات1التعلم1النمائية1توؤثر1بال�سلب1
علي1�سعوبات1التعلم1االأكادميية,11ف�سعف1االنتباه1وت�ستته1يقلل1من1القدرة1علي1
التح�سيل1الدرا�سي1والذي1يظهر1يف1�سعوبات1القراءة1والكتابة1وغريها,1وي�سيف1
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)بطر����ص1حاف���ظ441,20091(1اأن1بع����ص1االأطف���ال1الذين1يعانون1م���ن1م�سكالت1يف1
االإدراك1الب�س���ري1ي�سع���ب1عليهم1ترجمة1ما1ي���رون,1وقد1ال1مييزون1العالقة1بني1
االأ�سياء,1وعالقتها1باأنف�سهم1بطرقة1ثابتة,1وقابلة1للتنبوؤ,1فالطفل1هنا1ال1ي�ستطيع1
تقدي���ر1امل�ساف���ة1والزم���ن1الالزم1لقط���ع1االإ�سارة1بطريق���ة1اآمنة,1قب���ل1اأن1ت�سدمه1
�سي���ارة,1وي���ري1االأ�سي���اء1ب�سورة1مزدوج���ة1وم�سو�سة,1وقد1يعاين1م���ن1م�سكالت1يف1
احلك���م1عل���ي1حج���م1االأ�سياء,)1حج���م1الكرة1الت���ي1يقذفه���ا1الرامي1نح���وه1مثاًل(.

1111
111ويعتق���د1كث���ري1من1الباحثان1اأن1�سعوبات1التعلم1ما1هي1اإال1نتيجة1ق�سور1منائي1
لعملي���ات1االإدراك1الب�س���ري1التي1توؤث���ر1ب�سكل1عك�سي1يف1اكت�س���اب1الطفل1لقدرات1
االإدراك1ال�سروري���ة1للتح�سي���ل1االأكادمي���ي,1فاالأطف���ال1ذوي1ا�سطرابات1االإدراك1
الب�س���ري1يخلط���ون1ب���ني1احل���روف1ذات1االأ�س���كال1املت�سابه���ة1وكذل���ك1الكلم���ات,1
واالأ�سكال1الهند�سية1يف1قراءتهم1وكتاباتهم1ومن1ثم1يف�سلون1يف1اأداء1املهام1املقدمة1
اإىله���م,1كذل���ك1الف�س���ل1يف1التوج���ه1امل���كاين1واإدراك1ال�س���كل1واالأر�سي���ة1والتذك���ر1
الب�سري1وامل�سكالت1ذات1العالقة1)حممود1�سامل1وجمدي1ال�سحات1181,20111(.1111
111ويذك���ر1)فتح���ي1الزي���ات,19981(1اأن1�سعوب���ات1االإدراك1حتت���ل1موقع���ا1ًمركزيا1ًيف1
جم���ال1�سعوب���ات1التعل���م,1حيث1اأن1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1يعانون1م���ن1التداخل1اأو1
الت�سوي�ص1عند1ا�ستقبالهم1املعلومات1عن1طريق1اأحد1احلوا�ص1مع1املعلومات1التي1
ي�ستقبلونه���ا1م���ن1حا�سة1اأخ���ري,1ولذلك1يظهرون1انخفا�س���ا1ًملحوظا1ًيف1قدرتهم1
علي1حتمل1هذا1التداخل1اأو1الت�سوي�ص1مما1يجعلهم1يواجهون1�سعوبة1يف1ا�ستقبال1
املعلومات1عرب1اأكرث1من1حا�سة1يف1نف�ص1الوقت,1ولذلك1يجدون1�سعوبة1يف1اإحداث1
تكامل1بني1املعلومات1التي1ي�ستقبلونها1الأن1النظام1االإدراكي1لديهم1ي�سبح1عاجزا1ً

عن1القيام1بعمليات1التجهيز1واملعاجلة1بالفاعلية1اأو1الكفاءة1املالئمة.

1111وي���ري1كل1م���ن1)يو�سف1القريوطي1وعبدالعزيز1ال�سرطاوي1وجميل1ال�سمادي1
1931,2001(1اأن1اختب���ارات1العملي���ات1النف�سي���ة1بني���ت1اأ�سا�س���ا1ًعل���ي1افرتا����ص1اأن1
�سعوبات1التعلم1م�سببة1عن1�سعوبات1يف1القدرة11الالزمة1لعملية1التعلم1واالإدراك1
الب�سري1واالإدراك1ال�سمعي1وتاآزر1حركة1العني1واليد1وغريها.واإذا1ما1مت1التعرف1
عل���ي1ه���ذه1ال�سعوب���ات,1ف���اإن1الربام���ج1العالجي���ة1يج���ب1اأن1توج���ه1لتح�سني1تلك1

القدرات1وبالتايل1حت�سني1عملية1التعلم.
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111ويذك���ر1كل1م���ن1)يو�سف1القريوطي1وعبدالعزيز1ال�سرطاوي1وجميل1ال�سمادي1
2061,2001(1اأن1طريق���ة1التدري���ب1علي1العمليات1والتي1تقوم1علي1ت�سميم1اأن�سطة1
تعليمي���ة1تهدف1اإىل1التغلب1عل���ي1امل�سكالت1الوظيفية1التي1تعاين1منها1العمليات1
االإدراكي���ة1ذات1ال�سلة1ب�سعوبة1التعلم.1ويعتقد1موؤيدوهذه1الطريقة1اأن1التدريب1
عل���ي1العملي���ات1االإدراكية1ي�ساعد1يف1منو1وحت�س���ن1االأداء1الوظيفي1لتلك1العملية,1
وت�سهيل1عملية1التعلم1لدي1الطفل.1وت�سمل1العمليات1االإدراكية1كال1من1االإدراك1
الب�س���ري1لالأ�س���كال1واالإدراك1الب�س���ري1لل�س���كل1واخللفي���ة,1والتميي���ز1الب�س���ري1
والتكام���ل1الب�س���ري1واحلرك���ي1واالإغ���الق1الب�س���ري1واإدراك1العالق���ات1املكاني���ة,1
والذاك���رة1الب�سري���ة,1والتمييز1ال�سمع���ي1والذاكرة1ال�سمعية1واالإغ���الق1ال�سمعي.1
ويري1)را�سي1الوقفي,20031(1و)عبداحلميد1ح�سن20061,1(1اأن1ا�سطراب1االإدراك1
الب�سري1يرجع1اإىل1خلل1يف1معاجلة1املعلومات1الب�سرية1يف1الدماغ,1ولي�ص1ل�سعف1
يف1الق���درة1عل���ي1االإب�سار,1وتبدو1مظاهره1يف1معان���اة1الطفل1يف1مهارة1اأو1اأكرث1من1
امله���ارات1التالي���ة1:1التميي���ز1الب�س���ري,1واالإغ���الق1الب�س���ري,1واإدراك1العالق���ات1
املكانية,1ومتييز1ال�سكل1عن1اخللفية,1والتاآزر1احلركي1الب�سري,1و�سرعة1االإدراك1

الب�سري,1والذاكرة1الب�سرية.
111

111وق���د1ق���ام1Thurman1بدرا�س���ة1م�سحي���ة1حول1م���دى1انت�سار1ا�ستخ���دام1احلا�سب1
االآيل1يف1مدار����ص1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1يف1ع���دد1م���ن1والي���ات1الوالي���ات1االأمريكي���ة,1
حي���ث1اأظه���رت1النتائ���ج1اأن371%1م���ن1املدار����ص1كان���ت1ت�ستخ���دم1احلا�س���ب1االآيل1يف1
التماري���ن1والتدريب���ات1والنمذج���ة1باالإ�سافة1اإىل1ا�ستخدام���ه1لتخزين1املعلومات1
ع���ن1التالمي���ذ1واأن701%1م���ن1معلمي1الرتبي���ة1اخلا�سة1يعت���ربون1احلا�سب1االآيل1
حمف���زا1ًع���اإىلا1ًللتالميذ1و40%1قالوا1اأنه1يرفع1م���ن1مفهوم1الذات1لدي1التالميذ1

)يف:1اآمال1احلماد,19941(.

111ويعر����ص1الباحث���ان1ملزاي���ا1التعليم1مب�ساع���دة1احلا�سب1االآيل1كم���ا1يراها1كل1من1
)عب���داهلل1املو�س���ي120011و�سعيد1اليمامي,11996وحمم���د1كمونة1ورم�سان1بدوي1,1

11993وعادل1عبداهلل,20091(11:1
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• اأداة1منا�سب���ة1جلمي���ع1فئ���ات1التالمي���ذ,1حيث1يتعل���م1كل1منهم1وفق���ا1ًلقدراته1	
و�سرعته.

• ت�سجيع1التالميذ1علي1العمل1لفرتة1طويلة1دون1ملل.	
• يتي���ح1فر�س���ة1التفاع���ل1املبا�س���ر1م���ع1التالمي���ذ1عن1طري���ق1عر����ص1معلومات1	

وتوجيه1اأ�سئلة1ومن1ثم1ا�ستقبال1االإجابات1وتقدمي1التغذية1الراجعة1الفورية1
والتعزي���ز,1دون1اأن1تعر����ص1التلميذ1للح���رج1اأواخلج���ل1وال�سخرية1من1جانب1

اأقرانه1ب�سبب1اإجابته1اخلاطئة.
• التخفيف1من1االأعباء1الروتينية1للمعلم.	
• 1امل�ساع���دة1يف1حت�س���ري1الدرو����ص1واالأن�سط���ة1التعليمي���ة1وخا�سة1فيم���ا1يتعلق1	

بر�سم1ال�سور1واالأ�سكال.
• توفري1وقت1كبري1للمعلم1للقيام1بالتوجيه1واالإر�ساد,1والرتكيز1علي1اجلوانب1	

االجتماعية1واالنفعالية1يف1متابعته1للتالميذ.
• تفريد1التعليم1	
• واحلرك���ة1	 ال�س���وت1 ا�ستخ���دام1 نتيج���ة1 التلمي���ذ1 وتذك���ر1 انتب���اه1 م���ن1 يزي���د1

واالألوان.........
• اأن1باإمكاننا1اأن1ن�ستخدمه1مع1االأطفال1ذوي1االإعاقات1وهو1ما1مل1يكن1مي�سرا1ً	

من1قبل.1

111وي���ري1)�سعي���د1اليمامي1واآخرون3881,20101(1اأن1احلا�سب1االآيل1ميكن1اأن1يعمل1
عل���ي1تقدمي1الكم1الهائل1من1التدريبات1الالزم���ة1لتنمية1مهارات1معينة1واإعطاء1
االهتم���ام1الفردي1للمتعلم1وتق���دمي1التغذية1الراجعة1مبختلف1ال�سور1واالأ�سكال1
وامل�ستوي���ات1وتغي���ري1طريقة1عر�ص1التمرينات1من1مو�س���وع1الآخر1ومتابعة1تقدم1
التلمي���ذ1وت�سخي����ص1نق���اط1ال�سع���ف1لدي���ه1وم���ن1ث���م1االحتف���اظ1بذل���ك1ك�سجل1
ي�ستفي���د1من���ه1املعل���م1يف1ع���الج1ال�سعف1ل���دي1التلميذ,1كل1هذه1االأم���ور1جتعل1من1

احلا�سب1االآيل1و�سيلة1فعالة1وم�سوقة1يف1التدري�ص.1
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م�صكلة الدرا�صة :
111اإن1ن�سب���ة1انت�س���ار1ذوى1�سعوبات1التعلم1يف1نظم1التعليم1يف1الدول1العربية1لي�ست1
بالن�سب���ة1الهينة1فنتائج1بع�ص1الدرا�س���ات1ت�سري1اإىل1ارتفاع1ن�سبة1�سعوبات1التعلم1
بن�س���ب1قد1تتخطى1الن�س���ب1العاملية,1ففي1االأردن1اأ�س���ارت1درا�سة1تي�سري1الكوافحة1
)1990(1اإىل1اأن1ن�سب���ة1انت�س���ار11�سعوب���ات1التعلم1باملرحل���ة1االبتدائية1لدي1الذكور1
بلغ���ت1)9٫2%(1يف1ح���ني1كانت1ل���دي1االإناث1)6٫8%(.1اإن1ازدي���اد1عدد1الذين1يعانون1
م���ن1�سعوب���ات1التعل���م1جعل1منه���ا1م�سكله1يج���ب1تناوله���ا1بالدرا�س���ة1والتحليل1يف1
حماولة1الإيجاد1عالجات1حتاول1من1خف�ص1االآثار1ال�سلبية1الناجتة1عنها1وكذلك1
اإع���داد1برام���ج1م���ن1�ساأنها1اأن1تق���دم1حلول1ونتائ���ج1اإيجابية1لتطوي���ر1اأدائهم,1ومن1
ث���م1احل�س���ول1علي1اأف�س���ل1النتائج1االأكادميي���ة1والتغلب1علي1كث���ري1من1امل�سكالت1
املرتتبة1عليه.1ويري1)حممود1�سامل1وجمدي1ال�سحات,20111(1اأن1بع�ص1الطالب1
الذي���ن1يعان���ون1من1م�س���كالت1يف1االإدراك1الب�سري1رمبا1يعان���ون1من1م�سكالت1يف1
متيي���ز1ال�سكل1ع���ن1االأر�سية1اأو1يف1ترتيب1ال�سور1التي1حتك���ي1ق�سة1معينة1ترتيبا1ً
مت�سل�س���اًل1اأو1يف1عق���د1مقارن���ة1ب�سرية1كم���ا1اأنهم1ي�ستجيب���ون1للتعليمات1اللفظية1
ب�س���ورة1اأف�س���ل1م���ن1التعليم���ات1غ���ري1اللفظي���ة1كما1اأنه���م1يعانون1م���ن1�سعوبة1يف1
التميي���ز1ب���ني1االأرق���ام1املت�سابهة.1وي���ري1)بطر�ص1حاف���ظ1441,20091(1اأن1االأطفال1
ذوي1�سعوبات1التعلم1يعانون1من1�سعف1يف1الذاكرة1الب�سرية,1فهم1ال1ي�ستطيعون1
اأن1يتذكروا1الكلمات1التي1�سبق1اأن1�ساهدوها,1وعندما1ين�سخون1�سيئا1ًفهم1يكررون1
النظ���ر1اإىل1النم���وذج1ال���ذي1يقوم���ون1بن�سخ���ه,1اإ�ساف���ة1اإىل1ذلك1يع���اين1كثري1من1
هوؤالء1االأطفال1من1م�سكالت1يف1متييز1ال�سكل1عن1االأر�سية,1اأو1اأن1يرتبوا1ال�سور1

التي1حتكي1ق�سة1معينة1ترتيبا1ًمت�سل�ساًل.

11111وق���د1وج���د1باحث���ون1عدي���دون11عالق���ات1اإرتباطية1وعالقات1�سببي���ة1ذات1داللة1
ب���ني1م�ست���وى1كف���اءة1العمليات1املعرفي���ة1املتعلق���ة1باالنتب���اه,1واالإدراك,1والذاكرة,1
والتفك���ري,1واللغ���ة,1وم�ست���وى1التح�سي���ل1االأكادمي���ي1عل���ي1اخت���الف1م�ستوي���ات1
ومكونات���ه11ومراحل���ه1,1واأن1اأى1انحراف���ات1منائي���ة1يف1ه���ذه1العملي���ات1تق���ف1خلف1

�سعوبات1التعلم1االأكادميية1الالحقة1)فتحي1الزيات,4021,19981(.
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111وي�سيف1)حممود1�سامل1وجمدي1ال�سحات,20111(1اأن1�سعوبات1التعلم1النمائية1
هي1تلك1املهارات1ال�سابقة1التي1يحتاجها1الطفل1بهدف1التح�سيل1يف1املو�سوعات1
االأكادميي���ة1فلك���ي1يتعل���م1الطف���ل1كتاب���ة1ا�سمه1الب���د1اأن1يطور1كثريا1ًم���ن1املهارات1
ال�سروري���ة1يف1االإدراك,1والتنا�س���ق1احلرك���ي1وتنا�س���ق1الع���ني1وال�س���ن1والت�سل�س���ل1
والذاك���رة1وغريه���ا,1وحت���ي1يتعل���م1الكتاب���ة1اأي�س���ا1ًفالب���د1اأن1يطور1متي���زا1ًب�سريا1ً
و�سمعي���ا1ًمنا�سب���ا1ًوذاك���رة1�سمعي���ة1وب�سرية1ولغ���ة1منا�سبة1وغريها1م���ن1العمليات1

النمائية.

111وي���ري1)ك���ريك1وكالفان���ت1)1988(اأن1�سعوب���ات1التعل���م1النمائي���ة1واالأكادميي���ة1
غ���ري1م�ستقل���ني1متاماً,1بل1هن���اك1عالقة1قوية1بينهما,1فالطف���ل1الذي1يعاين1من1

�سعوبات1منائية1البد1واأن1يوؤدي1ذلك1اإىل1�سعوبات1تعلم1اأكادميية.

111ويو�س���ح1)ع���ادل1عبداهلل3641,20111(1اأن1�سعوب���ات1التعلم1النمائية1والتي1متثل1
املجموع���ة1االأويل1م���ن1�سعوب���ات1التعل���م1اأحد1اأه���م1العوامل1التي1ميك���ن1اأن1تكون1
م�سئول���ة1ع���ن1انخفا�ص1التح�سيل1االأكادمي���ي1للطفل1والتي1ت���وؤدي1اإليه1مبا�سرة1
حيث1اأنها1تت�سمن1يف1الواقع1ا�سطرابات1يف1كل1من1االنتباه,1واالإدراك,1والذاكرة,1
والتفك���ري,1واللغ���ة1وه���و1االأم���ر1ال���ذي1يكون1م���ن1�ساأنه1اأن1ي���وؤدي1حتم���ا1اإىل1اإعاقة1
التقدم1االأكادميي1للطفل1رغم1ما1يتمتع1به1من1م�ستوى1عادي1للذكاء1علي1االأقل.1
حي���ث1ي�س���ري1كل1م���ن11Christensen and Gerber (1990)1اأن1نتائ���ج1العدي���د1
م���ن1الدرا�س���ات1ح���ول1اأ�سب���اب1الف�س���ل1االأكادمي���ي1ل���دي1ذوي1االإعاق���ات1الب�سيطة1
يف1منحني���ني1يعم���ل1االأول1منه���ا1عل���ي1ع���زو1الف�س���ل1االأكادمي���ي11اإىل1م�س���كالت1يف1
االإدراك1الب�س���ري1وال�سمع���ي1والت���اآزر1احلرك���ي1بينم���ا1يع���زو1املنحي1الث���اين1ذلك1
الف�س���ل1االأكادميي1اإىل1خ�سائ�ص1التالمي���ذ1املتعلقة1باالنتباه1والذاكرة1ومعاجلة1

املعلومات.
111

111وللتع���رف1عل���ي1خطورة1انت�س���ار1م�سكالت1االإدراك1الب�س���ري1بني1ذوي1�سعوبات1
التعل���م1ذك���رت1درا�س���ة1بري���ر1واآخ���رون1(Brener,et al., 1967)11الت���ي1�سم���ت1
ت�سخي�سه���م1 مت1 �سن���وات1 1)9-8( ب���ني1 اأعماره���م1 ت���رتاوح1 مم���ن1 طف���اًل1 1)810(
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عل���ي1اأنه���م1ذوي1�سعوب���ات1تعل���م,1بلغ���ت1ن�سبة1من1لديه���م1�سعوبات1تعل���م1اإدراكية1
ب�سري���ة1–حركي���ة1ح���واإىل1)16٫7%(.1كم���ا1تو�سل���ت1درا�س���ة1فيجن����ص1ومرييويزر1111111111111111111111111111111111111111111
(Feagans & Merriwether, 1990)11اإىل1اأن1ن�سب���ة1اأع���داد1االأطف���ال1يف1�س���ن1
ال�ساد�سة1وال�سابعة1من1اأعمارهم1الذين1يعانون1من1�سعوبات1اإدراكية1بلغ1ن�سبتها1
ح���واإىل1)6٫9%(1من1اإجماإىل1اأعداد1االأطف���ال1البالغ1عددهم1)590(1)يف1:1حممود1

�سامل1وجمدي1ال�سحات1171,20111(.

111ويوؤك���د1عل���ي1ذل���ك1كل1من)حمم���ود1عو����ص1وجم���دي1ال�سحات1واأحم���د1عا�سور,1
2003(1علي1اأن1دور1العمليات1االإدراكية1يف1عالج1اأنواع1�سعوبات1التعلم1ميثل1واحدة1
من1الق�سايا1امللحة,1حيث1تعمل1االأن�سطة1االإدراكية1علي1تنظيم1وتف�سري1املثريات1
الب�سري���ة1وال�سمعي���ة,1ل���ذا1فاالأطف���ال1الذين1يعانون1م���ن1�سعوب���ات1يف1العمليات1
االإدراكي���ة1ت���وؤدي1اإىل1اإعاق���ة1التنا�س���ق1الب�س���ري1احلرك���ي1وال�سمع���ي1والعالق���ات1
املكاني���ة1والتميي���ز1الب�سري1وال�سمعي,1كم���ا1اأنهم1ال1ي�ستطيع���ون1تف�سري1املثريات1

ومعرفة1معناها1مما1يوؤثر1ب�سكل1مبا�سر1علي1التح�سيل1االأكادميي1لهم.

111فف���ي1درا�س���ة1كورن���دل1واآخ���رون1(Corondli,et.al 1999)11والت���ي1ته���دف1اإىل1
الك�س���ف1ع���ن1ا�سطراب���ات1االإدراك1الب�سري1ل���دي1ذوي1�سعوب���ات1التعلم,1تو�سلت1
الدرا�سة1اإىل1اأن1هوؤالء1االأطفال1يعانون1من1م�سكالت1وا�سحة1يف1مهارات1االإدراك1
الب�س���ري1مث���ل1الذاك���رة1الب�سري���ة,1العالقات1املكاني���ة1وا�سط���راب1يف1االأداء1علي1

املهام1امل�سورة1ب�سفة1عامة.

111كذل���ك1فق���د1اأ�س���ار1كل1م���ن1 (Susan & Witie ,2000)1اإىل1اأن1ا�سطراب���ات1
االإدراك1الب�س���ري1تن�س���اأ1نتيجة1ع���دم1قدرة1التلميذ1علي1تنظي���م1وتكامل1املثريات1
احل�سي���ة1ال���واردة1اإىله1ع���رب1حا�س���ة1الب�س���ر1و�سعوب���ة1معاجلته���ا1ذهني���ا1ًيف1اإط���ار1
اخل���ربات1ال�سابق���ة1مما1ي���وؤدي1اإىل1اختف���اء1املعلوم���ات1اأوالكلم���ات1اأواالأ�سكال1قبل1
اإعطائه���ا1املع���اين1والدالالت1املعرفي���ة1وينعك�ص1ذلك1علي1التح�سي���ل1الدرا�سي1يف1
�سعوب���ة1ن�س���خ1احل���روف1و�سعوب���ة1التمييز1ب���ني1الكلم���ات1باالإ�ساف���ة1اإىل1�سعوبة1

التمييز1بني1االأ�سكال1واالأعداد1واحلروف.
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111ويذك���ر1)بطر����ص1حاف���ظ1971,20091(1اأن1التعليم1العالجي1يهتم1بعالج1وظائف1
العملي���ات1النف�سي���ة1االإدراكي���ة1– املعرفي���ة1امل�سئول���ة1ع���ن1التعلم,1وه���ذا1االأ�سلوب1
ي�ساع���د1الطف���ل1يف1تطوي���ر1مهارات���ه1االإدراكية1مث���ل1التمييز1واملقارن���ة1والتعميم1
وبالتايل1زيادة1فر�ص1التعلم1لديه,1ويعترب1منهاج1مرحلة1ما1قبل1املدر�سة1تطبيقا1ً
له���ذا1االأ�سل���وب,1اإذ1يق���وم1تعلي���م1االأطف���ال1يف1ه���ذه1املرحل���ة1عل���ي1تطوي���ر1اأدائه���م1
ال�ستخ���دام1النظ���ر1وال�سم���ع1والفهم1واملقارن���ة1وهي1عملي���ات1اإذا1مت1تنميتها1فاإنها1

�ست�ساعد1الطفل1علي1التعلم.

111وعل���ى1ذل���ك1حت���اول1الدرا�سة1احلالي���ة1اأن1جتيب1عن1ال�س���وؤال1الرئي�سي1وهو1هل1
ميك���ن1ت�سميم1برنام���ج1عالجي1مب�ساع���دة1الكمبيوتر1يف1حت�س���ني1بع�ص1مهارات1
االإدراك1الب�س���ري1ل���دي1التالمي���ذ1م���ن1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1وي�ست���ق1م���ن1هذا1

ال�سوؤال1اأ�سئلة1هي:

اأ�صئلة البحث:
11 هل1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعتني1.

التجريبي���ة1وال�سابط���ة1من1تالميذ1ال�سف1الث���اين1االبتدائي1ذوي1�سعوبات1
التعلم1يف1القيا�ص1البعدي1يف1مهارات1االإدراك1الب�سري1؟

21 ه���ل1توجد1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سط���ي1رتب1درجات1املجموعة1.
التجريبي���ة1م���ن1تالمي���ذ1ال�س���ف1الثاين1االبتدائ���ي1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1يف1

القيا�سني1القبلي1والبعدي1يف1مهارات1االإدراك1الب�سري1؟1
31 ه���ل1توجد1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سط���ي1رتب1درجات1املجموعة1.

ال�سابط���ة1م���ن1تالمي���ذ1ال�س���ف1الث���اين1االبتدائ���ي1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1يف1
القيا�سني1القبلي1والبعدي1يف1مهارات1االإدراك1الب�سري؟

41 ه���ل1توجد1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سط���ي1رتب1درجات1املجموعة1.
التجريبية1من1تالميذ1ال�سف1الثاين1االبتدائي1من1التالميذ1ذوي1�سعوبات1
التعل���م1يف1القيا�س���ني1البع���دي1والتتبع���ي1يف1مه���ارات1االإدراك1الب�سري1وذلك1

بعد1مرور1�سهرين1من1تطبيق1الربنامج؟
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اأه����داف الدرا�صة :
11 اإع���داد1برنامج1للتعلي���م1العالجي1مب�ساعدة1احلا�س���ب1االآيل1لتالميذ1ال�سف1.

الث���اين1االبتدائي1ذوي1�سعوبات1التعلم1يف1حت�سني1مهارات1االإدراك1الب�سري1
مبدر�س���ة1زي���د1ب���ن1ثاب���ت1االبتدائي���ة1مبحافظ���ة1اخل���رج1باململك���ة1العربي���ة1

ال�سعودية.
21 التاأكيد1علي1اأهمية1ا�ستخدام1التقنيات1احلديثة1)احلا�سب1االآيل1(1يف1حت�سني1.

كث���ري1م���ن1امله���ارات1النمائي���ة1كاالنتب���اه1واالإدراك1للتالمي���ذ1ذوي1�سعوب���ات1
التعلم1يف1املرحلة1االبتدائية.

31 اأن1اأي1حت�س���ن1يف1ال�سعوب���ات1النمائي���ة1كاالإدراك1ي���وؤدي1اإىل1. التاأكي���د1عل���ي1
حت�س���ن1وا�س���ح1يف1مه���ارات1الق���راءة1والكتاب���ة1واحل�س���اب1وم���ن1ث���م1ارتف���اع1
اأك���دت1علي���ه1 م���ا1 التعل���م1وه���ذا1 ل���دي1ذوي1�سعوب���ات1 الدرا�س���ي1 التح�سي���ل1
ومورين�س���ي1111111111111111111111111111111111111111 ويبم���ان1 1 ودرا�س���ة1 1 1(Cunnigham ,2000) كنجه���ام1 درا�س���ة1

(Wapman& Morency , 2002)11وغريها1من1الدرا�سات.

اأهمية الدرا�صة :
111تكمن1اأهمية1الدرا�سة1يف1النقاط1التالية1:

11 ت�ستخ���دم1هذه1الدرا�سة1التعليم1العالجي1مب�ساعدة1احلا�سب1االآيل1لتح�سني1.
مهارات1االإدراك1الب�سري1نظرا1ًللدور1الهام1الذي1يلعبه1االإدراك1الب�سري1يف1

حت�سني1التح�سيل.
21 تزوي���د1القائم���ني1عل���ى1�سعوب���ات1التعل���م1بو�سائ���ل1ت�سخي����ص1وع���الج1ق�سور1.

عملي���ة1االإدراك1الب�س���ري1ومهاراته���ا1املختلف���ة1والتي1ترتب���ط1ارتباطا1ًوثيقا1ً
ب�سعوب���ات1التعل���م,1وذل���ك1من1خ���الل1ا�ستخدام1االختب���ار1النمائ���ي1لالإدراك1

الب�سري1لالأطفال1وكذلك1الربنامج1التعليمي1العالجي1امل�ستخدم.11
31 ج���ذب1انتب���اه1املعلم���ني1وامل�سوؤل���ني1مبرحلة1التعلي���م1االبتدائي1له���ذه1امل�سكلة1.

وحماولة1درا�ستها11ومعرفة1مظاهرها1واأ�سبابها1وطرق1ت�سخي�سها,1وبالتايل1
اإعداد1الربامج1العالجية1والتدريبية1للتخفيف1من1حدة1�سعوبات1التعلم.
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41 اأن1ه���ذه1الدرا�س���ة1ميك���ن1اأن1ت�سه���م1ب�س���كل1فع���ال1يف1تطوي���ر1خط���ط1التعلي���م1.
الفردي���ة1الت���ي1من1خاللها1يتم1تقدمي1اخلدمات1املرتبطة1بالرتبية1اخلا�سة1

)تفريد1التعليم(.
51 اأن1هذه1الدرا�سة1ت�ستخدم1احلا�سب1االآيل1كم�ساعد1يف1تنمية1مهارات1االإدراك1.

الب�س���ري1م���ن1خ���الل1اإ�سرتاتيجي���ة1التعليم1العالج���ي1وهذا1غ���ري1متوفر1يف1
الدرا�س���ات1العربي���ة1–يف1ح���دود1عل���م1الباحث���ان-1مم���ا1اأعطي1له���ذه1الدرا�سة1

اأهميتها.

م�صطلحات الدرا�صة :
Learning Disabilities:1سعوبات التعلم�

11111يعرف1عادل1عبد1اهلل1)1101,2005-1111(1�سعوبات1التعلم1باأنها1“ حالة1مزمنة1
ذات1من�س���اأ1ع�سب���ي1توؤث���ر1يف1منو1امله���ارات1اللفظية1اأو1غري1اللفظي���ة,1اأو1يف1تكامل1
مث���ل1ه���ذه1امله���ارات,1اأو1ا�ستخدامها1من1جانب1الفرد1مم���ا1يوؤثر1يف1تقديره1لذاته,1
ويف1اأن�سط���ة1الرتبوية,1واملهنية,1واالجتماعي���ة,1واأن�سطة1احلياة1الطبيعية,1وذلك1
باخت���الف1درج���ة1حدة1تلك1ال�سعوبات,1وغالبا1ما1ي�س���ار1اإىل1مثل1هذه1ال�سعوبات1
عل���ي1اأنه���ا1م�سكالت1يف1التعلم1حتدث11نظرا1لوج���ود1�سعوبة1يف1املعاجلة1االإدراكية1
للمثريات1املختلفة1من1جانب1الفرد1تظهر1نتيجة1عدم1فعالية1واحدة1اأو1اأكرث1من1

العمليات1االإدراكية1املختلفة.

111كم���ا1يع���رف1�سليم���ان1عب���د1الواح���د1)591,2007(1مفه���وم1�سعوبات1التعل���م1باأنه1»1
م�سطل���ح1ي�س���ري11اإىل1جمموعة1غري1متجان�سة1م���ن1االأفراد1ذوي1ذكاء1متو�سط1اأو1
ف���وق1املتو�سط,1يظه���رون1تباعدا1وا�سحا1بني1اأدائهم1املتوق���ع1وبني1اأدائهم1الفعلي1
ق���ي1جم���ال1اأو1اأكرث1من1املجاالت1االأكادميية,1ورمب���ا1ترجع11ال�سعوبة1لديهم11اإىل1
اال�سط���راب1يف1وظائ���ف1ن�سف���ي1املخ1املعرفي���ة1واالنفعالية,1كما1اأن1ه���وؤالء1االأفراد1
ال1يعان���ون1م���ن1م�س���كالت1ح�سي���ة1�س���واء1كان���ت1)1�سمعي���ة1اأم1ب�سري���ة1اأم1حركي���ة(,1
واأنه���م1لي�س���وا1متخلفني1عقلي���ا,1وال1يعانون1من1حرمان1بيئي1�س���واء1كان1)1ثقايف,1
اأواقت�س���ادي1اأوتعليم���ي(,1واأي�س���ا1ال1يعان���ون1م���ن1ا�سطرابات1انفعالي���ة1اأواعتالل1

�سحي.1
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و�سعوبات التعلم يف هذه الدرا�سة ميكن تعريفها اإجرائيًا:باأنها1هوؤالء1التالميذ1يف1
املرحل���ة1االبتدائية1يف1ال�سف1الثاين1والذين1يت�سمون1باأن1ذكائهم1متو�سط1وفوق1
متو�س���ط1ولك���ن1لديه���م1�سعوب���ات1يف1االإدراك1الب�سري1,1وذلك1لوج���ود1م�سكالت1

ولكن1هذه1امل�سكالت1لي�ست1ح�سية1وال1عقلية1وال1ناجتة1عن1احلرمان1البيئي.

11The Computer:)احلا�سب الآيل )الكمبيوتر
111هوجه���از1اإلك���رتوين1تتم1برجمته1ليق���وم1با�ستقبال1البيانات11Data1والتعليمات1
11Instructionوتخزينه���ا1ومعاجلته���ا1وا�ستخ���راج1معلوم���ات1منها)عب���د1االإل���ه1

العرفج1141,20121(.

11Visual Perception1الإدراك الب�سري
111هوعملي���ة1تاأوي���ل1وتف�س���ري1املث���ريات1الب�سري���ة1واإعطائه���ا1املع���اين1وال���دالالت.1
وحتوي���ل1املثري1الب�س���ري1من1�سورته1اخلام1اإىل1ج�سطل���ت1االإدراك1الذي1يختلف1
يف1معن���اه1وحمتواه1ع���ن1العنا�سر1الداخلة1فيه)حممود1�س���امل1وجمدي1ال�سحات1

.)1221,2011

111ويعرف���ه1)ال�سي���د1عبداحلمي���د,2003(1عل���ي1اأنه1اإ�سف���اء1داللة1اأومعن���ي1اأوتاأويل1
اأوتف�سري1علي1املثري1احل�سي1الب�سري.

111ويعرف���ه1)1عم���اد1الزغ���ول3361,20041(1باأن���ه1عملي���ة1حتوي���ل1االإ�س���ارات1احل�سية1
الب�سيط���ة1اإىل1متثي���الت1عقلي���ة1معين���ة,1ومث���ل1ه���ذه1العملي���ة1تقوم1عل���ي1اختيار1
وتنظيم1وتف�سري1املثريات1اخلارجية1باال�ستناد1اإىل1خربات1االأفراد1بهذه1املثريات,1
وه���ي1تتع���دي1اخلربات1احل�سية1الب�سيطة1لتت�سمن1متثيالت1عقلية1اأكرث1تعقيدا1ً
اأو1اأك���رث1دالل���ة1للمث���ريات1املختلفة,1بحيث1اأنه���ا1ت�سيف1للخ���ربات1احل�سية1معان1

جديدة1خمتلفة.

   ويع�رف الباحث�ان الإدراك الب�س�ري اإجرائي�ًا يف1ه���ذه1الدرا�سة1بق���درة1التلميذ1علي1
تف�س���ري1املث���ريات1الب�سري���ة1ودالالته���ا1املت�سمن���ة1يف1اختب���ار1التميي���ز1الب�س���ري,1
واالإغ���الق1الب�س���ري,1والتذك���ر1الب�س���ري1–اختب���ار1)مور�س���ن1جاردن���ر,19821(1
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تعري���ب1فتح���ي1عبدالرحي���م1واآخ���رون1)1991(,1وذل���ك1م���ن1خالل1الدرج���ة1التي1
يح�س���ل1عليه���ا1التلمي���ذ1يف1االختب���ار,1علم���ا1ًباأن1الدرج���ة1التي1تقل1ع���ن501%1من1

الدرجة1الكلية1لكل1اختبار1ت�سري1اإىل1الق�سور1يف1املهارات1�سابقة1الذكر.

 Remedial Education1التعليم العالجي
1111يعرفه1هاالهان1واآخرون1)2005(1باأنه1ذلك1النمط1من1التعليم1الذي1يتم1اإعداده1
يف1�سبيل1التو�سل1اإىل1ت�سحيح1اأوعالج1الأوجه1الق�سور1يف1املهارات1االأ�سا�سية1التي1

يعاين1منها1التالميذ1اأو1يف1اأي1منها.

اجله���ود1 هوجمموع���ة1 العالج���ي1 التعلي���م1 اأن1 �سق���ري,2005(1 )زين���ب1 وت���ري1 1 1 1
واالإج���راءات1الرتبوي���ة1الت���ي1يق���وم1به���ا1املعلم1داخ���ل1الف�سل1لالرتق���اء1بامل�ستوى1
التح�سيل���ي1مل���ن1حتول1املعوقات1احل�سي���ة1واملعرفية1والنف�سي���ة1دون1و�سولهم1اإىل1
امل�ست���وى1التح�سيل���ي1العادي,1والذي���ن1يعانون1من1�سعوب���ات1يف1التعلم.1وي�سيف1
)حمم���د1عبداملوؤم���ن,12009(1اأن1التعلي���م1العالج���ي1يق�س���د1ب���ه1ذل���ك1الن���وع1م���ن1
التدري����ص1املدخ���ل1املنتظم1الذي1يقوم1علي1اأ�سا�ص1التقدي���ر1الدقيق1ملظاهر1االأداء1
ل���دي1التالمي���ذ1مب���ا1يحتويه1من1مالحظ���ات1مبا�سرة,1ومقابالت1م���ع1التالميذ,1
وا�ستخدام1مقايي�ص1حمكية1املرجع1الإجراء1التقييم,1ويتيح1عملية1التقدير1خطة1
تدري����ص1يت���م1تطويره���ا1من1نتائج1عملي���ة1تقدير1االأداء,ثم1يت���م1تقييم1االآثار1من1
خالل1مقارنة1االأداء1النهائي1للتالميذ1مقابل1ا�ستجاباتهم1خالل1عملية1التقدير1

باال�ستعانة1باملحكات1الثابتة.

111وي���ري(Micheal,2001)  ب���اأن1الربنام���ج1التعليم���ي1العالج���ي1هوجمموع���ة1
م���ن1االأن�سط���ة1الرتبوي���ة1املرتبط���ة1واملكمل���ة1لبع�سه���ا1البع����ص1بغر����ص1التعليم.1
ويت�سم���ن1جمموع���ة1م���ن1امله���ارات1املح���ددة1الت���ي1تدر����ص1للتالمي���ذ1م���ن1خ���الل1
ط���رق1وا�سرتاتيجي���ات1اأو1اإجراءات1حم���ددة.1ويعرف1الباحث���ان1التعليم1العالجي1
يف1الدرا�س���ة1احلالي���ة1باأن���ه1عب���ارة1عن1جمموع���ة1من1امله���ام1واالأن�سط���ة1االإدراكية1
الب�سري���ة1وال�سمعي���ة1التي1يتم1تقدميها1مب�ساعدة1احلا�س���ب1االآيل,1يتم1تقدميها1
لتالمي���ذ1ال�سف1الثاين1االبتدائي1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1يف1فرتة1زمنية1حمددة,1

وجل�سات1تدريبية1وتقوميية,1لتح�سني1مهارات1اإدراك1الب�سري1لديهم.
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11  ويعرف الباحثان التعليم العالجي اإجرائيًا1باأنه1“ جمموعة1من1االأن�سطة1املتنوعة1
والتي1تعتمد1علي1احلا�سب1االآيل1يف1تقدمي1هذه1االأن�سطة1الإتقان1مهارات1االإدراك1
الب�س���ري1وه���ي1التميي���ز1الب�سري,والتذك���ر1الب�سري,واالإغ���الق1الب�سري1وذلك1
خ���الل1ف���رتة1زمنية1حم���ددة1وجل�سات1معين���ة1ت�سهم1يف1حتقيق1اله���دف1الرئي�سي1

من1الربنامج.1

الإط������ار النظ�����ري
:Learning disabilities سعوبات التعلم�

11111متث���ل1�سعوب���ات1التعلم1ا�سطرابات1يف1العملي���ات1العقلية1اأوالنف�سية1االأ�سا�سية1
الت���ي11ت�سمل1االنتب���اه,1واالإدراك,1وتكوين1املفهوم,1والتذك���ر,1وحل1امل�سكلة,1يظهر1
�س���داه1يف1ع���دم1الق���درة1عل���ي1تعل���م1الق���راءة,1والكتاب���ة,1واحل�س���اب,1وم���ا1يرتت���ب1
علي���ه1�س���واء1يف1املدر�س���ة1االبتدائي���ة1اأ�سا�سا,1اأوفيم���ا1بعد1من1ق�س���ور1يف1تعلم1املواد1
الدرا�سي�ة1املختلفة)نبيل1حافظ31,20061(.1والذي1يجعل1منها1م�سكلة1كما1يقول1
)1�سليم���ان1عب���د1الواح���د1يو�س���ف591,20071(111اأنه���ا1جمموعة1غ���ري1متجان�سة1من1
االأف���راد1ذوي1ذكاء1متو�س���ط1اأوف���وق1املتو�س���ط,1يظه���رون1تباع���دا1وا�سح���ا1ب���ني1
اأدائه���م1املتوق���ع1وب���ني1اأدائهم1الفعلي1يف1جم���ال1اأو1اأكرث1من1املج���االت1االأكادميية,1
ورمب���ا1ترج���ع11ال�سعوبة1لديه���م11اإىل1اال�سطراب1يف1وظائ���ف1ن�سفي1املخ1املعرفية1
واالنفعالي���ة,1كم���ا1اأن1ه���وؤالء1االأف���راد1ال1يعانون1م���ن1م�سكالت1ح�سي���ة1�سواء1كانت1
)1�سمعي���ة1اأم1ب�سري���ة1اأم1حركي���ة(,1واأنهم1لي�سوا1متخلفني1عقلي���ا,1وال1يعانون1من1
حرم���ان1بيئ���ي1�س���واء1كان1)1ثقايف,1اأواقت�س���ادي1اأوتعليمي(,1واأي�س���ا1ال1يعانون1من1

ا�سطرابات1انفعالية1اأو1اعتالل1�سحي.1

111وت���زداد1ه���ذه1امل�سكل���ة1كما1يراه���ا1)عبد1العزيز1اجلب���ار1781,20021(1يف1اأنه1يوجد1
ق�س���ور1يف11ا�ستخ���دام1اللغ���ة1املنطوق���ة,1اأواملكتوب���ة,1ويظهر1ذلك1يف1نق����ص1القدرة1
عل���ي1اال�ستم���اع,1اأوالكالم,1اأوالق���راءة,1اأو1الكتابة,1اأو1الهج���اء,1اأو1القيام1بالعمليات1
احل�سابي���ة11وق���د1يرجع1ه���ذا1اال�سطراب1اإىل1اإعاق���ة1يف1االإدراك,1اأو1اإىل1اإ�سابة1فى1
امل���خ,1اأو1اإىل1اخلل���ل1املخ���ي1الب�سيط,11اأو1اإىل1عدم1القدرة11عل���ي1القراءة,1اأواإىل1عدم1

القدرة1علي1الكالم.
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111111وتوؤك���د1اآي���ات1عب���د1املجي���د1)381,2003(1اأن1االأطف���ال1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م11ال1
ي�ستطيع���ون1االإ�ستف���ادة1م���ن1االأن�سط���ة11واملعلوم���ات1داخل1الف�س���ل1اأو1خارجه,1وال1
ي�ستطي���ع1الو�سول1اإىل1م�ست���وى1التمكن1الذي1ي�سل1اإىله1العاديني1من1االأطفال,1
وذلك1ب�سبب1ق�سور1يف1العمليات1االأ�سا�سية1مثل1االإدراك,1واالنتباه1,1والتذكر1,كما1

اأنهم1يعانون1من1ق�سور1يف1املهارات1االأ�سا�سية1مثل1املهارات1احلركية.

111111ويلخ�ص1)عادل1عبد1اهلل1101,20051-1111(1�سعوبات1التعلم1وخطورتها1باأنها1
»1حال���ة1مزمن���ة1ذات1من�ساأ1ع�سبي1توؤثر1يف1من���و1املهارات1اللفظية1اأوغري1اللفظية,1
اأويف1تكام���ل1مث���ل1ه���ذه1امله���ارات,1اأوا�ستخدامه���ا1م���ن1جان���ب1الف���رد1مم���ا1يوؤثر1يف1
تقدي���ره1لذات���ه,1ويف1اأن�سط���ة1الرتبوية,1واملهني���ة,1واالجتماعي���ة,1واأن�سطة1احلياة1
الطبيعية,1وذلك1باختالف1درجة1حدة1تلك1ال�سعوبات,1وغالبا1ما1ي�سار1اإىل1مثل1
ه���ذه1ال�سعوب���ات1عل���ي1اأنها1م�س���كالت1يف1التعلم1حت���دث11نظرا1لوج���ود1�سعوبة1يف1
املعاجلة1االإدراكية1للمثريات1املختلفة1من1جانب1الفرد1تظهر1نتيجة1عدم1فعالية1
واح���دة1اأواأك���رث1من1العمليات1االإدراكية1املختلفة,1وقد1حتدث1تلك1ال�سعوبات1من1

جانب1اآخر1يف1واحد1اأواأكرث1من1عدة1جماالت1تتمثل1فيما1يلي:
11 الذاكرة1ق�سرية1املدى.(
21 املهارات1املكانية1.(
31 املعاجلة1الب�سرية1للمعلومات.(
41 املعاجلة1ال�سمعية1للمعلومات.1(
51 التاآزر1الب�سري1احلركي.(

:Visual Perception  1الإدراك الب�سري
111يلعب1االإدراك1الب�سري1دورا1ًهاما1ًيف1ال�سنوات1االأويل1من1حياة1الطفل,1فاالإدراك1
احل�سي1عامة1يتطور1حتي1ي�سل1اإىل1مرحلة1تكوين1املفاهيم1العقلية1التي1ت�ساعد1
الطف���ل1فيما1بعد1عل���ي1عملية1التفكري.1ويعتمد1هذا1التطور1علي1الن�سج1احل�سي1
والع�س���وي1والع�سبي1للفرد,1فاإذا1اختل1اجلهاز1الع�سبي1اأو1اأ�سيبت1بع�ص1اأجزائه1
باأي1خلل1فاإن1ذلك1يعوقه1عن1القيام1بوظيفته1االإدراكية)Lee,2003,276(.1كما1
يلع���ب1االإدراك1الب�س���ري1دورا1ًبالغ1االأهمي���ة1يف1التعلم1املدر�سي11وب�سفة1خا�سة1يف1
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الق���راءة1والريا�سيات1ويج���د1االأطفال1ذوو�سعوبات1التعل���م1�سعوبات1ملمو�سة1يف1
امله���ام1الت���ي1تتطلب1متيي���زا1ًب�سريا1ًللح���روف1والكلمات,1وكذا1االأع���داد1واالأ�سكال1
والت�سميم���ات1الهند�سي���ة,1وال�سور1وكاف���ة1االأ�سكال1املرئية,1اأو1الت���ي1ت�ستقبل1من1
خ���الل1الو�سيط1احل�سي1الب�س���ري1)فتحي1الزيات,1998(.وهذا1م���ا1اأكدته1درا�سة1
كامبيل1 (Cambell,E.F ,2007)1والتي1هدفت1اإىل1اختبار1فاعلية1برنامج1تدريبي1
لتنمية1مهارات1االإدراك1الب�سري1لدي1اأطفال1الريا�ص,1عن1طريق1تنمية1الرتكيز1
عل���ي1تفا�سي���ل1العامل1الب�سري1ل���دي1االأطفال,1مع1حتديد1اأهم1مه���ارات1االإدراك1
الب�سري1لدي1االأطفال1وهي1:1املو�سوع1يف1الفراغ,1والتاآزر1الب�سري1احلركي,1وقد1
اأك���دت1النتائ���ج1علي1فاعلية1برنام���ج1االأن�سطة1الفنية1ال���ذي1يعتمد1علي1التدريب1
لزيادة1االإدراك1الب�سري1يف1تنمية1هذا1املجال1باأبعاده1املتمثلة1يف1:1التاآزر1احلركي1
واإدراك1املو�س���ع1يف1الف���راغ,1كم���ا1�ساه���م1الربنام���ج1يف1حت�سني1التنا�س���ق1بني1العني1
والي���د,1وارتب���اط1االإدراك1الب�سري1بالرتكيز1واالنتب���اه1يف1�سورة1عالقة1طردية.

111وي���ري1كولت���ا1وتونبيكن���ز (Cullata & Tonpkins, 2003)11اأن1اال�سطراب���ات1
االإدراكي���ة1– احلركي���ة1بالن�سبة1للتالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1تن�ساأ1نتيجة1عدم1
قدرته���م1عل���ي1تف�سري1وتاأويل1املثريات1البيئية1التي1يتم1ا�ستقبالها1عرب1احلوا�ص,1
وم���ن1ث���م1الو�س���ول1اإىل1مدل���والت1ومعاين1تلك1املث���ريات1,1وخا�س���ة1اإذا1كان1اإيقاع1
اأوتدفق1هذه1املثريات1�سريعا1ًاأو1ال1يالءم1معدل1عمليات1التجهيز1واملعاجلة1لديهم.

111ويف1درا�س���ة1ل��������� (Obren, Ccrmak & Murray ,1998)1كان1اله���دف1منه���ا1
التع���رف1عل���ي1االإدراك1الب�س���ري1احلرك���ي1ل���دي1التالميذ1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1
والعادي���ني1عل���ي1عين���ة1م���ن1441تلمي���ذ1بواق���ع1)122م���ن1ذوي1ال�سعوب���ات,1221م���ن1
العادي���ني1(1تراوح���ت1اأعماره���م1الزمني���ة1من51-18�سن���وات1فقد1تو�سل���ت1الدرا�سة1
اإىل1وج���ود1فروق���ا1ًدالة1اإح�سائيا1ًبني1ذوي1�سعوبات1التعل���م1والعاديني1يف1مهارات1

االإدراك1الب�سري1ل�سالح1العاديني.

111ويف1درا�سة1ل���1 (Waldron, Saphire & Diance ,1992 )1علي1ذوي1�سعوبات1
التعل���م1م���ن1املوهوبني1بلغ1عدد1اأفراد1العينة1241تلميذا1ًمن1ذوي1�سعوبات1التعلم,1
124م���ن1العادي���ني1تراوح���ت1اأعماره���م1ما1ب���ني81-1121�سن���ة1ز1وبا�ستخ���دام1مقيا�ص1
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ديوريل1للقراءة,1اختبار1التح�سيل1وا�سع1املدى,1اختبار1وك�سلر,1بع�ص1االختبارات1
االإدراكية,1تو�سلت1الدرا�سة1اإىل1وجود1فروق1بني1التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1
م���ن1املوهوبني1والعاديني1يف1االإدراك1الب�سري1وخا�سة1مهارات1التمييز1الب�سري1

والت�سل�سل1الب�سري,1والعالقات1املكانية1ل�سالح1العاديني.

111ويف1درا�س���ة1ل���� (Corondli , et al, 1999  )1والت���ي1هدف���ت1اإىل1الك�س���ف1ع���ن1
ا�سطراب���ات1االإدراك1الب�س���ري1)غ���ري1اللفظ���ي1(1لدي1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1علي1
عينة1قوامها1111طفل1)18ذكور1– 113اإناث1(1يف1اإيطاإىلا1تراوحت1اأعمارهم1الزمنية1
م���ا1ب���ني71-1131�سن���ة,1فق���د1تو�سل���ت1الدرا�سة1اإىل1اأن1ه���وؤالء1االأطف���ال1يعانون1من1
ا�سطرابات1وا�سحة1يف1مهام1الذاكرة1الب�سرية1املكانية,1كما1اأن1لديهم1ا�سطرابات1

يف11االأداء1علي1املهام1امل�سورة1ب�سفة1عامة.11

111واأو�سح���ت1درا�س���ة1ب���الك (Black,2003)1العالق���ة1ب���ني1التح�سي���ل1القرائ���ي1
 (Feagans&1املنخف����ص1واالإدراك1املنخف�ص,1واأك���دت1درا�سة1كل1من1فيجان1واذر
 (Wapman & Morencyومورين�س���ي ويبم���ان1 1Merriwether, 1990) 
 (1,2002وكنجه���ام1 (Cunnigham, 2000)1اأن1االإدراك1الب�سري1ال�سليم1يوؤدي1

اإىل1رفع1فاعلية1التعلم.

111وقد1حدد)�سميث(1بع�ص1االأ�س�ص1للك�سف1عن1ال�سعوبات1االإدراكية1عند1الطفل1
م���ن1خالل1كيفية1التاآزر1بني1العني1والي���د1اأثناء1الكتابة,1وكيفية1ت�سكيل1احلروف1
والكلم���ات,1وكيفي���ة1تنظيم1االأدوات1اخلا�سة1باللع���ب1اأوالدرا�سة,1وكيفية1التعرف1
والتميي���ز1بني1االأ�سكال1االأمامية1من1االأ�سكال1اخللفية,1ومدى1قدرة1الطفل1علي1
متيي���ز1االأحج���ام1واالأ�سكال1واالألوان,1وكيفية1اإجن���از1الطفل1للمهمة1التي1تتطلب1

.(Drew,et al ,1990)1تتبعا1ًالأن�سطة1حمددة

111واأو�سح1(Roger ,2001. 64)1اأن1الطفل1الذي1يعاين1من1م�سكالت1اإدراكية1
بحاجة1اإىل1تدريب1خا�ص1للتغلب1علي1هذه1امل�سكالت,1ولقد1اأ�سارت1اإىل1بع�ص1
التدريبات1التي1ميكن1من1خاللها1التغلب1علي1امل�سكالت1االإدراكية1الب�سرية1

1التي1تعرقل1التح�سيل1االأكادميي.11
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ويتكون الإدراك الب�سري من املهارات التالية :

1 -Visual Discrimination: التمييز الب�سري
111يت�سم���ن1ق���درة1التلمي���ذ1علي1مالحظ���ة1اأوجه1ال�سبه1واأوج���ه1االختالف1بني1
االأ�س���كال1واحل���روف1وم���دى1ه���ذا1االختالف1ب���ني1االأ�سياء.1وقد1ميتل���ك1االأطفال1
الذين1يعانون1من1�سعوبات1التمييز1الب�سري1حدة1اإب�سار1عادية,1ولكن1قد1تكون1
لديه���م1�سعوب���ة1يف1اإدراك1ومتيي���ز1الفرق1ب���ني1مثريين1ب�سري���ني1اأو1اأكرث,1وحني1
يف�سل1االأطفال1يف1متييز1اخل�سائ�ص1املتعلقة1باحلجم1وال�سكل1وامل�سافة1واالإدراك1
العمي���ق1وغريها1من1التف�سيالت1املنا�سبة,1فقد1تكون1لديهم1م�سكالت1يف1معرفة1
وا�ستخ���دام1احل���روف1واالأعداد1والكلمات1يف1القراءة1واحل�ساب,1وقد1توؤثر1�سعوبة1
التمييز1بني1املثريات1علي1كتابة1الطفل1ور�سوماته1)�سريف1اأبوعالم311,19951(.

2 - Visual Memory1الذاكرة الب�سرية
111ه���ي1الق���درة1عل���ي1ا�ستدع���اء1ال�س���ور1الب�سرية1بعد1فرتة1زمني���ة1من1الوقت.1
وتعد1الذاكرة1جزءا1ًاأ�سا�سيا1ًيف1عملية1التعلم,1ومن1اأجل1اكت�ساب1حقائق1ومهارات1
واأف���كار1جدي���دة1ف���اإن1نتائ���ج1اخل���ربات1التعليمي���ة1املح���ددة1يجب1االحتف���اظ1بها.1
فالذاك���رة1ت�ساع���د1علي1اال�ستفادة1من1اخل���ربات1ال�سابقة,1واالنتفاع1من1اخلربات1
احلالي���ة,1وتعدي���ل1للخ���ربات1اجلدي���دة.1ف���اأي1ق�س���ور1يف1الذاكرة1ميك���ن1اأن1يعيق1
1.)Lee2003, 276(عملية1التعلم,1وي�سبب1�سعوبة1خالل1مراحل1حياة1التلميذ

3 -Visual Motor Coordination التاآزر الب�سري – احلركي
11وه���ي1الق���درة1عل���ي1ح���دوث1تنا�س���ق1�سلي���م1ب���ني1الع�س���الت1ومثال1عل���ي1ذلك1
التنا�س���ق1ب���ني1الع���ني1واليد,1وتع���د1القراءة1والكتاب���ة1اأن�سطة1حتت���اج1اإىل1مثل1هذا1
التكامل.وي���ري1)فتح���ي1عبدالرحي���م1وحلي���م1ب�س���اي4091,19881(1اأن���ه1يق�س���د1به1
الق���درة1الفرد1علي1حتقيق1التكامل1ب���ني1االإب�سار1وحركة1اأجزاء1اجل�سم,1والطفل1
الذي1يعاين1من1م�سكالت1يف1التكامل1الب�سري-1احلركي1يجد1�سعوبة1يف1الكتابة1

ويف1نقل1الر�سوم1وما1�سابه1ذلك.
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( -Object recognition1التعرف علي الأ�سياء
11Short term Memory11وه���ي1امله���ارة1الت���ي1تت�سمن1ذاك���رة1ق�س���رية1امل���دى
الأ�س���كال1ب�سري���ة1اأ�سا�سية1مثل1املربعات1واملثلثات1وت���وؤدي1ال�سعوبة1يف1هذه1املهارة1

اإىل1م�ساكل1يف1القراءة1والكتابة)1حممود1�سامل1وجمدي1ال�سحات221,20111(.

5 -Visual Spatial Relationship اإدراك العالقات املكانية
111111العالق���ات1املكاني���ة1ه���ي1ق���درة1التلمي���ذ1عل���ي1متيي���ز1االأ�سي���اء1املحيط���ة1به,1
والت���ي1تظهر1يف1كيفي���ة1االنتقال1من1مكان1اآخر,1وكيفي���ة1اإدراك1موا�سيع1االأ�سياء1
يف1عالقتها1بنف�سها1وعالقتها1باالأ�سياء1االأخرى.1والتلميذ1الذي1لديه1م�سكلة1يف1
هذا1املجال1يكون1غري1قادر1علي1اإدراك1و�سع1االأ�سياء1بالن�سبة1للمثريات1االأخرى1

)انت�سار1يون�ص251,20051(.

6 - Visual Closerالإغالق الب�سري
111وه���ي1ق���درة1الف���رد1عل���ي1اإدراك1ال�س���كل1الكل���ي1اإذا1ظه���ر1من���ه1ج���زء11معني1–
ا�ستكمال1االأجزاء1الناق�سة-1�سواء1يف1كلمة1اأو�سكل.1ويعرفه1)فتحي1الزيات1,20071
105(1باأن���ه1الق���درة1عل���ي1التعرف1علي1ال�سيغة1الكلية1ل�س���يء1ما1من1خالل1�سيغة1

جزئية1له,1اأومعرفة1الكل1حني1يفقد1جزء1اأواأكرث1منه.1

111ويرك���ز1الباحث���ان1يف1الدرا�س���ة1احلالي���ة1عل���ي1تنمي���ة1بع�ص1مه���ارات1االإدراك1
الب�س���ري(1 الب�س���ري,1واالإغ���الق1 الب�سري,التذك���ر1 1وه���ي1)التميي���ز1 الب�س���ري1
وذل���ك1من1خالل1اإ�سرتاتيجية1التعلي���م1العالجي1مب�ساعدة1الكمبيوتر1يف1تقدمي1

االأن�سطة1التدريبية.1

 Remedial Education التعليم العالجي
1111تتن���وع1اأ�سالي���ب1وا�سرتاتيجي���ات1التعلي���م1العالج���ي1وفق���ا1ًلطبيع���ة1ون���وع1
�سعوبة1التعلم1لدي1التلميذ,1وكلها1ثبتت1فعاإىلتها1يف1نتائج1العديد1من1البحوث1
والدرا�س���ات1ومنها:1تفريد1التعليم,1من���وذج1التدريب1املعريف,1والتدري�ص1الدقيق,1
والنم���وذج1البنائ���ي,1وحتلي���ل1املهم���ة,1والتعلي���م1املبا�س���ر,1والنم���وذج1الت�سخي�س���ي1
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الربناجم���ي,1 والتعل���م1 االأق���ران”,1 “تدري����ص1 التع���اوين1 والتدري����ص1 العالج���ي,1
املعي�سي���ة111111111111111111 واال�سرتاتيجي���ات1 املتع���ددة,1 احلوا����ص1 واإ�سرتاتيجي���ة1 والنمذج���ة,1

)ح�سن1زيتون1801,20031-1181(1و)كمال1عبداحلميد1زيتون1311,20031(.

111كم���ا1يوؤك���د1)فتحي1الزيات,2006(1علي1اأن1التعليم1العالجي1ميكن1ا�ستخدام1
كاف���ة1االآلي���ات1الطبي���ة1اأو1الرتبوي���ة,1وال�سلوكي���ة1واملعرفي���ة,1والنف����ص1ع�سبي���ة1
واالإن�ساني���ة,1املبا�س���رة1وغ���ري1املبا�س���رة1لتح�س���ني1امله���ارات1النمائي���ة1واالأكادميية,1
با�ستخ���دام1اآلي���ات1معين���ة,1لفئ���ة1معين���ة,1بالتطبي���ق1عل���ي1حمت���وى1مع���ني1لفرتة1

معينة,1لتحقيق1االأهداف1املرغوبة.

111اإن1التعلي���م1العالج���ي1ذات1فعالي���ة1وا�سح���ة1يف1حت�س���ني1االأداء1االأكادمي���ي1
وكذلك1ال�سعوبات1النمائية1وهذا1ما1اأظهرته1نتائج1كثري1من1الدرا�سات,1فدرا�سة111111111111
)ع���زة1ال�سي���د,2001(1هدف���ت1للتحق���ق1من1فاعلي���ة1التعليم1العالج���ي1يف1تخفيف1
�سعوب���ات1التعل���م1النمائي���ة1وذل���ك1بت�سمي���م1برنام���ج1تدريبي1قائم1عل���ي1اجلانب1
الت�سخي�س���ي1العالج���ي1لعين���ة1قوامه���ا1)40(1تلمي���ذ1وتلميذة1م���ن1ذوي1�سعوبات1
التعل���م1النمائي���ة1بال�سف1الراب���ع1االبتدائي1مق�سم���ني1اإىل1جمموعتني1جتريبية1
و�سابط���ة,1ومبعاجل���ة1بيان���ات1الدرا�س���ة1با�ستخدام1اختب���ار1)ت(,1اأك���دت1الدرا�سة1
علي1فاعلية1الربنامج1التدريبي1يف1تخفيف1�سعوبات1التعلم1النمائية1لدي1اأفراد1
املجموع���ة1التجريبي���ة,1باملقارن���ة1باأف���راد1املجموع���ة1ال�سابطة,وذل���ك1م���ن1خالل1

اأدائهم1علي1االختبارات1واملقايي�ص1امل�ستخدمة1يف1الدرا�سة.1

11111ويوؤك���د1)فتح���ي1الزي���ات,20071(1اأن1م���ن1مبادئ1التعلي���م1العالجي1اأن1يقدم1
املعل���م1اآليات1تقني���ة1اأوتكنولوجية1اأوعلمي���ة1جديدة,1م�ستخدم���ا1ًال�سبورة1اأوجهاز1
عر����ص1ال�سرائح1اأوال�سفافيات,1اأوال�سرائح1مل�ساعدة1الطالب1ذوي1�سعوبات1التعلم1
عل���ي1ا�ستيع���اب1امل���ادة1العلمي���ة,1واأن1يعر����ص1املعل���م1امل���ادة1العلمي���ة1بلغ���ة1وا�سحة,1
ومبعدل1ي�سمح1للطالب1ذوي1�سعوبات1التعلم1من1ا�ستيعابها,1ومبتابعة1الدرو�ص1
اأواملحا�س���رات1با�ستخ���دام1خمتل���ف1الو�سائ���ط1الب�سرية1وال�سمعي���ة1وغريها,1واأن1
ي�سم���ح1للط���الب1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1با�ستخ���دام1الكمبيوت���ر1اأواحلا�سب1االآيل1
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يف1مراجع���ة1كتاباته���م1وعملياته���م1احل�سابية,وواجباته���م1اأوتكليفاته���م1اأو1امله���ام1
املطلوبة1منهم,1واأن1يعطي1املعلم1تدريبات1وتطبيقات1للدرو�ص1واملو�سوعات1عقب1
عر�س���ك1له���ا,1وي�سح���ح1هذه1التدريب���ات1اأو1الواجب���ات1اأو1التطبيق���ات,1مع1تقدمي1
تغذي���ة1راجع���ة1فورية1للط���الب1ذوي1�سعوبات1التعلم1علي1نحو1خا����ص,1مع1اإعادة1
�س���رح1م���ا1ت���ري1اأنه1مل1يت���م1ا�ستيعابه1علي1النح���و1املرجو.1وهذه1ه���ي1االأ�س�ص1التي1
اعتم���د1عليه���ا1الباحث���ان1عن���د1ت�سميم���ه1للربنام���ج1العالجي1املق���رتح11مب�ساعدة1

الكمبيوتر1يف1الدرا�سة1احلالية.

 Computer Assisted Instruction1111وميكن1التعلم1مب�ساعدة1احلا�سب1االآيل
(CAI)11حي���ث1يق���وم1احلا�س���ب1االآيل1ب���دور1املعل���م1اأو1املوج���ه,1في�س���ري1باملتعل���م1يف1
�سل�سلة1من1الدرو�ص1واالأن�سطة1والتمارين1واالأ�سئلة1يف1بيئة1غنية1بعوامل1التعزيز1
والتحفيز1والت�سجيع1حتي1يتمكن1املتعلم1من1ا�ستيعاب1املادة1العلمية,1ويالحظ1يف1
هذا1املحور1تويل1احلا�سب1االآيل1زمام1املبادرة1التعليمية)عبداالإله1العرفج1واآخرون1
1161,2012(.1وم���ن1الربجمي���ات1التي1يقدمها1احلا�سب1االآيل1برجميات1التدريب1
واملمار�س���ة1حي���ث1يقدم1الربجمية1عدد1كبري1من1االأ�سئل���ة1والتمارين1والتدريبات1
حول1املو�سوع,1وتتمحور1مهمة1املتعلم1حول1االإجابة1عنها1وال�سري1قدما1ًنحو1اتقان1
املو�س���وع,1وي�ساح���ب1كل1اإجابة1يقوم1به���ا1التعلم1تعزيز1ال�سحي���ح1منها1وت�سويب1
اخلطاأ,1كذلك1برجميات1االألعاب1التعليمية11Educational1Games1حيث1يعر�ص1
هذا1النوع1من1الربجميات1املحتوى1يف1قالب1ترفيهي1يتناف�ص1فيه1املتعلمون1من1
خ���الل1االإجاب���ة1عن1اأ�سئلة1ومتارين,1وتت�سم1تل���ك1الربجميات1باالإثارة1والتحفيز

)عبداالإله1العرفج1واآخرون121-1201,20121(.1

111وي���ري1)بطر����ص1حافظ2151,20091(1اأن1اأنظمة1التعل���م1باحلا�سوب1يت�سم1مبزايا1
ت�ساعد1ذوي1�سعوبات1التعلم1ب�سكل1جيد1وذلك1الأن1:

احلا�س���وب1يوف���ر1فر�سا1ًكافي���ة1للمتعلم1للعمل1ب�سرعت���ه1اخلا�سة,1مما1يقرب1- 
من1مفهوم1تفريد1التعليم.

ي���زود1احلا�س���وب1املتعل���م1بتغذية1راجع���ة1فورية,1وبح�س���ب1ا�ستجابته1للموقف1- 
التعليمي.
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الت�سوي���ق1:1حي���ث1يعترب1الت�سويق1م�ساف���ا1ًاإىل1الدافعية1من1العوامل1الهامة1- 
يف1جناح1املتعلم.

قابلي���ة1احلا�س���وب1لتخزي���ن1ا�ستجابات1املتعل���م1ور�سد1ردود1اأفعال���ه1ومراقبة1- 
مدى1تقدمه1يف1عملية1التعلم.

التغلب1علي1الفروق1الفردية,1حيث1يوجد1يف1احلا�سوب1برامج1تراعي1قدرات1- 
التالميذ1و�سرعتهم1يف1اال�ستجابة1وغريها.

-1يوفر1احلا�سوب1الوقت1واجلهد1بالن�سبة1للمتعلم1واملعلم.

الإدراك الب�س�ري والتعلي�م العالج�ي والكمبيوتر لدي التالمي�ذ ذوي �سعوبات 
التعلم:

111تع���د1�سعوب���ات1االإدراك1ب�سفة1عامة1و�سعوبات1االإدراك1الب�سري1خا�سة1م�سكلة1
كبرية1وهي1لي�ست1م�سكلة1يف1حد1ذاتها1ولكن1ما1يجعلها1م�سكلة1خطرية1ومت�سعبة1
ه���و1االآث���ار1املرتتب���ة1عل���ي1الق�س���ور1فيه���ا1والت���ي1تظه���ر1يف1�سعوب���ات1يف1الق���راءة1
والكتاب���ة1واحل�ساب1والت���دين1الوا�سح1يف1التح�سيل1الدرا�س���ي1وقد1اأكد1علي1ذلك1
درا�س���ات1(Corondli , et al, 1999)11و)فتح���ي1الزي���ات,1998(1واأك���د1عل���ي1ذلك1
)بطر����ص1حاف���ظ441,20091(,1و)عادل1عب���داهلل2011,3641(,1وميكن1تخفيف1حدة1
ه���ذه1امل�سكل���ة1با�ستخ���دام1ا�سرتاتيجي���ات1وبرام���ج1تعليم1عالجي1ت�سه���ل1وتدريب1
ه���وؤالء1التالميذ1علي1اأوجه1الق�سور1وذلك1الأن1التعليم1العالجي1كما1تراه1)مني1
احلدي���دي,20061(1ه���و1جملة1من1االإجراءات1يتم1تنفيذه���ا1لتح�سني1اأداء1الطالب1
اأوت�سحيح���ه1لي�سب���ح1قريبا1ًم���ن1االأداء1الطبيعي1ومن1اأه���م1خ�سائ�سه1اأنه1مكثف1
وينفذ1علي1م�ستوى1فردي,1وهو1ميثل1اإ�سرتاتيجية1عامة1اأكرث1مما1ميثل1اأ�ساليب1

تعليمية1حمددة,1وي�سمل1التعليم1العالجي1علي1اخلطوات1التالية1:
11 تقييم1احلاجات1التعليمية1للطالب.-
21 ت�سميم1اخلطة1التدري�سية.-
31 تنفيذ1اخلطة1التدري�سية.-
41 تقييم1اأداء1الطالب.-
51 اإع���ادة1تقيي���م1حاج���ات1الطال���ب1وت�سميم1خط���ة1تدري�سية1جدي���دة1وتنفيذها1-

وتقييم1فاعليتها,1واال�ستمرار1بدورة1التعليم1العالجي.
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1111ويذك���ر1)حمم���د1عبداملوؤم���ن20091(1اأن1التعلي���م1العالج���ي1يه���دف1اإىل1اإتق���ان1
التلمي���ذ1للمه���ارات1الت���ي1يج���د1�سعوب���ات1يف1تعلمه���ا1بالطريق���ة1العادي���ة1واملنهج1

العادي1واملعلم1العادي.

111وميكن1اأن1تتح�سن1اأوجه1الق�سور1يف1االإدراك1الب�سري1اإذا1ما1ا�ستخدمنا1التعليم1
العالج���ي1مب�ساعدة1الكمبيوتر1وهذا1ما1يوؤكد1عليه1)بطر�ص1حافظ2151,20091(1
يف1اأنه1ميكن1ا�ستخدام1الكمبيوتر1كم�ساعد1يف1العملية1التعليمية1يف1عدة1جماالت,1

منها1ما1يلي1:
11 -1Tutorial Mode1اأ�سلوب1املعلم1الكمبيوتري1اخلا�ص
21 -11Drill& Practice Mode1اأ�سلوب1التدريب1واملمار�سة
31 -1Modeling & Simulation1اأ�سلوب1النمذجة1واملحاكاة
41 -1Programming & Problem Solving1اأ�سلوب1الربجمة1وحل1امل�سكالت
51 -1Computer Games1اأ�سلوب1االألعاب1الكمبيوترية
61 -Intelligent CAI1التعلم1الذكي1مب�ساعدة1بالكمبيوتر
1

 Computer –assisted instruction11111ويع���د1التعل���م1مب�ساع���دة1الكمبيوت���ر
11CAIكم���ا1ي���ري1)عادل1عب���داهلل,2009(1مبثابة1اأحد1اأهم1املفاهي���م1العديدة1التي1
برزت1يف1هذا1امليدان,1والتي1تت�سمن1م�سمي1الكمبيوتر1كم�سطلح1اأ�سا�سي1وي�سري1
ذل���ك1االأ�سل���وب1اإىل1اأي1ن���وع1من1ا�ستخدام1الكمبيوت���ر1يف1املواقف1الرتبوية11والتي1
1,simulation1تت�سم���ن1التمرين���ات,1واملمار�سة,1والتدري���ب,1والتماثل1اأو1املماثل���ة
واإدارة1التعلي���م,1والتدريب���ات1االإ�سافي���ة,1والربام���ج,1واإع���داد1قواع���د1للبيان���ات,1
والكتاب���ة1با�ستخ���دام1معال���ج1الكلمات.1ويع���د1التعلم1مب�ساع���دة1الكمبيوتر1اأ�سلوب1
تفاعل���ي11Interactive1يف1التعلي���م1ي�ستجي���ب1املتعل���م1بفاعلي���ة1خالل���ه1مل���ا1ي���راه,1
وللمعلوم���ات1الت���ي1ميثله���ا,1ويعم���ل1ه���ذا1االأ�سلوب1عل���ي1ا�ستخ���دام1الكمبيوتر1يف1
�سبي���ل1تق���دمي1امل���ادة1التعليمية1املن�س���ودة,1وحتديد1مع���دل1ال�سرعة1الت���ي1يتم1بها1
التعلم,1وتوجيه1املتعلم1واإر�ساده1اإىل1تلك1املواد1االإ�سافية1التي1يكون1من1�ساأنها1اأن1

تلبي1احتياجاته,1واأن1تعمل1علي1اإ�سباع1حاجاته1املختلفة.11
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الدرا�صات ال�صابقة : 
111يعر����ص1الباحث���ان1لدرا�س���ات1�سابق���ة1تناول���ت1االإدراك1الب�س���ري1ومهارات���ه1عند1
التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1من1خالل1برامج1تدريبية1متنوعة1وا�سرتاتيجيات1

خمتلفة1لتح�سني1مهاراتهم1النمائية1:

11تق���وم1درا�س���ة1)عوني���ة1�سواحل���ة,19931(1عل���ي1ت�سمي���م1برنامج1تدريب���ي1ملهارات1
االإدراك1الب�سري1للطلبة1ذوي1امل�سكالت1التعليمية,1وقيا�ص1فاعلية1هذا1الربنامج1
يف1حت�س���ني1القدرة1االإدراكية1الب�سرية1لهوؤالء1الطلبة.1تكونت1عينة1الدرا�سة1من1
)60(1طالبا1ًوطالبة1مت1تق�سيمهم1بطريقة1ع�سوائية1اإىل1جمموعتني1مت�ساويتني1
يف1الع���دد1,1وبطريق���ة1القرعة1اعتربت1اأحداهما1جتريبي���ة1والثانية1�سابطة.1وقد1
ا�ستخ���دم1اختب���ار1)ماري���ني1فرو�ستج(1ل���الإدراك1الب�سري1املطور1للبيئ���ة1االأردنية1
لتحدي���د1م�ست���وى1اأداء1االأطفال1علي1مهارات1االإدراك1الب�سري1لكال1املجموعتني1
قبل1تطبيق1الربنامج1وبعده.1وقد1تو�سلت1الدرا�سة1اإىل1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1ً
ب���ني1املجموعتني1يف1مهارات1االإدراك1الب�سري1ل�سالح1املجموعة1التجريبية.1كما1
اأظه���رت1النتائ���ج1ب���اأن1هناك1فروق���ا1ًذات1دالل���ة1اإح�سائية1ب���ني1املجموعتني1تعزي1

ملتغري1اجلن�ص1ل�سالح1االإناث.1

111اأم���ا1درا�س���ة1ديكو�س���ك1(Dikowski,1996)11فق���د1ا�ستهدف���ت1الك�س���ف1ع���ن1اأثر1
التدري���ب1عل���ي1املهارات1اليدوية1يف1عالج1التالمي���ذ1ذوي1�سعوبات1الكتابة,1وذلك1
عل���ي1عين���ة1قوامه���ا)10(1تلمي���ذا1ًوتلمي���ذة1م���ن1ذوي1�سعوب���ات1الكتاب���ة1باملرحلة1
االبتدائي���ة,1م���ن1خ���الل1ا�ستخ���دام1اأن�سط���ة1ب�سري���ة1حركي���ة1لتنمي���ة1الق���درات1
امليكانيكي���ة1لدي1اأفراد1العينة,1باالإ�سافة1اإىل1ا�ستخ���دام1اأن�سطة1اأخري1با�ستخدام1
الكمبيوت���ر1لتنمي���ة1التتبع1واالإغ���الق1الب�سري1والتتابع1والتكام���ل1املكاين.1وكان1
م���ن1اأه���م1النتائج1الت���ي1تو�سلت1اإىلها1الدرا�سة1اأن801%1م���ن1اأفراد1العينة1اأظهروا1
حت�سن���ا1ًدااًل1يف1مه���ارات1التكام���ل1الب�س���ري1–احلرك���ي,1كما1اأ�س���ارت1نتائج1تقارير1
املعلم���ني1واالآب���اء1اإىل1ح���دوث1حت�س���ن1ملحوظ1يف1الق���درات1الكتابية1ل���دي1هوؤالء1

التالميذ.
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111وتبح���ث1درا�س���ة1ويبم���ان1ومورين�س���ي1(Wapman & Morency ,2002)1يف1
التعرف1علي1اأثر1املعاجلة1الب�سرية1وال�سمعية1بالن�سبة1للتح�سيل1الدرا�سي1علي1
تالميذ1املرحلة1االبتدائية1من1خالل1درا�سة1تتبعية.1بداأت1الدرا�سة1بعينة1قوامها1
)259(1تلمي���ذا1ًم���ن1تالمي���ذ1ال�س���ف1االأول1االبتدائي,1انخف�ص1عدده���م1اإىل11201
تلمي���ذا1ًعندم���ا1و�سل���وا1اإىل1ال�سف1ال�ساد����ص1االبتدائي1نظرا1ًلتخل���ف1الباقني1يف1
ال�سف���وف1الدرا�سي���ة,1وانتق���ال1بع�ص1التالمي���ذ1اإىل1مدار�ص1اأخ���ري.1ومن1خالل1
الدرا�س���ة1التتبعي���ة1تو�سل���ت1الدرا�س���ة1اإىل1اأن1امل�س���كالت1االإدراكي���ة1اختف���ت1ل���دي1
التالمي���ذ1قبل1نهاية1ال�سف1الثال���ث.1كما1اأن1حاالت1التاأخر1يف1النمواالإدراكي1لها1

عالقة1م�ستمرة1بالتح�سيل1الدرا�سي1خالل1ال�سفوف1الدرا�سية1االأويل.

111اأم���ا1درا�س���ة1(Rosenquist,et al ,2003)11حاول���ت1التع���رف1عل���ي1ال�سعوب���ات1
النوعي���ة1النمائية1)االإدراك1الب�سري1(1لذوي1�سعوب���ات1التعلم1مقارنة1باأقرانهم1
العاديني,حيث1تكونت1الدرا�سة1من1751طفال1من1ذوي1�سعوبات1التعلم,1و180طفال1
عادي���ا1ًيف1املرحل���ة1االبتدائي���ة.1وق���د1قي�س���ت1تل���ك1ال�سعوبات1من1خ���الل1مقايي�ص1
االإدراك1الب�س���ري1باالإ�ساف���ة1اإىل1املقايي����ص1اخلا�س���ة1بالذاك���رة1الب�سري���ة.1وق���د1
اأ�سفرت1نتائج1الدرا�سة1عن1عدم1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائيا1ًبني1جمموعتي1
ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1والعاديني1يف1تخزين1املعلوم���ات1الب�سرية1التي1تدخل1اإىل1

خمزون1اللوحة1الب�سرية1– املكانية1من1خالل1مهام1الت�سابه1الب�سري.

111وتعر����ص1فيون���ا1ريت�سرد�س���ون1(Fiona Richardson ,2006)1لفوائد1النماذج1
املقدم���ة1حا�سوبيا1ًلذوي1�سعوب���ات1التعلم1واملعاقني1منائي���ا11ًبا�ستخدام1التدري�ص1
العالج���ي,1حي���ث1وج���دت1اأن1النم���اذج1احلا�سوبي���ة1لي�س���ت1اأداة1قوية1فق���ط1يف1فهم1
�سلوكه���م1ولك���ن1اأي�س���ا1ًت�ساعدنا1يف1ا�ستك�س���اف1ق�سايا1ميكانيزم1عملي���ة1التعلم1يف1
النظام1االإدراكي1وكيف1ميكن1ا�ستخدام1التقنيات1احلديثة1يف1يف1حت�سني1مهاراتهم1
االإدراكي���ة1مل���ا1له���ا1من1اآث���ار1اإيجابي���ة1يف1اجلوان���ب1االأكادميية,1ملا1يتوف���ر1فيها1من1
عنا�سر1الت�سويق1واملتعة1والب�ساطة1والأن1معظم1االأطفال1يقبلون1علي1ممار�ستها.
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111كما1تبحث1درا�سة1مينا1تورمانن(Minna Tormanen ,2008)11اإىل1ما1اإذا1كان1
التدريب1ال�سمع1ب�سري1باحلا�سوب1وبدون1اأي1اأدوات1لفظية1له1تاأثري1عالجي1علي1
 Attention1111وا�سطراب1االنتباهDyslexia1سعوبات1التعلم,1مثل1ع�سر1القراءة�
11deficit disorderوق���د1طب���ق1الباحث���ان1مقيا����ص1قبل���ي1وبع���دي1ملجموع���ة1م���ن1
االأطفال1)ن=621(ترتاوح1اأعمارهم1بني71-1191�سنة,1وقد1ا�ستمر1التدريب1بوا�سطة1
احلا�س���ب1ثماني���ة1اأ�سابي���ع1بواقع1مرت���ني1اأ�سبوعيا1ًمل���دة1151دقيق���ة1للجل�سة.1وبعد1
فرتة1التدريب1ظهرت1دالالت1اإح�سائية1عند1مقارنة1القيا�سني1القبلي1والبعدي,1
ووفقا1ًلفرو�ص1الدرا�سة1فاإن1االأطفال1االأ�سغر1يف1ال�سن1والذين1يعانون1من1ع�سر1
الق���راءة1ا�ستف���ادوا1اأك���رث1من1التدخ���ل1واإج���راءات1التدريب1عل���ي1احلا�سب1خا�سة1
االإدراك1الب�س���ري,1وق���د1كان1له1تاأثري1اإيجابي1اأي�سا1ًللتدريب1ال�سمع1ب�سري1علي1
االأطف���ال1االأك���رب1�سن���ا1ًالذي���ن1يعانون1من1ع�سر1الق���راءة1واملفاج���ئ1يف1الدرا�سة1اأن1
االأطفال1الذين1يعانون1من1ا�سطراب1االنتباه1ا�ستفادوا1من1هذا1التدخل,1وطبقا1ً
الآراء1املعلمني1فاإن1التدخل1كان1له1اأثر1اإيجابي1علي1ال�سلوك1املدر�سي1للتالميذ.

111وهدف���ت1درا�س���ة1)ع���ادل1عب���داهلل,2009(1اإىل1معرف���ة1فعالي���ة1برنام���ج1تدريب���ي1
مب�ساعدة1احلا�سب1االآيل1يف1تنمية1مهارة1الت�سنيف1لدي1عينة1من1تالميذ1ال�سف1
االأول1االبتدائ���ي1املعر�س���ني1خلطر1�سعوبات1التعل���م,1وذلك1يف1اإطار1نظرية1النمو1
العقل���ي1املعريف1عند1ج���ان1بياجيهPiaget,J1.1واأظهرت1النتائ���ج1فعالية1الربنامج1

التدريبي1يف1حت�سني1مهارة1الت�سنيف1لدي1عينة1الدرا�سة1ب�سكل1دال.

اإىل1 1(Irene Mammarella, 2010) ماماري���ال ايري���ن1 درا�س���ة1 وهدف���ت1 1 1 1
التع���رف1علي1االإدراك1الب�سري1واإعاقات1الذاكرة1لدي1االأطفال1املعر�سني1خلطر1
�سعوب���ات1التعل���م1غ���ري1اللفظي,ولتحقيق1ه���ذا1الهدف1قامت1الباحث���ة11ا�ستخدام1
التعلي���م1العالج���ي1لفح����ص1جمموعت���ني1ت���رتاوح1اأعماره���م1ب���ني111-1,131اأح���د1
هات���ني1املجموعتني1لديه���م1اأعرا�ص1�سعوبات1تعلم1غري1لفظية1من1خالل1برامج1
حا�سوبي���ة1)ن=181(1واالأخ���رى1جمموع���ة1�سابط���ة1ال1يعان���ون1م���ن1�سعوبات1تعلم1
)ن=181(,1وق���د1اأجري���ت1املجان�س���ة1بني1املجموعت���ني1يف1الق���درات1اللفظية1العامة1
والعمر1واجلن�ص1وامل�ستوى1االقت�سادي1االجتماعي,1كما1طبقت1الباحثة1مقايي�ص1
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الذاك���رة1العامل���ة1الب�سري���ة1ال���ذي1ي�سم���ل1اإج���راءات1ب�سري���ة1متزامن���ة1وكذل���ك1
اختبارات1خداع���ات1ب�سرية1تقليدية,1واختبارات1اأ�سكال1غام�سة1تقليدية,1واأي�سا1ً
اختبارات1االإدراك1الب�سري,1وقد1ك�سفت1الدرا�سة1علي1اأن1اأداء1االأطفال1املعر�سني1
خلط���ر1�سعوب���ات1التعل���م1كان1اأ�سوء1م���ن1املجموعة1ال�سابط���ة1يف1الذاكرة1العاملة1
الب�سري���ة1واالإدراك1الب�س���ري,1وتوؤك���د1الدرا�س���ة1عل���ي1حاجة1االأطف���ال1املعر�سني1
خلطر1�سعوبات1التعلم1غري1اللفظي1اإىل1احلاجة1اإىل1تدخالت1ب�سرية1مربجمة1
بوا�سط���ة1احلا�س���ب1لتح�س���ني1بع����ص1مه���ارات1االإدراك1الب�س���ري1خا�س���ة1الذاكرة1

الب�سرية1والتمييز1الب�سري.

تعقيب علي الدرا�صات ال�صابقة :
11 1تهدف1معظم1الدرا�سات1ال�سابقة1اإىل1التعرف1علي1فعالية1التعليم1العالجي1-

االإدراك1 تنمي���ة1 يف1 االآيل1 احلا�س���ب1 ا�ستخ���دام1 وبرام���ج1 التدري���ب1 وبرام���ج1
الب�سري1ومهاراته1املختلفة1من1خالل1ا�سرتاتيجيات1خمتلفة1واأثر1ذلك1علي1
حت�سيله���م1الدرا�سي1مثل1درا�سة1)عونية1�سواحلة,19931(,1ودرا�سة1ديكو�سك1
 (Dikowski,1996)1الت���ي1هدف���ت1للك�س���ف1عن1اأثر1التدري���ب1علي1املهارات1
اليدوي���ة1يف1ع���الج1التالميذ1ذوي1�سعوب���ات1الكتابة11من1خالل1جمموعة1من1
 (Wapman & Morency1االأن�سطة1الب�سرية.1ودرا�سة1ويبمان1ومورين�سي
 (2002,الت���ي1هدف���ت1اإىل1التع���رف1عل���ي1اأث���ر1املعاجل���ة1الب�سري���ة1وال�سمعية1
بالن�سبة1للتح�سيل1الدرا�سي1علي1تالميذ1املرحلة1االإبتدائية.1وكذلك1درا�سة1
فيون���ا1ريت�سرد�س���ون1 (Fiona Richardson ,2006)1الت���ي1تعر����ص1لفوائد1
النم���اذج1املقدم���ة1حا�سوبيا1ًلذوي1�سعوبات1التعل���م1واملعاقني1منائياً,1وغريها1
م���ن1الدرا�س���ات.1وقد1�سجع1ه���ذا1الباحثان1عل���ي1ا�ستخ���دام1التعليم1العالجي1
مب�ساع���دة1الكمبيوتر1م���ع1التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعل���م1لتح�سني1اإدراكهم1

الب�سري.1
21 توؤك���د1بع�ص1الدرا�سات1علي1اأهمية1تنمية1مهارات1االإدراك1الب�سري1يف1تنمية1-

التح�سي���ل1االأكادمي���ي1والنمو1املعريف1كما1يف1درا�س���ة1)عونية1�سواحلة,1993(1
علي���ه1 اأك���د1 وم���ا1 1 1Christensen and Gerber (1990) ودرا�س���ة1

)عادل1عبداهلل2011,1(1
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31 توؤك���د1نتائ���ج1درا�سة1ايرين1ماماري���ال(Irene Mammarella, 2010)11علي1-
حاج���ة1االأطف���ال1املعر�سني1خلطر1�سعوبات1التعلم1غ���ي1اللفظي1اإىل1احلاجة1
اإىل1تدخ���الت1ب�سري���ة1مربجم���ة1بوا�سط���ة1احلا�س���ب11والتعلي���م1العالج���ي1
لتح�سني1بع�ص1مهارات1االإدراك1الب�سري1خا�سة1الذاكرة1الب�سرية1والتمييز1
الب�س���ري.1111ودرا�س���ة1 (Rosenquist,et al ,2003)1الت���ي1اأ�سف���رت1نتائجها1
ع���ن1ع���دم1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائيا1ًب���ني1جمموعت���ي1ذوي1�سعوبات1
التعل���م1والعادي���ني1يف1تخزي���ن1املعلوم���ات1الب�سري���ة1التي1تدخ���ل1اإىل1خمزون1
اللوح���ة1الب�سري���ة1– املكاني���ة1م���ن1خالل1مه���ام1الت�ساب���ه1الب�س���ري.1ودرا�سة1
)عوني���ة1�سواحل���ة,19931(1التي1وقد1تو�سلت1الدرا�س���ة1اإىل1وجود1فروق1دالة1
اإح�سائي���ا1ًب���ني1املجموعت���ني1يف1مه���ارات1االإدراك1الب�سري1ل�سال���ح1املجموعة1
التجريبي���ة.1كم���ا1اأظه���رت1النتائج1باأن1هناك1فروق���ا1ًذات1داللة1اإح�سائية1بني1
املجموعت���ني1تعزي1ملتغري1اجلن�ص1ل�سالح1االإن���اث.1وقد1ا�ستفاد1الباحثان1من1
ه���ذه1الدرا�سات1عند1حتديد1االأهداف1واالإج���راءات1والعينة,1واالأدوات1خا�سة1
مقيا����ص1االإدراك1الب�س���ري1الغ���ري1لفظي1وعن���د1ت�سميم1الربنام���ج1وجل�ساته1

وكذلك1يف1تدعيم1االإطار1النظري.

ف��رو�س الدرا�صة : 
11 توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1ب���ني1متو�سطي1رتب1درج���ات1املجموعتني1-

التجريبي���ة1وال�سابط���ة1من1تالميذ1ال�سف1الث���اين1االبتدائي1ذوي1�سعوبات1
التعل���م1يف1القيا����ص1البع���دي1يف1مه���ارات1االإدراك1الب�سري1ل�سال���ح1املجموعة1

التجريبية1“.
21 2-توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1ب���ني1متو�سطي1رتب1درج���ات1املجموعة1-

التجريبي���ة1م���ن1تالمي���ذ1ال�س���ف1الثاين1االبتدائ���ي1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1يف1
القيا�س���ني1القبل���ي1والبع���دي1يف1مه���ارات1االإدراك1الب�س���ري1ل�سال���ح1القيا�ص1

البعدي1“ 
31 3-ال1توج���د1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعة1-

ال�سابط���ة1م���ن1تالمي���ذ1ال�س���ف1الث���اين1االبتدائ���ي1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1يف1
القيا�سني1القبلي1والبعدي1يف1مهارات1االإدراك1الب�سري.
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41 ال1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1ب���ني1متو�سطي1رتب1درج���ات1املجموعة1-
التجريبية1من1تالميذ1ال�سف1الثاين1االبتدائي1من1التالميذ1ذوي1�سعوبات1
التعل���م1يف1القيا�س���ني1البع���دي1والتتبع���ي1يف1مه���ارات1االإدراك1الب�سري1وذلك1

بعد1مرور1�سهرين1من1تطبيق1الربنامج.

حدود الدرا�صة : 
11 مت1اإج���راء1الدرا�س���ة1مبدر�س���ة1زي���د1ب���ن1ثاب���ت1االبتدائي���ة1مبحافظ���ة1اخل���رج1-

باململكة1العربية1ال�سعودية1علي1عينة1من1التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم.
21 تقت�س���ر1الدرا�سة1علي1عينة1تتكون1من1)32(1طالبا1ًمن1طالب1ال�سف1الثاين1-

االبتدائ���ي1مق�سم���ة1اإىل1جمموعتني1ق���وام1االأويل1املجموعة1التجريبية1)16(1
تالمي���ذ1م���ن1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1والثاني���ة1املجموع���ة1ال�سابط���ة1قوامه���ا11111111111111

)116(1تالميذ1من1ذوي1�سعوبات1التعلم1.
31 كم���ا1تقت�س���ر1الدرا�س���ة1عل���ي11حت�س���ني1م�ست���وى1مه���ارات1االإدراك1الب�س���ري1-

للتالمي���ذ1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1من1خ���الل1اإ�سرتاتيجي���ة1التعليم1العالجي1
مب�ساعدة1احلا�سب1االآيل.

41 احلدود1الزمنية1للدرا�سة1احلالية1هي1العام1الدرا�سي14341-114351ه�����.-
51 يتكون1الربنامج1التدريبي1من1211جل�سة1مق�سمة1اإىل131مراحل.11-

منهج الدرا�صة واإجراءاتها :
منهج الدرا�سة:

111ا�ستخ���دم1الباحث���ان1املنهج1التجريبي1يف1الدرا�س���ة1احلالية,1حيث1اأنها1تقوم1علي1
ت�سمي���م1املجموعتني1)جتريبي���ة1و�سابطة1(.1حيث1يري���د1الباحثان1التعرف1علي1
فعالي���ة1الربنام���ج1التدريب���ي1امل�ستخ���دم1يف1الدرا�س���ة1احلالي���ة1)املتغ���ري1امل�ستقل(1
عل���ي1حت�س���ني1مه���ارات1االإدراك1الب�س���ري1)متغري1تابع1(1وذلك1م���ن1خالل1قيا�ص1

املتغريات1قبل1تطبيق1الربنامج1التدريبي1وبعده1)قيا�ص1قبلي1وبعدي(.
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جمتمع الدرا�سة :
111يتك���ون1جمتم���ع1الدرا�س���ة1م���ن1التالمي���ذ1ذوي1�سعوبات1التعل���م1بال�سف1الثاين1
االبتدائ���ي1مبدر�سة1زيد1ب���ن1ثابت1مبحافظة1اخلرج1باململك���ة1العربية1ال�سعودية,1

للعام1الدرا�سي14341-11435ه����.

عينة الدرا�سة: 
تكون���ت1عين���ة1الدرا�سة1من1321تلميذا1ًذوي1�سعوبات1التعل���م1من1الذكور,1مق�سمة1
اإىل1161تلمي���ذا1ً)جمموع���ة1جتريبي���ة(,1و116تلمي���ذا1)جمموعة1�سابط���ة1(.1وقام1
الباحث���ان1باملجان�سة1بني1اأفراد1املجموع���ة1التجريبية1واأفراد1املجموعة1ال�سابطة1
يف1متغ���ريات1العم���ر1الزمن���ي1ون�سب���ة1الذكاء1وامل�ست���وى1االقت�س���ادي1واالجتماعي1

والثقايف1واجلدول1التايل1يو�سح1ذلك.

جدول)1(
 يبني قيم u,w,z  يو�صح متو�صط رتب درجات املجموعتني التجريبية وال�صابطة  ن= 32.

المجموعةالمتغير
متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

UWz
مستوى 
الداللة

العمر 
الزمني

تجريبية
ضابطة

7.41
7.45

50.00
51.00

غير دالة-22.0051.000.055

تجريبيةنسبة الذكاء
ضابطة

7.20
7.66

53.00
52.00

غير دالة-21.0053.000.125

المستوى 
االجتماعي

تجريبية
ضابطة

8.30
7.56

60.00
55.00

غير دالة-16.0049.000.0844

المستوى 
االقتصادي

تجريبية
ضابطة

7.68
7.14

55.34
50.53

غير دالة-23.0047.000.0243

المستوى 
الثقافي

تجريبية
ضابطة

8.55
7.65

57.00
51.00

غير دالة-17.0045.000.652

الدرجة 
الكلية

تجريبية
ضابطة

7.87
7.45

57.00
51.00

غير دالة-19.0048.000.694

111وللتحق���ق1م���ن1املجان�سة1بني1املجموعتني1)التجريبي���ة1وال�سابطة1(1يف1مهارات1
 (TVPS) Test of الب�س���ري1 االإدراك1 اختب���ار1 تطبي���ق1 الب�س���ري,1مت1 االإدراك1
 (Morrison جاردن���ر1 مور�س���ون1 اإع���داد1 1 1Visual –Perceptual Skills
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11Gardener , 1982تعري���ب1فتح���ي1ال�سيد1عبدالرحي���م1واآخرون1)1992(.1وقد1
ا�ستخ���دم1الباحث���ان1ح�س���اب1قي���م1U,Z,W1حل�س���اب1الف���روق1يف1متو�سط���ات1رت���ب1

درجات1مهارات1االإدراك1الب�سري1يف1القيا�ص1القبلي.

جدول )2(
 املجان�صة بني جمموعتي الدرا�صة يف مهارات الإدراك الب�صري

المجموعةاألبعادالمهارات
متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

UWZ مستوى
الداللة

اإلدراك 
البصري

التمييز 
البصري

تجريبية
ضابطة

6.30
5.34

48.00
45.00

غير دالة-21.0050.000.052

التذكر 
البصري

تجريبية
ضابطة

6.32
5.67

54.00
57.00

غير دالة-23.0051.000.132

اإلغالق 
البصري

تجريبية
ضابطة

8.14
7.24

63.00
54.00

غير دالة-18.0047.000.0455

الدرجة 
الكلية

تجريبية
ضابطة

7.12
7.83

50.00
51.00

غير دالة-23.0049.000.054

يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1اأنه1ال1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1املجموعة1
التجريبية1وال�سابطة1يف1مهارات1االإدراك1الب�سري1وكذلك1الدرجة1الكلية.

اأدوات الدرا�سة :

21- Test of Visual –perceptual Skills1اختب�ار مه�ارات الإدراك الب�س�ري
(Morrison Gardner ,1982)111اإعداد1مور�سون1جاردنر(TVPS)

111ق���ام1)فتحي1عبدالرحيم1واآخ���رون,1992(1بتعريب1املقيا�ص1وهومن1االختبارات1
غ���ري1اللفظي���ة,1حي���ث1يعتمد1علي1االأ�س���كال1الهند�سي���ة,1وي�ستخدم1ه���ذا1االختبار1
لالأطفال1من1�سن141�سنوات1وحتي1121�سنة,1ويتكون1االختبار1من1خم�ص1اختبارات1
فرعي���ة1ه���ي1)1التميي���ز1الب�سري,1التذك���ر1الب�س���ري,1العالقات1املكاني���ة,1التمييز1
الب�سري1بني1ال�سكل1واخللفية,1واالإغالق1الب�سري(.1ويتكون1كل1اختبار1من1مثال1
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يف1ال�سفح���ة1االأويل1)اأ(1يلي���ه1161بنداً,1ويطلب1الفاح�ص1من1الطفل1اأن1ينظر1اإىل1
االأ�س���كال1غ���ري1الكاملة1وي�سري1اإىل1�سكل1واحد1ي�سبح1بعد1اكتماله1مماثاًل1لل�سكل1
العل���وي.1ي�ستم���ر1االختب���ار1حت���ي1يف�سل1الطف���ل1يف1اختبار1االإجاب���ة1يف1ثالثة1من1
اأربع���ة1بن���ود1متتابعة,1وت�سجل1عدد1ا�ستجاب���ات1الطفل1يف1نهاية1االختبار1الفرعي,1

ويعترب1احلد1االأدنى1للدرجة1)0(1واالأق�سى161.

ثبات اختبار الإدراك الب�سري :
1111ا�ستخ���دم1الباحث���ان1طريقة1اإع���ادة1تطبيق1االختبار1للتحقق1م���ن1ثبات1املقيا�ص1
يف1الدرا�س���ة1احلالي���ة,1حي���ث1طبقه1عل���ي1281تلمي���ذا1ًبفا�سل1زمن���ي1181يوماً,1وقد1
تراوح���ت1معام���الت1االرتباط1ب���ني10٫5111اإىل10٫83311وهذا1م���ا1يو�سحه1اجلدول1

التايل:

جدول )3(
 يبني معامالت الثبات ملهارات الختبار الب�صري واأبعاده )ن=28(

مستوى الداللةمعامل الثباتاالختبارات الفرعية
0.7510.001التمييز البصري
0.5110.001التذكر البصري
0.8330.001العالقات المكانية
0.5990.001الشكل والخلفية

0.8090.001اإلغالق البصري

1111يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�ساب���ق1اأن1جمي���ع1معامالت1الثب���ات1دال���ة1اإح�سائيا1ًعند1
م�ستوى1داللة1)0٫001(

�سدق الختبار :
111ا�ستخ���دم1الباحث���ان1معام���ل1االت�س���اق1الداخل���ي1الأبع���اد1اختبار1مه���ارات1االإدراك1
الت���ايل1يو�س���ح1معام���الت1االرتب���اط1لالأق�س���ام1الداخلي���ة1 الب�س���ري1واجل���دول1

لالختبار.
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جدول )4(
 يبني معامالت الرتباط لالأق�صام الفرعية لختبار الإدراك الب�صري ن=28

مهارات اإلدراك 
البصري

التمييز البصري
التذكر 
البصري

اإلغالق البصريالشكل والخلفيةالعالقات المكانية

0.42**0.41**0.54**0.44**التمييز البصري
0.26*0.33**0.51**التذكر البصري
0.46*0.56**العالقات المكانية
0.30*الشكل والخلفية

اإلغالق البصري

*1دالة1عند1م�ستوى11111111111111111111111111111110٫051**1دالة1عند1م�ستوى0٫011
الربنامج1التدريبي1امل�ستخدم1)اإعداد1الباحثان(11:

الهدف من الربنامج:
111يه���دف1الربنام���ج1امل�ستخدم1يف1الدرا�سة1احلالي���ة1اإىل1تدريب1واإك�ساب1التالميذ1
ذوي1�سعوب���ات1التعلم1مهارات1االإدراك1الب�سري1وهي1)التمييز1الب�سري,1التذكر1
الب�س���ري,1االإغ���الق1الب�سري(.وا�ستخ���دام1احلا�س���ب1االآيل1– كتقنية1حديثة-1يف1

تدريب1التالميذ1علي1هذه1املهارات11من1خالل1ا�سرتاتيجية1التعلم1العالجي.

حمت�وى الربنامج: ي�سم���ل1الربنامج1جمموعة1م���ن1االأن�سط���ة1اخلا�سة1مبهارات1
االإدراك1الب�سري:

1 التمييز1الب�سري1)اأن�سطة1مب�ساعدة1احلا�سب1االآيل1(.-
1 التذكر1الب�سري)اأن�سطة1مب�ساعدة1احلا�سب1االآيل(.-
1 االإغالق1الب�سري)اأن�سطة1مب�ساعدة1احلا�سب1االآيل(.-

التوزيع العام لأن�سطة الربنامج:
11 ق�س���م1الباحث���ان1الربنامج1اإىل1ثالث1مراح���ل1تدريبية1لكل1مرحلة1هدف1يتم1-

حتقيقه1عند1االنتهاء1من1التدريب.
21 هدف���ت1كل1مرحلة1اإىل1تنمية1اأحد1مه���ارات1االإدراك1الب�سري1الثالثة1�سالفة1-

الذكر1مب�ساعدة1احلا�سب1االآيل,1وا�ستخدم1الباحثان1اأكرث1من1ن�ساط1لتنمية1
املهارة1املطلوبة.

1  - انظر ملحق (1) جلسات البرنامج التدريبي 
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31 ا�ستخدم1الباحثان1التقومي1املرحلي1للتاأكد1من1اإتقان1التالميذ1ذوي1�سعوبات1-
التعلم1اأع�ساء1املجموعة1التجريبية1لكل1مهارة1من1مهارات1االإدراك1الب�سري1

بعد1االنتهاء1من1التدريب.
41 عند1التاأكد1من1اإتقان1التالميذ1للن�ساط1والتاأكد1من1حتقيق1الهدف1املطلوب1-

– الدرجة1التي1تعك�ص1حتقيق1الطفل1للهدف1من1الن�ساط-1ينتقل1الطفل1
للن�س���اط1الت���ايل1حت���ي1يتحق���ق1الهدف1الع���ام1للربنامج11وهو1تنمي���ة1االإدراك1

الب�سري1للتالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم.
51 يت���م1اإع���ادة1تطبيق1مقيا�ص1مهارات1االإدراك1الب�س���ري1بعد1مرور1�سهرين1من1-

التدريب1للتعرف1علي1مدى1بقاء1اأثر1التدريب1)قيا�ص1تتبعي(.
61 ي�ستم���ل1الربنام���ج1علي1211جل�سة1مق�سمة1اإىل1ثالث1مراحل1بواقع171جل�سات1-

ل���كل1مرحلة1وبواقع1جل�ستان1اأ�سبوعي���ا1مدة1اجلل�سة1ما1بني140دقيقة1اإىل1501
دقيقة.

�سدق الربنامج والدرا�سة ال�ستطالعية :
111بعد1اإعداد1ال�سورة1االأولية1لربنامج1التعليم1العالجي1مب�ساعدة1احلا�سب1االآيل1
لتنمي���ة1االإدراك1الب�س���ري1للتالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1ق���ام1الباحثان1بعر�سه1
علي1جمموعة1من1املحكمني1عددهم1)9(1من1ق�سم1الرتبية1اخلا�سة1وعلم1النف�ص1
الرتب���وي1بجامع���ة1�سلمان1بن1عبدالعزي���ز1وجامعة1امللك1�سع���ود1باململكة1العربية1
ال�سعودية1,1وقد1تراوحت1ن�سبة1االتفاق1بني1املحكمني1ما1بني1901اإىل1001%.1وهذا1

يدل1علي1اأن1الربنامج1يتمتع1ب�سدق1حمتواه1بدرجة1وا�سحة.1

الدرا�سة ال�ستطالعية للربنامج :
11اختار1الباحثان1�ستة1ع�سر1من1التالميذ1من1ذوي1�سعوبات1التعلم1مبدر�سة1زيد1
ب���ن1ثابت1مبحافظة1اخل���رج1باململكة1العربية1ال�سعودي���ة,1وعر�ص1عليهم1ملخ�ص1
لفك���رة1الربنامج1واأهدافه1واأهميته1ومدى1تفاع���ل1التالميذ1ال�ستخدام1احلا�سب1
االآيل-1نظ���را1ًمل���ا1يتوفر1فيه1من1عنا�س���ر1الت�سويق1واالإث���ارة-1يف1تنفيذ1االأن�سطة.1
وكذل���ك1منا�سب���ة1ا�سرتاتيجي���ة1التعلي���م1العالج���ي1لعر����ص1حمت���وى1الربنام���ج1

ومنا�سبة1االأدوات1والو�سائل1التعليمية1وحتديد1عدد1اجلل�سات1واأوقاتها.11
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الأ�ساليب الح�سائية يف الدرا�سة احلالية :
11 ا�ستخ���دم1الباحث���ان1ح�س���اب1متو�س���ط1رت���ب1الدرج���ات1وجمم���وع1رت���ب1ه���ذه1-

الدرجات.
21 ا�ستخ���دم1الباحث���ان1ح�س���اب1قي���م11Z,U,W1للتع���رف1عل���ي1م�ست���وى1الدالل���ة1-

واملجان�س���ة1بني1عين���ة1الدرا�سة1)املجموعتني1التجريبي���ة1وال�سابطة1وكذلك1
للتو�سل1اإىل1نتائج1الدرا�سة1.

31 معام���ل1االرتباط1لبري�سون1حل�ساب1الثب���ات1وال�سدق1يف1االأدوات1امل�ستخدمة1-
يف1الدرا�سة1احلالية.1

نتائج الدرا�صة ومناق�صتها: 
نتائ�ج الفر��س الأول: ين��س الفر��س الأول عل�ي اأن�ه1“ توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1
اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سطي1رت���ب1درجات1املجموعت���ني1التجريبي���ة1وال�سابطة1من1
تالمي���ذ1ال�س���ف1الث���اين1االبتدائ���ي1ذوي1�سعوبات1التعل���م1يف1القيا����ص1البعدي1يف1
مه���ارات1االإدراك1الب�س���ري1ل�سال���ح1املجموع���ة1التجريبي���ة1“.واجل���دول1الت���ايل1

يو�سح1ذلك.

جدول ) 5( 
يو�ص��ح قي��م Z,W,U يف الختبار البع��دي للمجموعتني )التجريبي��ة وال�صابطة ( ملهارات 

الإدراك الب�صري.

المهارات
المجموعةاألبعاد

متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

UWZ
مستوى 
الداللة

اإلدراك 
البصري

التمييز 
البصري

تجريبية
ضابطة

8.46
5.41

67.00
41.00

07
3

3.130-0.01

التذكر 
البصري

تجريبية
ضابطة

8.32
5.24

89.00
58.00

08
2

4.133-0.01

اإلغالق 
البصري

تجريبية
ضابطة

9.14
6.67

91.00
54.00

09
4

3.211-0.01

الدرجة 
الكلية

تجريبية
ضابطة

9.88
6.13

89.00
50.00

08
3

3.213-0.01
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111يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1التطبيق1البعدي1
عند1م�ستوى1داللة10٫0011يف1جميع1اأبعاد1االإدراك1الب�سري1وكذلك1الدرجة1الكلية1
يف1االإدراك1الب�س���ري,1ويت�س���ح1اأن1جمي���ع1الف���روق1ل�سالح1املجموع���ة1التجريبية.1
وتتف���ق1نتائ���ج1هذا1الفر����ص1مع1كثري1م���ن1الدرا�سات1ال�سابقة1منه���ا1درا�سة1ايرين1
ماماري���ال (Irene Mammarella, 2010)11الت���ي1توؤك���د1عل���ي1حاج���ة1االأطف���ال1
املعر�سني1خلطر1�سعوبات1التعلم1غري1اللفظي1اإىل1احلاجة1اإىل1تدخالت1ب�سرية1
مربجم���ة1بوا�سط���ة1احلا�سب1لتح�س���ني1بع�ص1مه���ارات1االإدراك1الب�س���ري1خا�سة1
1 (Rosenquist,et al ,2003)1الذاك���رة1الب�سري���ة1والتميي���ز1الب�س���ري.1ودرا�س���ة
الت���ي1اأ�سف���رت1نتائجها1عن1عدم1وجود1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائيا1ًبني1جمموعتي1
ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1والعاديني1يف1تخزين1املعلوم���ات1الب�سرية1التي1تدخل1اإىل1
خم���زون1اللوحة1الب�سري���ة1– املكانية1من1خالل1مهام1الت�سابه1الب�سري.1ودرا�سة1
)عوني���ة1�سواحل���ة,19931(11الت���ي1تو�سل���ت1اإىل1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًبني1

املجموعتني1يف1مهارات1االإدراك1الب�سري1ل�سالح1املجموعة1التجريبية.

111وي���ري1الباحث���ان1اأن1تنفي���ذ1اأف���راد1املجموع���ة1التجريبي���ة1الذي���ن1اأج���ري1عليهم1
جل�س���ات1الربنام���ج1التدريب���ي1وما1توفرت1فيها1من1مث���ريات1ب�سرية1متنوعة1من1
حيث1ال�سكل1واملحتوى1وكذلك1من1حيث1الهدف1اأدت1اإىل1حت�سن1مهارات1االإدراك1
الب�سري1ومهاراته1خا�سة1مهارات1التمييز1الب�سري1والتذكر1الب�سري1واالإغالق1
الب�سري1وات�سح1ذلك1يف1الدرجة1الكلية1علي1اختبار1االإدراك1الب�سري.1كذلك1ما1
قدم���ه1احلا�سب1م���ن1اأن�سطه1ات�سمت1باملتع���ة1,1والرتفية,1والت�سوي���ق1�ساعد1ب�سكل1

مبا�سر1ووا�سح1يف1حتقيق1الهدف1املطلوب.1

نتائج الفر�س الثاين :

   ين�س الفر�س الثاين علي اأنه” توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سطي1
رت���ب1درج���ات1املجموع���ة1التجريبية1م���ن1تالميذ1ال�س���ف1الث���اين1االبتدائي1ذوي1
�سعوب���ات1التعل���م1يف1القيا�س���ني1القبل���ي1والبع���دي1يف1مه���ارات1االإدراك1الب�س���ري1

ل�سالح1القيا�ص1البعدي”.1واجلدول1التايل1يو�سح1ذلك.1
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جدول ) 7 (
 متو�صطي رتب الدرجات وقيم  Z,W,U للمجموعة التجريبية يف القيا�صني القبلي والبعدي 

ملهارات الإدراك الب�صري والدرجة الكلية)ن=16(.

المهارات
القياساألبعاد

متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

UWZ
مستوى 
الداللة

اإلدراك 
البصري

التمييز 
البصري

بعدي
قبلي

8.46
6.30

67.00
48.00

08
3

3.178-0.01

التذكر 
البصري

بعدي
قبلي

8.32
6.32

89.00
54.00

08
2

4.176-0.01

اإلغالق 
البصري

بعدي
قبلي

9.14
8.14

91.00
63.00

09
4

3.856-0.01

الدرجة 
الكلية

بعدي
قبلي

9.88
7.12

89.00
50.00

08
3

3.653-0.01

اجل���دول1ال�ساب���ق1يو�س���ح1اأن���ه1توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًعن���د1م�ست���وى1داللة1
10٫001ب���ني1القيا�س���ني1القبلي1والبعدي1ل�سال���ح1املجموعة1التجريبية1يف1مها1رات1
االإدراك1الب�س���ري1والدرج���ة1الكلي���ة1ل���الإدراك1الب�س���ري,1وه���ذا1يب���ني1اأن���ه1يوجد1
حت�س���ن1وا�س���ح1وملمو�ص1الأع�س���اء1املجموعة1التجريبية1الت���ي1خ�سعت1للربنامج1
التدريب���ي.1ويرجع1الباحثان1ذلك1اإىل1توفري1التعزيز1املنا�سب1من1حيث1التوقيت1
وتق���دمي1التغذي���ة1الراجع���ة1الفورية1مم���ا1اأدي1باأف���راد1املجموع���ة1التجريبية1اإىل1
اتق���ان1االأن�سط���ة1احلا�سوبية1التي1ركزت1علي1مهارات1التمييز1الب�سري1واالإغالق1
الب�س���ري1والتذكر1الب�سري,1كذلك1حب1التالمي���ذ1اأع�ساء1املجموعة1التجريبية1
لالأن�سط���ة1الت���ي1قام���وا1بتنفيذه���ا1حي���ث1اأ�س���رك1الباحث���ان1التالمي���ذ1يف1اختي���ار1
االأن�سط���ة1م���ن1خ���الل1عر�ص1اأن�سطة1متنوع���ة1قاموا1باالختيار1م���ن1بينها,1كذلك1
م���ا1توف���ر1يف1اأن�سطة1احلا�سب1االآيل1من1متعة1وابهار1واإثارة1وجذب1لالنتباه1وهذا1
يتف���ق1م���ع1م���ا1تو�سل���ت1اإىله1درا�س���ة1)ع���ادل1عب���داهلل,2009(1اإىل1معرف���ة1فعالي���ة1
برنام���ج1تدريب���ي1مب�ساع���دة1احلا�س���ب1االآيل1يف1تنمي���ة1مه���ارة1الت�سني���ف1ل���دي1
عين���ة1م���ن1تالمي���ذ1ال�س���ف1االأول1االإبتدائي1املعر�س���ني1خلطر1�سعوب���ات1التعلم,1
ودرا�س���ة1ايري���ن1ماماري���ال(Irene Mammarella, 2010)11الت���ي1توؤك���د1عل���ي1
حاج���ة1االأطفال1املعر�سني1خلطر1�سعوب���ات1التعلم1غري1اللفظي1اإىل1احلاجة1اإىل1
تدخ���الت1ب�سري���ة1مربجمة1بوا�سطة1احلا�س���ب1لتح�سني1بع�ص1مه���ارات1االإدراك1
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الب�سري1خا�سة1الذاكرة1الب�سرية1والتمييز1الب�سري.1ودرا�سة1فيونا1ريت�سرد�سون
1(Fiona Richardson ,2006)11التي1تعر�ص1لفوائد1النماذج1املقدمة1حا�سوبيا1ً
ل���ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1واملعاق���ني1منائي���اً,1حيث1وج���دت1اأن1النم���اذج1احلا�سوبية1
لي�ست1اأداة1قوية1فقط1يف1فهم1�سلوكهم1ولكن1اأي�سا1ًت�ساعدنا1يف1ا�ستك�ساف1ق�سايا1
ميكاني���زم1عملي���ة1التعل���م1يف1النظ���ام1االإدراك���ي1وكي���ف1ميك���ن1ا�ستخ���دام1التقنيات1
احلديث���ة1يف1يف1حت�س���ني1مهاراته���م1االإدراكية1ملا1لها1من1اآث���ار1اإيجابية1يف1اجلوانب1
االأكادميي���ة,1مل���ا1يتوفر1فيه���ا1من1عنا�سر1الت�سويق1واملتع���ة1والب�ساطة1والأن1معظم1

االأطفال1يقبلون1علي1ممار�ستها.11111

نتائج الفر�س الثالث :
111ين����ص1الفر����ص1الثال���ث1عل���ي1اأن���ه” ال1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1
متو�سطي1رتب1درجات1املجموعة1ال�سابطة1من1تالميذ1ال�سف1الثاين1االبتدائي1
ذوي1�سعوب���ات1التعلم1يف1القيا�سني1القبلي1والبعدي1يف1مهارات1االإدراك1الب�سري1
ا�ستخدم1ح�ساب1قيم1Z,W,U1للتعرف1علي1داللة1الفروق1بني1متو�سطي1 “.1وقد1
رتب1درجات1اختبار1االإدراك1الب�سري1ومهاراته.1واجلدول1التايل1يو�سح1ذلك:1

جدول ) 8 (
 يب��ني متو�صطات رتب درجات املجموعة ال�صابطة وقي��م Z,W,U للمجموعة ال�صابطة يف 

القيا�صني القبلي والبعدي لختبار الإدراك الب�صري )ن=16(.

المهارات
القياساألبعاد

متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

UWZ
مستوى 
الداللة

اإلدراك 
البصري

التمييز 
البصري

قبلي
بعدي

5.34
5.55

45.00
47.00

15.008
7

غير دالة-0.544

التذكر 
البصري

قبلي
بعدي

5.67
5.79

57.00
55.00

17.008
6

غير دالة-0.435

اإلغالق 
البصري

قبلي
بعدي

7.24
6.89

54.00
60.00

19.009
7

غير دالة-0.513

الدرجة 
الكلية

قبلي
بعدي

7.83
8.12

51.00
53.00

17.008
7

غير دالة-0.478 
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111يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1اأنه1ال1توجد1فروق1ذات1داللة1اح�سائية1بني1متو�سطي1
رتب1درجات1املجموعة1ال�سابطة1يف1القيا�سني1القيلي1والبعدي1يف1اختبار1االإدراك1
الب�سري1ومهاراته,1وكذلك1بالن�سبة1للدرجة1الكلية1الإختبار1االإدراك1الب�سري.1
111وي���ري1الباحث���ان1اأن1ه���ذه1النتائ���ج1طبيعي���ة1حي���ث1مل1ينف���ذ1تالمي���ذ1املجموع���ة1
ال�سابط���ة1اأي1اأن�سط���ة1ب�سري���ة,1ومل1يطبق1عليهم1الربنام���ج1التدريبي1امل�ستخدم1
يف1الدرا�س���ة1احلالي���ة,1لذل���ك1مل1حت���دث1ف���روق1ب���ني1القيا�سني1القبل���ي1والبعدي1
له���ا1علي1عك����ص1ما1حدث1مع1اأع�س���اء1املجموعة1التجريبية,1وهذا1يوؤك���د1اأي�ساأ1اأن1
تنمي���ة1امله���ارات1االإدراكية1الب�سري���ة1يحتاج1اإىل1برنامج1مع���د1ب�سكل1جيد1ومنظم1
وخمط���ط1لكي1ي���وؤدي1اإىل1نتائج1اإيجابية,1واإن1االإعتم���اد1علي1النمواجل�سمي1غري1
كاف1يف1حت�س���ن1امله���ارات1النمائي���ة1كاالنتب���اه1واالإدراك1والتذك���ر1للتالمي���ذ1ذوي1

�سعوبات1التعلم

نتائج الفر�س الرابع :
111ين����ص1الفر����ص1الراب���ع1عل���ي1اأن���ه1»1ال1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1
متو�سطي1رتب1درجات1املجموعة1التجريبية1من1تالميذ1ال�سف1الثاين1االبتدائي1
م���ن1التالمي���ذ1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1يف1القيا�س���ني1البعدي1والتتبع���ي1يف1مهارات1
االإدراك1الب�س���ري1وذل���ك1بعد1م���رور1�سهرين1من1تطبيق1الربنام���ج.1وللتاأكد1من1
�سح���ة1ه���ذا1الفر����ص1ا�ستخ���دم1الباحثان1ح�ساب1قي���م11Z,W,U1واجل���دول1التايل1

يو�سح1ذلك:
جدول ) 9( 

.Z,W,U متو�صطي رتب درجات املجموعة التجريبية يف القيا�صني البعدي والتتبعي وقيم

المهارات
القياساألبعاد

متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

UWZ
مستوى 
الداللة

اإلدراك 
البصري

التمييز 
البصري

بعدي
تتبعي

8.46
8.30

67.00
64.00

18.008
7

غير دالة-0.544 

التذكر 
البصري

بعدي
تتبعي

8.32
8.56

89.00
87.00

18.008
7

غير دالة-0.478

اإلغالق 
البصري

بعدي
تتبعي

9.14
8.78

91.00
89.00

17.009
8

غير دالة-0.476

الدرجة 
الكلية

بعدي
تتبعي

9.88
9.10

89.00
90.00

18.008
7

غير دالة-0.497
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111يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�ساب���ق1اأن���ه1ال1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1
متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1القيا����ص1البع���دي1والتتبع���ي1للمجموع���ة1التجريبية1يف1
جمي���ع1اأبع���اد1مه���ارات1االإدراك1الب�سري1وكذلك1الدرجة1الكلي���ة1الختبار1االإدراك1

الب�سري.وهذا1يوؤكد1�سحة1الفر�ص1الرابع.

111ويرج���ع1الباحث���ان1هذا1اإىل1اإتق���ان1التالميذ1اأع�ساء1املجموع���ة1التجريبية1ذوي1
�سعوب���ات1التعل���م1ملهارات1االإدراك1الب�سري,1حي���ث1مل1ينتقل1اأي1تلميذ1من1ن�ساط1
اإىل1اآخر1اإال1بعد1التاأكد1متاما1ًمن1اإتقان1الن�ساط1االأول1مبفرده1ودون1اأي1م�ساعدة1
م���ن1الباحث���ان1اأومعلم1الرتبية1اخلا�سة1يف1الف�سل,1مم���ا1اأدي1اإىل1بقاء1اأثر1التعلم1
لف���رتة1طويل���ة,1وات�س���ح1ذل���ك1عند1تطبي���ق1مقيا����ص1االإدراك1الب�س���ري1والدرجة1

الكلية1يف1القيا�ص1التتبعي1بعد1مرور1�سهرين1من1تطبيق1الربنامج.1

تو�صيات الدرا�صة احلالية:
11 �سرورة1ا�ستخدام1احلا�سب1االآيل1كتقنية1حديثة1يف1الربامج1العالجية1لكثري1-

من1امل�سكالت1التي1تواجه1ذوي1�سعوبات1التعلم.
21 �سرورة1اأن1يهتم1تدريب1التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1علي1املهارات1الثانوية1-

كاالنتب���اه1واالإدراك1والتذك���ر1وغريه���ا1الأن1اأي1حت�س���ن1يف1هذه1امله���ارات1يعود1
بالتح�سن1يف1االأداء1االأكادميي.

31 ا�ستخدام1االأ�ساليب1التدري�سية1احلديثة11الفعالة1يف1تعليم1وتدريب1التالميذ1-
ذوي1�سعوبات1التعلم1والتي1تركز1علي1حوا�سهم1املختلفة.

41 �س���رورة1تفري���د1التعليم1عن���د1تدريب1التالميذ1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1ملراعاة1-
الفروق1الفردية1حيث1اأنهم1تالميذ1غري1متجان�سني,1وكذلك1�سرورة1توفري1
التغذي���ة1الراجع���ة,1وا�ستخ���دام1املع���ززات1عن���د1تدريبه���م1عل���ي1مه���ام1جديدة1

كمحفز.
51 �س���رورة1اأن1يت���م1اكت�س���اف1ال�سعوبات1النمائية1كاالنتب���اه1واالإدراك1يف1مراحل1-

مبكرة1كريا�ص1االأطفال1–تدخل1مبكر1– وذلك1للحد1من1امل�سكالت1الكثرية1
املرتتبة1عليها.
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61 �س���رورة1ا�ستخ���دام1الربام���ج1التدريبي���ة1امل�س���ورة1واحلا�سوبي���ة1والت���ي1تت�سم1-
بالت�سوي���ق1واالإث���ارة1واملتع���ة1والتدرج1م���ن1ال�سهل1لل�سعب1وم���ن1الب�سيط1اإىل1
املرك���ب1عن���د1تدري���ب1االأطف���ال1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1وذلك1لتحقي���ق1نتائج1

ايجابية1يف1�ساحلهم,1مما1يوفر1الوقت1واجلهد1واملال.

بحوث مقرتحة:
11 فعالية1التدري�ص1املبا�سر1مب�ساعدة1احلا�سب1االآيل1يف1عالج1االنتباه1للتالميذ1-

ذوي1�سعوبات1التعلم1باملرحلة1االبتدائية.
21 فعالي���ة1ا�ستخ���دام1االأ�سل���وب1املتعدد1احلوا�صVAKT(1(1م���ن1خالل1احلا�سب1-

االآيل1يف1عالج1�سعوبات1تعلم1الكتابة1لتالميذ1ال�سف1االأول1االبتدائي.
31 فعالية1ا�سلوب1حتليل1املهمة1يف1تنمية1بع�ص1املهارات1االإدراكية1للتالميذ1ذوي1-

�سعوبات1التعلم1يف1املرحلة1االبتدائية.1

1
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فاعلي��ة بع���س فني��ات الع��الج ال�صلوكي فى خف���س اإ�ص��اءة املعاملة 
والإهمال لدى الأطفال املعاقني عقليًا القابلني للتعلم**

اإعداد
 اأ/ داليا جعفر علي حمودة 

»حما�صر بكلية الرتبية بحفر الباطن – جامعة الدمام«

ملخ�س البحث
هدف���ت1الدرا�س���ة1احلالي���ة1اإىل1التحقق1من1فاعلية1بع����ص1فنيات1العالج1
ال�سلوك���ي1يف1خف����ص1اإ�س���اءة1املعامل���ة1واالإهم���ال1ل���دى1االأطف���ال1املعاق���ني1عقلي���ا1
القابل���ني1للتعل���م,1وتكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1من1)14(1طفل���ة1من1االن���اث1املعاقات1
عقلي���ا1مق�سم���ني1اإىل1جمموعت���ني1)7(1اأطف���ال1كمجموعة1جتريبي���ة,1)7(1اأطفال1
كمجموع���ة1�سابط���ة,1وق���د1مت1اختيارهن1م���ن1معهد1الرتبي���ة1الفكرية1مبحافظة1
حفر1الباطن1,1والذين1ترتاوح1اأعمارهن1الزمنية1ما1بني1)9-12(1�سنه,1وم�س�توى1
ذكاء1يرتاوح1بني)50-75(,1وق�د1ا�ستمل�ت1اأدوات1الدرا�س�ة1على1ا�ستط�الع1مع�ززات1
اإ�س���اءة1معامل���ة1واإهم���ال1 )اإع���داد/1الباحث���ة(1,1ومقيا����ص1 الطف���ل1املع���اق1عقلي���ا1ً
الطف���ل1املع���اق1عقلي���ا1ً)اإع���داد/1الباحثة(,واختب���ار1ر�س���م1الرج���ل1ل����1“جودانف1– 
هاري�ص”)اإع���داد/1�سف���وت1ف���رج,19861(,1مقيا����ص1االإ�س���اءة1واالإهم���ال1لالأطف���ال1
العادي���ني1وغ���ري1العادي���ني1)اإعداد/1اآم���ال1عبد1ال�سمي���ع1باظ���ه,20051(.1وبرنامج1
الدرا�س���ة1)اإع���داد/1الباحثة(,1كم���ا1ا�ستخدمت1الباحثة1االأ�سالي���ب1الالبارامرتية1
ملعاجل���ة1نتائ���ج1الدرا�س���ة1والت���ي1اأ�سف���رت1ع���ن1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًب���ني1
متو�سط���ي1رتب1درجات1اأف���راد1املجموعتني1التجريبي���ة1وال�سابطة1على1املقايي�ص1
امل�ستخدم���ة1بعد1ا�ستخدام1بع����ص1فنيات1العالج1ال�سلوكي1ل�سالح1اأفراد1املجموعة1

التجريبية؛1مما1يدل1على1فاعلية1برنامج1الدرا�سة.

الكلمات املفتاحية:
ا�س���اءة1معامل���ة1االأطفال1,1اهم���ال1االأطفال1,1اال�ساءة1البدني���ة1,1اال�ساءة1النف�سية1,1

العالج1ال�سلوكي1,1املعاقني1عقلياً.
**1تتقدم1الباحثة1بال�سكر1اإيل1جامعة1الدمام1املدعم1املايل1للبحث
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مقدمة الدرا�صة
يعد1االهتمام1برتبية1االأطفال1املعاقني1اأحد1اأهم1املعايري1التي1يقا�ص1بها1
تق���دم1املجتم���ع1وتطوره1وق���د1نالت1م�سكل���ة1االإعاقة1العقلية1اهتمام���ا1كبريا1لدى1
كث���ري1من1املجتمعات1فهي1من1امل�س���كالت1االجتماعية1اخلطرية1التي1متثل1فاقدا1
مادي���ا1وب�سري���ا1الأي1جمتم���ع1,1لذا1فاإن1املعاق���ني1عقليا1يف1حاجة1ما�س���ة1اإىل1رعاية1

جادة1ومتخ�س�سة1,1واإال1�سي�سبحون1عبئا1ًعلى1جمتمعهم1ب�سفة1عامة.

تعترب1مرحلة1الطفولة1مرحلة1بناء1ال�سخ�سية1وتتحدد1وتتاأثر1�سخ�سية1
الطف���ل1اإيل1ح���د1بعي���د1باملحيطني1به1وبكاف���ة1التفاعالت1ال�سلبي���ة1واملوجبة1التي1

توجه1اإليه1,1اأي1لي�ص1هناك1طفل1ي�سئ1اإىل1اأحد1بقدر1ما1ي�ساء1اإليه.

تعد1م�سكلة1اإ�ساءة1معاملة1االأطفال1واإهمالهم1من1امل�سكالت1العاملية1التي1
ت���وؤدي1اإىل1عواقب1وخيمة1تدوم1م���دى1احلياة1,1ويت�سمن1م�سطلح1اإ�ساءة1املعاملة1
جمموع���ة1م���ن1االأفعال1ال�سلبية1التي1ت�سدر1من1الكبار1�سد1االأطفال1الذين1حتت1
رعايتهم1مما1يوؤثر1�سلبا1ًعلي1منوهم1النف�سي1والعقلي1وعلي1تكيفهم1االجتماعي1

1.(Theoklitou, D., et al, 2011, 1)

ت�س���ري1نتائ���ج1العدي���د1م���ن1الدرا�س���ات1اإىل1اأن1االأطفال1املعاق���ون1ميثلون1
 (Karen, A, et1الن�سب���ة1االأك���رب1من1اإجمايل1�سحاي���ا1االإ�ساءة1واالإهمال1,1وح���دد
(1al, 2004اأن1ن�سب���ة1م���ن1يتعر�سون1لالإ�ساءة1من1االطفال1املعاقني1بلغت1)%31(1
بينم���ا1ن�سب���ة1م���ن1يتعر�سون1لالإ�س���اءة1من1االأطف���ال1العاديني1تبل���غ1)9%(1فقط1,1
ويذك���ر1البح���ريي1)2003(1اأن1االأطف���ال1الذي���ن1يعان���ون1م���ن1اإعاق���ة1عقلي���ة1اأكرث1
عر�س���ه1لالإ�س���اءة1من1االأطفال1العاديني1)83(1,1ولكن1ال1توجد1اإح�سائيات1موثقة1

عن1معدالت1تعر�ص1االأطفال1املعاقني1ل�سوء1املعاملة1واالإهمال.

ترج���ع1اإ�س���اءة1معامل���ة1الطف���ل1واإهمال���ه1اإيل1ع���دة1اجتاه���ات1تف�سريي���ة1
فهناك1من1اأرجعها1اإيل1االأ�سرة1والوالدين1خا�سة1,1ومنهم1من1اأرجعها1اإيل1الطفل1
نف�س���ه1,1واأخ���رون1راأوا1اأن1ورائه���ا1جمل���ة1م���ن1العوام���ل1االجتماعي���ة1واالقت�سادية1111111111111111111

)املجويل841,120091,1(.
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وم���ن1هنا1يتعر�ص1الطفل1الأمناط1خمتلفة1م���ن1�سوء1املعاملة1واالإهمال1
والت���ي1يرتت���ب1عليه���ا1العدي���د1من1االأث���ار1ال�سلبي���ة1علي1امل���دي1القري���ب1والبعيد1
وتنتق���ل1مع���ه1يف1مراح���ل1حيات���ه1الالحقة1,1واأن���ه1غالبا1ًما1يواجه1م�س���كالت1توؤثر1
يف1م�ستقبل���ه1وم�ستقب���ل1اأ�سرت���ه1,1كما1توؤثر1يف1اإنتاج���ه1للمجتمع,1ومن1هذه1االأثار1
الف�سل1التكيفي1,1وامل�سكالت1االنفعالية1وال�سلوكية1امل�ستقبلية1مبا1يف1ذلك1العنف1
,1والعدوان1,1انخفا�ص1تقدير1الذات1,1االكتئاب1,1القلق1,1�سعف1ال�سهية1,1انخفا�ص1
التح�سي���ل1الدرا�س���ي1,1نق����ص1امله���ارات1االجتماعي���ة1,1تده���ور1النم���و1االأخالق���ي1,1
االفتق���ار1اإيل1اح���رتام1الذات1,1ال�سلوك1املع���ادي1للمجتمع1)املجويل861,120091,1(1,1

.(Ann, 2013)

خط���رية1 اجتماعي���ة1 م�سكل���ة1 االطف���ال1 معامل���ة1 اإ�س���اءة1 تعت���رب1 بذل���ك1
ل���ذا1يج���ب1ان1ت�ستح���وذ1عل���ي1االهتم���ام1لتاأثريه���ا1عل���ي1ال�سح���ة1العام���ة1للطفل11111111111111111111111111111

.(Theodore et al., 2005)

لهذا1حتاول1الدرا�سة1احلالية1اأن1ت�سع1برنامج1عالجي1�سلوكي1ي�ستهدف1
حماية1الطفل1املعاق1عقليا1ًمن1اأي1اإ�ساءة1قد1يتعر�ص1لها1اأو1اإهمال1,1وي�سمن1عدم1

تكرارها1,1اأو1اال�ستمرار1فيها1.

م�صكلة الدرا�صة
ج���اءت1م�سكل���ة1الدرا�س���ة1م���ن1خ���الل1الق���راءات1,1واالأدبي���ات1النظري���ة1 1
النف�سي���ة1والرتبوي���ة1,1ومالحظ���ات1الباحث���ة1الت���ي1نتج���ت1اأثن���اء1زياراته���ا1ملعه���د1
الرتبي���ة1الفكري���ة1االأم���ر1ال���ذي1ترت���ب1علي���ه1اإج���راء1الباحث���ة1بع����ص1اللق���اءات1
م���ع1معلم���ات1االأطف���ال1واالخ�سائي���ة1النف�سي���ة1باملدر�س���ة1,1واأي�س���ا1ًاإج���راء1بع����ص1
اللق���اءات1م���ع1بع����ص1اأمهات1ه���وؤالء1االأطف���ال1والت���ي1اأو�سحت1جميعه���ا1اأن1هوؤالء1
االأطف���ال1يتعر�س���ون1الأ�س���كال1خمتلف���ة1م���ن1االإ�س���اءة1واالإهم���ال1,1وباالط���الع1يف1
الدرا�س���ات1ال�سابقة1يف1جمال1االإعاق���ة1العقلية1وجدت1الباحثة1اأن1هوؤالء1االأطفال1
يتعر�س���ون1الأ�س���كال1خمتلفة1من1�سوء1املعاملة1واالإهم���ال1,1واأن1ن�سبة1انت�سار1هذه1
امل�سكل���ة1ب���ني1االأطف���ال1املعاق���ني1عقليا1ًاأعل���ى1من1مع����دل1انت�س�ارها1ب���ني1االأطفال1
الع�ادي���ني1كم����ا1اأ�س����ارت1الع�دي���د1م����ن1الدرا�سات1كدرا�س���ة1كل1من1عطي���ة1)2001(

،1Miguel & Belfn (1995)1
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111111111111ويذك���ر1احم���د1)2271,11994(1اأن1�س���وء1معامل���ة1االأطف���ال1املعاق���ني1عقلي���ا1
واإهماله���م1ل���ه1اأث���اره1ال�سلبية1يف1ه���وؤالء1االأطفال1وال1تقف1امل�سكل���ة1عند1هذا1احلد1
ب���ل1متت���د1اإىل1االأجيال1التالية1عندما1يك���ون1هوؤالء1االأطفال1اأ�س���را1ًويكون1لديهم1
اأبن���اء1فه���م1كذل���ك1قد1ي�سيئ���ون1اإليهم1مرة1اأخ���ري1“دورة1احلرم���ان1املتعاقبة1بني1
االأجيال”.1مما1يعوق1هوؤالء1االأطفال1عن1االإفادة1من1الربامج1العالجية1املقدمة1
له���م1.1وي�س���ري1ال���رتاث1ال�سيكولوج���ي1اإىل1اأن1م�ساكل1البالغ���ني1النف�سية1من1قلق1
وا�سطراب���ات1وغريها1من1م�سكالت1العنف1وال�سل���وك1العدواين1وجناح1االأحداث1

تبدو1بذورها1يف1ال�سنوات1االوىل1من1العمر1)اأبو1�سيف21,119981,1(.11

مما1دفع1الباحثة1اإىل1االهتمام1بهذه1امل�سكلة1,1وبعد1قيام1الباحثة1باالطالع1
على1الدرا�سات1ال�سابقة1ات�سح1اأن1هناك1ق�سورا1ًيف1االعتماد1على1العالج1ال�سلوكي1
لعالج1االأطفال1امل�ساء1معاملتهم1,1ومن1هنا1قامت1الباحثة1بو�سع1برنامج1عالجي1
�سلوك���ي1لالأطفال1ذوي1االإعاق���ة1العقلية1امل�ساء1معاملتهم1وذلك1لتدعيم1الثقة1يف1
اأنف�سهم1ورفع1تقدير1الذات1لديهم1,1وخف�ص1درجة1تعر�ص1هوؤالء1االأطفال1ملزيد1
م���ن1االإ�س���اءة1وذل���ك1من1خ���الل1ا�ستخ���دام1فنيات1التعزي���ز1,1التلق���ني1,1النمذجة1,1
لع���ب1ال���دور1,1التغذي���ة1الراجع���ة1,1واملناق�سة1واحل���وار1,1الوقت1امل�ستقط���ع1,1تكلفة1

اال�ستجابة1,1�سبط1الذات1,1زمن1التوقف1عن1التعزيز1,1,1الواجب1املنزيل.

ويذك���ر1البح���ريي1)2007(1اأن1العدي���د1م���ن1الدرا�س���ات1اأثبت���ت1اأن1هن���اك1
عالج���ات1متع���ددة1ميك���ن1ا�ستخدامه���ا1م���ع1االأطف���ال1امل�س���اء1معاملته���م1,1وتع���د1
العالج���ات1املعرفي���ة1ال�سلوكي���ة1والتدخ���الت1العالجية1ال�سلوكية1م���ن1العالجات1
املدعم���ة1جتريبي���ا1ًب�سورة1دالة1,1واإن1العالجات1التي1تركز1على1امل�سيء1قد1ت�ساعد1

يف1خف�ص1خطر1التعر�ص1ملزيد1من1االإ�ساءة.

ودع���م1ذل���ك1(Lundahl, et al 2014).,1حي���ث1ذك���ر1اأن1برامج1التدريب1
ال�سلوكي���ة1اأثبت���ت1اأنه���ا1اأك���رث1فعالي���ة1م���ن1الربام���ج1الت���ي1ترك���ز1عل���ي1االت�س���ال1

والعالقات1العاطفية1بني1االآباء1واالأبناء.
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وم���ن1هنا1تنبثق1م�سكلة1الدرا�سة1احلالية1والتي1تتمثل1يف1“مدي1معاناة1
االأطفال1ذوي1االإعاقة1العقلية1الب�سيطة1من1اأ�ساليب1املعاملة1ال�سيئة1والتي1تعوق1
منوهم1النف�سي1واالجتماعي1وتوؤثر1على1�سحتهم1النف�سية1,1والتحقق1من1فاعلية1

برنامج1الدرا�سة1يف1خف�ص1درجة1اإ�ساءة1معاملة1واإهمال1هوؤالء1االأطفال”.1

و�س���وف1تت�س���دى1الدرا�سة1احلالي���ة1للبحث1عن1تل���ك1امل�سكلة1من1خالل1
حماول���ة1االإجابة1عن1الت�ساوؤل1العام1التايل:1“ما1فاعلية1برنامج1عالجي1�سلوكي1

يف1خف�ص1اإ�ساءة1معاملة1واهمال1االأطفال1ذوي1االإعاقة1العقلية”.1

اأ�صئلة الدرا�صة وفر�صياتها
1 �س���وؤال1الدرا�س���ة:1م���ا1فاعلية1بع�ص1فني���ات1العالج1ال�سلوك���ي1يف1خف�ص1اإ�ساءة1-

املعاملة1واالإهمال1لدى1االأطفال1املعاقني1عقليا1ًالقابلني1للتعلم؟
1 االفرتا����ص1االأول1ين�ص1عل���ى1اأنه1:1»1يوجد1فرق1دال1اإح�سائيا1بني1متو�سطي1-

رتب1درجات1اأفراد1املجموعتني1التجريبية1وال�سابطة1يف1م�ستوى1االإ�ساءة1يف1
القيا�ص1البعدي1ل�سالح1اأفراد1املجموعة1التجريبية1».11

1 االفرتا�ص1الثاين1ين�ص1على1اأنه1:1»1يوجد1فرق1دال1اإح�سائيا1بني1متو�سطي1-
رت���ب1درج���ات1اأف���راد1املجموع���ة1التجريبية1يف1م�ست���وي1االإ�س���اءة1يف1القيا�سني1

القبلي1والبعدي1ل�سالح1القيا�ص1البعدي1».
1 االفرتا����ص1الثال���ث1ين����ص1عل���ى1اأن���ه11:1»1ال1يوج���د1ف���رق1دال1اإح�سائي���ا1ب���ني1-

متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1اأف���راد1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1م�ست���وى1االإ�س���اءة1
يف1القيا�سي���ني1البع���دي1والتتبع���ى1)بع���د1م���رور1اأ�سبوعني1من1انته���اء1برنامج1

الدرا�سة(1».11

اأهداف الدرا�صة  
�سعت1الدرا�سة1احلالية1اإيل1االأهداف1التالية:1

11 التع���رف1علي1فاعلية1بع�ص1فنيات1الع���الج1ال�سلوكي1يف1خف�ص1اإ�ساءة1املعاملة1-
واالإهمال1لدى1االأطفال1املعاقني1عقليا1ًالقابلني1للتعلم.
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21 حماية1االأطفال1من1التعر�ص1ملزيد1من1االإ�ساءة1واالإهمال.-
31 تع���رف1مدي1ا�ستمرارية1فاعلي���ة1الربنامج1العالجي1فيما1اأحدثه1من1حت�سن1-

ل���دي1االأطفال1املعاقني1عقليا1ًالقابلني1للتعلم1اأثناء1فرتة1املتابعة1)بعد1مرور1
اأ�سبوعني1من1تطبيق1الربنامج(.

اأهمية الدرا�صة 
تكمن1اأهمية1الدرا�سة1يف1جانبني: 1

1- الأهمية النظرية
1 تع���د1ه���ذه1الدرا�سة1خطوة1يف1جمال1اإثراء1البحوث1العربية1يف1جمال1االإعاقة1أ-

العقلي���ة1,1وتوجي���ه1مزيد1م���ن1االهتمام1اإىل1فنيات1الع���الج1ال�سلوكي1يف1عالج1
هذه1الفئة.

تاأت���ى1اأهمي���ة1الدرا�س���ة1احلالي���ة1م���ن1كون1اأنه���ا1تهت���م1بدرا�سة1اإ�س���اءة1معاملة1ب-1
واإهمال1الطفل1املعاق1عقليا1ًمن1الناحية1العالجية1االأمر1الذي1مل1يوجه1اإليه1
االهتمام1البحثي1على1الرغم1من1خطورة1هذه1امل�سكلة1بخا�سة1على1امل�ستوي1
العرب���ي1واملحل���ي1وذل���ك1-1على1حد1علم1الباحثة1– مم���ا1يعطي1هذه1الدرا�سة1

اهمية1خا�سة.11

2- الأهمية التطبيقية
1 تناول���ت1الدرا�س���ة1م�سكل���ة1مت�ص1ب�س���كل1مبا�سر1اأك���رث1املجاالت1املمي���زة1ملجال1أ-

–  ذوي1االعاق���ة1العقلي���ة1 الرتبي���ة1اخلا�س���ة1وذوي1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1
القابلني1للتعلم11– ميثلون1851%1من1حاالت1االإعاقة1العقلية.

ما1ت�سفر1عنه1الدرا�سة1من1نتائج1يفيد1يف1اال�ستفادة1ب�سكل1اأكرب1من1اخلدمات1ب-1
الرتبوية1املقدمة1لهم1,1ويف1خف�ص1امل�سكالت1ال�سلوكية1لهم.1

1 م���ا1ت�سف���ر1عن���ه1الدرا�س���ة1من1نتائ���ج1يفيد1يف1خف����ص1درجة1تعر����ص1االأطفال1ج-
املعاق���ني1عقلي���ا1ًملزي���د1م���ن1االإ�ساءة1وم���ا1يرتتب1علي���ه1من1منع1ح���دوث1دورة1

احلرمان1املتعاقبة1بني1االأجيال.
1 ي�ساع���د1الربنام���ج1بع���د1تطبيق���ه1عل���ي1اإك�س���اب1االأطف���ال1بع����ص1ال�سلوكي���ات1د-

والعادات1التي1حتقق1لهم1التوافق1النف�سي1واالجتماعي1مع1االخرين.1
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م�صطلحات الدرا�صة
 Mentally Disability11- الإعاقة العقلية

 Diagnostic and1يعريف1الدليل1الت�سخي�سي1االإح�سائي1االأمريكي1الرابع
1994م1 ل�سن���ة1 1 1Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-IV)

االإعاقة1العقلية1كالتايل:

11111111اإن���ه1حال���ة1عام���ة1ت�سري1اإىل1انخفا����ص1االأداء1الوظيفي1العقل���ي1العام1للطفل1
دون1املتو�س���ط1بدرج���ة1كبرية1حيث1تبلغ1ن�سب���ة1ذكائه1حوايل1701درجة1او1اأقل1على1
مقيا�ص1ذكاء1مقنن1يطبق1ب�سورة1فردية1املعيار«اأ1»,1والذي1ت�ساحبه1نواحي1ق�سور1
كبرية1يف1االأداء1الوظيفي1التكيفي1يف1اثنني1من1املجاالت1املهارية1التكيفية1االآتية1
عل���ى1االأقل:1االت�سال1,1ورعاي�ة1ال���ذات1,1واملعي�س�ة1املنزلي�ة1,1واملهارات1االجتماعية1
,1وا�ستخ���دام1م���وارد1املجتم���ع1,1وتوجي�ه1ال���ذات1,1وامله�ارات1الدرا�س�ي���ة1الوظيفية1,1
والعم���ل1,1ووق���ت1الفراغ1,1وال�سحة1واالأمان1املعي���ار«ب«,1ويجب1اأن1حتدث1البداية1

11111111.)P. 39( ”قبل1�سن1181�سنة1املعيار1“ج

11111111ويع���رف1كريك1الطفل1املعاق1عقلي���ا1ًالقابل1للتعلم1باأنه1»1الطفل1الذي1يكون1
غري1قادر1على1االإفادة1من1اأية1درجة1من1برامج1املدار�ص1العادية1ب�سبب1بطء1من�وه1

العقلي1,1ولكن1لديه1طاقات1النمو1التالية:
1 تعليم1ب�سيط1يف1القراءة1والكتابة1والتهجي1واحل�ساب1وغريها.أ-
1 اإمكانية1التوافق1االجتماعي1للدرجة1التي1ميكن1اأن1مي�سى1فيها1يف1املجتمع1ب-

باالعتماد1على1نف�سه.
1 مالئم���ة1مهني���ة1يف1احلدود1الدنيا1متكنه1فيما1بعد1اأن1يعول1نف�سه1ولو1ب�سكل1ج-

جزئ���ي1او1كل���ى1وف���ى1م�ستوى1هام�سي1,1وبن���اًء1عليه1ي�س���ري1م�سطلح1القابلية1
للتعل���م1اإىل1م�ست���وى1اأدنى1من1التعل���م1يف1املجاالت1االأكادميي���ة1واالجتماعية1

واملهنية1)ال�سناوي1,119971,1�ص381(.
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 Child Abuse and Neglect 2- اإ�ساءة معاملة واإهمال الطفل
11111اإن1اأك���رث1التعريف���ات1املنا�سب���ة1الإ�س���اءة1معاملة1واإهمال1الطف���ل1ال1يزال1مو�سع1
اخت���الف1حت���ى1الوقت1احل���ايل1,1اإال1اأن1امل�سطلحات1التالية1ي�سي���ع1ا�ستخدامها1يف1

و�سف1هذه1احلالة:

1111111يعرف1ال�سخ�ص1,1والدماطي1)1992(11اإ�ساءة1املعاملة1باأنها:1االإ�سرار1بالطفل1
بدنيا1ًاأو1عقليا11ً)نف�سياً(1اأو1اإيذاوؤه1جن�سيا1ًاأو1اإهمال1اأمره1وتربيته1اأو1�سوء1تغذيته1
وي�س���دق1ذل���ك1علي1كل1طف���ل1دون1الثامنة1ع�سرة1اإذا1تعر����ص1ل�سيء1من1ذلك1من1

قبل1�سخ�ص1م�سئول1عن1رعايته1اأو1االهتمام1به1)�ص8401(.

111111وج���اء1يف1الدلي���ل1االإح�سائ���ي1والت�سخي�سي1لال�سطراب���ات1العقلية1-1الطبعة1
الرابعة1-1اجلمعية1االأمريكية1للطب1النف�سي1(DSM-IV,1994)1اأن1االإ�ساءة1هي1
اأ�سالي���ب1املعامل���ة1التي1توؤدي1اإيل1اإحلاق1ال�سرر1بالطفل1بوا�سطة1�سخ�ص1اأو1اأكرث1
.1)p.112(والتي1حتدث1ب�سفة1متكررة1يف1املنزل1علي1يد1الوالدين1اأو1يف1املدر�سة
وتتح���دد1درجة1اإ�س���اءة1املعاملة1واالإهمال1عند1الطف���ل1املعاق1عقليا1ًداخل1
الدرا�س���ة1م���ن1خالل1درجته1على1مقيا�ص1اإ�ساءة1معاملة1واإهمال1الطفل1يف1االأبعاد1

التي1متثل1االإ�ساءة1وذلك1وفقا1لتقديرات1االأمهات.

Behavior Therapy13- العالج ال�سلوكي
11111111يرى1ال�سخ�ص1,1والدماطى1)1992(1اأن1العالج1ال�سلوكي1هو:1عملية1تت�سمن1
ت�سكيل1�سلوكيات1الفرد1بحيث1نحاول1خف�ص1معدل1حدوث1ال�سلوك1غري1املرغوب1
في���ه1اأو1التخل����ص1منه1من1ناحي���ة1,1وتدعيم1ال�سلوك1املرغوب1في���ه1اأو1تقويته1من1
ناحي���ة1اأخ���رى1وذلك1م���ن1خالل1التحك���م1يف1البيئة1التعليمية1ع���ن1طريق1تطبيق1

مبادئ1التعلم1باأ�سلوب1خمطط1ومنظم1)�ص611(.

Intervention Program  الربنامج العالجي -(
1111111يق�س���د1بالربنام���ج1العالج���ي1يف1الدرا�س���ة1احلالي���ة1باأن���ه:1برنام���ج1خمط���ط1
ومنظم1يف1�سوء1اأ�س�ص1علمية1وتربوية1ت�ستند1اإىل1مبادئ1وفنيات1العالج1ال�سلوكي1
بهدف1خف�ص1خطر1التعر�ص1ملزيد1من1االإ�ساءة1لالأطفال1املعاقني1عقليا1ًالقابلني1
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للتعل���م1,1وتق���دمي1امل�ساع���دة1املتكامل���ة1لهم1,1حت���ى1ي�ستطيعوا1ح���ل1امل�سكالت1التي1
يقابلونها1يف1حياتهم1,1اأو1التوافق1معها1,1وذلك1من1خالل1عدد1من1اجلل�سات.

الإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة
Mental Disability اأولً: الإعاقة العقلية

تع���د1م�سكل���ة1االإعاق���ة1العقلي���ة1م���ن1اأك���رث1امل�س���كالت1الت���ي1ته���م1علم���اء1 1
النف����ص1والرتبي���ة1وعل���م1االجتماع1والط���ب1والتعليم1حيث1ال1ي���كاد1يخلو1جمتمع1
م���ن1املجتمع���ات1مهما1بلغت1درجة1حت�س���ره1,1ومهما1ارتفعت1في���ه1و�سائل1الوقاية1

والرعاية1ال�سحية1من1هذه1الظاهرة.

يع���رف1البح���ريي1)2002(1االإعاق���ة1العقلي���ة1باأنها:1اإعاق���ة1عقلية1تظهر1 1
يف1�س���ن1مبك���ر1,1وينت���ج1عنه���ا1ق�س���ور1يف1املهارات1التكيفي���ة1اليومي���ة1,1وتقا�ص1هذه1
االإعاق���ة1يف1االأ�سا����ص1ب���االأداء1الوظيف���ي1العقلي1متمث���ال1يف1ن�سبة1ال���ذكاء1,1والتي1
ت���رتاوح1م���ا1ب���ني1)50-75(1,1وم���ا1ينتج1عنه1يقا�ص1ب���االأداء1الوظيف���ي1التكيفى1من1
خ���الل1اختب���ارات1�سيكومرتية1مقننة1يف1املهارات1التكيفي���ة1,1وحتتاج1هذه1االإعاقة1
اإىل1الدع���م1وامل�سان���دة1امل�ستمرين1من1قبل1مانح���ي1الرعاية1لتخفيف1حدتها1على1

امل�ستويني1الذهني1واالجتماعي1)�ص81(1.

ويتح���دد1م�ست���وى1االإعاق���ة1العقلي���ة1بن���اء1عل���ى1درج���ة1�سدته���ا1,1وميي���ز1 1
1DSM–IV,1994ب���ني1اأربع���ة1م�ستويات1لالإعاقة1العقلي���ة1هي1)االإعاقة1العقلية1
الب�سيط���ة1Mild1وت���رتاوح1ن�سب���ة1ال���ذكاء1ب���ني501-1751وح���دة1,1االإعاق���ة1العقلي���ة1
املتو�سط���ة1Moderate1وت���رتاوح1ن�سب���ة1ال���ذكاء1ب���ني1351– 155وح���دة1,1االإعاق���ة1
العقلي���ة1ال�سدي���دة1Severe1وترتاوح1ن�س�بة1الذكاء1بني1201–140وحدة1,1واالإعاقة1
العقلية1ال�سديدة1جدا1Profound1ًوتكون1ن�سبة1الذكاء1اأقل1من1201او1251وحدة.1

DSM-1وق���د1تبنت1الباحثة1م�سطل���ح1االإعاقة1العقلية1الذي1ي�ستخدمه
1IVال�ستخدام���ه1يف1الدرا�س���ة1احلالية1,1كما1تعتمد1الدرا�سة1احلالية1على1االإعاقة1
العقلي���ة1الب�سيط���ة1اأي1ال���ذي1ترتاوح1ن�سب���ة1ذكاء1الفرد1فيها1م���ن1501– 175وحدة1

تقريبا1,1ًويعرف1هوؤالء1االأطفال1تربويا1باأنهم1قابلون1للتعلم.1
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Child Abuse and Neglect1ثانيًا: اإ�ساءة معاملة واإهمال الأطفال
تعد1االإ�ساءة1للطفل1واحده1من1اأخطر1الظواهر1التي1جتتاح1اأي1جمتمع1من1
املجتمعات1,1فقد1اأ�سبحت1حياة1اأطفالنا1حمفوفة1باملخاطر1خا�سة1املعاقني1منهم1
,1باالإ�ساف���ة1اإىل1ع���دم1وجود1اإح�سائيات1حتدد1حجم1امل�سكلة1يف1جمتمعنا1العربي.1

م���ن1ال�سع���ب1اإيج���اد1تعري���ف1واحد1يتف���ق1عليه1العلم���اء1مل�سطل���ح1اإ�ساءة1
معامل���ة1واإهم���ال1االأطف���ال1,1وذل���ك1الرتباط���ه1بن���وع1االإ�س���اءة1,1وكذل���ك1بالعادات1
والتقالي���د1املختلفة1بني1ال�سعوب.1فما1ي���راه1النا�ص1�سلوكا1ًم�سيئا1ًقد1يراه1اآخرون1

غري1ذلك1ومن1ثم1جاءت1التعاريف1خمتلفة1وغام�سة.

وف���ى1ع���ام119631اأك���د1فونتان���ا1وزم���الوؤه1Fontana et al1عل���ى1وج���ود1
ع���دد1كب���ري1من1االأطف���ال1الذين1ال1يظه���رون1اأي1عالمات1عل���ى1تعر�سهم1لل�سحق1
اأو1العن���ف1ولك���ن1لديه���م1اأدل���ة1�سغ���رية1ج�سدي���ة1متع���ددة1اأي1التعر����ص1لالإ�س���اءة1
اجل�سدي���ة1واالإهمال1من1جانب1الوالدي���ن.1وقد1مت1ا�ستخدام1م�سطلح1زملة1�سوء1
املعامل���ة1Maltreatment syndrome1لو�س���ف1�س���ورة1�سامل���ة1الإ�س���اءة1الطف���ل1
 Failure “1بحي���ث1ت���رتاوح1م���ن1الطفل1امل�س���اء1تغذيته1على1اأنها1“ ف�س���ل1يف1النمو
1to thriveاإىل1“ زملة1الطفل1امل�سحوق1Battered child syndrome “1والتي1
تع���د1غالب���ا1ًاملرحل���ة1االأخ���رية1م���ن1مت�س���ل1�سوء1معام���ل1الطف���ل1,1وتع���رف1اإ�ساءة1
معامل���ة1الطف���ل1باأنها1ال�سرر1الذى1يقع1عل���ى1الطفل1االأقل1من1181�سنة1بوا�سطة1
اأح���د1الوالدي���ن1اأو1املراهقني1االآخرين1ويتمثل1هذا1ال�سرر1يف1اأي1�سكل1من1اأ�سكال1
املعاملة1الال�سوية1كاالإهمال1اأو1ال�سرر1البدين1واجلن�سي1,1اأو1اأي1�سرر1اآخر1يكون1

�سارا1ًل�سحة1الطفل1البدنية1اأو1النف�سية1اأو1االجتماعية1)البحريي12007,1(.

يع���رف1عبد1احلميد1وكفايف1)1989(1اإ�س���اءة1معاملة1الطفل1باأنها1“منط1
الطف���ل1ال���ذي1ت�ساء1معاملته1من1جان���ب1االآباء1االأ�سليني1اأو1االآب���اء1البدالء1حيث1
ميي���ل1ه���وؤالء1االآب���اء1اإيل1ارتف���اع1االأذى1وال�سرر1البلي���غ1ب�سورة1عمدي���ة1ومتكررة1
باأطفالهم1اإيل1الدرجة1التي1ت�ستلزم1و�سول1االأطفال1اإيل1امل�ست�سفى” )1370– 371(.11
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ويعرف1Theoklitou, D., et al. (2011)1م�سطلح1اإ�ساءة1املعاملة1باأنها1
“جمموع���ة1االأفع���ال1ال�سلبية1الت���ي1ت�سدر1من1الكبار1�سد1االأطفال1الذين1حتت1
1.)p.1(1رعايتهم1مما1يوؤثر1علي1منوهم1العاطفي1والفكري1واندماجهم1املجتمعي

يت�س���ح1مم���ا1�سب���ق1تواف���ر1عام���ل1الق�س���د1يف1االإ�س���اءة1,1واأخ���ذ1املعاي���ري1
الثقافي���ة1واالجتماعي���ة1يف1الرتبية1باالعتبار1عند1تعري���ف1االإ�ساءة1,1كما1يالحظ1
من1التعريفات1ال�سابقة1ملفهوم1ا�ساءة1معاملة1االأطفال1اتفاقها1علي1حدوث1�سرر1

ج�سمي1ونف�سي1بالطفل.

ويف �س�وء التعريف�ات ال�سابقة ميكن التعرف علي الأمن�اط املختلفة من �سوء 
املعاملة والإهمال وهي: 

Physical Abuse  1- الإ�ساءة اجل�سدية
تع���ددت1تعريف���ات1�س���وء1معامل���ة1الطف���ل1اجل�سدي���ة1فمنه���ا1عل���ي1�سبي���ل1
املث���ال:1تعري���ف1(Webb & Leehan, 1996)1الذي1عرفه���ا1علي1اأنها1اأي1�سلوك1
م���ن1جان���ب1الوالدين1او1القائ���م1علي1رعاية1الطف���ل1يوؤدي1ايل1اال�س���رار1بالطفل1
,1ويتمث���ل1ه���ذا1ال�سل���وك1يف1ال�سرب1والرف����ص1والرج1والرمي1واحل���رق1والتعر�ص1

1.)P.3(1للربودة1ال�سديدة1او1جتويع1الطفل

يع���رف1من�سور1)2001(1االإ�ساءة1اجل�سدية1للطف���ل1باأنها1تعر�ص1الطفل1
الأي1اإ�ساب���ات1ال1تك���ون1ناجتة1عن1حادث1وقد1تت�سم���ن1الكدمات1اأو1خدو�سا1ًاأو1اأثار1
�سرب���ات1,1اأو1لكم���ات1باجل�سم1اأو1قطعا1ًاأو1ك�سورا1ًيف1العظام1,1اأو1حروقا1,1ًاأو1اإ�سابات1

داخلية1ونزيف1,1اأو1حتي1االإ�سابة1املف�سية1اإيل1املوت.

باأنه���ا1  (Rummel, R. & Hansen, D., 1993) ويعرفه���ا1كل1م���ن1
“وج���ود1�س���رر1غ���ري1عار�ص1ينتج1عن1ارت���كاب1بالغ1بع�ص1االأخطاء1,1والتي1تتم1يف1
�سورة1عقاب1بدين1عنيف1مثل1التعر�ص1للربودة1ال�سديدة1اأو1احلرارة1ال�سديدة1اأو1
التعر����ص1للخط���ر1,1ويقع1العقاب1يف1�سل�سل���ة1منف�سلة1وغري1متتابعة1من1االأفعال1

11111.(P. 68) 
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Emotional Abuse1 2- الإ�ساءة النفعالية
م���ن1ال�سع���ب1تعري���ف1ه���ذا1الن���وع1م���ن1االإ�س���اءة1بدق���ة1�سدي���دة1,1وميكن1
الق���ول1اأن���ه1يحدث1عندم���ا1يتعر�ص1االأطفال1خلربة1قا�سي���ة1,1اأو1اهتمام1غري1الئق1
مث���ل1الفط���ام1العني���ف1,1اأو1احلرمان1م���ن1بع�ص1االأن�سط���ة1املعت���ادة1اأو1حب�سه1,1لذا1
ف���اإن1االإ�س���اءة1االجتماعي���ة1اأو1االنفعالي���ة1حترم1الطف���ل1من1التط���ور1االجتماعي1

)البحريي20071,1(.1

وعرفته���ا1دوك���م1)421,12005(1باأنها1االإ�ساءة1امل�ستمرة1لنف�سية1الطفل1من1
خ���الل1اإظهار1الرف����ص1والعزل1والتخويف1وال�سخرية1واملقارنة1وال�سراخ1وال�ستم1
وغريه���ا1م���ن1اأ�سكال1االإ�س���اءة1ايل1�سحة1الطف���ل1النف�سية1والعاطفي���ة1يف1مراحل1

عمره1املختلفة.1

ويعرفه���ا1(Corby, 2000)1باأنه���ا1“اإح���دى1اأن���واع1االإ�س���اءة1الت���ي1توؤث���ر1
ب�س���ورة1�سدي���دة1يف1منو1الطفل1االنفعايل1,1والتي1تت�سمن1اإظهار1الطفل1علي1اأنه1
.(P. 80)11لي�ص1له1قيمة1اأو1مكروه1,1اإ�سعار1الطفل1بالتهديد1امل�ستمر1اأو1ا�ستغالله

وق���د1اأعدت1قوائم1الأ�س���كال1اإ�ساءة1املعاملة1النف�سي���ة1واالإهمال1واالأمناط1
املختلف���ة1م���ن1التفاع���الت1املوؤذي���ة1ب���ني1الوالدي���ن1واالأطف���ال1بوا�سط���ة1كل1م���ن1111111111111
 Slep1& Heyman (2006), Moran et al. (2002), Baily and Baily
and Garbarino, Guttman, & Seeley (1986) (1986)1وهناك1م�سرتكات1
ب���ني1تل���ك1القوائ���م1منه���ا:1التاأنيب1والتحق���ري1والرف����ص1واال�ستغ���الل1والتاأديب1
القا�س���ي1واالنتقام���ي1وع���دم1التج���اوب1العاطف���ي1واالإهم���ال1وا�ستغ���الل1االأطفال1
لتلبي���ة1حاج���ات1الكب���ار1,1وي�سي���ف11Glaser (2011)1اإيل1ه���ذه1االأ�س���كال1ما1يلي:1
انتهاك1حقوق1و1حاجات1الطفل1االأ�سا�سية1بالن�سبة1لفئته1العمرية1ومرحلة1منوه1
,1انته���اك1حاج���ات1وحق���وق1الطفل1االأ�سا�سية1يف1االعرتاف1ب���ه1ك�سخ�ص1متفرد1له1
م�ساع���ره1وروؤاه1اخلا�سة1ب���ه1,1االإخفاق1يف1التن�سئة1االجتماعية1للطفل1من1خالل1
عزل1الطفل1وعدم1اعطاءه1الفر�سة1للتفاعل1خارج1نطاق1االأ�سرة1اأو1عدم1اعطاءه1

11.(p. 869 -870)1الفر�سة1املالئمة1للتعلم
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Neglect or lack adequate care111113- الإهمال اأو التق�سري يف الرعاية
يع���د1االإهمال1مظهر1اآخر1م���ن1مظاهر1االإ�ساءة1املوجهة1للطفل,1حيث1اأن1
الطفل1يف1حاجة1دائمة1اإيل1االهتمام1عرب1مراحل1النمو1التي1مير1بها1علي1جميع1

امل�ستويات1النف�سية1واالجتماعية.

يتمث���ل1االإهمال1يف1ت���رك1الطفل1وحيدا1ًلفرتة1طويلة1مع1معاناة1الطفل1
.(Glaser, D, 2002, 697)1من1اجلوع1والبنية1الهزيلة1واملالب�ص1غري1املنا�سبة

ينظ���ر1Ann (2013)1اإيل1االإهم���ال1عل���ي1اأنه1عج���ز1الوالدين1عن1توفري1
االحتياج���ات1وخا�س���ة1املادي���ة1منها1للطف���ل1كاحلاج���ة1اإيل1احلب1واالأم���ان1واملدح1
والتقدير1,1واأي�سا1ًاحلاجة1اإيل1الطعام1املنا�سب1وال�سكن1وامللب�ص1املنا�سب1والرعاية1

1.(p.14-15)1الطبية1املالئمة

 American Humane االأمريكي���ة1 االن�ساني���ة1 اجلمعي���ة1 وتع���رف1
1Association, (1981)االإهمال1علي1اأنه1“الف�سل1يف1اإمداد1الطفل1باحتياجاته1
االأ�سا�سية1مثل1املاأكل1املتوازن1,1وامللب�ص1واملاأوي1والتعليم1والعناية1الطبية1,1واأي�سا1ً
احتياجاته1العاطفية1مثل1احلب1واالأمن1.....1وغريها” )عمران161,120081,1(.

واأه���م1مظاه���ر1اإ�س���اءة1االإهم���ال:1احلرم���ان1العاطف���ي1,1واحلرم���ان1م���ن1
التعلي���م1,1ونق����ص1التغذي���ة1الالزم���ة1لبناء1اجل�سم1بن���اًء1�سليًما1,1ونق����ص1الرعاية1
ال�سحي���ة1والطبي���ة.1ويذكر1دائًما1خم�سة1اأنواع1م���ن1�سور1االإهمال1وهي:1االإهمال1
الطب���ي1,1اإهم���ال1االأم���ن1واالأم���ان,1اإهم���ال1التعلي���م,1االإهم���ال1اجل�سم���ي,1االإهمال1

الوجداين1)كفايف20081,1(.

وتعد1االإ�ساءة1باالإهمال1من1اأكرث1�سور1االإ�ساءة1تدمريا1ًلل�سحة1النف�سية1
للطفل1,1حيث1يعترب1االإهمال1ال�سبب1الرئي�سي1للعديد1من1حاالت1وفاة1االأطفال1
,1واالآثار1املرتتبة1عليه1من1اأعمق1االآثار1اإذا1ما1قورنت1بتلك1املرتتبة1علي1االإ�ساءة1
البدني���ة1(Briener, & Sander, 1987, 15)1ولع���ل1م���ن1تل���ك1االآث���ار1ال�سلبي���ة1
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“ع���دم1التفاع���ل1م���ع1االآخرين1,1�سعف1القدرة1علي1التعلم1,1�سعف1تقدير1الذات1
,1ال�سعور1باخلجل1,1العدوان1,1م�سكالت1ج�سمية1مثل1ال�سداع1وا�سطرابات1النوم1

.(Hanks & Stratton, 2002: 90-113) ”واالأكل,اإلخ

وبذل���ك1فاالأمناط1املختلفة1من1اإ�ساءة1املعاملة1واالإهمال1والتي1تت�سمن1
اإحل���اق1االأذى1اأو1ال�س���رر1املتعم���د1او1غ���ري1املتعم���د1من1قبل1الوالدي���ن1اأو1من1يقوم1
مقامهم���ا1ي���وؤدى1اإىل1التاأثري1ال�سيئ1على1من���و1الطفل1يف1كافة1النواحي1اجل�سمية1
والنف�سي���ة1واالجتماعية1,1واأن1االإهم���ال1ميثل1اجلانب1ال�سلبي1من1االإ�ساءة1اأو1من1
العن���ف,1فالطف���ل1يف1هذه1ال�سورة1ال1ُيوجه1اإليه1�س���يء1يكرهه1واإمنا1هو1يحرم1من1

�سيء1يحبه.

وق���د1ح���اول1الكث���ري1م���ن1املخت�س���ني1يف1العل���وم1االجتماعي���ة1وال�سلوكية1 1
معرف���ة1االأ�سب���اب1الت���ي1تدع���و1الوالدي���ن1اأو1من1يق���وم1مقامهم���ا1باإ�س���اءة1معاملة1
االأطف���ال1وذل���ك1بهدف1التعام���ل1مع1هذه1اال�سب���اب1والتغلب1عليه���ا1,1وقد1تو�سل1
هوؤالء1املخت�سني1ايل1حقيقة1مفادها1ان1ا�ساءة1معاملة1االأطفال1ال1ميكن1ارجاعها1
ايل1�سب���ب1واحد1وا�س���ح1وحمدد1بل1هناك1عوامل1متع���ددة1تت�سمن1عوامل1تتعلق1
بخ�سائ����ص1االأطف���ال1امل�س���اء1معاملته���م1,1وعوام���ل1تتعل���ق1باالأ�س���رة1والوالدي���ن1,1
وعوام���ل1اجتماعي���ة1,1وعوام���ل1جمتمعي���ة1تتمثل1يف1وج���ود1اجتاه���ات1يف1املجتمع1

ت�سمح1با�ستخدام1العنف1�سد1االأطفال.1

 Behavior Therapyثالثًا: العالج ال�سلوكي
اختل���ف1ال�سلوكي���ون1فيما1بينهم1ح���ول1حتديد1مفهوم1للع���الج1ال�سلوكي1
,1فمنه���م1م���ن11يح���دد1هذا1الع���الج1يف1تطبيق1نظري���ات1التعلم1,1ومنه���م1من1يو�سع1
مل���ا1ميك���ن1اال�ستف���ادة1م���ن1مب���ادئ1ونظريات1عل���م1النف�ص1كل���ه1,1وكذل���ك1اختالف1

ا�ستخدام1وتناول1الفنيات1)عزب81,119811,1(.1

ويع���رف1حممود1)2003(1العالج1ال�سلوك���ي1باأنه1اأحد1االأ�ساليب1احلديثة1
التي1تقوم1علي1اأ�سا�ص1ا�ستخدام1نظريات1وقواعد1التعلم1وي�ستمل1علي1جمموعة1من1
الفنيات1العالجية1التي1تهدف1اإيل1اإحداث1تغيري1اإيجابي1يف1�سلوك1االإن�سان1)73(.
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وم���ن1الفني���ات1امل�ستخدم���ة1يف1البح���ث1احل���ايل1)التعزي���ز1,1التلق���ني1,1
النمذجة1,1لعب1الدور1,1التغذية1الراجعة1,1ال�سبط1الذاتي1,1املحا�سرة1,1املناق�سة1
واحل���وار1,1التك���رار1,1التجاه���ل1,1تكلف���ة1اال�ستجاب���ة1,1زم���ن1التوقف1ع���ن1التعزيز11,1

التعليمات1,1الواجب1املنزيل(.

الدرا�صات ذات ال�صلة
11111مت1االإفادة1منها1يف1�سياغة1افرتا�سات1الدرا�سة1ومناق�سة1نتائج1الدرا�سة1احلالية1
وق���د1مت1معاجلة1املو�سوع1من1عدة1حماور1خمتلفة:1فقد1هدفت1بع�ص1الدرا�سات1
ايل1املقارنة1بني1االأطفال1املعاقني1عقليا1ًواالأطفال1العاديني1يف1تعر�سهم1لالإ�ساءة1
 Karen, et al ، Brenda (2004)1,1)2010(1واالإهمال1كدرا�سة1كل1من:1امل�سعان
Miguel (1991) belfn (1995) &  ,.1ومن1خالل1هذه1الدرا�سات1مت1الوقوف1
عل���ي1اأن1االأطف���ال1املعاقني1عقليا1ًاأك���رث1عر�سه1لالإ�ساءة1واالإهم���ال1لعدم1قدرتهم1

علي1الدفاع1عن1اأنف�سهم1والعتمادهم1علي1االآخرين.

111111كم���ا1حاول���ت1درا�س���ات1اأخ���ري1البحث1ع���ن1مظاه���ر1االإ�ساءة1الت���ي1يتعر�ص1لها1
االأطف���ال1املعاق���ني1عقلي���ا1ًكدرا�س���ة1كل1من:1احم���د1)2010(11,1العجم���ي1)2003(11,1
yMarchetti & McCartne ، Zantal, W. (1987 (1990)) ومث���ل1ه���ذه1
الدرا�س���ات1مت1اال�ستفادة1منه���ا1يف1الوقوف1علي1اأبعاد1واأمناط1اال�ساءة1التي1يعاين1

منها1املعاقني1عقليا1ًوالتي1مت1ت�سميم1برنامج1عالجي1خلف�سها.

111111وهن���اك1درا�س���ات1هدفت1ايل1معرفة1االآث���ار1ال�سلبية1الناجمة1عن1تلك1اال�ساءة1
كدرا�س���ة1بوق���ري1)2008(1,1البح���ريي1)2005(1,1الزع���ل1)2004(1,1مو�سي1)2004(1
,1Marie, et al (2013)1ومث���ل1ه���ذه1الدرا�س���ات1مت1اال�ستف���ادة1منه���ا1يف1التعامل1
م���ع1االطف���ال1امل�س���اء1معاملتهم1اأثن���اء1الربنام���ج1ومعرفة1�سماته���م1وخ�سائ�سهم1

النف�سية1الإجادة1ت�سميم1الربنامج1العالجي1لهم.1

111111كم���ا1اأن1هن���اك1درا�س���ات1تناول���ت1اإ�س���اءة1معامل���ة1االأطفال1م���ن1منظور1عالجي1
1111111111111111, 1)2009( املج���ويل1 1, 1Letarte, et al (2010) 1, 1)2012( احلديب���ي1 كدرا�س���ة1
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اأب���و1عيط���ه1و1حمم���ود1)2005(1,1طل���ب1)2003(1,1غري���ب1)2002(1,1عم���ر1)2002(1,1
عطيه1)2010(1,1اأبو1�سيف1)1998(1,1اأمني1)1998(1,1البحريي1وعجالن1وال�سافعي1
)1Baglow (1990)11,1)1994ومث���ل1ه���ذه1الدرا�سات1مت1اال�ستفادة1منها1يف1اإعداد1
وت�سميم1الربنامج1العالجي1علي1الرغم1من1اأن1هذه1الدرا�سات1ركزت1علي1عالج1
اال�سطراب���ات1ال�سلوكية1الناجتة1عن1االإ�ساءة1وبع�سها1ركز1علي1االإر�ساد1الوالدي1
لالأطف���ال1,1مم���ا1يوؤكد1علي1ن���درة1الدرا�سات1العربية1التي1رك���زت1علي1عالج1اأبعاد1
االإ�س���اءة1نف�سها1واأي�سا1ًندرة1الدرا�سات1العربية1التي1ا�ستخدمت1العالج1ال�سلوكي1
يف1خف����ص1درج���ة1اإ�س���اءة1االأطف���ال1وخا�س���ة1املعاق���ني1عقلي���ا1ً-1ه���ذا1عل���ي1حد1علم1
الباحثة1– مما1يعطي1البحث1احلايل1اأهمية1وذلك1يف1نطاق1امل�سئولية1املجتمعية1

والرتبوية.1“درا�سة1عالجية”.

الطريقة والإجراءات
يتناول1هذا1اجلزء1و�سفا1ًلكل1من1منهج1الدرا�سة1وجمتمع1الدرا�سة1وعينتها1
,1اإ�ساف���ة1اإىل1و�س���ف1اأداة1الدرا�س���ة1وكيفية1التحقق1من1�سدقه���ا1وثباتها,1وكذلك1
االإجراءات1التي1اتبعت1يف1تطبيق1الدرا�سة1واملعاجلات1االإح�سائية1امل�ستخدمة.

اأولً: منهج الدرا�سة 
ا�ستخدم���ت1الباحث���ة1يف1ه���ذه1الدرا�س���ة1املنه���ج1التجريب���ي1ليالئ���م1متغريات1
الدرا�س���ة1متمثل���ة1يف1:1املتغ���ري1التجريب���ي1ويتمث���ل1يف1الع���الج1ال�سلوك���ي1بفنياته1
املخت���ارة1يف1برنام���ج1خف����ص1اإ�س���اءة1املعامل���ة1واالإهم���ال1ل���دى1االأطف���ال1املعاق���ني1
عقلي���ا1ًالقابل���ني1للتعل���م1,1واملتغريات1التابعة1وتتمثل1يف1االبع���اد1االأ�سا�سية1الإ�ساءة1
املعامل���ة1كما1يقي�سه1مقيا�ص1اال�ساءة1واالهمال1وهى1)اال�ساءة1البدنية1– اال�ساءة1
النف�سي���ة1-1االهمال(.1با�ستخ���دام1ت�سميم1املجموعة1التجريبي���ة1وال�سابطة1ذات1
القيا����ص1القبل���ي1والبعدي1للتحقق1من1�سحة1االفرتا�سات1,1وذلك1وفقا1ملتغريات1

الت�سميم1التجريبي.
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ثانيًا: جمتمع الدرا�سة وعينتها
يتمث���ل1جمتم���ع1الدرا�س���ة1يف1االأطفال1املعاق���ني1عقليا1ًمبدر�س���ة1الرتبية1
الفكري���ة1مبحافظة1حفر1الباط���ن1خالل1العام1الدرا�س���ي2014/20131م1,1وتتمثل1
عين���ة1الدرا�سة1يف1االأطفال1املعاقني1عقلي���ا1ًمن1االإناث1فئة1القابلني1للتعلم1امل�ساء1
اإليه���ن1م���ن1قب���ل1االأب1وذل���ك1ممن1ترتاوح1اأعماره���ن1الزمنية1م���ن1)9-121(1�سنة1
,1ون�سب���ة1ذكاء1ت���رتاوح1م���ن1)150-75(1عل���ى1مقيا����ص1ال���ذكاء1امل�ستخ���دم1,1وق���د1مت1
اختي���ار1عين���ة1الدرا�سة1من1االإناث1الأنهم1اأكرث1عر�س���ه1لالإ�ساءة1من1الذكور1وهذا1
1,1Jaskson, Nuttall (1997)1م���ا1اأك���دت1الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1كدرا�س���ة1كل1م���ن
اأب���و1�سي���ف1)1998(1,1�سالم���ة1)1991(,1كما1تت�سمن1عين���ة1الدرا�سة1اأمهات1هوؤالء1
االأطف���ال1الذين1يجيدون1الق���راءة1والكتابة1والذين1اأب���دوا1موافقة1علي1امل�ساركة1

يف1الربنامج.1

انق�سمت عينة الدرا�سة اإىل:

1- عينة الدرا�سة ال�ستطالعية

هدفت1هذه1العينة1اإىل1التحقق1من1كفاءة1اأدوات1الدرا�سة1؛1وذلك1بح�ساب1
ال�سدق1والثبات1لها1وهى1تتمثل1يف1مقيا�ص1االإ�ساءة1واالإهمال1,1وقد1ا�ستملت1هذه1
العين���ة1عل���ى1)31(1طفال1من1االأطفال1املعاقني1عقلي���ا1مبدر�سة1الرتبية1الفكرية1
بحف���ر1الباط���ن1للمرحل���ة1العمرية1)9-121(1�سنة1مبتو�س���ط1عمري1قدره1)11٫5(1

�سنة1وانحراف1معياري1قدره1)0٫74(.

 Cutting1وم���ن1خ���الل1العين���ة1اال�ستطالعية1مت1حتدي���د1درجة1القط���ع
1Score)م1+1ع(1به���دف1حتدي���د1العين���ة1العالجي���ة1ومت1ع���ن1طري���ق1درجة1القطع1
الف�س���ل1ب���ني1االأطف���ال1الذين1يعان���ون1من1اإ�س���اءة1املعاملة1والذي���ن1ال1يعانون1من1
االإ�س���اءة1وذل���ك1م���ن1خ���الل1تطبي���ق1اأدوات1الدرا�س���ة1عل���ى1العين���ة1اال�ستطالعية1
وت�سحيحه���ا1وح�ساب1املتو�س���ط1واالنحراف1املعياري1,1ويو�س���ح1اجلدول1)1(1قيم1

املتو�سطات1واالنحرافات1املعيارية1لدرجات1العينة1على1االأداة1امل�ستخدمة.11
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جدول )1(
املتو�صطات والنحرافات املعيارية لدرجات العينة ال�صتطالعية على

 اأداة الدرا�صة )ن = 31(
المتوسط الحسابي (م)المقياس

االنحراف المعياري 
(ع)

م + ع

31.612.343.9مقياس اإلساءة واإلهمال للطفل المعاق عقليًا

2- عينة الدرا�سة الأ�سا�سية )التجريبية( 
هدف���ت1ه���ذه1العينة1اإىل1احل�سول1عل���ى1العينة1العالجي���ة1,1فبعد1القيام1 1
اأدوات1الدرا�س���ة1قام����ت1الباحث����ة1 بالعملي���ات1االإح�سائي���ة1للتحق���ق1م���ن1كف���اءة1
بتطبيقيه���ا1عل���ى1عين����ة1م���ن1االأطفال1املعاق���ني1عقلي���ا1ًبوا�س�طة1االأمه���ات1,1والتي1
بلغ���ت1)54(1طف���ال1م���ن1االإناث1ممن1ت���رتاوح1اأعمارهن1الزمنية1م���ا1بني1)9–12(1

�سنة1,1مبتو�سط1عمري1قدره1)11٫5(1�سنة1,1وانحراف1معياري1قدره1)0٫81(.

3- العينة العالجية 
هدف���ت1ه���ذه1العينة1اإىل1اختبار1فاعلية1برنام���ج1الدرا�سة1,1والتحقق1من1
االفرتا�س���ات1العالجي���ة1للدرا�س���ة1,1وتكون���ت1ه���ذه1العين���ة1م���ن1)14(1طف���اًل1من1
االإن���اث1الذي���ن1يعان���ون1م���ن1اال�ساءة1واالهم���ال1والذين1مت1حتديده���م1من1خالل1
درج���ة1القط���ع1,1ومم���ن1ح�سلوا1عل���ى1درجات1مرتفع���ة1على1املقايي����ص1امل�ستخدمة1
,1وق���د1مت1تق�سي���م1العين���ة1العالجي���ة1اإىل1جمموعتني1مت�ساويتني1م���ن1االأطفال1:1
جمموعة1جتريبية1وهى1جمموعة1االأطفال1الذين1يعانون1من1اال�ساءة1واالهمال1
والذي���ن1طب���ق1عليه���م1برنام���ج1الدرا�س���ة1وذل���ك1يف1وج���ود1اأمهاته���ن1,1الذين1كان1
لديه���ن1ا�ستع���داد1حل�س���ور1اجلل�سات1و�سمح���ت1ظروفهن1باحل�س���ور1,1وجمموعة1
�سابطة1والتي1مل1يطبق1عليها1برنامج1الدرا�سة1,1وقد1ا�ستملت1كل1جمموعة1على1
)7(1اأطف���ال1م���ن1االإن���اث1,1وقبل1البدء1يف1تطبيق1برنام���ج1الدرا�سة1على1املجموعة1
التجريبي���ة1قام���ت1الباحث���ة1باملكافئ���ة1واملجان�س���ة1ب���ني1املجموعت���ني1التجريبي���ة1
وال�سابط���ة1يف1ن���وع1االإ�ساءة1,1ون�سبة1الذكاء1,1والعم���ر1الزمني1,1واجلن�ص1؛1للتاأكد1
من1عدم1وجود1فرق1دال1اإح�سائيا1بني1املجموعتني1با�ستخدام1اختبار1مان1ويتنى1
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للعل���وم1 االإح�سائي���ة1 احلزم���ة1 بوا�سط���ة1 امل�ستقل���ة1 ل���الأزواج1 1Mann–whitney
االجتماعي���ة1,1Spss1ويو�س���ح1ج���دول1)2(1قيمة«Z«11وداللته���ا1االإح�سائية1للفرق1

بني1متو�سطي1رتب1املجموعتني1يف1درجة1الذكاء1وال�سن1ونوع1االإٍ�ساءة.1

جدول )2(
قيم��ة » Z “ لختب��ار م��ان ويتن��ى لدلل��ة الفروق ب��ني متو�صط��ات الرتب لدرج��ات اأفراد 

املجموعتني التجريبية وال�صابطة يف درجة الذكاء وال�صن ونوع ال�صاءة ) ن=7 ( 

التكافؤ

المجموعة التجريبية
( ن = 7 )

المجموعة الضابطة
قيمة ( ن = 7 )

"Z"
مستوى
الداللة متوسط 

الرتب
مجموع 
الرتب

متوسط
 الرتب

مجموع
الرتب

غير دالة-8.3658.506.6446.501.76درجة الذكاء

غير دالة-7.4352.007.5753.000.06السن

مقياس االساءة واالهمال "بعد االساءة 
البدنية"

غير دالة-6.2143.508.7961.501.15

مقياس االساءة واالهمال "بعد االساءة 
النفسية"

غير دالة-11.0077.004.0028.003.15

غير دالة-4.9334.5010.0770.502.31   مقياس االساءة واالهمال "بعد االهمال"

يت�س���ح1من1اجل���دول1)2(1عدم1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1متو�سطي1
رت���ب1درجات1اأفراد1املجموعتني1التجريبية1وال�سابطة1يف1نوع1اال�ساءة1على1االأداة1
 Mann –1امل�ستخدمة1,1وفى1درجة1الذكاء1,1وال�سن1با�ستخدام1اختبار1مان1ويتنى
1Whitneyللدالل���ة1االإح�سائي���ة1مم���ا1يدل1على1جتان����ص1املجموعتني1يف1القيا�ص1
القبلي1,1وعليه1فاإن1اأي1تغري1�سيطراأ1على1هذه1الدرجات1�سيعزى1اإىل1اأثر1برنامج1

الدرا�سة.1

ثالثًا: اأدوات الدرا�صة 
11111متثلت1اأدوات1الدرا�سة1يف:1

11 ا�ستطالع1معززات1الطفل1املعاق1عقليا1ً)اإعداد/1الباحثة(.1111-
21 مقيا�ص1اإ�ساءة1معاملة1واإهمال1الطفل1املعاق1عقليا1ً)اإعداد/1الباحثة(.-
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31 مقيا�ص1االإ�س���اءة1واالإهمال1لالأطفال1العاديني1وغري1العاديني1)اإعداد/1اآمال1-
عبد1ال�سميع1باظه,20051(.

41 اختبار1ر�س�م1الرجل(1جلودانف1– هاري�ص1)تعريب/1�سفوت1فرج1)1986(.1111-
51 برنامج1الدرا�سة1)اإع�داد/1الباحثة(.-

وفيما يلي �سرح لتلك الأدوات:

1- ا�ستطالع معززات الطفل املعاق عقليًا  )اإعداد/1الباحثة(
مت1اإع���داد1ه���ذا1اال�ستط���الع1م���ن1خالل1عق���د1جمموعة1لقاءات1م���ع1عدد1من1
املعلم���ات1واالأطف���ال1,1وتوجي���ه1بع����ص1االأ�سئلة1اإليه���م1عن1تقدمي1بع����ص1املعززات1
لالأطفال1,1ملعرفة11نوع1املعززات1التي1تنا�سب1كل1طفل1من1االأطفال1املعاقني1عقليا1ً
وحتدي���د1وترتي���ب1التعزيز1املنا�سب1ح�سب1اأهميته1,1خا�سة1اأن1االأطفال1جميعا1قد1
ال1يحبون1نف�ص1االأ�سياء1كتدعيم1ولهذا1ينبغي1اأن1يحدد1لكل1طف�ل1التدع�يم1الذي1
يف�س�ل���ه1,1وق���د1ت�سمن1اال�ستطالع1)4(1اأنواع1من1املعززات1منها1املعززات1الغذائية1
واملادية1وت�سمل1)االأقالم1الر�سا�ص1,1اأقالم1االألوان1,1وكل1اأنواع1الطعام1وال�سراب1
الت���ي1يف�سله���ا1الطف���ل(1,1واملع���ززات1الرمزي���ة1كالنق���اط1والنج���وم1والكوبون���ات1,1
واملع���ززات1الن�ساطي���ة1فت�سم���ل1اأن�سطة1الر�سم1والتلوي���ن1واال�سرتاك1يف1الرحالت1
وااللع���اب1الريا�سي���ة1,1وكذلك1املعززات1االجتماعية1كاملدح1وعناق1الطفل1والربت1
على1الكتف1,1ويطلب1من11القائم1على1التقدير1باأن1يختار1منها1,1وهذا1اال�ستطالع1
ال1يتطل���ب1جه���دا1وال1وقتا1من1القائم1على1التقدي���ر1,1كما1اأن1اال�ستطالع1يحتوى1
عل���ى1م�ساح���ة1لكتاب���ة1اأية1مع���ززات1اأخ���رى1ال1يت�سمنها1اال�ستط���الع1والتي1ترتك1
للقائم1على1االإجابة1حرية1االإجابة1عنها1,1وبعد1االنتهاء1من1ت�سميم1اال�ستطالع1
م���ن1قب���ل1الباحث���ة1مت1عر�سه1عل���ى1جمموعة1من1املحكم���ني1من1اأ�سات���ذة1الكلية1,1
وبع����ص1املدر�س���ات1ذوي1اخلربة1الإبداء1اآرائهم1ح���ول1منا�سبة1حمتوى1اال�ستطالع1
وطريق���ة1ت�سميم���ه1للهدف1ال���ذي1اأعد1من1اأجل���ه1وذلك1بعد1�س���وؤال1كل1طفل1عما1
يحبه1ويرغبه1,1وقد1مت1ت�سحيح1اال�ستطالع1عن1طريق1ح�ساب1الن�سبة1املئوية1لكل1
مع���زز1من1املع���ززات1التي1ح�سلت1على1ن�سبة1موافق���ة1801%1من1عدد1امل�ستجيبني1,1
وبناء1على1هذه1اخلطوة1مت1اإجراء1بع�ص1التعديالت1الب�سيطة1املرتبطة1ب�سياغة1
بع����ص1االأ�سئلة1لي�سبح1اال�ستطالع1يف1�سورت���ه1النهائية1,1والذي1مت1تطبيقه1على1
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اأمه���ات1االأطف���ال1املعاق���ات1عقلي���ا1اأف���راد1املجموع���ة1التجريبي���ة1باعتبارهن1اقرب1
االأفراد1اإىل1الطفل1ملالحظتهن1عن1قرب1ومعرفة1اأهم1ما1يحبه1ويرغبه.

2- اختبار ر�سم الرجل ل� » جودانف – هاري�س »11)تعريب/1�سفوت1فرج19861,1(1
وه���و1من1اإع���داد1فلوران�ص1جودانف1)1926(1وال���ذي1يرجع1الف�سل1اإليها1
يف1ا�ستخ���دام1ر�س���م1الرج���ل1يف1قيا����ص1ذكاء1االأطفال1,1وي�ستمل1ه���ذا1االختبار1على1
151مفردة1عن1اأجزاء1اجل�سم1واأماكنها1والتنا�سب1بينها1والدقة1يف1التعبري1عنها.111

1
111111111111وتق���وم1فك���رة1االختب���ار1عل���ى1اأ�سا����ص1اأن1الطف���ل1عندم���ا1ير�س���م1رج���ال1,1
فان���ه1ير�س���م1م���ا1يعرف���ه1عن1الرجل1,1وال1ير�س���م1ما1يراه1يف1رجل1مع���ني1,1فالر�سم1
لغ���ة1تعك����ص1فه���م1الطف���ل1ملالم���ح1الرج���ل1وخ�سائ�س���ه1واأج���زاء1ج�سم���ه1,1وتب���ني1
م�ست���وى1مهارت���ه1املعرفي���ة1اأك���رث1مم���ا1تبني1مهارت���ه1الفني���ة1,1فالتعب���ري1بالر�سم1
ع���ن1الرج���ل1عملي���ة1عقلية1ت���زداد1مع1زيادة1النم���و1العقلي1للف���رد,1ويعترب1اختبار1
ر�س���م1الرج���ل1م���ن1االختب���ارات1اجلي���دة1يف1التطبيق1بعي���ادات1ت�سخي����ص1االإعاقة1
العقلي���ة1ومدار����ص1الرتبية1الفكرية1وذلك1ل�سهولة1تطبيق���ه1على1املعاقني1عقليا1ً
وكفاءت���ه1يف1التميي���ز1بينه���م1وب���ني1االأطف���ال1العادي���ني1,1فق���د1تب���ني1يف1درا�س���ات1
عدي���دة1اأن1املعاق���ني1عقلي���ا1ًيح�سل���ون1عل���ى1درج���ات1منخف�س���ة1يف1ر�س���م1الرج���ل1

)كمال1اإبراهيم1مر�سى,69,119961–70(.1

ويتك���ون1مفت���اح1الت�سحي���ح1م���ن1اإحدى1وخم�س���ني1مفردة1متث���ل1عنا�سر1 1
اجل�سم1والتفا�سيل1فيما1بينهما,1ويطلب1من1املفحو�ص1اأن1ير�سم1رجال1يف1اأح�سن1
�س���ورة1ممكن���ة1.1وبع���د1ذلك1يعطى1الف���رد1درجة1واح���دة1لكل1عن�سر1م���ن1عنا�سر1
الر�س���م1املوجودة1يف1مفت���اح1الت�سحيح1,1يتم1جمع1درجات1الر�سم1وينتج1عنه1درجة1
خام1يتم1حتويلها1اإىل1عمر1عقلي1,1ومع1معرفة1العمر1الزمني1,1يتم1ح�ساب1ن�سبة1
ذكاء1الف���رد,1فعل���ى1�سبي���ل1املث���ال1اإذا1ق���ام1الطف���ل1بر�س���م1رجل1وح�س���ل1على1درجة1
خ���ام1)17(1ف���اإن1العمر1العقلي1املقابل1لهذه1الدرجة1اخل���ام1)7٫3(1اأي1�سبع1�سنوات1
وثالثة1�سهور1,1وكان1العمر1الزمني1يعادل1)134(1�سهر1اأي1)11٫2(1�سنة1فاإن1ن�سبة1

الذكاء1تكون1)64٫9(.
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3- مقيا�س الإ�ساءة والإهمال لالأطفال العاديني وغري العاديني11
)اإعداد/1اآمال1باظه,20051(1 1

اأعددته1اآمال1عبد1ال�سميع1باظه1)2005(1,1وقد1و�سعت1هذا1املقيا�ص1بعد1 1
االط���الع1علي1بع�ص1اختبارات1�سوء1معاملة1االأطفال1االأجنبية1وجمع1املالحظات1
ع���ن1اأ�سالي���ب1اال�س���اءة1وم�سادرها1والتي1ات�س���ح1اأن1اأهم1امل�سادر1ه���ي1االأب1ثم1االأم1
وهن���اك1م�س���در1اأخر1لالإ�ساءة1من1املحيطني1بالطف���ل1مثل1االإخوة1اأو1املدر�سني1يف1
احل�سان���ة1وريا����ص1االأطفال1ولكن1اأكرثها1تاأثريا1ًوا�ستم���رارا1ًهو1امل�سدر1اخلا�ص1
باالآب���اء1ولذل���ك1خ�س����ص1املقايي����ص1الفرعي���ة1التالي���ة1لالختبار1وه���ي:1)اال�ساءة1

اجل�سدية1,1االإ�ساءة1النف�سية1,1االإهمال1)ال�سحي1– التعليمي1– النف�سي(.

ونف����ص1البن���ود1م���رة1اأخري1تخ����ص1امل�س���در1لالإ�س���اءة1م���ن1االأم1,1ويتميز1
ه���ذا1املقيا����ص1ب�سموله1اإيل1جانب1اال�ساءة1لالإهمال1ب�س���ورة1الثالث1وكل1بعد1من1
االأبعاد1يتكون1من1)22(1بندا1ًوتقع1االإجابة1يف1اأربع1م�ستويات:1كثريا1ً)3(1,1اأحيانا1ً
)2(1,1نادرا1ً)1(1,1اإطالقا1ً)�سفر(1,1وقامت1معدة1املقيا�ص1بالتاأكد1من1�سدق1وثبات1

املقيا�ص1ووجدت1انه1يتمتع1بدرجة1مقبولة1من1ال�سدق1والثبات.

)- مقيا�س الإ�ساءة والإهمال للطفل املعاق عقليًا )اإعداد/1الباحثة(1
بع���د1اإط���الع1الباحث���ة1عل���ي1الدرا�س���ات1والبح���وث1ال�سابقة1الت���ي1تناولت1
وبع���د1 مو�س���وع1اال�س���اءة1واالهم���ال1عن���د1االأطف���ال1العادي���ني1واملعاق���ني1عقلي���ا1ً
االط���الع1عل���ي1بع����ص1املقايي����ص1واالختب���ارات1ال�سابق���ة1قام���ت1الباحث���ة1باإع���داد1
ال�س���ورة1االأولي���ة1ملقيا�ص1اال�ساءة1واالهمال1وعر�سها1عل���ي1املحكمني1وبعد1اإجراء1
التعدي���الت1املقرتح���ة1واإعادة1�سياغ���ة1ال�سورة1املبدئية1للمقيا����ص1اأ�سبح1املقيا�ص1
يف1�سورت���ه1النهائي���ة1,1وال���ذي1يتك���ون1م���ن1)36(1عب���ارة1,1بحي���ث1يتاأل���ف1املقيا����ص1
م���ن1ثالث���ة1اختب���ارات1فرعي���ة1ت�س���ل1يف1جمموعه���ا1اإىل1361بن���دا1,1ًوميك���ن1اإجناز1
االختب���ارات1الفرعية1الثالث���ة1يف1جل�سة1واحدة1,1او1ميكن1اإجنازها1مبعدل1اختبار1
يف1كل1جل�سة1,1وترتبط1البنود1ال�1361باالأمناط1الثالثة1الإ�ساءة1املعاملة1واالإهمال1
ويقي����ص1االختب���ار1الفرع���ي1االول1االإ�س���اءة1البدني���ة11Physical Abuseويتاأل���ف1
م���ن1البنود1م���ن1)1-131(1,1اأما1االختب���ار1الفرعي1الثاين1يقي����ص1االإ�ساءة1النف�سية11
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11Psychological Abuseوه���و1يحت���وى1عل���ى1البن���ود1)114– 23(1,1واالإهم���ال1
1Neglectميث���ل1االختب���ار1الفرع���ي1الثال���ث1ويتاأل���ف1ه���ذا1االختب���ار1م���ن1البن���ود1
)124– 36(1,1وو�سعت1الباحثة1ثالثة1بدائل1لالإجابة1عن1هذا1املقيا�ص1وهى:1نادرا1ً
=1,111اأحيان���ا1ً=1,121كث���ريا1ً=1,131ويت���م1ح�ساب1الدرج���ة1اخلام1بجمع1الدرجات1اخلام1

لكل1بند1,1وتعرب1الدرجة1املرتفعة1على1املقيا�ص1على1وجود1االإ�ساءة.1

11111وميك���ن1تطبي���ق1املقيا����ص1بوا�سط���ة1االأمهات1,1ومدر�س���ة1الف�سل1واملتخ�س�سني1
,1كم���ا1اأن���ه1غ���ري1مقيد1بزمن1حم���دد1لالإجابة1,1واإن1كان1مق���دار1الوقت1ال�سروري1

لتطبيق1املقيا�ص1تقريبا1ًمن1)15-10(1دقائق1يف1معظم1احلاالت.

�صدق وثبات اأداة الدرا�صة
1Validity11( ال�سدق(

مت1ح�ساب1�سدق1مقيا�ص1االإ�ساءة1واالإهمال1للطفل1املعاق1عقليا1ًكالتايل:1 1
)اأ( ال�سدق املنطقي )�سدق املحكمني( 

قام���ت1الباحث���ة1بعر�ص1املقيا�ص1علي1جمموعة1م���ن1ال�سادة1اأع�ساء1هيئة1 1
التدري����ص1من1اأ�ساتذة1علم1النف����ص1وال�سحة1النف�سية1وكذلك1العاملني1مبدر�سة1
الرتبي���ة1الفكري���ة1من1مدر�س���ات1واأخ�سائية1نف�سية1,1وقد1ات�س���ح1وجود1قدر1عال1
م���ن1االتف���اق1ح���ول1�سالحي���ة1املقيا����ص1لقيا����ص1م���ا1و�س���ع1لقيا�س���ه1,1وق���د1قامت1
الباحث���ة1باأخ���ذ1901%1م���ن1اتفاق1ال�سادة1املحكم���ني1وانتقاء1العب���ارات1املتفق1عليها1

وعمل1التعديالت1اخلا�سة1بال�سياغة1ثم1اإعداد1املقيا�ص1يف1�سورته1النهائية.
)ب( ال�سدق التمييزي )�سدق املقارنة الطرفية(

ي�س���ري1هذا1االأ�سلوب1يف1ح�ساب1�س���دق1املقيا�ص1اإىل1قدرة1مقيا�ص1االإ�ساءة1 1
واالإهمال1للطفل1املعاق1عقليا1ًعلى1اأن1مييز1بني1امل�ستوي1امليزاين1القوي1وامل�ستوي1
امليزاين1ال�سعيف1,1حيث1يرى1ال�سيد1)5571,11979(1اأن1من1اأهم1طرق1ح�ساب1ال�سدق1
ه���ي1املقارن���ة1الطرفية1التي1تقوم1على1ح�ساب1دالل���ة1الفروق1بني1متو�سطات1رتب1
درج���ات1االأقوي���اء1وال�سعاف1يف1امليزان1)املحك(1,1وبن���اًء1عليه1مت1ترتيب1الدرجات1
الكلي���ة1الأف���راد1العين���ة1اال�ستطالعي���ة1)ن=311(1عل���ى1مقيا�ص1االإ�س���اءة1واالإهمال1
لالأطف���ال1العادي���ني1وغ���ري1العادي���ني1)املح���ك(1ترتيب���ا1تنازلي���ا1,1ث���م1مت1حتدي���د1
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ط���الب1االإرباعني1االأعل���ى1واالأدنى1من1اأجل1حتديد1مرتفعي1ومنخف�سي1اال�ساءة1
,1ث���م1مت���ت1املقارنة1بني1متو�سطات1رتب1درج�ات1خالي���ا1املجم�وعتني1على1مقيا�ص1
االإ�س���اءة1واالإهم���ال1للطفل1املعاق1عقليا1ًامل�ستخ����دم1يف1البحث1احلايل1,1ثم1اأجريت1
املقارنة1الطرفي�ة1بني1الربع�ني1بح�س�اب1الف�روق1بني1متو�س�ط1رتب1درج�ات1اأف�راد1
املجم�وعت���ني1باختب����ار1م���ان1وتين���ي1ح�ي���ث1تك�ون���ت1جمموع����ة1الرب����ع1االأعلى1م�ن1
االأطف����ال1احلا�سل����ني1على1اأعلى1الدرج�ات1على1املقيا�ص1)ن=10(1يف1حني1ا�ستملت1
جمموعة1الربع1االأدنى1على1االأطفال1احلا�سلني1على1اقل1الدرجات1على1املقيا�ص1

)ن=7(1كما1هو1مو�سح1باجلدول1)3(.111

جدول )3(
قيم��ة )Z( لختب��ار م��ان وتين��ى لدللة الف��روق بني متو�صط��ات الرتب لدرج��ات مرتفعي 

ومنخف�صي الإ�صاءة يف مقيا�س الإ�صاءة والإهمال للطفل املعاق عقليًا
مستوى الداللةقيمة zمتوسط الرتبنمجموعتا المقارنة

مرتفعي اإلساءة 

منخفضي اإلساءة

10

7

12.50

4.00
دال عند مستوى 3.42-0.001

1
ت�س���ري1النتائ���ج1يف1اجلدول1)3(1اإىل1اأن1هناك1فرقا1ًدال1عند1م�ستوى1)0٫001(1بني1
درج���ات1الربع1االأعل���ى1ودرجات1الربع1االأدنى1الأفراد1العين���ة1على1مقيا�ص1االإ�ساءة1
واالإهمال1لدى1االأطفال1,1وقد1كانت1الفروق1ل�سالح1درجات1الربع1االأعلى1,1وهذا1
يعن���ى1اأن1املقيا����ص1ميكن���ه1اأن1مييز1بو�س���وح1بني1امل�ستوي���ات1ال�سدي���دة1وامل�ستويات1
ال�سعيف���ة1له���ذه1امل�سكلة1,1وعل���ى1اأ�سا�ص1ذلك1فاإن1املقيا�ص1�س���ادق1لقيا�ص1م�ستوي1

اال�ساءة1لدي1االأطفال1املعاقني.11

)ج( ال�سدق املرتبط باملحكات » ال�سدق التالزمي«  
قام���ت1الباحثة1بح�ساب1معامل1�سدق1املقيا�ص1,1وذلك1عن1طريق1ح�ساب1 1
معام���ل1االرتب���اط1بني1درجات1اأف���راد1العينة1اال�ستطالعية1عل���ي1مقيا�ص1االإ�ساءة1
واالإهم���ال1للطف���ل1املع���اق1عقليا1ً)اإع���داد1الباحث���ة(1,1ومقيا�ص1االإ�س���اءة1واالإهمال1
لالأطفال1العاديني1وغري1العاديني11)اإعداد/1اآمال1عبد1ال�سميع1باظه(1,11وقد1بلغ1
معام���ل1االرتباط1بني1درجات1اأفراد1العينة1اال�ستطالعية1علي1املقيا�سني1)0٫90(1

وهى1دالة1اإح�سائيا1عند1م�ستوى1)0٫01(.1
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1Reliability12( الثبات(

قامت1الباحثة1با�ستخدام1الطرق1التالية1حل�ساب1ثبات1املقيا�ص1كالتايل:

)اأ( الت�ساق الداخلي
 Internal داخلي���ا1 واالإهم���ال1 االإ�س���اءة1 مقيا����ص1 ات�س����اق1 م���ن1 وللتاأك����د1
1,1Consistencyقام���ت1الباحثة1بح�س���اب1معامالت1االرتباط1بني1درجة1كل1بعد1
من1اأبعاد1املقيا�ص1والدرجة1الكلية1للمقيا�ص1,1وكانت1معامالت1االرتباط1جميعها1

دالة1عند1م�ستوى10٫011كما1يف1اجل�دول1)4(.1

جدول )4(
معامالت الثبات بني درجة كل بعد من اأبعاد املقيا�س والدرجة الكلية له )ن = 31(

معامل الثباتاألبعادم

1 Physical Abuse0.87 *اإلساءة البدنية
2  Psychological Abuse  0.87 *اإلساءة النفسية
3Neglect 0.87 *اإلهمال

11111111(*)1دال1عند1م�ستوى0٫011

 Alpha-Cronbach1ب( معادلة األفا كرونباخ(
ا�ستخدم���ت1الباحث���ة1معادل���ة1األف���ا1كرونب���اخ1حل�ساب1ثب���ات1املقيا�ص1ككل1
وح�س���اب1ثب���ات1اأبعاده1الثالث���ة,1وميثل1معام���ل1األفا1كرونب���اخ1متو�سط1املعامالت1
الناجت����ة1ع���ن1جت�زئة1االخت�بار1اإىل1اأج����زاء1بط�رق1خمتلف�ة1,1وب�ذل���ك1فاإن�ه1مي�ثل1
معام����ل1االرتب����اط1بني1اأي1ج�زئيني1من1اأج����زاء1االختب�ار1)عبد1الرحمن1,119981,1
172(1,1وق���د1بلغ���ت1قيم���ة1الدرجة1الكلي���ة1ملعامل1ثبات1املقيا����ص1)0٫92(1وهى1دالة1
عند1م�ستوى10٫011وهى1قيمة1مقبولة1تدل1على1ثبات1املقيا�ص1وذلك1كما1مو�سح1

يف1اجلدول1)5(.1
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جدول )5( 
معام��الت الثب��ات لأبعاد مقيا���س الإ�صاءة والإهمال ودرجت��ه الكلية با�صتخ��دام معادلة األفا 

كرونباخ )ن = 31(  
معامل الثباتاألبعادم

1 Physical Abuse0.76 *اإلساءة البدنية

2  Psychological Abuse  0.81 *اإلساءة النفسية

3Neglect 0.87 *اإلهمال

0.92*الدرجة الكلية4

11)*(1دال1عند1م�ستوى10٫011. 1
يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1)5(1اأن1معام���الت1الثب���ات1للمقيا����ص1مقبول���ة1مما1 1
ي���دل1عل���ى1اأن1االأبعاد1الثالث���ة1جميعها1مت�سقة1مع1املقيا�ص1الكل���ى1,1كما1يت�سح1اأن1
معامالت1ثبات1املقيا�ص1بالطرق1ال�سابقة1املختلفة1هي1معامالت1عالية1ومقبولة.1

5- برنامج الدرا�سة  1)اإعداد/1الباحثة(
- مقدمة الربنامج   

مت1ت�سميم1هذا1الربنامج1خلف�ص1االإ�ساءة1لدى1االأطفال1املعاقني1عقليا1ً
القابل���ني1للتعل���م1ع���ن1طري���ق1ا�ستخ���دام1بع�ص1فني���ات1الع���الج1ال�سلوك���ي1,1وذلك1
باال�ستعانة1باالأ�ساليب1واالأن�سطة1املنا�سبة1مع1طبيعة1وخ�سائ�ص1الفئة1واملرحلة1

العمرية1الأفراد1العينة1,1وطبيعة1واأبعاد1امل�سكلة1التي1تعانى1منها.

- الأ�سا�س العلمي للربنامج 
برنام���ج1الدرا�س���ة1خمط���ط1وفق���ا1ًالأ�س����ص1علمي���ة1وتربوي���ة1ت�ستن���د1اإىل1 1
معطي���ات1النظري���ة1ال�سلوكي���ة1يف1تعدي���ل1ال�سل���وك1وتطبيقاته���ا1ل���دى1االأطف���ال1

ب�سورة1عامة1واملعاقني1عقليا1ًب�سفة1خا�سة.1

فالع���الج1ال�سلوكي1يقوم1على1افرتا�ص1م���وؤداه1اأن1معظم1�سلوك1االإن�سان1
ال�س���وي1وغ���ري1ال�سوي1متعلم1ومكت�سب1,1وبالتايل1ميكن1تعديل1ال�سلوك1مبا�سرة1
وفقا1ًالإجراءات1و�سروط1العالج1ال�سلوكي1الذي1يهتم1باالأعرا�ص1ومعاجلتها1دون1

االهتمام1بامل�سببات1)زهران2611,119971,1(.
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- اأهداف الربنامج 
اأولً: الهدف العام 

يه���دف1الربنام���ج1اإىل1خف����ص1درج���ة1االإ�س���اءة1واالإهمال1ل���دى1االأطفال1 1
املعاقني1عقليا1ًالقابلني1للتعلم1وذلك1من1خالل1ا�ستخدام1بع�ص1فنيات1العالج1
ال�سلوكي1مع1ا�سراك1االمهات1يف1جل�سات1عالج1االأطفال1بهدف1موا�سلة1تدريب1

الطفل1وتعليمه.

ثانيًا: الأهداف ال�سلوكية 

11 تب�سري1اأمهات1االأطفال1الذين1يعانون1من1االإ�ساءة1مبعنى1االإ�ساءة1واالإهمال1-
وباأنواعها1واالأ�سباب1التي1تكمن1وراء1هذه1امل�سكلة.

21 تزوي���د1اأمهات1االأطفال1باملعلومات1التي1ت�ساعدهم1علي1تن�سئة1الطفل1تن�سئة1-
�سليمة1وعلي1جتنب1املمار�سات1اخلاطئة1يف1التن�سئة.11

31 خف����ص1اال�ستجاب���ات1ال�سلوكي���ة1واالنفع���االت1ال�سلبية1لدي1االأطف���ال1الذين1-
تعر�سوا1لالإ�ساءة.

41 تنمية1مهارات1املواجهة1الفعالة1لدي1االطفال1من1خالل1التغلب1علي1امل�ساعر1-
وال�سلوكيات1ال�سلبية1الناجمة1عن1اال�ساءة.

51 تعزي���ز1ال�سلوكي���ات1االيجابي���ة1من1خالل1ت�سجيعه���م1مما1ي�ساعد1عل���ي1اإعادة1-
تكرارها

61 تنمية1مهارات1ال�سالمة1ال�سخ�سية1لدي1الطفل.-
71 تنمية1قدرة1الطفل1علي1الثقة1بالنف�ص1وباالأخرين.-
81 تنمية1قدرة1الطفل1علي1مهارة1النظافة.-
91 تنمية1قدرة1الطفل1علي1حتمل1امل�سئولية.-
اأن1يت���درب1االأطف���ال1عل���ي1مه���ارات1العم���ل1اجلماع���ي1مم���ا1توفر1له���م1االأمن101-1

واالطمئنان1والراحة1النف�سية.
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- اأهمية الربنامج 
تكم���ن1اأهمي���ة1الربنام���ج1يف1اهتمام���ه1بعين���ة1االأطف���ال1املعاق���ني1عقلي���ا1ً
القابلني1للتعلم1والذين1يعانون1من1م�سكلة1اال�ساءة1واالهمال1والتي1تلقى1اآثارها1
ال�سلبية1يف1الطفل1اأو1يف1املتعاملني1معه1,1ومن1هنا1تتحدد1اأهمية1الربنامج1حيث1
ي�سته���دف1اإيل1حماي���ة1ه���وؤالء1االأطف���ال1م���ن1التعر����ص1ملزيد1م���ن1ه���ذه1االإ�ساءة1,1
ومنع1حدوث1دورة1انتقال1االإ�ساءة1بني1االأجيال1وذلك1من1خالل1ا�ستخدام1بع�ص1
فني���ات1العالج1ال�سلوك���ي1مما1يوؤدى1اإىل1زيادة1قدرة1ه���وؤالء1االأطفال1على1االإفادة1

من1اخلدمات1الرتبوية1املقدمة1اإليهم.1

- احلدود الإجرائية للربنامج 
مت1تطبي���ق1الربنام���ج1يف1مدر�س���ة1الرتبي���ة1الفكرية1بحف���ر1الباطن1علي1
عينة1قوامها1)7(11اأطفال1من1االطفال1املعاقني1عقليا1ًفئة1االإناث1والذين1ترتاوح1
اأعماره���م1الزمني���ة1ما1بني1)9-12(1�سنة1,1ومت1تطبي���ق1الربنامج1علي1مرحلتني:1
املرحل���ة1االأويل-1خا�س���ة1باالأمهات1,1واملرحلة1الثاني���ة-1خا�سة1باالأطفال1,1وبلغت1
م���دة1تطبي���ق1الربنامج1�سبعة1اأ�سابي���ع1بواقع1ثالث1جل�سات1اأ�سبوعي���ا1ًوا�ستغرقت1
اجلل�س���ات1اخلا�س���ة1باملرحل���ة1االأويل1)160– 90(1دقيق���ة1,1وا�ستغرق���ت1اجلل�س���ات1
اخلا�س���ة1باالأطف���ال1م���ا1ب���ني1)130– 45(1دقيق���ة1,1وذل���ك1حتى1ال1ي�سع���ر1االأطفال1

بامللل1من1طول1اجلل�سة.

11111وقد1مت1اللقاء1باأمهات1االأطفال1عينة1الدرا�سة1والذين1متت1االإ�ساءة1اليهم1من1
قب���ل1االأب1وذل���ك1حتى1يكون1لديهم1املعلومات1الكافية1عن1الربنامج1وهدفه1,1مع1
التاأكي���د1له���م1على1�سرورة1متابعة1تدريب1الطفل1عل���ى1ال�سلوكيات1التي1يكت�سبها1
اأثن���اء1الربنام���ج1,1وعدم1اإعطاء1معلومات1خمالفة1ملا1تق���وم1به1الباحثة1واالت�سال1
واملتابع���ة1معه���ا1,1هذا1من1منطلق1اأن1الطفل1يق�سى1الكثري1من1الوقت1يف1املدر�سة1
واملن���زل1,1وق���د1ين�سى1يف1هذا1الوقت1م���ا1قد1مت1اكت�سابه1اإذا1مل1تتعاون1االأمهات1مع1
الباحث���ة1,1كم���ا1اأن1اال�سرتاتيجية1العالجية1الناجحة1هي1التي1توؤكد1علي1ال�سياق1

االأ�سري1الذي1يعي�ص1فيه1الطفل.1
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- حمتوى الربنامج 
يحت���وي1هذا1الربنام���ج1علي1)21(1جل�سة1بواقع1ث���الث1جل�سات1اأ�سبوعيا1ً 1
ويق���وم1هذا1الربنامج1عل���ي1ا�ستخدام1فنيات1العالج1ال�سلوكي1وت�سمنت1اجلل�سات1
جمموع���ة1من1التدريب���ات1واالأن�سطة1واملواق���ف1التعليمية1املنظم���ة1وبع�ص1املهام1
الب�سيطة1ومن1هذه1املواقف1واالأن�سطة1الر�سم1والتلوين1وممار�سة1بع�ص1االألعاب1
الريا�سي���ة1وعم���ل1لوح���ة1حائط1ومواقف1متثل1من���اذج1�سلوكي���ة1اإيجابية1و�سلبية1
وق�س����ص1حتك���ى1مواقف1�سلوكي���ة1وغريها1,1ومت1حتديد1ه���ذه1املواقف1واالأن�سطة1
م���ن1خالل1االطالع1عل���ى1الدرا�سات1والبح���وث1العربية1واالأجنبي���ة1التي1تناولت11
خ�سائ����ص1وم�س���كالت1االأطف���ال1املعاق���ني1عقلي���ا1ًوخا�س���ة1م�سكلة1اإ�س���اءة1املعاملة1
واالإهم���ال1,1وكذلك1االط���الع1على1الربامج1العربية1واالأجنبي���ة1التي1ا�ستخدمت1
الع���الج1ال�سلوك���ي1يف1خف�ص1درجة1االإ�ساءة1واالإهمال1ل���دى1االأطفال1ب�سفة1عامة1

واالأطفال1املعاقني1عقليا1ًب�سفة1خا�سة.1

- الفنيات امل�ستخدمة يف الربنامج 
ومن1الفنيات1امل�ستخدمة1يف1الربنامج1والتي1مت1تب�سيطها1لت�ستخدم1مع1
االطف���ال1املعاق���ني1عقلي���ا1ًم���ا1يل���ي1)التعزي���ز1,1التلق���ني1,1النمذجة1,1لع���ب1الدور1,1
التغذي���ة1الراجع���ة1,1ال�سب���ط1الذات���ي1,1املحا�س���رة1,1املناق�س���ة1واحل���وار1,1التكرار1,1
التجاه���ل1,1تكلف���ة1اال�ستجاب���ة1,1زمن1التوقف1عن1التعزي���ز11,1التعليمات1,1الواجب1

املنزيل(.
Reinforcement1) اأ- التعزيز ) التدعيم

التعزيز1هو1االإجراء1الذي1يوؤدى1فيه1حدوث1ال�سلوك1اإىل1نتائج1اإيجابية1
او1اإزال���ة1نتائج1�سلبية1ما1يرتت���ب1عليه1احتمال1�سدور1ال�سلوك1يف1املواقف1التالية1

)كفافى2831,1997,1(.1

ف���كل1ما1ي�س�اعد1على1تدعيم1وزيادة1تك�رار1ال�س�لوك1امل�الئم1يعترب1مع�ززا1ً
اإيجابي�ا1,1وكل1ما1ي�س�اعد1على1اإ�سع�اف1واإزالة1ال�س�لوك1الغري1مالئم1يعترب1معززا1ً
�سلبي���ا1ًل���ذا1يجب1حتديد1نوع1املع���ززات1االإيجابية1وال�سلبية1الت���ي1تتنا�سب1مع1كل1
حال���ة1م���ن1احلاالت1,1فاملعزز1الذي1ينجح1يف1تدعي���م1ال�سلوك1املالئم1عند1طفل1ما1
قد1ال1ي�سلح1مع1طفل1اآخر1,1واأك�دت1نتائج1الدرا�سات1اأن1التعزيز1املوجب1له1فاعلية1
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تف���وق1التعزيز1ال�سلبي1يف1برامج1تعدي���ل1�سلوك1االأفراد1املعاقني1عقليا1ً)ال�سناوى1
1.)4481,119971,

التعزي���ز1 له���م1 يق���دم1 �سحيح���ة1 االأطف���ال1 ا�ستجاب���ة1 كان���ت1 اإذا1 مث���ال:1
بالت�سجي���ع1والت�سفي���ق1والربت1عل���ي1الكتف1اأو1اعطاءه1م���ا1يف�سله1من1ماأكوالت1
او1اأن�سطة1اأو1عن1طريق1الت�سجيع1الرمزي1باأن1يح�سل1كل1طفل1على1جنمة1اأمام1
ا�سم���ه1و�سورت���ه1يف1لوح���ة1ال�ساطري���ن1ويف1نهاية1اللوحة1من1اأعل���ي1تكون1الهدية1
معلقة1وذلك1بعد1االتفاق1مع1الطفل1علي1احل�سول1علي1عدد1معني1من1النجوم.

Prompting1 ب- التلقني/ احلث/ التوجيه
التلق���ني1نوع1من1احلفز1او1الدفع1للفرد1لياأتي1�سلوك1معني1واالإيحاء1له1
او1التلمي���ح1ب���اأن1�سلوكه1�سيدعم1,1وقد1يكون1التلق���ني1لفظيا1Verbal1ًمبا�سرا1ًكاأن1
يق���ول1املعل���م1لتلمي���ذه1:1اكتب1ه���ذه1القطعة1مرتني1,1وقد1يك����ون1التلق�ني1اإميائي�ا1
1Gesturalيعتم����د1عل���ى1نق����ل1الر�س�ال���ة1باالإ�س����ارة1كاأن1ت�س����در1االأم1اإ�س����ارة1بيده�ا1
البنه����ا1عالم����ة1عل���ى1اأن1يه����داأ1,1وق�د1يك����ون1التلق���ني1ج�س�مي���ا1Physical1ًمبعنى1
اأن1يح����اول1امللق����ن1م�س�اعدة1املتعل����م1م�س�اعدة1ج�سمي�ة1يف1اأداء1عم����ل1م�ن1االأعم�ال1

)كفايف2881,19971,1(.1

مث���ال:1ت�ستخ���دم1الباحث���ة1هذا1االأ�سل���وب1حيث1تعر����ص1املعلومات1ب�سكل1
لفظ���ي1ف���اإذا1مل1ي�ستج���ب1الطفل1تقوم1وقته���ا1باحلث1او1التوجي���ه1البدين1)1حيث1
مت�س���ك1الباحث���ة1ب���ه1بلطف1يف1اجت���اه1اال�ستجاب���ة1(1ثم1ترتكه1بعد1ذل���ك1يقوم1بها1
بنف�س���ه1,1وتقل���ل1م���ن1احل���ث1البدين1ث���م1اللفظي1تدريجي���ا1حتى1يق���وم1الطفل1يف1

النهاية1باال�ستجابة1بنف�سه.11

1Modeling11ج-  النمذجة
تع���د1النمذجة1اإحدى1الفنيات1املهمة1الت���ي1ت�ستخدم1يف1العالج1ال�سلوكي1
والت���ي1ت�ستند1اإىل1نظرية1مهمة1م���ن1نظريات1التعلم1وهى1نظرية1باندورا1للتعلم1
االجتماعي11Social Learning1والتي1ترى1اأن1تغيري1االأداء1)1التعلم1(1يحدث1نتيجة1
مالحظة1�سلوك1يقوم1به1�سخ�ص1اآخر1)ال�سناوي1,1وعبد1الرحمن11551,119981,1(1.
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ويذك����ر1كف�اف���ى1)2871,1997(1,1اخلط�يب1)1271,1987-130(1اأن1االقتداء1
)النمذج���ة(1ق���د1يكون1اقت���داء1حيا1ًمبا�س���را1,1Live Modeling1ًاأو1اقتداء1رمزيا1ً
1Symbolic Modelingاو1م�س���ورا1Filmed1ًباأف���الم1م�سورة1)�سينما1,1فيديو(1
 Participant1عن1ال�سلوك1املعني1الذي1يراد1تعليمه1,1اأو1قد1يكون1اقتداء1بامل�ساركة
1Modelingوفى1هذا1النوع1ي�ساعد1املعلم1او1النموذج1املتعلم1يف1تاأدية1ال�سلوك1اإىل1

اأن1ي�ستطيع1املتعلم1اأن1يوؤدى1ال�سلوك1مبفرده.

Role – Playing د- لعب الدور
وه���و1عب���ارة1ع���ن1متثي���ل1موق���ف1اجتماع���ي1مع���ني1كم���ا1ل���و1كان1يح����دث1
بالفع���ل1ويق����وم1امل����درب1ب���دور1الطرف1االآخ���ر1يف1التفاع���ل1او1قد1ي�ستع���ني1املدرب1
بطف���ل1اآخ���ر1للم�س�اع���دة1يف1اأداء1ال���دور1)اإبراهي���م1,1والدخيل1,1واإبراهي���م1,119931,1
345(1.1ف���ال1ميك���ن1اأن1يح���دث1التعلم1من1خالل1املالحظ���ة1او1التعليمات1فقط1بل1
يج���ب1اأن1ي���وؤدى1ال�سل���وك1من1قب���ل1العميل1م�سرت�س���دا1ًبتعليمات1املعال���ج1او1يقوم1
ب���دور1املعال���ج1عميل1اآخر1من1اأفراد1املجموعة1العالجية1حني1يقوم1العميل1بتكرار1
لع���ب1ال���دور1متام���ا1ًم�ستفيدا1ًبالتغذي���ة1الراجعة1الت���ي1يقدمها1املعال���ج1بعد1لعب1
ال���دور1,1وقب���ل1الب���دء1بتمثيل1لعب1ال���دور1يجب1اأن1يذكر1املعال���ج1جميع1امل�ساركني1
باأدواره���م1وم�سئولياتهم1,1وميكن1للمعالج1اأن1يلفت1اأنظار1املتدربني1ملتابعة1بع�ص1
املوؤ�س���رات1مث���ل1:1و�سع1اجل�سم1,1ن���ربة1ال�سوت1,1و�سياغة1احلديث1,1وهناك1بع�ص1
الط���رق1لزيادة1فاعلية1لع���ب1الدور1منها1عك�ص1الدور.1)عالء1الدين,11161,1999؛1111111111111111111

اأبو1الفتوح,371,1998(.

1Instruction1ه�- التعليمات
ت�ستخ���دم1لتقدمي1معلوم���ات1خا�سة1باملهارة1امل���راد1تعلمها1وهى1تت�سمن1
و�سف���ا1لال�ستجاب���ات1املنا�سب���ة1وكيفي���ة1اأدائه���ا1وينبغ���ي1اأن1تكون1ه���ذه1التعليمات1
وا�سح���ة1ودقيقة1وتزداد1فاعلي���ة1التعلم1بالنموذج1عندما1يكون1النم�وذج1ال�سلوكي1
م�سح�وب���ا1بتعليم�ات1لفظي����ة1ت�س�رح1ما1يت�م1او1ت�س�ف1امل�ساعر1امل�ساحبة1)اإبراهيم1

.)112 –11091,119941,



فاعلية بع�س فنيات العالج ال�شلوكي يف خف�س اإ�شاءة املعاملة واالإهمالد . داليا جعفر علي حمودة 

- 179 -

 Feed back و-  التغذية الراجعة
وه���ى1عب���ارة1ع���ن1تقيي���م1اأداء1العمي���ل1م���ن1قب���ل1املعال���ج1مب�سارك���ة1اأفرد1
املجموع���ة1مبعنى1اإبراز1نق���اط1القوة1وال�سعف1,1ويجب1اأن1تاأتى1التغذية1الراجعة1
عق���ب1لع���ب1الدور1حيث1ي�ساع���د1الفرد1على1اأن1يعرف1مدى1اإتقان���ه1او1عدم1اإتقانه1
للخط���وات1ال�سلوكي���ة1املتفق1عليه���ا1,1وحتى1تكون1التغذي���ة1الراجعة1مفيدة1يجب1
اأن1تك���ون1املعلوم���ات1حم���ددة1واأن1ترك���ز1على1ال�سل���وك1اأكرث1م���ن1ال�سخ�ص1,1وعلى1
املالحظ����ات1اأك���رث1م���ن1اال�ستنتاج�ات1,1ويج����ب1اأن1ت�سبع1حاج���ات1املتلقي1اأكرث1من1

1.(Goldstein & Barkley, 2004, 648)1املعطى

اإن1تزوي���د1الفرد1ال���ذي1قام1بال�سلوك1مبعلومات1ح���ول1اأدائه1يعمل1غالبا1ً
كمع���زز1بالن�سب���ة1لالأ�سخا����ص1املعاق���ني1عقلي���ا1ًوب�سف���ة1خا�س���ة1ح���االت1التخل���ف1
الب�سي���ط1,1واأن1م���ا1يتميز1به1اأ�سلوب1التغذي���ة1الراجعة1)ترجيع1املعلومات(1هو1اأنه1
اأ�سل���وب1�سه���ل1ن�سبي���ا1ًيف1تقدميه1�س���واء1كان1يف1�سورة1لفظي���ه1او1يف1�سورة1مكتوبة1

)ال�سناوي,وعبد1الرحمن,329-3281,1998(.1

Response Cost1ز- تكلفة ال�ستجابة
ه���ي1ن���وع1م���ن1اأن���واع1العق���اب1ال�سلب���ي1)من�س���ور11101,120001,1(1ويذك����ر1
(Lerner, 2000)1اأن1تكلف���ة1اال�ستجاب���ة1ت�سم���ل1فق���د1املع���زز1االإيجاب���ي1عندم���ا1
يعر����ص1الطف���ل1ل�سل���وك1غري1منا�سب1,1ف���اإن1املعزز1املفقود1ميك���ن1اأن1ي�سمل1مدى1
وا�سع���ا1م���ن1املميزات1واالأن�سطة1,1كمث���ال1لو1اأن1النقاط1تعط���ى1كمعززات1لل�سلوك1
املرغ���وب1ف���اإن1ا�سرتاتيجية1تكلفة1اال�ستجاب���ة1تخ�سم1نق�����اط1لل�سلوك1العدواين1

1.)P. 552(

مث���ال:1يف1حال���ة1جن���اح1الطفل1يت���م1تعزيزه1بو�س���ع1جنمة1اأم���ام1ا�سمه1يف1
لوحة1التفوق1وت�سحب1منه1جنمة1يف1حالة1اإخفاقه1.

Time Out1) ل- زمن التوقف عن التعزيز ) الوقت امل�ستقطع
ه���و1اإج���راء1عقابي1يعمل1على1تقليل1او1اإيقاف1ال�سلوك1غري1املقبول1,1من1
خ���الل1اإزال���ة1املع���ززات1االإيجابي���ة1م���دة1زمنية1حم���ددة1مبا�سرة1بعد1ح���دوث1ذلك1

ال�سلوك1)اخلطيب12551,120031,1(.
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مث���ال:1يت���م1اإعطاء1الطفل1قر�س���ا1بال�ستيكيا1ًملون���ا1ًيف1بنك1احلظ1عند1
اأدائ���ه1لل�سل���وك1املقب���ول1,1اأما1عن���د1اأدائه1لل�سل���وك1اخلاطئ1يطلب1م���ن1الطفل1اأن1
تك���ون1راأ�س���ه1متجه���ة1اإىل1اأ�سف���ل1مل���دة1)10(1دقائ���ق1االأم���ر1الذي1يقلل1م���ن1فر�سة1
ح�س���ول1الطفل1على1التعزيز1ثم1تعي���د1الباحثة1الطلب1باأداء1ال�سلوك1مرة1اأخرى1
حت���ى1ي���وؤدى1ال�سلوك1املطلوب1وتقوم1ب�سكر1الطفل1الأدائه1ملا1طلب1منه1وال1تعطيه1
اأي���ة1مكافئ���ات1,1وبع���د1عدة1دقائق1تبحث1ع���ن1فر�سة1للثناء1عل���ى1الطفل1باإعطائه1

مكافئات1او1نقاط1وبذلك1توازن1ا�ستخدامها1ال�سابق1للعقاب.

 Home Work1ط- الواجب املنزيل
ويع���د1الواجب1املن���زيل1اأحد1االأ�ساليب1املهمة1والت���ي1متيز1العالج1املعريف1
ال�سلوك���ي1عن1غريه1م���ن1التدخالت1العالجية1االأخرى1,1ويهدف1الواجب1املنزيل1
للم�سارك���ة1م���ن1جانب1الطفل1يف1ت�سميم1اخلط���ة1العالجية1املتبعة1,1وما1ينا�سبها1
م���ن1اأن�سطة1لتحقي���ق1االأهداف1العالجية1,1والبد1من1توجيه1الطفل1لتوظيف1ما1
تعلم���ه1من1معتق���دات1ومفاهيم1�سحيحة1من1خالل1امل���رور1بعدة1مواقف1�سلوكية1
يق���وم1الطف���ل1باأدائه���ا1كالتدريب1على1ممار�س���ة1االأ�ساليب1العالجي���ة1املختلفة1يف1
خربات1حيه1فعلية1)لعب1الدور1– املهارات1االجتماعية(1,1وغريها1من1االأ�س�اليب1

.(Davis, 1990, 51)1العالجي�ة1االأخ�رى
مث���ال:1اأعط���ت1الباحثة1لكل1طفل1بطاق���ة1عليها1�سورة1طف���ل1يذاكر1وتطلب1

منه1تلوين1هذه1ال�سورة.1

ي- ال�سبط الذاتي 
ق���د1اأ�س���ار1Edward ,19981اأن1ال�سب���ط1الذات���ي1ع���ن1طري���ق1تق���دمي1
التعليم���ات1الذاتي���ة1يعد1من1اأف�سل1الطرق1الأن���ه1يجعل1ال�سبط1نابع1من1الداخل1
ولي����ص1م���ن1اخلارج1فاخلارج1لي�ص1مالزم1للفرد1,1فالطف���ل1يتعلم1ال�سبط1الذاتي1
ع���ن1طري���ق1املالحظ���ة1فه���و1يب���داأ1بال���كالم1ب�س���وت1مرتف���ع1م���ع1نف�س���ه1اوال,1ومع1
اال�ستم����رار1يف1ذل���ك1يفق����د1الطف����ل1وعي�ه1به�ذا1ال�سل���وك1الداخلي1ويب���دو1كاأن1ما1

يفعله1تلقائي1يتحدد1كلية1من1الداخل1)مليكه286,119941,1(.
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مث���ال:1لعب���ت1الباحث���ة1مع1االأطف���ال1)لعب���ة1ال���دور(1وقالت1لنف�سه���ا1اأنا1
هركل1الكرة1,1اأنا1هنتظر1دوري1ثم1قالت1الدور1علي1وركلت1الكرة1,1ثم1طلبت1من1
االأطفال1اأن1يقفوا1يف1�سف1واحد1وو�سعت1الكرة1اأمامهم1وطلبت1من1كل1طفل1اأن1
يلت���زم1ب���دوره1وي���ركل1الكرة1برجله1يف1اجتاه1الهدف1وح���ددت1لهم1الهدف1,1اأكدت1
الباحث���ة1عل���ى1الت���زام1كل1طفل1بدوره1مت1تكرار1اللعبة1حت���ى1اإحراز1الهدف1,1وفى1
حالة1عدم1االلتزام1بالدور1ي�ستبعد1الطفل1ويخرج1من1اللعبة1ملدة1101دقائق1ومن1

يلتزم1بدوره1مت1تعزيزه.1

- الأدوات والو�سائل امل�ستخدمة يف الربنامج
تع���د1الو�سائ���ل1�س���واء1كان���ت1�سمعي���ة1)الق�س����ص1,1�سرائ���ط1الكا�سي���ت(1اأم1 1
ب�سري���ة1)ال�س���ور1,1كرا�س���ات1للر�س���م1,1اأق���الم1االأل���وان1,1اأق���الم1الر�سا����ص1,1�سور1
للتلوي���ن1,1�سل�س���ال1,1ك���ور1,1وما�س���كات1,1عرائ����ص1االنفع���االت1,1ومكعب���ات(1تعترب1
اأدوات1للتعل���م1ت�ساع���د1يف1اكت�س���اب1خربات1متنوع���ة1لتحقيق1االأه���داف1املطلوبة1,1
وت�ستخ���دم1الباحث���ة1هذه1الو�سائل1باالإ�ساف���ة1اإىل1االأن�سطة1احلركية1,1واالأن�سطة1

الفنية1)التلوين1,1الت�سكيل1بال�سل�سال(1واالأن�سطة1املو�سيقية.

- اإجراءات تقومي الربنامج
مت1تقومي1برنامج1الدرا�سة1علي1ثالث1مراحل1هي:

 )اأ( املرحل�ة الأوىل )التق�ومي القبلي- املبدئي(:1ومتثل1ذل���ك1يف1عر�ص1الربنامج1
عل���ي1جمموعة1من1املحكمني1املتخ�س�سني1يف1علم1النف�ص1وال�سحة1النف�سية1
,1وكذل���ك1عر�س���ه1عل���ي1جمموع���ة1من1معلم���ات1االأطفال1عين���ة1الدرا�سة1مما1

ت�سنى1لنا1اال�ستفادة1من1خرباتهم1العملية.1

)ب( املرحل�ة الثانية )التقومي املرحلي البنائ�ي(:1والذي1مت1اأثناء1تطبيق1جل�سات1
برنام���ج1الدرا�س���ة1م���ع1العين���ة1التجريبية1فقط1م���ن1خالل1تطبي���ق1ا�ستمارة1
تقييم1جل�سات1الربنامج1التي1جتيب1عنها1االأمهات1بغية1تعرف1مدى1ر�ساهم1
ع���ن1الربنام���ج1امل�ستخدم1,1واأي�س���ا1ًمن1خالل1الواجب���ات1املنزلية1التي1يجيب1
عنه���ا1اأف���راد1العين���ة1يف1نهاي���ة1كل1جل�س���ة1,1والتي1قام���ت1الباحث���ة1مبناق�ستها1

معهم1يف1اجلل�سة1التالية.
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)ج( املرحل�ة الثالث�ة )التق�ومي النهائي والتتبع�ى(:1مت1بعد1االنته���اء1من1تطبيق1
الربنام���ج1ككل1واإع���ادة1تطبي���ق1مقيا����ص1االإ�س���اءة1واالإهم���ال1واملقارن���ة1ب���ني1
متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1اأف���راد1العين���ة1قب���ل1وبعد1تطبي���ق1برنام���ج1الدرا�سة1
)القيا����ص1البع���دي(1,1وكذل���ك1م���ن1خ�الل1تطبي���ق1ا�ستمارة1تقيي���م1الربنامج1
للتع���رف1علي1مدي1فاعلية1الربنامج1,1كما1يتم1تقييم1مدى1ا�ستمرار1فاعلية1
برنامج1الدرا�سة1من1خالل1تطبيق1مقيا�ص1اال�ساءة1واالهمال1بعد1اأ�سبوعني1

من1انتهاء1برنامج1الدرا�سة1)القيا�ص1التتبعى(.

- خطة اجلل�سات العالجية

جدول )6(
خمطط جلل�صات الربنامج اخلا�س بالأطفال ذوي الإعاقة العقلية امل�صاء معاملتهم

المرحلة األولي (جلسات خاصة باألمهات)

رقم 
هدف  الجلسةعنوان  الجلسةالجلسة

1
 التعارف 
والتعريف

1- أن تتعرف أفراد المجموعة من األمهات على الباحثة وعلى بعضهم 
البعض. 

منه  والهدف  وأهميته  البرنامج  عن  المجموعة  ألفراد  فكرة  إعطاء   -2
والفوائد التي ستعود عليهم من هذا البرنامج.

المعاملة  سوء  عن  بمعلومات  األمهات  من  المجموعة  أفراد  تزويد   -3
واإلهمال.

2
العالقات 

االجتماعية 
األسرية 

العالقات  وأهمية  طبيعة  عن  بمعلومات  المجموعة  أفراد  تزويد   -1
النمو  علي  وأثره  األسرية  العالقات  لتحسين  األسرية  االجتماعية 

النفسي للطفل.  

3

تعديل الفهم 
الخاطئ 
للتأديب

1- تعريف أفراد المجموعة بالفروق بين حاالت التأديب واإلساءة.
األولى  بالدرجة  السلوك  وتعديل  الخاطئة  والمفاهيم  األفكار  تصحيح   -2

على بيان " األساليب الصحيحة - تربوًيا ونفسًيا" في تنشئة الطفل.

المرحلة الثانية (جلسات خاصة باألطفال المعاقين عقليًا)

1

جلسة تمهيدية 
لألطفال 

(التعارف 
والتعريف)

الباحثة وعلى بعضهم  1- أن تتعرف أفراد المجموعة من األطفال على 
البعض.

2- خلق جو من األلفة والثقة بين الباحثة وأفراد المجموعة وتنمية مهارة 
التعبير عن الذات.

3- تهيئة الطفل نفسيًا. 
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2
نظرة عامة عن 
إساءة المعاملة 

واإلهمال

1- تعريف أفراد المجموعة من األطفال بالبرنامج والهدف منه ومضمونه 
بشكل مبسط.

2- أن يتعرف أفراد المجموعة على طبيعة إساءة معاملة الطفل وإهماله 
بشكل مبسط.

جلسات اإلساءة البدنية

إساءة المعاملة 3
أن يتعرف أفراد المجموعة عن معني اإلساءة البدنية وأثارها.- 1البدنية

مهارات السالمة 6-5-4 
الشخصية

المنزل  في  الخطرة  العوامل  علي  التعرف  علي  الطفل  قدرة  تنمية   -1
السائلة  والسموم  النارية  االسلحة   ، الكهرباء   ، (النار  والمدرسة 

والصلبة ......) لتجنب الحوادث الناتجة عنها.
تنمية قدرة الطفل علي مهارات السالمة الشخصية.- 2

جلسات اإلساءة النفسية

إساءة المعاملة 7
1 - أن يتعرف أفراد المجموعة عن معني اإلساءة االنفعالية وأثارها.االنفعالية

ضبط الذات10-9-8
مبسط  بشكل  العضلي  االسترخاء  وتمارين  مهارات  الطفل  يتعلم  أن   -1

إلدارة االنفعاالت السلبية.
2- - أن يتعلم الطفل مفهوم أخذ الدور وانتظار دوره بين زمالئه.

مهارة التعاون 12-11
والمشاركة

1 – تنمية قدرة الطفل علي التعاون والمشاركة. 
2- مساعدة األطفال علي إقامة عالقات اجتماعية ناجحة  توفر لهم األمن 

واالطمئنان والراحة النفسية.

جلسات اإلهمال

14-13
اإلهمال البدني

 (النظافة 
الشخصية)

1- تنمية قدرة الطفل علي مهارة النظافة.
2- أن يتعود الطفل علي سلوك النظافة في تصرفاته اليومية.

اإلهمال التربوي 15
1- تشجيع الطفل علي التعليم واالعتماد علي النفس.(الفكري)

القدرة على تحمل المسئولية17-16 تنمية  المسئولية من خالل  الطفل على تحمل  تنمية قدرة   -1
االختيار إلشباع الحاجة الي االستقاللية.

تقييم البرنامج 18

1- التأكيد علي مواصلة أساليب المعاملة السوية مع األطفال.
2- تدعيم وتعزيز األطفال واألمهات بتوزيع الجوائز عليهم.

3-أن يتم تطبيق البرنامج من خالل تطبيق استمارة مدي رضا األعضاء 
المشاركين في البرنامج.
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رابعًا: الأ�ساليب الإح�سائية امل�ستخدمة
للتحق���ق1م���ن1كفاءة1اأدوات1الدرا�سة1ال�سيكو1مرتي���ة,1و1�سحة1افرتا�سات1
الدرا�سة1ا�ستخدمت1الباحثة1عددا1ًمن1االأ�ساليب1االإح�سائية1من1خالل1ا�ستخدام1

:)SPSS(1برنامج
11 املتو�سط1احل�سابي1واالنحراف1املعياري.-
21 معامل1االرتباط.11-
31 اختبار1ويلكوك�سن1WelCoxon Test1لالأزواج1املرتبطة1كاأ�سلوب1البارامرتي1-

؛1لفح����ص1دالل���ة1الفروق1ب���ني1متو�سطات1رتب1درج���ات1املجموعات1قبل1وبعد1
الربنامج1,1وكذلك1املقارنة1بني1التطبيق1البعدي1والتتبعي.

41 اختب���ار1م���ان1وتين���ي11Mann – Whitney Test1ل���الأزواج1امل�ستقل���ة1غ���ري1-
املرتبط���ة1كاأ�سل���وب1البارامرتي1؛1لفح�ص1داللة1الف���روق1بني1متو�سطي1رتب1
درج���ات1املجموعت���ني1التجريبي���ة1وال�سابط���ة1ملعرف���ة1م���دى1فاعلي���ة1برنامج1

الدرا�سة.

نتائ����ج الدرا�ص���ة وتف�صريها
اأول:  نتائج التحقق من الفرتا�س الأول

ين�ص1االفرتا�ص1االأول1على1اأنه1:1»1يوجد1فرق1دال1اإح�سائيا1بني1متو�سطي1رتب1
درج���ات1اأفراد1املجموعتني1التجريبي���ة1وال�سابطة1يف1م�ستوى1االإ�ساءة1يف1القيا�ص1

البعدي1ل�سالح1اأفراد1املجموعة1التجريبية1».

والختب���ار1�سح����ة1ه���ذا1االفرتا�ص1قام�ت1الباحث���ة1با�ستخ�دام1اختب����ار1مان1ويتني1
1Mann – Whitneyل���الأزواج1امل�ستقل���ة1غ���ري1املرتبط���ة1كاأ�سل���وب1ال1بارامرتى1
للتع���رف1عل���ي1دالل���ة1الف���روق1ب���ني1متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1اأف���راد1املجموعت���ني1
التجريبي���ة1وال�سابط���ة1يف1القيا����ص1البع���دي1ملقيا����ص1اال�س���اءة1واالهم���ال1وذل���ك1
للوق���وف1عل���ى1دالل���ة1م���ا1قد1يط���راأ1عليه���ا1من1تغ���ري1كما1تعك�س���ه1درجاته���م1علي1

املقيا�ص1كما1يو�سحه1اجلدول1)7(.
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جدول )7(  
قيم��ة )Z( لختبار مان وتين��ى لدللة الفرق بني متو�صطي رتب درج��ات اأفراد املجموعتني 

التجريبية وال�صابطة على مقيا�س ال�صاءة والهمال يف القيا�س البعدي - ن = )7(
مستوى الداللةقيمة Zمجموع الرتبمتوسط الرتباســـم المجموعةاألبعــاد

اإلساءة البدنية
4.0824.50تجـريبية

2.67-0.01
10.0680.50ضـابطة

اإلساءة النفسية
4.1725.00تجـريبية

2.64-0.01
10.0080.00ضـابطة

االهمال 
4.1725.00تجـريبية

2.64-0.01
10.0080.00ضـابطة

الدرجة الكلية للمقياس
4.2525.50تجـريبية

2.52-0.01
9.9479.50ضـابطة

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1)7(1وجود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عن���د1م�ستوى1داللة1
)0٫01(1ب���ني1متو�سط���ات1رتب1درجات1اأف���راد1املجموعتني1التجريبي���ة1وال�سابطة1
عل���ي1اأبع���اد1مقيا����ص1اال�س���اءة1واالهم���ال1بع���د1تطبي���ق1الربنام���ج1ل�سال���ح1اأف���راد1
املجموع���ة1التجريبي���ة1حي���ث1اأن1قيمة1Z1«1“ لالأبعاد1الثالث���ة1للمقيا�ص1والدرجة1
الكلي���ة1جميعه���ا1دال���ة1اإح�سائي���ا1عن���د1)0٫01(11مم���ا1يعن���ى1حت�سن1درج���ات1اأطفال1
املجموعة1التجريبية1بعد1تعر�سهم1جلل�سات1الربنامج1مقارنة1باأطفال1املجموعة1

ال�سابطة1التي1مل1تتعر�ص1لنف�ص1جل�سات1الربنامج.1

وب�س����ورة1عام����ة1تتف����ق1نتائ����ج1الدرا�س����ة1احلالي����ة1م���ع1م���ا1تو�سل���ت1اإلي���ه1
  Karen, et al ، (1991) Brenda ,  (2004) الدرا�س����ات1ال�سابق����ة1كدرا�س����ة1

.Miguel & belfn (1995)

ومبا1اأن1الباحثة1قد1قامت1بتثبيت1املتغريات1الدخيلة1والتي1ميكن1اأن1يكون1
له���ا1تاأث���ري1لدي1االطفال1عين���ة1الدرا�سة1فاإنه1ميك���ن1القول1باأن1اأف���راد1املجموعة1
التجريبي���ة1قبل1تطبي���ق1الربنامج1كانت1مثل1اأفراد1املجموع���ة1ال�سابطة1يعانون1
م���ن1اال�س���اءة1واالهمال1,1ولذلك1ميك���ن1اإرجاع1االنخفا�ص1الذي1ط���راأ1على1درجة1
اال�س���اءة1ل���دى1اأفراد1املجموعة1التجريبية1يف1القيا�ص1البعدي1اإىل1فاعلية1برنامج1

الدرا�سة.1
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ثانيًا:  نتائج التحقق من الفرتا�س الثاين
ين����ص1االفرتا����ص1الث���اين1عل���ى1اأن���ه1:1»يوج���د1ف���رق1دال1اإح�سائي���ا1ب���ني1
متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1اأف���راد11املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1م�ست���وي1االإ�س���اءة1يف1

القيا�سني1القبلي1والبعدي1ل�سالح1القيا�ص1البعدي«.11

وللتحق���ق1م���ن1�سحة1ه���ذا1االفرتا�ص1قامت1الباحث���ة1با�ستخدام1اختبار1
1Welcoxon Testل���الأزواج1املرتبطة1كاأ�سلوب1البارامرتي1يتنا�سب1مع1العينات1
ال�سغ���رية1للتع���رف1عل���ي1دالل���ة1الفروق1ب���ني1متو�سطي1درج���ات1اأف���راد1املجموعة1
التجريبي���ة1قبل1تطبيق1الربنامج1وبع���ده1على1مقيا�ص1اال�ساءة1واالهمال1كما1هو1

مو�سح1يف1اجلدول1)8(.
جدول )8( 

قيم��ة )Z( لختب��ار ويلكوك�ص��ون ملقارنة دللة الف��روق بني متو�صطي رت��ب درجات اأفرد 
املجموعة التجريبية قبل تطبيق الربنامج وبعده علي مقيا�س ال�صاءة والهمال – ن= )7(

مستوى الداللةقيمة Zمجموع الرتبمتوسط الرتباتجاه فروق الرتباألبعــاد

اإلساءة البدنية
سلبى

إيجابي

4.00
0.00

28.00
0.00

2.37-0.01

اإلساءة النفسية
سلبى

إيجابي

4.00
0.00

28.00
0.00

2.37-0.01

االهمال
سلبى

إيجابي

4.00
0.00

28.00
0.00

2.38-0.01

الدرجة الكلية للمقياس
سلبى

إيجابي

4.00
0.00

28.00
0.00

2.36-0.01

يت�س���ح1من1اجلدول1)8(1وجود1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1ًعند1م�ستوى1داللة1
)0٫01(1ب���ني1متو�سط���ات1رت���ب1درج���ات1اأفراد1املجموع���ة1التجريبية1عل���ي1مقيا�ص1
اال�س���اءة1واالهم���ال1قبل1وبعد1تطبيق1الربنامج1,1مما1يعنى1حت�سن1درجات1اأطفال1
املجموع���ة1التجريبي���ة1بع���د1تعر�سهم1جلل�س���ات1الربنامج1وبذل���ك1يتحقق1�سحة1
االفرتا����ص1الث���اين1,1وه���ذا1يدل1عل���ي1فاعلية1الربنام���ج1ال�سلوكي1كم���ا1اأن1فنياته1
كانت1منا�سبة1لهذه1الفئة1ومن1هذه1الفنيات1فنية1لعب1الدور1حيث1يتوحد1الطفل1

فيها1مع1�سخ�سية1البطل1الذي1يوؤدي1دوره1وبذلك1تزيد1ثقة1الطفل1بنف�سه.
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كم���ا1اعتم���د1الربنام���ج1علي1فني���ة1النمذجة1احلي���ة1حيث1كان���ت1الباحثة1
وكذلك1كان1كل1طفل1مبثابة1منوذج1لالأطفال1االآخرين1امل�ساهدين1له1من1زمالئه1
يف1اجلل�س���ة1باالإ�ساف���ة1ايل1ا�ستخدام1بع�ص1ال�س���ور1الطبيعية1والق�س�ص1مما1اأدي1
زيادة1م�ستوي1التعلم1لديهم1وزيادة1وعيهم1مبخاطر1اال�ساءة1,1وقد1اأكد1الباحثون1
واملتخ�س�س���ون1يف1تربي���ة1وتاأهيل1االأطفال1املعاقني1عقلي���ا1با�ستخدام1هذه1الفنية1
يف1تعدي���ل1�سل���وك1هوؤالء1االأطف���ال1اإىل1التفاعل1املبا�سر1مع1مق���دم1النموذج1فانهم1
يحتاجون1دائما1اإىل1من1يلفت1اأنظارهم1ويجذب1انتباههم1اإىل1ما1يعر�ص1عليهم.1

وكذل���ك1كان1ال�ستخ���دام1التدريب1وكذل���ك1الواجبات1املنزلي���ة1والتعزيز1
وغريه���ا1م���ن1الفني���ات1اأثر1فع���ال1يف1خف�ص1درجة1اال�س���اءة1لدي1اأف���راد1املجموعة1
التجريبي���ة1وتعدي���ل1ال�سل���وك1االجتماع���ي1لديه���م1,1ل���ذا1ميثل1الع���الج1ال�سلوكي1
جمموع���ة1عري�س���ة1من1التدخ���الت1العالجية1اخلا�س���ة1التي1ته���دف1اإىل1اإحداث1

تعديل1اأو1تغيري1يف1ال�سلوك.

وي���رى1ال�سن���اوي11)1997(1اأن1اأ�سالي���ب1التعزي���ز1والتلق���ني1تع���د1م���ن1اأهم1
م���ا1ي�ستخ���دم1يف1تعدي���ل1�سلوك1املعاق���ني1عقليا1وكذل���ك1اإك�سابهم1مه���ارات1احلياة1

اليومية1وقد1اأثبتت1هذه1االأ�ساليب1جناحها1ب�سكل1غري1عادى1)�ص556(.
وتتفق1نتائج1هذا1االفرتا�ص1مع1نتائج1الدرا�سات1ال�سابقة1التي1اأثبتت1يف1القيا�ص1
القبل���ي1له���ا1وج���ود1اال�س���اءة1ل���دى1االأطف���ال1املعاق���ني1عقلي��ا1ًمث����ل1درا�س����ة1اأحمد1
  Zantal, (1987) ، Marchetti,1)2003(11,1العجم���ي)2010(1,1الزغ���ل1)2004(

.1& McCartney, (1990)

 Deblinger, E.;11111111111111كما1تتفق1نتائج1هذه1الدرا�سة1مع1نتائج1درا�سة1كل1من
1Steer, R.; Lippmann, J. (1999 ، Fantuzzo (1990)علي1فاعلية1العالج1

ال�سلوكي1يف1خف�ص1م�ستوي1االإ�ساءة1واالإهمال1لدى1االأطفال1عينة1الدرا�سة.1
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ثالثًا: نتائج التحقق من الفرتا�س الثالث
ين����ص1االفرتا����ص1الثال���ث1على1اأن���ه1:«ال1يوج���د1ف���رق1دال1اإح�سائيا1بني1
متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1اأف���راد1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1م�ست���وى1االإ�س���اءة1يف1
القيا�سيني1البعدي1والتتبعى1)بعد1مرور1اأ�سبوعني1من1انتهاء1برنامج1الدرا�سة(«.111

وللتحق���ق1م���ن1�سحة1ه���ذا1االفرتا�ص1قام���ت1الباحثة1بتطبي���ق1مقيا�ص1
اال�س���اءة1واالهم���ال1علي1اأف���راد1املجموع���ة1التجريبية1وذلك1بعد1م���رور1اأ�سبوعني1
م���ن1انته���اء1تطبيق1الربنامج1وذلك1للتاأكد1من1ا�ستم���رار1فاعلية1الربنامج1وعدم1
حدوث1انتكا�سة.1ثم1قامت1الباحثة1با�ستخدام1اختبارWelcoxon Test 1لالأزواج1
املرتبط���ة1كاأ�سل���وب1ال1بارام���رتى1للتعرف1عل���ي1داللة1الفرق1ب���ني1متو�سطي1رتب1
درج���ات1اأفراد1املجموعة1التجريبية1يف1القيا�سيني1البعدي1والتتبعى1علي1مقيا�ص1

اال�ساءة1واالهمال1,1ويو�سح1جدول1)9(1نتائج1هذا1االفرتا�ص.

جدول )9(
قيم��ة )Z( لختب��ار ويلكوك�ص��ون ملقارن��ة دللة الفروق ب��ني درجات الأطف��ال باملجموعة 

التجريبية يف القيا�صني  البعدي والتتبعى علي مقيا�س ال�صاءة والهمال – ن= )7(
مستوى الداللةقيمة Zمجموع الرتبمتوسط الرتباتجاه فروق الرتب األبعــاد

سلبىاإلساءة البدنية
إيجابي

2.50
3.75

7.50
7.50

0.001.00

اإلساءة النفسية
سلبى
إيجابي

4.00
4.00

24.00
4.00

1.70-0.08

االهمال
سلبى
إيجابي

2.50
4.00

5.00
16.00

1.18-0.23

الدرجة الكلية للمقياس
سلبى
إيجابي

3.33
2.50

10.00
5.00

0.67-0.50

11111111111111يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1)9(1ع���دم1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًب���ني1رت���ب1
متو�سطي1درجات1اأفراد1املجموعة1التجريبية1علي1مقيا�ص1اال�ساءة1واالهمال1بعد1
تطبيق1الربنامج1مبا�سرة1وبعد1مرور1اأ�سبوعني1من1انتهاء1تطبيق1الربنامج1مما1
يوؤكد1ا�ستمرار1التاأثري1االإيجابي1للربنامج1ال�سلوكي1خلف�ص1درجة1اال�ساءة1لدي1

االطفال1املعاقني1عقليا1ًوبذلك1يتحقق1�سحة1االفرتا�ص1الثالث.
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وتف�سر1الباحثة1عدم1وجود1فروق1بني1التطبيقني1البعدي1والتتبعي1اإيل1ا�ستمرار1
فاعلي���ة1الربنام���ج1امل�ستخ���دم1يف1الدرا�سة1ل���دي1االطفال1املعاقني1عقلي���ا1ًحيث1اأن1
اأن�سط���ة1الربنامج1كانت1متنوع���ة1ومنا�سبة1لطبيعة1اأفراد1العينة1وكانت1تعرب1عن1
احتياجاته���م1الفعلي���ة1مثل:1ن�س���اط1الر�سم1والتلوي���ن1وتعليمهم1من1خالله1كيف1
يتعاونون1وي�سرتكون1معا1ًاثناء1تعليمهم1مهارة1التعاون1وامل�ساركة,1واأي�سا1ًن�ساط1
املا�سكات1و1ن�ساط1�سبط1النف�ص1لتعليمهم1مهارة1�سبط1انفعاالتهم1,1وغريها1من1
االأن�سطة1املختلفة1من1خالل1لعب1الدور1والنمذجة1كل1ذلك1�ساعد1علي1ا�ستمرار1
اأثر1الربنامج1اإيل1ما1بعد1انتهاء1الربنامج1وخالل1فرتة1املتابعة1مما1اأدي1اإيل1عدم1

حدوث1انتكا�سه.
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فعالية برنامج تدريبى با�صتخدام منذجة الذات فى تخفيف ال�صلوك النمطى 
لدى الأطفال املعاقون عقليًا "القابلني للتعلم" بالق�صيم

اإعداد
د/ مكي حممد مغربي حممد

اأ�صتاذ م�صاعد بق�صم الرتبية اخلا�صة
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                                         MAKMAK_202@YAHOO.COM

ملخ�س البحث:
هدف1البحث1اإىل1التحقق1من1فعالية1برنامج1تدريبى1با�ستخدام1منذجة1
ال���ذات1ف���ى1تخفي���ف1ال�سل���وك1النمطى1ل���دى1االأطف���ال1املعاق���ون1عقلي���ا1ًالقابلني1
للتعل���م1بالق�سي���م,1ت�سمنت1عين���ة1البحث1)14(1طفل1معوق1عقلي���ا1ًفئة1»القابلني1
للتعل���م«11ت���رتاوح1ن�سب���ة1ذكائه���م1ب���ني1)55-70(1درج���ة,1وت���رتاوح1اأعماره���م1ب���ني1
)9-12(11�سن���ة1ومت1تق�سيمه���م1اإىل1جمموعت���ني1مت�ساويت���ني1جتريبي���ة1و�سابطة,1

عدد1كل1جمموعة1)7(1اأطفال1معاقون1عقليا1ً.

ال�سلوكي���ات1 تقدي���ر1 قائم���ة1 ف���ى1 املتمثل���ة1 البح���ث1 اأدوات1 1ومت1تطبي���ق1
النمطي���ة1ل���دى1االأطف���ال1املعاق���ون1عقلياً.)اإع���داد1الباح���ث(1– وتطبي���ق1برنامج1
تدريب���ى1مق���رتح1قائم1عل���ى1النمذج���ة1الذاتية1لتخفي���ف1ال�سل���وك1النمطى1لدى1
االأطفال1املعاقون1عقليا1ً)اإعداد1الباحث(1وقد1تبني1من1النتائج1فعالية1الربنامج1
التدريب���ى1املق���رتح1القائ���م1عل���ى1منذجة1ال���ذات1لتخفيف1ال�سل���وك1النمطى1لدى1
االأطف���ال1املعاق���ون1عقلياً,1كم���ا1ال1توجد1فروق1دالة1اإح�سائي���ا1ًبني1متو�سطي1رتب1
درج���ات1القيا����ص1البع���دي1االأول1والقيا�ص1البعدي1الث���اين1لل�سلوك1النمطى1لدى1
املجموع���ة1التجريبية,1وهو1م���ا1يوؤكد1ا�ستمرار1تاأثري1الربنامج1ومدى1تاأثريه1فى1
حت�سن1ال�سلوك1النمطى1لدى1اأطفال1املجموعة1التجريبية1يف1القيا�ص1البعدي.1

كلمات مفتاحية : فعالية,11النمذجة1الذاتية,1ال�سلوك1النمطى,1القابلني1للتعلم1.



فعالية برنامج تدريبى با�شتخدام منذجة الذات فى تخفيف ال�شلوك النمطى د . مكي حممد مغربي حممد

- 199 -

The effectiveness of a training program using self- 
modeling in reducing the stereotyped behavior in 
mentally disabled children who are able to learn                                                

( learnable) in Qassim
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MAKMAK_202@YAHOO.COM

Abstract:

          This research aims to investigate the effectiveness of 
a training program using  self- modeling in reducing the 
stereotyped behavior in children with mental disabilities who 
are able to learn in Qassim . The research  sample included  
(14) children with mental disabilities  who are able to learn and 
whose intelligence percentage ranged between ( 55-70 ) marks 
. Their  ages ranged  between ( 9-12 years). They were divided 
into two equal groups: experimental group and control group . 
Each group included (7) mentally disabled children.

        The study instruments were conducted. They included: 
(1) a list of stereotyped (typical)  behavior evaluation of 
children with mental disabilities . (made by the researcher ) 
and (2)  a proposed training program  based on self- modeling 
to reduce the stereotyped (typical) behavior of children with 
mental disabilities (  also made by the researcher ) . The results 
showed that the proposed training program based on self- 
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modeling is effective in reducing the stereotyped behavior in 
mentally disabled children. The study also revealed that there 
are no statistically significant differences between the mean 
of scores of the first and second posttests of the stereotyped 
( typical ) behavior in the experimental group. This confirms 
the continuing impact of the program and its impact in the 
improvement of stereotyped behavior in the children of the 
experimental group in the posttest .

Keywords: effectiveness , self- modeling , stereotyped ( typical 
) behavior  , who are able to learn ( learnable ).

مقدمة:
تعد1االإعاقة1العقلية1من1اأ�سد1م�سكالت1الطفولة1خطورة1حلاجة1الطفل1
ذى1االإعاق���ة1العقلي���ة1اإىل1للرعاي���ة1واملتابع���ة,1كم���ا1اأنه���ا1متثل1م�سكل���ة1اجتماعية1
وتربوي���ة1واإن�ساني���ة1تعان���ى1منه���ا1االأ�س���رة1واملجتم���ع؛1فالطفل1املع���وق1يحتاج1اإىل1
رعاي���ة1نف�سي���ة1وطبية11واإن�سانية1واقت�سادية1مما1يتطلب1ت�سافر1اجلهود1لتقدمي1
اأ�ساليب1الرعاية1املمكنة1بهدف1اإعدادهم1للحياة1وتاأهيلهم1للم�ساركة1فى1املجتمع1

كغريهم1من1العاديني1)ح�سني1رم�سان,2009(1.

م���ن1اأب���رز1خ�سائ�ص1االأطف���ال1املعوق���ني1عقليا1ًانخفا����ص1م�ست���وى1االأداء1العقلى1
و�سع���ف1التكي���ف1االجتماع���ى1)ال�سل���وك1التكيف���ى(1فالتعري���ف1احلدي���ث1ال���ذى1
طورت���ه1اجلمعي���ة1االأمريكي���ة1لالإعاق���ة1العقلي���ة1ين�ص1عل���ى1اأن1االإعاق���ة1العقلية1
تع���ود1اإىل1الق�س���ور1الفعل���ى1ف���ى1االأداء1الوظيف���ى1احل���ايل,1ويت�س���ح1ذل���ك1م���ن1
ال���ذى1يتزام���ن1 العقلي���ة,1 الوظائ���ف1 ف���ى1 ال���دال1والوا�س���ح1 خ���الل1االنخفا����ص1
ظه���وره1م���ع1وجود1اثن���ني1اأو1اأكرث1من1مهارات1التكيف1التالي���ة:1التوا�سل1العناية1
بالذات,احلي���اة1املنزلية,1امله���ارات1االجتماعية,1ا�ستخدام1املراف���ق1العامة,1ال�سحة1
والعم���ل1 الف���راغ,1 باأوق���ات1 اال�ستمت���اع1 االأكادميي���ة,1 امله���ارات1 توظي���ف1 واالأم���ان,1

.(Taylor,Brady and Richards,2004),)2000,ال�سرطاوى1,اأيوب(
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اأ�س���ار1جاكب�س���ون1Jackobson1اإىل1اأن1هن���اك1زي���ادة1ف���ى1ن�سب���ة1انت�س���ار1امل�سكالت1
ال�سلوكي���ة1بني1ذوى1االإعاقة1العقلي���ة1واملتمثلة1فى1احلركات1النمطية1,1والن�ساط1
الزائ���د1والب���كاء1والت�سن���ج,1وع���دم1العناي���ة1بال���ذات,1ب���ني1فئت���ى1االإعاق���ة1العقلي���ة1

الب�سيطة1واملتو�سطة1)ال�سربينى,19951(1

ال�سل���وك1النمط���ى1�سل���وك1متك���رر1لي�ص1ل���ه1هدف1وا�س���ح1ويطلق1على1ه���ذا1النوع1
م���ن1ال�سلوك1ت�سميات1خمتلف���ة1منها1االإثارة1الذاتية,1ال�سلوك1املوجه1نحو1الذات,1
ال�سل���وك1غ���ري1الوظيف���ي1ال�سل���وك1التوح���دى,1ال�سل���وك1الطقو�س���ى,1وق���د1ياأخذ1
ال�سل���وك1النمط���ى1لدى1االأطفال1املعوق���ني1عقليا1ًاأ�س���كاال1خمتلفة,1بني1اخلطيب1
اأك���رث1اال�ستجاب���ات1النمطية1�سيوعا1لدى1هوؤالء1االأطفال1وهى1»هز1اجل�سم,1م�ص1
االإبه���ام,1و�سع1االأ�سياء1بالفم,1ح���ركات1االأ�سابع,1وحركات1باليدين,1حك1اجل�سم,1
هز1الرجلني,1الرتبيت1على1الوجه,1ال�سراخ1والقهقهة,1واأ�سكال1اأخرى1من1االإزعاج1

اللفظى,1�سرب1القدمني1باالأر�ص,1التحديق1فى1ال�سوء«)اخلطيب,2001(.

تع���د1منذج���ة1الذات1بالفيدي���و)Video Self-Modeling(1اإح���دى1فنيات1تعديل1
ال�سل���وك1الفعال���ة,1فم���ن1خالله���ا1ي�ساه���د1االأف���راد1اأنف�سه���م1وه���م1يتكلم���ون1دون1
ا�سطراب���ات1ف���ى1توا�سله���م,1وذل���ك1بع���د1ح���ذف1املقاطع1الت���ى1بها1ا�سط���راب1من1
ت�سجي���ل1الفيدي���و,1ف�سال1عن1اأنها1تتميز1باأن1ال�سلوك1امل�ستهدف1يكت�سب1ب�سرعة,1

ويبقى1وي�ستمر1لفرتات1طويلة.

(Saleemetal.,2012)1حي���ث1ي���وؤدى1تك���رار1م�ساهدة1الطف���ل1لنف�سه1وهو1يوؤدى1
ال�سل���وك1االإيجابى1امل�ستهدف1على1نحو1�سحيح1لزيادة1الكفاءة,1وت�سكيل1ال�سلوك1

11.(Bellini et al.,2007;Lantz,2005).امل�ستهدف

م�صكلة البحث:
اإن1العدي���د1م���ن1امل�س���كالت1ال�سلوكي���ة1كال�سل���وك1النمط���ى1الت���ى1يعان���ى1
منه���ا1االأطف���ال1تعود1اإىل1هذه1املرحلة1االأوىل1م���ن1احلياة,1وميكن1مالحظتها1فى1
ال�سن���وات1االأوىل1م���ن1العم���ر,1حي���ث1ي���وؤدى1اإىل1عدم1حتقي���ق1التواف���ق1ال�سخ�سى1

111.(Joostin&Bundy,2008)1واالجتماعى1كما1يوؤدى1اإىل1و�سمة1اجتماعية
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ي�س���ري1)القريطى,هال���ة1�سن���ارى751,20121(1اإىل1اأن1ال�سلوكيات1النمطية1
ه���ى1�سلوكيات1تكراري���ة1تتميز1طبيعتها1بالثبات1الع���اىل1وت�ستمل1على1هز1اجل�سم1
وح���ركات1االأيدى....اإلخ,1ويزداد1انت�سار1هذه1ال�سلوكيات1كلما1قلت1ن�سبة1الذكاء؛1
ولذل���ك1فاإنه���ا1تتنا�سب1عك�سيا1مع1درجة1الذكاء,1وتك���رث1ال�سلوكيات1النمطية1فى1
احلاالت1التالية:1حدوث1م�ستوى1منخف�ص1من1االإثارة1البيئية,1حدوث1م�ستويات1

مرتفعة1من1االإثارة1.

اأ�سارت1نتائج1بع�ص1الدرا�سات1اإىل1اأن1ال�سلوك1النمطى,1يوؤثر1�سلبيا1ًعلى1تفاعالت1
الف���رد1االجتماعي���ة,1ويرتب���ط1اأي�سا1ب�سلوك1اإيذاء1الذات,1حي���ث1وجد1اأن1االأطفال1
الذي���ن1لديهم1�سلوكا1ًمنطي���ا1ًيكونون1اأكرث1احتمالية1لظه���ور1�سلوك1اإيذاء1الذات1

11111111.(Kennedy,2002)من1االأطفال1الذين1لي�ص1لديهم1تلك1ل�سلوكيات

التعل���م1 عل���ى1 �سلب���ا1ً توؤث���ر1 النمطي���ة1 ال�سلوكي���ات1 اأن1 وج���د1 وكذل���ك1
التعل���م1 مه���ارات1 م���ع1 متوافق���ة1 وغ���ري1 1,(Brown&Middlton,2000)
(KennedyKetal,2000)1ومتن���ع1التوا�س���ل1م���ع1البيئ���ة1والتفاع���ل1 اجلدي���دة1
اإىل1 الدرا�س���ات1 م���ن1 العدي���د1 اأ�س���ارت1 1.(Joostin&Bundy,2008) معه���ا1
االأطف���ال1 ل���دى1 ال�سلوكي���ات1 حت�س���ني1 ف���ى1 بالفيدي���و1 ال���ذات1 منذج���ة1 فاعلي���ة1
11(Cotter,2010;Lantz,2005;Lowey et al.,2005;Embregts,2000 )

م���ن1خالل1الزي���ارات1امليدانية1للباح���ث1لبع�ص1معاهد1الرتبي���ة1الفكرية1وبرامج1
الدم���ج1ف���ى1الرتبية1اخلا�سة1,1وجد1اأن1هناك1العديد1من1االأطفال1املعاقون1عقليا1ً
يعان���ون1من1بع�ص1امل�سكالت1ال�سلوكية1كال�سلوك1النمطى,1مما1عزز1فكرة1البحث1
احل���اىل1بخ�سو�ص1كيفية1خف�ص1ال�سل���وك1النمطى؛1ومن1هنا1زاد1الوعى1باأهمية1
تخطي���ط1برنام���ج1تدريب���ى1للتدخ���ل1لتقليل1ال�سل���وك1النمطى؛1اأ�س���ارت1)جيهان1
ح�س���ن2531,20101(1اإىل1اأن���ه1نظرا1ًلكرثة1بع�ص1االنحراف���ات1وامل�سكالت1ال�سلوكية1
لدى1االأطفال1املعاقون1عقلياً,1اأ�سبح1من1ال�سرورى1اإعداد1برامج1تدريبية1قائمة1
عل���ى1النمذج���ة1الذاتي���ة,1بهدف1خف�ص1ه���ذه1االنحراف���ات1وامل�س���كالت1ال�سلوكية1

لدى1االأطفال1املعاقون1عقليا1ًالقابلني1للتعلم1.
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1وتتح���دد1م�سكل���ة1البح���ث1احلالي���ة1فى1االإجاب���ة1على1ال�س���وؤال1التاىل:م���ا1فعالية1
برنام���ج1تدريب���ى1قائ���م1عل���ى1منذجة1ال���ذات1فى1تخفي���ف1ال�سل���وك1النمطى1لدى1

املعاقون1عقليا1ً»القابلني1للتعلم«.

- هدف البحث:
1 يه���دف1البح���ث1احل���اىل1اإىل1الك�سف1عن1فعالي���ة1برنامج1تدريب���ى1قائم1على1-

ا�سرتاتيجي���ة1منذج���ة1ال���ذات1ف���ى1خف����ص1ال�سل���وك1النمطى1ل���دى1االأطفال1
املعاق���ون1عقلياً«القابل���ني1للتعل���م«,1وم���دى1ا�ستمراري���ة1فعالي���ة1الربنام���ج1
التدريب���ى1فى1خف����ص1ال�سلوك1النمط���ى1لديهم1بعد1ف���رتة1املتابعة)�سهرين1

بعد1انتهاء1تطبيق1الربنامج1التدريبى(.

-اأهمية البحث:
)اأ(الأهمية النظرية:

-1لفت1انتباه1املتخ�س�سني1اإىل1منذجة1الذات1بالفيديو,1كا�سرتاتيجيه1فعالة1فى1
خف�ص1ال�سلوكيات1النمطية1لدى1املعاقون1عقلياً«.

-1تع���د1فئ���ة1االإعاقة1العقلية1من1اأك���رب1فئات1االأطف���ال1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1
انت�س���ارا1ًحي���ث1اأن1ن�سب���ة1االإعاق���ة1العقلي���ة1ف���ى1جمتمعاتن���ا1العربي���ة1كب���رية1جدا1

مقارنة1باالإعاقات1االأخرى1.

 )ب(الأهمية التطبيقية:
-1اإع���داد1برنامج1تدريبى1قائم1عل���ى1منذجة1الذات1بالفيديو,1فى1خف�ص1ال�سلوك1
النمط���ى1ل���دى1املعاق���ون1عقليا1ًمما1قد1ي�ساع���د1فى1تطبيقه1عل���ى1تالميذ1الفئات1

االأخرى1من1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1.
-1اإع���داد1قائمة1لتقدير1ال�سلوك1النمطى1ل���دى1االأطفال1املعاقون1عقلياً«القابلني1

للتعلم«
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-م�صطلحات البحث:

1- الربنامج التدريبى:
يعرف1باأنه:1جمموعة1من1االأن�سطة1والتدريبات1التى1تقدم1للمعاقون1عقليا1ً
فى1�سوء1ا�سرتاتيجيات1النمذجة1الذاتية1والتى1ت�ستغرق1جل�سات1تدريبية11ت�ساعد1

االأطفال1املعاقون1عقليا1ً»القابلني1للتعلم«1على1تخفيف1ال�سلوك1النمطى1.1

1:1Video self-Modeling12- منذجة الذات
ه���ى1طريق���ة1التدخل1ال�سلوكى1من1خالل1م�ساه���دة1الفرد1لنف�سه1من1خالل1
الفيدي���و1وه���و1ي���وؤدى1�سل���وك1تكيفى1اأو1�سل���وك1اإيجاب���ى,1دون1ال�سل���وك1امل�سطرب1
امل�سته���دف1عالج���ه,1وذلك1م���ن1خالل1�سريط1فيديو1مت1تعديل���ه1بحذف1االأخطاء1
من���ه1حي���ث1اأ�سب���ح1يحت���وى1عل���ى1)2-4(11دقائ���ق1الأداء1الف���رد1لل�سل���وك1االإيجابى1
املطلوب1دون1اأخطاء,1وي�ساهد1الطفل1ال�سلوك1االإيجابى11ومع1التكرار1وبا�ستخدام1
التعزي���ز1يتعل���م1الطفل1باأن1هذا1هو1ال�سلوك1االإيجاب���ى1ويتخل�ص1من1ال�سلوكيات1

.1(Rachel,2009;Hitchcocketal,2003).امل�سطربة

3- ال�سلوك النمطى: 
1ه���و1مظه���ر1�سلوك���ى1�س���اذ1يبدو1عل���ى1هيئة1ا�ستجاب���ات1متباينة1م���ن1الناحية1
ال�سكلي���ة,1اإال1اأنه���ا1تت�ساب���ه1م���ن1حي���ث1كونها1غري1وظيفي���ة1اأى1لي�ص1له���ا1هدف1اأو1
وظيفة1توؤديها,1وهو1�سلوك1�سائع1لدى1االأطفال1ذوى1االإعاقة1)اخلطيب,2004(.

:1Mentally Retarded1املعاقون عقليًا -(
1تع���رف1اجلمعي���ة1االأمريكي���ة1االإعاق���ة1العقلي���ة1باأنها1“جوان���ب1الق�سور1فى1
اأداء1الف���رد1والت���ى1تظه���ر1قب���ل1�سن1)18(1�سن���ة,1وتتمثل1ف���ى1التدن���ى1الوا�سح1فى1
الق���درة1العقلي���ة1ع���ن1متو�سط1ال���ذكاء1ي�ساحبها1ق�سور1وا�سح1ف���ى1اثنني1اأو1اأكرث1
م���ن1مظاه���ر1ال�سل���وك1التكيف���ى1فى1مه���ارات1التوا�سل1اللغ���وى,1العناي���ة1بالذات,1
احلي���اة1اليومي���ة1االجتماعية,1التوجي���ه1الذاتى,1اخلدم���ات1االجتماعية,1ال�سحة1

.(Toni,2012;Woolf et al.,2010) ”وال�سالمة,1اأوقات1الفراغ1والعمل
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:1)1Educable( 5 - القابلني للتعلم  
ه���م1فئ���ة1من1فئ���ات1االإعاق���ة1العقلية1ت�سل1ق���درات1اأفراده���ا1التح�سيلية1اإىل1
م�ست���وى1ال�س���ف1الثال���ث1اأو1الرابع1االبتدائ���ى11وترتاوح1ن�سبة1ال���ذكاء1لهذه1الفئة1
م���ن1)55-70(1وميكنه���م1تعلم1املهارات1االأ�سا�سية1ف���ى1القراءة1والكتابة1واحل�ساب.

)�سامية,عبد1الرحيم,1اأخرون,20101(.

الإطار النظري للبحث:

1:Video self-Modeling(VSM)1اأولً: منذجة الذات
11111ظه���ر1م�سطل���ح1منذجة1الذات1الأول1مرة1ف���ى1ال�سبعينات1على1يد1كاًل1من1
(Creer&Milklich,1970)1عندم���ا1طبق���وا1درا�سة1عل���ى1�سبى1�سغري1لتح�سني1
امله���ارات1االجتماعي���ة1ل���ه1م���ن1خالل1لع���ب1الدور1ولك���ن1مل1يح���دث1حت�سن1كبري,1
ولك���ن1عندم���ا1ا�ستخدم���وا1منذجة1ال���ذات1بالفيديو1م���ن1خالل1م�ساه���دة1الطفل1
لنف�س���ه1وهو1يوؤدى1مهارات1اجتماعي���ة1دون1اأخطاء1اأظهرت1النتائج1حت�سن1اأف�سل1

واأ�سرع1واأبقى1.

وتع���رف1منذجة1ال���ذات1باأنها1طريقة1التدخل1ال�سلوك���ى1من1خالل1م�ساهدة1
الف���رد1نف�س���ه1م���ن1خ���الل1الفيديو1وه���و1يوؤدى1�سل���وك1تكيف���ى1اأو1�سل���وك1اإيجابى,1
دون1ال�سل���وك1امل�سط���رب1امل�سته���دف1عالجه,1وذلك1من1خ���الل1�سريط1فيديو1مت1
تعديله1بحذف1االأخطاء1منه,1حيث1اأ�سبح1يحتوى1على1)2-4(1دقائق1الأداء1الفرد1
لل�سل���وك1االإيجابى1املطلوب1دون1اأخطاء,1وي�ساهد1الطفل1ال�سلوك1االيجابى1ومع1
التكرار1وبا�ستخدام1التعزيز1يتعلم1الطفل1باأن1هذا11هو1ال�سلوك1االيجابى,1وبذلك1
1(Rachel,2009;Hitchcocketal,2003)1يتخل�ص1من1ال�سلوكيات1امل�سطربة
وتعترب1منذجة1الذات1طريقة1فعالة1لتعليم1ال�سلوكيات1واملهارات1وهى1جتمع1بني1
ا�سرتاتيجي���ات1التعل���م1الفع���ال1والتكنولوجيا1امل�ساندة1فى1تعلي���م1االأفراد1املهارات1

.1(Corbett,2003;Bellinietal,2007;Kutty,2012)1املختلفة

وتعتم���د1منذج���ة1ال���ذات1بالفيديو1عل���ى1التقلي���د1واملح���اكاة1للمه���ارات1ذاتيا1ً
وه���ى1ت�ستن���د1اإىل1نظري���ة1التعل���م1االجتماع���ى1لبن���دورا1Bandura1وم���ن1خ���الل1
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منذج���ة1ال���ذات1بالفيديو1التى1تعترب1اإحدى1فنيات1تعدي���ل1ال�سلوك1الفعالة1التى1
حُت���دث1تغي���ريا1ًفى1�سلوك1الف���رد1والتى1بدورها1تزيد1فعالية1ال���ذات1وزيادة1الثقة1
بالنف�ص1من1خالل1امل�ساهدات1املتكررة1للفرد1نف�سه1وهو1يوؤدى1ال�سلوك1االإيجابى1
املطل���وب1م���ن1خ���الل1�سريط1فيديو1م�سجل1ل���ه1بعد1اإزالة1االأخط���اء1التى1بدت1فى1
اأدائ���ه1لل�سل���وك1(Rachel,2009).وهن���اك1عوام���ل1اأ�سا�سية1حل���دوث1تعلم1الفرد1
م���ن1خالل1النم���وذج1وهى:احل�سول1عل���ى1انتباه1قبل1تقدمي1عر����ص1الفيديو1له,1
والتاأكي���د1عل���ى1م���دى1دافعي���ة1التلميذ1نح���و1النم���وذج1املعرو�ص,1تقلي���ل1الفرتات1
الزمنية1للجل�سات1التدريبية,1وا�ستخدام1املعززات1الفعالة,1اأن1يكون1النموذج1قابل1

للتقليد,1واأن1يكون1ذو1جاذبية.

ت�س���ري1نظري���ة1التعل���م1االجتماع���ى1لبن���دورا1اإىل1اأن1منذج���ة1ال���ذات1اأف�س���ل1
م���ن1مالحظ���ة1املوديل,1حي���ث1اأن1منذجة1ال���ذات1هامة1من1حي���ث1ت�سكيل1ال�سلوك1

111.1(Bray&Kehle,1996)1املرغوب,1وتعديل1ال�سلوكيات1غري1املرغوبة

التلعث���م1 ع���الج1 ف���ى1 ملحوظ���ا1ً تقدم���ا1ً ال���ذات1 منذج���ة1 حقق���ت1 كم���ا1
 (Buggey,etal.,1999; االختي���ارى1 وال�سم���ت1 1, 1(Bray&Kehle,1996)

.(Possell,etal.,2000) 1واال�سطرابات1ال�سلوكية,Sherer,etal.,2001)

تع���د1النمذج���ة1بالذات1من1اأك���رث1اأمناط1النمذجة1من1حي���ث1�سبط1مثريات1
االأ�سخا����ص( Heflin&Alberto,2001)1كم���ا1اأنه���ا1تع���د1تلقين���ا1ًحمكم���ا1ًي�ساعد1
ال�سخ����ص1عل���ى1اأداء1�سل���وك1جدي���د1فه���ى1مت���د1املتعل���م1مبعلوم���ات1ع���ن1كيفي���ة1
اأداء1ال�سل���وك1ب�س���كل1�سحي���ح1والوق���ت1املنا�س���ب1الآدائ���ه1والنتائ���ج1املرتتب���ة1علي���ه1
(Sarafino,2001)1ع���الوة1عل���ى1اأنه���ا1تع���د1مثري1ممي���ز1يوؤثر1عل���ى1اال�ستجابات1

الالحقة1لل�سخ�ص.

ف���ى1 الذاتي���ة1 النمذج���ة1 فاعلي���ة1 اإىل1  (Clare etal.,2000) اأ�س���ار
اأ�س���ار1 كم���ا1 ال�سفي���ة,1 الغ���رف1 ف���ى1 الفو�س���وى1 ال�سل���وك1 ا�سطراب���ات1 خف����ص1
(Dowrick&Raeburn,1995)1اإىل1ارتب���اط1فاعلي���ة1منذج���ة1ال���ذات1بالكفاءة1
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الذاتي���ة1واالجتماعي���ة1للف���رد1والت���ى1تعنى1اعتقاد1الف���رد1فى1قدرات���ه1ال�سخ�سية1
واالجتماعي���ة1وال�سخ�سية1وذل���ك1الأن1منذجة1الذات1تزيد1الفرد1بالثقة1بالنف�ص,1
وم���ن1ثم1ارتفاع1م�ست���وى1الكفاءة1الذاتية1واالجتماعية1وال���ذى1يوؤثر1بدوره1على1
دافعي���ة1االجناز1وحتقيق1امله���ارات1املختلفة.كما1اأ�سارت1العديد1من1الدرا�سات1اإىل1
فاعلي���ة1منذجة1الذات1فى1حت�سني1ال�سلوكيات1امل�سطربة1لدى1االأطفال,1وحققت1
نتائ���ج1�سريع���ة1وفوري���ة1وكان���ت1اأق���ل1تكلف���ة1ووق���ت1وجه���د1م���ن1اال�سرتاتيجي���ات1
1(Possell,etal.,2000;Clare etal.,2000; Bray&Kehle,1996;)االأخرى
كم���ا1اأن1منذج���ة1ال���ذات1تعد1م���ن1اأف�سل1اأ�سالي���ب1التدخل1بالفيديو1لزي���ادة1الثقة1
بالنف����ص,1وحت�سني1ال�سلوكيات1املرغوب���ة,1حيث1يرى1ال�سخ�ص1نف�سه1على1�سريط1
فيديو1ي���وؤدى1ال�سلوك1االإيجابى(Hermansen,2007).كما1ا�ستخدمت1منذجة1
الذات1فى1الف�سول1الدرا�سية1لتح�سني1املهارات1االأكادميية1,1وخف�ص1اال�سطرابات1
ال�سلوكي���ة1داخ���ل1ال�س���ف1الدرا�س���ى,1مم���ا1يزي���د1م���ن1فاعلي���ة1الثقة1بال���ذات1لدى1

11.1(Buggy,2005)1االأطفال

ثانيًا ال�سلوك النمطى:
11111ي���رى1جم���ال1اخلطي���ب1)119:2009(1اأنه1ميكن1تف�س���ري1ال�سلوك1النمطى1
م���ن1وجه���ة1نظر1النم���و1الطبيعى,1على1اأ�سا����ص1اأن1ال�سلوك1النمط���ى1يحدث1اأثناء1
عملي���ة1النمو1الطبيعي���ه1ويزول1لدى1الطفل1العادى1ف���ى1مراحل1عمرية1حمددة1
اإال1اأن���ه1يبق���ى1موجودا1ًل���دى1االأطفال1املعوق���ني1حتى1بعد1دخوله���م1تلك1املراحل,1
مبعن���ى1اأن1االأطف���ال1العادي���ني1عندما1ين�سجون1يط���ورون1اأمناط���ا1�سلوكية1اأكرث1
ن�سج���ا1ًواأك���رث1تعقي���داً,1اأما1االأطفال1املعوق���ني1فاإنهم1ي�ستم���رون1باإظهار1ال�سلوك1

النمطى1الأنهم1غري1قادرين1على1تعلم1االأمناط1ال�سلوكية1التكيفية.

فيف�س���ران1  Mchugh&Liberman (2003)1اأم���ا1م���ك1هي���و1,1وليربم���ان
ال�سلوك1النمطى1تف�سريا1ًع�سويا1يقوم1على1افرتا�ص1اأن1ال�سلوك1النمطى1ينجم1

عن1ا�سطراب1العمليات1الف�سيولوجية1خا�سة1فى1اجلهاز1الع�سبى1.

اأ�س���ار1�سولتز1وبريك�سون1Schultz&Berkson (1995)1اإىل1وجود1ال�سلوك1
النمطى1لدى1غالبية1االأ�سخا�ص1املعوقني1عقلياً.1وقد1اأ�سار1بريك�سون1ودفينبورت1
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 Berkson&Devenport,1962;Kaufman& وليفي���ت1 كوفم���ان1 وكذل���ك1
امللتحق���ني1 املعوق���ني1عقلي���ا1ً االأطف���ال1 ثلث���ى1 م���ن1 اأك���رث1 اأن1 اإىل1 1 1Levitt,1965
مبوؤ�س�س���ات1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1ي���وؤدون1�سلوكي���ات1منطي���ة1غ���ري1تكيفية,1كم���ا1اأنها1
له���ا1اآث���ار1�سلبي���ة1عل���ى1الفرد,1فه���ى1حتد1م���ن1تفاعل1الف���رد1املعوق1م���ع1بيئته1مما1
 (Sands,Knowlton,1)2009,يوؤث���ر1�سلب���ا11ًف���ى1قدرت���ه1عل���ى1التعل���م1)اخلطي���ب

.Kozleski&Wehmeyer,2002)

ال�سل���وك1النمط���ى1�سل���وك1متك���رر1لي����ص1له1ه���دف1وا�سح1)اخلطي���ب,2009(1
ويطل���ق1عل���ى1ه���ذا1النوع1م���ن1ال�سل���وك1ت�سمي���ات1خمتلفة1منه���ا1االإث���ارة1الذاتية,1
ال�سل���وك1املوج���ه1نحو1ال���ذات,1ال�سلوك1غ���ري1الوظيفى,1ال�سل���وك1الطقو�سى,1وقد1
ياأخ���ذ1ال�سل���وك1النمط���ى1لدى1االأطف���ال1املعوقني1عقلي���ا1ًاأ�س���كااًل1خمتلفة,1ويبني1
اخلطي���ب1اأك���رث1اال�ستجاب���ات1النمطي���ة1�سيوعا1ًلدى1ه���وؤالء1االأطف���ال1وهى1“هز1
اجل�س���م,1ح���ركات1االأ�سابع,1م�ص1االإبه���ام1و�سع1االأ�سياء1فى1الف���م,1التلويح1باليد,1
الرتبي���ت1عل���ى1الوجه,1هز1الرجلني,1ل���ف1ال�سعر,1الفرقعة1باالأ�ساب���ع,1ال�سراخ1اأو1
القهقه���ة,1�سرب1القدمني1باالأر�ص,1التحديق1بالف���راغ,1االإبقاء1على1اأحد1اأطراف1

اجل�سم1فى1و�سع1غري1طبيعى,1التحديق1فى1ال�سوء” )اخلطيب,2009(.

ق�س���م1الم1Lam(2004)1ال�سلوكي���ات1النمطي���ة1اإىل1ق�سم���ني1هم���ا1:1م�ست���وى1
منخف����ص1م���ن1ال�سلوكي���ات1النمطي���ة1ويتميز1بح���ركات1متكررة1وي�سم���ل1حركات1
منطي���ة,1ولعب1متك���رر1باالأ�سياء,1و�سلوك1اإيذاء1ال���ذات,1وم�ستوى1عاىل1ويت�سمن1

�سلوكيات1معقدة1كااللت�ساق1باالأ�سياء,1واللغة1املتكررة,1واالهتمامات1الثابتة1.
واأ�س���ار1ال�سمرانى1مو�سى1عب���د1اهلل1)2011(1اإىل1اأن1ال�سلوك1النمطى1اليوؤذى1
الطف���ل1ب�س���كل1مبا�سر1ولكن1يكون1االأذى1من1خالل1غرابة1هذا1ال�سلوك1و�سذوذه,1
حيث1يلفت1نظر1االآخرين1له1وبالتاىل1ي�سبح1عر�سه1لل�سخرية1وابتعاد1من1حوله1
عن���ه1كذل���ك1ف���اإن1طبيعة1هذا1ال�سل���وك1جتعل1منه1عائق���ا1ًاأمام1تفاع���ل1الطفل1مع1
البيئ���ة1واال�ستف���ادة1منها,1وهذا1ما1ي���ربز1اأهمية1معاجلته1وم�ساع���دة1الطفل1على1

التخل�ص1منه.1
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- اأ�ساليب تعديل ال�سلوك النمطى:

:1Maipulation of Setting:اأ(- تنظيم واإعادة الو�سع(
وهى1تهدف1اإىل1�سبط1االأحداث1القبلية1بهدف1التحكم1فى1الظروف1البيئية1
التى1تهىء1الفر�ص1حلدوث1ال�سلوك1النمطى1من1جهة,1اأو1توفري1الظروف1حلدوث1
االأمن���اط1ال�سلوكي���ة1البديلة1التى1تتناق�ص1مع1ال�سل���وك1النمطى1وت�ستخدم1هذه1
الطريق���ة1العالجات1الطبي���ة,1والتفاعالت1االجتماعي���ة,1والتعليمات1اللفظية1اأو1

التوجه1اجل�سدى1)العزة,2009(.

:Aversiv Techniques 1ب(- الإجراءات املنفرة(
وف���ى1ه���ذه1االأ�سالي���ب1ت�ستخدم11االإث���ارة1املنف���رة1خلف�ص1ال�سل���وك1النمطى,1
وي�س���ري1اخلطي���ب1)2009(1ينبغ���ى11عدم1اللج���وء1لهذه1االأ�سالي���ب1اإال1بعد1التحقق1
من1ف�سل1االإجراءات1االإيجابية1فى1خف�ص1ال�سلوك1النمطى,1وال�سبب1فى1ذلك1ما1
ت���وؤول1اإليه1من1تاأثريات1جانبية1�سلبية1واأحيانا1ًق�سايا1اأخالقية1واجتماعية1تثري1
اجل���دل,1والعق���اب1الذى1يلى1حدوث1�سلوك1غري1مرغوب1في���ه1مبا�سرة1يوؤدى1اإىل1

اإ�سعاف1اال�ستجابة1غري1املرغوبة1)اخلطيب,2009(.

)ج(- الإجراءات اخلاف�سة الإيجابية:
لع���ل1�سب���ب1الت�سمي���ة1ه���ذا1يع���ود1اإىل1اأنه���ا1ال1تت�سم���ن1االإث���ارة1املنف���رة1واإمنا1
تكتف���ى1با�ستخدام1التعزيز1مبختل���ف1انواعه1خلف�ص1اال�ستجابة1النمطية,1والأنها1
ترك���ز1عل���ى1ت�سكي���ل1اال�ستجاب���ات1املنا�سب���ة,1وت�سمل1ه���ذه1االإجراءات1عل���ى1ما1يلى1
تعزي���ز1غي���اب1ال�سلوك11وهو1التعزيز1التفا�سل���ى1لل�سلوكيات1االأخرى1تعزيز1الفرد1
ف���ى1حال���ة1امتناعه1ع���ن1القيام1بال�سل���وك1غري1املقب���ول1الذى1ي���راد1تقليله1لفرتة1
زمني���ة1معينة1“تعزيز1ال�سلوك1البديل” وهو1نقي�ص1التعزيز1التفا�سلى1لل�سلوك1

)اخلطيب,2003(1.

)د(-الإنطفاء:
اإذا1كان1ال�سل���وك1ال���ذى1يعزز1يقوى1وي�ستمر1فال�سلوك1الذى1ال1يعزز1ي�سعف1
وقد1يتوقف1نهائيا1ًبعد1فرتة1زمنية1معينة,1وهذا1هو1االفرتا�ص1الذى1ي�ستند1اإليه1
اإج���راء1تقلي���ل1ال�سلوك1امل�سمى1االنطف���اء1اأو1التجاهل1املنظ���م1)اخلطيب,2003(1.
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)ه�(- التدخالت القائمة على ال�سبط الذاتى:
فيه���ا1تت���م1تعليم1االأفراد1اأن1مييزوا1وي�سجلوا1حدوث1اأو1عدم1حدوث1ال�سلوك1
املطل���وب,1وت�ساع���د1ه���ذه1الفني���ة1على1زي���ادة1ال�سلوكي���ات1املطلوبة1والت���ى1بدورها1
تقل���ل1م���ن1ال�سلوكي���ات1غ���ري1املرغوب���ة,1باالإ�ساف���ة1اإىل1ذل���ك1اإن1ه���ذه1التدخ���الت1
رمب���ا1تزي���د1من1احتمالي���ة1اأن1االآث���ار1االإيجابي���ة1للتدخل1�سوف1تعم���ل1على1املدى1
الطوي���ل1الأنه���ا1انتقلت1من1الرا�سدين1اإىل1االأطف���ال,1وال�ستخدام1ال�سبط1الذاتى1
ف���اإن1االأف���راد1ال1ب���د1اأن1يظه���روا1انتب���اه1منا�س���ب1ل�سلوكه���م1اخلا����ص,1والظ���روف1
الت���ى1ح���دث1فيها1ه���ذا1ال�سل���وك1والتاأثريات1احلالي���ة1وامل�ستقبلية1الت���ى1�ستحدث1

111.(Kamps&Tankersley,1996)

1Mental retardation1: ثالثًا : الإعاقة العقلية
دليله���ا1 يف1 1.A.A.M.D العقلي���ة1 لالإعاق���ة1 االأمريكي���ة1 اجلمعي���ة1 اأ�س���درت1
ال�سن���وي,1تعريف���ا1ًحاولت1فيه1اأن1يتفق1عليه1كاف���ة1املتخ�س�سني1يف1كافة1املجاالت1
,1وه���و1“ حال���ة1تتمي���ز1مب�ست���وى1اأداء1وظيفي1عقل���ي1عام1دون1املتو�س���ط1بداللة1اأو1
ب�س���كل1ملح���وظ,1م�سحوب1بق�سور1يف1ال�سلوك1التكيف���ى1للفرد,1والتى1تظهر1دون1

�سن1181�سنة11)الرو�سان,2001(.

وينطوى ا�ستخدام م�سطلح الإعاقة العقلية على عن�سرين اأ�سا�سني هما :
1 اأداء1ذهني1اأقل1من1املتو�سط1.أ.
1 خل���ل1ملح���وظ1يف1قدرة1ال�سخ�ص1على1التكيف1م���ع1املتطلبات1اليومية1للبيئة1ب.

االجتماعي���ة,1فال1ميكن1اعتبار1ال�سخ�ص1املتخلف1عقلياً,بناءا1ًعلى1انخفا�ص1
معدل1الذكاء,1اأو1�سعف1ال�سلوك1التكيفى1كال1على1حدة1.

ت�سم���ل1االإعاق���ة1العقلية1جمموعة1كب���رية1من1احلاالت,1حتدده���ا1اأ�سباب1وعوامل1
كثرية1ذات1طبيعة1بيولوجية,1اأو1نف�سية1,1اأو1اجتماعية1ميكن1اإيجازها1فيما1يلي1:

1-1اأ�سباب1جينية
2-1عوامل1بيئية1قبل1الوالدة

3-1م�ساعفات1الوالدة
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4-1حوادث1ما1بعد1الوالدة11
5-1احلرمان1النف�سي1االجتماعي

6-1تلوث1البيئة
7-1ت���زداد1احتم���ال1ح���دوث1االإعاقة1العقلي���ة1عندما1يجتمع1عدة1م���ن1العوامل1فى1

بيئة1الطفل1مثل1:
11 1111)ب1(1مر�ص1اأحد1االأبوين1اأو1كليهما1مر�سا1ًعقليا1ً 111)1اأ1(1الوالدات1املتقاربة11

1111)1د1(1االأ�سر1كبرية1احلجم1 1 111)ج(1الف�ق��ر1
111)ه�(1�سعف1امل�ستوى1التعليمي1لالأبوين1

111)1و1(1النمو1يف1دور1اأيتام1اأو1موؤ�س�سات1اأخرى1متدهورة1امل�ستوى1يف1رعاية1االأطفال1

ت�سنيف الإعاقة العقلية :
يختل���ف1املعاق���ون1عقليا1ًفيما1بينهم1يف1كثري1من1اجلوانب1بحيث1ي�سعب1و�سعهم1

يف1جمموعة1متجان�سة1,1ولذلك1توجد1عدة1طرق1لت�سنيفهم1منها1ما1يلي1:

- الت�سنيف الطبي :
الت�سنيف���ات1الطبي���ة1كث���رية1م���ن1اأهمه���ا1ت�سني���ف1اجلمعي���ة1االأمريكي���ة1للتخلف1
العقل���ى1وت�سني���ف1ت���رد1جول���د1ونعر����ص1فيم���ا1يل���ي1ه���ذه1الت�سنيف���ات1ب�سيء1من1

االإيجاز1:1

) اأ ( ت�سني�ف اجلمعي�ة الأمريكي�ة1(AAMR)1ي�سن���ف1االإعاق���ة1العقلية1)1التخلف1
العقلي1(1اإىل1ع�سر1فئات1رئي�سية1هى1:

• تخلف1عقلي1مرتبط1باأمرا�ص1معدية1:1مثل1احل�سبة1االأملانية1.	
• تخلف1عقلي1مرتبط1باأمرا�ص1الت�سمم1:1مثل1اإ�سابة1املخ1الناجتة1عن1ت�سمم1	

االأم1بالر�سا�ص1والزرنيخ1واأك�سيد1الكربون1وغريها1.
• تخل���ف1عقل���ي1مرتب���ط1باأمرا�ص1ناجت���ة1عن1اإ�ساب���ات1ج�سمية1:1مث���ل1اإ�سابة1	

الدماغ1اأثناء1الوالدة1اأو1بعدها1الأي1�سبب1من1االأ�سباب1.
• تخل���ف1عقل���ي1مرتب���ط1باأمرا����ص1ا�سط���راب1التمثي���ل1الغذائ���ي:1مثل1حاالت1	

الفنيل1كيتون1.1يوريا1واجلالكت�سو�سميا1.
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• تخلف1عقلى1مرتبط1بخلل1الكرو�سومات1مثل1عر�ص1داون1.	
• تخلف1عقلي1مرتبط1باأمرا�ص1ناجتة1عن1اأورام1غريبة:1مثل1الدرن1.	
• تخلف1عقلي1مرتبط1باأمرا�ص1غري1معروفة1�سببها1حتدث1قبل1الوالدة1.	
• تخلف1عقلي1مرتبط1باأمرا�ص1با�سطراب1عقلي1مثل1التوحد1الطفلى1.	
• تخلف1عقلي1مرتبط1باأمرا�ص1غري1معروفة1�سببها1حتدث1بعد1الوالدة1.	
• تخلف1عقلي1مرتبط1باأ�سباب1غري1ع�سوية:1مثل1التخلف1العقلي1الناجت1عن1	

عوام���ل1اأ�سرية1وثقافية1اأو1ما1ي�سم���ى1باحلرمان1الثقايف1وهذه1احلاالت1لي�ص1
لها1اأ�سباب1ع�سوية1.

)ب( ت�سني�ف ت�رد جولد :1ق�س���م1ترد1جول���د1Tred gold1اأ�سب���اب1التخلف1العقلي1
بح�س���ب1م�سدره���ا1اإيل1اأ�سب���اب1وراثي���ة1واأ�سب���اب1مكت�سب���ة1و�سن���ف1فئ���ات1االإعاقة1

العقلية1بح�سب1هذه1االأ�سباب1اإىل1االآتي1:

• تخلف1عقلي1اأوىل1:1يرجع1اإىل1اأ�سباب1وراثية1.	
• تخلف1عقلي1ثانوي1:1يرجع11اإىل1اأ�سباب1بيئية1مكت�سبة1مثل1االإ�سابة1باملر�ص1	

اأو1احلوادث1التى1يتعر�ص1لها1الطفل1قبل1واأثناء1وبعد1الوالدة1.
• تخلف1عقلي1خمتلط:1يرجع1اإىل1عوامل1وراثية1وبيئية1معا1ً.	
• تخلف1عقلي1غري1معروف1اأ�سبابه1.1)حمرو�ص1671:1199711,1(	

وفيما يلى بيان باملجموعات الداخلة يف ت�سنيف منظمة ال�سحة العاملية .:

 -:Mild Mental Retardation  )التخلف العقلي الب�سيط )اخلفيف
ت���رتاوح1ن�سب���ة1الذكاء1ب���ني1551– 169ون�سبته���م851%1من1املعاق���ون1عقليا1ًويتوقف1

النمو1العقلي1عند1م�ستوى1طفل1عادى1يف1�سن1من171– 111�سنة1تقريباً.
وت�سمل هذه الفئة على امل�سميات التالية :
1 Feed – Mindedness1ال�سعف1العقلي

  Mild Oligophrenia1111النق�ص1العقلي1الب�سيط
 Moron1)املورون1)املاأفونون

القابل���ني1للتعل���م1Moderate  Mental Retardation1وه���ذه1الفئ���ة1ه���ى1التى1
�سوف1يتناولها1البحث1بالدرا�سة1.1)اإبراهيم1321:119961,1(
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 -:1Moderate Mental Retardation1الإعاقة العقلية املتو�سطة
ت���رتاوح1ن�سب���ة1ال���ذكاء1ب���ني1)140– 54(1وي�س���كل1االأ�سخا����ص1الذي���ن1يعان���ون1من1
االإعاق���ة1العقلية1املتو�سطة1ح���وايل1)10%(1من1جمموع1املعاقون1عقلياً.وي�ستطيع1
ه���وؤالء1االأطف���ال1تعلم1الكالم1والتوا�سل1يف1مرحلة1ما1قبل1املدر�سة.1وي�ستطيعون1
االعتناء1بالذات1حتت1اإ�سراف1وتوجيه1وهم1ي�ستفيدون1من1التدريب1االجتماعي1.

وت�سمل هذه الفئة على امل�سميات التالية :
Moderate Mental Retardation1تردى1عقلي1متو�سط

1Imleaility1البله
Oligophrenia  Moderate1سعف1عقلي1متو�سط�

Trainalile11القابلون1للتدريب

 -:Severs Mental Retardation11 الإعاقة العقلية ال�سديدة
ت���رتاوح1ن�سب���ة1ال���ذكاء1بني1)125– 39(1وت�سكل1هذه1املجموع���ة1ن�سبة31%41:1%1من1
االأ�سخا����ص1املعاق���ون1عقلي���ا1ًف���ى1مثل1هذه1احل���االت1تكون1مه���ارات1النمو1اللغوي1

واملهارات1احلركية1ومهارات1النطق1والكالم1حمدودة.

 -:1Profound Mental Retardation1) الإعاقة العقلية احلادة )العميقة
ترتاوح1ن�سبة1الذكاء1اأقل1من1,251وت�سكل1هذه1املجموعة111%21:1%1من1االأ�سخا�ص1
املعاق���ون1عقلي���ا1ًيحتاج1هوؤالء1االأف���راد1اإىل1العناية1التامة1واالإ�س���راف1الكامل1من1

جانب11االآخرين.1

 -:1Mental Retardation Other1حالت اإعاقة عقلية اأخرى
ت�ستخدم1هذه1الفئة1الت�سخي�سية1عندما1يكون1من1ال�سعب1حتديد1درجة1االإعاقة1
العقلية1عن1طريق1الو�سائل1املعتادة1,1اأو1يكون1ذلك1م�ستحياًل1نظرا1ًلوجود1جوانب1

ق�سور1ح�سية1اأو1بدنية1كما1يف1حالة1املكفوفني1– وال�سم1والبكم1.

 -:Mental Retardation  Unspecified 1اإعاق�ة عقلي�ة غ�ري حم�ددة
حي���ث1يوج���د1دلي���ل1عل���ى1التخل���ف1العقل���ي1ولك���ن1املعلوم���ات1املتاح���ة1غ���ري1كافية1
لت�سنيف1الفرد1يف1فئة1من1الفئات1املذكورة1اأنفا1ً)حممد1حمرو�ص1731:119971,1(1.
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جدول رقم )1(  
جدول ت�صنيف درجات الإعاقة العقلية:

  النسبة المئوية في    نسبة الذكاءمستوى اإلعاقة العقلية

المجتمع عامةمجتمع المعاقونستانفرود بينيهوكسلر (ع=15)

Mild 14,2%80% - 90%68 - 6952 - 55خفيف

Moderate 13,0%6% - 12%51 - 5436 - 50معتدل

Severe 003,0%5,3% - 7%35 - 3920 - 259شديد

)مليكه1481:119941,1(

- الت�سنيف الرتبوي )التعليمي( :
يعتم���د1ه���ذا1الت�سني���ف1عل���ى1االحتياج���ات1التعليمية1والق���درة1عل���ى1التعلم1لدى1

الطفل1ويت�سمن1ثالث1فئات1كما1يلى1

 -:1Educable1القابلون للتعلم
وه���م1ح���االت1االإعاق���ة1العقلي���ة1الب�سيطة1الذي���ن1كان1يطل���ق1عليه���م1املاأفونون1اأو1
املورون1,1وترتاوح1معدالت1ذكائهم1بني1)150– 70(1درجة1على1مقيا�ص1�ستانفورد1
بيني���ه1لل���ذكاء1وه���م1ال1ي�ستطيع���ون1موا�سل���ة1الدرا�سة1وفق���ا1ًللمع���دالت1واملناهج1
العادي���ة1اإال1اأنه���م1ميلكون1املق���درة1على1التعلم1بدرجة1اإذا1م���ا1توفرت1لهم1خدمات1
تربوي���ة1خا�س���ة1تتفق1م���ع1هذه1املقدرة,1وغالب���ا1ًال1ي�ستطيعون1الب���دء1فى1اكت�ساب1
مه���ارات1الق���راءة1والكتابة1واحل�ساب1قبل1�سن1الثامن���ة1ورمبا1احلادية1ع�سر,1وهم1
يتعلمون1ببطء1�سديد,1ويبدى1بع�سهم1ا�ستعدادا1ًللتعلم1فى1بع�ص1املجاالت1املهنية1
رمبا1يبلغ1اأحيانا1ًحد1التفوق,1لذا1ميكنهم1ممار�سة1بع�ص1االأعمال1واحلرف1التى1

ي�ستطيعون1عن1طريقها1اإعالة1اأنف�سهم1كليا1ًاأو1مع1امل�ساعدة1اخلارجية1.

 -:1Trainables1 القابلون للتدريب
1وهم1حاالت1االإعاقة1العقلية1املتو�سط1الذين1كان1يطلق1عليهم1“ البلهاء1“ 1%10٫13
م���ن1اإجم���ايل1عدد1ال�سكان1,1وي���رتاوح1ذكائهم1بني1)125– 50(11درجة1على1مقيا�ص1
�ستانفورد1بينيه1للذكاء1,1وهم1يعانون1من1�سعوبات1�سديدة1تعجزهم1عن1التعليم1
الله���م1اإال1م���ن1ق���در1�سئي���ل1ج���دا1ًم���ن1امله���ارات1االأكادميي���ة1واملعلوم���ات1اخلا�س���ة1
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بالق���راءة1والكتابة1واحل�ساب1اإال1اأنه���م1قابلون1للتدريب1وفقا1ًلربامج1خا�سة1على1
بع����ص1امله���ارات1االجتماعية1واالأعم���ال1اليدوية1اخلفيفة1مم���ا1ال1ي�ستلزم1مهارات1
فني���ة1عالي���ة1,1وذل���ك1حت���ت1االإ�س���راف1الفن���ى1والتوجيه1املهن���ى1فى1بيئ���ات1وور�ص1

حممية1.

 -:1Custodials1املعتمدون
م�ستويات���ه1 واأك���رث1 املطب���ق1 اأو1 اجل�سي���م1 العقلي���ة1 االإعاق���ة1 ح���االت1 وه���م1
مع���دالت1 وتق���ل1 طوي���اًل1 البق���اء1 ل���ه1 يكت���ب1 وال1 وتده���وراً,1 تدني���ا1ً
وكان1 1, لل���ذكاء1 بيني���ه1 �ستانف���ورد1 مقيا����ص1 عل���ى1 درج���ة1 1 125 ع���ن1 1ذكائه���م1
يطل���ق1عليه���م1“ املعتوهني1“ وهم1ي�سكلون1ما1يقرب1من51%1من1املتخلفني1عقليا1ً
ويقع���ون1ف���ى1نط���اق10٫131%1م���ن1ع���دد1ال�س���كان1عموم���ا,1ًوه���م1عاج���زون1كليا1ًعن1
العناي���ة1باأنف�سه���م1اأو1حمايته���ا1من1االأخطار,1لذل���ك1يعتمدون1اعتم���ادا1ًكليا1ًعلى1
غريه���م1طوال1حياتهم1ويحتاجون1اإىل1رعاي���ة1اإيوائية1متخ�س�سة1وم�ستمرة1من1
النواحى1الطبية1وال�سحية1والنف�سية1واالجتماعية1اإما1داخل1موؤ�س�سات1خا�سة1اأو1
مراكز1عالجية1اأو1فى1حميط1اأ�سرهم1اإذا1ما1توفرت1لهم1ظروف1الرعاية1املنا�سبة1

.1)القريطى11021:119961,1(

ومن1اأ�سهر1الت�سنيفات1الرتبوية1,1ما1اأ�سار1اإليه1“ اأنا�ستازى1,1Anastasi “1حيث1
�سنف1التخلف1العقلي1ح�سب1القدرة1على1التعلم1اإيل1ما1يلي1:

القابلني للتعلم :- 
ترتاوح1معامالت1ذكائهم1بني501-1,175وتتميز1هذه1الفئة1بقدرتها1على1التعلم11اإذا1
مت1تعليمهم1يف1موقف1تعليمي1معد1خ�سي�سا1ًلهم1)1وهذه1الفئة1من1االأطفال1هي1
الفئ���ة1قيد1البح���ث,1واملفرو�ص1اأن1توجد1بف�سول1,ومدار����ص1الرتبية1الفكرية1(1.

القابلون للتدريب :- 
ت���رتاوح1معام���الت1ذكائه���م1ب���ني251-1,150وتتمي���ز1ه���ذه1الفئ���ة1ب���اأن1حت�سيله���ا1
االأكادميي1منخف�ص1جدا1,1ًوال1ي�ستطيع1اإفرادها1العمل1اإال1يف1ور�ص1حممية,وهم1

غري1قادرين1على1العناية1باأنف�سهم1بدون1م�ساعدة1االآخرين1.
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ح�الت الع�زل  :- 
تق���ل1معام���الت1ذكائه���م1ع���ن1,1251ويتميز1اأفراد1ه���ذه1الفئة1باأنه���م1يحتاجون1اإىل1

عناية1كلية1,1واإ�سراف1طوال1حياتهم,ولذلك1يتم1و�سعهم1داخل1موؤ�س�سات1.

ويت�س���م1االأطف���ال1القابل���ون1للتعل���م1بع���دد1م���ن1ال�سم���ات,يف1النواح���ي1التعليمي���ة1
والتدريبي���ة1,1وينبغ���ى1اأن1يل���م1به���ا1كل1م���ن1املعل���م1والوالدي���ن,1لتك���ون1مر�س���دا1ً
الربام���ج1 تخطي���ط1 عن���د1 االعتب���ار1 ف���ى1 هوؤالء,ولتوؤخ���ذ1 تعل���م1 لهم,ولت�سه���ل1
الرتبوية,واالأن�سط���ة1امل�ساحب���ة1لها,حيث1اأن1هوؤالء1االأطفال1ميكنهم1اأن11يحققوا1
جناح���ا1ًيف1تعل���م1امله���ارات1احلركي���ة1,1واالأعم���ال1اليدوي���ة1بدرجة1ق���د1تعادل1جناح1

العاديني1.1)عبد1الباقي1,عال,1631:119931(

الدرا�صات املرتبطة:- 
فيما1يلى1عر�ص1للدرا�سات1املرتبطة1ذات1العالقة1مبتغريات1البحث1احلاىل:

اأولً: درا�سات تناولت برامج لتخفيف ال�سلوك النمطى لدى املعاقون عقليًا:
1 هدف���ت1درا�س���ة1جمال1اخلطيب1)2004(1اإىل1الك�س���ف1عن1فعالية1برنامج1-

تدريب���ى1�سلوك���ى1متع���دد1العنا�س���ر1ف���ى1خف����ص1ال�سل���وك1النمط���ى1والعدوان���ى1
والفو�سوى1لدى1عينة1من1االأطفال1ذوى1االإعاقة1العقلية,1تكونت1عينة1الدرا�سة1
م���ن1)71(1طف���ال1مت1تق�سيمه���م1اإىل1جمموع���ة1جتريبي���ة1وجمموع���ة1�سابط���ة,1
وا�ستخدم���ت1الدرا�س���ة1قائمة1تقدير1لل�سل���وك1العدوانى1والفو�س���وى1والنمطى,1
تو�سل���ت1النتائ���ج1اإىل1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًب���ني1متو�سطى1درجات1االأطفال1
ف���ى1املجموعتني1ال�سابطة1والتجريبية1ل�سال���ح1املجموعة1التجريبية1مما1ي�سري1
اإىل1فاعلي���ة1الربنامج1فى1خف�ص1ال�سل���وك1العدوانى1والفو�سوى1والنمطى1لدى1

االأطفال1ذوى1االإعاقة1العقلية1.
1 -
1 هدف���ت1درا�سة1�سميث1واآخ���رون1(Smith et al.,2005) اإىل1مقارنة1اآثار1-

الع���الج1بالعم���ل1وا�ستخدام1مدخل1التكامل1احل�سى1وجداول1االأن�سطة1على1تكرار1
�سلوكي���ات1االإث���ارة1الذاتي���ة1اأو1ال�سلوك1النمطى1و�سلوكيات1اإي���ذاء1الذات1لدى1)7(1
اأطف���ال1م���ن1ذوى1االإعاقة1الفكرية1ترتاوح1اأعمارهم1ب���ني1)8-19(1�سنة1وقد1بينت1
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النتائ���ج1اأن1�سلوكي���ات1االإث���ارة1الذاتي���ة1اأو1ال�سلوك1النمطى11قد1قل���ت1بدرجة1دالة1
11%1بعد1�ساعة1من1ا�ستخدام1مدخل1التكامل1احل�سى1خالل1)4(1اأ�سابيع1باملقارنة1
بج���داول1الن�س���اط1كم���ا1بين���ت1النتائ���ج1اأن1التكام���ل1احل�س���ى1كان1فعاال1ف���ى1تقليل1

�سلوكيات1االإثارة1الذاتية1اأو1ال�سلوك1النمطى.

1 هدف���ت1درا�س���ة1عاطف1عب���د1اهلل1م�سطف���ى1)2007(1الك�سف1ع���ن1فاعلية1-
برنام���ج1�سلوك���ى1يعتم���د1عل���ى1التعزي���ز1التفا�سل���ى1لغي���اب1ال�سل���وك1والت�سحي���ح1
الذائ���د,1ف���ى1خف����ص1ال�سل���وك1النمط���ى1ل���دى1االأطف���ال1ذوى1االإعاق���ة1العقلي���ة1
القابلني1للتدريب,1وبلغ1عدد1اأفراد1عينة1الدرا�سة1)30(1طفال1فى1الفئة1العمرية1
)8-14(�سنة1وق�سمت1العينة1اإىل1جمموعة1جتريبية1وجمموعة1�سابطة,1وقد1مت1
ا�ستخ���دام1الربنام���ج1ال�سلوك���ى1)التعزيز1التفا�سل���ى1لغياب1ال�سل���وك1والت�سحيح1
الذائد(1مع1املجموعة1التجريبية,1اأظهرت1النتائج1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1
املجموعة1التجريبية1وال�سابطة1ل�سالح1املجموعة1التجريبية,1وهذا1يعنى1فعالية1

الربنامج1ال�سلوكى1فى1خف�ص1ال�سلوك1النمطى1لدى1املجموعة1التجريبية.

1 هدف���ت1درا�س���ة1عم���ر1ف���واز1عب���د1العزي���ز1)2008(1التع���رف1عل���ى1فاعلي���ة1-
برنام���ج1�سلوك���ى1ف���ى1تعدي���ل1ال�سل���وك1النمط���ى,1و�سل���وك1�سع���ف1االنتب���اه11لدى1
االأطف���ال1املعاقون1عقلي���ا1ً“القابلني1للتعلم” باململكة1العربي���ة1ال�سعودية,1تكزنت1
العينة1من1)60(1طفال1من1الذكور1وتراوحت1اأعمارهم1بني1)10-14(عاما,11منهم1
ثالث���ون1يعان���ون1م���ن1ال�سل���وك1النمطى,1وثالث���ون1يعان���ون1من1�سع���ف1االنتباه,1
وتو�سل���ت1النتائ���ج1اإىل1فعالي���ة1الربنامج1ال�سلوك���ى1فى1تعديل1ال�سل���وك1النمطى1

و�سعف1االنتباه.

1 هدف���ت1درا�س���ة1جيه���ان1حمم���ود1ح�س���ن1)2010(1التع���رف1عل���ى1فاعلي���ة1-
برنامج1تدريبى1فى1خف�ص1بع�ص1االنحرافات1ال�سلوكية1)منها1ال�سلوك1النمطى(1
ل���دى1اأطف���ال1الرو�سة1من1ذوى1االإعاقة1العقلية1القابلني1للتعلم1مبدينة1اجلبيل1
باململك���ة1العربي���ة1ال�سعودية,1تكونت1عينة1الدرا�سة1م���ن1)8(1اأطفال1ترتاوح1ن�سبة1
ذكائه���م1ب���ني1)50-70(1درج���ة,1ومتثل���ت1اأدوات1الدرا�س���ة1ف���ى1قائم���ة1االنحراف���ات1
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ال�سلوكي���ة1والت���ى1ت�سم���ل1ال�سلوك1النمط���ى,1وكذلك1الربنام���ج1التدريبى,1اأ�سارت1
النتائ���ج1فاعلية1الربنامج1التدريبى1فى1خف�ص1االنحرافات1ال�سلوكية1لدى1عينة1

الدرا�سة1.

ثانيًا: درا�سات تناولت منذجة الذات كا�سرتاتيجية لتح�سني م�ستوى املهارات 
ال�سلوكية:

1 هدفت1درا�سة1جيفر�ص1(Jeffreys,2005)1التحقق1من1فاعلية1النمذجة1-
بالفيدي���و1ف���ى1حت�سني1مه���ارات1اللعب1لدى131اأطف���ال1يعانون1من1الع���وق1العقلى11
ا�سط���راب1اأوتيزم1باالإ�سافة1اإىل1التحق���ق1من1فاعلية1منذجة1الفيديو1فى1اإك�ساب1
ه���وؤالء1االأطفال1�سلوكيات1جديدة1ميكن1تعميمها1فى1مواقف1اأخرى,1كانت1اعمار1
ه���وؤالء1االأطف���ال1من141�سنوات1اإىل191�سنوات,1وق���د1اأفادت1النتائج1اإىل1اأن1ا�ستخدام1
النمذج���ة1بالفيدي���و1يزي���د1م���ن1ّاإك�س���اب1االأطف���ال1العدي���د1م���ن1امله���ارات1املتعلقة1
باللع���ب1كم���ا1تو�سلت1النتائج1اإىل1حت�سن1ع���ام1فى1فى1انخفا�ص1معدل1ممار�ستهم1

لل�سلوكيات1النمطية1التى1متيزهم.11

1 ب���ني1- املقارن���ة1 ع���ن1 الك�س���ف1 1(Wright,2006) راي���ت1 درا�س���ة1 هدف���ت1
اال�سرتاتيجي���ات1املتع���ددة1وفاعلي���ة1منذج���ة1ال���ذات1بالفيدي���و,1ل���دى1االأطف���ال1
امعوق���ني1عقلياً,طبق���ت1الدرا�سة1على1عينة1من1االأطف���ال1تراوحت1اأعمارهم1بني1
)3-21(عام���ا,1ومت1تطبيق1العديد1م���ن1اال�سرتاتيجيات1ومنذجة1الذات1الفيديو,1
اأ�سفرت1النتائج1عن1وجود1حت�سن1ملحوظ1با�ستخدام1منذجة1الذات1بالفيديو1من1
حي���ث1ال�سرع���ة1واال�ستمرارية1فى1حت�سني1مه���ارات1اللغة1والتوا�س���ل1االجتماعى1

لدى1املعاقون1عقليا1ًاأف�سل1من1اال�سرتاتيجيات1االآخرى.11

1 -1(Maccdonald&Other,2009)1هدفت1درا�سة1ماكدون���الد1واآخ���رون
حت�س���ني1مه���ارات1اللع���ب1وتقليل1بع����ص1ال�سلوكي���ات1الغري1مرغوبة1ل���دى1اأطفال1
معاق���ون1عقلي���ا1ًوذلك1با�ستخ���دام1فنية1منذجة1الذات,1وكان���ت1العينة1طفل1واحد1
عمره161�سنوات,1حيث1اأفادت1الدرا�سة1اإىل1وجود1حت�سن1ملحوظ1ووا�سح1فى1قدرة1
الطفل1على1اللعب1وم�ساركة1االآخرين,1كما1تو�سلت1الدرا�سة1اإىل1اإنخفا�ص1معدل1

ممار�سته1لل�سلوكيات1الغري1مرغوبة.
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1 -1(Boudreau&Detremont,2010)1هدفت1درا�سة1بودرى1و1دينرتمونت
حت�س���ني1مه���ارات1اللعب1وتخفيف1درج���ة1ال�سلوكيات1ال�س���اذة1با�ستخدام1النمذجة1
الذاتي���ة,1وتكون���ت1عينة1الدرا�س���ة1من1طفلني1معوق���ني1عقلياً,1وتكون���ت1الدرا�سة1
م���ن1221جل�سة1تدريبية,1تو�سل���ت1نتائج1الدرا�سة1اإىل1وجود1فاعلية1الإ�سرتاتيجية1
النمذج���ة1الذاتي���ة1فى1اإك�ساب1هوؤالء1االأطفال1مهارات1اللعب1والقدرة1على1تعميم1
امله���ارات1املتعلمة1فى1مواق���ف1اأخرى1م�سابهة,1كما1تو�سل���ت1الدرا�سة1اإىل1تخفيف1

بع�ص1ال�سلوكيات1ال�ساذة1لدى1هوؤالء1االأطفال.11

1 هدف���ت1درا�س���ة1ف���ان1واآخ���رون1(Van et al,2010)1الك�س���ف1ع���ن1فاعلية1-
منذج���ة1ال���ذات1بالفيدي���و1فى1حت�س���ني1وتعليم1بع����ص1ال�سلوكيات1ل���دى1االأطفال1
املعاق���ون1عقلي���اً,1طبق���ت1الدرا�س���ة1عل���ى1عين���ة1قوامه���ا1)10(1اأطف���ال1�سجلت1لهم1
�سرائ���ط1فيدي���و1وه���م1ميار�س���ون1ال�سلوكيات1خالل1جل�س���ات1االإر�س���اد,1ومت1حذف1
املقاط���ع1الت���ى1به���ا1ا�سط���راب1ومت1تطبي���ق1منذج���ة1الفيدي���و1مل���دة1�سه���ر1,1اأ�سفرت1

النتائج1عن1حت�سن1ملحوظ11فى1�سلوكيات1االأطفال1.

1 هدف���ت1درا�س���ة1(Har Whalon,2012)1الك�س���ف1ع���ن1فاعلي���ة1منذج���ة1-
ال���ذات1بالفيدي���و1ف���ى1تنمي���ة1وتعلي���م1جمموع���ة1م���ن1امله���ارات1وزي���ادة1التوا�س���ل1
االجتماع���ى1ل���دى1طفل1معوق1عقلي���اً,1ومت1تطبيق1منذج���ة1الفيديو1فقط,1ثم1مت1
تطبي���ق1منذج���ة1ال���ذات1بالفيدي���و,1واأظه���رت1النتائج1ع���ن1فاعلية1منذج���ة1الذات1
بالفيدي���و1ف���ى1تنمية1مهارات1وحت�سني1التوا�سل1االجتماعى1لدى1الطفل,1وكانت1

منذجة1الذات1من1خالل1الفيديو1اأف�سل1من1الفيديو1فقط.1111111

تعقيب عام على الدرا�صات املرتبطة:
1 اأ�س���ارت1نتائ���ج1الدرا�س���ات1اإىل1فاعلي���ة1منذج���ة1ال���ذات1بالفيديو1ف���ى1حت�سني1-

11111111111111111111111111111111111111111111: م���ن1 كال1 درا�س���ة1 ومنه���ا1 االجتماع���ى,1 التوا�س���ل1 مث���ل1 امله���ارات1 بع����ص1
.Har Whalon,2012   ,Van et al,2010، Wright,2006

1 اأ�س���ارت1نتائ���ج1الدرا�سات1فاعلية1منذج���ة1الذات1بالفيديو1ف���ى1تنمية1مهارات1-
اللعب1مثل1درا�سة1كال1من1:
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1 ع���ن1- فق���ط1 واح���دة1 درا�س���ة1 اأ�س���ارت1 1, 1Boudreau&Detremont,2010
فاعلي���ة1منذج���ة1الذات1بالفيديو1ف���ى1تخفيف1ال�سلوك1النمط���ى1وهى1درا�سة1

.Jeffreys,2005:
1 كم���ا1اأ�س���ارت1نتائ���ج1درا�س���ة1Wright,20061فعالي���ة1ا�ستخدام1منذج���ة1الذات1-

بالفيدي���و1م���ن1حي���ث1ال�سرع���ة1واال�ستمراري���ة1ف���ى1حت�س���ني1مه���ارات1اللغ���ة1
والتوا�س���ل1االجتماع���ى1ل���دى1املعاق���ون1عقلي���ا1ًاأف�س���ل1م���ن1اال�سرتاتيجي���ات1

االآخرى.
1 طبقت1منذجة1الذات1بالفيديو1فى1العديد1من1الدرا�سات1على1اأطفال1فى1عمر1-

املدر�س���ة1عمر1عينة1الدرا�سة1احلالية1مما1يوؤك���د1منا�سبة1تلك1اال�سرتاتيجية1
 Maccdonald&Other,20091:1لهذه1الفئة1العمرية,1مثل1درا�سة1كال1من
111111111111111111,2008, العزي���ز1 عب���د1 ف���واز1 عم���ر1 1,، Wright,2006 ، Jeffreys,2005

جيهان1حممود1ح�سن12010,1.
1 اأ�س���ارت1بع����ص1الدرا�س���ات1اإىل1فاعلي���ة1الربام���ج1التدريبي���ة1وال�سلوكي���ة11ف���ى1-

اخلطي���ب1 جم���ال1 1: م���ن1 كال1 درا�س���ة1 مث���ل1 الفو�س���وى1 ال�سل���وك1 تخفي���ف1
,1,12004عاط���ف1عب���د1اهلل1م�سطف���ى1,2007,1عم���ر1ف���واز1عب���د1العزي���ز11111111111111111111111111111111111111,2008,1

جيهان1حممود1ح�سن12010,1.
1 غاب���ت1الدرا�س���ات1فى1حدود1عل���م1الباحث1على1امل�ستوى1العرب���ى1التى1تناولت1-

منذجة1الذات1كاإ�سرتاتيجية1فعالة1مع1ال�سلوك1النمطى1.
1 ا�ستف���اد1الباحث1م���ن1الدرا�سات1ال�سابقة1فى1�سياغ���ة1فرو�ص1البحث,1واإعداد1-

الربنامج1التدريبى,1واإعداد1ادوات1البحث.1

فرو�س البحث:
1 توج���د1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعة1التجريبية1-

يف1القيا�سني1القبلي1والبعدي1لل�سلوك1النمطى1ل�سالح1القيا�ص1القبلي.
1 توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعتني1ال�سابطة1-

والتجريبية1يف1القيا�ص1البعدي1لل�سلوك1النمطي,1ل�سالح1املجموعة1ال�سابطة.
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1 ال1توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائيا1ًب���ني1متو�سطي1رتب1درج���ات1القيا�ص1البعدي1-
االأول1والقيا����ص1البع���دي1الث���اين1)املتابع���ة(1بع���د1فرتة11�سهرين1م���ن1القيا�ص1

البعدي1االأول1على1مقيا�ص1ال�سلوك1النمطى1لدى1املجموعة1التجريبية1.

اإجراءات البحث:
التزم1الباحث1باحلدود1التالية:1

1 منهج البحث:1ا�ستخدم1البحث1احلايل1املنهج1�سبه1التجريبي.-

1 ح�دود ب�سري�ة ومكاني�ة :1اقت�س���ر1البح���ث1احل���ايل1عل���ى1عين���ة1م���ن1االأطفال1-
املعاقون1عقليا1ًفئة1القابلني1للتعلم-1معهد1الرتبية1الفكرية1بالق�سيم1“.

1 ح�دود زمنية:1ا�ستغرق1البح���ث1�سبه1التجريبى1حواىل1ثالث���ة1اأ�سهر1ون�سف1,1-
�سهر1ون�سف1لتطبيق1جل�سات1الربنامج1,1و�سهرين1للمتابعة1,1وقد1مت1تطبيق1

جل�سات1الربنامج1يف1الفرتة1من12014/1/151اإىل12014/41/301.
1 ح�دود جتريبية:1اعتمد1البحث1على1متغري1م�ستقل1وهو1برنامج1تدريبى1قائم1-

عل���ى1ا�سرتاتيجي���ة1منذجة1ال���ذات1بالفيديو1وعلى1متغري1تاب���ع1وهو1تخفيف1
ال�سلوك1النمطى1.

- عينة البحث:
1 العينة ال�ستطالعية:-

تكونت1من1جمموعة1من1االأطفال1املعاقون1عقليا1ً“القابلني1للتعلم” قوامها1
)60(1طف���ل1ذكور1حي���ث1مت1اختيارهم1بطريقه1ع�سوائي���ة1من1برامج1ومعاهد1

الرتبية1الفكرية1بالق�سيم.

1 العينة الأ�سا�سية:-
تكون���ت1م���ن1)14(1طف���ل1معوق1عقليا1ًفئ���ة1“القابلني1للتعل���م”  ترتاوح1ن�سبة1
ذكائه���م1ب���ني1)55-70(1درج���ة,1وت���رتاوح1اأعماره���م1ب���ني1)9-12(11�سن���ة1ومت1
تق�سيمهم1اإىل1جمموعتني1مت�ساويتني1جتريبية1و�سابطة,1عدد1كل1جمموعة1

)7(1اأطفال1معاقون1عقليا1ً.
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وعين���ة1البح���ث1االأ�سا�سي���ة1مت1التو�س���ل1اإليها1بتطبي���ق1مقيا�ص1ال�سل���وك1النمطي1
امل�ستخدم1يف1البحث1احلايل1على1)60(1طفل1من1املعاقون1عقليا1ًومت1ح�ساب1درجة1
االإرباعي1االأعلى1فبلغت181٫001درجة1وبلغ1عدد1من1تعدت1درجاتهم1هذه1الدرجة1
ح���وايل1151تلمي���ذ,1مت1اختيار1141تلمي���ذ1منهم1ق�سم���وا1اإىل1جمموعتني1جتريبية1
و�سابط���ة1ومت1التاأك���د1م���ن1تكاف���وؤ1املجموعت���ني1با�ستخ���دام1اختب���ار1م���ان1وتن���ي

1Mann-Whitney1كما1هو1مبني1بجدول1)2(:1

جدول ) 2(
دللة الفروق بني متو�صطي رتب درجات املجموعتني التجريبية وال�صابطة يف القيا�س القبلي 

لل�صلوك النمطى
الداللةUZمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالمجموعة

7856التجريبية
غير دالة21.000.45

7749الضابطة

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�ساب���ق1ع���دم1دالل���ة1الف���روق1ب���ني1متو�سطي1رت���ب1درجات1
املجموعت���ني1التجريبية1وال�سابطة1يف1القيا�ص1القبلي1لل�سلوك1النمطى,1وهو1ما1

يوؤكد1التكافوؤ1بني1املجموعتني.1

اأدوات البحث:
ا�ستخدم1الباحث1االأدوات1التالية:

)اأ(- قائم�ة تقدي�ر ال�سلوكي�ات النمطي�ة ل�دى الأطف�ال املعاق�ون عقلي�ًا.                       
)اإعداد الباحث(

- و�سف القائمة:
تتك���ون1م���ن1)27(1فقرة,1ويق���وم1باالإجابة1عن1هذه1الفقرات1اأك���رث1االأفراد1تعاماًل1
وتواج���دا1ًم���ع1االأطفال1القابلني1للتعلم1“املعلم���ني” داخل1املدر�سة1وذلك1لتقدير1
م�ستوى1ال�سلوك1النمطي1لديهم,1ومت1�سياغة1ال�سورة1النهائية1للقائمة1مكونة1من1
)27(1فقرة1ولكل1فقرة141اإختيارات1هى1دائما1ً)4(,1اأحيانا1ً)3(,1نادرا1ً)2(,1اأبدا1ً)1(.
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- �سدق القائمة:
-1مت1التاأك���د1م���ن1�س���دق1القائم���ة1احلالي���ة1با�ستخ���دام1�س���دق1املحكم���ني1حيث1مت1
عر����ص1القائم���ة1املكون���ة1من1)30(1فق���رة1عل���ى1)111(1حمكم1من1اأ�سات���ذة1ال�سحة1
النف�سي���ة1والرتبي���ة1اخلا�س���ة1وعلم1النف�ص1الإب���داء1الراأي1يف1عب���ارات1القائمة1من1
حي���ث1م���دى1منا�سبته���ا1لقيا�ص1ال�سل���وك1النمطى1ل���دى1االأطفال1املعاق���ون1عقليا1ً
“القابل���ني1للتعل���م” وق���د1اأ�سف���ر1راأى1املحكم���ني1عن1حذف1ثالث1عب���ارات1وبذلك1

اأ�سبح1عدد1فقرات1القائمة1)27(1عبارة1.

-1كذل���ك1مت1التاأك���د1من1�سدق1القائمة1احلالية1بح�س���اب1معامالت1االرتباط1بني1
درج���ة1كل1عب���ارة1بالدرج���ة1الكلي���ة1للقائمة1للتاأكد1م���ن1�سدق1جتان����ص1ومتا�سك1

عبارات1القائمة1بع�سها1البع�ص1كما1هو1مو�سح1بجدول1)31(:

جدول )3(
 معامالت االرتباط بين درجات عبارات قائمة السلوك النمطي والدرجة الكلية للقائمة

االرتباطالعبارةاالرتباطالعبارةاالرتباطالعبارةاالرتباطالعبارة

1**0.538**0.5315**0.5422**063

2**0.649**0.5416**0.4923**0.69

3**0.5510**0.5717**0.5924**0.65

4**0.7211**0.6418**0.7125**0.65

5**0.5912**0.6019**0.6326**0.58

6**0.6413**0.71200.54
27**0.61

7**0.6814**0.7321**0.49

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�ساب���ق1اأن1جميع1معام���الت1االرتباط1بني1درج���ات1عبارات1
القائم���ة1والدرجة1الكلية1للقائمة1دالة1اإح�سائيا1ًعند1م�ستوى10,011وهو1ما1يوؤكد1

�سدق1جتان�ص1ومتا�سك1عبارات1القائمة1فيما1بينها.

- ثبات القائمة:
ق���ام1الباح���ث1بح�ساب1معامالت1ثبات1القائمة1بطريقة1اإعادة1االختبار1بعد1فا�سل1
زمن���ى1ق���دره131اأ�سابي���ع,1ووج���د1اأن1قيم���ة1معامل1االرتب���اط1)0,83(1عن���د1م�ستوى1
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دالل���ة1)0,01(1وه���ذه1النتائ���ج1مطمئن���ة1مم���ا1يدل1عل���ى1اأن1هذه1القائم���ة1ما1زالت1
يتمتع1بن�سبة1ثبات1عالية1ميكن1االعتماد1عليها1.

)ب(- برنام�ج تدريبى قائم على النمذجة الذاتي�ة لتخفيف ال�سلوك النمطى 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 “  ) اإعداد : الباحث (1     111111 لدى الأطفال املعاقون عقليًا 

ي�سمل1بناء1الربنامج1على1املحاور1التالية:

اأوًل: هدف الربنامج:
111يه���دف1الربنام���ج1اإىل1تخفي���ف1ال�سلوك1النمطى1لدى1االأطف���ال1املعاقون1عقليا1ً

»القابلني1للتعلم«من1خالل1ا�ستخدام1النمذجة1الذاتية.

ثانيًا: اأ�س�س )م�سادر( بناء الربنامج:

1اعتمد1الباحث1يف1بناء1حمتوى1الربنامج1على1م�سادر1عديدة1منها:
1 االأطار1النظري1للبحث:1والذى1تناول1متغريات1البحث1)الربامج1التدريبية1-

عقليا1ً(. املعاقون1 النمطى-1 الذاتية-ال�سلوك1 –النمذجة1
1 الدرا�س���ات1والبح���وث1املرتبط���ة1الت���ي1تناول���ت1متغ���ريات1البح���ث1م���ن1حي���ث1-

تخفيف1ال�سلوك1النمطى.
1 كم���ا1مت1عر����ص1الربنام���ج1ب�سيغت���ه1االأولي���ة1عل���ى1جمموع���ة1م���ن1الزم���الء1-

املخت�سني1بالرتبية1اخلا�سة1وعلم1النف�ص1وعددهم1)110ع�سو1هيئة1تدري�ص(1
ث���م1قام1الباحث1بالتعدي���الت1التى1اأو�سى1بها1املخت�س���ني1حتى1خرج1ب�سورته1

النهائية.

ثالثًا: الفئة امل�صتهدفة:
مت1تطبي���ق1برنام���ج1البح���ث1احل���اىل1عل���ى1عينة1جتريبي���ة1من1االأطف���ال1املعاقون1
عقلي���اً" القابل���ني1للتعل���م" وقوامه���ا1)7(1اأطف���ال1والذي���ن1يعان���ون1م���ن1م�ست���وى1

مرتفع1من1ال�سلوك1النمطي1وممن1ترتاوح1اأعمارهم1بني)9-12(1�سنة1

1جل�سات1الربنامج1متوفرة1لدى1الباحث 11
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رابعًا: التحقق من �سالحية الربنامج:
مت1عر����ص1الربنام���ج1بع���د1اإع���داده1عل���ى1جمموع���ة1م���ن1اأع�س���اء1هيئ���ة1التدري�ص1
املتخ�س�س���ني1بجامع���ة1الق�سي���م1يف1جم���ال1الرتبي���ة1اخلا�سة1وال�سح���ة1النف�سية1
,1وذل���ك1للتحق���ق1م���ن1م���دى1مالئم���ة1الربنام���ج1لله���دف1ال���ذي1و�سع1م���ن1اأجله11
واحتياجات���ه1وخ�سائ����ص1الفئة1املطبق1عليه���ا1الربنامج1ويف1�س���وء1اآراء1املحكمني1
مت1اإع���ادة1�سياغة1بع�ص1املواقف1واجلل�س���ات,1وقد1مت1تطبيق1الربنامج1على1افراد1

جمموعة1التجريبية1.

خام�سًا حمتوى الربنامج:
ا�ستم���ل1الربنام���ج1عل���ى1)24(1جل�س���ة1تدريبي���ة1,1بواق���ع1)3(1جل�س���ات1كل1اأ�سب���وع1
باالإ�ساف���ة1اإىل1جل�س���ة1متهيدية1وجل�سة1نهائية1للقيا����ص1البعدي1ملقيا�ص1ال�سلوك1
النمطى1,1وقد1ا�ستغرقت1مدة1تنفيذ1الربنامج1�سهر1ون�سف1تقريباً,1بواقع1ثالثة1

جل�سات1اأ�سبوعياً,1مدة1كل1جل�سة1)45(1دقيقة1.

ومتت اجلل�سات على النحو التايل:

1 اجلل�س���ة1االأوىل11وهدف���ت1اإىل:1التهيئة1,1تعريف1اأفراد1العينة1بع�سها1البع�ص1-
والرتحيب1بهم1وتهيئة1االأطفال1املعاقون1عقليا11ًلباقي1اجلل�سات.

1 اجلل�س���ة1الثانية11وهدف���ت1اإىل:1تخفيف1�سلوك1مل�ص1الطفل1اأجزاء1من1ج�سمه1-
ب�سكل1متكرر.

1 اجلل�س���ة1الثالث���ة1,1والرابع���ة1هدف���ت1اإىل:1تخفي���ف1حرك���ة1راأ�س���ه1اإىل1االأم���ام1-
واخلل���ف1ب�س���كل1متك���رر,1تخفي���ف1حتريك1يدي���ه1بطريقة1غري1هادف���ة1ب�سكل1

متكرر.
1 اجلل�س���ات1اخلام�س���ة1,1ال�ساد�سة1وهدفت1اإىل1:1تخفيف1�سل���وك1فرقعة1اأ�سابع1-

اليد1ب�سكل1متكرر,1وهز1ج�سمه1ب�سكل1متكرر.
1 اجلل�س���ات1ال�سابعة,الثامن���ة:1هدف���ت1اإىل1:تخفي���ف1�سل���وك1الت�سفي���ق1بيديه1-

ب�سكل1متكرر,1وو1ي�سع1االأ�سياء1فى1فمه1ب�سكل1ال1اإرادى.
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1 اجلل�س���ات1التا�سعة,العا�س���رة1وهدف���ت1اإىل:1تخفيف1�سلوك1و�س���ع1يديه1دائما1-
على1وجهه,1و1�سرب1باأحد1قدميه1فى1االأر�ص1ب�سكل1متكرر.

1 اجلل�س���ات1احلادى1ع�سر,1والثانى1ع�س���ر:1وهدفت1اإىل1تخفيف1�سلوك1ت�سبيك1-
اأ�سابع1يديه1ب�سكل1متكرر,1وهز1راأ�سه1لالأمام1واخللف1ب�سكل1متكرر.

1 اجلل�سات1الثالث1ع�سر,1والرابع1ع�سر11وهدفت1اإىل1:1تخفيف1�سلوك1التحديق1-
فى1ال�سوء1ب�سكل1متكرر,1و1حك1ج�سمه1بطريقه1غري1هادفه.

1 اجلل�س���ات1اخلام����ص1ع�سر1وال�ساد�ص1ع�س���ر1وهدفت1اإىل1:تخفي���ف1�سلوك1لف1-
�سع���ر1راأ�س���ه1بطريق���ه1غري1هادفه1ب�س���كل1متكرر,1وتعديل1�سل���وك1االإبقاء1على1

اأحد1اأطراف1ج�سمه1فى1و�سع1غري1طبيعى.
1 اجلل�س���ات1ال�ساب���ع1ع�س���ر,1الثام���ن1ع�س���ر1وهدف���ت1اإىل1:1تخفي���ف1�سلوك1حنى1-

ظه���ره1اإىل1االأم���ام1و1اخلل���ف1ب�س���كل1متك���رر,1وحتري���ك1راأ�س���ه1من1االأم���ام1اإىل1
اخللف1ب�سكل1متكرر.

1 اجلل�س���ة1التا�سع���ة1ع�س���ر11وهدفت1اإىل:1التخفيف1من11�سل���وك1ال�سراخ11املزعج1-
ب�سكل1مزعج1ب�سكل1متكرر.

1 اجلل�س���ة1الع�س���رون1وهدف���ت1اإىل1:1التخفي���ف1م���ن1�سل���وك1ه���ز1ك���ف1اليدي���ن1-
بطريقه1غري1هادفه,1وحتريك1راأ�سه1ميينا1وي�سارا1ًب�سكل1متكرر.

1 اجلل�س���ة1احل���ادى1والع�سرون1وهدفت1اإىل1:التخفي���ف1من1�سلوك1فرك1عينيه1-
ب�سكل1متكرر,1ر�سم1حركات1دائريه1فى1الهواء1ب�سكل1متكرر.

1 اجلل�سة1الثانى1والع�سرون1وهدفت1اإىل:1التخفيف1من1�سلوك1الرتبيت1بيديه1-
على1رجليه1وهو1جال�ص1ب�سكل1متكرر,1وفرك1اأحد1اأذنيه1ب�سكل1متكرر.

1 اجلل�س���ة1الثالث1والع�سرون1وهدف���ت1اإىل1:1التخفيف1من1�سلوك1تاأرجح1يديه1-
الأعلى1واأ�سفل1ب�سكل1متكرر.

1 اجلل�س���ة1الراب���ع1والع�س���رون:1االجاب���ة1على1ا�ستف�س���ارات1االأطف���ال1ثم1تقومي1-
الربنامج1.
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�ساد�سًا: و�سائل تقومي الربنامج:
1111روعي1يف1تقومي1الربنامج1اأن1يكون1كالتايل:

1 تق���ومي1بنائ���ى1مرحل���ي1اأثناء1تطبي���ق1جل�س���ات1الربنامج1للتاأكد1م���ن1اكت�ساب1-
الطفل1ال�سلوك1االإيجابى1املطلوب1من1خالل1منذجة1الذات.

1 تق���ومي1نهائي1حي���ث1يتم1تطبيق1مقيا�ص1ال�سل���وك1النمطى1على1املجموعتني1-
التجريبية1وال�سابطة.

1 تق���ومي1املتابع���ة1االأوىل1بتطبي���ق1املقيا�ص1على1املجموعتني1بع���د1�سهر1ون�سف1-
من1تطبيق1الربنامج1لبيان1بقاء1االأثر.

1 تق���ومي1املتابعة1الثانية1بتطبي���ق1املقيا�ص1على1املجموعتني1بعد1مرور1�سهرين1-
من1تطبيق1الربنامج1لبيان1انتقال1اأثر1التدريب.

-الأ�صاليب الإح�صائية امل�صتخدمة:
مت1ا�ستخ���دام1االأ�ساليب1االإح�سائية1التالية1يف1الدرا�سة1احلالية1وذلك1با�ستخدام1

1:SPSS1الربنامج1االإح�سائى
اأ1(1معامل1األفا-كرونباخ.1
ب(1معامالت1االرتباط.

ج(1اختبار1مان1وتني1,1واختبار1ويلكوك�سون..

نتائج البحث :
نتائج الفر�س الأول:

1 ين����ص1الفر����ص1االأول1للبح���ث1احلايل1على1"توجد1ف���روق1دالة1اإح�سائيا1ً-
ب���ني1متو�سطي1رت���ب1درجات1املجموعة1التجريبي���ة1يف1القيا�سني1القبلي1والبعدي1
لل�سلوك1النمطي1ل�سالح1القيا�ص1القبلي",1وللتاأكد1من1مدى1�سحة1هذا1الفر�ص1
مت1ا�ستخ���دام1اختب���ار1ويلكك�س���ون1للمقارنة1بني1متو�سطي1رت���ب1درجات1املجموعة1
التجريبي���ة1يف1القيا�س���ني1القبل���ي1والبعدى1لل�سلوك1النمط���ي1فكانت1النتائج1كما1

هي1مو�سحة1باجلدول1التايل:
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جدول )4(
 دلل��ة الفروق بني متو�صطي رتب درجات املجموعة التجريبية يف القيا�صني القبلي والبعدي 

لل�صلوك النمطي
الداللةZمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالرتب

7.004.0028.00السالبة
2.370.05

0.000.000.00الموجبة

يت�س���ح1م���ن1اجلدول1ال�ساب���ق1اأنه1توجد1ف���روق1دالة1اإح�سائيا1ًعن���د1م�ستوى10٫051
ب���ني1متو�سطي1رت���ب1درجات1املجموعة1التجريبي���ة1يف1القيا�سني1القبلي1والبعدي1
لل�سل���وك1النمطي1ل�سالح1القيا����ص1القبلي,1مما1يعنى1انخفا�ص1ال�سلوك1النمطي1

لدى1اأفراد1املجموعة1التجريبية1يف1القيا�ص1البعدي.1

نتائج الفر�س الثاين:
1 ين����ص1الفر����ص1الثاين1للبحث1احلايل1على1»توج���د1فروق1دالة1اإح�سائيا1ً-

ب���ني1متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1املجموعت���ني1ال�سابط���ة1والتجريبي���ة1يف1القيا����ص1
البع���دي1لل�سل���وك1النمطي1ل�سالح1املجموعة1ال�سابطة,1وللتاأكد1من1مدى1�سحة1
هذا1الفر�ص1مت1ا�ستخدام1اختبار1مان1وتني1للمقارنة1بني1متو�سطي1رتب1درجات1
املجموعت���ني1ال�سابط���ة1والتجريبي���ة1يف1القيا�ص1البعدى1فكان���ت1النتائج1كما1هي1

مو�سحة1باجلدول1التايل:

جدول )5(
 دلل��ة الف��روق بني متو�صطي رت��ب درجات املجموعت��ني ال�صابطة والتجريبي��ة يف القيا�س 

البعدى لل�صلوك النمطي
الداللةUZمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالمجموعة

7.004.0028.00التجريبية
0.003.140.01

7.0011.0077.00الضابطة

يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1اأنه1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًعند1م�ستوى10٫011بني1
متو�سط���ي1رتب1درج���ات1املجموعتني1ال�سابط���ة1والتجريبي���ة1يف1القيا�ص1البعدي1
لل�سل���وك1النمط���ي1ل�سالح1املجموعة1ال�سابطة,1وهو1م���ا1يعني1انخفا�ص1ال�سلوك1
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النمط���ي1يف1القيا����ص1البع���دي1ل���دى1اأفراد1املجموع���ة1التجريبية1عنه1ل���دى1اأفراد1
املجموعة1ال�سابطة.

نتائج الفر�س الثالث:
1 ين�ص1الفر�ص1الثالث1للبحث1احلايل1على1"ال1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ً-

بني1متو�سطي1رتب1درجات1القيا�ص1البعدي1االأول1والبعدي1الثاين1)املتابعة(1بعد1
ف���رتة1�سهري���ن1م���ن1القيا�ص1البع���دي1االأول1عل���ى1مقيا�ص1ال�سل���وك1النمطى1لدى1

املجموعة1التجريبية1.

وللتحقق1من1مدى1�سحة1هذا1الفر�ص1مت1ا�ستخدام1اختبار1ويلكك�سون1للمقارنة1
ب���ني1متو�سط���ي1رتب1درج���ات1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1القيا�سني1البع���دى1االأول1

والبعدي1الثاين1فكانت1النتائج1كما1هي1مو�سحة1باجلدول1التايل:

جدول )6(
 دلل��ة الفروق بني متو�صط��ي رتب درجات املجموعة التجريبي��ة يف القيا�صني البعدى الأول 

والبعدي الثاين لل�صلوك النمطي
الداللةZمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالرتب

2.004.008.00السالبة
غير دالة1.13

5.004.0020.00الموجبة

يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1اأنه1ال1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1رتب1
درج���ات1القيا�ص1البع���دي1االأول1والبعدي1الثاين1)املتابعة(1بعد1فرتة1�سهرين1من1
القيا�ص1البعدي1االأول1على1مقيا�ص1ال�سلوك1النمطى1لدى1املجموعة1التجريبية,1
مما1يعني1ا�ستمرار1فاعلية1الربنامج1وتاأثريه1على1خف�ص1حدة1ال�سلوك1النمطي.
ومن1النتائج1ال�سابقة1تتاأكد1فعالية1الربنامج1املقرتح1يف1تخفيف1ال�سلوك1النمطي1

لدى1االأطفال1املعاقون1عقليا1ًالقابلني1للتعلم.1

مناق�صة وتف�صري النتائج:
-1ين����ص1الفر����ص1االأول1للبح���ث1احل���ايل1عل���ى1»توجد1ف���روق1دال���ة1اإح�سائيا1ًبني1
متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1القيا�س���ني1القبل���ي1والبع���دي1
لل�سلوك1النمطي1ل�سالح1القيا�ص1القبلي«,1وللتاأكد1من1مدى1�سحة1هذا1الفر�ص1
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مت1ا�ستخ���دام1اختب���ار1ويلكك�س���ون1للمقارنة1بني1متو�سطي1رت���ب1درجات1املجموعة1
التجريبي���ة1يف1القيا�س���ني1القبل���ي1والبعدى1لل�سلوك1النمط���ي1فكانت1النتائج1كما1
ه���و1مو�س���ح1باجل���دول)4(1داللة1الف���روق1بني1متو�سط���ي1رتب1درج���ات1املجموعة1
التجريبي���ة1يف1القيا�سني1القبلي1والبعدي1لل�سل���وك1النمطي.يت�سح1من1اجلدول1
ال�ساب���ق1)4(1اأن���ه1توج���د1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1ًعن���د1م�ستوى10٫051ب���ني1متو�سطي1
رت���ب1درج���ات1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1القيا�س���ني1القبل���ي1والبع���دي1لل�سل���وك1
النمط���ي1ل�سال���ح1القيا����ص1القبل���ي,1مم���ا1يعنى1انخفا����ص1ال�سل���وك1النمطي1لدى1
اأف���راد1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1القيا�ص1البع���دي.1,1حيث1كان1اأف���راد1املجموعتني1
التجريبي���ة1وال�سابط���ة1متجان�س���ني1فى1متغريات1البحث1قب���ل1تطبيق1الربنامج1
التدريبى,1اأي�سا1ًترجع1تلك1النتيجة1اإىل1اأنه11مل1يتم1تدريب1املجموعة1ال�سابطة1
عل���ى1جل�س���ات11الربنام���ج1ومل1يتعر�سوا1للفني���ة1امل�ستخدمة1ف���ى1الربنامج1لذلك1

ظل1�سلوكهم1النمطى1كما1هو1مل1يتم1تعديله1.

-1ين����ص1الفر����ص1الث���اين1للبحث1احل���ايل1على1»توجد1ف���روق1دال���ة1اإح�سائيا1ًبني1
متو�سط���ي1رتب1درج���ات1املجموعتني1ال�سابط���ة1والتجريبي���ة1يف1القيا�ص1البعدي1
لل�سل���وك1النمط���ي1ل�سال���ح1املجموع���ة1ال�سابط���ة,1وللتاأك���د1من1م���دى1�سحة1هذا1
الفر����ص1مت1ا�ستخ���دام1اختب���ار1م���ان1وتن���ي1للمقارنة1ب���ني1متو�سطي1رت���ب1درجات1
املجموعت���ني1ال�سابط���ة1والتجريبي���ة1يف1القيا�ص1البعدى1فكان���ت1النتائج1كما1هي1
مو�سح���ة1باجلدول11)5(:1داللة1الفروق1ب���ني1متو�سطي1رتب1درجات1املجموعتني1
ال�سابطة1والتجريبية1يف1القيا�ص1البعدى1لل�سلوك1النمطي.1يت�سح1من1اجلدول1
ال�ساب���ق1اأن���ه1توجد1ف���روق1دالة1اإح�سائيا1ًعن���د1م�ستوى10٫011ب���ني1متو�سطي1رتب1
درج���ات1املجموعتني1ال�سابطة1والتجريبية1يف1القيا�ص1البعدي1لل�سلوك1النمطي1
ل�سالح1املجموعة1ال�سابطة,1وهو1ما1يعني1انخفا�ص1ال�سلوك1النمطي1يف1القيا�ص1
البع���دي1ل���دى1اأفراد1املجموع���ة1التجريبية1عنه1لدى1اأف���راد1املجموعة1ال�سابطة.1
ميك���ن1تف�س���ري1ذلك1اإىل1تعر�ص1املجموعة1التجريبية1اإىل1جل�سات1الربنامج1ومن1
ثم1ميكن1اإرجاع1خف�ص1ال�سلوك1النمطى1لدى1املجموعة1التجريبية1اإىل1الربنامج1
التدريب���ى1القائ���م1على1النمذج���ة1الذاتية1وهو1ما1يوؤكد1حت�س���ن1ال�سلوك1النمطى1
ل���دى1اأطف���ال1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1القيا����ص1البعدي.وهذا1يدل1عل���ى1فعالية1
الربنام���ج1واأثره1على1تخفي����ص1ال�سلوك1النمطى1لدى1املعاقون1عقليا11ًمما1يوؤكد1
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االأث���ر1االإيجاب���ى1للربنامج1وتاأثريه1عل���ى1خف�ص1ال�سلوك1النمط���ى1,1اأي�سا1ًميكن1
تف�س���ري1تلك1النتيجة1واإرجاعها1اإىل11ا�ستخدام1ا�سرتاتيجية1منذجة1الذات1والتى1
اتعم���د1عليها1الباحث1ف���ى1خطوات1اجلل�سات1التدريبي���ة1املقدمة1فى1هذا1البحث,1
والت���ى1كان1له���ا1اأثر1فع���ال1فى1الو�س���ول1اإىل1تلك1النتائج,1فتق���دمي1عر�ص1فيديو1
لنف����ص1ال�سخ����ص1ال���ذى1ق���ام1بال�سلوك1النمطى1بع���د1ما1مت1املونت���اج1بحيث1يظهر1
�سل���وك1الطف���ل1ب�س���كل1اإيجابى1اأثناء1العر����ص1اأى1بدون1عر����ص1ال�سلوك1النمطى,1
وه���ذا1يتما�س���ى1مع1روؤية1»باندورا«1فى1اأن1الدافعية1ه���ى1اأحد1عوامل1جناح1التعلم1
باملالحظ���ة,1فق���د1راع���ى1الباحث1اأهمي���ة1ا�ستخدام1تل���ك1اال�سرتاتيجي���ة1»منذجة1
ال���ذات1با�ستخ���دام1الفيديو«11ك�سرط1للتدريب1عل���ى1ال�سلوك1االإيجابي1وفى1�سوء1
تل���ك1الروؤي���ة1ميكن1تف�س���ري1التح�سن1الذى1ط���راأ1على1احل���االت1امل�ساركة1فى1هذا1
البح���ث1فتق���دمي1الباح���ث1اأثن���اء1النمذجة1الذاتي���ة1وبعدها1اأي�س���ا1ًالتعزيز1ب�سفة1
متعاقب���ة1�ساع���د1كث���ريا1ًف���ى1تخفي���ف1ال�سل���وك1النمطى1ل���دى1االأطف���ال1القابلني1
للتعل���م,1وكم���ا1نعل���م1اأن1ال�سلوك1ال���ذى1يتعلمه1الطف���ل1القابل1للتعل���م1من1خالل1
املث���ري1الب�سرى1»النمذجة1الذاتية«1ي�ستمر1مع���ه1لفرتة1طويلة1مقارنة1بال�سلوك1
الذى1يتعلمه1ب�سكل1لفظى,1وهو1ما1يتوفر1فى1منذجة1الذات,1وبذلك1فاإن1منذجة1
الذات1بالفيديو1هى1حماولة1جيدة1لال�ستفادة1من1الذاكرة1الب�سرية1التى1يتمتع1
به���ا1االأطف���ال1القابلون1للتعلم.باالإ�سافة1اإىل1ما�سبق1فاالأطفال1�سواء1العاديني1اأو1
املعاق���ون1عقلي���ا1ً»القابل���ني1للتعلم«1مييلون1اإىل1تقليد1ال�سل���وك1الذى1يالحظونه1
�س���رط1اأن1يك���ون1ه���ذا1النموذج1يحم���ل1�سمات1وخ�سائ����ص1النم���اذج1الناجحة1التى1
�سب���ق1تعلمه���ا1وكان���ت1ناجح���ة1(Chance,1999)1,1تلك1النتائج1تتف���ق1مع1درا�سة1
كال1م���ن1جيه���ان1حممود1ح�سن1)2010(1التى1هدفت1اإىل11فاعلية1برنامج1تدريبى1
ف���ى1خف����ص1بع�ص1االنحرافات1ال�سلوكي���ة1)منها1ال�سلوك1النمط���ى(1لدى1اأطفال1
الرو�س���ة1م���ن1ذوى1االإعاق���ة1العقلي���ة1القابل���ني1للتعل���م1مبدينة1اجلبي���ل1باململكة1
العربي���ة1ال�سعودي���ة,1ومتثل���ت1اأدوات1الدرا�س���ة1فى1قائم���ة1االنحراف���ات1ال�سلوكية1
والت���ى1ت�سم���ل1ال�سل���وك1النمط���ى,1وكذل���ك1الربنام���ج1التدريب���ى,1اأ�س���ارت1النتائج1
فاعلية1الربنامج1التدريبى1فى1خف�ص1االنحرافات1ال�سلوكية1لدى1عينة1الدرا�سة1
,1ودرا�س���ة11جيفر����ص1(Jeffreys,2005)1هدفت1اإىل1التحقق1من1فاعلية1النمذجة1
بالفيدي���و1ف���ى1حت�سني1مه���ارات1اللعب1لدى131اأطف���ال1يعانون1من1الع���وق1العقلى11
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باالإ�ساف���ة1اإىل1التحق���ق1من1فاعلي���ة1منذجة1الفيديو1فى1اإك�س���اب1هوؤالء1االأطفال1
�سلوكي���ات1جديدة1ميكن1تعميمها1فى1مواقف1اأخرى,1كانت1اعمار1هوؤالء1االأطفال1
م���ن141�سن���وات1اإىل191�سن���وات,1وق���د1اأف���ادت1النتائ���ج1اإىل1اأن1ا�ستخ���دام1النمذج���ة1
بالفيدي���و1يزي���د1م���ن1ّاإك�س���اب1االأطف���ال1العديد1من1امله���ارات1املتعلق���ة1باللعب1كما1
تو�سل���ت1النتائ���ج1اإىل1حت�سن1عام1فى1فى1انخفا�ص1مع���دل1ممار�ستهم1لل�سلوكيات1

النمطية1التى1متيزهم.

1درا�س���ة1راي���ت1(Wright,2006)1الت���ى1هدف���ت1اإىل11الك�س���ف1ع���ن1املقارن���ة1ب���ني1
اال�سرتاتيجي���ات1املتع���ددة1وفاعلي���ة1منذج���ة1ال���ذات1بالفيدي���و,1ل���دى1االأطف���ال1
امعوق���ني1عقلياً,طبق���ت1الدرا�سة1على1عينة1من1االأطف���ال1تراوحت1اأعمارهم1بني1
)3-21(عام���ا,1ومت1تطبيق1العديد1م���ن1اال�سرتاتيجيات1ومنذجة1الذات1الفيديو,1
اأ�سفرت1النتائج1عن1وجود1حت�سن1ملحوظ1با�ستخدام1منذجة1الذات1بالفيديو1من1
حي���ث1ال�سرع���ة1واال�ستمرارية1فى1حت�سني1مه���ارات1اللغة1والتوا�س���ل1االجتماعى1
ل���دى1املعاق���ون1عقليا1ًاأف�سل1م���ن1اال�سرتاتيجيات1االآخ���رى.1و1درا�سة1ماكدونالد1
واآخ���رون1(Maccdonald&Other,2009)1والت���ى1هدف���ت1اإىل11حت�سني1مهارات1
اللع���ب1وتقلي���ل1بع����ص1ال�سلوكي���ات1الغ���ري1مرغوب���ة1لدى1اأطف���ال1معاق���ون1عقليا1ً
وذل���ك1با�ستخ���دام1فنية1منذجة1الذات,1وكانت1العينة1طفل1واحد1عمره161�سنوات,1
حي���ث1اأف���ادت1الدرا�س���ة1اإىل1وجود1حت�س���ن1ملحوظ1ووا�سح1فى1ق���درة1الطفل1على1
اللع���ب1وم�سارك���ة1االآخرين,1كما1تو�سلت1الدرا�س���ة1اإىل1اإنخفا�ص1معدل1ممار�سته1

لل�سلوكيات1الغري1مرغوبة.

-1ين����ص1الفر����ص1الثالث1للبحث1احلايل1على1“ال1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1
متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1القيا����ص1البع���دي1االأول1والبعدي1الث���اين1)املتابعة(1بعد1
ف���رتة1�سهري���ن1م���ن1القيا�ص1البع���دي1االأول1عل���ى1مقيا�ص1ال�سل���وك1النمطى1لدى1

املجموعة1التجريبية1.

وللتحقق1من1مدى1�سحة1هذا1الفر�ص1مت1ا�ستخدام1اختبار1ويلكك�سون1للمقارنة1
ب���ني1متو�سط���ي1رتب1درج���ات1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1القيا�سني1البع���دى1االأول1
والبع���دي1الث���اين1فكان���ت1النتائ���ج1كم���ا1ه���ي1مو�سحة1باجل���دول1رق���م1)6(1يت�سح1
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م���ن1اجل���دول1ال�ساب���ق1اأن���ه:1ال1توجد1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًب���ني1متو�سطي1رتب1
درج���ات1القيا����ص1البع���دي1االأول1والقيا�ص1البعدي1الث���اين1لل�سلوك1النمطى1لدى1
املجموع���ة1التجريبي���ة,1وهو1ما1يوؤك���د1ا�ستمرار1تاأثري1الربنام���ج1التدريبى.ميكن1
تف�س���ري1ذل���ك1ان1للربنام���ج1فاعليته1ف���ى1ا�ستم���رار1تاأثريه,1حي���ث1ا�ستمر1حت�سني1
ال�سل���وك1النمط���ى1“ال�سل���وك1اجليد” ل���دى1االأطفال1القابل���ني1للتعلم1املجموعة1
التجريبي���ة1اأف�س���ل11من1ذى1قبل1حتى1بعد1انتهاء1الربنامج,1واأثناء1فرتة1املتابعة,1
وق���د1ا�ستم���ر1ه���ذا1التح�سن1ومل1يكن1وقتي���اً,1اأي�سا1ًميكن1تف�س���ري1ذلك1ال�ستخدام1
ا�سرتاتيجي���ة1النمذج���ة1الذاتية1التى1لها1اثر1فع���ال1فى1حت�سني1ال�سلوك1النمطى1
لدى1املجموعة1التجريبية.اإن1النمذجة1الذاتية1تعترب1و�سيلة1تكنولوجية1حديثة1
ف���ى1نف����ص1الوقت1وجيدة1لدعم1ال�سلوك1االإيجابى1حيث1ميكن1من1خاللها1تنمية1
العدي���د1م���ن1ال�سلوكيات1وامله���ارات1لالأطفال1القابلني1للتعل���م1,1وتعترب1النمذجة1
الذاتية1بالفيديو1من1اأكرث1اأمناط1النمذجة1من1حيث1�سبط1مثريات1اأداء1االأفراد1
(Hefline&Alberto,2001),1وتعد1مثري1مميز1يوؤثر1على1اال�ستجابات1الالحقة1
لل�سخ����ص,1كما1اأنها1من1اأف�سل1طرق1تدري���ب1هوؤالء1االأطفال1املعاقون1عقليا1ًعلى1
    (Schreibman,2000)1التميي���ز1ب���ني1ال�سل���وك1اخلاط���ىء1وال�سل���وك1ال�سحي���ح
كل1ذل���ك1كان1ل���ه1االأثر1االأكرب1فى1ا�ستمرارية1فعالية1الربنامج1التدريبى,1وبذلك1
حتقق1الهدف1من1الربنامج1التدريبى1وهو1اال�ستمرار1فى1خف�ص1ال�سلوك1النمطى1
,1تتفق1تلك1النتيجة1مع1درا�سة11كال1من1درا�سة1جيفر�ص1(Jeffreys,2005)1التى1
هدف���ت1اإىل11فاعلي���ة1النمذجة1بالفيديو1فى1حت�سني1مهارات1اللعب1لدى131اأطفال1
يعان���ون1من1الع���وق1العقلى11باالإ�ساف���ة1اإىل1التحقق1من1فاعلي���ة1منذجة1الفيديو11
وقد1اأفادت1النتائج1اإىل1اأن1ا�ستخدام1النمذجة1بالفيديو1يزيد1من1ّاإك�ساب1االأطفال1
العدي���د1من1املهارات1املتعلق���ة1باللعب1كما1تو�سلت1النتائج1اإىل1حت�سن1عام1فى1فى1
انخفا����ص1مع���دل1ممار�سته���م1لل�سلوكي���ات1النمطية1التى1متيزه���م.1درا�سة1جمال1
اخلطيب1)2004(1حيث1اأ�سار1اإىل1فعالية1برنامج1تدريبى1�سلوكى1متعدد1العنا�سر1
فى1خف�ص1ال�سلوك1النمطى1والعدوانى1والفو�سوى1لدى1عينة1من1االأطفال1ذوى1
االإعاق���ة1العقلي���ة,1ودرا�سة11عمر1فواز1عبد1العزيز1)2008(1حيث1تو�سلت1الدرا�سة1
اإىل11فاعلية1برنامج1�سلوكى1فى1تعديل1ال�سلوك1النمطى,1و�سلوك1�سعف1االنتباه11

لدى1االأطفال1املعاقون1عقليا1ً“القابلني1للتعلم”.
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درا�س���ة1درا�س���ة1جيه���ان1حمم���ود1ح�س���ن1)2010(1التى1هدف���ت1اإىل1فاعلي���ة1برنامج1
تدريب���ى1فى1خف�ص1بع�ص1االنحرافات1ال�سلوكي���ة1)منها1ال�سلوك1النمطى(1لدى1
اأطف���ال1الرو�س���ة1م���ن1ذوى1االإعاق���ة1العقلي���ة1القابل���ني1للتعل���م1مبدين���ة1اجلبي���ل1
باململك���ة1العربي���ة1ال�سعودي���ة,11اأ�س���ارت1النتائ���ج1فاعلي���ة1الربنام���ج1التدريب���ى1فى1

خف�ص1االنحرافات1ال�سلوكية1لدى1عينة1الدرا�سة.

1 التو�صيات:-
ميك���ن1�سياغ���ة1التو�سيات1فى1�سوء1م���ا1اأ�سفر1عنه1البحث1احل���اىل1من1نتائج1كما1

يلى:
1 الت�سخي����ص1املبك���ر1الأمن���اط1ال�سلوكيات1النمطي���ة1التى1ت�سدر1ع���ن1االأطفال1-

املعاقون1عقلياً.
1 اإجراء1املزيد1من1الدرا�سات1حول1خف�ص1ال�سلوكيات1النمطية1لدى1ت�سنيفات1-

اأخرى1�سديدى1االإعاقة,االإعاقة1املتو�سطة.
1 اإج���راء1املزي���د1م���ن1الدرا�س���ات1حول1خف����ص1ال�سلوكي���ات1النمطي���ة1لدى1ذوى1-

االحتياجات1اخلا�سة1.
1 اإع���داد1برام���ج1تدريبي���ة1خا�س���ة1مبعلم���ى1ذوى1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1عل���ى1-

املعاق���ون1عقلي���ا1 ل���دى1 ال�سل���وك1 ا�ستخ���دام1فني���ات1وا�سرتاتيجي���ات1تعدي���ل1
لال�ستفادة1منها1فى1خف�ص1ال�سلوكيات1الغري1مرغوبة1.

1 �سرورة1وجود1تنوع1فى1الربامج1�سواء1تدريبية,1اإر�سادية1.....التى1تعمل1على1-
اإك�ساب1االأطفال1املعاقون1عقليا1�سلوكيات1مقبولة1.
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  1
    قائم��ة تقدير ال�صلوكي��ات النمطية لدى الأطف��ال املعوقون عقليًا 

للتعلم” “القابلني 

عزيزى1املعلم11111111111111111111111111111111/1ال�سالم1عليكم

يه���دف1الباح���ث1فى1ه���ذا1البح���ث1اإىل1:1فعالي���ة1برنام���ج1تدريب���ى1با�ستخدام1
منذج���ة1ال���ذات1ف���ى1تخفي���ف1ال�سل���وك1النمط���ى1ل���دى1االأطف���ال1املعاق���ون1عقلي���ا1ً

للتعلم” بالق�سيم. “القابلني1

م�سطلحات تو�سيحية:

1 -:1)1Educable(1القابلني للتعلم
ه���م1فئ���ة1من1فئ���ات1االإعاقة1العقلي���ة1ت�سل1ق���درات1اأفراده���ا1التح�سيلية1اإىل1
م�ست���وى1ال�س���ف1الثال���ث1اأو1الراب���ع1االبتدائ���ى11وت���رتاوح1ن�سبة1ال���ذكاء1لهذه1
الفئ���ة1من1)55-70(1وميكنه���م1تعلم1املهارات1االأ�سا�سية1ف���ى1القراءة1والكتابة1

واحل�ساب.)�سامية,عبد1الرحيم,1اأخرون,20101(.

1 ال�سل�وك النمطى:  هو1مظه���ر1�سلوكى1�ساذ1يبدو1عل���ى1هيئة1ا�ستجابات1-
متباين���ة1م���ن1الناحي���ة1ال�سكلي���ة,1اإال1اأنه���ا1تت�ساب���ه1م���ن1حي���ث1كونها1غري1
وظيفي���ة1اأى1لي����ص1له���ا1هدف1اأو1وظيف���ة1توؤديها,1وهو1�سل���وك1�سائع1لدى1

االأطفال1ذوى1االإعاقة

اآمل1االجابة1بو�سع1عالمةP1(1(1اأمام1العبارة1املنا�سبة1بكل1�سدق1وو�سوح11�ساكرا1
لك1تعاونك1.

البيانات الأولية:
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م
                     وجود السلوك   الفقرة

أبدًانادرًاأحيانًادائمًا

يتحسس أجزاء من جسمه بشكل متكرر1

يحرك رأسه إلى األمام والخلف بشكل متكرر2

يحرك يديه بطريقة غير هادفة بشكل متكرر3

يهز رجليه بطريقة غير هادفة بشكل متكرر4

يفرقع أصابع يديه بشكل متكرر5

يهز جسمه بشكل متكرر6

يهز كتفيه بطريقة غير هادفه بشكل متكرر7

يصفق بيديه بشكل متكرر8

يضع األشياء فى فمه بشكل ال إرادى9

يضع يديه دائما على وجهه.10

يضرب بأحد قدميه فى األرض بشكل متكرر11

يشبك أصابع يديه بشكل متكرر12

يهز رأسه لألمام والخلف بشكل متكرر13

يحدق فى الضوء بشكل متكرر14

يحك جسمه بطريقه غير هادفه15

يلف شعر رأسه بطريقه غير هادفه بشكل متكرر16

اإلبقاء على أحد أطراف جسمه فى وضع غير طبيعى17

يحنى ظهره إلى األمام و الخلف بشكل متكرر18

يحرك رأسه من األمام إلى الخلف بشكل متكرر19

يقهقه ويصرخ بشكل مزعج بشكل متكرر20

يهز كف اليدين بطريقه غير هادفه21

يحرك رأسه يمينا ويسارًا بشكل متكرر22

يفرك عينيه بشكل متكرر23

يرسم حركات دائريه فى الهواء بشكل متكرر24

يؤرجح يديه ألعلى وأسفل بشكل متكرر25

يربت بيديه على رجليه وهو جالس بشكل متكرر26

يفرك أحد أذنيه بشكل متكرر27
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منوذج زيجيورات: مدخل جديد لعالج الأطفال التوحديني111111111111111111111111111111
اإعداد

 اأ.د/ عبد الرحمن �صيد �صليمان
اأ�صتاذ ورئي�س ق�صم الرتبية اخلا�صة – كلية الرتبية

مقدمة:
بادئ1ذي1بدء1ميكن1القول1اأن1منوذج1زيجيورات1Ziggurat Model1– كما1
اأورده1كل1من”اأ�سباي1وجرو�سمان” 1Aspy & Grossman 2006هو1عبارة1عن1
ن�س���ق1مت1ت�سميم���ه1لربام���ج1التدخل1ال�سامل1لكاف���ة1االأفراد1م���ن1كل1االأعمار1من1

(ASD)  .Autistic Spectrum Disorders1ذوي1ا�سطرابات1طيف1التوحد

هدف الدرا�صة:
حت���اول1الدرا�س���ة1احلالية1اأن1جتيب1عن1ال�سوؤال1االآتي:1ملاذا1ن�ستخدم1منوذج1

»زيجيورات«؟1واالإجابة1هى1اأن1هذا1النموذج:
(11 يقدم1برناجما1ًي�ستند1اإىل1البحث1وقائم1على1هذا1البحث.(
(21 مت1تطويره1ليخاطب1احلاجات1احلقيقية,1واأوجه1الق�سور1الكامنة1الناجمة1(

عن1هموم1وم�سكالت1اجتماعية,1وانفعالية,1و�سلوكية.
(31 يزود1املربني,1واأولياء1االأمور,1بخلفية1طيبة1عن1الطفل.(
(41 يزودنا1باإطار1عمل1الأ�ساليب1الدعم1وامل�ساندة.(
(51 يبتك���ر1�سحيف���ة1لتوزي���ع1العم���ل1عل���ى1ع���دة1اأي���ام,1والت���ى1ميكن1م���ن1خاللها1(

مراقبة1تقدم1الطفل.

منوذج » زيجيورات » مقدمات منطقية:
يعتمد1النموذج1ب�سكل1اأ�سا�سي1على1مقدمة1منطقية1اأويل1تفرت�ص1اأنه1يوجد1
عوام���ل1حرج���ة1اأو1حا�سم���ة1يتع���ني1اأن1تو�سع1ن�س���ب1اأعينن���ا1يف1كل1خطط1وبرامج1
التدخل1التى1تعد1لالأطفال1ذوي1ا�سطرابات1طيف1التوحد,1وهى1ما1اأطلق1عليها1
امل�ستويات1اخلم�سة1عند1زيجيورات11The five levels of the Zigguratكما1اأن1
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هناك1مقدمة1منطقية1ثانية1تفرت�ص1اأن1معظم1امل�سكالت1ال�سلوكية1يف1اجلوانب1
االإجتماعي���ة,1واالإنفعالي���ة,1وال�سعوب���ات1ال�سلوكي���ة1االأخ���رى1الت���ى1يخربه���ا)اأي1
مي���رون1به���ا1كخ���ربات(1االأفراد1ذوو1ا�سط���راب1طيف1التوحد1تن�س���اأ1عن1ا�سطراب1
التوح���د1يف1ح���د1ذات���ه.1مبعنى1اآخر1اأن1هذه1ال�سعوبات,1وتل���ك1امل�سكالت1ما1هي1اإال1
اأعرا����ص1ظاه���رة1الإ�سط���راب1كامن)حتتي1اإن1�س���ح1هذا1التعب���ري(.1ولهذا؛1ميكن1
القول1اأنه1لكي1تكون1خطط1وبرامج1التدخل,1فعالة1اأو1ذات1فعالية,1يجب1اأن1يكون1
هدفها1هو1التعامل1مع1هذه1العوامل1التحتية)الكامنة(1اأكرث1من1جمرد1التعامل1

مع1االأعرا�ص1ال�سطحية1والظاهرة1بغر�ص1ت�سكينها,1وخف�سها,1وتلطيفها.

ومم���ا1ه���و1جدي���ر1بالذك���ر؛1اأن1منوذج”زيجي���ورات” يدم���ج1اأدوات1القيا����ص1
والتقيي���م1امل�ستخدم���ة1يف1حتديد1جوانب1ا�سطراب1طي���ف1التوحد1التى1تظهر1يف1
�س���كل1م�سكالت1اجتماعي���ة,1وانفعالية,1وهموم1واأعرا����ص1�سلوكية1اأخرى.1ولذلك1
ميك���ن1الق���ول1اأن1العوام���ل1والعنا�س���ر1الكامن���ة1)التحتي���ة(1ت�سبح1اأهداف���ا1ًيف1اأي1

خطط1اأو1برامج1للتدخل.

وهن���اك1مقدم���ة1منطقية1ثالثة1يعتم���د1عليها1هذا1النموذج1ب�س���كل1اأ�سا�سي؛1
Comprehensive Interven- 1تفرت����ص1اأن1خط���ط1وبرام���ج1التدخ���ل1ال�سام���ل
1tion Plansتت�سم���ن1ا�سرتاتيجي���ات1وقائي���ة,1وا�سرتاتيجي���ات1لتدري�ص1مهارات1
جدي���دة,1واأ�سالي���ب1تعزيز1فعالة؛1ممثل���ًة1يف1العنا�سر1الثالث���ة1للتقييم1ال�سلوكي1
الوظيفي)وهى1املقدمات,1ثم1ال�سلوك,1ثم1النتائج1املرتتبة1على1هذا1ال�سلوك(.

:امل�ستويات اخلم�سة فى منوذج “زيجيورات” للتدخل
ميك���ن1الق���ول1اأن1ن�سق”زيجي���ورات” – كاأح���د1برام���ج1التدخ���ل1احلديث���ة1
يف1جم���ال1التوح���د1– يحت���ل1مرك���زا1ًو�سط���ا1ًيف1منوذج���ه1املتكام���ل1ال���ذى1يطل���ق1
عليه”من���وذج1زيجيورات”)انظ���ر1�س���كل1رق���م11(.1وه���ذا1النم���وذج1املتكامل1يتكون1
م���ن1خم�س���ة1م�ستوي���ات1يف1تدرج1هرم���ي.1وكل1م�ستوى1من1ه���ذه1امل�ستويات1ينبني1
على1احتياجات1اأ�سا�سية1لدى1االأفراد1ذوي1ا�سطرابات1طيف1التوحد,1كما1اأن1هذه1
امل�ستوي���ات1تتب���ادل1االإعتم���اد1عل���ى1بع�سه���ا1البع�ص)يتوقف1بع�سها1عل���ى1بع�ص(,1

وكل1م�ستوى1فيها1ي�سهم1يف1فعالية1امل�ستويات1االأخرى...1وهكذا.
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وامل�ستوى1القاعدي1االأول1اأو1االأ�سا�ص1يف1منوذج”زيجيورات” ميثل1ما1ميكن1
اأن1نطل���ق1علي���ه,1اأو1هو1يف1اأحد1معانيه,1قاعدة1كل1اأن���واع1االإحتياجات1البيولوجية1
Basis of all be-111ال�سل���وك ةيف1ال�سل���وك,1اأو1ه���و1العام���ل1االأ�سا�س���ي1يف1بيولوجي
1havior – biologyوت���ربز1اأهمي���ة1العوام���ل1البيولوجية1– التى1يتعني1و�سعها1
يف1االإعتب���ار1– كونه���ا1ذات1اأهمية1خا�سة1يف1ح���ال1ا�سطرابات1طيف1التوحد؛1التى1
يج���ب1النظر1اإليه���ا1على1اأنها1ا�سطرابات1ذات1اأ�سا�س���ات1وثوابت1جينية)تكوينية(,1
ونيورولوجية)ع�سبي���ة(1عل���ى1درج���ة1عالية1من1القوة.1واأن1ع���دم1اإ�سباع1احلاجات1
احل�سي���ة1والبيولوجي���ة1لدى1اأطفال1هذه1االإ�سطراب���ات1�سوف1يف�سي1اإىل1حدوث1
تغي���ريات1يف1ال�سلوك,1تلقي1�سوءا1ًقويا1ًعلى1اأهمية1ا�ستمال1االإ�سرتاتيجيات1التى1

تخاطب1هذه1احلاجات1على1اأ�ساليب1وو�سائل1ت�سبع1هذه1احلاجات.

واأم���ا1امل�ست���وى1الث���اين1يف1منوذج”زيجي���ورات” فاإن���ه1ميث���ل1حاج���ة1اأ�سا�سية1
يف1  – التعزي���ز1 تعري���ف1 وميك���ن1 1.Reinforcement التعزي���ز1 ه���ى1 اأخ���رى1
ه���ذا1امل�ست���وى1باأنه”موق���ف1اأو1ح���دث1يتب���ع1�سل���وكا1ًمعين���اً,1يف�س���ي1اإىل1ح���دوث1
زي���ادة1يف1ال�سلوكي���ات1املماثل���ة1به���ذا1ال�سل���وك1والت���ى1�س���وف1حت���دث1يف1امل�ستقب���ل111111111111111111111111111111111111111111111
”(Bregman & Gerdtz, 1997, P.611)1وبذل���ك1ي�سب���ح1اله���دف1النهائ���ي1
خلط���ط1وبرامج1وا�سرتاتيجيات1التدخل1ال�سامل���ة1هو1معاونة1االأطفال1من1ذوي1
ا�سطرابات1طيف1التوحد1على1اأن1يطوروا1املهارات1التى1من1�ساأنها1اأن1تزيد1مرات1

جناحهم.1وهذا1ال1ميكن1حدوثه1اإال1من1خالل1فنية1التعزيز.

كم���ا1يحت���اج1االأف���راد1ذوو1ا�سطرابات1طي���ف1التوحد1اإىل1التعلي���م1والتدريب1
والتعزي���ز1الإك�سابه���م1مهارات1– نفرت�ص1بوجه1ع���ام1– اأن1االأطفال1العاديني1من1
اأقرانه���م1يف1نف����ص1ال�س���ن1قد1اتقنوه���ا1متاماً.1واأنه���م1– اأي1االأطف���ال1التوحديني1
– ميكنهم1تعلمها1واكت�سابها.1وهذا1افرتا�ص1خاطئ1غري1�سحيح,1الأنه1يرتتب1
علي���ه1اأنن���ا1ن�ستخدم1العقاب1ح���ني1يف�سل1هوؤالء1االأطفال1يف1اإتق���ان1اإحدى1املهارات1
الت���ى1لي�ص1مبقدورهم1على1االإطالق1اكت�سابها1ف�ساًل1عن1اتقانها1بالفعل1ويطلق1
Reinforcement and Pun-1العق���اب – 1عل���ى1ه���ذا1االفرتا�ص1�سبك���ة1التعزي���ز
ishment grid.1ولك���ى1نق���ف1�س���د1ه���ذه1النزع���ة,1يت�سم���ن1منوذج”زيجيورات” 
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م�ست���وى1م���ن1م�ستويات1التعزيز1الذى1من1�ساأن���ه1اأن1يي�سر1وي�سهل1اكت�ساب1مهارة1
ما1واحلفاظ1عليها1ودوامها.

وميكن تو�سيح �سبكة التعزيز والعقاب على النحو التايل :
   Dreadedالمرهوب  Desired المطلوب

العقاب من خالل :	 
الرجوع الى صف سابق	 
كتابة مالحظات للوالدين	 

التعزيز االيجابي	 
الحصول على مزيد من الوقت 	 

لقراءة كتاب مفضل

التطبيق
Apply

التعزيز السلبي من خالل :	 
إنقاص الضغط االجتماعي عن 	 

طريق تجنب المشاركة فى العمل 
الجماعي والمشاركات فى داخل 

c. الفصل

التعزيز السلبي من خالل:	 
االنغماس فى قراءة الكتب الذى 	 

يفضي إلى فقدان فرصة التفاعل 
مع األقران .

المحو
Remove

11111111111واأم���ا1امل�ست���وى1الثال���ث1ف���ى1من���وذج” زيجي���ورات” وه���و1التكوين���ات1و1
املدعمات1الب�سرية1فاإنه1ميثل1االإ�ستجابة1الأوجه1الق�سور1فى1التوا�سل1,1و1احلاجة1
القوي���ة1اإىل1التم�س���ك1بالروت���ني1,1و1الرغبة1فى1املحافظة1عل���ى1ثبات1البيئة1الذى1
دائم���ا1ًما1يظه���ر1وا�سحا1ًمن1قبل1االأفراد1ذوى1ا�سط���راب1طيف1التوحد.1ويق�سد1
بالتكوي���ن1)اأو1البن���اء(1structure1الرغب���ة1فى1املحافظة1على1ثب���ات1البيئة1الذى1
يهت���م1بالرتتي���ب1و1النظام1فى1البيئة1الذى1ميك���ن1التنبوؤ1بازدياده.1واأما1م�سطلح1
املدعم���ات1الب�سري���ة1,11visual supports1فاإنه1ي�سري1اإىل1معدل1و1نطاق1الفنيات1
التى1ميكن1دجمها1مع1الو�سائط1الب�سرية.1و1تعتمد1املدعمات1الب�سرية1على1قوة1
االأفراد1ذوى1ا�سطرابات1طيف1التوحد1فى1التعامل1مع1املعلومات1الب�سرية1وعلى1

ما1يتمتع1به1ذوى1ا�سطراب1طيف1من1قدرات1عالية1ومرتفعة.

وهك���ذا1ميك���ن1الق���ول1اأن1التكوي���ن1و1املدعم���ات1الب�سرية1مفهوم���ان1بينهما1
عالق���ة1متبادلة.1و1املدعم���ات1الب�سرية1و�سائل1يتك���رر1ا�ستخدامها1لتزويد1البناء1
املتنامي.1باالإ�سافة1اإىل1اأن1كل1منهما1يزيد1من1قدرة1االأفراد1ذوى1ا�سطراب1طيف1
التوح���د1عل���ى1التنبوؤ1,1وفهم1العامل1املحيط1بهم.1كما1اأن1و�سائل1التنبيه1الب�سرية1
)اأعني1اجلداول1الب�سرية1و1قوائم1مراجعة1ال�سلوك(,1اأو1فنيات1التعليم1الب�سرية1
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)اأعن���ي1النمذج���ة1باال�ستعان���ة1باأف���الم1الكارت���ون1واأف���الم1الفيدي���و(1والتى1يطلق1
عليها1هى1االأخرى1مدعمات1ب�سرية,1فاأنها1غالبا1ًما1تزودنا1بو�سائل1ملخاطبة1هذه1
االأهتمامات.1و1دائما1ًما1توؤدى1كل1من1املدعمات1الب�سرية1والتكوين1اإىل1احلد1من1
امل�س���كالت1ال�سلوكي���ة,1وهذا1ما1يجعل1هذه1اال�سرتاتيجي���ات1حا�سمة1بالن�سبة1الأى1

خطة1تدخل1فعالة.1

وق���د1ُيطل���ب1من1االأف���راد1ذوى1طيف1التوح���د1اأن1يوظفوا1ف���ى1عامل1م�سمم1
املواق���ف1 وحت���ى1 1, 1Neurotypicals عادي���ة1 ع�سبي���ة1 اجه���زة1 ذوى1 الأ�سخا����ص1
الت���ى1تب���دو1ب�سيط���ة,1فاأنه���ا1متث���ل1بالن�سبة1له���م1مواق���ف1ذات1متطلب���ات1متعددة1
االوجه)اأعن���ى1متطلب���ات1اجتماعي���ة,1و1توا�سلي���ة,1ومعرفية,1و1ح�سي���ة,1و1حركية1
و1م���ا1اإىل1ذل���ك(1والتى1ميكن1اأن1تربكه���م,1وتف�سي1اإىل1م�سكالت1�سلوكية1بالن�سبة1

لالأفراد1ذوى1طيف1التوحد.

ويركز1امل�ستوى1الرابع1فى1منوذج” زيجيورات” على1�سعوبة1القيام1باملهمة1
1.1Task difficultyوه���دف1ه���ذا1امل�ست���وى1ه���و1التاأك���د1م���ن1اأن1م�ست���وى1الدعم1و1
امل�سان���دة1\1امل�ساع���دة1املقدم���ة1للف���رد1التوح���دي,1و1االأ�ستقاللي���ة1املتوقع���ة1يك���ون1

مالئما1ًللمهمة1التى1يتم1تقدميها.

وبوج���ه1ع���ام,1ميك���ن1الق���ول1اأن1التدخ���الت1املتطلب���ة1ملهمة1م���ا,1ت�ستمل1على1
حتدي���د1املتطل���ب1ال�سابق,1واأوج���ه1الق�سور1فى1عن�سر1اأو1ج���زء1اأ�سا�سي1فى1املهارة,1
و1خف����ص1متطلبات1املهمة.1ول���و1اأن1املهارات1كانت1ناق�سة1لدى1الطفل1التوحدى,1
اأو1اأن1التدعيم���ات1مل1تك���ن1موجودة1فلم1يزود1الطفل1بها,1فاإن1املطلب1�سوف1يكون1

�سعبا1ًللغاية1اأن1يتحقق,1ولن1يكون1من1املمكن1تلبية1التوقعات.1

وف���ى1�س���وء1ما1�سب���ق,1يت�س���ح1اأن1منوذج” زيجي���ورات” يتحد1م���ع.1مفهوم” 
Zone Of Proximal Develop-1ع���ن1منطقة1النمو1التقريب���ي ” يفيجوت�سك���
1ment)1وتكت���ب1باالأح���رافZPD1(1,1وتعن���ي1الف���رق1بني1م�ست���وى1النمو1الراهن1
للطف���ل,1و1امل�ست���وى1ال���ذى1ق���د1يبلغه1الحقاً(.1وه���و1بذلك1يقدم1و�سف���ا1ًلل�سروط1
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و1الظ���روف1املثالي���ة1لنم���و1و1تط���ور1اأى1مه���ارة,1كدلي���ل1وموجه1لتحدي���د1م�ستوى1
مطلب)متطل���ب(1املهم���ة1)1a cited in Millet , 1993).1,11978وهن���ا1يتع���ني1
الق���ول1اأن1التوقع���ات1يج���ب1اأن1تكون1معقول���ة1)غري1مبالغ1فيه���ا(1؛1مبعني1اأن1اأى1
ف���رد1يج���ب1اأن1يكون1قادرا1ًعلى1النج���اح1فى1الو�سول1اليها1م�ستق���اًل1معتمدا1ًعلى1

نف�سه,1اأو1بتقدمي1امل�ساعدة1اإليه.1

من���وذج”  م���ن1 1, 1- الراب���ع1 اإىل1 االأول1 م���ن1  – امل�ستوي���ات1 اأن1 والوا�س���ح,1
زيجي���ورات” حت���دد1مرحل���ة1اكت�س���اب1امله���ارات.1وهى1تل���ك1امله���ارات1التى1ت�سل1
بالطف���ل1اإىل1امل�ست���وى1اخلام����ص,1و1النهائ���ي1ف���ى1النم���وذج.1فف���ى1ه���ذا1امل�ست���وى1
اخلام����ص1يت���م1الرتكي���ز1على1تعل���م1املهارات1عرب1م���دى1من1املج���االت1احلركية,1و1
احل�سي���ة,1و1االإنفعالي���ة,1واالإجتماعي���ة,و1التوا�سلي���ة,1و1املعرفي���ة,..1وما1اإىل1ذلك1
م���ن1املجاالت.1وتل���ك1املجاالت1بالن�سب���ة1لالأفراد1ذوى1ا�سطراب���ات1طيف1التوحد1
غالب���ا1ًم���ا1تتطل���ب1ا�ستخ���دام1التدري�ص1املبا�سر1ف���ى1كل1من1امله���ارات,1و1املفاهيم1و1
الت���ى1تنم���ي1لدى1االأفراد1ب�س���كل1منوذجي1اإكت�سابه���ا1عفوياً)وكاأنه���ا1مكت�سبة1من1
غ���ري1ب���ذل1جهد(.1وهذه1العملية1ي�سار1اليها1اأنها1ال�سيء1الوا�سح1على1ما1يبدو,1اأو1
 hidden Curriculum (Myles, Trautman, & ”م���ا1ي�سمى1“املنهج1اخلف���ي
(1Schelvan, 2004وعل���ى1ح���ني1يتنامى1ويزداد1اكت�س���اب1املهارات,1فاأن1تدخالت1
اأق���ل1�س���دة1وكثافة1الأن1امل�ستوى1اخلام�ص1هو1م�ست���وى1تعلم1مهارات1جديدة,1وهى1
تل���ك1املهارات1التى1ت�سنع1الفارق)االإختالف(1الدائم1بالن�سبة1لل�سخ�ص1من1ذوي1

طيف1ا�سطرابات1التوحد.
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وال�صكل رقم 1 يبني امل�صتويات اخلم�صة للتدخل من وجهة نظر »زيجيورات«:

مهارات يجب أن تدرس لمواجهة أوجه النقص في المهارات

مهارات حسية.                   – مهارات اجتماعية. -
مهارات معرفية.                  – مهارات ونماذج وأنماط محددة. -
مهارات حركية.                   – مهارات تواصل. -
مهارات انفعالية. -

متطلبات المهمة
المستوى المطلوب والمالئم لمتطلبات المهمة

متطلبات حسية.                         – متطلبات اجتماعية. -
متطلبات معرفية.                        – متطلبات نماذج وأنماط محددة. -
متطلبات حركية.                         – تواصل. -
متطلبات انفعالية. -

التكوينات والمدعمات البصرية

استخدام المدعمات البصرية:                                          القابلية للتنبؤ باإلبتكار:
فيديو.                                                        – اإلعداد والتحضير إلحداث التغيير. -
قصص مصورة وأفالم كارتون.                        – التزود بالروتين  -
جداول بصرية وقوائم مراجعة.                         – استخدام أنشطة جديدة من خالل المشي. -
منظمون الستخدام الجرافيك. -

أساليب التعزيز

التزود بمدى معين من المعززات.         – التزود بأساليب التعزيز( التعزيز يتوقف على السلوك     -
المتوقع).

معززات محسوسة وملموسة وأنشطة.        – التكرار واإلتساق (في السلوك) -
استخدام اهتمامات محددة.                       – اإلختيار الذاتي للنشاطات . -
المزاوجة بين المعززات اإلجتماعية           – تناقص اإلستخدام تدريجيًا. -

والمعززات المادية.                            

الفروق الحسية و اإلحتياجات البيولوجية
راقب و خاطب (أو التعامل مع):

الشهية و الجوع.                    – الحاجات الطبية.                             – زود الطفل بالتغذية الحسية. -
مستوى اإلستثارة /مستوى النشاط ( مثل التعب، واإلفراط فى النشاط ). -  حاجات الحركة.  -
راقب وخاطب أو (تعامل مع) مصادر الضغوط البيئية الممثلة فى: الصوت، اإلنارة، الحيز الشخصي  -

فى المكان، اإلقتراب، واألقمشة.
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امل�س���در:1مقتب����ص1م���ن:1من���وذج1زيجي���ورات:1اإط���ار1عم���ل1لت�سمي���م1اأ�ساليب1••
املرتف���ع,1 التوظي���ف1 ذوي1 التوحدي���ني1 لالأف���راد1 ال�سامل���ة1 التدخ���ل1
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.2006 جرو�سم���ان,1 ب.ج.1 ر.اإ�سب���اي؛1 اإع���داد1 اإ�سبريج���ر,1 زمل���ة1 وذوي1
Shawnee Mission, KS: Autism Asperger Publishing Com-

.pany. Reprinted with Permission

واجلدول1رقم111ي�سع1قائمة1من1االأمثلة1ال�سرتاتيجيات1التدخل1فى1كل1م�ستوى1
من1امل�ستويات1اخلم�سة1فى1منوذج” زيجيورات”.

  أمثلة استراتيجيات التدخل            المستوى 

األول – الفروق الحسية و الحاجات البيولوجية: 
 Sensory Differences And Biological

Needs

أساليب التغذية الحسية. -
المعالجة بالعقاقير الطبية.  -
الفسح وفترات الراحة.  -
سماعات األذن.  -
األنشطة الجسمية.  -
السماح باستخدام الحيز الشخصي. -
استراتيجيات االسترخاء. -

الثاني – التعزيز
Reinforcement

قائمة المعززات.  -
انظمة إقتصاديات البونات.  -
التعزيز أواًل، ثم الجداول و الرسوم البيانية.  -
االنتقاء الذاتى للنشاط.  -

الثالث – البناء و المدعمات البصرية:     
Structure And Visual Supports

أفالم الكارتون و الرسوم المتحركة.  -

- .(Gray , 1998) القصص االجتماعية
بطاقات القوة(القدرة).  -
تحديد األسباب االجتماعية. -
التقاويم سواء كانت الورقية أو األليكترونية.  -
القوائم. -
- .T لوحات على شكل حرف
الفيديو.  -
الخرائط البصرية. -
انظمة العمل المجدول(وفق جدول).  -
التهيئة المسبقة إلحداث تغيير.  -
الموقتات البصرية(المرئية). -
قوائم المراجعة.  -
محطات العمل الفردية (نمط من أنماط التعليم  -

التعاوني يشمل تقسيم األطفال إلى مجموعات 
صغيرة و قيام معلم مختلف بتدريس مجموعة 

معينة). 
الجداول المصورة ( جداول النشاط المصور).  -
صور االنتقال القابل للحمل و النقل. -
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Task Demands   الرابع – مطالب المهمة

نسخ من مالحظات المحاضرات.  -
الب توب(كومبيوتر شخصي) ألخذ المالحظات.  -
وقت إضافي للواجبات التحريرية(المكتوبة).  -
-  .(PDA) مساعد رقمي شخصي
تدعيم المهارات التنظيمية.  -
بطاقات النسخ(التسجيل).  -
دوائر أو(حلقات) األصدقاء.  -
رواية القصص و الحكايات.  -
ممارسة األنشطة التى تحظي بأهتمام شديد من  -

الطفل لتشجيع التفاعل األجتماعي.
الرفاق أو الزمالء من نفس السن أو الجنس.  -
النصوص ذات األهمية الخاصة. -
المدرس المراقب(لنشاط التلميذ).  -
المكان (الحيز) اآلمن. -
الفسح و فترات الراحة. -
اإلعداد مقدمًا (مسبقًا) ألحداث التغيير.  -
أنشطة االنتقال عند حدها األدنى  -
أنظمة العمل المجدولة (وفق جدول). -
نظام التواصل باستخدام تبادل الصور.(بيكس)  -

 .PECS
النمذجة االجتماعية/ مهارات التواصل.  -
معينات التعلم الملموسة. -

محطات العمل الفردية (نمط من انماط التعليم  -
التعاوني) 

التلقينات و أساليب الحث اللفظية.  -
التعرض المتكرر لنفس األنشطة. -
أساليب اللعب الروتينية الموجهة من قبل الراشدين  -

الكبار.

 SKILLS TO الخامس – مهارات للتعلم
Teach

- .(Gray , 1998)  القصص االجتماعية
أساليب اللعب الروتينية الموجهة من قبل الراشدين  -

الكبار.
النمذجة و مهارات التواصل و المهارات  -

االجتماعية. 
أنظمة العمل وفق جداول لتعليم المهارات من أجل  -

تحقيق األستقاللية.
النمذجة بأستخدام الفيديو.

ج���دول1االأمثل���ة1من1ا�سرتاتيجي���ات1التدخل1فى1كل1م�ست���وى1من1امل�ستويات1
اخلم�سة1فى1منوذج1»زيجيورات«
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ويط���رح1بع����ص1الباحث���ني1– فى1ختام1عر����ص1امل�ستويات1اخلم�س���ة1لنموذج1»1
زيجي���ورات1»1�س���وؤاًل1م���وؤداه:1م���ا1ال�سبب1فى1غي���اب1م�ستويني1للتوا�س���ل1و1املهارات1
االإجتماعي���ة1ف���ى1هذا1النم���وذج1؟1ويجيبون1عن1هذا1الت�ساوؤل1ب���اأن1االأثنني1معا1ً– 
التوا�س���ل1و1امله���ارات1االجتماعي���ة1– ي�سار1اإليهما1و1على1نح���و1اإجمايل1على1اأنهما1
ل���ب1التدخ���ل1ف���ى1منوذج1»1زيجي���ورات1»1,1فق���د1مت1ت�سميم1كل1م�ست���وى1ليخاطب1
اخل�سائ����ص1املمي���زة1ال�سطراب���ات1طيف1التوحد1من1قبيل1اأوج���ه1الق�سور1فى1كل1
من1مهارات1التوا�سل1و1املهارات1االجتماعية1.1ورمبا1ميكن1تطوير1اأحد1التدخالت1

ملخاطبة1هذه1االأختيارات1فى1اى1م�ستوى1من1م�ستويات1منوذج1»زيجيورات«.

ما هو ن�سق التخطيط ال�سامل لإ�سطراب التوحد ؟ 
What is the Comprehensive Autism Planning System (CAPS)?

اإ�ستن���ادا1ًاإىل1املعلوم���ات1امل�ستم���دة1م���ن1من���وذج1“زيجي���ورات1“,1ف���اإن1ن�س���ق1
 The  Comprehensive Autism11التخطي���ط1ال�سام���ل1ال�سط���راب1التوح���د
1Planning System (CAPS)ه���و1قائم���ة1مبه���ام,1واأن�سط���ة,1واأوق���ات1ح���دوث,1
واأ�س���كال1الدع���م1املطلوب���ة1لنج���اح1الطال���ب1)اأنظ���ر1�س���كل121(.1كذل���ك1يت�سم���ن1
التخطي���ط1ال�سام���ل1الإ�سط���راب1التوح���د1جم���ع1البيان���ات1واملعلوم���ات,1واأعم���دة1

1.1Generalization Column1التعميم
(1)

الوقت
(2)

النشاط
 (3)

مهارات 
التدريس 
المستهدف

 (4)
األبنية 

التعديالت

(5)
التعزيز

(6)
االستراتيجيات

الحسية

(7)
التواصل  
المهارات 
االجتماعية

(8)
جمع 
البيانات

والمعلومات

(9)
خطة 
التعميم

�سكل1)2(1�سحيفة1العمل1اخلا�سة1بن�سق1التخطيط1ال�سامل1ال�سطراب1
)CAPS(11طيف1التوحد
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ويجي���ب1ن�سق1التخطيط1ال�سامل1الإ�سطراب1التوح���د1على1ال�سوؤال1التايل:1
م���ا1ه���ى1اأ�سكال1الدع���م1وامل�ساندة1الت���ى1يحتاجها1الطفل1يف1كل1ن�س���اط؟1واالإجابة1
ت�س���ري1اإىل1اأن1ن�س���ق1التخطيط1ال�سامل1الإ�سطراب1التوح���د1ي�ستمل1على1املكونات1

االآتية:

الوق���ت1:1Time1وي�س���ري1ه���ذا1املكون1اإىل1الوقت1اأو1الزم���ن1املحدد1لكل1ن�ساط1(11)
ينخرط1اأو1ينهمك1فيه1الطفل1طوال1�ساعات1النهار1)اليوم(.

الن�ساط1:1Activity1وتت�سمن1االأن�سطة1كل1املهام1واملمار�سات1التى1ميار�سها1(21)
الطف���ل1ط���وال1�ساعات1النهار1والتى1يحتاج1فيها1الطف���ل1اإىل1تزويده1بالدعم1
وامل�سان���دة,1وتعت���رب1احل�س����ص1الدرا�سي���ة,1والف���رتات1االأكادميي���ة,1واأوق���ات1

الن�ساط1غري1االأكادميي,1والتنقالت1�سمن1االأن�سطة.
مه���ارات1التدري�ص1امل�ستهدف���ةTargeted skills to teach 1:1وتلك1املهارات1(31)

1,IEP goals 1رمب���ا1يدخ���ل1حتت1مظلتها1اأه���داف1اخلطة1الرتبوية1الفردي���ة
معايري1الوالية1التى1يقيم1فيها1الطفل,1و/1اأو1املهارات1التى1تقود1اإىل1النجاح1

يف1املدر�سة1لطفل1معني1من1االأطفال.
االأبني���ة1/1التعدي���التStructures / Modifications 1:1وميك���ن1اأن1تتكون1(41)

االأبنية1اأو1البناءات1والتعديالت1من1تنوع1كبري1من1التدعيمات,1وامل�ساندات؛1
مب���ا1ت�ستم���ل1علي���ه1م���ن1تدعيم���ات1ب�سري���ة,1و�سبكة1العالق���ات1م���ع1االأقران,1

واالإ�سرتاتيجيات1التدري�سية.
التعزي���ز1:1Reinforcement1الطف���ل1ذو1ا�سط���راب1طي���ف1التوح���د1يحت���اج1(51)

اإىل1مع���ززات1ذات1نوعي���ة1خا�س���ة,1باالإ�ساف���ة1اإىل1ج���داول1التعزي���ز1يف1�سكله���ا1
التقليدي1والتى1يتوفر1منها1قوائم1معدة1لهذا1الغر�ص.

ا�سرتاتيجيات1ح�سية1:1Sensory strategies1وتتحدد1تلك1االإ�سرتاتيجيات1(61)
عل���ى1�س���وء1التدعيمات1وامل�سان���دات1احل�سية1التى1يحدده���ا1املعالج1الوظيفي1
اأو1املعاجل���ون1االآخ���رون1الت���ى1يدخل���ون1�سم���ن1متطلب���ات1ن�س���ق1 )املهن���ي(,1

التخطيط1ال�سامل1للتدخل1يف1جمال1ا�سطراب1طيف1التوحد.
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(71)1:11Communication / Social skills1التوا�س���ل1/1امله���ارات1االإجتماعي���ة
ال�س���ك1يف1اأن1اأه���داف1التوا�سل1ذات1النوعية1اخلا�سة,1اأو1االأن�سطة,1باالإ�سافة1
اإىل1اأ�س���كال1التدعي���م1وامل�سان���دة,1ه���ى1املعني���ة1يف1ه���ذا1املك���ون.1ورمب���ا1ت�ستمل1
اأ�س���كال1التدعي���م1وامل�ساندة1عل���ى1اللغة1مبعناه���ا1الوا�سع1اأو1اأنظم���ة1التوا�سل1

القابلة1للزيادة.
جم���ع1البيان���ات1واملعلوم���ات1:1Data Collection1ويتم1جمع1ه���ذه1البيانات1(81)

به���دف1ت�سجي���ل1منط1معني1من1البيانات1واملعلوم���ات1باالإ�سافة1اإىل1ال�سلوك1
الذى1ميكن1توثيقه1يف1�سياق1االأن�سطة1ذات1النوعية1اخلا�سة.

خط���ة1التعمي���م1:1Generalization plan1وهذا1املك���ون1التا�سع1من1مكونات1(91)
ن�س���ق1التخطيط1ال�سامل1الإ�سطراب1طيف1التوح���د1يتم1تطويره1ل�سمان1اأن1

تعميم1املهارات1قد1مت1بالفعل1اإدراجه1يف1برنامج1الطفل.

واجلدي���ر1بالذك���ر1اأن1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1طي���ف1التوحد1عندما1ينتقلون1اإىل1
املدر�س���ة1املتو�سط���ة,1ثم1املدر�سة1الثانوية,1رمب���ا1يتعاملون1مع1اأكرث1من1ت�سعة1من1
املعلم���ني1يف1ت�سع���ة1م���ن1الف�سول1الدرا�سي���ة1املختلفة.1وعلى1الرغ���م1من1حركتهم1
وانتقاله���م1ع���رب1هذه1الف�سول1الدرا�سية,1فاإن1االأن�سطة1يف1كل1ف�سل1درا�سي1تكون1
مت�سابه���ة1م���ن1حيث1)اأ(1العم���ل1امل�ستق���ل.1)ب(1العمل1اجلماع���ي1)�سمن1فريق(.1

)ج�(1االإختبارات.1)د(1املحا�سرات.1)ه�(1الواجب1املنزيل.11

اخل�سائ�س ال�سمنية )التحتية( فى منوذج” زيجيورات”: 
ال1�س���ك1فى1اأن1التحديات1ال�سلوكي���ة1واالجتماعية1التى1تواجه1االأفراد1ذوى1
ا�سطراب���ات1طي���ف1التوحد,1معظمها1فى1االأغلب1االأع���م1تكون1مظاهر1اأو1اأعرا�ص1
ظاه���رة1للتوح���د1كا�سط���راب1ف���ى1ح���د1ذات���ه.1و1ال�سلوكي���ات1الت���ى1تخاط���ب1ه���ذه1
االأعرا����ص1الظاه���رة1بدون1التحقق1من,1اأوالعناية1مبا1ه���و1مت�سمن1فيها,1وينظر1
اإليه���ا1عل���ى1اأنه���ا1من1اأخطاء1التدخ���ل1ال�سائعة.1ذل���ك1اأن1هذا1ال�سط���ح1الظاهر,1اأو1
م���ا1ميك���ن1اأن1نطل���ق1علي���ه1منح���ى11Band – aid1غالب���ا1ًم���ا1يتحق���ق1ف���ى1تاأ�سي�ص1
مكا�سب1على1االأمد1الطويل,؛1ذلك1الأنه1يتجاهل1احلاجة1احلقيقية1– الكامنة1اأو1

ال�سمنية1فى1اأوجه1الق�سور1املختباأة)التحتية(.



العدد )8( يوليو 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 256 -

وميك���ن1الق���ول1اأن1احلاجات1ال�سمنية,1و1اخل�سائ�ص1ذات1ال�سلة1با�سطراب1
التوح���د1يج���ب1خماطبته���ا1)والت���ى1متث���ل1املقدم���ة1املنطقي���ة1الثالثة1ف���ى1منوذج1
زيجي���ورات(.1وحت���ى1ن�سل1اإىل1ه���ذه1النهاية1؛1ف���اأن1منوذج”زيجيورات” يت�سمن1
اأدات���ني1للقيا����ص1اأو1التقيي���م1م�سممت���ان1للتحق���ق1م���ن1ه���ذه1العوام���ل1ال�سمني���ة1

)الكامنة(.1

(11)Underlying Charac- 1قائم���ة1مراجع���ة1اخل�سائ����ص1ال�سمنية)الكامن���ة(
.teristics Checklist(UCC)

(21)1ABC Iceberg1.اأ1ب1ج1اأي�سبريج

وهى1ت�سري1اإىل1العالقة1بني1اخل�سائ�ص1ال�سمنية1)1الكامنة1(1لدى1االأطفال1
التوحدي���ني1و1�سل���وك1مع���ني,1من1جهة1؛1وت�سع1فى1اعتباره���ا1النماذج1التى1�سوف1
تق���ود1اإىل1فه���م1اأف�سل1لالهتمامات1ال�سلوكي���ة1ذات1الطبيعة1النوعية1و1اخلا�سة1,1

1(Aspy & Grossman,2008)1واأ�سبابها1غري1املرئية1من1جهة1اأخرى

وحت���دد1ادبي���ات1البح���ث1فى1جم���ال1هذا1النم���وذج1ا�ستخ���دام1كل1م���ن1قائمة1
مراجعة1اخل�سائ�ص1ال�سمنية1)الكامنةucc(1)1(1و1اأ1ب1ج1اأي�سبريج11)ABC(1فى1

نقطتني1ا�سا�سيتني1هما1:1
1 ال�سل���وك1111111111111111111111111111111111111- و1 التوح���د1 ب���ني1 الو�س���ل1 حلق���ة1 عل���ى1 االأنتب���اه1 يرك���ز1 1UCC اأن1

1autim and the behavior
1 واأن1ق�س���م1ABC1يت�سم���ن1فق���ط1اجلوانب1اجلديرة1باملالحظ���ة1فى1املوقف1,1-

ورمب���ا1ي�ستخدم1ف���ى1روؤية1الكيفية1التى1ي�سهم1بهامثل1هذا1املوقف1فى1�سلوك1
الطفل1التوحدي1.

1UCC1)وجدي���ر1بالذكر1اأن1قائم���ة1مراجعة1اخل�سائ�ص1ال�سمنية1)الكامنة
ه���ى1اداة1قيا����ص1و�سفي���ة,1الت���ى1ميكن1اأن1ت�ستكم���ل1بياناتها1من1خ���الل1ا�ستجابات1
يت���م1اختياره���ا1م���ن1متع���دد,1و1تزودنا1مبا1ميك���ن1ت�سميته” لقط���ة1فوتوغرافية”             
11Snapshot�سريعة1للكيفية1التى1ميكن1ال�سطراب1التوحد1اأن1يعرب1بها1بالن�سبة1
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لفرد1ما1فى1املجاالت1االآتية:1النماذج1او1االأمناط1االأجتماعية1املقيدة1من1ال�سلوك,1
و1االأهتمام���ات,1و1االأن�سط���ة,1و1التوا�سل,1و1الف���روق1احل�سية,و1الفروق1املعرفية,1و1

احلركة,1و1االإجنراح1االأنفعايل.1

ال�سلوك���ي1 للقيا����ص1 اأداة1 جت�س���د1 فاأنه���ا1 1 1ABC – 1 11  – ج1 ب1 اأ1 واأم���ا1
الوظيف���ي1ف���ى1�سورته1التقليدي���ة,1وت�ساعد1فى1تو�سيح1اأمن���اط1و1مناذج1ال�سلوك1111111111111111111111111111111111
)اأى1اأ1ب1ج1ال�سل���وك1كم���ا1ي�س���ري1اإليه���ا1ال�سوابق,1و1ال�سل���وك,1و1التوابع(.و1ت�سمني1
ال�سلوك���ي1 التقيي���م1 – 11ميك���ن1جت���اوز1 ج1 واأ1ب1 ال�سمنية)الكامن���ة(,1 العوام���ل1
الوظيف���يFunctional   Behavioral assessment11.111وامل�ستخ���دم1ه���و1الذى1
يحدد1البنود1اأو1الفقرات1التى1متت1املوافقة1عليها1فى1قائمة1مراجعة1اخل�سائ�ص1
ال�سمني���ة1)الكامن���ة(,1والت���ى1تك���ون1ذات1�سل���ة1بال�سلوكيات1الت���ى1مت1حتليلها1فى1
التق�سي���م1ال�سلوك���ي1الوظيف���ي1كجزء1م���ن1اأ1ب1ج1.11وعملية1اإكم���ال1النموذج1اأ1ب1ج1
-1)مب���ا1ت�ستم���ل1عليه1م���ن1التقييم1الوظيف���ي,1و1الت�سخي����ص1اأو1التعرف1املرتبط1
بالعوام���ل1املرتب���ط1بالعوام���ل1ال�سمني���ة1الكامن���ة(1ترك���ز1االإنتباه1عل���ى1الرابطة1
ال�سل���وك,1و1التوح���د1الكامن1غري1الظاهر.1وتزودنا1عملية1التعرف1على1ال�سوابق,1
و1ال�سل���وك,1و1التواب���ع1بثالث1نقاط1للتدخل.1و1الغر�ص1من1التدخالت1ال�سلوكية1
ه���و1تعلي���م1مه���ارات1جدي���دة.1فالتدخالت1ف���ى1ال�سوابق1تع���دل1و1تب���دل1االأحداث1
الت���ى1تث���ري1و1حت���رك” Trigger” �سعوب���ات1ال�سل���وك,1وم���ن1ث���م1تلع���ب1الدور” 
الوقائي”؛عل���ى1ح���ني1اأن1التدخالت1فى1التوابع1تعدل1و1تبدل1االأحداث1التى1تلي1
يثيب1 لكى1 االإيجابية1 التوابع1 وتتبع1ال�سلوك.1ويوؤكد1منوذج” زيجيورات” على1

و1يعزز1ال�سلوكيات1املالئمة1وال�سحيحة,1ومن1ثم1منو1و1تطور1املهارة.

11Intervention Design Process11( عملية ت�سميم التدخل(

ال1ميكن1باأى1حال1من1االأحوال,1القول1باأن1منوذج1” زيجيورات” هو1جمرد1
جتمي���ع1لع���دد1م���ن1ا�سرتاتيجي���ات1التدخل.1ذلك1اأن���ه1االأطار1اأو1الهي���كل1لت�سميم1
11التقييم1ال�سلوكي1الوظيفي:1يق�سد1به1حتليل1العالقة1بني1ال�سلوك1الظاهر1وكل1من1املثريات1التى1 11
ت�سبقه1)املثريات1القبلية(1واملثريات1التى1تليه1)املثريات1البعدية(.1اأى1ما1ي�سبق1ال�سلوك1)1ال�سوابق1(...1

ال�سلوك1...1ما1يلي1ال�سلوك1»اللواحق1اأو1التوابع«.
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تدخ���ل” 1.1Framework For Intervention Designكم���ا1اأن1�سحيفة1العمل1
العملية.1 هذه1 فى1 للم�ساعدة1 اأداة1 التى1اعدها” زيجيورات” هى1

ذل���ك1اأن1ا�ستخدام1�سحيفة1العمل1ي�سمن1لنا1ان1العنا�سر1الثالثة1املطلوبة1
للتدخ���ل1ال�سام���ل1ه���ى1بالفع���ل1مت�سمن���ة1ف���ى1عملي���ة1ت�سمي���م1التدخ���ل.1وه���ذه1

العنا�سر1الثالثة1هى:1
خم�سة1م�ستويات1من1التدخل1كما1اأوردها«1زيجيورات”.1(11)
اخل�سائ�ص1ال�سمنية)الكامنة(.1(21)
ثالث1نقاط1من1تدخل1اأ1ب1ج.(31)

واملوؤلف���ون1للنموذج1يوؤكدون1على1اهمية1دمج1االإ�سرتاتيجيات1القائمة1على1
االأدلة1العلمية.1وعالوة1على1ما1�سبق,1فاإن1النموذج1ينه�ص1باأعباء1مراقبة1التقدم1

ب�سكل1م�ستمر.1
كم���ا1جت���در1االأ�س���ارة1اإىل1اأن1من���وذج” زيجي���ورات” يق���دم1لن���ا1طريقتني1من1
ط���رق1التدخ���ل:1اإحداهم���ا1عامة1و1االأخ���رى1نوعية” خا�س���ة”..1فربامج1التدخل1
العام���ة1تخاط���ب1اكرث1احلاج���ات1عمومية,1تلك1التى1تعتمد1عل���ى1قائمة1مراجعة1
اخل�سائ����ص1ال�سمنية1)الكامن���ة(,1على1حني1اأن1برامج1التدخل1النوعية1اخلا�سة1
تخاطب1�سلوكيات1االهتمام1التى1مت1التعرف1عليها1وت�سخي�سها1اعتمادا1ًعلى1اأ1ب1
ج1– 11وقائمة1مراجعة1اخل�سائ�ص1ال�سمنية1)الكامنة(.1كما1يلي1عملية1التقييم1
)اأى1ياتي1بعدها(1ا�سرتاتيجيات1التدخل1الفعلية,1والتى1يتم1اأختيارها1مب�ساعدة1

�ساملة.1 يخلق1خطة1 �سحيفة1العمل1الذى1اأعدها1"زيجيورات" لكي1

وعل���ى1ح���ني1ميكن1ا�ستخ���دام1منوذج” زيجي���ورات” على1النح���و1الفردى1؛1
ف���اإن1مكونات���ه1تكون1مالئمة1فى1حد1ذاتها1للتعاون1ب���ني1االأفراد1مقدمي1الرعاية1
متعددى1التخ�س�سات.1كما1اأن1ادوات1التقييم1تكون1م�سممة1بحيث1حتقق1عملية1
الدم���ج1بني1وجهات1النظر1الأع�ساء1فري���ق1العمل1املتعددين,1على1حني1تكفل1لهم1
ه���ذه1العملي���ة1– انه���م1يعمل���ون1ب���دءا1ًمن1نف�ص1النقط���ة1املرجعي���ه,1اأى1خ�سائ�ص1
اأف���راد1ا�سطرابات1التوحد1ال�سمنية)الكامنة(.1واأي�س���ا1ًميكن1القول1اأن1�سحيفة1
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العم���ل1الت���ى1اأعده���ا” زيجي���ورات” تعزز1و1ت�سج���ع1امل�ساركة1والتع���اون1عن1طريق1
م�ساع���دة1الوالدي���ن,1و1املهني���ني1عل���ى1فه���م1دوره���م1على1نط���اق1اأو�سع1ف���ى1عملية1
التدخ���ل.1وب�سب���ب1ه���ذه1الق���درة1على1تعزي���ز1و1ت�سجي���ع1التعاون1و1امل�سارك���ة1؛1فاإن1
منوذج” زيجيورات” يعترب1اداة1ت�ساورية)قائمة1على1االإ�ست�سارة(1مثالية1لهوؤالء1
االأ�سخا����ص1الذي���ن1يقدمون1خدماتهم1لالأف���راد1ذوى1ا�سطرابات1طيف1التوحد.1
الكاملة1 الدقة1 تتعاظم1 ومن1خالل1ا�ستخدام1منوذج”زيجيورات” وعن1طريقه1

اأكرث1من1جمموع1اجزائها.1

نقاط القوة فى منوذج " زيجيورات "  -
يتمت���ع1من���وذج1»1زيجي���ورات1»1بالعديد1من1نقاط1القوة1الت���ى1ميكن1االإ�سارة1

اإليها1على1النحو1التايل:1
(11 اأنه1م�سمم1بحيث1يب�سط1العمليات1املركبة1)1املعقدة1الرتكيب1(1.(
(21 اأن���ه1من���وذج1يندم���ج1,1ويتح���د1,1ويت�س���ق1مع1االجتاه���ات1احلديثة1ف���ى1ميدان1(

االطف���ال.11111111111111111111111111 جلمي���ع1 ح���ق1 التعلي���م1 قان���ون1 ف���ى1 ممثل���ة1 اخلا�س���ة1 الرتبي���ة1
 1111NO Child Left Behind (NCLB) ACTوقان���ونRTI(1(1,1وقان���ون1

1.1)PBIS(
(31 اأنه1منوذج1ميكن1ا�ستخدامه1مبفرده1اأو1اجلمع1بينه1وبني1منوذج1اآخر1و1ذلك1(

فى1ن�سق1التخطيط1ال�سامل1للتوحد1
                         The Comprehensive Autism Planning System (Caps)

1(Henry & Myles , 2007)

(41 اأن1تدخ���الت1هذا1النم���وذج1قائمة1على1االأدلة1و1الرباهني1العلمية1و1ذلك1فى1(
كل1م�ستوى1من1م�ستوياته1اخلم�سة1.1

(51 اأن1اداته1اأ1ب1جABC – 1 (11-1(1والتى1متثل1اداة1للقيا�ص1ال�سلوكي1الوظيفي1(
 Functional1ف���ى1�سورت���ه1التقليدي���ة1جت�س���د1التقييم1ال�سلوك���ي1الوظيف���ي

11Behavioral Assessmentالذى1يي�سر1تطوير1التدخل1الفردى1.

(61 اأنه1مدخل11عملي1واإيجابي1,1ميكن1من1خالله1ا�ستخدام1التعزيز1و1التدخالت1(
.1(ASPY & Grossman , 2008).1القائمة1على1�سوابق1ال�سلوك
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(71 ان���ه1عملي���ة1نامي���ة1تتق���دم1با�ستم���رار1,1ت�سم���ح1باإح���داث1تغي���ريات1ف���ى1خطة1(
التدخل1فى1اأى1م�ستوى1من1امل�ستويات1اعتمادا1ًعلى1ما1مت1اإحرازه1من1تقدم1.1

(81 اأن���ه1من���وذج1يعزز1و1ي�سج���ع1التعاون1و1امل�ساركة1و1التوا�س���ل1بني1اع�ساء1فريق1(
1Individualized educational plans (IEP).1اخلطة1الرتبوية1الفردية

(91 اأن1اأدوات1القيا����ص1امل�ستخدم���ة1فيه1م�سممه1بحي���ث1تت�سمن1و1جهات1النظر1(
من1خمتلف1اأع�ساء1هذا1الفريق.

(101 اأن���ه1ميك���ن1ا�ستخ���دام1ه���ذا1النم���وذج1ط���وال1عملي���ة1االإ�ستحق���اق1)1اأعني111111111111111111(
1,1ID1ofو1التقييم1و1القيا�ص,1و1تطوير1التدخل1,1و1مراقبة1و1تقييم1التقدم1(1.1

(111 اأن���ه1من���وذج1ميكن1ا�ستخدام���ه1لتقييم1اى1خطة1تدخل1موج���ودة1بالفعل1(
(ASPY & Grossman , 2008).
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العنف الأ�صري املوجه �صد الأبناء املعوقني �صمعيا وعالقته بال�صلوك 
التكيفي فى مافظة الطائف

اإعداد
د/ عبد اهلل علي ممود بنيان
اأ�صتاذ الرتبية اخلا�صة امل�صاعد
 كلية الرتبية - جامعة الطائف

1434ه� - 2014م

امللخ�ص1
111111هدف���ت1الدرا�س���ة1اإىل1معرف���ة1العالقة1بني1العن���ف1االأ�سري1املوجه1�سد1االأبناء1
املعوقني1�سمعيا1وال�سلوك1التكيفي1يف1مدينة1الطائف1على1عينة1تكونت1من1)42(1
طالبا1وطالبة1اأعمارهم1بني1)12-7(1منهم1)22(1�سعاف1�سمع1)12ذكور,101اإناث(1
و1)20(1من1ال�سم1)18ذكور,112اإناث(1وقد1اأ�سارت1نتائج1الدرا�سة1اإىل1وجود1ارتباطا1
�سالب���ا1بني1العنف1االأ�سري1الذي1ميار�سه1االآباء,1وال�سلوك1التكيفي1لدى1اأبنائهم,1
كم���ا1اأن1االأمه���ات1اأك���رث1ا�ستخدم���ا1للعن���ف1االأ�سري1من1االآب���اء,1واأن1االآب���اء1يف1فئة1
امل�ست���وى1التعلي���م1جامعي1فاأكرث,1قد1اظهر1اأبنائه���م1ارتفاعا1يف1ال�سلوك1التكيفي,1
ومل1يتاأث���ر1ال�سل���وك1التكيف���ي1لدى1االأبن���اء1يف1فئة1امل�ستوى1التعليم���ي1لالأمهات1,1
كما1اأن1ال�سلوك1التكيفي1لدى1االأبناء1�سعاف1ال�سمع1اأف�سل1من1ال�سلوك1التكيفي1
ل���دى1االأبن���اء1ال�سم,1وهن���اك11ارتفاع11يف1ال�سلوك1التكيفي1ل���دى1الذكور1اأكرث1مما1
ل���دى11االإن���اث,1وان1االأبناء1يف1فئة1االأعمار1بني1)12-10(1اأكرث1تكيفا1من1االأبناء1يف1

فئة1االأعمار1بني1)7-9(.

SUMMARY
     The study aims  to find out the relationship between domestic 
violence against  hearing Impairment children and adaptive behavior 
in the city of Taif . The sample consisted of 42 students (Male and 
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Female)  between the ages of (7-12) . Of these  22 suffer from 
impaired hearing (12 Males - 10 Females), and (20) are Deaf (8 
Males -  12 Females).
The study concluded that: 
There is a negative connection between domestic violence from the 
fathers and adaptive behavior with their children. Also mothers used 
more domestic violence than fathers. In addition, children whose 
fathers have university degrees or up, show rise in adaptive behavior 
while mothers’ educational level did not influence the adaptive 
behavior of their  children. Moreover, the adaptive behavior for 
children with impaired hearing proved much better than that of the 
deaf children or those suffering from fearing loss. There is more rise 
in adaptive behavior for Males than females. Finally, the children in 
age group between (10-12) are more adaptable than the children in 
age group between (7-9). 

املقدمة:
اإن1العنف1املنزيل1ظاهرة1اجتماعية1عاملية1متف�سية,1ومن1اكرب1التحديات1التي1
تواج���ه1منظم���ات1حق���وق1االإن�س���ان,1خلطرهاعلى1حي���اة1االأف���راد1ومنظومة1قيمه1
االجتماعي���ة,1فه���و1ال1حتده1جغرافيا,1ويقع1عل���ى1كل1االأعمار,1ومن1كال1اجلن�سني1
ويف1خمتل���ف1الثقاف���ات1واالأدي���ان,1مهم���ا1يك���ن1م�ستواه���م1التعليم���ي1اأو1عمله���م1اأو1
( Long-و�سعهم1العائلي,1فقد1يكونوا1�سحايا1وقع1عليهم1العنف1اأو1جناة1مار�سوه
.Term Consequences of child abuse and Neglect et al., 2013)

م�صكلة الدرا�صة :
تفي���د1االإح�سائي���ات1التي1تناولت1مدى1العنف1املوجه1نح���و1املعاقني,1اإىل1اأنهم1
يتعر�س���ون1اىل1م���ا1ن�سبت���ه12:11مقارن���ة1م���ع1اأقرانه���م1العادي���ني,1مم���ا1ي�ستدع���ي1
االهتم���ام1وو�سع1مثل1ه���ذه1امل�سكلة1قيد1الدرا�سة1والتفح�ص1ملعرفة1مدى1تعر�ص1
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فئ���ة1املعوق���ني1�سمعيا1التي1قد11يتعامل1معها1اجلميع1على1اأنها1اإعاقة1عادية1وغري1
مك�سوف���ة1اأو1ملحوظ���ة,1مم���ا1يعمل1عل���ى1زيادة1االأ�س���رار1على1�سخ�سيت���ه1واإنعا�ص1
ذل���ك1يف1توافق���ه1وتكيف���ه,1ومم���ا1ال1�س���ك1في���ه1اأن1العن���ف1خا�س���ة1اإذا1كان1م���ن1قبل1
الوالدي���ن1ميت���د1اإىل1داخ���ل1البناء1النف�سي1للمعاق,1فتن�س���ئ1العديد1من1امل�سكالت1

واال�سطرابات1النف�سية1لديه.

ونظرا1خلطورة1هذه1الظاهرة1ومبا1تخلفه1من1اآثار1�سلبية1على1املعاق1و�سلوكه1
التكيف���ي,1وم���ا1ترتكه1من1اآث���ار1مدمرة1فوق1ما1يعانيه1م���ن1م�سكالت.1جاءت1هذه1
الدرا�س���ة1لتلقي1ال�س���وء1على1العنف1االأ�سري1املوجه1�س���د1االأبناء1املعوقني1�سمعيا1

وعالقته1بال�سلوك1التكيفي1يف1حمافظة1الطائف.

اأهداف الدرا�صة:
الك�س���ف1ع���ن1طبيعة1العالق���ة1االرتباطية1بني1العنف1االأ�س���ري1املوجه1�سد1االأبناء1
و�سلوكه���م1التكيف���ي1كذل���ك1الك�س���ف1عن1الف���روق1يف1العن���ف1االأ�س���ري1املوجه1�سد1
االأبن���اء1تبع���ا1ًملتغري1فئة1جن����ص1الوالدين,1ومعرف���ة1الفروق1يف1ال�سل���وك1التكيفي1
تبع���ا1ًملتغريات1امل�ست���وى1التعليمي1للوالدين,1وم�ست���وى1االإعاقة1واجلن�ص1والعمر1

لدى1االأبناء1.

اأهمية الدرا�صة:
تتبل���ور1اأهمية1الدرا�سة1يف1املو�سوع1الذي1تت�سدى1لدرا�سته1)العنف1االأ�سري(1
والعينة1)1املعوقني1�سمعيا(1وندرة1الدرا�سات1يف1هذا1املو�سوع1يف1املجتمع1ال�سعودي1
ح�س���ب1عل���م1الباحث,1وبالت���ايل1فاإنها1تنطوي1عل���ى1اأهمية1من1الناحي���ة1النظرية1
والتطبيقي���ة,1وتلق���ي1ال�س���وء1على1ظاه���رة1العنف1االأ�س���ري1�سد1االأبن���اء1املعاقني1
واأث���ره1عل���ى1تربيتهم1وهي1ا�ستجاب���ة1لعديد1من1نتائج1االأبح���اث1واملوؤمترات1التي1
تناولت1الطفولة1والعنف1االأ�سري1وم�ساره1على1الطفل1واالأ�سرة1واملجتمع1حمليا1

وعربيا1وعامليا.
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م�صطلحات الدرا�صة:
العن�ف الأ�س�ري:1�سلوك1ي�س���دره1فرد1من1االأ�س���رة1�سوب1فرد1اآخ���ر1,1باالعتداء1
علي���ه1بدني���ا,1بدرجة1ب�سيط���ة1اأو1�سديدة,1ب�سكل1متعمد,1اأملت���ه1مواقف1الغ�سب1اأو1
االإحب���اط1اأو1الرغب���ة1يف1االنتقام1اأو1الدفاع1عن1الذات1اأو1الإجباره1على1اإتيان1اأفعال1
معينة1اأو1منعه1من1اإتيانها1,1قد1يرتتب1عليه1اإحلاق1اأذى1بدين1اأو1نف�سي1اأو1كليهما1
ب���ه1)طري���ف,20001(1ويعرف1اإجرائي���ا1بداللة1الدرجة1الكلية1الت���ي1يح�سل1عليها1

اأفراد1الدرا�سة1يف1ا�ستبيانه1العنف1االأ�سري.

ب���ه1االأطف���ال1 ال���ذي1ينج���ز1 االأ�سل���وب1 او1 ال�سل�وك التكيف�ي:1ه���و1الطريق���ة1
االأعم���ال1املختلف���ة1املتوقع���ة1م���ن1اقراأنه���م1يف1العم���ر1الزمن���ي1ميك���ن1ان1يعرب1عن1
�سلوكهم)ال�سخ����ص,1992(1ويع���رف1اإجرائيا1بداللة1الدرج���ة1الكلية1التي1يح�سل1
عليه���ا1اأف���راد1الدرا�س���ة1يف1مقيا����ص1ال�سلوك1التكيف���ي1لالأطفال1املعاي���ري1امل�سرية1

وال�سعودية1من1اإعداد11ال�سخ�ص1)1998(.

�سعيف ال�سمع:1هو1الطفل1الذي1ال1ترقى1قدرته1على1ال�سمع1اإىل1م�ستوى1قدرة1
اأقران���ه1يف1نف�ص1العمر1بخ�سارة1�سمعية1ترتاوح1معدلها1691دي�سبل1)بدوي,1995(1
ويعرفوا1اإجرائيا1باأنهم1الطالب1امل�سنفني1اإعاقة1�سمعية1ب�سيطة,1ح�سب1التقارير1
الطبية1يف1ملف1الطالب,1امللتحقون1يف1�سفوف1اإدارة1الرتبية1والتعليم1يف1منطقة1

الطائف1للعام1الدرا�سي14351-11434واأعمارهم1بني1)7-12(.1

ال�س�م:1ه���و1الطف���ل1ال���ذي1ال1ت���وؤدي1عنده1حا�س���ة1ال�سم���ع1وظيفتها1م���ن1اأجل1
اأغرا�ص1احلياة1العادية1بخ�سارة1�سمعية1ترتاوح1معدلها1901دي�سيبل)بدوي,1995(1
ويعرفوا1اإجرائيا1باأنهم1الطالب1امل�سنفون1اإعاقة1�سمعية1�سديدة,1ح�سب1التقارير1
الطبية1يف1ملف1الطالب,1امللتحقون1يف1�سفوف1اإدارة1الرتبية1والتعليم1يف1منطقة1

الطائف1للعام1الدرا�سي14351-11434واأعمار1بني1)7-12(.1

منهج الدرا�صة:1املنهج1الو�سفي1التحليلي



العدد )8( يوليو 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 267 -

الإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة:
ان1االإ�س���اءة1الواقع���ة1عل���ى1الطف���ل1املعاق1مبختل���ف1اأنواعها1حت���دث1اأ�سرار1
نف�سي���ة1ل���ه1وتوؤث���ر1يف1من���وه1املتكامل,1وه���ذه1االإ�ساءة1تتن���وع11بت�سرف���ات1اأو1كلمات1
جارحة1او1األقاب1يو�سف1بها1الطفل1املعّوق,1او1ال�سراخ,1وال�ستم,1واإطالق1االأ�سماء1
املكروهة1على1الطفل,1ومقارنة1باإخوته1وزمالئه,1و�سمته1باأ�سماء1توؤثر1يف1اإح�سا�سه1

بقيمته1وثقته1بنف�سه1)بنيان1وجندات,2013(.

العنف الأ�سري ظاهرة عاملية:
اإن1عظ���م1كارث���ة1العنف1املن���زيل1يدرك1من1خ���الل1بع�ص1املعطي���ات1املوثقة1
رغ���م1ندرته���ا,1فف���ي1ع���ام120001قت���ل157,0001طف���ل1دون1151ع�س���ر1عام���ا1ًيف1اأنح���اء1
العامل,1واالأطفال1ال�سغار1جدا1اأكرث1عر�سة1خلطر1القتل1حيث1بلغ1معدل1قتلهم1
بني1امليالد1واأربع1�سنوات1اأكرث1من1�سعف1قتلهم1بني1�سن141-15�سنة,1اأما1عدد1من1
يعان���ون1م���ن1االنته���اك1اجلن�س���ي1فقد1اأ�س���ارت1االأبحاث1ان1ما1يق���رب1من201%1من1

الن�ساء1و101-15من1الرجال1قد1عانوا1منه1يف1طفولتهم)1زيتون,2005(.1

ويف1تقرير1ملنظمة1حقوق1الطفل1الدولية1اأفادت1ان1اإ�ساءة1معاملة1االأطفال1
تت�س���در1اأالن1اأك���رث1م���ن1350001حال���ة1اعت���داء1�سنوي���ا1وان1منه���م11201حال���ة1وفاة1

.(Miriam, 2012)

وت�سجل1بع�ص1التقارير1االإح�سائية1اأن1وفيات1االأطفال1الناجتة1عن1العنف1
البدين1يف1اأمريكيا1تبلغ31%1من1اإجمايل1وفيات1االأطفال1بني1عمر1�سنة1اإىل1اأربعة1
�سنوات1وتاأتي1الواليات1املتحدة1االأمريكية1يف1املركز1الثاين1بعد1ايرلندا1ال�سمالية1
على1م�ستوى1العامل1يف1ممار�سة1العنف,1ويف1بيانات1اأخرى1اأ�سارت1اإىل1ان1الواليات1
املتح���دة1االأمريكي���ة1لديه���ا1اأ�س���وء1ال�سج���الت1ب���ني1ال���دول1ال�سناعية1مب���ا1يخ�ص1
االإ�ساءة1لالأطفال1حيث1ميوت1يف1املتو�سط1بني1اأربعة1اإىل1�سبعة1منهم1يوميا,1نتيجة1
 (Department ofالعن���ف1واالإ�س���اءة,1وان1م���ا1يقرب701%1منهم1دون1�سن1الرابع���ة
(Health and Human Services(DHHS),2012,2013واأ�سارت1الدرا�سات1
الوطني���ة1الرابع���ة1يف1اأمريكيا1ان1ما1يقرب112566001م���ن1االأطفال1تعر�سوا1الأحد1
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اأن���واع1االإ�س���اءات1بني1عامي20061-12005اأي1طفل1واحد1من1بني1581طفل1يتعر�ص1
11.( Patrick & Emily, 2012)1لالإ�ساءة

ويف1الياب���ان1يف1ع���ام120061�سجل���ت1وزارة1الرعاي���ة1االجتماعي���ة1ومراك���ز1
ا�ست�س���ارة1االأطف���ال1الياب���اين1373431حال���ة1اعت���داء1عل���ى1االأطف���ال1بزي���ادة12,8711
ع���ن1الع���ام1ال�ساب���ق,1وهذا1الرقم1ه���و1اأعلى1ت�سع1مرات1عم���ا1كان1عليه1يف1عام119961

.(Child Rights International Network,2007)

11ام���ا1يف1نيوزلن���دا1فق���د1اأف���ادت1االإح�س���اءات1الر�سمية1ع���ام119941اأن1ما1يقرب1من1
1300األ���ف1ام���راأة1وطف���ل1كان���وا1م���ن1�سحاي���ا1العن���ف1العائل���ي,1كم���ا1اأف���ادت1درا�سة1
قدم���ت1م���ن1قب���ل1مقدم���و1اخلدم���ات1يف1نف����ص1الدول���ة,1عل���ى1اأن1مع���دل1انت�س���ار1
العن���ف1العائل���ي,1يبل���غ1قراب���ة141%1ويف1درا�س���ة1اأخرى1ا�س���ارت1اأن1مع���دل1االنت�سار1
ه���و101-11اأو11-41(Suzanne,1994)1ويف1بريطاني���ا1والت���ي1ي�س���كل1فيه���ا1العن���ف1
املن���زيل251%1م���ن1جمي���ع1اجلرائم,1هن���اك1واحدا1م���ن1كل1األف1طف���ل1دون1الرابعة1
ي�س���اب1�سنوي���ا1ب�سب���ب1العنف,1كم���ا1ان1هناك1ن�سب���ة61%1الإعادة1االإ�س���اءة,1ويف1ر�سد1
حل���االت1العن���ف1لع���ام120051تويف1ما1يقرب11,4601نتيجة1العن���ف1وان76,61%1منهم1
دون1الثالث���ة1�سن���وات1ماتوا1على1اأيدي1والديه���م1وان32,2%1ماتوا1ب�سبب1االإهمال1
والباق���ي1مات���وا1ب�سبب1ال�سدم���ات1اجل�سدية1التي1تعر�سوا1له���ا1من1قبل1والديهم1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1(DHHS & Administration for Children and Families,2007)

واملجتمع���ات1العربي���ة1لي�س���ت1يف1و�س���ع1اأف�س���ل1فالبيان���ات1الت���ي1وفرته���ا1
الدرا�س���ات1واالأبح���اث1حول1ظاهرة1العنف1�سد1االأطفال1تث���ري1قلقا1وا�سحا,1ففي1
االأردن1اأح�س���ت1درا�س���ة1احلديدي1وجه�سان1)2001(1حاالت1العنف1االأ�سري1لفرتة1
اأربع1�سنوات1بني1)1994-1990(1تبني1وجود110111حالة1عنف1ا�سري1اأي1ما1ن�سبته1
3,4%1م���ن1جمم���ل1حاالت1االإيذاء1املق�سود1والبال���غ3017811حالة,1وما1ن�سبته1%2,31

من1جممل1احلاالت1البالغ1443851حالة1.

ويف1م�س���ر1اأجرت1منظمة1ال�سحة1العاملية1بالتعاون1مع1كلية1الطب1ووزارة1
ال�سح���ة1وال�س���كان,1عام119981درا�س���ة1انتهاك1املراهقني1بدني���ا1وعاطفيا1وجن�سيا,1

حيث1بلغ1معدل1انت�سار1االإ�ساءة1للمراهقني136,61%1)رطروط,12000(.
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ويف1ال�سعودي���ة1وح�س���ب1الدرا�س���ة1الت���ي1اأجراه���ا1برنام���ج1االأم���ان1االأ�س���ري1
الوطن���ي)2008(1وهي1م���ن1اأول1الدرا�سات1العملية1على1م�ست���وى1اململكة,1و�سملت1
العين���ة150751�سخ�س���ا1يف1اجله���ات1الت���ي1تتعام���ل1م���ع1ح���االت1العن���ف,1وا�ستنتجت1
اأن87,51%1م���ن1العين���ة1اتفق���وا1عل���ى1ان1االعتداء1عل���ى1االأطفال1موج���ود1يف1البيئة1
ال�سعودي���ة1وان1%56يرون���ه1ظاه���رة1و611%1ي���رون1ب���اأن1االأرق���ام1الواقعي���ة1حل���االت1
االعتداء1على1االأطفال1تفوق1اأرقام1التقارير1الر�سمية1واأن801%من1العينة1اتفقوا1
عل���ى1حاج���ة1ال�سعودي���ني1الأنظم���ة1حماي���ة1الطف���ل1م���ن1االعت���داء1واالإهم���ال,1اأما1
يتعلق1بالعنف1االأ�سري1�سد1املراأة,1فقد1اتفق711%1على1وجوده1يف1اململكة,1واأ�سارت1
دار�سة11قام1بها1مركز1مكافحة1اجلرمية1يف1اململكة1العربية1ال�سعودية,1ان451%1من1

االأطفال1ال�سعوديني1يتعر�سون1لالإيذاء1ب�سكل1يومي.

العنف �سد الأطفال املعاقني:
بداأ1االهتمام11مب�سكلة1العنف1واالإ�ساءة1�سد1االأطفال1املعوقني1يف1ال�ستينات1
م���ن1القرن1املا�سي,1تخ�سي�سا1يف1الواليات1املتح���دة1االأمريكية.1فقد1اأ�سار1�ستوكر1
وماكارث���ر11(Stalker & MacArthur, 2012 )1بع���د1ا�ستعرا�سهم���ا1للدرا�س���ات1
والتقاري���ر1ح���ول1ظاهرة1االإ�ساءة1�س���د1االأطفال1املعوقني1لالأع���وام1ما1بني20121-
11995اىل1ان1الدرا�س���ات1الت���ي1اأجريت1على1ما1اأثبتت���ه1من1حتدي1�سارخ1لالعتداء1
عل���ى1املعوق���ني1لكنه���ا1مل1ت�سر1اىل1خطورة1االأم���ر1ب�سكل1وا�سح1وجل���ي,1وان1ما1مت1
اجن���ازه1يف1ه���ذا1املج���ال1تن���اول1عينات1�سغ���رية1وحمدودة1ال1ت�س���كل1اأ�سا�س���ا1للبناء1

عليها1وال1يعتمد1عليها1لتقدير1انت�سار1هذه1الظاهرة1وخطورتها.

العن���ف1 اأن1 1(Lisa et al.,2012) واآخ���رون1 لي�س���ا1 1 مراجع���ة1 واأو�سح���ت1
م�سكل���ة1رئي�سي���ة1بالن�سبة1لالأطفال1املعاقني,1وك�سفت1ع���ن1غياب1الدرا�سات1عالية1
اجل���ودة1ح���ول1مو�سوع1العن���ف,1ويف1ايرلندا1اأ�سارت1الدرا�س���ات1الوطنية1والدولية1
الت���ي1بحث���ت1يف1ق�ساي���ا1العنف1�س���د1املعاقني1انها1كان���ت1قليلة,1وتتح���دد1على1نوع1
مع���ني1من1االإعاق���ات1كاالإعاقة1الفكرية,1ونوع1معني1من1�س���وء1املعاملة1كاالعتداء1
اجلن�س���ي,1واقت�سرت1على1جمع1بيانات1من1خالل1مراكز1عالج1االعتداء1اجلن�سي1
واالغت�س���اب,1وتقاري���ر1احلالة,1ودرا�س���ات1ا�ستق�سائية1للموظفني1م���ن1ال�سلطات1



العنف االأ�شري املوجه �شد االأبناء املعوقني �شمعيا وعالقته بال�شلوك التكيفي د . عبد اهلل علي حممود بنيان

- 270 -

ال�سحي���ة,1واملنظمات1العامة,1و�سجالت1ال�سرطة,1او1معلومات1و�سفية1من1خالل1
�سج���الت1احلال���ة1او1الدرا�س���ات1النوعي���ة1ال�سغرية1غري1املمثلة,1وه���ذا1يحول1دون1

الك�سف1عن1تفاقم1وخطورة1ظاهرة1العنف1�سد1املعاقني.1

ويف1عام119801متت1حماوالت1جادة1للك�سف1عن1حجم1العنف1�سد1املعاقني1
فتو�سع���ت1الدرا�س���ات1و�سمل���ت1عينات1اكرب1وفئات1ومتغريات1اأك���رث,1ويف1عام119901
تو�سعت1درا�سة1العنف1�سد1املعاقني1ب�سكل1اكرب1وجدية1اأعلى1لتخل�ص1اإىل1ان1فئة1
املعاق���ني1فئ���ة1مهم�س���ة1وحتت���اج1اأكرث1م���ن1غريه���ا1اىل1احلماي���ة1وان1العنف1خطر1
 ( National Society for the11حم���دق1باملعاق���ني1مقارنة1م���ع1ذويهم1العادي���ني

.Prevention of Cruelty to Children(NSPCC) ,2003)

فتزاي���دت1املطالب1والدرا�سات1عن1حق���وق1املعاقني,1وبداأت1ق�سايا1املعاقني1
تاأخ���ذ1اهتمام���ا1اأك���رث1حلمايته���م,1واأهمي���ة1الو�س���ول1الع���ادل1اإليه���م1يف1مرافقهم1
وحت�س���ني1اخلدم���ات1االجتماعي���ة1املقدم���ة1له���م1ومل���ن1يرعاه���م,1وو�سع���ت1بع����ص1
القوان���ني1واالأنظم���ة1ملنع1العنف1�س���د1املعوقني1وحمايتهم1م���ن1االإ�ساءة,1وحت�سني1

.(Anne & Marcella,2013)1ما1يدعوا1اىل1ذلك

وم���ن1اأق���وى1الدرا�س���ات1الت���ي1دق���ت1ناقو����ص1اخلطر1ح���ول1م���ا1يتعر�ص1له1
االأطف���ال1املعاق���ني1م���ن1عنف1واإ�ساءة1,1درا�س���ة1اأجرتها1فرق1اأبح���اث1مركز1ال�سحة1
العامة1يف1جامعة1ليفربول,1فقد1روجعت1711درا�سة,1لتقدير1مدى11انت�سار1العنف1
�س���د1املعوق���ني,1لالع���وام1ب���ني119901-120101وا�ستنتج���ت1ان1املعاق���ني1يعانون1من1
 (Jemta et al.,2008)1خطر1مواجهة1العنف1بدرجات1اكرب1مقارنة1مع1العاديني
كم���ا1مت1مراجع���ة1381درا�س���ة1ح���ول1العنف1�س���د1االأطف���ال1العادي���ني1واملعاقني1من1
خ���الل1الدرا�س���ات1املن�س���ورة1يف1املجالت1االأكادميي���ة1بني1االأع���وام20091–11996يف1
الواليات1املتحدة1االأمريكية1واململكة1املتحدة1وال�سويد1وكندا1واإ�سرائيل1والرويج1
ونيوزلن���دا1وا�سرتالي���ا1وتركيا1ومالوي1وبولندا,1حي���ث1خل�ست1اىل1وجود1عالقة1
قوي���ة1ب���ني1االإعاقة1واالعت���داء1واالإ�ساءة,1وح���ذرت1من1اخلطر1ال���ذي1يجتاح1ذوي1
 (Algood et al.,2011; Stalker &االإعاق���ات1واملتمث���ل1باالإ�ساءة1بكل1اأ�سكاله���ا

McArthur,2012; Emily,2012)
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 (McCarthy واآخ���رون1 ولي�س���ا1 ثمب�س���ون1 م���ن1 كل1 واأ�س���ار1
(Thompson,2010; Lisa et al, 2012&1اأن1االأطف���ال1املعاق���ني1يتعر�س���ون1
الأ�س���كال1العن���ف1املختلط���ة1مبق���دار)3,7(1مرة1وللعن���ف1اجل�سدي1مبق���دار1)3,6(1

مرة,1وللعنف1اجلن�سي1مبقدار1)2,9(1مرة,1من1احتمالية1تعر�ص1العاديني.

ويف1الرويج1وجدت1كفام1(Kvam,2004) ان1الن�ساء1ال�سم1تعر�سن1اأثناء1
طفولته���ن1لالعت���داء1اجلن�سي1�سعف1العادي���ات1بن�سب���ة1%139,6مقارنة1بالعاديات1
التي1بلغت1%119,2اما1الرجال1ال�سم1فقد1بلغت1ن�سبة1تعر�سهم1لالعتداء1اجلن�سي1
يف1طفولته���م1اىل1ثالثة1اأ�سع���اف1حيث1بلغت1%132,5مقارنة1بالعاديني1التي1بلغت1
%19,6كم���ا1ا�ستنتج���ت1الدرا�سة1ان1االأطفال1ال�سم1يف1خطر1م�ساعف1بثالثة1مرات1

للتعر�ص1لالإ�ساءة1اجلن�سية1مقارنة1مع1عادي1ال�سمع.

ويف1ال�سوي���د1اأ�س���ارت1قيمت���ا1واآخ���رون1(Jemta et al., 2008)1بعد1مقابلة1
169�سخ�س���ا1م���ن1ذوي1االإعاق���ات1احلركي���ة,1اىل1ان1�سبعة1باملئة1منه���م1قد1تعر�سوا1

لالإ�ساءة1اجلن�سية1يف1طفولتهم.

ويف1نيوزلن���دا1اج���رى1بريج���ز1(Briggs,2006)1درا�سة1عل���ى11161طالبا1وطالبة,1
ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1اأعماره���م1بني171-111�سنة,1وج���د1ان1ن�سبة321%1من1االإناث1
تعر�سن1لالإ�ساءة1اجلن�سية,1واأ�سارت1تقارير1املر�سد1املدر�سي1ان441%1من1الطالبات1

كانوا1�سحايا1االعتداء1اجلن�سي.

اأ�سرار العنف على الأطفال:
11111اأ�س���ارت1الكث���ري1م���ن1االأدل���ة1والتج���ارب1اىل1ان1العن���ف1واال�ستغالل1بكل1
اأ�سكالهم���ا1لهم���ا1تاأثريات1�سلبية1على1�سحة1االأطف���ال1اجل�سدية1والنف�سية,1والتي1
متت���د1اىل1مرحل���ة1الرجول���ة1وال�سيخوخ���ة,1فالعالقة1قوية1بني1العن���ف1والنتائج1

ال�سيئة1يف1منو1االأطفال.
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فق���د1اأظه���رت1درا�س���ة1م�ست�سف���ى1ال�سح���ة1العقلي���ة1يف1هارف���ارد1ان1االإ�ساءة1
البدني���ة1واجلن�سي���ة1تعم���ل1عل���ى1تغ���ريات1م�ستدمي���ة1يف1النظ���ام1ال���ذي1يت�س���ل1
باجله���از1الع�سب���ي1والهرمون1وهذا1من1االأ�سباب1التي1ت���وؤدي1لالإ�سابة1باالكتئاب11111111111111111111111
بيو�س���ت1 درا�س���ة1 وا�ستنتج���ت1 1(Harvard Mental Health Letter,2002)
(Buist,2001) ان1الن�س���اء1اللوات���ي1تعر�س���ن1لالإ�س���اءة1البدني���ة1والنف�سي���ة1يف1
الطفول���ة1اظه���رن1ارتفاع���ا1يف1درج���ات1االكتئ���اب1الع���ام1وا�سط���راب1ال�سخ�سي���ة1
واله�ستريي���ا1والقل���ق.1وج���اءت1نف����ص1النتيج���ة1يف1درا�س���ة1قالد�ست���ون1واآخ���رون1
 (Gladstone et. al., 2004)حي���ث1وج���دت11ان1الن�س���اء1اللواتي1يعانني1دراجات1
مرتفعة1يف1االكتئاب,1تعر�سن1لالإ�ساءة1اجل�سدية1والعاطفية1واجلن�سية1يف1مراحل1
الطفولة.1وهذه1يدعم1ما1ا�ستنتجه1مكلريواخرون1(Mclear et al.,1992)1التي1
بحثت1يف1التاأثريات1النف�سية1طويلة1االأمد1جراء1تعر�ص1االأطفال1لالإ�ساءة,1حيث1
اأ�س���ارت1ان1م���ن1تعر�س���وا1لالإ�ساءة1يف1طفولته���م1اظهروا1تاأث���ريات1يف1�سن1الر�سد,1
متثل���ت1بوج���ود1م�ستوي���ات1عالي���ة1م���ن1احل���زن1والكاآبة1وت���دين1يف1مفه���وم1الذات,1

مقارنة1مع1الذين1مل1يتعر�سوا1لها.1

وق���ارن1روب���ني(Robin et al.,1997) 1ب���ني1م���ن1تعر�س���وا1للعن���ف1وم���ن1
مل1يتعر�س���وا1ل���ه1يف1طفولته���م,1ليج���د1ان1هناك1عالق���ة1قوية1ب���ني1اال�سطرابات1
النف�سي���ة1املتع���ددة,1وتعاط���ي1الكحول,1عل���ى1االأطفال1�س���واء1كانوا1ذك���ورا1اأو1اإناثا.1
وخل����ص1ريج����ص1وجاكوبفت���ز1(Riggs & Deborah,2002)1يف1مقارنت���ه1ب���ني1
را�سدين1تعر�سوا1الإ�سكال1العنف1ورا�سدين1مل1يتعر�سوا1له1يف1مراحل1الطفولة,1

ليجد1اأن1هناك1ا�سطرابات1نف�سية1لدى1من1عر�سوا1للعنف.

وبح���ث1اأبو1نوا�ص1)2003(1بني1اخل�سائ����ص1النف�سية1لالأطفال1املتعر�سني1
للعن���ف1االأ�س���ري1وم���ن1مل1يتعر�س���وا1لهم���ا,1وا�ستنت���ج1اأن1اأك���رث1خ�سائ����ص1نف�سية1
�سائع���ة1ل���دى1املتعر�س���ني1لالإ�ساءة,1ه���ي1العدواني���ة1ونق�ص1امله���ارات1االجتماعية1

واالعتمادية1والعزلة,1ووجود1�سورة1�سيئة1عن1ذاتهم.

الذي���ن1 االأطف���ال1 ان1 1(Peter et al., 1990) واخ���رون1 بي���رت1 وي�سي���ف1
يتعر�س���ون1للعن���ف1االأ�س���ري1يت�سف���ون1ب�سع���ف1الثق���ة1بالنف����ص1ويعان���ون1م���ن1
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�سعوب���ات1يف1التعل���م,1و�سعوب���ة1يف1الرتكيز1واالنتباه,1وتكوي���ن1�سدقات1واحلفاظ1
عليه���ا,1والت�س���رب1من1املدر�س���ة,1وتعاطي1املخدرات1و1الكح���ول1وا�سطرابات1االأكل1
وحماول���ة11االنتح���ار,1وال�سع���ور1بالوح���دة1وا�سط���راب1م���ا1بعد1ال�سدم���ة,1و�سعف1
ال�سيط���رة1على1االنفع���االت1وتوتر1مع1القائمني1على1رعايته,1واأكرث1عر�سة1بت�سع1
م���رات11لالنخ���راط1يف1االأن�سطة1االإجرامية,1واأك���رث1مواجهة1لتجارب1الكثري1من1
امل�ساكل1النف�سية1واالجتماعية1وال�سلوكية1ال�سلبية1(Sousa et al.,2012).1اأكرث1
 (Long- Term Consequences of child abuse1عر�سة1للت�سرد1يف1ال�سوارع
(1and Neglect et al., 2013والقيام1باأعمال1البغاء1والعمل1يف1النوادي1الليلية1
للح�س���ول1عل���ى1امل���اأوى(Mimi & Aylal,1983 )1مم���ا1يعر�سه���م1لالأمرا����ص1
املنتقل���ة1جن�سي���ا,1والت���ي1تك���ون1مقدم���ة1حل���دوث1ا�سطراب���ات1�سخ�سي���ة1متعددة,1
وعدم1ال�سعور1باالأمان,1وتاأثر1يف1عملية1النمو1االجتماعي1وت�سرر1اأع�ساء1اجل�سم1
وخا�سة1املناطق1التنا�سلية1(Wilbur,1984)1وتاأثر1منو1املهام1الطبيعية,1كالتبول1
 (Margolin &1امل�سار1اليه1يف(Osofsky,1995)الالاإرادي1املتكرر,1وتاأخر1اللغة
 (Andrea111وعندما1يكربون1ي�سعرون1بعدم1الر�سا1جتاه1اأنف�سهمGordis,2004)
(1et al,.2010ويطبق���ون1العن���ف1م�ستقبال1با�ستن�ساخ1التجربة1االإجرامية,1حيث1
اأن951%1م���ن1املعتدي���ن1على1االأطفال1تعر�سوا1لالإ�ساءة1يف1طفولتهم,1وان781%1من1
ال�سجناء1تعر�سوا1لالإ�ساءة1يف1طفولتهم,1و951%1من1العاهرات1تعر�سن1لالعتداء1
اجلن�س���ي1يف1طفولته���ن,1و70%1من1العامالت1يف1البغ���اء1قررن1العمل1فيه1ملرجعية1

(Melissa & Emily,2010)11االعتداء1اجلن�سي1عليهن1وهن1�سغار

ملاذا يتعر�س الأطفال ذوي الإعاقات للعنف والإ�ساءة:
1اإن1االعت���داء1ال���ذي1ق���د1ي�س���در1م���ن1الغ���ري1جه���ة1املعاقني1ق���د1ينح�سر1يف1
االعت���داء1اجل�س���د1واجلن�س���ي1واللفظ���ي1واالنفع���ايل1واالإهم���ال1او1حج���ب1الدع���م1
واالعت���داءات1املالي���ة1والتالع���ب1باالأدوي���ة1او1احلب�ص1)احلجز1الب���دين(1وتدمري1
وحج���ب1 1 1(Powers et al.,2004 )ي�ستخدمونه���ا الت���ي1 املع���دات1 وتعطي���ل1
االأجه���زة1امل�ساع���دة1املي�سرة1للتنقل1واحلرك���ة1واالأدوات1امل�سلية1واالألعاب,1ومنعهم1
الدائم���ة الرعاي���ة1 موؤ�س�س���ات1 يف1 واإيداعه���م1 اليومي���ة1 حاجاته���م1 اختي���ار1 م���ن1

1.(Human Rights Council, 2012)
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اأولً: الق�سور يف تقدمي اخلدمات للمعاقني ومن يقوم برعايتهم : 
يواجه���ه1االأطف���ال1املعوق���ني1وم���ن1يق���وم1برعايته���م1العديد1م���ن1املعوقات1
واحلواجز,1التي1حتد1من1اال�ستفادة1من1املوارد1واخلدمات1احلكومية1واملجتمعية,1
او1�سوؤ1اخلدمات1املقدمة,1او1بعدها1عن1�سكن1املعاق,1اأو1املماطلة1فيها,1وحمدودية1
الدعم1املعنوي,11�سواء1داخل1بيوتهم1مع1اأ�سرهم1اأو1يف1مراكز1االإيواء1التي1حتويهم1
امل���ادي1 الدع���م1 حمدودي���ة1 و1 1(Lund,2011;Councia of Europe,2010)
لتكاليف1العالج1الطبي,1او1ال�سفر1اأو1اإعادة1التاأهيل1اأو1امل�ساعدة1يف1الرعاية,1اإ�سافة1
اإىل1تكاليف1الفر�ص1ال�سائعة,1املتمثلة1بالدخل1الذي1ي�سيع1عندما1يتخلى1االآباء1
واالأمهات1عن1فر�ص1العمل1التي1لديهم11(Mont & Nguyen,2011)  ان1مثل1
ه���ذه1االأمور1لها1عواقب1�سلبية1وخط���رية,1يف1رفع1التوتر1وانعدام1العمل1باأريحية1

�سواء1للمعاق1اأو1ملن1يرعاهم.1

ثانيا: الجتاهات والفرتا�سات حول الإعاقة واملعاقني: 
ال1ي���زال1املعاقني1يعتربون,1يف1اغلب1املجتمع���ات,1اأ�سخا�سا1ًيتلقون1العطف1
واالإح�س���ان1واتخ���اذ1الق���رارات1الت���ي1تخ�سه���م1نياب���ة1عنه���م1ف�ساًل1ع���ن1اعتبارهم1

اأ�سحاب1حقوق,1والذي1يعمل1بدوره1يف1تعزيز1الت�سور1بعجزهم.1

ان1هذا1ال�سياق1االجتماعي,1نتيجة1االأفكار1الرا�سخة1عنهم1والتميز1�سدهم,1
والت���ي1تتواج���د1عل���ى1م�ست���وى1املجتمع1الع���ام,1ويف1اأذه���ان1املهني���ني,1واملحرتفني,1
وال�سيا�سي���ني,1والقانون���ني,1و�سناع1القرار,1واالأ�س���رة1واالأقران,1حتى1بني1املعاقني1

اأنف�سهم1(Bruce,1997)1من1االأ�سباب1التي1تدعم1االعتداء1على1املعاقني.

ثالثا: عوامل مرتبطة باملعاق: 
هن���اك1حقيق���ة1اأ�سا�سي���ة1يج���ب1التاأكي���د1عليه���ا,1وه���ي1ان1االأطف���ال1لي�س���وا1
م�سوؤلني1عن1وقوعهم1�سحية1لالإ�ساءة1بكل1اأ�سكالها,1ولكن1هناك1بع�ص1اخل�سائ�ص1
جتع���ل1االأطفال1عر�س���ة1لالإ�ساءة1وقبولها,1ف�سعوره1بالعجز1والنق�ص,1يولد1لديه1
�سع���ور1باالإحب���اط1,1وقلة1الثق���ة1بالنف�ص,1وع���دم1القدرة1على1مواجه���ة1التحديات1
وال�سعوب���ات1واال�ست�سالم1لها1باأقل1جه���د (Nosek et al.,2001)وهو1ما1ي�سمى1
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بالياأ����ص1املتعل���م1او1املكت�س���ب1Learned Helplessness1فاالكتئاب1وما1ي�ساحبه1
من1حزن1و�سيق1وانعدام1لالأمل1كنتيجة1تعر�ص1الطفل1ل�سدمات1نف�سية1متكررة1
وعجزه1عن1اإيجاد1احللول1ي�سبح1لديه1عجز1عن1التعامل1مع1االأحداث1وحتدياتها1

1.(Nolen-Hoeksema, et al,1986)1واخلنوع1لها1وتقبل1م�سارها1واآالمها

 (Wallace &وم���ن1االأ�سب���اب1وج���ود1و�سائ���ل1ت�ستقط���ب1االإ�س���اءة1�سده���م
(1Cliff, 2010وه���و1م���ا1ي�سم���ى1انتقائية1االإ�ساءة,1التي1ترى1ان���ه1عادة1يتم1انتقاء1
طف���ل1مع���ني1ي�ساء1معاملته,1لوجود1بع�ص1اخل�سائ�ص1يف1خلقتهم1او1�سخ�سيتهم,1
كع���دم1ن�س���ج1الت�سرف���ات1ال�سلوكي���ة1لديه���م (Nathan& Hopkins,2005)او1
وجود1اإعاقة,1و�سكل1قبيح,1او1حدة1يف1الطبع,1او1خلل1يف1البنية1اجل�سدية1والعقلية1
والنف�سي���ة1والق���درة1على1حتمل1االإ�ساءات,1والعناد1والع���دوان1واحلركة1الزائدة1او1
متطلب���ات1اأ�سافية1جتاهه1او1وجود1و�سع1خا�ص1للطفل1)بنيان1و1جنادات2013,1(1
كما1ان1�سعفه1املتمثل1بالعجز1الع�سبي1يف1اأع�سائه1واأطرافه,1مما1يجعل1الدفاع1عن1
النف����ص1حمدودة,1وقلة1اخل���ربة1احلياتية1التي1جتعله1يعتقد1اأن1ما1يجري1له1من1
1( Nosek et al., 2001; Emily,2012)1اعتداء1هو1جزء1من1احلياة1الطبيعية

ي�سهم1يف1ردود1اأفعال1م�سيئة1جتاه1االأطفال1ترتجم1بالعنف1واالإهمال.

رابعا: اأ�سباب مرتبطة باملتغريات الأ�سرية والجتماعية:
1هن���اك1جمموع���ة1م���ن1العوام���ل1تتحد1لت�س���كل1بيئة1خ�سب���ة1ال�ستخ���دام1االإ�ساءة,1
فمنه���ا1م���ا1يت�س���ل1باملجتم���ع1وم�سكالت���ه1كالفق���ر1والبيئ���ات1العنيف���ة,1والثقاف���ة,1
ومنه���ا1ما1يع���ود1لالأ�سرة1وحجمها,1وطبيعة1الوالدين1وم���ا1يت�سمان1به1من1�سحة1
نف�سي���ة,1وعمرهم���ا,1وم���ا1يعاني���ان1م���ن1م�س���اكل,11اإال1ان1كل1ه���ذه1العوام���ل1ت�سه���م1
ب���اأوزان1خمتلف���ة1يف1ح���دوث1العن���ف1�س���د1االأطفال)بني���ان1وجن���ادات,2013(1فمن1
الناحية1االأ�سرية,1يوؤكد1علماء1االجتماع1ان1اأثر1تاريخ1االأ�سرة1على1ممار�سات1االأب1
واالأم1,1له���ا1اإ�سه���ام1يف1اإ�س���اءة1معاملة1الطف���ل.1فاالأطفال1الذي���ن1تعي�ص1اأ�سرهم1يف1
�سغ���وط1اقت�سادية1واجتماعي���ة1ونف�سية1يكونون1اأكرث1عر�س���ة1لالإ�ساءة1النف�سية1
)1اجللب���ي,2003(.1ام���ا1م���ن1ناحية1العوام���ل1البيئية,1فقد1وج���د1عالقة1قوية1بني1
الفقر1والبطالة1وبني1االعتداء1على1االأطفال,1واأ�سارت1تقديرات1منظمة1ال�سحة1
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العاملي���ة1ان1مع���دل1جرائم1قتل1االأطفال1يف1الدول1منخف�سة1الدخل1عام120021بلغ1
12,85يف1حني1بلغ1اقل1من1الن�سف1يف1الدول1مرتفعة1الدخل1حيث1بلغ11,211وذلك1

1.(General Assembly,2006)1لكل10000011ن�سمة

ا�سرتاتيجيات الوقاية من العنف �سد املعوقني:

اأول: على م�ستوى اأفراد املجتمع:

العم���ل1على1تغيري1املواقف1واالجتاه���ات1ال�سلبية1عن1املعاقني,1وعدم1اال�ستخفاف1
الفئ���ات1 ه���ذه1 جت���اه1 مب�سوؤولياته���م1 االآخري���ن1 االأف���راد1 وتعري���ف1 بقدراته���م,1
واالع���رتاف1بقيمته���م1واأنه���م1مواطن���ون1له���م1حق���وق1وعليه���م1واجب���ات,1وو�س���ع1
حمايته���م1و�سالمته���م1يف1�سل���م1االأولوي���ات.1وازال���ة1احلواج���ز1الت���ي1حتده���م1من1
امل�سارك���ة1الكامل���ة1يف1املجتم���ع,1كم���ا1يجب1دف���ع1الوالدين1يف1اإ�سهامه���م1يف1التعليم1
ال�سم���ويل,1م���ن1خالل1رفع1م�ستوى1الوعي,1وتنظي���م1برامج1توعية1لهم1يف1جمال1
حقوق1اأطفالهم1وكيفية1تربيتهم1والعناية1بهم,1واالنخراط1يف1منظمات1املجتمع1
املدين,1لو�سع1ال�سيا�سات1التي1تهم1ابنائهم,1كذلك1االرتباط1بقطاع1ال�سحة1لكي1

1.( Prag,2013)11يت�سنى1لالأطفالهم1الو�سول1اىل1الدعم1واملعدات1املالئمة

ثانيا: على م�ستوى هيئات املجتمعات املحلية: 

اإيج���اد1بيئ���ات1داعم���ة1واآمن���ة,1معلن���ة1او1�سري���ة,1متك���ن1امل�س���اء1له���م1م���ن1الو�سول1
اليه���ا1باأم���ان,1مع11�سم���ان1عدم1االإفالت1م���ن11العقاب1وبناء1ثق���ة1املعاقني1يف1نظام1
العدال���ة1بالتحق���ق1من1اي���ة1�سك���وى1111(General Assembly,2006)  والتحقق1
م���ن1ال�سجالت1اجلنائية1للعاملني1معهم,1وعدم1اقت�سار1الرعاية1على1فرد1واحد,1
وجعل1اإقامتهم11يف1جمموعات1وتوفري1احل�سول1على1اخلدمات1جماناً,1كخدمات1
التعلي���م,1والرعاية1ال�سحية,1والتاأهيل1واإع���ادة1التاأهيل1وتكون1مت�سقة1مع1تعزيز1
االإدم���اج1االجتماع���ي,1والنماء1الفردي,1والثقايف1والروح���ي1لهم1والتن�سيق1متعدد1
القطاع���ات1ال���ذي1ي�س���م1)اأف���راد1االأ�سر,ال�سرط���ة1,1املراك���ز1ال�سحي���ة,1املدار����ص,1
املنظم���ات1احلقوقي���ة,1امل�ست�سفي���ات1(1لتب���ادل1اخل���ربات1ح���ول1االإ�س���اءة,1وتاأم���ني1
اأق�س���ى1حماي���ة1لهم1وان1يكون1هذا1التن�سيق1من�سجم���ا1مع1التغيريات1التي1حتدث1
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يف1قدراته���م1وحاجاته���م1ومنوه���م(Lotta & Olle,2008)1واأن1ي�س���م1االإع���الم1
بو�سائل���ه1ال�سمولي���ة1اأدبي���ات1االأطف���ال1املعاق���ني1كب���ارا1و�سغ���ارا,1لتغ���ري1توجه���ات1
النا����ص,1بر�سائل1ايجابية.وم�ساركتهم1يف1ن�ساط���ات1اجتماعية,1تظهرهم1يتغلبون1
على1احلواجز1البدنية1والنف�سية,1كالريا�سية,1على1وجه1اخل�سو�ص,والتي1تعترب1
و�سيل���ة1قوي���ة1لتعزيز1وجهة1نظر1ايجابية1ع���ن1االإعاقة,1والتغلب1على1العديد1من1

.(Unicef,2013)1التحامل1االجتماعي

ثالثا: على م�ستوى مقدمي الرعاية:
111111توفري1التدريب1االأويل1والتدريب1اأثناء1اخلدمة1ملقدمي1اخلدمات,1والرعاية1
املنزلي���ة,1وال�سحي���ة,1وامل�سرفني1وتوعيتهم1بخ�سائ�ص1املعاق���ني1وكيفية1التعامل1
معه���م1ومعرف���ة1موؤ�سرات1االإي���ذاء,1والية1الت�سرف1يف1حال���ة1اكت�ساف1اأعمال1عنف1
�سدهم,1وتدريبهم1على1ح�سن1التعامل1معهم,1وحت�سني1مهاراتهم1يف1اإدارة1النزاع1
ومن���ع1العنف1�سواء1ب���ني1متلقي1الرعاية1اأنف�سهم1وبني1مقدم���ي1الرعاية1ومتلقي1
الرعاية,1وحت�سني1االأو�ساع1والبيئات1وتوفري1م�ستلزمات1العمل1واالأدوات1الالزمة1
.(Lotta & olle,2008)1وكل1ما1ي�سهل1التعامل1داخل1مقر1الرعاية1ومع1املعاقني

رابعا: على م�ستوى الأفراد املعاقني:
التثقيف1اجلن�سي1للمعاقني,1وتعريفهم1باأ�سراره,1وتعريفهم1بحقوقهم1القانونية,1
وتدريبه���م1على1الدفاع1عن1النف����ص (Lotta & olle,2008)1وتزويدهم1بو�سائل1
ات�سال,1وتدريبهم1عليها,1الإعمال1حقوقهم1كمواطنني,1والتوا�سل1مع1االأ�سدقاء,1
واملنظم���ات1ذات1العالق���ة1ب�سوؤونه���م,1وفتح1اأمامهم1امل�سارك���ة1يف1احلياة1ال�سيا�سية,1

.(Unicef,2013)1واالقت�سادية,1واالجتماعية

ال�سلوك التكيفي: 
اإلي���ه1يف1 تعري���ف1ال�سل���وك1التكيف���ي:1يعرف���ه1ليالن���د1(Leland,1968)1امل�س���ار1

الرو�سان)2000(1انه1القدرة1على1اال�ستجابة1للمتطلبات1االجتماعية.1
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1 خ�سائ�س ال�سلوك التكيفي:أ-
وجود1عالقة1طردية1بني1العمر1الزمني1وال�سلوك1التكيفي.	 
تقي����ص1ب�س���كل1ع���ام1جم���االت1حم���ددة1لل�سل���وك,1ح�س���ب1املرحل���ة1العمري���ة,1	 

ومتطلباتها.
يتاأثر1ال�سلوك1التكيفي11بتوقعات1ثقافة1الفرد1التي1يعي�سها.	 
يعتم���د1قيا����ص1ال�سل���وك1التكيف���ي1عل���ى1م���ا1ي�ستطيع1فعل���ه1الطف���ل1اأكرث1من1	 

.(Patti & Boney,2002)1اعتماده1على1ما1يقدر1عمله

ب- معايري ال�سلوك التكيفي:
1-1املعايري1النمائية1اجل�سمية1واحلركية.21111111-1املعايري1النمائية1اللغوية.

3-1املعاي���ري1النمائية1االجتماعية1االنفعالية.41-1املعايري1النمائية1ملهارات1احلياة11
اليومية1)الرو�سان,2000(.

ه�- مظاهر ال�سلوك التكيفي:
امله���ارات1االجتماعي���ة:1وهي1مهارات1احلياة1اليومي���ة1كمهارات1تناول1الطعام1 	

وال�سراب,1والنظافة1ال�سخ�سية1واال�ستحمام.
امله���ارات1اجل�سمي���ة1احلركية:1كمهارات1ا�ستخدام1احلوا����ص1كالب�سر1وال�سمع1 	

ومه���ارات1الت���وازن1اجل�سم���ي1وامل�س���ي1والرك����ص1والتحك���م1بحرك���ة1اليدي���ن1
وا�ستعمال1االأطراف.

مهارات1ا�ستعمال1النقود:1كمهارات1معرفة1القطع1النقدية1املعدنية1والورقية1 	
والتميي���ز1بينه���ا1ومعرفة1اأهميته���ا1وتنظيمها1وتوفريها1وامله���ارات1ال�سرائية1

الب�سيطة.
امله���ارات1اللغوية:1كمه���ارات1اللغة1اال�ستقبالية1والتعبريي���ة1ومهارات1النطق1 	

والتعب���ري1اللفظي1والكتاب���ي1والقراءة1ومهارات1اللغ���ة1االجتماعية1)املهارات1
اللغوية1التعبريية(.

مهارات1الوقت1واالأرقام:1كمهارات1معرفة1االأرقام1وقراءتها1وكتابتها1ومعرفة1 	
الوقت1واأيام1االأ�سبوع1واالأ�سهر1وال�سنوات.
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امله���ارات1املهني���ة1:1كامله���ارات1النظاف���ة1والب�ستن���ة1وجم���ع1النفاي���ات1والن�سيج1 	
واخلياطة1والنجارة..

مه���ارات1حتم���ل1امل�سوؤولي���ة:1كمه���ارات1املحافظ���ة1عل���ى1امل�س���كالت1ال�سخ�سية1 	
وحتمل1امل�سئولية1.

مه���ارات1التن�سئ���ة1االجتماعية:1كمه���ارات1التفاعل1االجتماع���ي1مع1االآخرين1 	
وم�ساعدتهم1وتقدير1م�ساعرهم1)1الرو�سان,2000(.

الدرا�صات ال�صابقة :
11111عم���دت1(Aiman,2013)1ملعرف���ة1تاأث���ري1الفي�ص1بوك1على1التكيف1االجتماعي1
ل���دى1الط���الب1ال�سم,1يف11جمموعتني1اأحداهما1ت�ستخ���دم1الفي�ص1بوك1واالأخرى1
ال1ت�ستخ���دم1الفي����ص1ب���وك1وعدده���م11)165(1821اإن���اث1و1831ذك���ور,1وا�ستنتج���ت1اأن1
م�ستخدم���ي1الفي����ص1بوك1لديهم1درجة1اأف�سل1م���ن1زمالئهم1يف1التوافق1ال�سحي1
واملدر�س���ي1واالأ�س���ري1واالجتماعي1والذاتي,1ويرجع1الف���ارق1بني1املجموعتني1اإىل1
ما1يالقيه1الطالب1ال�سم1من1اهتمام1من1قبل1اآبائهم1وح�سن1التوا�سل1معهم.

11111وه���دف11 (Beer et al,2012)لتقيي���م1امله���ارات1ال�سمعي���ة1واللغوية,1وال�سلوك1
التكيف���ي,1خالل1�سنة,1ب���ني1اأطفال1�سم1بزراعة1قوقعة,1واأطفال1باإعاقات1اإ�سافية,1
وا�ستنتج���ت1الدرا�س���ة,1ان1امله���ارات1الوظيفي���ة,1واللغ���ة1اال�ستقبالي���ة,1وال�سل���وك1
التيكفي,1ارتفع1لدى1االأطفال1ال�سم,1زارعي1القوقعة1اأف�سل1مما1كانوا1عليه1قبل1

زراعة1القوقعة,1مقارنة1مع11اأقرانهم1يف1املجموعة11الثانية1.1

11111واأج���رى1ال�سويط���ي1)2012(1درا�سته1للتعرف1عل���ى1العنف1االأ�سري1املوجه1نحو1
االأبن���اء,1وال���ذي1وعالقت���ه1بال�سع���ور1باالأمن,1وق���د1تكونت1العينة1م���ن)99(1طالبا1
وطالب���ة,1وتو�سل���ت1النتائ���ج1وج���ود1عالق���ة1عك�سية1ب���ني1ال�سعور1باالأم���ن1والعنف1
االأ�س���ري,1حي���ث1اأن1ال�سعور1باالأمن1يتدنى1لدى1الطلب���ة1بزيادة1تعر�سهم1الأ�سكال1

العنف1االأ�سري1وكان1الذكور1اأكرث1تعر�سا1العنف1االأ�سري1من1االإناث.
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1111وه���دف1�سعي���د1)2011(1اإلقاء1ال�سوء1على1ج���ودة1احلياة1التي1تعرب1عن1التوافق1
النف�س���ي1وع���ن1االإدراك1احلياتي1وبع����ص1ا�سرتاتيجيات1التعاي����ص1لل�سم1و�سعاف1
ال�سم���ع,1وتو�سل���ت1الدرا�سة1وج���ود1انخفا�ص1وا�سح1يف1ج���ودة1احلياة1لدى1االأ�سم1
و�سعاف1ال�سمع,1حيث1تاأثر1ذلك1بعامل1االإعاقة,1واملحيطني1بهم1نتيجة1الق�سور1
الوا�سح1يف1عملية1التوا�سل.1باالإ�سافة1اىل1وجود1عدد1من1ا�سرتاتيجيات1التعاي�ص1

والتي1من1�ساأنها1قد1ت�ساعد1يف1حت�سني1جودة1حياة1ال�سم1و�سعاف1ال�سمع.1

11111ويف1درا�سة1كباجة1)2011(1والتي1هدفت1التعرف1على1م�ستوى1التوافق1النف�سي1
وعالقت���ه1بال�سم���ات1ال�سخ�سي���ة1لدى1االأطف���ال1ال�سم,1وق���د1ا�ستنتج���ت1الدرا�سة1
وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ة1يف1التواف���ق1النف�س���ي1تع���زى1ملتغري1اجلن����ص1كما1ان1
هن���اك1عالق���ة1ارتباطيه1�سالبة1بني1التوافق1النف�س���ي1وكل1من1اخلجل1واالنطواء1
والعدواني���ة.1وان1هن���اك1فروق1دال���ة1اإح�سائية1يف1اخلجل1واالنط���واء1والعدوانية1
تع���زى1ملتغري1اجلن����ص1ل�سالح1الذكور1ولي�ص1هناك1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1
التواف���ق1النف�س���ي1واخلج���ل1واالنط���واء1والعدوانية1تع���زى1ملتغري1درج���ة1االإعاقة1

)1جزئية,1كلية(.

11111وه���دف1ال1حم���رز)2009(1ملعرف���ة1االجتاه���ات1الوالدي���ة1كم���ا1يدركه���ا1ال�س���م1
باملرحل���ة1املتو�سط���ة1والثانوي���ة1وعالقته���ا1مبفه���وم1ال���ذات1وا�ستنتج���ت1الدرا�سة1
وجود1ارتباط1موجب1بني1اأ�سلوب1التن�سئة1التقبل1ومفهوم1الذات1ووجود1ارتباط1
�سالبا1بني1التفرقة1ومفهوما1الذات.1وهناك1تفاعال1موؤثرا1بني1التفرقة1املدركة-1
امل�س���اواة1)االأم(1والتفرق���ة1املدرك���ة1-1امل�س���اواة1)االأب(1يف1من���و1ال���ذات1والذي1ميثل1
التاأث���ري1الق���وي1الأدراك1الطف���ل1ال�سوي1التف���اق1االأبوين1يف1االجتاه1نح���و1اأ�سلوب1

التن�سئة1للطفل1االأ�سم.1

وا�ستنت���ج1ال�سنع���اين1)2009(1يف1هدف���ه1ملعرف���ة1العالق���ة1ب���ني1االغ���رتاب1
النف�س���ي1واأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدي���ة1ل���دى1الطلب���ة1املعاق���ني1�سمعي���ا1يف1املرحلة1
الثانوي���ة1يف1عين���ة1تعداده���ا1)126(1م���ن1الذكور1واالإن���اث1وا�ستنتج���ت1الدرا�سة1اأن1
الوالدين1الذين1يتبعون1اأ�ساليب1ايجابية1يف1التعامل1مع1اأبنائهم1املعاقني1�سمعيا1

ال1يعاين1هوؤالء1االأبناء1من1ال�سعور1باالغرتاب1النف�سي.1
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11111واأجرى1باركر1واآخرون1(Barker et al,2009)1درا�سة1للتعرف1على1امل�سكالت1
ال�سلوكية1لدى1ال�سم1و�سعاف1ال�سمع,1وتاأثريها1على1اللغة1واالنتباه1والتوا�سل,1
ومعرف���ة1العالق���ة11التبادلي���ة1ب���ني1ه���ذه1امل�س���كالت1ال�سلوكي���ة1واللغ���ة1واالنتب���اه1
والتوا�س���ل1وقد1تو�سلت1الدرا�سة1اإىل1وجود1ق�سور1يف1االنتباه1واللغة1والتوا�سل,1
وارتف���اع1امل�س���كالت1ال�سلوكي���ة1ل���دى1املعاق���ني1�سمعي���ا1ًمقارن���ة1ب�سع���اف1ال�سم���ع,1
وارتب���اط1االنتباه1لديهم1مب�ستوى1الق�س���ور1اللغوي1وكمية1التوا�سل,1وامل�سكالت1

ال�سلوكية1.

11111وفح����ص1الهم����ص1)2008(1العالق���ة1ب���ني1االإ�ساءة1اللفظية1م���ن1قبل1الوالدين1
لالأطف���ال1املعّوق���ني1حركيا1وعالقته���ا1بالتوافق1النف�سي,1وق���د1تكونت1العينة1من1
)150(1م���ن1الذكور1واالإناث,1تراوح���ت1وا�ستنتجت1الدرا�سة1وجود1عالقة1معنوية1
بني1االإ�ساءة1اللفظية1من1قبل1الوالدين1لالأطفال1املعوقني1والتوافق1النف�سي,1وال1
توجد1فروق1يف1االإ�ساءة1اللفظية1والتوافق1النف�سي1تبعا1ملتغري1امل�ستوى1التعليمي1
واملهن���ة1للوالدين1والتواف���ق1النف�سي,1يف1حني1تو�سل���ت1الدرا�سة1اإىل1وجود1فروق1
معنوي���ة1يف1االإ�س���اءة1اللفظي���ة1من1قب���ل1الوالدي���ن1لالأطفال1املعوق���ني1وعالقتها1

بالتوافق1النف�سي1تبعا1ًملتغري1اجلن�ص1ل�سالح1االإناث.

وقام���ت1نتيل)2007(1بدرا�س���ة1اأهم1ال�سمات1املمي���زة1ل�سخ�سيات1املعاقني1
�سمعي���ا1وب�سري���ا1وحركي���ا1,1حي���ث1�سمل���ت1العين���ة1عل���ى15771معاقا1م���ن1اجلن�سني1
تراوح���ت1اأعمارهم1ف���وق1181عاما,1وا�ستنتجت1الدرا�س���ة1ان1متو�سط1الذكور1اأعلى1

من1االإناث1للبعد1النف�سي1واالجتماعي1والديني.1

واأجرى1�سرتينغ1وكتريمان1(Sternberg & Guterman,2006) درا�سة1
للتع���رف1على1التباي���ن1يف1اأنواع1العنف1االأ�سري,1والعم���ر,1والنوع1االجتماعي1على1
م�س���اكل1ال�سلوك1ل���دى1االأطفال,1من1خالل1)1870(1درا�سة,1وق���د1اأثبتت1نتائجها1
ب���ان1االأطف���ال1الذين1يتعر�س���ون1الأ�سكال1متعددة1من1العن���ف1االأ�سري1هم1عر�سة1
للم�ساكل1ال�سلوكية1اأكرث1من1االأطفال1الذين1يتعر�سون1ل�سكل1واحد1من1العنف,1
كم���ا1ا�ستنتج���ت1ان���ه1كلما1كان1عم���ر1الطفل1اكرب1كلم���ا1كان1تاأثري1العن���ف1االأ�سري1

عليه1اقل.
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وبح���ث1�سعب���ان1)2005(1ح���ول1االجتاه���ات1الوالدي���ة1نح���و1الطف���ل1املع���اق1
وعالقته���ا1مبفهوم1الذات1على1عينة1تكونت1من1)60(1اأبا1واأما1الأطفال1مكفوفني,1
كذل���ك1)84(1اأب���ا1واأما1الأطف���ال1�سعاف1ال�سم���ع,1وقد1اأ�سفرت1الدرا�س���ة1عن11وجود1
عالقة1ارتباطيه1�سالبة1دالة1بني1كاًل1من1)1الت�سلط1,1احلماية1الزائدة1,1االإهمال1
,1التدلي���ل1,1الق�س���وة1,1اإث���ارة1االأمل1النف�س���ي1,1التذبذب1,1التفرق���ة1(1ومفهوم1الذات1
ل���دى1االأطف���ال1املعاقني1ب�سريا1ًو�سمعي���ا1.1ًكما1ان1هناك11عالقة1ارتباطيه1موجبة1
دالة1بني1اجتاه1ال�سواء1ومفهوم1الذات1لدى1االأطفال1املعاقني1ب�سريا1ًو�سمعيا1.1ً

واأج���رى1بني���ان)2005(11درا�س���ة1للتع���رف1عل���ى1عالق���ة1اأمن���اط1التن�سئ���ة1
االأ�سري���ة1بق���درات1التفكري1االبت���كاري1لدى1االأطفال1املعوق���ني1�سمعيا.1على1عينة1
بل���غ1عدده���م1)79(1طالبا.وق���د1اأظه���رت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1وج���ود1ف���روق1ذات1داللة1
اإح�سائي���ة1يف1ق���درات1التفكري1االبتكاري1لدى1الطلبة1عينة1الدرا�سة1تعزى1لنمط1

التن�سئة1االأ�سرية.1

11وق�س���د1عطي���ة1)2005(1ملعرفة1فعالية1برنامج1اإر�س���ادي1لتح�سني1توا�سل1
االأمه���ات1م���ع1اأطفاله���ن1�سع���اف1ال�سم���ع1واأث���ره1يف1متني���ة1الن�س���ج1االجتماع���ي1
وا�ستنتج���ت1الدرا�س���ة1ان1االأمه���ات1اللوات���ي1خ�سع���ن1للربنام���ج1االإر�س���ادي1اأبدى1
اأطفاله���ن1ن�سجا1يف1مه���ارات1احلياة1االجتماعية,1وممار�سة1العديد1من1االأن�سطة1
املتنوعة,1واالعتماد1على1اأنف�سهم1واالنخراط1يف1عالقات1اجتماعية1مع1اأقرانهم.

1111وهدف���ت1املي���ل1)2005(1التعرف1على1العالقة1بني1تقبل1االأ�سرة1الكويتية1
لالأطف���ال1املعاق���ني1ذهنيا1)ذكور1واإناث(1وب���ني1بع�ص1جوان���ب1ال�سخ�سية1لهوؤالء1
االأطف���ال1الت���ي1تتح���دد1يف1امله���ارات1االجتماعية1وال�سل���وك1التكيف���ي1لديهم,1وقد1
اأ�سارت1النتائج1اإىل1وجود1عالقة1ارتباطيه1موجبة1دالة1اإح�سائيا1بني1تقبل1االأمهات1
الأطفاله���ن1املعاقني1ذهنيا,1واملهارات1االجتماعية1,1وان1املهارات1االجتماعية1اأكرث1
ن�سج���ا1يف1االأطف���ال1الذك���ور1واالإن���اث,1الذين1يتلق���ون1م�ستوى1مرتف���ع1من1تقبل1
اأمهاته���م1له���م,1كما1ان1االإناث1الالتي1يلقون1م�ست���وى1مرتفع1من1التقبل1يظهرن1
مب�ستوى1اأكرث1ن�سجا1يف1املهارات1االجتماعية,1وان1هناك1عالقة1ارتباطيه1�سالبة1



العدد )8( يوليو 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 283 -

دال���ة1اإح�سائي���ا1ب���ني1تقب���ل1االأمه���ات1الأطفالهن1الذك���ور1املعاقني1وبع����ص1جوانب1
ا�سطراب���ات1ال�سخ�سي���ة1وال�سلوك1كالعن���ف1وال�سلوك1التدم���ريي1وال�سلوك1غري1
االجتماع���ي,1والعادات1الغريبة1غري1املقبول���ة,1وا�سطرابات1النف�سية.1كما1وجدت1
الدرا�س���ة1الن1هن���اك1عالقة1ارتباطي���ه1موجبة1دالة1اإح�سائيا1ب���ني11تقبل1االأمهات1
الأطفاله���ن1الذك���ور1املعاق���ني1وال�سل���وك1التكيف���ي1لديه���م1,1واأو�سح���ت1النتائج1ان1
ال�سلوك1التكيفي1يرتفع1ب�سكل1جوهري1لدى1كل1من1الذكور1واالإناث1ممن1تبدي1

اأمهاتهم1نحوهم1اجتاها1قائما1على1التقبل.1

يف1ح���ني1ق���ام1مط���ر1وحنف���ي1)2004(1بدرا�س���ة1هدف���ت1اىل1التع���رف1عل���ى1
العالق���ة1بني1املن���اخ1االأ�سري1كما1يدرك���ه1املراهقني1املعوقني1�سمعي���ا1ًوا�سطرابات1
االأكل1لديه���م1,1وم���ا1اإذا1كانت1هناك1فروق1بني1املراهقني1املعوقني1�سمعيا1ًمرتفعي1
ومنخف�س���ي1ا�سطراب���ات1االأكل1يف1اإدراكهم1للمناخ1االأ�سري,1قد1تكونت1العينة1من1
)200(1م���ن1املراهق���ني1املعوقني1�سمعيا1ًمنه���م1)100(1�سم1و1)100(1�سعاف1ال�سمع1
,1وق���د1تو�سل���ت1الدرا�س���ة1اىل1وج���ود1عالقة1ارتباطي���ه1�سالبة1دال���ة1اإح�سائية1بني1
متو�س���ط1درجات1املراهقني1املعاقون1�سمعيا1ًف���ى1اإدراكهم1للمناخ1االأ�سري1وكل1من1
فق���دان1ال�سهي���ة11الع�سب���ي1,1وال�س���ره1الع�سبي,1كم���ا1ا�ستنتجت1الدرا�س���ة1ان1هناك11
ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1ال�س���م1و�سع���اف1ال�سم���ع1يف1ا�سطراب���ات1االأكل1
بنوعيه���ا1)1فق���دان1ال�سهي���ة1الع�سب���ي1,1ال�سره1الع�سب���ي1(1,1وذل���ك1ل�سالح1ال�سم,1
وتوج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سطي1درج���ات1الذك���ور1واالإناث1يف1
ا�سطراب���ات1االأكل1بنوعيه���ا1)1فق���دان1ال�سهي���ة1الع�سبي,1ال�س���ره1الع�سبي(1وذلك1

ل�سالح1االإناث110

كم���ا1قام���ت1خ�سيف���ان1)2000(1بدرا�س���ة1هدف���ت1اإىل1معرف���ة1الف���روق1ب���ني1
املعوق���ات1�سمعي���ا1ًوال�سويات1يف1درجة1التكيف1ال�سخ�سي1واالجتماعي1تبعا1ًلدرجة1
االإعاق���ة1)1�س���ّم1– �سيع���اف1�سم���ع1(1حي���ث1تو�سل���ت1الدرا�س���ة1اىل1وج���ود1فروق1يف1
التكي���ف1ال�سخ�س���ي1واالجتماع���ي1والعام1ب���ني1ال�سويات1واملعوق���ات1�سمعيا1ًل�سالح1

ال�سويات1وبني1ال�سم1منهن1و�سعيفات1ال�سمع1ل�سالح1�سعيفات1ال�سمع.
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وناق�س���ت1بورز1واآخرون1(Powers et al,1995)1البيئة1االأ�سرية1للطالب1
ال�س���م1و�سع���اف1ال�سم���ع1وذوي1االإعاق���ات1االإ�سافي���ة,1وذل���ك1بتطبي���ق1قائمة1على1
)173(1معلم���ا1لل�سم1و�سعاف1ال�سم���ع1لتحديد1خ�سائ�ص1ومالمح1اخللفية1�سواء1
االأداء1االأ�س���ري1ب���ني1الط���الب1ال�سم1و�سع���اف1ال�سمع1وذوي1االإعاق���ات1االإ�سافية,1
واأ�س���ارت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1اىل1ان1للبيئي���ة1االأ�سرية1غري1الفاعل���ة1تاأثري1كبري1على1
الط���الب1ال�سم1و�سعاف1ال�سمع1وذوي1االإعاقات1االإ�سافية1اأكرث1من1تاأثري1�سعف1

ال�سمع1او1ال�سم.

كم���ا1قام1الببالوي1)1995(1بدرا�سة1للتعرف1على1البناء1النف�سي1والعالقة1
ب���ني1اأ�سالي���ب1املعامل���ة1الوالدي���ة1كم���ا1يدركه���ا1االأبناء1املعاق���ون1�سمعي���ا1وال�سلوك1
الع���دوان1لديه���م,1وم���ن1اأه���م1نتائجها1وج���ود1عالق���ة1ارتباطيه1موجب���ة1دالة1بني1
اأ�سل���وب1الرف�ص1من1جان���ب1كل1من1االأب1واالأم1وال�سلوك1العدواين1لدى1املعوقني1

�سمعياً.

وه���دف1اجلاح���د)1976(1يف1درا�ست���ه1اىل1معرف���ة1العالقة1ب���ني1االجتاهات1
الوالدية1وبني1توافق1االأبناء1ال�سم1والبكم,1على1عينة1قوامها1)100(1مراهق1من1
ال�س���م1والبك���م,1وقد1ا�ستنتج���ت1الدرا�سة1ان1اأ�ساليب1معامل���ة1الوالدين1كاالإهمال1
واحلماي���ة1الزائدة1والتفرقة1بني1االأبناء1توؤثر1على1مفهوم1الذات1وعلى1عالقتهم1
مع1االآخرين1وتوافقهم1ال�سخ�سي1واالجتماعي1والنف�سي1واملدر�سي1واملنزيل1.1

عينة الدرا�صة:
11111بلغ���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1)42(1طالب���ا1ًوطالب���ة1م���ن1الط���الب1املعوق���ني1�سمعيا1يف1
املدار����ص1التابعة1الأداره1الرتبي���ة1والتعليم1ملنطقة1الطائف,1يف1الف�سل1الثاين1من1
الع���ام1الدرا�س���ي14351-1434ه�11تراوحت1اأعمارهم1بني1)12-7(1عاماً,1منهم11)22(1

�سعاف1�سمع1)12ذكور,101اإناث(1و1)20(1من1ال�سم1)18ذكور,112اإناث(.

اأدوات البحث :
ا�ستخدم1يف1هذه1الدرا�سة1االأدوات1التالية:
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مقيا�س العنف الأ�سري : أ- 
اإع���داد1ال�س���ورة1االأولي���ة1للمقيا����ص1:1ط���ورت1اال�ستبان���ة1بعد1الرج���وع1اىل1االإطار1
النظ���ري1للمفاهي���م1املتعلق���ة1بعنف1االأ�س���رة,1ومن1ه���ذه1الدرا�س���ات,1)1الطراونة,1
1999؛1الهم����ص,20081(1ومقيا����ص1اإ�س���اءة1معامل���ة1االأطف���ال1لدافي���د1برن�ست���ني1

1.(David et al .,1997)1واآخرون

�سدق املقيا�س:1مت1التحقق1من1�سدق1املقيا�ص1بالطرق1التالية:
* �سدق املحكمني:1عر�ست1فقرات1املقيا�ص1على1ثمانية1حمكمني1خمت�سني1يف1علم1
النف����ص1االجتماعي,1واالإر�س���اد1االأ�سري,1وال�سحة1النف�سي���ة,1يف1جامعة1الطائف1,1
وجامع���ة1املل���ك1عبد1العزيز,1واثنني1م���ن1املخت�سني1يف1لغة1اأ�س���ارة1ال�سم,1واعتمد1
معي���ار1اتف���اق1)80%(1فم���ا1فوق1من1املحكم���ني1على1�سالحية1الفق���رة1ومنا�سبتها,1
ومعي���ار1اتف���اق1)%30(1على1تعديله���ا,1لي�سبح1املقيا�ص1يف1�سورت���ه1النهائية1يتكون1
م���ن1�سورت���ني1اأحداهما1تقي�ص1اأ�س���كال1العنف1االأ�سري1من1ناحي���ة1االأب1وفقراتها1
)45(1واالأخ���رى1تقي����ص1من1ناحية1االأم1وعدد1فقراته1)45(1ب�سلم1اإجابة1تكون1من1
تقدي���رات1ث���الث,1وهي1)1ال1يحدث,1يحدث1قليال,1يحدث1كثري(1واأعطيت1درجات1

)1,2,3(1بنف�ص1الرتتيب.

* �س�دق الت�س�اق الداخلي:1طبق1املقيا�ص1على1عين���ة1ا�ستطالعية1تكونت1من1)25(1
طالب���ا1وطالب���ة1م���ن1العاديني1من1طلبة1ال�س���ف1اخلام�ص1االبتدائ���ي,1ومت1ح�ساب1
معام���الت1االرتباط1بني1االأبعاد1الفرعية1والدرجة1الكلية1للمقيا�ص,11حيث1بلغت1

معامالت1االرتباط1بني1)0,85-0,88(.

ثب�ات املقيا�س: حل�ساب1معامل1ثبات1املقيا����ص1مت1ا�ستخدام1معادلة1الفا1كرونباخ1
(Cronbach Alpha),1لالأبعاد1الفرعية1واملقيا�ص1ككل,1حيث1بلغ1)0,81-0,85(.

وال�سعودي���ة(ب-  امل�سري���ة1 املعاي���ري1 لالأطف�ال،1 التكيف�ي  ال�سل�وك  مقيا��س   
ال�سخ�ص,1998(:اع���داد1ريت�سمون���د1وهيكلت���رت1ع���ام119801ترجم���ه1للعربية1

عبد1العزيز1ال�سخ�ص1وقنن1على1البيئة1ال�سعودية1وامل�سرية1عام19981م.1



العنف االأ�شري املوجه �شد االأبناء املعوقني �شمعيا وعالقته بال�شلوك التكيفي د . عبد اهلل علي حممود بنيان

- 286 -

ويف الدرا�سة احلالية قام الباحث بالتاأكد من �سدق وثبات املقيا�س كما يلي:
�س���دق1املقيا�ص:1وذلك1بطريقة1ح�ساب1االت�ساق1الداخلي1على1عينة1قوامها1)25(1
طالب���ا1وطالبة1�ساوت1اأعمارهم1الأعمار1عينة,1ومت1ح�ساب1معامالت1االرتباط1بني1
االأبع���اد1الفرعية1والدرجة1الكلية1للمقيا�ص,11حيث1بلغت1معامالت1االرتباط1بني1

.)0,71-0,85(

ثب�ات املقيا��س:1مت1التحق���ق1من1ثبات1املقيا����ص1با�ستخدام1معادل���ة1الفا1كرونباخ1
(Cronbach  Alpha)1لالأبعاد1الفرعية1واملقيا�ص1ككل,1حيث1بلغ1)0,63-0,80(.

نتائج الدرا�صة ومناق�صتها:
الفر�سي�ة الأوىل:11توج���د1عالق���ة1ارتباطي���ه1دال���ة1اإح�سائي���ا,1ب���ني1درج���ات1العنف1
االأ�س���ري1املوج���ه1نح���و1االأبناء,1ودرج���ات1�سلوكه���م1التكيفي1عند1م�ست���وى1الداللة1

.1)0٫051(

11111وللتحقق1من1�سحة1هذه1الفر�سية,1فقد1مت1ح�ساب1معامل1االرتباط1لبري�سون1
واجلدول1رقم1)1(1يو�سح1ذلك.11

العنف األسري
السلوك التكيفي

مستوى الداللةمعامل االرتباط لبيرسون

572,0.01-اآلباء (ن=42)

445,0.01-األمهات (ن=42)

يت�س���ح1م���ن1خ���الل1اجل���دول1رق���م1)1(1ان1قيمة1معام���ل1االرتب���اط1لبري�سون1بني1
عنف1االآباء1و�سلوك1اأبنائهم1التكيفي1بلغت572,1(-)1يف1حني1بلغ1معامل1االرتباط1
لبري�سون1بني1عنف1االأمهات1و�سلوك1اأبنائهم1التكيفي445,1(-(1وكالهما1دال1عند1

1.)0,01(
ويعن���ي1ذل���ك1وج���ود1ارتباطا1�سالبا1بني1العن���ف1االأ�سري,1وال�سل���وك1التكيفي1لدى1
االأبن���اء,11بعالق���ة1عك�سية1متبادلة,1فاإذا1زاد1العنف1االأ�س���ري1قل1ال�سلوك1التكيفي,1

والعك�ص1�سحيح.
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1فالط���رق1الت���ي1ي�ستخدمه���ا1الوالدي���ن1يف1التعام���ل1م���ع1اأبنائه���م1توؤث���ر1يف1�سق���ل1
�سخ�سيته���م1يف1خمتلف1املج���االت1النف�سية,1واالجتماعي���ة,1واجل�سمية,1والعقلية,1
فاإذا1كانت1العالقة1االأ�سرية1مبنية1على1العنف1والرف�ص1بني1اأفرادها,1الختالفهم1
يف1ال�سكل1ووجود1فوارق1تختلف1عن1العاديني,1فاإن1لذلك1تاأثري1على1�سخ�سيتهم1
و�سلوكه���م1التكيفي,1ومعزز1الأفكار1العجز,1واملفاهيم1ال�سلبية1عن1الذات,1التي1قد1
ت�ساح���ب1االإعاق���ة,1االأمر1ال���ذي1يوؤدي1اىل1انع���دام1ات�ساق1الفرد1املعن���ف1مع1نف�سه1
وم���ع1من1حول���ه,1ومواجهة1م�ساكل1كثرية1�سواء1يف1�سحته���م1النف�سية1او1�سلوكهم1

التكيفي.

1وُيدع���م1ه���ذا1التف�س���ري1من1قبل1العديد1م���ن1الدرا�سات1الت���ي11اأو�سحت,1ان1طرق1
التن�سئة1غري1ال�سوية1توؤدي1معظم1االأحوال1اىل1اأ�سرار1نف�سية1واجتماعية1وعقلية,1
وان1م���دى1كفاءته���م1يف1ال�سل���وكات1املوؤدي���ة1اىل,1ال�سل���وك1التكيفي1يع���ود1اىل1هذه1
الو�سائل1من1التن�سئة1كدرا�سة1)ال�سويطي,2012؛1�سعيد,2011؛1كباجة,2011؛1اآل1

1.1)Barker et al,200911حمرز,2009؛1�سعبان,2005؛1مطر1وحنفي,2004؛
وعل���ى1عك����ص1ذلك1فقد1ا�ستنتجت1بع�ص1الدرا�سات1كدرا�سةAiman,2013 (1؛اآل1
حم���رز,20091؛1بني���ان,2005؛1عطي���ة,2005؛1املي���ل,2005؛1ال�سنع���اين,2009(1م���ن1
اأن1ا�ستخ���دام1ط���رق1تن�سئ���ة1ايجابية1و�سليمة1م���ع1االأبناء,1قد1اأ�سه���م1يف1رفع1بع�ص1
ال�سم���ات1اجلي���دة11ب�س���كل1ع���ام1ل���دى1اأبنائه���م,1كالن�س���ج1يف1امله���ارات1االجتماعية,1
وح�س���ن1التوافق1االجتماعي,1وامل�ساركة1يف1االأن�سطة1االجتماعية,1وارتفاع1مفهوم1
الذات,1وزيادة1التوافق1النف�سي,1وحت�سني1القدرة1على1التوا�سل,1وحت�سن11مهارات1

ال�سلوك1التكيفي1ب�سكل1جوهري.

الفر�سي�ة الثاني�ة:1ال1توجد1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1بني1متو�سط���ات1درجات1اأفراد1
العينة1يف1العنف1االأ�سري1املوجه1�سد1االأبناء1تبعا1ًملتغري1فئة1جن�ص1الوالدين1عند1

م�ستوى1الداللة1.1)0٫051(

1111وللتحق���ق1م���ن1هذه1الفر�سية1مت1ا�ستخدام1اختب���ار1)ت(1للمجموعات1امل�ستقلة,1
ويبني1اجلدول1رقم1)2(1نتائج1االختبار.
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المتغيرات
أمهات (ن= 42)آباء (ن=42) 

قيمة (ت)
مستوى 
الداللة المتوسط 

الحسابي
االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

السلوك 
العدواني

75,1619,1490,2621,463,400.01

يت�س���ح1م���ن1خ���الل1اجلدول1رق���م1)2(1وج���ود1ف���روق1بني1متو�س���ط1درج���ات1اأفراد1
العين���ة1يف1العن���ف1ح�سب1متغري1جن�ص1الوالدين1,1حي���ث1بلغ1)75,16(1لدى1االآباء,1
وبل���غ1)90,26(1ل���دى1االأمهات,1وهي1ف���روق1داللة1اإح�سائيا1عن���د1م�ستوى1)0٫01(1
ل�سالح1االأمهات1يف1امل�ستوى1االأكرث1اإ�ساءة1وعلى1هذا1ترف�ص1الفر�سية1ال�سفرية.
وي���رى1الباح���ث1ان1زياد1العنف1الت���ي1متيزت1به1االأمهات1عن1االآب���اء1جتاه1اأبنائهن1
,1نتيج���ة1ل���الأدوار1االآت���ي1يقمن1بها1يف1املن���زل,1وعلى1راأ�سها1رعاي���ة1ومتابعة1�سوؤون1
االأطف���ال,1ل���ذا1فهي1اأك���رث1ت�سادما1م���ع1�سلوكاته,1فتتولد1�سغ���وط1وانفعاالت1ترد1
باالإ�س���اءة1م���ن1جان���ب1االأم,1فالطف���ل1كم���ا1ي���رى1(Hervnkoh,1973)1امل�س���ار1ل���ه1
يف)اإ�سماعيل,)12000هو1الذي1يحدد1اأ�سلوب1التعامل1معه,1وذلك1ب�سبب1�سلوكاته1

امل�سكلة,1التي1تدفع1االأم1اىل1الق�سوة1يف1التعامل.1

وق���د1ي���رد1ذل���ك,1اىل1قلة1الدع���م1وامل�ساندة1من1قب���ل1االآباء1لزوجاته���م,1فاالأمهات1
اللوات���ي1ال1يتلق���ني1الدع���م1وامل�ساندة1من1قب���ل1اأزواجهم,1وال1يع�س���ن1عالقة1ودية1
 (Crockenberg1معهم,1يكن1اأكرث1اإ�ساءة1يف1التعامل1مع1اأبنائهن,1والعك�ص1�سحيح
(Lourie,1993 &1ومب���ا1ان1الطف���ل1يح���د1م���ن1حتقي���ق1االأم1لرغباته���ا1ويزي���د1
�سغوطه���ا,1كونه1حم���ور1االهتم���ام1االأول,1فيجب1ان1تعطيه1ج���ل1وقتها,1متجاوزة1
بذل���ك1راحته���ا,1مم���ا1يول���د1ل���دى1االأم1الت�س���رف1ب�س���كل1ع���دواين1نح���وه,1كم���ا1ان1
امل�سوؤولي���ة1الكب���رية1يف1خدمت���ه,1وعجزه���ا1اأحيانا1ع���ن1تلبية1حاجات���ه,1وجهلها1يف1
اإعاقت���ه,1يجعله���ا1اقل1�س���ربا1يف1حتمل1اأعبائه,1مما1ي�سفي1�سغًط���ا1متزايًدا1عليها1

فتتوجه1باالإ�ساءة1اإليه1)بنيان1وجندات,2013(.1

كم���ا1وق���د1يع���ود1ذل���ك1اىل1طبيعة1عالق���ة1االأم1بطفله���ا,1فقد1نقل1البت���ال1)2004(1
ع���ن1كوك1(Cooke,2000)1امل�سار1اإليهما1يف1العجمي1)2003(1ان1اأمهات1االأطفال1
املعاق���ني1اأك���رث1رف�س���ا1الأطفاله���ن1املعاقني,1وغ���ري1عاطفيات1جتاهه���ن1وكثريا1ما1

يلجاأن1اإىل1معاقبة1اأبنائهن1ب�سدة.
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1واختلف���ت1م���ع1درا�س���ة1كل1من1املي���ل1)2005(1وقد1يعود1ذل���ك1اىل1اختالف1العينة1
يف1الدرا�س���ة1فق���د1كان���ت1العينة1يف1درا�سة1املي���ل)2005(1على1املعاق���ني1عقليا,11فهم1
اأ�سح���اب1اإعاق���ة1وا�سح���ة1و�سعفهم1ملح���وظ,1وعجزهم1وا�سح,1بخ���الف1املعاقني1
�سمعي���ا,1الذي���ن1يتم1التعامل1معهم1كالعادين1يف1معظم1االأحيان,1فقد1يكون1جلوء1
الوالدي���ن1للتعام���ل1معه���م1بق�سوة1يكون1�سادرا1عن1جهله���م1يف1هذه1االإعاقة,1وقد1
يعتق���دون1اأنه���م1ج���راء1ت�سرفاته���م1ال�سلوكية1غري1ال�سوية1ت�س���در1من1قبلهم1عن1

ق�سد.1

الفر�سي�ة الثالث�ة :1ال1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا,1ب���ني1متو�سطات1درجات1اأفراد1
العين���ة1,يف1�سلوكه���م1التكيف���ي1تبعا1ًملتغري1فئ���ة1امل�ستوى1التعليم���ي1للوالدين1عند1

م�ستوى1الداللة1.1)0٫051(

11111وللتحق���ق1م���ن1هذه1الفر�سية1مت1ا�ستخدام1اختبار1)ت(1للمجموعات1امل�ستقلة,1
ويبني1اجلدول1رقم1)3(1نتائج1االختبار.

العددالمستوى التعليميالمتغيرات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة ت 
مستوى 
الداللة

1481,9225,231,310.05جامعي فأكثرآباء

2870,3230,15اقل من الثانوي

870,8731,880,330,00جامعي فأكثرأمهات

3474,9728,52اقل من الثانوي

يت�س���ح1م���ن1خ���الل1اجلدول1رق���م1)3(1وج���ود1ف���روق1بني1متو�س���ط1درج���ات1اأفراد1
العينة1يف1�سلوكهم1التكيفي1ومتغري1امل�ستوى1التعليمي1لالآباء,1حيث1بلغ1)81,92(1
ل���دى1االآب���اء1يف1التعلي���م1اجلامع���ي1فاأك���رث,1يف1ح���ني1بل���غ1)70,32(1ل���دى1االآباء1يف1
التعلي���م1اق���ل1من1الثانوي,1وه���ي1فروق1ت�س���ري1اإىل1داللة1اإح�سائي���ة1عند1م�ستوى1
)0٫05(1ل�سال���ح1فئ���ة1االآباء1يف1التعليم1اجلامعي1فاأكرث,اأما1متو�سط1درجات1اأفراد1
العين���ة1يف1�سلوكه���م1التكيفي1ومتغ���ري1امل�ستوى1التعليمي1ل���الم,1فقد1بلغ1)70,87(1
ل���دى1االأمه���ات1يف1التعلي���م1اجلامعي1فاأك���رث,1يف1حني1بل���غ1)74,97(1لدى1االأمهات1
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يف1التعلي���م1اق���ل1من1الثان���وي,1ويعني1ذلك1ع���دم1وجود1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1عند1
م�ستوى1الداللة1)0٫05(1وعلى1ذلك1ترف�ص1الفر�سية1يف1اجلزء1املتعلق1بامل�ستوى1

التعليمي1لالآباء,1وتقبل1يف1اجلزء1املتعلق1يف1امل�ستوى1التعليمي1لالأمهات.

وميك���ن1تف�س���ري1م���ا1اأظهرته1النتائج1فيما1يخ����ص1االآباء1ان1امل�ست���وى1التعليمي1يف1
الغالب1يرفع1املتعلم1اىل1ح�سن1الت�سرف1مع1من1حوله1ويزيد1من1تنظيم1االأمور1
باالجت���اه1االأف�س���ل,1فيرتف���ع1املتعل���م1عن1ا�ستخ���دام1اأ�سالي���ب1قد1تعيب���ه1وال1تتفق1
م���ع1م�ست���واه1التعليمي,1م���ع1اأبناءهم,1ذلك1الإدراكهم1ان1مث���ل1هذه1التعامالت1هي1
ق���دح1يف1�سخ�سيته���م,1عدا1ع���ن1معرفتهم1باالأ�س���رار1النف�سي���ة1واالجتماعية1التي1
ق���د1تن�س���ئ1ل���دى1االبن1املعنف,1كم���ا1ان1االآباء1املتعلمون1نتيجة1م���ا1خ�سعوا1له1من1
تعل���م1اأثن���اء1م�سريتهم1التعليمي���ة1يحاولوا1اأن1يرفعوا1من1ال�سم���ات1احل�سنة1لدى1
اأبنائه���م,1وهم1بهذه1االأ�ساليب1يدعمون1تكيف1اأبنائهم,1وما1�سالمة1الفرد1و�سحة1

�سلوكه1اإال1نتاج1تربية1علمية1مبنية1على1التفاهم1واحلب1والود.

اأم���ا1االآب���اء1يف1التعلي���م1اق���ل1م���ن1الثانوي1فق���د1يلج���اأون1اىل1العن���ف1نتيجة1نق�ص1
مهاراتهم,1وقلة1اخلربات1الرتبوية1احلديثة1التي1تدعو1اىل1تربية1اأف�سل1وح�سن1
تعام���ل1م���ع1االأبناء,1فهم1يجهلون1اأ�سرار1ونتائ���ج1ال�سلوك1العنيف1مع1اأبنائهم,1بل1
قد1يعتقدون1ان1تطبيق1مثل1هذه1االأ�ساليب1ي�ساعد1يف1ك�سب1الرجولة1واخل�سونة,1
نتيج���ة1اأف���كار1الرتبية1ال�سائدة1التي1كانوا1تعر�سوا1له���ا1يف1طفولتهم,1ان1كل1هذه1
االأ�ساليب1ال1بد1وان1ترتك1اآثارا1�سيئة1يف1منو1�سخ�سية1الطفل1و�سلوكه1التكيفي.1
وفيم���ا1يخ����ص1نتيج���ة1االأمهات,1يف�س���ر1ذلك1لت�ساب���ه1ادوار1االأمه���ات1يف1املنزل1مع1
اأبنائه���ن1اىل1ح���د1كبري1�س���واء1متعلمات1او1غري1متعلمات,1ف���االأم11مهما1كانت1فهي1
امل�سئول���ة1عن1تربي���ة1االأوالد1ومتابعة1�سوؤونهم1ال�سحية1والرتبوية,1كونها1االأكرث1
تفرغ���ا1م���ن1االأب,1فه���ي1اأثن���اء1مراجعاته���ا1الطبي���ة1والتدريبي���ة1لطفله���ا,1تلتقي1
االخ�سائ���ني,1وتط���رح1االأ�سئلة1وق���د1ت�ستفيد1من1خربات1بع����ص1املراجعني1الذين1
لديه���م1حال���ة1م�سابه���ة1البنه���ا,1فتزيد1من1خرباته���ا1وثقافتها1يف1كيفي���ة1التعامل1
مع1ابنها1وتنظيم1�سوؤونه1و�سلوكه,1وهذا1يولد1احلر�ص1واالهتمام1االأكرث1باالبن,1
لتعك����ص1حت�سره���ا1ووعيها1وم�سوؤوليتها,1اأم���ام1اأفراد1اأ�سرته���ا1واملجتمع.1كل1ذلك1
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جع���ل1هناك1ت�ساب���ه1بني1االأمهات1املتعلمات1وغري1املتعلم���ات1يف1املعلومات1اخلا�سة1
مبعامل���ة1اأبنائه���ن,1لت�سابه1اخلربات1الت���ي1يتعر�سن1لها,1والذي1عم���ل1على1اإزالة1
الف���روق1بينهم���ا1وجعله���ن1مت�سابه���ات1يف1التعام���ل,1وال���ذي1انعك����ص1عل���ى1�سل���وك1

اأبنائهم1التكيفي.11

كم���ا1ان1العالق���ة1العاطفي���ة1القوي���ة1ب���ني1االأم1وابنه���ا1والن�ساط���ات1الت���ي1تقوم1بها1
االأم1�س���واء1كان���ت1متعلم���ة1او1غ���ري1متعلمة1جت���اه1ابنها,1يولد1بينهم���ا1ترابط1قوي1
ومت���ني,1وه���ذا1الرتابط1يدفع1االأم1للبح���ث1والتق�سي1عن1احلل���ول1لت�ساعد1ابنها1
ليكون1اأف�سل1مما1هو1عليه,1كما1اأن1تطلعها1الإيجاد1ا�ستقاللية1لدى1ابنها1لتتفرغ1
الأداء1بع����ص1الن�ساط���ات1االأخرى,1يدفعها1اإىل1تعليمه1وتدريبه,1على1اال�ستقاللية1

واالعتماد1على1الذات1وهذه1كله1يدعم1منو1ال�سلوك1التكيفي1لدى1اأبنائهن.1

وق���د1ي���رد1�سب���ب1ذلك,1اىل1�سغ���ر1حجم1العين���ة1يف1فئ���ة1االأمهات1جامعي���ة1فاأكرث,1
والت���ي1�سكل���ت191%1من1العينة1الكلي���ة1لالأمهات,1فحال1ذل���ك1دون1اإي�ساح1الفروق1
بينهم���ا,1كم���ا1وتتفق1النتيجة-1فيما1يخ�ص1متغري1االآباء1املتعلمني-1يف1م�سمونها1

مع1درا�سة1)1الهم�ص,2008(.1

الفر�سي�ة الرابعة:1ال1توجد1ف���روق1دالة1اإح�سائيا,1بني1متو�سط���ات1درجات1اأفراد1
العينة1يف1�سلوكهم1التكيفي,1تبعا1ًملتغري1م�ستوى1االإعاقة1)1�سم1,1�سعاف1ال�سمع1(1

عند1م�ستوى1الداللة1.1)0٫051(

وللتحق���ق1م���ن1ه���ذه1الفر�سي���ة,1ا�ستخ���دام1اختب���ار1)ت(1للمجموع���ات1امل�ستقل���ة,1
واجلدول1رقم1)4(1يو�سح1نتائج1االختبار.

المتغيرات
ضعاف سمع ( ن=22)صم (ن=20)

قيمة (ت)
مستوى 
الداللة المتوسط 

الحسابي
االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

السلوك 
التكيفي

55,15
22,6091,50

22,38
5,220.01



العنف االأ�شري املوجه �شد االأبناء املعوقني �شمعيا وعالقته بال�شلوك التكيفي د . عبد اهلل علي حممود بنيان

- 292 -

يت�س���ح1م���ن1خ���الل1اجل���دول1رق���م1)4(1وجود1ف���روق1ب���ني1متو�سط1درج���ات1ال�سم1
و�سع���اف1ال�سم���ع1يف1�سلوكهم1التكيفي,1حيث1بلغ1)55,15(1لدى1ال�سم1يف1حني1بلغ1

)91,50(1لدى1�سعاف1ال�سمع,

1ل���ذا1ترف����ص1الفر�سية1ال�سفري���ة1ب�سبب1وجود1فروق1بني1اأف���راد1العينة1يف1درجة1
ال�سل���وك1التكيف���ي,1وه���ي1فروق1ت�س���ري1اإىل1داللة1اإح�سائية1عن���د1م�ستوى1)0٫01(1

ل�سالح1�سعاف1ال�سمع.1

وميكن1تف�سري1ذلك1اأن1لالإعاقة1ال�سمعية1ب�سكل1عام,1تاأثريات1على1الفرد1حتد1من1
قدرته1على1اأداء1اأدواره1االجتماعية,1وتوؤثر1يف1جوانب1النمو1املختلفة1لديه,1العقلي,1
وال�سخ�س���ي,1واالجتماع���ي,1والنف�س���ي,1وه���ذه1التاأث���ريات1ت���زداد1بزي���ادة1الفقدان1
ال�سمعي,1فتوؤثر1�سلبا1على1املهارات1االجتماعية,1وال�سخ�سية,1واللغوية,1والعقلية1
)قنديل,1995(1وهذا1ما1اأكدته1الدرا�سات1التي1بحثت1يف1تاأثري1م�ستويات1االإعاقة1
ال�سمعية1,على1تاأثريها1يف11درجة1التقبل1االجتماعي1الذي1يقل1كلما1زاد1الفقدان1
ال�سمع���ي1)عب���د1النب���ي,1998(1كم���ا1اأن1للخ�سائ����ص1التي1يت�سف1به���ا1كل1م�ستوى1
م���ن1م�ستوي���ات1املعاق���ني1�سمعي���ا,1دور1كبري1يف1تنمي���ة1ال�سلوك1التكيف���ي,1فاالأ�سم1
يفتق���ر1اىل1مه���ارات1التوا�س���ل1ب�س���كل1جيد,1وتنح�س���ر1يف1لغة1االإ�س���ارة1مما1يوؤدي1
اىل1�سعوب���ة1يف1االت�س���ال1الفكري1واللغ���وي1مع1اأقرانه,1وجتن���ب1مواقف1التفاعل1
االجتماع���ي,1والتفاع���ل1�سم���ن1عدد1حم���دود,1مما1يوؤثر1يف1ن�سجه���م1االجتماعي,1
وع���دم1من���و1قدراته���م1العقلي���ة1(Hallahan & Kauffman,1991)1وه���ذا1م���ا1
خل�س���ت1الي���ة1درا�سة1بارك���ر1واآخ���رونBarker et al,2009(1(1اىل1ان1الق�سور1يف1
اللغ���ة1والتوا�س���ل,1كان1�سبب���ا1يف1ارتفاع1امل�سكالت1ال�سلوكية1ل���دى1املعاقني1�سمعياً,1
وا�ستنت���ج1(Beer et al,2012)1اأن1اأي���ة1و�سيلة1ت�ستخدم1لزيادة1القدرات1ال�سمعية1
ل���دى1املعاق���ني1�سمعيا1فاإن1ذلك1يعمل1على1زيادة1القدرة1يف1التوا�سل,1االأمر1الذي1

يعمل1على1تنمية1ال�سلوك1التكيفي1نحو1االأف�سل.

م���ن1 ه���ي1 والت���ي1 لل�س���م,1 ال�سلبي���ة1 االآث���ار1 اك���رب1 م���ن1 اللغ���ة1 فق���دان1 كان1 ف���اإذا1
مظاه���ر1 اأه���م1 وم���ن1 االجتماع���ي,1 التوا�س���ل1 عل���ى1 امل�ساع���دة1 الو�سائ���ل1 اك���رب1
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فاقديه���ا1 عل���ى1 �سلبي���ة1 اآث���ارا1 لذل���ك1 ف���اإن1 نا�سج���ة1 غ���ري1 التكيف���ي,1 ال�سل���وك1
(Hallahan & Kauffman,1991)1وتنعك����ص1�سلب���ا1يف1ظه���ور1�سل���وكات1غ���ري1
تكيفي���ة,1ونق����ص1امله���ارات1االجتماعي���ة1حي���ث1وج���د1“ ريفي����ص1و1روث���روك1“ اأن1
امل�س���كالت1ال�سلوكي���ة1التي1اأبداها1االأطفال1ال�سم1تت�سابه1مع11امل�سكالت1ال�سلوكي�ة1
الت���ي1وج�دت1عند1مر�س���ى1اآخ�ري�ن1كامل�سكالت1ال�سخ�سية,وع���دم1الن�سج,1غري1اأن1
ال�س���م1متيزوا1بظه���ور1م�س���اكل1�سلوكية1فري���دة,1كم�سكالت1االنع���زال,1واالت�سال1
واالن�سح���اب1,1وال�سل���وك1غري1العاطفي1وال�سلبي,1اإن1مثل1هذه1ال�سلوكات1تنعك�ص,1
يف1احلرمان1من1تطوير1املعرفة1واملهارات1االجتماعية,1وت�سهم1يف1انعدام1التوافق1
الناج���ح1م���ع1املجتم���ع,1وال�سعور1بنق����ص1�سديد1ف���ى1تقدير1الذات1وق���درة1التعبري1
ع���ن1النف����ص,1مم���ا1يولد1لدي���ه1العديد1م���ن1ال�سم���ات1واخل�سائ�ص1غ���ري1املرغوبة1
كاحل�سا�سي���ة1املفرط���ة1ل���ردود1اأفع���ال1الغ���ري1وال�سك���وك1يف1ت�سرفاته���م,1وال�سع���ور1
باخل���وف1والف�س���ل1و�سرعة1اال�ستث���ارة1والع�سبية1)كا�س���ف,2004(1ومما1ال1�سك1اأن1

مثل1هذه1ال�سلوكات1موؤثرة1�سلبا1يف1ال�سلوك1التكيفي.

اأما1مهارات1التوا�سل1لدى1�سعاف1ال�سمع1فاإنها1متطورة1اأف�سل1مما1لدى1ال�سم,1
فيت���م1ا�ستغالله���ا1يف1زيادة1االت�سال1الفك���ري1مع1اأقرانهم,1وه���ذا1التوا�سل11ينمي1
بع����ص1امله���ارات1الت���ي1ت�سهم1يف1تط���ور1ال�سل���وك1التكيفي1لديهم,1وتنم���ي1القدرات1
العقلية1واملعرفية,1وهي1عوامل1اأ�سا�سية1يف1منو1ال�سلوك1التكيفي,1وهذا1ما1اأ�سارت1
األي���ه1الدرا�س���ات1املت�سمن1بحثها1يف1هذا1ال�سياق,1اأ�س���ارت1اىل1وجود1عالقة1ترابط1
 (Beer et al,2012)1ايجاب���ي1ط���ردي1بني1هذه1القدرات1ومنو1ال�سلوك1التكيف���ي
وان1مث���ل1ه���ذه1القدرات1تتاأثر1�سلبا1لوجود1�سبب1يحد1من1اال�ستفادة1من1املثريات1
احل�سي���ة1البيئي���ة,1كال�سمم1مثال,1مم���ا1يرتتب1عليها1حمدودي���ة1املعرفة1وق�سور1
يف1امل���دركات,1وتاأخر1يف1النمو1العقل���ي,1وا�سطراب1يف1ال�سلوك1التوافقي1والتكيفي111111111111

)1قنديل,1995(.1

وحنف���ي,2004؛1 )مط���ر1 درا�س���ة1 م���ع1 الفر�سي���ة1 ه���ذه1 نتائ���ج1 اتفق���ت1 وق���د1
خ�سيف���ان,2000؛;Van et al,2004; Beer et al,2012)1حي���ث1اأظه���رت1وجود1
�سم���ات1�سخ�سي���ة1ل���دى1ال�س���م1,1كامل�س���اكل1العاطفي���ة,1وال�سحي���ة,1ونتيج���ة1ذل���ك1
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يظه���رون1م�س���اكل1اجتماعية,1ونف�سي���ة1كالقل���ق,1واالإحباط,1واالكتئ���اب,1وفقدان1
اأن�سط���ة1املجتم���ع,1 امل�سارك���ة1يف1 ال�سهي���ة1الع�سب���ي,1وال�س���ره1الع�سب���ي,1وانع���دام1
وانخفا�ص1مفهوم1الذات,11وانه1ال1�سك,1ان1مثل1هذه1ال�سمات1والت�سرفات1الناجمة1
عنه���ا,1لها1تاأثريات1يف1انخفا����ص1ال�سلوك1التكيفي1ال�سخ�سي1واالجتماعي1والعام1
لديه���م,1ه���ذا1من1ناحية,1ومن1ناحية1اأخ���رى,1اأظهرت1هذه1الدرا�سات1اأن1اجتاهات1
اأولياء1االأمور1نحو1اأبنائهم1ال�سم1التي1تت�سف1بال�سلبية,1له1دورا1كبريا1يف1التاأثري1
عل���ى1ال�سلوك1التكيفي1لهم,1وبذلك1ميك���ن1لنتيجة1هذه1الفر�سية1اأن1تتفق1اأي�سا1
مع1درا�سة1كل1من1)1�سعيد,20111؛1عطية,2005؛1الببالوي,;1995اجلاحد,1976؛1

.)Powers,1995

الفر�سي�ة اخلام�سة: ال1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا,1بني1متو�سطات1درجات1اأفراد1
العينة1يف1�سلوكهم1التكيفي,1تبعا1ًملتغري1فئة1اجلن�ص1عند1م�ستوى1الداللة1

1.(10٫05(
11111وللتحق���ق1م���ن1هذه1الفر�سية1مت1ا�ستخدام1اختبار1)ت(1للمجموعات1امل�ستقلة,1

ويبني1اجلدول1رقم1)5(1نتائج1االختبار.

المتغيرات

ذكور (ن= 20)إناث (ن=22) 

قيمة (ت)
مستوى 
الداللة المتوسط 

الحسابي
االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

السلوك 
التكيفي

73,2725,6990,2020,222,360.05

يت�س���ح1م���ن1خ���الل1اجلدول1رق���م1)5(1وج���ود1فروق1ب���ني1متو�سط1درج���ات1االإناث1
والذك���ور1يف1�سلوكه���م1التكيف���ي1,1حي���ث1بل���غ1)73,27(1ل���دى1االإن���اث1يف1ح���ني1بل���غ1
)90,20(1ل���دى1الذكور,1لذا1ترف�ص1الفر�سي���ة1ال�سفرية1,ب�سبب1وجود1فروق1بني1
جن����ص1اأف���راد1العين���ة1يف1درج���ات1ال�سل���وك1التكيفي,1وه���ي1فروق1ت�س���ري1اإىل1داللة1

اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0٫05(1ل�سالح1الذكور.1
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ويف�س���ر1الباح���ث1هذه1النتيج���ة1يف1�سوء1ثقاف���ة1املجتمع,1واأ�سالي���ب1التن�سئة1التي1
ي�ستخدمه���ا1الوالدي���ن1عل���ى1ال�س���واء1والقائم���ة1عل���ى1تف�سي���ل1جن����ص1الذك���ورة,1
وا�ستخدام1اأ�ساليب1مع1الذكور,1تختلف1عما1ي�ستخدم1مع1االإناث,1فهم1يدفعونهم11
للت�س���رف1برجول���ة,1ويحملونه���م1ج���زء1م���ن1امل�سوؤولي���ات,1ويعتم���دون1عليه���م1يف1
االأمور1احلياتية,1ويعطوا1جزء1كبريا1من1احلريات,1ويرافقوا1اآبائهم1يف1املنا�سبات1
االجتماعي���ة,11ويرتك���وا1مع1اأقرانه���م1يلعبون1يف1ال�سوارع1واحل���ارات,1ان1مثل1هذه1
الثقاف���ات1وه���ذه1االأ�ساليب1,1وفرت1للذكر1فر�ص1امل�ساركة1واالندماج,1ولعبت1دورا1
كب���ريا1وهام���ا1يف1تكوي���ن1�سلوكه1و�سخ�سيت���ه,1وبذلك1اأ�سبع1حاجات���ه1البيولوجية1
والنف�سي���ة,1وه���ذا1يدع���م1االت���زان1االنفع���ايل1والق���درة1عل���ى1التواف���ق,1الت���ي1م���ن1
خاللهم���ا1مّن���ا1مهاراته1يف1ال�سلوك1التكيفي,1كما1ان1الذكور1اأكرث1تقبال1الإعاقتهم1
م���ن1االإن���اث1ل���ذا1فهي1اق���ل1�سررا1عل���ى1توافقه���م1ال�سخ�س���ي1و�سلوكه���م1التكيفي1

)عطية,2005(.1

1وبعك����ص1ذل���ك1ف���ان1ما1ميار�سه1االآب���اء1من1اأمن���اط1تن�سئة1مع1الذك���ور1قد1ي�سعب1
تطبيق���ه1م���ع1االأنث���ى,1فاالأنث���ى1بغ�ص1النظر1عم���ا1تت�سف1به1من1�سف���ات,1نادرا1ما1
ميك���ن1االعتماد1عليها,1فاخلوف1عليها1يتجاوز1املطلوب1كما1اأنها1حماطة1بحماية1
زائ���دة1تقي���د1ن�ساطاتها1وحتد1من1ت�سرفاتها,1وهذا1مينعهن1من1القيام1باأدوارهن1
االجتماعي���ة1حت���ى1ول���و1على1م�ستوى1�سي���ق1ولهذا1دور1كبري1يف1ع���دم1القدرة1على1
تنمي���ة1مه���ارات1ال�سلوك1التكّيفي.1اإن1مثل1هذا1النمط1من1التن�سئة1التي1يلجاأ1لها1
الوالدي���ن,1وم���ا1مييز1االأنثى1من1�سمات1�سخ�سي���ة1تختلف1عما1يت�سف1به1الذكور,1
وزي���ادة1ح�سا�سيتها)عطي���ة,1990(,1يوؤث���ر1�سلب���ا1عل���ى1ال�سل���وك1التكيف���ي1لالأنثى,1
وم���ن1ه���ذا1املنطل���ق1ميك���ن1اأن1تتواف���ق1نتائ���ج1ه���ذه1الفر�سية1م���ع1درا�س���ة1كل1من1111111111111111111111111111111

)1كباجه,2011؛1الهم�سن2008؛1نتيل,2007(.1

الفر�سية ال�ساد�سة:11ال1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيا,1بني1متو�سطات1درجات1اأفراد1
العينة1يف1�سلوكهم1التكيفي,1تبعا1ًملتغري1فئة1العمر1عند1م�ستوى1الداللة1.1)0٫05)
1111وللتحق���ق1م���ن1هذه1الفر�سية1مت1ا�ستخدام1اختب���ار1)ت(1للمجموعات1امل�ستقلة,1

ويبني1اجلدول1رقم1)6(1نتائج1االختبار.
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المتغيرات
12-10 (ن= (23األعمار من 9-7  (ن=19 ) األعمار من 

قيمة 
(ت)

مستوى 
الداللة المتوسط 

الحسابي
االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف المعياري

السلوك 
التكيفي

71,6323,5489,3423,042,450.05

1يت�س���ح1م���ن1خ���الل1اجل���دول1رق���م1)6(1وجود1ف���روق1ب���ني1متو�سط1درج���ات1اأفراد1
العين���ة1يف1�سلوكه���م1التكيف���ي1ومتغ���ري1فئ���ة1العمر1,1حي���ث1بل���غ1)71,63(1لدى1فئة1
االأعم���ار1م���ن1)9-7(1يف1ح���ني1بل���غ1)89,34(1لدى1فئ���ة1االأعمار1ب���ني1)12-10(,1لذا1
ترف����ص1الفر�سي���ة1ال�سفري���ة1,ب�سب���ب1وج���ود1ف���روق1ب���ني1اأعم���ار1اأف���راد1العينة1يف1
درج���ات1ال�سل���وك1التكيفي,1وه���ي1فروق1ت�س���ري1اإىل1داللة1اإح�سائي���ة1عند1م�ستوى1

)0٫05(1ل�سالح1فئة1االأعمار1بني1)10-12(1.

11111وميك���ن1تف�س���ري1ه���ذه1النتيجة1باأن1العمر1له1دور1اأ�سا�س���ي1يف1زيادة1منو1املهارات1
التكيفي���ة,1فاالأفراد1االأكرب1�سنا1يكونوا1اق���در1على1ممار�سة1الن�ساطات1التي1تدعم1
مث���ل1ه���ذا1النمو,1كما1ان1االأهل1واملجتمع1تختل���ف1نظرتهم1ملن1هم1يف1�سن1متقدم,1
ومب���ا1ان1ه���ذه1املرحل���ة1من1العم���ر121-110تقع1�سم���ن1مرحلة1الطفول���ة1املتاأخرة,1
والتي1تت�سف1باال�ستك�ساف1واملغامرات,1وزيادة1التحرر1الن�سبي1من1التمركز1حول1
الذات,1واملركزية1يف1االإدراك,1وزيادة1املرونة1يف1التفكري1)اأبو1حطب1و�سادق,1980(1
وتتط���ور1املج���االت1االنفعالية1والعاطفية1واالجتماعي���ة,1واحلركية,1مما1ميكنهم1
م���ن11التعب���ري1ع���ن1اأنف�سهم1وق�س���اء1حوائجهم11اخلا�سة,1كما1ان���ه1ميكن1االعتماد1
عليه���م1يف1متابع���ة1بع����ص1االأمور1وق�س���اء1حوائج1االأ�س���رة,1والتو�س���ع1يف1امل�ساركات1
االجتماعي���ة,1والق���درة1عل���ى1بن���اء1عالق���ات1وتنميته���ا,1وق���د1ينزع���ون1اىل1التمرد1
اأحيان���ا1على1بع����ص1القيود1التي1حتد1من1انطالقاته���م1ملعرفة1العامل1من1حولهم1
وفهمه,1فال�سلوك1التكيفي1يرتبط1طرديا1بالعمر1ويزداد1تعقيدا1مع1التقدم1فيه,1
فكلم���ا1زاد1عم���ر1الفرد,1زاد1وعيه1مبا1يحيط1به1من1م�ساكل1وتعلم1كيف1يتجاوزها1

.)Sparrow et al,1984)
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 (Sternberg1وتتف���ق1نتائج1هذه1الفر�سية1مع1ما1ا�ستنتج���ه1�سرتينغ1وكيوترمان
(Guterman,2006 &1ان���ه1كلم���ا1كان1عم���ر1الطفل1اكرب1كلم���ا1كان1تاأثري1العنف1

االأ�سري1عليه1اقل,1وهذا1مما1ال1�سك1فيه1يعمل1على1زيادة1�سلوكهم1التكيفي.1

املقرتحات و التو�صيات:
تفعي���ل1دور1اجله���ات1احلكومي���ة,1يف1جدي���ة1املحا�سبة1للم�سيئ���ني,1وو�سع1اآلية1 	

تنفيذي���ة1وا�سحة1يف1التن�سيق1فيما1بينها1الإيقاف1العنف1بكل1اأ�سكاله1)حقوق1
الطفل,1املدار�ص1واجلامعات,1امل�ست�سفيات,1مركز1االإيواء,1واملراكز1االأمنية(.

التثقي���ف1االإعالمي1والتوعية1حول1مو�سوع1العنف1االأ�سري1واآثاره1ال�سلبية,1 	
وكيفي���ة1الوقاي���ة1منه,1و�سبل1الت�س���دي1له,1خالل1و�سائل1االإع���الم1امل�سموعة1

واملرئية.
اإج���راء1تدخ���الت1يف1اجلوان���ب1املختلف���ة1البيئي���ة,1واالجتماعي���ة,1والطبي���ة,1 	

واالقت�سادية,1للمعاق1وا�سرته1لتفادي1اأ�سباب1والعنف.
عمل1درا�سات1م�سابهة1تاأخذ1عينات1عمرية1اقل,1او1فئات1اإعاقة1اأخرى,1ملعرفة1 	

حقيقة1حجم1االإ�ساءة1املوجه1لذوي1احلاجات1اخلا�سة.
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فعالي��ة التدري��ب على مه��ارات الوع��ي ال�صوتي يف خف���س بع�س 
ا�صطرابات النطق لدى الأطفال زارعي القوقعة اللكرتونية 

اإعداد
            د/ اأ�صرف ممد عبد احلميد                             د/اإيهاب عبد العزيز الببالوي 

  اأ�صتاذ م�صاعد بق�صم ال�صحة النف�صية                      اأ�صتاذ بق�صم ال�صحة النف�صية
كلية الرتبية - جامعة الزقازيق

اأوًل: مقدمة
تع���د1زراع���ة1القوقع���ة1اإح���دى1التقني���ات1املنت�س���رة1ب�س���كل1كب���ري1يف1الع���امل1
الي���وم,1واأ�سح���ت1هي1البدي���ل1اجلراحي1عن1التكبري1التقلي���دي1لل�سوت1من1خالل1
املعينات1ال�سمعية1للح�سول1على1خربة1�سماع1اأ�سوات1جيدة1ال1توفرها1تلك1املعينات1
ال�سمعي���ة,1وم���ن1ثم1اأ�سبح1م���ن1ال�سهل1تطور1منو1اللغة1لدى1�سغ���ار1االأطفال1ذوي1
ال�سمم1احل�ص1ع�سبي1ممن1ترتاوح1ن�سبة1ال�سمم1لديهم1ما1بني1�سديد1اإىل1�سديد1
1(Niparko, Tobey, Thal, isenberg, Wang, Quittner, et al. 2010).1جًدا

وق���د1اأك���دت1نتائ���ج1العدي���د1م���ن1الدرا�سات1اأن1هن���اك1الكثري1م���ن1الفوائد1
االإيجابي���ة1لزراع���ة1القوقع���ة1اأكرثه���ا1ه���و1التح�س���ن1يف1التوا�س���ل1وتقديرات1منو1
 (Ertmer, Strong, & Sadagopan, 2003; Papsin &املنطوق���ة اللغ���ة1
(Gordon, 2007؛1فم���ع1تطبي���ق1برام���ج1الفح����ص1ال�سام���ل1للموالي���د؛1وم���ن1
بينه���ا1فح����ص1ال�سم���ع,1مت1اكت�س���اف1ع���دد1كب���ري1م���ن1االأطف���ال1ال�س���م,1وجت���ري1
حالًي���ا1درا�س���ات1للتع���رف1عل���ى1فوائ���د1التدخ���ل1املبك���ر1باإج���راء1عملي���ات1زراع���ة1
زراع���ة1 اأن1 اإىل1 ت�س���ري1 الت���ي1 املتزاي���دة1 االأدل���ة1 م���ن1 العدي���د1 وهن���اك1 القوقع���ة,1
القوقع���ة1يف1عم���ر1مبك���ر1ي�س���كل1موؤ�س���ًرا1قوًي���ا1عل���ى1تطور1مه���ارات1اللغ���ة1لديهم

.(Miyamoto, Houston, & Bergeson, 2005)1
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اإن1التغ���ريات1الت���ي1ط���راأت1عل���ى1االكت�س���اف1والتدخ���ل1املبكري���ن1لالأطفال1
ال�س���م1مفاجئة1و�سريعة1(Hall, 2000).1واأدت1اإىل1تقليل1متو�سط1عمر1اكت�ساف1
 (American Speech Language11�سه���ًرا)االإعاق���ة1ال�سمعي���ة1ما1بني1)12– 25
(Hearing Association [ASHA], 2004.1اإذ1اأن1االكت�س���اف1املبك���ر1لل�سم���م,1
وزراع���ة1القوقع���ة1يف1عم���ر1مبك���ر1اأم���ر1ين�س���ح1به1املعني���ون1اأولي���اء1اأم���ور1االأطفال1
ذوي1ال�سم���م1احل����ص1ع�سب���ي,1حي���ث1يق���دم1الأبنائه���م1فر�س���ة1حقيقي���ة1لتنمي���ة1
واملوروفولوجي���ة,1 ال�سوتي���ة,1 امله���ارات1 لتنمي���ة1 باالإ�ساف���ة1 اللغوي���ة؛1 مهاراته���م1
واحلياتي���ة املدر�سي���ة,1 االأكادميي���ة1 االأن�سط���ة1 يف1 ت�ساعده���م1 الت���ي1 والرتكيبي���ة1

.(Schramm, Bohnert, & Keilmann, 2010)1

اإن1االأطف���ال1الذي���ن1ول���دوا1�سًم���ا,1اأو1اأ�سيب���وا1بال�سمم1قبل1عم���ر1الثالثة1
�سنوات1يفتقرون1اإىل1واحد1من1اأهم1العوامل1االأ�سا�سية1التي1جتعل1اكت�ساب1اللغة1
ب�س���كل1طبيع���ي1اأمر1غري1ممكن,1وهو1التفاعل1مع1البيئ���ة1ال�سمعية1املحيطة1بهم؛1
فعندم���ا1يح���دث1ق�س���ور1يف1وظيف���ة1اخلالي���ا1ال�سمعي���ة1امل�ستقبلة1)ع�س���و1كورتي1
Organ of Corti(1املوج���ودة1يف1االأذن1الداخلي���ة؛1يرتت���ب1على1ذلك1عدم1القدرة1
عل���ى1املعاجل���ة1ال�سمعية,1االأمر1الذي1يحرم1االأطف���ال1ال�سم1من1جتزئة1االأ�سوات1
الكالمي���ة1اإىل1فونيم���ات1*1وو�س���ع1تل���ك1الفونيمات1م���ع1بع�سها1البع����ص1من1اأجل1
ت�سكيل,1اأو1تكوين1كلمات,1اأو1جمل1جديدة,1ومن1ناحيٍة1اأخرى1ويف1بع�ص1احلاالت1
فاإن1التقنيات1احلديثة,1وبخا�سة1زراعة1القوقعة1ت�سمح1باإدراك1اأف�سل1لالأ�سوات1
الكالمي���ة,1وتزي���د1من1ق���درة1هوؤالء1االأطفال1على1املعاجل���ة1ال�سمعية؛1ومن1ثم1يف1
 (Miyamoto, Robbins, Svirsky,1التع���رف1عل���ى1خ�سائ����ص1اأج���زاء1ال���كالم

.Todd, Kirk, & Riley,1997)

اإن1زراع���ة1القوقع���ة1لالأطف���ال1الذين1يعانون1من1ال�سم���م1ال�سديد1وال�سديد1
ج���ًدا1اأ�سبح���ت1يف1االآون���ة1االأخ���رية1هي1اخلي���ار1االأف�س���ل,1واإذا1كانت1زراع���ة1القوقعة1
تكمن1بقوة1�سمن1�سياق1الدرا�سات1الطبية؛1فاإن1نتائجها1تظهر1يف1اجلوانب1اللغوية,1
والتعليمية,1والنف�سية,1واالجتماعية,1واملهني���ة؛1ولذلك1فمن1ال�سروري1اأن1ي�سارك1

*1هي1اأ�سغر1وحدة1�سوتية1)احلرف(. 11
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يف1ه���ذه1العملي���ة1ع���دد1كب���ري1م���ن1املهنيني1العامل���ني1مع1االأطف���ال1زارع���ي1القوقعة1
.(Archbold & O’Donoghue, 2009)

وم���ع1اأن1االأطفال1زارعي1القوقعة1يحققون1النمو1اللغوي1مب�ستوى1يقارب1
اأقرانه���م1ال�سامعني؛1اإال1اأن1تاأخ���ر1اللغة1ي�ستمر1وجوده1لدى1بع�ص1االأطفال1حتى1
بع���د1زراع���ة1القوقع���ةGeers(1,20041(.1وخا�س���ة1اأن1جمي���ع1االأطف���ال1الذي���ن1
اأجري���ت1عملي���ة1زراع���ة1القوقعة1له���م1يحتاج���ون1اإىل1تاأهيل1مكث���ف1وم�ستمر1بعد1
 (Lesinski, Hartrampf, Dahm,1زراعته���ا,1وه���و1م���ا1قد1ال1يلتزم1ب���ه1بع�سه���م

1.Bertram, & Lenarz, 1995)

ويع���د1مفه���وم1الوعي1ال�سوت���ي1اأ�سمل1واأو�سع1من1النط���ق,1وي�سري1اإىل1اأحد1
املكون���ات1اللغوي���ة1ال���ذي1يحك���م1الطريقة1الت���ي1من1خالله���ا1يتم1اإنت���اج1االأ�سوات1
الكالمي���ة1وتنميطه���ا,1ويحت���اج1اإىل1ح�سيلة1مم���ا1يعرف1بالفوني���م1التي1توجد1يف1
اأي1لغ���ة.1ومبعن���ى1اآخ���ر1فاإن1تل���ك1االأ�س���وات1التي1ت���وؤدي1وظيفته���ا1يف1اللغة1حيث1
تق���وم1بتحوي���ل1االإ�سارات1اإىل1معن���ى,1وتتطلب1وجود1تغي���ريات1يف1الفونيم1عندما1
حت���دث1يف1مواق���ف1�سوتي���ة1خمتلف���ة1وجمموع���ات1�سوتي���ة1ق���د1تظه���ر1يف1اللغ���ة1
(Fey, 1992).1وكم���ا1اأ�سار1هوفم���ان1(Hoffman, 1992)1اإىل1اأن1اإنتاج1االأطفال1
باملعلوم���ات1 فق���ط1 لي����ص1 يرتب���ط1 اال�سطراب���ات1 واإدراك1 الكالمي���ة,1 لالأ�س���وات1
ال�سوتي���ة,1اأو1املعرف���ة1ال�سوتي���ة1ولك���ن1يرتب���ط1مب�ستويات1اأعلى1م���ن1التنظيم1يف1

املعاجلة1اللغوية.1

وم���ن1اجلدير1بالذكر1اأن1الوعي1ال�سوتي1والنطق1مرتبطان1ب�سكل1مبا�سر1
(Roberts, 2005).1ووج���د1م���ان1وف���وي1(Mann and Foy, 2007)1اأن���ه1م���ن1
املرج���ح1اأن1يك���ون1هناك1ق�سور1يف1الوعي1ال�سوتي1لدى1االأطفال1الذين1مل1يتقنوا1
نط���ق1االأ�س���وات,1والذي���ن1حتدث1لديه���م1ا�سطرابات1يف1اإنت���اج1اأ�س���وات1معينة,1اأو1
مبعني1اآخر1لدى1من1يعانون1من1ا�سطرابات1النطق.1ولذلك1ك�سفت1نتائج1درا�سة1
كامه���ي1Kamhi (2006)1ع���ن1اأن1االأطف���ال1الذي���ن1لديه���م1ا�سط���راب1يف1الكالم1
ميكن1اأن1ي�ستفيدوا1من1التدريب1على1الوعي1ال�سوتي؛1الأنه1قد1يوؤدي1اإىل1حت�سن1
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النط���ق1لديه���م,1وات�س���ح1اأن1التدري���ب1عل���ى1النطق1والوع���ي1املتنامي1ب���كل1فونيم1
مب�ساحبة1تدريب1�سمعي1�سوتي1يزيد1من1مهارات1الكالم1لدى1هوؤالء1االأطفال.1

 (Chard and Dickson,1والوع���ي1ال�سوت���ي1فيم���ا1اأورد1�س���ارد1وديك�س���ون
(11999يوؤك���د1عل���ى1مدى1ق���درة1الطفل1على1فهم1االأ�سالي���ب1املختلفة1التي1ميكن1
مبقت�ساه���ا1جتزئة1اللغة1اإىل1مكون���ات,1اأو1وحدات1�سوتية1اأ�سغر1والتعامل1معها؛1
فالوعي1ال�سوتي1يت�سمن1مكونني1هما:1اإدراك1اأن1كل1كلمة1تتاألف1بال�سرورة1من1
اأ�سوات,1وقدرة1الطفل1على1جتزئة1الكلمة1وفقا1لهذه1االأ�سوات1والتعامل1معها.
ويتف���ق1نيكوال����ص1وج���ريز(Nicholas, and Geers, 2006, p. 286)1و1
كرو�س���ون1وج���ريز1(Crosson and Geers 2001, p. 381)1عل���ى1اأن1االأطف���ال1
زارع���ي1القوقع���ة1ال1يزالون1يتاأخرون1فى1اكت�سابه���م1للغة,1ويظهر1هذا1التاأخر1فى1
م�س���كالت1النط���ق1(Burkholder, & Pisoni, 2003, p. 63),1وع���دم1و�س���وح1

1.(Dillon, Cleary, Pisoni, & Carter, 2004, p. 39)1الكالم

واأ�سح���اب1الطريق���ة1ال�سوتي���ة1لع���الج1ا�سطراب���ات1النط���ق1يوؤك���دون1اأن1
االعتم���اد1عل���ى1الطريق���ة1ال�سوتي���ة1ال1يعن���ي1رف�ص1املب���ادئ1االأخ���رى1املوجودة1يف1
الطرق1االأ�سا�سية1لعالج1ا�سطرابات1النطق؛1بل1على1العك�ص1متاًما1فالنطق1يجب1
اأن1يتم1تنظيمه1ك�سمة1مهمة1لنمو1االأ�سوات1الكالمية1يف1اأي1نظرية,1وبالتايل1فاإن1
املب���ادئ1ال�سوتي���ة1ينبغ���ي1و�سعها1يف1االعتبار1عن���د1اإ�سافة1اأبع���اد1جديدة1ومنظور1
جديد1لفكرة1قدمية1ال1يعني1بب�ساطة1رف�ص1جميع1املبادئ1التي1مت1التحقق1منها1

1.(Fey, 1992)1والتثبت1من1�سدقها1و�سالحيتها

 (Easterbrooks, and Estes, 2007)1وي�س���ري1اي�سرتبروك�ص,1واي�ست�ص
اأن1االأطف���ال1زارعي1القوقع���ة1فى1حاجة1لتعلم1مهارات1الوع���ي1ال�سوتي1واكت�ساب1
الق���درة1عل���ى1ف���ك1الرم���وز1اللغوي���ة؛1االأم���ر1ال���ذى1ي���وؤدي1اإىل1زي���ادة1احل�سيل���ة1
اللغوي���ة1والفه���م1اللغ���وي1(p.84).1فلق���د1تو�سل���ت1نتائ���ج1درا�س���ة1كول���ن1واآخرون11111111111111111111111
1Colin, Magnan, Ecalle, Leybaert, (2006)ان���ه1كلم���ا1ارتف���ع1م�ست���وى1

الوعي1ال�سوتي1لدى1االأطفال1زارعي1القوقعة1ازداد1م�ستوى1اإدراكهم1للكالم.1
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ثانًيا: م�صكلة البحث وت�صاوؤلته:
عل���ى1الرغ���م1م���ن1اأن1زراعة1القوقع���ة1تنقل1االأطف���ال1من1ع���امل1ال�سم1اإىل1
ع���امل1ال�سامع���ني؛1اإال1اأن1ه���وؤالء1االأطف���ال1يحتاج���ون1اإىل1تدري���ب1مكث���ف1عل���ى1
م���دار1�سه���ور1و�سن���وات,1ومن1بني1م�س���كالت1التخاطب1التي1يظل1ه���وؤالء1االأطفال1
يعان���ون1منه���ا1ه���ي1معاناتهم1من1ا�سطراب���ات1النطق,1االأمر1ال���ذي1اأكدته1العديد1
 Adi –Bensaid, and Tubul –lavy, العلمي���ة1 والدرا�س���ات1 البح���وث1 م���ن1
 (2009); Evans and Deliyski (2007); Spencer and Guo, (2013);
1Steven and Cara (2000)؛1ولذل���ك1فه���م1يف1حاج���ة1اإىل1برام���ج1خلف�ص1تلك1
اال�سطراب���ات1لديه���م,1وبعد1قراءة1متاأنية1قام1بها1الباحثان1لالأ�ساليب1العالجية1
لتلك1اال�سطرابات1تبني1اأن1الرتاث1االأجنبي1من1البحوث1والدرا�سات1يوؤكد1على1
ال���دور1الفعال1للتدريب1عل���ى1الوعي1ال�سوتي1يف1خف�ص1ا�سطرابات1النطق,1ومن1
هنا1حاول1الباحثان1التعرف1على1فعالية1تنمية1مهارات1الوعي1ال�سوتي1يف1خف�ص1
ا�سطراب���ات1النطق1لدى1االأطفال1ال�سم1زارع���ي1القوقعة1االلكرتونية.1ومن1هنا1

تتحدد1م�سكلة1الدرا�سة1احلالية1يف1الت�ساوؤالت1التالية:
(11 ه���ل1يوجد1اخت���الف1بني1املجموعتني1التجريبي���ة1وال�سابطة1من1االأطفال1(

زارع���ي1القوقعة1االلكرتونية1على1مقيا�ص1كفاءة1النطق1امل�سور1يف1القيا�ص1
البعدي؟.

(21 هل1يوجد1اختالف1بني1القيا�سني1القبلي1والبعدي1للمجموعة1التجريبية1(
م���ن1االأطف���ال1زارع���ي1القوقع���ة1االلكرتوني���ة1عل���ى1مقيا����ص1كف���اءة1النطق1

امل�سور؟.
(31 هل1يوجد1اختالف1بني1القيا�سني1البعدي1والتتبعي1للمجموعة1التجريبية1(

م���ن1االأطف���ال1زارع���ي1القوقع���ة1االلكرتوني���ة1عل���ى1مقيا����ص1كف���اءة1النطق1
امل�سور؟.

ثالًثا: هدف البحث:
ت�سع���ى1الدرا�س���ة1احلالي���ة1للتع���رف1عل���ى1فعالي���ة1برنامج1لتنمي���ة1مهارات1
الوع���ي1ال�سوت���ي1يف1خف����ص1ا�سطراب���ات1النط���ق1ل���دى1االأطف���ال1ال�س���م1زارع���ي1

القوقعة1االلكرتونية.
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رابًعا: اأهمية البحث:
تتمثل1اأهمية1الدرا�سة1احلالية1يف1النقاط1التالية:

الأوىل: على1الرغم1من1االهتمام1الكبري1واجلاد1بفئة1زارعي1القوقعة1االلكرتونية1
يف1االأدبيات1الرتبوية1اخلا�سة1باللغة1االجنليزية؛1اإال1اأنهم1مل1يحظوا1بنف�ص1القدر1
م���ن1االهتم���ام1يف1البحوث1العربي���ة1-يف1حدود1امل�سح1املو�سع1الذي1ق���ام1به1الباحثان1
احلالي���ان1– با�ستثن���اء1درا�ست���ني1هم���ا1درا�س���ة1كل1م���ن:1الزب���ن1)2004(؛1عي�س���ي,1
وعبي���دات1)2010(1وكالهم���ا1ي�سب1يف1معني1واحد1هو1الربامج1التدريبية1لتنمية1

املهارات1ال�سمعية.

الثاني�ة:1ا�ستخدم���ت1يف1الدرا�س���ات1العربي���ة1العدي���د1م���ن1التدخ���الت1العالجي���ة1
خلف����ص1ا�سطراب���ات1النط���ق؛1اإال1اأن1اأي1من1هذه1املداخ���ل1مل1ي�ستخدم1– يف1حدود1
عل���م1الباحثان1– املدخل1ال�سوت���ي1يف1عالج1ا�سطرابات1النطق1وخا�سة1لدى1لدى1

االأطفال1ال�سم1زارعي1القوقعة1االلكرتونية.

الثالث�ة:1ق���د1يفيد1نتائج1ه���ذا1البحث1الباحث���ني1يف1التعرف1عل���ى1تكنيك1عالجي1
جديد1يوفري1بيئة1تدريبية1مبكرة1لعالج1ا�سطرابات1النطق1لدى1االأطفال1ال�سم1

زارعي1القوقعة1االلكرتونية.

ا: م�سطلحات البحث الإجرائية خام�سً

 “ 1:deafness with cochlear implants القوقع�ة1 زارع�و  ال�س�م 
ه���م1اأولئ���ك1االأ�سخا����ص1الذي���ن1يعانون1من1فق���دان1�سمعي1�سديد1ي���رتاوح1ما1بني111111111111111
)170– 2190*)1(1دي�سيبل(,1اأو1�سديد1جًدا1)190دي�سيبل1فاأكرث(,1والذين1ال1ميكنهم1
اال�ستف���ادة1م���ن1املعينات1ال�سمعية1االأخ���رى؛1ولذلك1يتم1اإج���راء1جراحة1لرتكيب1

القوقعة1االلكرتونية1لهم«.

القوقع�ة اللكرتوني�ةelectronic cochlea1:1“ه���ي1جه���از1اليك���رتوين1
�سغ���ري1يتم1تركيب���ة1لل�سخ�ص1ذي1ال�سمم1ال�سدي���د,1اأو1ال�سديد1جًدا,1وهي1تتكون1
م���ن1جزاأي���ن:1اأحدهما1خارجي1يزرع1حتت1اجللد1خل���ف1االأذن,1واالآخر1داخلي1يتم1

*)1(1الدي�سيبلDecibel (db)1:1هي1وحدة1قيا�ص1�سدة1ال�سمع. 12
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و�سع���ه1يف1القوقع���ة1بالقرب1م���ن1الع�سب1ال�سمعي؛1فرت�س���ل1االإ�سارات1من1اجلزء1
اخلارج���ي1اإىل1االأذن1الداخلي���ة1وحتويله���ا1لنب�سات1كهربائي���ة1يف1مناطق1خمتلفة1

يف1الع�سب1ال�سمعي”.

ا�سطراب�ات النط�قArticulation Disorders1:1“تعن���ي1خل���ل1يف1نطق1الطفل1
لبع����ص1االأ�س���وات*1)2(1اللغوية1تظهر1يف1واحد,1اأو1اأكرث1من1اال�سطرابات1التالية:1
االإب���دال1)نط���ق1�س���وت1بداًل1م���ن1�سوت1اآخ���ر(,1اأو1احل���ذف1)نطق1الكلم���ة1ناق�سة1
�سوًت���ا,1اأو1اأك���رث(,1اأو1التحري���ف1والت�سوي���ه1)نط���ق1ال�سوت1ب�س���ورة1ت�سبه1ال�سوت1
االأ�سلي1غري1اأنه1ال1مياثله1متاًما(,1اأو1االإ�سافة1)اإ�سافة1�سوت1زائد1اإىل1الكلمة(”.

مهارات الوع�ي ال�سوت�يPhonological Awareness1:1“تعني1قدرة1الطفل1
على1اإدراك1اآلية1اإخراج1االأ�سوات1اللغوية,1والكيفية1التي1تت�سكل1بها1هذه1االأ�سوات1
م���ع1بع�سها1لتكوين1املقاط���ع1والكلمات,1واجلمل,1وقدرته1عل���ى1التنغيم,1وتق�سيم1
اجلملة1اإىل1كلمات,1والكلمات1اإىل1مقاطع,1واملقاطع1اإىل1اأ�سوات؛1اإ�سافة1اإىل1مزج1

االأ�سوات1لتكوين1الكلمات”.

�صاد�ًصا: الإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة
زراعة القوقعة اللكرتونية:( 1)

القوقعة1االلكرتونية1عبارة1عن1جهاز1ي�ستخدم1الإنتاج1ا�ستثارة1�سوتية1من1
خ���الل1اال�ستث���ارة1الكهربي���ة1للع�سب1ال�سمعي,1وه���ذا1النوع1من1املعين���ات1ال�سمعية1
ين�س���ح1ب���ه1لالأطف���ال1ذوي1ال�سمم1ال�سدي���د,1وال�سديد1ج���ًدا,1اأو1الذي���ن1ال1ميكنهم1

1.(Westwood, 2003, p. 52)1اال�ستفادة1من1باقي1اأنواع1املعينات1ال�سمعية

وتعمل1زراعة1القوقعة1على1حتويل1االإ�سارات1ال�سمعية1اإىل1نب�سات1كهربية1
تقدم1ا�ستثارة1كهربية1لع�سب1ال�سمع1ال�سليم1من1خالل1اجتياز1الرتاكيب1احل�سية1
التالفة1يف1االأذن1الداخلية,1وت�ستمل1القوقعة1االلكرتونية1على1مكونني1اثنني1هما:
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املكون اخلارجي: وي�ستمل1امليكروفون1املعالج1وناقل1ال�سوت,1وجهاز1خارجي1( 1)
معال���ج1Speech Processorيق���وم1باختي���ار1وتنظي���م1االأ�س���وات1الت���ي1يت���م1
ا�ستقباله���ا1م���ن1قب���ل1امليكروف���ون,1ويعمل1عل���ى1تو�سيل1االإ�س���ارات1الكالمية1
وحتويلها1اإىل1ا�ستثارة1الكرتونية1ثم1نقلها1اإىل1اجللد1من1خالل1م�ستقبل1داخلي.

اجله�از الداخل�ي:1وي�ستم���ل1عل���ى1م�ستقب���ل1يتم1و�سع���ه1وزراعت���ه1جراحًيا1يف1( 2)
عظم���ة1اجلمجمة,1وجمموعة1االأقطاب1التي1يت���م1و�سعها1يف1القوقعة1قريب1
ج���ًدا1م���ن1ع�سب1ال�سمع,1وجه���از1خلية1الكمبيوت���ر1Computer Chip1يقوم1
بنقل1وا�ستقبال1وتن�سيط1االإ�سارات1من1اجلهاز1املعالج1ويحولها1اإىل1اإ�سارات,1
اأو1نب�سات1كهربائية,1اأما1االأقطاب1فهي1مكونة1من1)22(,1اأو1)24(1قناة1تعمل1
عل���ى1جتميع1النب�س���ات1الكهربائية1وتن�سيطها1ومن1ث���م1اإر�سالها1اإىل1مناطق1

.(Archbold & O’Donoghue, 2009)1خمتلفة1يف1الع�سب1ال�سمعي

اأخ�سائ���ي1 يق���وم1 اأ�سابي���ع1 ثالث���ة1 اأو1 باأ�سبوع���ني,1 العملي���ة1 اإج���راء1 1وبع���د1
ال�سمعي���ات1بتجهي���ز1اجله���از1اخلارج���ي1املعال���ج1وبرجمت���ه,1م���ن1خ���الل1تو�سيل���ه1
عل���ى1جه���از1كمبيوتر,1ومن1ثم1تركيبه,1وت�سغيله,1ويب���داأ1م�ستخدم1اجلهاز1ب�سماع1
االأ�سوات1الأول1مرة,1وتعد1متطلبات1ما1بعد1العملية1هي1االأهم,1وترتبط1بربامج1
تاأهيلي���ة1كث���رية1وتتطل���ب1الكثري1م���ن1اجلهد,1والوق���ت1من1قب���ل1م�ستخدم1جهاز1
زراعة1القوقعة,1وكذلك1فريق1التاأهيل1املكون1من1اأ�سرة1الطفل1االأ�سم,1واأخ�سائي1
التخاط���ب,1واأخ�سائي1ال�سمعيات,1واالأخ�سائ���ي1النف�سي,1والطبيب,1وتكون1بداية1
التاأهي���ل1بعم���ل1مبا�سر1بني1الطف���ل1االأ�سم1واأخ�سائي1التخاط���ب,1وذلك1لتمكينه1
من1التعود1على1االأ�سوات1املحيطة1به1والتعامل1معها1)اإيهاب1الببالوي,20101(.

اإن1خي���ار1زراع���ة1القوقعة1لالأطف���ال1ال�سم1على1حد1ق���ول1مار�سارك1والجن1
تب���دو1بالن�سب���ة1 1(Marschark, Lang, and Albertini, 2002) واألربتين���ي1

للوالدين1ال�سامعني1اأف�سل1تدخل1بعد1اكت�ساف1�سمم1اأبنائهم.

ولذل���ك1ف���اإن1زراع���ة1القوقع���ة1اأ�سبح���ت1اأك���رث1ارتباًط���ا1بالق���رار1اخلا����ص1
با�ستخ���دام1اللغ���ة1التعبريية1كو�سيل���ة1توا�سل1اأ�سا�سية1-1خا�س���ة1لدى1االأ�سر1التي1
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تتمت���ع1بال�سم���ع1الطبيع���ي1-1حي���ث1اأن1الزراع���ة1تق���دم1فر�س���ة1اأف�سل1لنم���و1اللغة1
.(Geers, 2004)1التعبريية1بداًل1من1التوا�سل1با�ستخدام1االإ�سارات

اإن1اله���دف1م���ن1زراع���ة1القوقع���ة1هو1تطوي���ر1امله���ارات1التوا�سلية1ل���دى1االأطفال,1
وعل���ى1نح���و1عام1ف���اإن1التاأهي���ل1ال�سمعي1با�ستخ���دام1القوقع���ة1فيم���ا1اأورد1اإبراهيم1

الزريقات1)2010(1يهدف1اإىل1حتقيق1ما1يلي:
(11 الوعي1باالأحداث1املختلفة1املنتجة1من1خالل1زراعة1القوقعة.(
(21 حتقيق1اأف�سل1فهم1ممكن1الإنتاج1الكالم1وال�سوت.(
(31 تطوير1اللغة1اال�ستقبالية1واللغة1التعبريية1ومبا1يوازي,1اأو1يناف�ص1االأقران1(

من1نف�ص1النوع1والعمر.
(41 فه���م1وقب���ول1املق���درات1واملح���ددات1اخلا�سة1بزراع���ة1القوقعة1ل���دى1الطفل1(

واالآباء1واالآخرين.
(51 �سم���ان1اأن1مه���ارات1التوا�س���ل1ال�سمعي���ة1ت�سه���م1عل���ى1نح���و1كام���ل1يف1النمو1(

ال�سامل1للطفل.

وك�سفت1نتائج1الدرا�سات1التي1تناولت1منو1اللغة1لدى1االأطفال1ذوي1ال�سمم1
احل����ص1ع�سب���ي1ممن1اأجريت1عملي���ة1زراعة1القوقعة1لهم1يف1عمر1مبك���ر,1اأن1معدل1
النم���و1اللغ���وي1لديهم1يفوق1ما1لدى1اأقرانه���م1ممن1مل1يحظوا1بتلك1العملية,1هذا1
اإىل1جان���ب1التط���ور1ال�سريع1يف1النمو1اللغوي1الذي1يقارب1االأطفال1طبيعي1ال�سمع1
 (Anderson, Weichbold, D’Haese, Szuchnik, Quevedo, et al.
 Bollard,11.2004وهذا1ما1�سبق1اأن1اأكدته1درا�سة1بوالرد,1وكوت,1وبوب,1وباري�سري)
1Chute, Popp and Parisier (1999)اأن���ه1مبقارن���ة1مع���دالت1من���و1اللغ���ة1لدى1
االأطفال1بعد1زراعة1القوقعة1وجد1اأنها1قد1ت�سل1اإىل1معدلها1لدى1اأقرانهم1طبيعي1

ال�سمع.

تاأثري فقدان ال�سمع على اللغة والنطق:( 2)
ت�س���ري1املع���دالت1العاملي���ة1اإىل1اأن1هن���اك1طف���اًل1م���ن1ب���ني1كل1)1000(1طف���ل1
حدي���ث1ال���والدة1يع���اين1م���ن1ال�سم���م1احل����ص1ع�سب���ي,1كم���ا1اأن1هناك1ما1ب���ني1)12– 
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3(1اأطف���ال1ل���كل1)1000(1طف���ل1يع���اين1م���ن1�سم���م1والدي1يزي���د1ع���ن1)40(1دي�سيب
ل1111111111111111111111111111*3(Preisler, 2001, p. 619)1,1ويف1الفئ���ة1العمري���ة1م���ا1ب���ني1)16
 (Hallahan, &11منهم1من1ال�سمم,1اأو1�سعف1ال�سمع)%17(1�سنة1يعاين1)0٫13 –
(Kauffman, 2006, p. 323؛1فعل���ى1�سبي���ل1املثال1يف1اململكة1املتحدة1يولد1�سنوًيا1
)840(1طفاًل1اأ�سًما1ترتاوح1�سدة1الفقدان1ال�سمعي1لديهم1ما1بني1ال�سمم1ال�سديد1
وحت���ى1�سديد1جًدا,1وهناك1طف���اًل1اأ�سًما1من1بني1كل1)1000(1طفل1يبلغ1عمره1)3(1
�سنوات,1ترتفع1تلك1الن�سبة1اإىل1طفلني1بني1كل1)1000(1طفل1فيما1بني1عمر1)19– 
16(1�سن���ة,1م���ع1العلم1اأن1)90%(1من1ه���وؤالء1االأطفال1هم1اأبناء1الأ�سر1طبيعية1ال�سمع1111111111111111

1.(Barker, Robertes, & Wright, 2010, p. 303)

كم���ا1اأن1فق���دان1ال�سمع1هو1اأحد1اأهم1امل�س���كالت1ال�سائعة1يف1مرحلة1الطفولة1
بالواليات1املتحدة1االأمريكية,1اإذ1مت1التعرف1على1ما1بني1)12– 3(1اأطفال1ر�سع1من1
ب���ني1كل1)1000(1طفل1يعاين1من1فق���دان1�سمعي1يرتاوح1بني1الب�سيط1اإىل1ال�سديد1
جًدا1يف1كال1االأذنني,1وتزداد1هذه1الن�سبة1تقريًبا1لت�سل1اإىل1)6(1اأطفال1من1بني1كل1
 (American Speech Language Hearing11طف���ل1يف1عم���ر1املدر�س���ة)1000(
 Association, 2010; Centers for Disease Control and Prevention,
(1.2010كم���ا1يوؤك���د1نورثرين1وداونز(Northern, & Downs, 2002, p. 3) 1اأن1
يف1الواليات1املتحدة1االأمريكية1يولد1يومًيا1)33(1طفاًل1فاقًدا1لل�سمع,1واأن1االأطفال1
الر�سع1)يف1احل�سانات1بعد1الوالدة(1معر�سني1لفقدان1ال�سمع؛1فعلى1االأقل1يظهر1
فق���دان1ال�سم���ع1ب�س���كل1ملح���وظ1ل���دى1طفل1م���ن1ب���ني1كل1)50(1طفاًل1م���ن1هوؤالء1

االأطفال.

ويف1درا�سة1م�سحية1اأجريت1يف1م�سر1قام1بها1عبد1احلميد,1واخلطيب,1وعلي,1
 (Abdel-Hamid , Khatib , Aly, Morad, and Kamel,1وم���راد,1وكام���ل
(2007 لتقدي���ر1م���دى1انت�س���ار1واأ�سب���اب1�سع���ف1ال�سم���ع.1م���ن1)6(1حمافظ���ات1مت1
اختياره���ا1ع�سوائيا1)االإ�سكندرية,1والدقهلي���ة,1واالأق�سر,1ومر�سى1مطروح,1واملنيا,1
ا1من1فاقدي1ال�سمع.1ك�سفت1 و�سمال1�سيناء(,1ومت1خاللها1مت1فح�ص1)4000(1�سخ�سً

11)2(1يعني1باالأ�سوات1حروف1التهجي1التي1تنطق. 13
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النتائ���ج1ع���ن1اأن1ن�سبة1االنت�سار1ب�سكل1عام1و�سل���ت1اإىل1)16%(1مع1عدم1وجود1فروق1
ب���ني1اجلن�س���ني.1وكانت1هن���اك1فروق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1بني1الفئ���ات1العمرية1يف1
املحافظ���ات؛1اإذ1�سجل���ت1حمافظ���ة1مر�س���ى1مط���روح1اأعلى1مع���دل1انت�س���ار1للفقدان1
ال�سمعي1)25٫7%(1وكانت1�سمال1�سيناء1هي1اأدنها1بن�سبة1)13٫5%(,1و1قد1كان1التهاب1
االأذن1الو�سط���ى1)30٫8%(1ال�سب���ب1االأك���رث1�سيوًع���ا1لفق���دان1ال�سم���ع,1يليه���ا1�سم���م1

ال�سيخوخة1)%22٫7(.1

وللتع���رف1عل���ى1ذوي1فق���دان1ال�سم���ع1ممن1ت���رتاوح1�سدة1الفق���دان1ال�سمعي1
لديه���م1م���ا1بني1ال�سديد1اإىل1الت���ام1والذين1يحتاجون1اإىل1زراع���ة1القوقعة1يف1م�سر1
قام���ت1به���ا1ن���ور1الدي���ن1وحم���اد1(Nour El-Din and Hamed, 2008) للك�سف1
ع���ن1اأه���م1اأ�سب���اب1االإعاقة1ال�سمعية1يف1م�س���ر1والتي1اأجريت1عل���ى1)950(1طفاًل1من1
ذوي1ال�سم���م1ال���والدي.1وق���د1ك�سف���ت1النتائج1ع���ن1اأن1ن�سبة1ذوي1الفق���دان1ال�سمعي1
احل�س���ي1الع�سب���ي1ال�سدي���د1)71-190دي�سيب���ل(1نح���و1)144٫2%(,1فيم���ا1كان���ت1ن�سبة1
ذوي1الفق���دان1ال�سمع���ي1احل�س���ي1الع�سب���ي1العمي���ق1)اأك���رث1م���ن1901دي�سيبل(1نحو1
)124٫3%(1م���ن1ن�سب���ة1فاق���دي1ال�سمع1يف1م�سر,1وق���د1كان1زواج1االأق���ارب1هو1ال�سبب1
الرئي����ص1لالإ�ساب���ة1باالإعاق���ة1ال�سمعي���ة1حي���ث1كان���ت1ن�سبته���م1بني1عين���ة1الدرا�سة1

)71٫2%(,1اأما1غري1االأقارب1فكانت1ن�سبتهم1)%28٫8(.

وقد1اأكدت1نتائج1الدرا�سة1التي1قام1بها1عبد1املجيد,1وعمران,1وداردير,1وعبد1
(Abdel- Meguid, Omran, Dardir, Abdel- واآخ���رون1 وغ���راب1 ال���روؤوف1
���ا1م���ن1ذوي1 (1Raouf, Ghorab, et al., 2008والت���ي1اأجري���ت1عل���ى1)59(1�سخ�سً
الفق���دان1ال�سمع���ي1)م���ن1251عائل���ة1م�سري���ة(1اأن1)166٫1%(1منه���م1ي���رتاوح1فقدان1

ال�سمع1لديهم1بني1ال�سديد1اإىل1العميق.

اإن1اللغ���ة1اأداة1مهم���ة1الكت�ساب1املعرف���ة1وامل�ساركة1يف1املجتمع1ط���وال1احلياة,1
وتاأخ���ر1من���و1اللغة1من1املمكن1اأن1يرتتب1عليه1اآث���ار1كثرية1على1احلياة1االجتماعية1
والتعليمية1لالأطفال,1واحل�سول1يف1�سن1مبكرة1وبجودة1عالية1على1ا�ستثارة1لغوية1
�سمعية1يعد1اأمًرا1�سرورًيا1لنمو1الكالم,1وغياب,1اأو1انخفا�ص1تلك1املثريات1ال�سمعية1
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يوؤدي1اإىل1تاأخر1منو1الكالم,1اأو1منوه1ب�سكل1غري1مالئم1لدى1العديد1من1االأطفال1
1.(Moeller, 2007)1ال�سم

وتع���د1اللغ���ة1اأكرث1مظاهر1النم���و1تاأثًرا1باالإعاق���ة1ال�سمعية؛1فهناك1عالقة1
طردية1وا�سحة1بني1�سدة1االإعاقة1ال�سمعية1من1جهة,1ومظاهر1النمو1اللغوي1من1
جه���ة1اأخرى؛1ومما1يدلل1على1اأثر1االإعاقة1ال�سمعية1على1النمو1اللغوي1انخفا�ص1
اأداء1ال�سم1على1اختبارات1الذكاء1اللفظية؛1اإ�سافة1اإىل1تاأثر1مظاهر1النمو1اللغوي1
ب�س���دة1االإعاق���ة1ال�سمعي���ة؛1فكلم���ا1زادت1درج���ة1االإعاق���ة1ال�سمعي���ة1زادت1امل�سكالت1
اللغوي���ة,1وعل���ى1ذلك1يواج���ه1االأفراد1ذوو1االإعاق���ة1ال�سمعية1ال�سدي���دة1وال�سديدة1
ج���ًدا1م�سكالت1يف1�سماع1االأ�س���وات1ومتييزها,1كما1اأنهم1يكونون1غري1قادرين1على1
�سم���اع1االأ�س���وات1بدون1ا�ستخ���دام1املعين���ات1ال�سمعية؛1وبالتايل1يعان���ون1من1تاأخر1
لغوي,1وم�سكالت1كالمية1)فاروق1الرو�سان,1,19961�ص1�ص11461–147؛1اإبراهيم1

الزريقات,1,20031�ص541(.

اإن1االأطفال1الذين1اأ�سيبوا1بفقدان1ال�سمع1قبل1اكت�ساب1اللغة1يحرموا1من1
القدرة1على1�سماع1وفهم1الكالم؛1مما1يعوقهم1عن1تعلم1مهارات1اللغة1اال�ستقبالية1
واللغة1التعبريية1التي1ي�ستخدمها1املحيطون1بهم1يف1البيت,1واملدر�سة,1واملجتمع؛1
اإ�ساف���ة1اإىل1ذل���ك1ف���اإن1اإعاقته���م1ال�سمعية1تعيقهم1ع���ن1امل�سارك���ة1يف1االأن�سطة1مع1
اأقرانهم؛1مما1يوؤدي1اإىل1ق�سور1يف1مهارات1التوا�سل1اللفظي1الوظيفي,1وبالتايل1
1.(Dobie, & Van Hemel, 2004, p. 180)1تنمية1املهارات1اللغوية1ب�سكل1عام
وبذل���ك1يع���د1االفتق���ار1اإىل1اللغ���ة1اللفظي���ة1وتاأخ���ر1النم���و1اللغ���وي1اأخطر1
النتائ���ج1املرتتب���ة1عل���ى1االإعاق���ة1ال�سمعي���ة؛1ولذل���ك1يع���اين1ال�س���م1م���ن1�سعوبات1
يف1تركي���ب1اجلم���ل1ب�س���ورة1وا�سح���ة,1وعادة1م���ا1يخلطون1بني1مع���اين1ومدلوالت1

الكلمات1)عبد1الرحمن1�سليمان,1واإيهاب1الببالوي,20051(.

اإن1ذوي1ال�سم���م1ال�سدي���د1وال�سديد1جًدا1يعانون1من1ق�سور1�سديد1يف1اللغة1
1.(Delage & Tuller 2007)1اللفظية؛1اإ�سافة1اإىل1امل�سكالت1ال�سوتية1والنحوية
كم���ا1اأنه���م1يعان���ون1م���ن1م�س���كالت1يف1ا�ستخ���دام1اأ�سماء1املف���رد,1واجلم���ع,1وامللكية؛1
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اإ�ساف���ة1اإىل1اأخط���اء1القواع���د1النحوي���ة؛1مم���ا1يجعله���م1يعان���ون1م���ن1م�سكالت1يف1
اللغ���ة1التعبريي���ة,1وعدم1القدرة1على1تو�سيح1ما1يريدون1التعبري1عنه1لالآخرين؛1
ولذلك1فهم1يحتاجون1اإىل1مدخالت1�سمعية1كثرية1ملا1لها1من1تاأثري1اإيجابي1على1
.(McGuckian & Henry, 2007)1اإك�سابهم1مهارات1اللغة1التعبريية1ال�سليمة

وي�س���ري1هااله���ان1وكوفم���ان1(Hallahan and Kauffman, 2006) اإىل1
اأن1هن���اك1ثالثة1اآثار1لالإعاقة1ال�سمعية1على1النمو1اللغوي,1وخا�سة1لدى1االأفراد1

الذين1يولدون1�سًما,1وهي:

(11 اأن1ه���وؤالء1االأطف���ال1ال1يتلق���ون1اأي1ا�ستجاب���ة1�سمعي���ة1ك���رد1فع���ل1�سمعي1من1(
االآخرين1عندما1ي�سدرون1اأي1�سوت1جتاه1االآخرين.

(21 1ال1يح�سل1هوؤالء1االأطفال1على1تعزيز1لفظي1منا�سب1من1االآخرين1عندما1(
ي�س���درون1االأ�س���وات1يف1املواق���ف1املختلف���ة؛1وبالتايل1فه���م1حمرومون1من1

معرفة1النتائج1املرتتبة1على1اإ�سدار1االأ�سوات1جتاه1االآخرين.
(31 1ال1يتمك���ن1ه���وؤالء1االأطف���ال1م���ن1�سم���اع1النم���اذج1الكالمية1م���ن1االآخرين؛1(

وبالتايل1ال1حتدث1عملية1التقليد1لالأ�سوات,1وال1يتعلمون1نطق1االأ�سوات1
.(pp. 274 – 275)1اللغوية1ب�سهولة

ا�سطرابات النطق لدى زارعي القوقعة اللكرتونية:( 3)
وال���كالم1 اللغ���ة1 يتاأخ���رون1يف1من���و1مه���ارات1 ال�س���م1 االأطف���ال1 اإن1معظ���م1
اإىل1وق���ت1زراع���ة1القوقع���ة1االأم���ر1ال���ذي1ي���وؤدي1اإىل1فق���ر1مدخالته���م1احل�سي���ة1
اأثن���اء1الف���رتة1احلرج���ة1لنمو1التوا�س���ل,1واالأطف���ال1الذين1اأجري���ت1عملية1زراعة1
القوقع���ة1له���م1يف1عمر1مبك���ر1يكت�سبون1اللغة1ب�سكل1عام1مبع���دل1م�سابه1لالأطفال1
ال�سامع���ني1االأم���ر1ال���ذي1يقل���ل1وي�سد1الفج���وة1يف1منو1اللغ���ة1بعد1زراع���ة1القوقعة11111111111111111111111111111111111111111111111
(Kirk, Miyamoto, Lento, Ying, O’Neill, T., et al., 2002).1وه���و1
م���ا1ك�سف���ت1عنه1نتائج1اإحدى1الدرا�سات1م���ن1اأن1معدل1اكت�ساب1اللغة,1ومنوها1بعد1
زراعة1القوقعة1كان1مماثاًل1الأقرانهم1ال�سامعني,1وذلك1على1الرغم1من1اأن1مهارات1
اللغ���ة1التعبريي���ة1ال1زال���ت1اأقل1من1االأقران1ال�سامعني1يف1جمي���ع1املراحل1العمرية111111111111111111111111111111111111
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(Miyamoto, et al., 1997).1ويف1نف����ص1ال�سي���اق1مت1قيا����ص1مهارات1اللغة1لدى1
االأطفال1ال�سم1قبل1وبعد1زراعة1القوقعة,1وك�سفت1النتائج1اأن1معدل1النمو1اللغوي1
بع���د1الزراع���ة1جتاوز1م���ا1كان1يتوقع1من1االأطف���ال1ال�سم,1وقد1كان���ت1النتائج1دالة1
اإح�سائًيا1عند1)0٫001(,1ومماثلة1لتلك1التي1لدى1اأقرانهم1ذوي1ال�سمع1الطبيعي,1
على1الرغم1من1وجود1فروق1فردية1بينهم,1ويف1املتو�سط1فاإن1زراعة1القوقعة1حتد1
 (Svirsky, Robbins, Iler –Kirk, Pisoni, &1من1زيادة1التاأخر1يف1امل�ستقبل
(Miyamoto, 2000.1كما1اأن1الزراعة1املبكرة1للقوقعة1متكن1االأطفال1ال�سم1من1
فهم1واإدراك1املثريات1ال�سمعية1اأثناء1الفرتة1احلرجة1لنمو1مهارات1اللغة1والكالم1

1.(Kirk, Miyamoto, Ying, Perdew, & Zuganelis, 2000)

اإن1و�س���وح1ال���كالم1ب���ني1عمر1�سنت���ني1وخم�ص1�سن���وات1بعد1زراع���ة1القوقعة1
م���ن1املمك���ن1التنب���وؤ1ب���ه1م���ن1خ���الل1الق���درة1عل���ى1فه���م1ال���كالم1يف1�س���ن1مبك���رة1
ومن���و1 1.(O’Donoghue, Nikolopoulos, Archbold, & Tait, 1999)
اللغ���ة1التعبريي���ة1ب�س���كل1وا�س���ح1يع���د1نتيج���ة1مثالي���ة1يت���م1تقييمه���ا1م���ن1خ���الل1
 (Allen, Nikolopoulos, Dyar, & القوقع���ة1يف1مرحل���ة1الطفول���ة1 زراع���ة1

.O’Donoghue, 2001)

ويوؤك���د1انرت�ستاي���ن1(Unterstein, 2010)1على1اأهمية1زراعة1القوقعة1يف1
تنمي���ة1مهارات1اللغ���ة1اال�ستقبالية1واللغة1التعبريية1ل���دى1ذوي1ال�سمم1ال�سديد,1

مبا1يجعلهم1مت�ساويني1اإىل1حد1كبري1مع1اأقرانهم1طبيعي1ال�سمع.1

ولك���ن1التباي���ن1يف1االأداء1بني1االأطف���ال1زارعي1القوقعة1يرج���ع1اإىل1العديد1
م���ن1العوام���ل1ت�سم���ل:1العم���ر1عن���د1بداية1ال�سم���م,1وم���دة1احلرمان1م���ن1ال�سمع,1
والعم���ر1عند1زراع���ة1القوقع���ة1(Ertmer & Mellon, 2001).1وي�سيف1جري�ص1
وبرير1(Geers and Brenner, 2003)1اأن1هناك1عوامل1عديدة1بخالف1العمر1
ف1عليها1ولكن1لها1تاأثري1مماثل,1اأو1تاأثري1 عند1زراعة1القوقعة1من1ال�سعب1التعرُّ
اأك���رب؛1مثل:1طبيعة1تعليم1الطفل,1وطريق���ة1التوا�سل1امل�ستخدمة,1ومقدار1ونوع1

التدريب1التاأهيلي1الذي1يح�سل1عليه1الطفل.
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اإن1االأطف���ال1الذي���ن1اأجري���ت1عملي���ة1زراع���ة1القوقع���ة1لهم1قبل1عم���ر1العام1
�س���وف1يتقدم���ون1يف1مه���ارات1اللغة1التعبريي���ة1عن1االأطفال1الذي���ن1متت1زراعتها1
له���م1يف1�س���ن1الحق���ة,1واأن1هن���اك1عالق���ة1�سلبية1ب���ني1العم���ر1عند1زراع���ة1القوقعة1
ومع���دالت1من���و1الكالم؛1مما1ي�سمح1بدرا�سة1تاأثري1الف���رتات1احل�سا�سة1لنمو1اللغة1
وال���كالم,1واأن1ه���ذه1االجتاه���ات1ال1ت���زال1منخف�سة1برغ���م1اأنها1تو�س���ح1خ�سائ�ص1
امل�سارك���ني1وخرباته���م1الت���ي1م���ن1املمك���ن1اأن1توؤث���ر1عل���ى1نتائ���ج1اللغ���ة1وال���كالم

.(Holt & Svirsky, 2008)1

وللمقارن���ة1ب���ني1مه���ارات1اللغ���ة1ل���دى1زارع���ي1القوقع���ة1وطبيع���ي1ال�سم���ع1
وفوك����ص111111111111111111111111111111111111111 وروث1 �سك���ور1 ق���ام1 �سن���ة1 114  – 15 ب���ني1 م���ا1 اأعماره���م1 ت���رتاوح1 مم���ن1
(Schorr, Roth, and Fox, 2008)1بتقيي���م1كال1املجموعت���ني1لنط���ق1كلم���ات1
جدي���دة1للغ���ة1التعبريي���ة1واال�ستقبالي���ة,1وبن���اء1اجلم���ل,1واالإع���راب,1وق���د1�سج���ل1
زارع���و1القوقع���ة1درجات1منا�سب���ة1لعمرهم1عل���ى1قيا�سات1اللغة1املتع���ددة,1مع1ذلك1
كان1اأداوؤه���م1اأقل1م���ن1اأقرانهم1طبيعي1ال�سمع,1والذاك���رة1ال�سمعية1ق�سرية1االأمد1

لالأطفال1زارعي1القوقعة.

 (Adi –Bensaid,1وك�سف���ت1نتائ���ج1درا�س���ة1عدي1ب���ن1�سعي���د,1وتيبي���ل1اليف
(1and Tubul –lavy, 2009اأن1الكلمات1التي1ينطقها1االأطفال1ال�سم1قبل1زراعة1
القوقع���ة1تت�سم1باأنها1خالية1من1االأ�سوات1ال�ساكنة,1وينتجون1كلمات1ت�ستمل1على1
�س���وت,1اأو1�سوت���ني1من1االأ�س���وات1املتحركة؛1باالإ�سافة1لك���رثة1ا�سطرابات1الكالم1
النمائي���ة,1بينم���ا1بعد1الزراعة1حت�س���ن1اإنتاجهم1للكلمات1التي1به���ا1اأ�سوات1�ساكنة,1

كما1حت�سن1منوهم1اللغوي.

ولتقيي���م1و�س���وح1ال���كالم1والنط���ق1لفرتة1م���ن1الوقت1ل���دى1جمموعة1من1
زارعي1القوقعة1ممن1مت1زراعتهم1لهم1منذ1)8(1�سنوات,1اأو1يزيد1افرت�ست1درا�سة1
 (Dawson, Blamey, Dettman, Rowland, Barker, داو�س���ون1واآخ���رون1
(1Tobey, et al., 1995اأن1اأداء1اإنت���اج1ال���كالم1بع���د1العملي���ة1�سيك���ون1اأعل���ى1من���ه1
قبله���ا.1وقد1مت1ت�سميم1اختبار1للك�س���ف1عن1و�سوح1الكالم1عند1ا�ستخدام1اجلمل,1
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واختب���ار1النط���ق1لقيا����ص1الكالم1غري1املث���ار1بالتقليد1على1عين���ة1مكونة1من1)11(1
م�س���ارك1عل���ى1املقيا����ص1االأول,1و)10(1عل���ى1االختب���ار1الث���اين1ممن1قام���وا1بزراعة1
القوقع���ة1ذات1)22(1قن���اة.1وق���ام1)9(1م���ن1امل�سارك���ني1با�ستكم���ال1املقيا�س���ني.1وكان1
العم���ر1عن���د1زراع���ة1القوقع���ة1ي���رتاوح1ما1ب���ني181-120عاًما1مم���ن1قام���وا1بزراعتها1
فيم���ا1ب���ني1عمر1عام1وحت���ى1اأربع1�سن���وات1وخم�سة1اأ�سه���ر.1واأ�سارت1النتائ���ج1اإىل1اأن1
ن�س���ف1امل�سارك���ني1على1املقيا�سني1قد1حققوا1حت�سن1دال1لبع�ص1الوقت1واأن1اأدائهم1
بع���د1الزراع���ة1كان1اأف�س���ل1عم���ا1قبله���ا1ب�س���كل1دال1اإح�سائًي���ا.1كما1ظه���ر1حت�سن1يف1
ال�سواكن1يف1اأول1الكلمة1واأو�سطها1ونهايتها,1وفى1االأ�سوات1الوقفية1واالحتكاكية1
واالنزالقي���ة1�س���واء1كان���ت1�ساكن���ة,1اأو1متحرك���ة.1وعل���ى1الرغم1م���ن1احلرمان1من1
املعلوم���ات1ال�سمعي���ة1يف1الطفول���ة1املبكرة1فاإن1ن�سف1امل�سارك���ني1قد1حققوا1حت�سن1

يف1و�سوح1الكالم1والنطق1بعد1الزراعة1والتدريب1ال�سوتي.1

اأم���ا1درا�س���ة1�ستيف���ن1وكارا1(Steven and Cara, 2000)1فق���د1ا�ستهدفت1
قيا�ص1النطق1لدى1االأطفال1م�ستخدمي1القوقعة؛1فعلى1الرغم1من1فوائد1زراعة1
القوقع���ة1العدي���دة1التي1اأكدتها1الدرا�سات1واالأبحاث1ال�سابقة؛1اإال1اأنها1ك�سفت1عن1
االأطفال1م�ستخدمي1القوقعة1�سي�ستمرون1يف1التاأخر1عن1اأقرانهم1يف1نف�ص1العمر1
الزمن���ي1يف1من���و1نطق1االأ�س���وات.1وب�سكل1خا�ص1وعلى1االختب���ارات1املقننة1للنطق1
مث���ل1اختب���ار1جولدمان1فري�ستو1فاإن1عدد1كبري1م���ن1االأطفال1زارعي1القوقعة1قد1

اأحرزوا1درجات1اأقل1من1اأقرانهم1من1االأطفال1ممن1هم1يف1نف�ص1عمرهم.

 (Seifert, Oswald, Bruns,1فيم���ا1ا�ستهدفت1درا�سة1�سيفريت1واآخ���رون
(1Vischer, Kompis, and Haeusler, 2002التع���رف1عل���ى1التغ���ريات1ف���ى1
ال�س���وت1والنط���ق1ل���دى1االأطف���ال1زارع���ي1القوقع���ة.1ان1االخت���الف1ف���ى1االأ�سوات1
الكالمي���ة1يت�س���كل1من1خ���الل1االإ�سارات1ال�سوتية1االأولية1و�س���كل1منطقة1النطق.1
ومن1هذا1امليكانزم1فاإن1هناك1نربات1معينة1واإ�سكال1لكل1�سوت1متحرك.1والهدف1
م���ن1الدرا�س���ة1احلالي���ة1ه���و1درا�س���ة1ال���رتددات1االأولي���ةF0(1(1لالإ�س���ارة1ال�سوتية1
واأول1ثالث���ة1مكون���ات,1اأو1مركب���ات1(F1-F3)1كمح���ددات1للنط���ق1ل���دى1االأطف���ال1
ال�س���م1ف���ى1فرتات1زمنية1خمتلفة1بعد1زراع���ة1القوقعة.1ومقارنتهم1مع1جمموعة1
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 Kay CSL1م���ن1االأطف���ال1طبيع���ى1من���و1الكالم.1وم���ن1خالل1ا�ستخ���دام1مقيا����ص
14300Bمت1التع���رف1عل���ى1الرتددات1االأولية1ومركباتF1- F3 1لل�سوت1املتحرك1
ال�سوي�سرى1واالأملاين/اأ/على1فرتات1خمتلفة1بعد1الزراعة1لدى1)20(1طفاًل1اأ�سم1
ت���رتاوح1اأعماره���م1بني1)3٫8-10٫21(1من1خالل1حتلي���لLPC1,1اأو1حتليل1الرتميز1
اخلط���ى1التنب���وؤى.1ووجد1اأن1االأطفال1الذي���ن1اأجريت1لهم1الزراعة1قبل1ميالدهم1
الراب���ع1مل1يظه���روا1اأي1انحراف1فى1الرتددات1االأولية1ع���ن1اأقرانهم1عادي1ال�سمع1
املتجان�س���ني1معه���م1ف���ى1العمر1والن���وع,1بينما1ظه���رت1فروًقا1دال���ة1اح�سائيا1لدى1
االأطف���ال1الذي���ن1مت1زراعة1القوقعة1لهم1فى1عمر1اأك���رب.1وكان1املركب1االأول1ثابت1
ج���ًدا1ل���دى1جميع1االأطف���ال1وظهر1انحراف1متيي���زى1عن1املع���دل1الطبيعى.1وفى1
املرك���ب1الث���اين1والثال���ث1متك���ن1االأطف���ال1من1تنمي���ة1اأج���زاء1اأو�س���ع1واأ�سمل1ولكن1
هن���اك1انح���راف1منظومى1فى1تلك1املركب���ات1باإرتفاع,1اأو1انخفا����ص1القيم.1وكانت1
الن�سبة1F1- F21فى1املعدل1الطبيعى1لدى1االأطفال1زارعي1القوقعة1فى1عمر1اأكرب1
مقارن���ة1باملعاق���ني1�سمعيا.1وت�سري1نتائج1الدرا�سة1احلالي���ة1اأن1ال�سم1ذوى1ال�سمم1
ال���والدى1الذي���ن1يح�سلون1على1زراع���ة1القوقعة1قبل1عمر1اأرب���ع1�سنوات1يكت�سبون1
قدرة1اأف�سل1على1التحكم1فى1ال�سمع1عند1الكالم1ويكونوا1طبيعيني1فى1تردداتهم1

االأولية1وتتح�سن1مهاراتهم1فى1النطق.

اأم���ا1درا�س���ة1اإيفان���ز1وديلي�سك���ي1(Evans and Deliyski, 2007) فق���د1
ا�ستهدف���ت1التع���رف1عل���ى1التغ���ري1ف���ى1ال�س���وت1والنطق1ل���دى1ثالثة1م���ن1الذكور1
الرا�سدي���ن1ال�سم1قب���ل1وبعد1زراعة1القوقع���ة1ب�ستة1اأ�سه���ر.1وا�ستخدمت1الدرا�سة1
املقايي����ص1االآتية:1مقيا����ص1لقيا�ص1الرتددات1االأولية,1ومقيا����ص1االأ�سوات1الهادئة1
وم���دى1ال���رتددات1والتباي���ن1F01ومع���دل1F01ومعدل1الكالم1وذل���ك1للتعرف1على1
املك���ون,1اأو1املرك���ب1االأول1والثاين1لالأ�سوات1املتحرك���ة1فى1�سياقات1خمتلفة1واإنتاج1
االأ�س���وات1املتحرك���ة.1ومت1قيا����ص1خ�سائ����ص1اإنت���اج1االأ�سوات1املتحرك���ة1من1خالل1
التع���رف1عل���ى1املركب1االأول1والثاين1فى1االأ�سوات1املتحرك���ة1فى1�سياقات1خمتلفة1
ومق���دار1التباي���ن1ف���ى1F21ومع���دل1التباي���ن1فيه���ا.1كم���ا1مت1ا�ستخ���دام1مقايي����ص1
اإدراكي���ة1للنغمة1وتباين1النغمة1واختالفها1وتباين1ارتفاع1ال�سوت1ومعدل1الكالم1
والنربات1بغر�ص1املقارنة.1واأ�سار1جميع1امل�ساركني1اإىل1زيادة1فى1الرتددات1االأولية1
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عل���ى1االأق���ل1ف���ى1�سي���اق1واح���د1وحقق���وا1تغ���ري1ف���ى1االأ�س���وات1االأنفية1متي���ل1نحو1
العادي���ة1مقارن���ة1بال�سابطة1م���ن1العاديني.1ومت1احلكم1عل���ى1اثنني1من1امل�ساركني1
م�ستخدمى1التوا�سل1اللفظى1اللغوي1باإنتاج1االأ�سوات1املتحركة1مبتو�سط1%97٫21
م���ن1الدق���ة1مقارن���ة1مب�ستخدمى1لغ���ة1االإ�سارة1حقق���وا1ن�سبة1منخف�س���ة1من1دقة1

اإنتاج1االأ�سوات1املتحركة.

 (Hocevar-Boltezar, واآخ���رون1 هو�سيف���ار1 درا�س���ة1 ا�ستهدف���ت1 كم���ا1
(1Boltezar and Zargi, 2008التع���رف1عل���ى1التغ���ريات1ال�سمعي���ة1ف���ى1نط���ق1
االأ�س���وات1املتحرك���ة1ل���دى1االأطف���ال1والرا�سدي���ن1ال�س���م1بع���د1زراع���ة1القوقع���ة.1
�س���ارك1ف���ى1الدرا�س���ة1)13(1م���ن1االأطفال1ال�س���م1ذوى1�سمم1ما1قب���ل1اللغة1و)12(1
م���ن1الرا�سدي���ن1ال�س���م1ذوى1�سم���م1ما1بعد1اللغ���ة.1ومت1حتليل1مناذج1م���ن1اأ�سوات1
االأ�س���وات1املتحرك���ة1املعزول���ة1/اأ/,1/و/,1/ي/1مل���ن1زرع���ت1له���م1القوقع���ة1يف1ف���رتة1
ت���رتاوح1ب���ني61-112�سهًرا1قبل1اإجراء1البحث.1وكانت1ترددات1املكون1االأول1والثاين1
وف���ى1ن�سبة1جمي���ع1االأ�سوات1املتحرك���ة1ومناطق1مثلث1االأ�س���وات1املتحركة1قد1مت1
ح�سابه���ا1ومقارنته���ا1بع���د1الزراعة1وبع���د1م���دة61-1121�سهر.1وبالن�سب���ة1للرا�سدين1
مل1تظه���ر1فروق1دالة1ف���ى1مكونات1الرتددات1وفى1ن�سبة1جميع1االأ�سوات1املتحركة1
اجلانبي���ة1ومناط���ق1مثل���ث1االأ�س���وات1املتحرك���ة.1وم���ن1ناحي���ة1اأخ���رى1ظهر1تغري1
ملح���وظ1ف���ى1مكون1الرتددات1لدى1جمموعة1من1ال�سم1)13(1ذوى1�سمم1ما1قبل1
اللغة.1وبعد1الزراعة1وجد1اأن1هناك1انخفا�ص1فى1ترددات1املكون1االأول1/و/1وتغري1
ف���ى1املك���ون1االأول1/ي/1ف���ى1ات�س���اع1م�ساحة1املتح���رك1والذى1مت1التعب���ري1عنه1باأنه1
زيادة1فى1منطقة1مثلث1االأ�سوات1املتحركة.1وتقرتح1النتائج1اأنه1من1اأجل1حتقيق1
نتائج1اأف�سل1فى1النطق1ينبغى1اأن1يتم1ادراج1العالج1التخاطبى1املنتظم1فى1تاأهيل1

االأ�سخا�ص1ال�سم1بعد1زراعة1القوقعة.

 (Baudonck, Dhooge,1يف1ح���ني1ا�ستهدف���ت1درا�س���ة1بودون���ك1واآخ���رون
(1D’haeseleer, and Van Lierde, 2010املقارن���ة1ب���ني1اأمن���اط1االأخط���اء1فى1
االأ�س���وات1ال�ساكن���ة1ب���ني1االأطفال1ال�س���م1زارعي1القوقع���ة1وذوى1معين���ات1ال�سمع1
االأخ���رى1م���ن1ذوي1االإعاقة1ال�سمعية1ما1قب���ل1اكت�ساب1اللغة1يف1هولندا.1وتفرت�ص1
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الدرا�سة1اأن1م�ستخدمى1معينات1ال�سمع1التقليدية1اأقل1فى1مهارات1اإنتاج1االأ�سوات1
ال�ساكن���ة.1وع���الوة1على1ذلك1مت1درا�س���ة1تاأثري1العمر1عند1زراع���ة1القوقعة1ودرجة1
فق���دان1ال�سم���ع.1اأجريت1هذه1الدرا�سة1املقارنة1على1عين���ة1)29(1طفاًل1من1زارعي1
القوقع���ة1يف1عم���ر1)9(1�سن���وات1و)32(1طف���اًل1م���ن1م�ستخدم���ى1املعين���ات1ال�سمعية1
االأخ���رى1يف1عم���ر1)9(1�سن���وات1و)11(1�سهر1الذين1ا�ستخدموا1مع���ني1ال�سمع1الأول1
م���رة1قب���ل1عمر1�سنتني.1وكان1من1بني1امل�سارك���ني1)19(1طفاًل1زرعوا1القوقعة1قبل1
عم���ر1)5(1�سن���وات.1وكان1م���ن1ب���ني1االأطفال1فاق���دى1ال�سمع1)9(1م���ن1ذوى1عتبات1
ال�سمع1اأعلى1من1)90(1دي�سيبل1و)15(1من1ذوى1عتبات1ال�سمع701-190دي�سيبل.1مت1
ا�ستث���ارة1كالم1االأطفال1للح�سول1على1العينة1الكالمية1من1خالل1اختبار1ت�سمية1
ال�س���ور1ومت1ت�سجيله���ا1بال�سوت1وال�سورة1لتحليلها1�سوتًي���ا.1واأ�سارت1النتائج1اإىل1
اأن1هناك1زيادة1فى1االأخطاء1ال�سوتية1وال�سوتية1لدى1االأطفال1ال�سم1ذوى1عتبة1
ال�سمع1اأعلى1من1)70(1دي�سيبل.1ومل1تظهر1فروق1دالة1بني1االأطفال1ال�سم1زارعي1
القوقع���ة1وم�ستخدم���ى1معين���ات1ال�سم���ع1االأخ���رى1ذوى1عتب���ات1ال�سم���ع1اأق���ل1م���ن1
)70(1دي�سيب���ل.1واأن1جمي���ع1االأطفال1زارعي1القوقعة1بعد1خم�ص1�سنوات1كانوا1اأقل1
ب�س���كل1دال1اح�سائًيا1فى1االأخطاء1ال�سوتية1وال�سوتية1عن1االأطفال1ذوي1االإعاقة1
ال�سمعي���ة.1وت�ستنت���ج1الدرا�س���ة1اأن1االأطف���ال1زارعي1القوقعة1اكرث1كف���اءة1فى1اإنتاج1
ال�سواك���ن1م���ن1االأطفال1ال�سم1ذوى1عتبات1�سم���ع1)70(1دي�سيبل,1اأو1اأكرث.1وعالوة1
عل���ى1ذل���ك1اأ�سارت1النتائج1اأنه1حتى1بعد1عم���ر1)5(1�سنوات1فاإن1الزراعة1من1املمكن1

اأن1يكون1لها1تاأثريات1ومميزات1على1اإنتاج1الطفل1لالأ�سوات1ال�ساكنة.

فيم���ا1تق���دم1درا�سة1�سبن�س���ر1وج���و1(Spencer and Guo, 2013) تقريًرا1
ع���ن1تط���ور1ال�سواك���ن1فى1اأول1اأربع1�سن���وات1بعد1زراعة1القوقع���ة,1وذلك1من1خالل1
اأح���د1اختب���ارات1النط���ق1املقنن���ة,1واختب���ار1جولدم���ان1وفري�ست���و1للنط���ق1ال�سورة1
الثانية1)2002(.1وا�ستخدمت1الدرا�سة1العمر1كمحك1لعدد1)32(1طفاًل1من1زارعي1
القوقعة1قبل1عمر1)30(1�سهًرا.1ومت1عمل1قائمة1باالأ�سوات1ال�ساكنة1التى1ينتجها1
االأطف���ال1وكان1معظمه���ا1يت�س���م1باأخط���اء1فى1ح�سيل���ة1ال�سواكن؛1مث���ل:1احلذف,1
واالإب���دال.1وم���ن1خ���الل1ا�ستخدام1قائم���ة1ح�سيل���ة1ال�سواكن1والدرج���ات1املعيارية1
اأ�س���ارت1الدرا�س���ة1اأن1االأطفال1زارع���ي1القوقعة1قد1اكت�سبوا1اأمن���اط1ت�سبه1اأقرانهم1
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م���ن1نف����ص1العمر1الزمنى1طبيع���ى1النمو.1واأ�س���ارت1النتائ���ج1اأن1م�ستخدمى1زراعة1
القوقعة1يحتاجون1وقت1لتن�سيق1مبادئ1تنظيم1اأع�ساء1النطق1فى1املدخالت1التى1
يح�سل���ون1عليها1م���ن1زراعة1القوقعة.1ومن1املالئم1اأن1يك���ون1طول1مدة1ا�ستخدام1
القوقع���ة1وفًق���ا1للعمر1الزمنى1فى1غ�سون1)4(1�سنوات1عن���د1مقارنة1تطور1النطق1

لدى1اقرانهم1ال�سامعني.

وللمقارن���ة1ب���ني1املحكات1ال�سوتية1ف���ى1الرتددات1االأ�سا�سي���ة1واملكون1االأول1
والث���اين1لل�س���وت1ل���دى1االأطفال1زارعي1القوقع���ة1واأ�سوات1االأطف���ال1م�ستخدمى1
 Bernadete and de1مكربات1ال�سوت1ال�سخ�سية1قامت1درا�سة1برنادت1ودي1�سوزا
1Souza (2013)بالتطبيق1على1)18(1طفاًل1منهم1)12(1ذكًرا1و)6(1اإناث1عمرهم1
ي���رتاوح1ب���ني51-17�سن���وات.1ومت1احل�سول1على1العينات1م�سجل���ة1من1خالل1معمل1
�سوت1فى1اأحد1عيادات1اأمرا�ص1الكالم1فى1جامعة1ريو.1واأ�سارت1حتليالت1املحكات1
ال�سوتي���ة1للرتددات1اال�سا�سية1واملك���ون1الثاين1حلذف1املتحرك1/اأ/1واملكون1االأول1
والثاين1لرتددات1املتحرك/اأ/1فى1املقطع1/با/1اأن1هناك1فروًقا1دالة1اإح�سائًيا1بني1
زارع���ي1القوقعة1وطبيع���ي1ال�سمع1واأن1هناك1فروًقا1دالة1اإح�سائًيا1بني1املجموعات1
الثالث���ة.1وت�ستنت���ج1الدرا�س���ة1اأن1االأطف���ال1م�ستخدم���ى1زراعة1القوقع���ة1يقدمون1
قي���م1�سمعي���ة1قريبة1م���ن1التى1يقدمه���ا1االأطفال1طبيع���ى1ال�سم���ع1واأن1تلك1القيم1
تك���ون1اأك���رث1كفاءة1عندما1يقدمه���ا1االأطفال1م�ستخدمى1اأجه���زة1مكربات1ال�سوت1

الفردية.

الوعي ال�سوتي لدى زارعي القوقعة اللكرتونية:( ))
للتع���رف1عل���ى1العوام���ل1الت���ى1توؤث���ر1على1مه���ارات1الوع���ي1ال�سوت���ي1لدى1
االأطف���ال1فاق���دى1ال�سم���ع1ال�سدي���د1بع���د1زراع���ة1القوقع���ة1بث���الث1�سن���وات1اأجرى1
1(DesJardin, Ambrose, and Eisenberg, 2009)1دى1جاردي���ن1واآخ���رون
درا�س���ة1عل���ى1)16(1طفاًل1من1زارع���ي1القوقع���ة.1وا�ستخدمت1الدرا�س���ة1مقايي�ص:1
اللفظي���ة,1 اللغ���ة1 مه���ارات1 لقيا����ص1 الثالث���ة-1 ال�س���ورة1 النمائي���ة-1 للغ���ة1 ريني���ل1
ومقيا����ص1مهارات1الوعي1ال�سوتي1با�ستخدام1اختب���ار1الوعي1ال�سوتي,1كما1قامت1
الدرا�س���ة1بت�سجي���ل1�سوت1و�سورة1لتفاعالت1االأمهات1مع1اأطفالهن1فى1اثنني1من1
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التفاع���الت1اأثناء1قراءة1الق�س�ص.1واأ�س���ارت1النتائج1اأن1مهارات1اللغة1املبكرة1لدى1
االأطف���ال1وا�ستخ���دام1االأمه���ات1الأ�سالي���ب1تدعم1وتي�س���ر1منو1اللغة1ل���ه1تاأثري1على1
من���و1املهارات1االأ�سا�سية1لدى1االأطف���ال1امل�ساركني1فى1الدرا�سة1عالوة1على1حت�سن1

مهارات1الوعي1ال�سوتي.

 Spencer and Tomblin,1فيم���ا1ا�ستهدف���ت1درا�س���ة1�سبن�س���ر1وتومبل���ني
(2009)1التعرف1على1مهارات1املعاجلة1ال�سوتية1لدى1االأطفال1ال�سم1بعد1زراعة1
القوقعة1باأربع1�سنني.1وقد1�سارك1فى1الدرا�سة1)29(1طفاًل1من1فاقدى1ال�سمع1فى1
مرحل���ة1م���ا1قبل1اللغة1من1ذوى1ال�سمم1ال�سديد1جًدا1زارعي1القوقعة,1وجمموعة1
�سابط���ة1م���ن1االأطف���ال1ال�سامعني.1وتو�سل���ت1نتائج1الدرا�س���ة1اإىل1متكن1االأطفال1
امل�ساركني1على1ا�ستكمال1مهام1التنغيم1واملهام1ال�سوتية1برغم1وجود1فروق1بينهم1
وبني1االأطفال1ال�سامعني.1كما1مل1تظهر1فروق1دالة1اإح�سائيا1بني1زارعي1القوقعة1
وال�سامعني1فى1الت�سمية1ال�سريعة1للحروف1واالأرقام.1كما1تو�سلت1نتائج1الدرا�سة1
اإىل1اأن1مهارات1املعاجلة1ال�سوتية1ت�ساعد1االأطفال1زارعي1القوقعة1على1االحتفاظ1

باملفردات1والكلمات1اللغوية1وا�ستدعائها1بكفاءة1من1الذاكرة.

والإدراك1نربات1ال�سوت1لدى1االأطفال1ذوى1فقدان1ال�سمع1احل�سى1ع�سبى1
 (Wang, Liu,1ف���ى1مرحلة1ما1بع���د1اللغة1من1زارعي1القوقعة1ق���ام1واجن1واآخرون
 (Zhang, Dong, Mannell, Newall, and Han, 2013بدرا�سة1اأجريت1على1
عينة1قوامها1)41(1طفاًل1من1فاقدى1ال�سمع1احل�سى1ع�سبي,1و)30(1طفاًل1�سامًعا,1
و)12(1طفاًل1من1زارعي1القوقعة.1وا�ستخدمت1الدرا�سة1مقيا�ص1لقيا�ص1التعرف1
على1النربات1ال�سوتية1ل�1)128(1نربة1اأحادية1املقطع.1واأ�سارت1النتائج1اإىل1حت�سن1
الق���درة1عل���ى1التعرف1على1نربات1ال�س���وت1لدى1االأطفال1زارع���ي1القوقعة1بن�سبة11111111111111111
181%1لكنه1اقل1من1ال�سامعني199٫61%1الأن1هوؤالء1االأطفال1زارعي1القوقعة1مل1يتمكنوا1
م���ن1التع���رف1عل���ى1بع�ص1الن���ربات1ال�سوتي���ة1امل�ستخدمة1ف���ى1الدرا�س���ة1احلالية.

 (Nittrouer, Caldwell,1يف1ح���ني1ا�ستهدف���ت1درا�سة1نيرتوي���ر1واآخ���رون
 (Lowenstein, Tarr, and Holloman, 2012التع���رف1عل���ى1م���دى1كف���اءة1
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مقايي����ص1اللغ���ة1التى1ت�ستخدم1م���ع1العاديني1مع1االأطفال1زارع���ي1القوقعة1للتنبوؤ1
باملهارات1اللغوية1واملهارات1االأ�سا�سية.1�سارك1فى1الدرا�سة1جمموعة1قوامها1)50(1
طف���ل1مم���ن1ت���رتاوح1اأعمارهم1ما1بني61-17اأعوام1من1بينه���م1)27(1طفاًل1من1ذوى1
فق���دان1ال�سم���ع1ال�سديد1اإىل1ال�سدي���د1جًدا1من1زارعي1القوقع���ة,1و)8(1اأطفال1من1
ذوى1فق���دان1ال�سم���ع1الب�سي���ط1م�ستخدم���ى1معين���ات1ال�سم���ع,1و)15(1طفاًل1عادى1
ال�سم���ع.1وا�ستخدم���ت1الدرا�سة1اأدوات1لقيا�ص1الفهم1اللغ���وى,1واحل�سيلة1اللغوية1
التعبريي���ة,1والوعي1ال�سوت���ي,1ومهارات1�سرد1الق�سة,1و�سرعة1املعاجلة.1وتو�سلت1
نتائج1الدرا�سة1اإىل1وجود1عالقة1ارتباطيه1بني1الفهم1اللغوي1واحل�سيلة1اللغوية1
التعبريي���ة1والرتاكي���ب1الداللي���ة1ف���ى1ال���كالم1الناجت1و�س���كل1ووظيف���ة1اللغة.1كما1
تو�سل���ت1نتائج1الدرا�سة1اإىل1حت�سن1الفهم1اللغوي,1واملفردات1التعبريية,1والوعي1

ال�سوتي1بعد1تقدمي1الربامج1النطقية1لزارعي1القوقعة.

وللك�س���ف1ع���ن1تاأث���ري1زراع���ة1القوقع���ة1عل���ى1مه���ارات1فه���م1واإنت���اج1اللغ���ة1
 (Caselli, Rinaldi, Varuzza,1ل���دى1االأطف���ال1ال�س���م1ق���ام1كا�سيل���ى1واآخ���رون
(1Giuliani, and Burdo, 2012بدرا�س���ة1�س���ارك1فيه���ا1)17(1طف���اًل1م���ن1ال�سم1
زارع���ي1القوقع���ة1مبتو�سط1عمر1قدرة1)54(1�سه���ًرا,1وجمموعة1�سابطة1من1عادي1
ال�سمع,1واأ�سارت1النتائج1اإىل1عدم1وجود1فروق1بني1املجموعتني1فى1اكت�ساب1اللغة1
واأنهم1مت�سابهني1فى1فهم1املفردات1اللغوية1فى1املهام1التى1حتتاج1اإىل1متييز1�سوتي,1
وكذل���ك1ف���ى1فهم1القواع���د1النحوي���ة1واإنتاجها.1وت�س���ري1الدرا�سة1اأن���ه1عند1زراعة1
القوقع���ة1فى1عم���ر1�سنتني1فاإن1ذلك1يرتبط1بزي���ادة1اأداء1االأطفال1فى1اإنتاج1اللغة؛1
الأنه���ا1ت���زود1هوؤالء1االأطف���ال1زارعي1القوقع���ة1بفر�ص1جيدة1لنمو1مه���ارات1اللغة.

وللتع���رف1عل���ى1م���ا1اإذا1كان1االأطفال1زارع���ي1القوقعة1لديه���م1وعى1�سوتي1
منا�سب1لعمرهم1الزمنى,1والتعرف1على1عالقة1تلك1املهارات1بالقدرات1الكالمية1
1(Ambrose, Fey, and Eisenberg, 2012)1واللغوية.1اأجرى1امربوز1واآخرون
درا�س���ة1�س���ارك1فيها1)24(1طفاًل1من1زارع���ي1القوقعة,1و)23(1طف���اًل1من1اأقرانهم1
ع���ادي1ال�سم���ع1مم���ن1ت���رتاوح1اأعماره���م1ما1ب���ني361-160�سه���ر,1ومت1تقيي���م1الوعي1
ال�سوت���ي,1والق���درات1اللغوي���ة,1واإنتاج1ال���كالم1واإدراك���ه.1واأ�سارت1الدرا�س���ة1اإىل1اأن1
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الوع���ي1ال�سوتي1ل���دى1االأطفال1زارعي1القوقعة1يقع1فى1نط���اق1انحراف1معيارى1
واحد1على1اختبار1املهارات1االأ�سا�سية1املبكرة1الأطفال1ما1قبل1املدر�سة1عن1املجموعة1

ال�سابطة,1واأكرث1من1انحراف1معيارى1واحد1عن1جمموعة1ال�سامعني.

وللمقارن���ة1ب���ني1مهارات1الوع���ي1ال�سوتي1ل���دى1االأطفال1زارع���ي1القوقعة1
واأقرانه���م1ال�سامع���ني1قام1يل1واآخ���رون1(Lee, Yim and Sim, 2012)1بدرا�سة1
اأجري���ت1على1)25(1طفاًل1من1زارعي1القوقعة,1و)25(1طفاًل1من1ال�سامعني,1ممن1
ت���رتاوح1اأعمارهم1ما1بني41-16�سنوات.1وقد1مت1تطبيق1مقيا�ص1بيبودى1للمفردات1
امل�سورة1لتقييم1مهارات1احل�سيلة1اللغوية1اال�ستقبالية.1وتو�سلت1نتائج1الدرا�سة1
اإىل1اأن1االأطفال1زارعي1القوقعة1اأقل1من1اأقرانهم1ال�سامعني1فى1الوعي1ال�سوتي,1
ومه���ام1الت�سمي���ة1ال�سريعة1االآلي���ة1لالأ�سياء؛1فكان1االأطفال1زارع���ي1القوقعة1اأكرث1
بطًئا1فى1�سرعة1الت�سمية,1كما1تو�سلت1اأن1الوعي1ال�سوتي1ي�سهم1فى1زيادة1وتنمية1

احل�سيلة1اللغوية1اال�ستقبالية1لدى1االأطفال1زارعي1القوقعة.

وللك�س���ف1ع���ن1تاأثري1املعاجل���ة1ال�سوتية1للكلمات1املت�سابه���ة1اجلديدة1التي1
يتعلمها1االأطفال1ال�سم1زارعي1القوقعة1عالوة1على1تقييم1قدرات1هوؤالء1االأطفال1
 (Havy, Nazzi, and1على1تعلم1الكلمات1واملفردات1اجلديدة1قام1هيفى1واآخرون
(1Bertoncini, 2013بدرا�سة1�سارك1فيها1)46(1طفاًل1من1زارعي1القوقعة1ممن1
ترتاوح1اأعمارهم1ما1بني341-178�سهًرا.1ا�ستخدمت1الدرا�سة1)16(1حماولة1لتقييم1
ق���درة1االأطف���ال1على1التعرف1على1الكلم���ات1املت�سابهة1يف1كل1مهمة1يطلب1الباحث1
من1الطفل1اأن1يزاوج1بني1الكلمة1وال�سيء1الذي1متثله1ثم1ت�سمية1ال�سيء1املختلف.1
واأ�س���ارت1النتائج1اإىل1قدرة1االأطفال1زارعي1القوقعة1على1مطابقة1ال�سيء1بالكلمة1
عل���ى1الرغ���م1اأن1اأدائه���م1كان1اأق���ل1م���ن1اأقرانهم1ال�سامع���ني.1كما1اأظه���ر1امل�ساركني1
ح�سا�سي���ة1�سوتية1اأثناء1تعلم1الكلم���ات1اجلديدة,1واأن1هذه1احل�سا�سية1تتاأثر1مبدة1
زراع���ة1القوقع���ة.1ومل1جتد1النتائج1اأن1هناك1تاأثري1للعم���ر1الزمني,1اأو1العمر1عند1

زراعة1القوقعة1على1جودة1املعاجلة1ال�سوتية.
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�صابًعا: فرو�س الدرا�صة
يف1�س���وء1االأهداف1الت���ي1�سعت1اإليها1الدرا�سات1ال�سابق���ة,1وما1تو�سلت1اإليه1

من1نتائج,1ميكن1�سياغة1فرو�ص1الدرا�سة1احلالية1على1النحو1التايل:1
11 توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1ب���ني1متو�سطي1رتب1درج���ات1املجموعتني1(

التجريبي���ة1وال�سابط���ة1م���ن1االأطف���ال1زارع���ي1القوقع���ة1االلكرتوني���ة1عل���ى1
مقيا�ص1كفاءة1النطق1امل�سور1يف1القيا�ص1البعدي.

21 توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1املجموعة1(
التجريبي���ة1من1االأطفال1زارع���ي1القوقعة1االلكرتوني���ة1يف1القيا�سني1القبلي1

والبعدي1على1مقيا�ص1كفاءة1النطق1امل�سور.
31 توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1متو�سط���ي1رت���ب1درج���ات1املجموعة1(

التجريبي���ة1يف1القيا�س���ني1البع���دي1والتتبع���ي1م���ن1االأطف���ال1زارع���ي1القوقعة1
االلكرتوني���ة1)بع���د1�سهرون�سف1م���ن1التطبيق1البعدي(1عل���ى1مقيا�ص1كفاءة1

النطق1امل�سور.

ثامًنا: اإجراءات الدرا�صة
عينة الدرا�سة:( 1)

مرت1عملية1انتقاء1العينة1مبرحلتني,1هما:
املرحل�ة الأوىل: عين�ة الدرا�س�ة الأولي�ة:1ت�سمن���ت1ه���ذه1املرحلة1اختي���ار1العينة1
االأولي���ة1للدار�س���ة1املكون���ة1من1)17(1طف���اًل,1وذلك1وفقا1لعدد1م���ن1ال�سروط1التي1
و�سعه���ا1الباحث���ان1الختيار1عينة1الدرا�س���ة1مبا1ت�سمله1من1العم���ر1الزمني1والنوع1

واالإعاقات1امل�ساحبة1ومعامل1الذكاء.

املرحل�ة الثاني�ة: عين�ة الدرا�س�ة التجريبي�ة:1وتت�سمن1ه���ذه1املرحل���ة1اختيار1
العين���ة1التجريبية1من1اأفراد1العينة1االأولية,1واملجان�سة1بني1العينتني1التجريبية1
وال�سابط���ة1يف1كل1م���ن1درج���ة1ا�سطراب1النطق1ومعامل1ال���ذكاء1والعمر1الزمني.1
ولتحقي���ق1التجان����ص1بني1اأف���راد1العينتني1التجريبية1وال�سابط���ة,1فقد1مت1�سبط1
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املتغ���ريات1التالي���ة:1درج���ة1ا�سطراب1النط���ق,1ومعامل1ال���ذكاء,1والعم���ر1الزمني,1
ولق���د1مت���ت1املجان�س���ة1ب���ني1اأف���راد1العينت���ني1التجريبي���ة1وال�سابط���ة1)ن1=151لكل1
منهم���ا(1يف1درج���ة1ا�سط���راب1النطق1على1مقيا����ص1كفاءة1النط���ق,1ومعامل1الذكاء1
عل���ى1مقيا����ص1جوادن���ف1– هاري�ص1للر�س���م,1وذلك1قبل1اأن1يت���م1تطبيق1الربنامج,1
وحت���ى1ميكن1املقارنة1بني1القيا�سيني1القبلي1والبع���دي1للمجموعتني1التجريبية1

وال�سابطة.
جدول ) 1 (

نتائج اختبار مان – ويتني للفروق بني املجموعتني التجريبية وال�صابطة
يف املتغريات اخلا�صة باملجان�صة بينهما

المتوسطاتالعددالمجموعاتالمتغيرات
مجموع 
الرتب

Z قيمة
مستوى 
الداللة

درجة اضطراب
النطق

55.2325.34المجموعة التجريبية
غير دالة0.752

55.5629.43المجموعة الضابطة

العمر الزمني
54.7522.56المجموعة التجريبية

غير دالة0.321
56.5632.35المجموعة الضابطة

معامل الذكاء
55.4528.00المجموعة التجريبية

غير دالة1.00
55.3527.00المجموعة الضابطة

يت�س���ح1م���ن1اجلدول1)1(1اأن1جميع1املعامالت1غري1دالة,1وهذا1يعني1عدم1
وج���ود1ف���روق1دالة1اإح�سائًي���ا1بني1املجموعت���ني1التجريبية1وال�سابط���ة1يف1كل1من1
درج���ة1ا�سطراب���ات1النطق,1والعم���ر1الزمني,1ومعامل1الذكاء1وه���ذا1يعني1جتان�ص1

اأفراد1العينتني1يف1كل1هذه1املتغريات.

اأدوات الدرا�سة:( 2)

1اإعداد:1اإيهاب1الببالوي1)ملحق11(اأ(  مقيا�س كفاءة النطق امل�سور 1
ق���ام1اإيهاب1البب���الوي1)2004(1باإعداد1مقيا�ص1كفاءة1النطق1امل�سور1بهدف1
ت�سخي����ص1ا�سطرابات1النطق1لدى1االأطفال1حيث1ال1يتوفر1مقيا�ًسا1مقنًنا1يقي�ص1
م���دى1كف���اءة1النطق1لدى1االأطفال1يف1البيئة1العربية,1كم���ا1اأن1املقايي�ص1االأجنبية1
الت���ي1ا�ستط���اع1الباح���ث1االإط���الع1عليها1مث���ل1اختب���ار1النطق1لكل1م���ن1جولدمان1
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وفري�ست���و1Goldman, & Fristoe (1988)1ومقيا����ص1اريزون���ا1لرباع���ة1النطق1
م���ن1اإعداد1ف���وداالFudala (1970)1,1ال1ت�سلح1للتطبيق1يف1البيئة1العربية1وذلك1
الخت���الف1الرتكيب���ات1اللغوية,1كما1اأن1العديد1من1هذه1املقايي�ص1اعتمد1يف1اأجزاء1
كبرية1منه1على1نطق1االأ�سوات1التي1تقي�ص1كلمات1وهي1بالطبع1كلمات1اإجنليزية1
اإذا1مت���ت1ترجمته���ا1للعربي���ة1تغ���ريت1اإىل1كلم���ة1اأخ���ري,1واأ�سبح���ت1تقي����ص1�سوت1
خمتلف1عن1ذلك1الذي1يق�سده1م�سمم1املقيا�ص,1هذا1اإىل1جانب1اأن1تلك1املقايي�ص1

االأجنبية1اعتمدت1على1البطاقات1امل�سورة.

وم���ع1كل1ه���ذه1التحفظ���ات1تبق���ي1اختب���ارات1النط���ق1ه���ي1الو�سيل���ة1االأكرث1
مو�سوعي���ة1وقب���واًل1يف1تقدير1اال�سطرابات1النطق1ل���دى1االأطفال1الذين1يعانون1
م���ن1تل���ك1اال�سطراب���ات,1وذلك1الأنه���ا1تعطينا1�س���ورة1كمية1قابل���ة1للتقدير,1ومن1
ث���م1اإعط���اء1�س���ورة1كيفية1يف1�سوئها1يت���م1من1خاللها1حتديد1التق���دم1يف1اإجراءات1
الع���الج,1وحتدي���د1اأي1االإجراءات1اأكرث1منا�سبة1من1غريها1يف1تقدير1التقدم1الذي1
يحدث1يف1نطق1االأطفال,1وعلي1ذلك1تعد1الو�سيلة1االأكرث1اأهمية1يف1هذا1االإطار.

ومن هنا عمد الباحث اإىل ت�سميم مقيا�س للنطق يعتمد على الأ�س�س الآتية:

(11 يق���در1املقيا�ص1كفاءة1الطفل1يف1نطق1االأ�سوات1اللغوية1من1�سوت1/اأ/1اإىل1(
�سوت1/ي/1يف1موا�سع1الكلمة1الثالثة1)البداية1– الو�سط1– النهاية(.

(21 ي�ساح���ب1كل1كلم���ة1�سورة1تعرب1ع���ن1الكلمة1وذلك1لتف���ادي1�سعف1الطفل1(
يف1الق���راءة,1حيث1اأننا1ل�سنا1ب�سدد1تقيي���م1م�ستوى1الطفل1القرائي,1واإمنا1
التع���رف1عل���ى1م���دى1قدرت���ه1عل���ى1النط���ق1ال�سحي���ح1لالأ�س���وات1اللغوي���ة1
�سمن1كلمات,1وخا�سة1اأن1اأفراد1العينة1يف1الدرا�سة1احلالية1من1التالميذ1
امللتحقني1حديًثا1بال�سف1االأول1االبتدائي,1وبع�سهم1قد1ال1يجيد1القراءة.

(31 ي�سج���ل1يف1اال�ستم���ارة1املرفق���ة1باملقيا����ص1ن���وع1ا�سطراب���ات1النط���ق1الت���ي1(
يع���اين1منه���ا1الطفل1)اإبدال1– حذف1– ت�سوي���ه1– اإ�سافة(,1ومو�سع1هذا1
اال�سطراب1يف1الكلمة1)البداية1– الو�سط1– النهاية1– خمتلط(,1ومدى1

قدرته1على1نطق1ال�سوت1مبفرده,1اأو1مب�ساعدة.



العدد )8( يوليو 2014 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 334 -

ويف1�س���وء1ذل���ك1ق���ام1الباحث1باختي���ار1ثالث1كلمات1لكل1�س���وت,1تعرب1عن1
موا�سع1الكلمة1الثالثة1)البداية1– الو�سط1– النهاية(1فتجمع1لدية1)84(1كلمة1
وال�سور1الدالة1عليها,1حاول1الباحث1عند1اختيارها1اأن1تت�سم1بالب�ساطة1واأن1تكون1

�سمن1ذخرية1الطفل1اللغوية.1

وللتحقق من �سالحية املقيا�س للتطبيق اأجري الباحث اخلطوات التالية:

اأولً: ح�ساب ال�سدق 
اأجري1الباحث1ثالثة1ح�سابات1ل�سدق1مقيا�سه1هي:

1– ح�س�اب �سدق املحكم�ني:1حيث1عر�ص1املقيا�ص1على1خم�سة1من1االأ�ساتذة1
واالأ�سات���ذة1امل�ساركني1بكلية1الرتبية1جامع���ة1امللك1�سعود1بق�سم1الرتبية1اخلا�سة,1
وق���د1اأ�سف���رت1تلك1اخلطوة1عن1تعديل1بع����ص1الكلمات1وتغيري1بع�ص1ال�سور1التي1

راأوا1اأن1ثمة1�سعوبة1على1االأطفال1يف1تلك1املرحلة1العمرية1اال�ستجابة1لها.

2– ح�س�اب �س�دق املقدري�ن:1ق���ام1الباح���ث1بتطبي���ق1املقيا����ص1عل���ى1العين���ة1
اال�ستطالعي���ة1ث���م1ق���ام1بتقدي���ر1درجات1اأف���راد1العينة1وفًق���ا1لطريق���ة1التقدير1
امل�ستخدم���ة,1ث���م1طل���ب1م���ن1اأخ�سائ���ي1النط���ق1باملدر�س���ة1تطبي���ق1املقيا����ص1على1
نف����ص1العين���ة1كم���ا1طل���ب1من���ه1اأي�س���ا1اإج���راء1التقدي���رات1الأف���راد1العين���ة1بنف�ص1
الطريق���ة1الت���ي1اتبعه���ا1الباحث1احل���ايل,1وقد1مت1ح�ساب1معام���ل1االرتباط1بني1
التقديري���ن1وق���د1بل���غ1)0٫946(1وه���و1دال1عن���د1)0٫01(1اأي1اأن1املقيا����ص1يتمت���ع1

بدرج���ة1�س���دق1مرتفع���ة.

3– ح�س�اب �سدق املقارن�ة الطرفية: اعتمد1الباحث1يف1ح�ساب1هذا1النوع1من1
ال�س���دق1عل���ى1املقارنة1بني1متو�سط1درجات1االأطفال1مرتفعي1ا�سطرابات1النطق,1
ومتو�س���ط1درج���ات1االأطفال1منخف�سي1ا�سطرابات1النط���ق,1وقد1مت1ح�ساب1قيمة1

)ت(1للمقارنة1بني1مرتفعي1ومنخف�سي1ا�سطرابات1النطق.
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جدول )2(
نتائج اختبار )ت( حل�صاب �صدق املقارنة الطرفية ملقيا�س كفاءة النطق

المتوسطمقياس كفاءة النطق
االنحراف 
المعياري

قيمة
" ت "

مستوى 
الداللة

63.567.3درجات مرتفعي اضطرابات النطق
10.880.01

43.55.9درجات منخفضي اضطرابات النطق

وهك���ذا1يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)2(1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عند1
م�ست���وى10٫011وه���ذا1يعني1اأن1مقيا�ص1كفاءة1النطق1يتمت���ع1بالقدرة1على1التمييز1

بني1االأطفال1مرتفعي1ومنخف�سي1ا�سطرابات1النطق.

ثانًيا: ح�ساب الثبات 
طريقة اإعادة الختبار:

حيث1مت1تطبيق1املقيا�ص1على1عينة1الدرا�سة1اال�ستطالعية,1وبعد1التطبيق1
االأول1بخم�س���ة1ع�س���ر1يوًما,1مت1تطبيق1املقيا�ص1مرة1اأخ���رى1على1نف�ص1العينة,1ولقد1
راع���ي1الباحث1توف���ري1نف�ص1ظروف1التطبي���ق1االأوىل1قدر1االإم���كان,1وقد1مت1ح�ساب1
معامل1االرتباط1بني1التطبيقني1وقد1بلغ1)0٫968(1وهو1دال1عند10٫011اأي1اأن1املقيا�ص1

يتمتع1بدرجة1ثبات1مرتفعة.

وم���ن1االإج���راءات1ال�سابق���ة1تاأكد1للباح���ث1�سالحية1كف���اءة1النطق1والذي1
اأع���ده1الباحث1للتطبيق1على1العينة1االأ�سا�سي���ة1يف1�سورته1النهائية1والذي1يحتوي1
على1)84(1كلمة1تعرب1عن1ال�سور1امللحقة1بها,1بحيث1ميثل1كل1�سوت1ثالث1كلمات1
من1�سوت1/1اأ1/1اإىل1�سوت1/1ي1/1يف1موا�سع1الكلمة1الثالثة)البداية1– الو�سط1– 

النهائية(.1ويتمتع1املقيا�ص1ككل1بدرجات1�سدق1وثبات1منا�سبة.

 الربنامج العالجي اإعداد: الباحثان )ملحق 2()ب( 
ي�ستمل1ت�سميم1الربنامج1العالجي1الذي1مت1تطبيقه1على1العنا�سر1االآتية:

اأهداف الربنامج.
يتح���دد1اله���دف1الع���ام1يف1التعرف1عل���ى1فعالية1تنمية1الوع���ي1ال�سوتي1يف1

عالج1بع�ص1ا�سطرابات1النطق1التي1يعاين1منها1االأطفال1زارعي1القوقعة.
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الأهداف الإجرائية:
(11 اأن1ي�ستطيع1الطفل1التمييز1بني1االأ�سوات1ذات1احلركات1الطويلة1واحلركات1(

الق�سرية,1ومتييز1االأ�سوات1داخل1الكلمات,1ومتييز1املقاطع1ال�سوتية,1ومتييز1
الكلمات1داخل1اجلملة.

(21 اأن1ي�ستطي���ع1الطف���ل1تق�سي���م1الكلمة1الأ�س���وات,1وتق�سيم1املقاط���ع1اإىل1وحدات1(
�سوتية,1وتق�سيم1الكلمة1اإىل1مقاطع1�سوتية,1وتق�سيم1اجلملة1اإىل1كلمات.

(31 اأن1ي�ستطيع1الطفل1عد1االأ�سوات1يف1كل1كلمة,1وعد1املقطع1ال�سوتي1يف1الكلمة1(
الواحدة,1وعد1الكلمات1داخل1اجلملة.

(41 اأن1ي�ستطي���ع1الطف���ل1اإنتاج1كلمات1ذات1اإيقاع���ات1�سوتية1معينة,1والتمييز1بني1(
الكلمات1بناء1على1وزنها,1اأو1اإيقاعاتها1ال�سوتية,1وتكوين1كلمات1على1نف�ص1وزن1

كلمة1معينة,1وحتديد1الكلمات1املت�سابهة1يف1الوزن1لوزن1كلمة1حمددة.
(51 اأن1ي�ستطيع1الطفل1مزج1�سوت1مع1اآخر1لتكوين1مقطع1�سوتي,1ومزج1االأ�سوات1(

معا1لتكوين1كلمات1ذات1معنى,1ومزج1مقطع1�سوتي1مع1مقطع1اآخر.
(61 اأن1ي�ستطي���ع1الطف���ل1تكوين1كلم���ات1تتفق1�سوتًيا1مع1كلم���ات1اأخرى,1وتكوين1(

جمموعة1من1الكلمات1تبداأ,1اأو1تنتهي1باأ�سوات1معينة.
(71 اأن1ي�ستطيع1الطفل1حذف1وحدة1�سوتية1من1الكلمة,1وا�ستبدال1وحدة1�سوتية1(

بوحدة1�سوتية1اأخرى,1واإ�سافة1وحدة1�سوتية1جديدة1اإىل1الكلمة,1وتقدمي,1اأو1
تاأخري1بع�ص1الوحدات1ال�سوتية,1والربط1بني1الوحدات1ال�سوتية1املت�سابهة,1

والربط1بني1املقاطع1ال�سوتية1املت�سابهة1يف1اأكرث1من1كلمة.

الأدوات امل�صتخدمة يف تنفيذ الربنامج:
مت1ا�ستخ���دام1ع���دًدا1م���ن1االأدوات1اأثن���اء1تنفي���ذ1الربنام���ج1؛1وم���ن1بني1تلك1

االأدوات1ما1يلي:

1 جه���از1ت�سجي���ل1ي�ستخدم1يف1اأخ���ذ1مقاطع1�سوتية1م���ن1االأطفال1لتحديد1اأ(
ا1تدري���ب1الطفل1على1 ن���وع1اال�سط���راب1لدى1كل1طف���ل,1وحتى1يت���م1اأي�سً

التمييز1بني1االأ�سوات1ال�سحيحة1واالأ�سوات1اخلاطئة.
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1 جمموع���ة1م���ن1البطاقات1حتتوي1على1بع�ص1ال�س���ور1واالأ�سكال1املختلفة1)ب(
وبطاقات1اأخرى1ت�سمل1جميع1االأ�سوات1الهجائية.

1 توظ���ف1)ت( واالألع���اب1 واخل�س���راوات1 الفواك���ه1 لبع����ص1 املج�سم���ات1 بع����ص1
كمثريات1يتم1من1خاللها1تدريب1الطفل1على1نطق1اأ�سماءها.

ال�صرتاتيجيات العالجية 
مت1ا�ستخدم1عدًدا1من1اال�سرتاتيجيات1املختلفة,1وذلك1على1النحو1التايل:

التعزي�ز:1ه���و1ذل���ك1االإج���راء1ال���ذي1ي���وؤدي1ح���دوث1ال�سل���وك1في���ه1اإىل1توابع1اأ( 
اإيجابي���ة,1اأو1اإزال���ة1تواب���ع1�سلبي���ة1االأم���ر1ال���ذي1يرتت���ب1علي���ه1زي���ادة1احتمال1

حدوث1ذلك1ال�سلوك1يف1امل�ستقبل1يف1املواقف1املماثلة.

الت�سكي�ل:1ه���و1االإج���راء1ال���ذي1ي�ستم���ل1عل���ى1التعزي���ز1االإيجاب���ي1املنظ���م1)ب( 
لال�ستجاب���ات1الت���ي1تقرتب1�سيًئا1ف�سيًئا1م���ن1ال�سلوك1النهائي1بهدف1اإحداث1
�سل���وك1ال1يوج���د1حالًيا,1فتعزيز1الطفل1على1النط���ق1ال�سحيح1ل�سوت1معني1
ال1ي���وؤدي1اإىل1زي���ادة1احتمالي���ة1ذل���ك1فق���ط,1واإمنا1يقوى1كذل���ك1حدوث1ذلك1

ا. لالأ�سوات1االأخرى1املماثلة1له1اأي�سً

التميي�ز:1وهو1االإج���راء1الذي1يتعلم1فيه1اأفراد1املجموع���ة1التجريبية1مهارة1)ج( 
التفري���ق1بني1املثريات1املت�سابهة1واال�ستجابة1للمثريات1املنا�سبة1فقط,1�سواء1

بتدريبهم1على1التمييز1ال�سمعي,1اأو1الب�سري.1

التعمي�م:1وه���و1االإجراء1الذي1ين�ص1عل���ى1اأن1تعلم1الف���رد1ل�سلوك1معني1يف1)د( 
موقف1معني1�سيدفعه1اإىل1القيام1بذلك1ال�سلوك1يف1املواقف1امل�سابهة1للموقف1

االأ�سلي1وذلك1دون1تعلم1اإ�سايف.

الواجبات املنزلية:1ي�سري1هذا1االأ�سلوب1اإىل1الت�سرفات1التي1يطلب1االأخ�سائي1)ه( 
من1االآباء1اأن1يقوموا1بها1فيما1بني1اجلل�سات,1وتقوم1الواجبات1املنزلية1على1فكرة1

تكليفهم1بتطبيق1بع�ص1املهام1واالأ�ساليب1مع1التلميذ1يف1املنزل.
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متوى الربنامج:
التحقق1من1�سالحية1الربنامج1للتطبيق:

(11 العر��س عل�ى املحكم�ني:1بع���د1اكتم���ال1ت�سمي���م1الربنام���ج1ال���ذي1اأعده1(
الباحثان1بهدف1تنمية1مهارات1الوعي1ال�سوتي1لعالج1ا�سطرابات1النطق1
ل���دى1االأطف���ال1زارعي1القوقع���ة1يف1�سورته1االأولية,1عر����ص1على1عدد1من1
اأع�س���اء1هيئة1التدري�ص1بق�سمي1الرتبية1اخلا�سة1– كلية1الرتبية1جامعة1
الق�سيم1وال�سحة1النف�سية1بجامعة1الزقازيق1الأخذ1اآرائهم1حول1ما1يلي:

1 مدى1مالءمة1الربنامج1لالأطفال1يف1تلك1املرحلة1العمرية.اأ(
1 مدى1منا�سبة1االإجراءات1امل�ستخدمة1يف1الربنامج.)ب(
1 مدى1ت�سل�سل1وترابط1خطوات1الربنامج1العالجي.)ت(

(21 م�كان اجلل�س�ات العالجية:1حيث1مت1تطبيق1الربنام���ج1بحجرة1اأخ�سائي1(
التخاط���ب,1وذل���ك1ال�ستخدام1جهاز1الكمبيوتر1ب�س���كل1دائم,1اإىل1جانب1ما1

يتوفر1يف1املكان1من1هدوء,1ف�ساًل1عن1خلوه1من1امل�ستتات.

(31 امل�دى الزمن�ي للربنامج: ا�ستغ���رق1تطبيق1الربنامج1زمًن���ا1قدره1خم�سة1(
�سهور,1مبعدل1ثالث1جل�سات1اأ�سبوعًيا1لكل1طفل.

(41 زم�ن اجلل�س�ة:1ا�ستغرق���ت1كل1جل�سة1ما1يق���رب1من1)45(1دقيق���ة,1وقد1مت1(
تدريب1اأفراد1العينة1بنظام1التدريب1املوزع.

متوى اجلل�صات: 
لق���د1�سمم1الباحث���ان1برناجًما1لتنمية1مه���ارات1الوعي1ال�سوتي1ل���دى1اأفراد1
العينة1يتم1من1خالله1ت�سحيح1االأ�سوات1التي1يعانون1من1ا�سطراًبا1فيها,1بحيث1
تطب���ق1امله���ارات1الفرعي���ة1الت���ي1يت�سمنه���ا1الربنام���ج1الت���ايل1على1ال�س���وت1املراد1
ت�سحيح���ه1ل���دى1الطف���ل,1اأي1اأن1ال�سوت1الذي1يتم1تدري���ب1الطفل1عليه1يت�سمن1
جمي���ع1العنا�س���ر1الفرعية1الواردة1يف1جدول1)3(1ليت���م1تدريب1الطفل1على1نطقه1

من1خالل1هذه1التدريبات.1
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جدول )3(
الربنامج العالجي
التدريباتالمهارات 

تنمية 
مهارات التمييز 

التدريب على التمييز بين الحركات الطويلة والحركات القصيرة.
التدريب على تمييز األصوات داخل الكلمات.

التدريب على تمييز المقاطع الصوتية.
التدريب على تمييز الكلمات داخل الجملة.

تنمية 
مهارات التقسيم الصوتية

التدريب على تقسيم المقاطع إلى وحدات صوتية.
التدريب على تقسيم الكلمة إلى بداية،ووسط، ونهاية.

التدريب على تقسيم الكلمة إلى مقاطع صوتية.
التدريب على تقسيم الجملة إلى كلمات.

تنمية 
مهارات عد األصوات

التدريب على عد الوحدات الصوتية في كل كلمة.
التدريب على عد المقطع الصوتي في الكلمة الواحدة.

التدريب على عد الكلمات داخل الجملة.

تنمية 
مهارات اإليقاع الصوتي

التدريب على إنتاج كلمات ذات إيقاعات صوتية معينة.
التدريب على التمييز بين الكلمات بناء على وزنها، أو إيقاعاتها الصوتية.

التدريب على تكوين كلمات على نفس وزن كلمة معينة
التدريب على تحديد الكلمات المتشابهة في الوزن لوزن كلمة محددة.

تنمية 
مهارات المزج الصوتي

التدريب على مزج صوت مع آخر لتكوين مقطع صوتي.
التدريب على مزج األصوات معا لتكوين كلمات ذات معنى.

التدريب على مزج مقطع صوتي مع مقطع صوتي آخر.

تنمية 
مهارات الجناس األصوات

التدريب على تكوين كلمات تتفق صوتيا مع كلمات أخرى.

التدريب على تكوين مجموعة من الكلمات تبدأ، أو تنتهي بأصوات معينة.

تنمية 
مهارات التالعب باألصوات

التدريب على حذف صوت من الكلمة.
التدريب على استبدال صوت بصوت آخر.

التدريب على إضافة صوت جديد إلى الكلمة.
التدريب على تقديم، أو تأخير نطق بعض األصوات.

التدريب على الربط بين األصوات المتشابهة.

اخلطوات الإجرائية للدرا�سة:( 3)

1 اأج���رى1الباحث���ان1درا�س���ة1ا�ستطالعي���ة1عل���ى1عين���ة1الدرا�سة,1وذل���ك1بهدف1اأ(
اختي���ار1العينت���ني1التجريبية1ال�سابط���ة,1ويف1�سوء1متغ���ريات1الدرا�سة1مت1
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انتقاء1العينة1من1االأطفال1ممن1يعانون1من1ا�سطرابات1النطق؛1فا�ستملت1
كل1من1العينتني1التجريبية1وال�سابطة1على1)5(1تالميذ1لكل1جمموعة.

1 بن���اء1على1ما1تقدم,1متت1املجان�سة1ب���ني1العينتني1التجريبية1وال�سابطة1يف1)ب(
العمر1الزمني1ومعامل1الذكاء,1وكفاءة1النطق.

1 بعد1ذلك1مت1اإجراء1فح�ص1اأكرث1�سمواًل1وحتديًدا1ال�سطرابات1النطق1التي1)ت(
يعاين1منها1االأطفال1)اأع�ساء1املجموعة1التجريبية(1وذلك1من1خالل:

1 اأخ���ذ1مقاط���ع1�سوتي���ة1لكل1طفل1اأثن���اء1كالمه1التلقائ���ي1– من1خالل1	
جهاز1الت�سجيل1– ومت1حتليله1بدقة.

1 م���ن1	 القوقع���ة1 زارع���ي1 االأطف���ال1 يع���اين1 الت���ي1 االأ�س���وات1 ح�س���ر1 مت1
ا�سطراب���ات1النط���ق1فيها,1وذلك1حتى1يتم1حتديد1االأجزاء1املالءمة1له1

من1الربنامج.
1 بع���د1ذلك1ق���ام1الباحث1االأول1بتطبيق1الربنامج1على1املجموعة1التجريبية,1)ث(

بحي���ث1ا�ستغ���رق1زمن1اجلل�س���ة1)45(1دقيقة1وا�ستم���ر1التطبيق1ملدة1ترتاوح1
م���ا1ب���ني41-15اأ�سهر1)حيث1تختلف1تل���ك1الفرتة1من1طفل1الآخر1من1اأطفال1

املجموعة1التجريبية,1وفًقا1ملا1يعانيه1من1ا�سطرابات1نطق(.
1 بع���د1اأن1مت1تطبي���ق1كاف���ة1تدريب���ات1الربنام���ج1عل���ى1املجموع���ة1التجريبية,1)ج(

اأعي���د1تطبي���ق1مقيا����ص1كفاءة1النط���ق1مرة1ثاني���ة1)القيا�ص1البع���دي(1على1
املجموعت���ني1التجريبي���ة1وال�سابط���ة,1وذلك1للوقوف1على1م���دى1التغيري1

احلادث1يف1قدرة1التالميذ1على1التوا�سل1بعد1الربنامج.
1 بعد1�سهر1ون�سف1من1تنفيذ1الربنامج,1والتطبيق1البعدي,1مت1القيام1بعمل1)ح(

درا�سة1تتبعية1)قيا�ص1تتبعي(1للتعرف1على1مدى1ا�ستمرارية1فعالية1الربنامج1
العالج���ي1بع���د1توقفه1وقد1مت1تطبي���ق1مقيا�ص1كفاءة1النط���ق1مرة1اأخرى.

1 ا�ستخ���دم1الباحث���ان1االأ�سالي���ب1االإح�سائي���ة1التالي���ة,1وذل���ك1م���ن1خ���الل1اأ(
1:SPSS/PC1حزمة1الربامج1االإح�سائية1املعروفة1اخت�ساًرا1با�سم

1 	.1Mann-Whitney Test1اختبار1“مان1ويتني” حل�ساب1الفروق
1 	.Wilcoxon Signed Ranks Test1اختبار1ويلكوك�سون1حل�ساب1الفروق
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تا�صًعا: نتائج الدرا�صة
اختبار �سحة الفر�س الأول:

ن����ص1الفر����ص1االأول1عل���ى1اأن���ه1" توجد1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1بني1
متو�سط���ي1رتب1درج���ات1املجموعتني1التجريبية1وال�سابط���ة1من1االأطفال1زارعي1

القوقعة1االلكرتونية1على1مقيا�ص1كفاءة1النطق1امل�سور1يف1القيا�ص1البعدي"

 Mann1وللتحقق1من1�سحة1هذا1الفر�ص1ا�سُتخدم1اختبار1مان1– ويتني
Whiteny –1لداللة1الفروق1الفردية1بني1املتو�سطات.

جدول )4(
نتائج مان – ويتني للفروق الفردية بني املجموعتني التجريبية وال�صابطة 

زارعي القوقعة اللكرتونية يف القيا�س البعدي
العددكفاءة النطق

رتب 
المتوسطات

مجموع 
الرتب

U قيمةW قيمةZ قيمة
مستوى 
الداللة

53.4020.00المجموعة الضابطة
0.0021.002.7650.001

59.5056.00المجموعة التجريبية

يت�سح1من1اجلدول1)4(1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1عند1م�ستوى1)0٫01(1
على1مقيا�ص1كفاءة1النطق1بني1اأفراد1املجموعتني1التجريبية1وال�سابطة1بعد1تطبيق1
الربنام���ج1)القيا�ص1البعدي(1وكانت1الفروق1ل�سال���ح1اأفراد1املجموعة1التجريبية1
حي���ث1اأ�سب���ح1اأف���راد1املجموع���ة1التجريبي���ة1اأك���رث1ق���درة1عل���ى1النط���ق1ال�سحي���ح.

تف�صري نتائج الفر�س الأول:
ت�س���ري1نتائ���ج1اجل���دول1)4(1اإىل1اأن1اأطف���ال1املجموعة1التجريبي���ة1اأظهروا1
���ا1يف1معدل1ا�سطراب���ات1النطق1 حت�سًن���ا1ملحوًظ���ا1يف1النط���ق1ال�سحي���ح,1وانخفا�سً
لديه���م,1يف1ح���ال1مقارنته���م1باأطف���ال1املجموع���ة1ال�سابط���ة,1وه���ذا1يعن���ي1فعالي���ة1
الربنامج1العالجي1يف1عالج1ا�سطرابات1النطق.1ويعزو1الباحثان1فعالية1الربنامج1
ال���ذي1يتم1ت�سميمه1اعتماًدا1على1تنمية1مه���ارات1الوعي1ال�سوتي1يف1حت�سني1النطق1
ل���دى1االأطف���ال1زارع���ي1القوقع���ة1االلكرتونية1اإىل1االإج���راءات1املتمثل���ة1يف1ا�ستخدام1

فنيات1املداخل1العالجية1املختلفة1بكفاءة,1وذلك1على1النحو1التايل:
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تدريب اأع�ساء النطق: ( 1)
اإن1اأع�س���اء1النط���ق1كغريه���ا1م���ن1اأع�س���اء1اجل�س���م1حتت���اج1اإىل1التدري���ب,1وذلك1
لتن�سطيه���ا1وم�ساعدته���ا1من1خالل1ع���دد1من1التدريب���ات1للقي���ام1بوظائفها1ب�سكل1
طبيع���ي,1ومن1بني1التدريبات1الت���ي1ا�ستخدمت1يف1الربنامج1العالجي1والتي1كان1

لها1قيمتها1العالجية1ما1يلي:

تدري�ب الل�س�ان:1وج���د1اأن1العدي���د1م���ن1اأطفال1العين���ة1يف1حاج���ة1اإىل1تدريب1اأ( 
الل�سان1للتحكم1فيه1ب�سكل1اأف�سل,1وخا�سة1اأولئك1الذين1ال1يتحرك1ل�سانهم1
بالدقة1املطلوبة1للكالم1ال�سليم,1والذين1يخطئون1يف1و�سع1الل�سان1يف1مكانه1
ال�سلي���م؛1فيندف���ع1مث���ال1لالأم���ام1ب���داًل1م���ن1تراجع���ه1للخل���ف,1وو�سعه1خلف1
االأ�سنان1بداًل1من1و�سعه1بينها...1وهكذا,1ومن1هنا1كان1من1ال�سروري1تقدمي1
تدريب���ات1الل�سان,1نظًرا1مل���ا1يوؤديه1من1دور1حيوي1يف1نطق1كثري1من1االأ�سوات1

ال�ساكنة,1وما1يوؤديه1من1دور1رئي�ص1يف1نطق1االأ�سوات1املتحركة.

تدريب�ات للتنف��س:1والت���ى1ا�ستهدف���ت1اإخ�ساع1اجله���از1التنف�سي1ل���دى1اأفراد1)ب( 
املجموع���ة1التجريبي���ة1لنظ���ام1حمدد1للتحك���م1يف1هواء1الزف���ري1-1املادة1اخلام1
لعملي���ة1ال���كالم1-1وال���ذي1يع���د1املع���ني1االأول1لب���دء1عملي���ة1النط���ق1واإك�س���اب1
االأطفال1املدى1ال�سوتي1ال�سحيح1الذي1ي�ساعدهم1على1النطق1ب�سكل1مقبول,1
وت�سحيح1االأ�سوات1ذات1النربة1االأنفية1ولتحقيق1هذا1الهدف1مت1اإجراء1عدًدا1
م���ن1التدريب���ات1التي1م���ن1بينها:1تدريب���ات1التنف�ص1بدون1�س���وت,1التدريبات1
عل���ى1التنف�ص1باالألع���اب1الريا�سية,1متارين1التنف����ص1النطقية,1تهذيب1هواء1

الزفري.

تدري�ب الأوتار ال�سوتية:1لقد1وجد1اأن1بع����ص1االأطفال1من1ذوي1ا�سطرابات1)ت( 
النط���ق1يعان���ون1م���ن1اإخراج1بع����ص1االأ�سوات1دون1اأن1ي�سم���ع1لها1�سوت,1ويف1
ه���ذه1احلال���ة1ن���درك1اأن1الطف���ل1مل1يح���رك1الوتري���ن1ال�سوتي���ني1يف1نط���ق1
االأ�س���وات1الت���ي1تتطل���ب1ذل���ك,1ك�س���وت1/1ب/,1/1ر1/,1/1ذ1/...1وغريه���ا,1
ول���ذا:1ف���اإن1مث���ل1ه���وؤالء1االأطف���ال1كان���وا1بحاج���ة1اإىل1تدري���ب1الوتري���ن1
ال�سوتي���ني1وذل���ك1من1خ���الل1التمارين1التي1م���ن1بينها:1التدري���ب1بتقليد1
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االأ�س���وات1كتقلي���د1اأ�س���وات1احليوان���ات1املختلف���ة1واملحببة1لديه���م,1وتقليد1
االأ�س���وات1التي1ت�سدر1عن1بع�ص1االآالت1واملاكين���ات,1وتقليد1اأ�سوات1الكبار1

و�سحكاته���م.

 التدريب ال�سمعي:( 2)
ه���و1اأح���د1الفنيات1العالجية1امل�ستخدمة1يف1الربنام���ج1العالجي,1وقد1ركز1
الربنامج1العالجي1امل�ستخدم1يف1الدرا�سة1احلالية1على1االإجراءات1االأربع1التالية:
االأول:1اال�ستماع1لالآخرين:1يف1هذا1االإجراء1كان1الطفل1يتدرب1على1اال�ستماع1لالآخرين1
لل�سوت1امل�ستهدف,1وفيه1يتم1تدريب1الطفل1على1التمييز1بني1ال�سوت1اخلاطئ1

وال�سحيح1وذلك1من1خالل1عدد1من1الطرق1التي1من1بينها:

× الإ�س�ارات اليدوي�ة:1وفيها1ُطلب1من1كل1طفل1من1اأطفال1املجموعة1التجريبية1
اأن1يرف���ع1ي���ده1اليمن���ى1يف1اللحظة1التي1ي�سمع1فيها1ال�س���وت1ال�سحيح1ويرفع1
ي���ده1الي�س���رى1عندم���ا1ي�سمع1ال�س���وت1اخلاط���ئ,1وينطق1الباح���ث1�سل�سلة1من1

املقاطع1بدون1معنى1ببطء1اأواًل1ثم1يزيد1تدريجيا1من1�سرعته.

× ق�رع املن�س�دة:1ق���راأ1الباح���ث1بطريق���ة1خاطئ���ة1م���ن1خ���الل1اإح���داث1اإب���داالت1
وت�سوه���ات1واإ�ساف���ات1متعم���دة1لل�س���وت1ويطل���ب1م���ن1كل1طف���ل1م���ن1اأطف���ال1
املجموع���ة1التجريبي���ة1اأن1ي�س���رب1على1املن�سدة1يف1اللحظ���ة1التي1ي�سمع1فيها1

اخلطاأ.

وفيه���ا1كان1يت���م1اإعطاء1كل1طفل1م���ن1اأطفال1املجموع���ة1التجريبية1 × املزاوج�ة: 
اأزواًج���ا1م���ن1الكلمات1املت�سابه���ة,1فمثال1لو1اأبدل1الطفل1�س���وت1الثاء1بال�سني,1
يتم1يف1هذه1احلالة1تقدمي1كلمات1تت�سمن1ال�سوتني1يف1كلمات1متنوعة1مثل:1
�سار1– ثار,1�سور1– ثور,1ي�سار1– يثار1,ثم1نحلل1الفروق1بينهما1للتعرف1على1
م���دى1ق���درة1الطف���ل1على1التمييز1بينهم���ا,1ويتم1تقدير1الق���درة1على1التمييز1
ال�سمعي1بجعل1الطفل1يجيب1بكلمات1مثل1“ نعم,1اأو1ال1“ ,” �سحيح,1اأو1خطاأ1

.“ اأو1خمتلف1 “ ,” نف�سه,1
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الث�اين:1اال�ستم���اع1الذات���ي:1وق���د1ت�سم���ن1ذل���ك1تدري���ب1الطف���ل1عل���ى1اأن1ي�سمع1
لنف�سه,1فهو1نوع1من1التدريب1على1�سماع1الذات1ولي�ص1اال�ستماع1اإىل1كالم1
االآخري���ن,1حت���ى1ي�سب���ح1لدى1كل1طفل1م���ن1اأطفال1املجموع���ة1التجريبية1
الق���درة1عل���ى1اأن1يراق���ب1كالم���ه1اخلاطئ؛1الأنن���ا1غالبا1عندم���ا1نتحدث1ال1
ن�ستمع1الأ�سواتنا1بقدر1تركيزنا1على1الفكرة1التي1نريد1تو�سيلها1لالآخرين1
وهن���ا1مكم���ن1امل�سكلة,1اإذ1يج���ب1تدريب1هوؤالء1االأطف���ال1على1الرتكيز1على1

ال�سوت1املنطوق1اأثناء1كالمهم1الطبيعي.

الثال�ث:1ُطل���ب1م���ن1كل1طف���ل1م���ن1اأطف���ال1املجموع���ة1التجريبية1اال�ستم���اع1اإىل1
ال�س���وت1امل�سته���دف1مع���زواًل1برتكي���ز1ملحاول���ة1تقليده1بطريق���ة1�سحيحة1
وهذا1االإجراء1هو1اأحد1االأهداف1الرئي�سة1التي1يقوم1عليها1مدخل1القابلية1
لال�ستث���ارة1يف1ع���الج1ا�سطراب���ات1النط���ق,1حي���ث1تاأكد1ل���دى1اأ�سحاب1هذا1
املدخ���ل1اأن1نطق1الطف���ل1لل�سوت1بعد1�سماعه1كث���رًيا1ب�سكل1�سحيح1يجعل1

هذا1ال�سوت1هو1اأي�سر1االأ�سوات1اخلاطئة1لدى1الطفل1قابلية1للعالج.

الراب�ع:1اإذا1جنح1الطف���ل1يف1نطق1ال�سوت1امل�ستهدف1معزواًل1بعد1جناح1اخلطوات1
ال�سابقة1يتم1االنتقال1اإىل1تدريب1الطفل1على1اال�ستماع1لل�سوت1يف1مقاطع1
وكلم���ات,1واإذا1ف�سل1الطف���ل1يف1نطق1ال�سوت1يف1هذه1املرحلة1يقوم1الباحث1
بالع���ودة1م���رة1اأخ���ري1اإىل1امل�ست���وى1ال���ذي1ي�سبق���ه,1ف���اإذا1كنا1عن���د1م�ستوى1

الكلمة1يرجع1مل�ستوى1املقطع1ثم1ال�سوت1املعزول1وهكذا.

التدريبات الب�سرية:( 3)
من1بني1التدريبات1الب�سرية1التي1ا�ستخدمت1ما1يلي:

1 اخلط���وة1االأوىل,1يت���م1فيها1عر�ص1�سور1ملونة1تك�سف1ل���كل1طفل1من1اأطفال1أ-
املجموع���ة1التجريبي���ة1ع���ن1و�س���ع1الل�س���ان1داخ���ل1الف���م1اأثناء1نط���ق1ال�سوت1
امل�سته���دف1حتى1ي���درك1الطفل1املناطق1التي1تلتقي1فيه���ا1اأع�ساء1النطق1مع1
بع�سه���ا1البع����ص1لنط���ق1ال�س���وت1امل�سته���دف,1فمث���ال1اإذا1كان1الطف���ل1ينطق1
�س���وت1/1�ص1/1بطريق���ة1خاطئة1نعر�ص1عليه1ال�سورة1املقابلة1وذلك1ليدرك1
الطف���ل1التق���اء1ط���رف1الل�سان1م���ع1مناب���ت1االأ�سن���ان1العليا1وهكذا1م���ع1باقي1

االأ�سوات1االأخرى.
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1 يف1حال���ة1االأ�س���وات1التي1ميكن1للطف���ل1م�ساهدتها1على1وج���ه1الباحث1ب�سكل1ب-
وا�س���ح1مث���ل1االأ�س���وات1ال�سفاتي���ة1ك�س���وت1/1ب1/,1/1م1/,1/1و/,1اأو1االأ�س���وات1
الب���ني1اأ�سناني���ة1ك�سوت1/ث/,1/ذ/1نطلب1من1الطفل1اأن1ينظر1للباحث1اأثناء1
نطق���ه1لل�س���وت1امل�سته���دف1لك���ي1ي�ساهد1اأع�س���اء1النط���ق1اأثن���اء1التقائها1مع1
بع�سه���ا1لتنفي���ذ1ال�سوت,1اأو1ن�ستخدم1اأحياًن���ا1املراآة,1حيث1ُطلب1من1كل1طفل1
م���ن1اأطفال1املجموع���ة1التجريبية1اجللو�ص1بجانب1الباحث1وكالهما1يواجه1
امل���راآة,1وذل���ك1لك���ي1ي�ساهده1باقي1االأطف���ال1اأثناء1نطقه1لل�س���وت,1ثم1يحاول1
تقلي���ده1وم�ساه���دة1نف�س���ه1اأثن���اء1نط���ق1ال�سوت,1كم���ا1ا�ستخدم���ت1املج�سمات1
وط���ني1ال�سل�سال1وذلك1بت�سكيل1ط���ني1ال�سل�سال1يف1االأو�ساع1التي1يتخذها1
الل�سان1لنقرب1اإىل1ذهن1االأطفال1ما1يحدث1داخل1الفم1اأثناء1نطق1االأ�سوات.

ج1-م���ن1التدريب���ات1الب�سرية1املهمة1اأن1يتعرف1اأطفال1املجموعة1التجريبية1على1
�س���كل1احل���رف1مكتوًب���ا1على1بطاق���ات1ملونة1وذل���ك1ليدركوا1مث���اًل1اختالف1
�س���كل1ح���رف1[1ر1]1ع���ن1حرف1[1ل1]1اإذ1من1امله���م1اأن1يتعرف1الطفل1على1هذا1
االختالف1لكي1يدرك1اأنه1يجب1اأن1تكون1الفروق1بينهما1لي�ص1على1م�ستوى1

ا. الكتابة1فقط,1واإمنا1على1م�ستوى1النطق1اأي�سً

التدريبات اللم�سية:( ))
ه���ي1جمموع���ة1التدريب���ات1الت���ي1ي�سري1اإليه���ا1اأ�سح���اب1املدخل1احل�ص1
حرك���ي1عن���د1ع���الج1ا�سطراب���ات1النطق1اإذ1اأنهم1اأك���دوا1على1العملي���ات1احل�سية1
احلركي���ة1يف1اإنت���اج1ال���كالم,1اأي1يج���ب1م���ن1وجه���ه1نظره���م1اأن1ي���درك1الطف���ل1
املناط���ق1الت���ي1يخ���رج1منه���ا1ال�س���وت1وذل���ك1بتحك���م1الباح���ث1يف1تل���ك1املناطق,1
فالطف���ل1ال���ذي1يق���وم1باإب���دال1�س���وت1/ك/1ب�س���وت1/ت/1عل���ى1�سبي���ل1املث���ال1
اأ�ستخ���دم1مع���ه1خاف����ص1الل�س���ان1اخل�سب���ي,1اأو1القلم1يف1اإرج���اع1الل�س���ان1للخلف1
عن���د1موؤخ���رة1الف���م1وطلب1م���ن1الطفل1اأن1ينطق1�س���وت1/ك/1ويف1هذه1احلالة1
ل���ن1ي�ستطي���ع1الطف���ل1اأثن���اء1و�سع1هذا1اخلاف����ص,1اأو1القل���م1اأن1ينطق1�سوت1/1

ت1/1ولكنن���ا1جن���ده1ينط���ق1�س���وت1/1ك1/1�سحيًح���ا.
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وم�ن بني الإج�راءات املتبعة يف التدريب�ات اللم�سي�ة يف الدرا�سة احلالية 
على �سبيل املثال ل احل�سر ما يلي:

(11 ُطلب1من1الطفل1الذي1ينطق1�سوت1/ج/1بطريقة1غري1�سحيحة1اأن1ي�سع1(
راحة1يده1ا�سفل1الرقبة1حتى1ي�ستطيع1اأن1ي�سعر1بالذبذبات1التي1ي�سدرها1

�سوت1/ج/1عند1النطق1به.
(21 يف1حال���ة1االأطف���ال1الذين1ينطقون1االأ�سوات1ب�سوت1اأنفي1من�سك1بفتحتي1(

اأن���ف1الطف���ل1بني1ال�سباب���ة1واالإبهام1وغلقهم���ا,1وذلك1لكي1يتح���ول1الهواء1
اإىل1الفم.

(31 ُطل���ب1م���ن1الطف���ل1الذي1ينطق1�س���وت1/ب/1بطريقة1غ���ري1�سحيحة1غلق1(
�سفتيه1وو�سع1يده1اليمنى1اأمام1فمه1لي�سعر1بالهواء1ال�ساخن1الذي1يخرج1

عند1نطق1�سوت1/ب/.
(41 مت1حتدي���د1مناط���ق1اإ�س���دار1ال�س���وت1وذل���ك1بو�س���ع1اإ�سبعن���ا,1اأو1قل���م1على1(

ط���رف1الل�س���ان,1اأو1منابت1ال�سن���ان1العليا1ليدرك1الطف���ل1املناطق1امل�سئولة1
عن1نطق1/1د1/1مثال.

(51 يف1حال���ة1االأطف���ال1الذين1ينطقون1�س���وت1/1ت1/,1اأو1/1ظ1/1غري1�سحيحة1(
مت1و�س���ع1�سائ���ل1النعناع1عل���ى1منابت1االأ�سنان1العلي���ا1لي�سعر1الطفل1بطعم1
النعن���اع1عن���د1التقاء1طرف1الل�سان1به1ليدرك1الطفل1مو�سعي1نطق1�سوت1

/1ت1/..1وغريها1من1االأ�سوات1اللثواأ�سنانية.
(61 اإذا1كان1اأح���د1اأطف���ال1املجموع���ة1التجريبي���ة1يب���دل1�س���وت1/1ث1/1ب�سوت1/1(

ذ1/1ُطل���ب1من���ه1و�سع1ي���ده1اأمام1فمه1لكي1ي�سعر1باله���واء1الذي1يخرج1اأثناء1
نط���ق1�س���وت1/1ث1/1وع���دم1خروج���ه1عن���د1نطق1�س���وت1/1ذ1/1رغ���م1اأن1لهما1
نف����ص1املخرج1فهما1م���ن1االأ�سوات1البني1اأ�سنانية1وذل���ك1لي�ستطيع1الطفل1

التمييز1بينهما.
(71 عن���د1تدريب1اأحد1اأطفال1املجموعة1التجريبية1على1نط���ق1�سوت1/1ح1/1مثال,1(

ميكننا1تقريب1�سمعة1من1يد1الطفل1لي�سعر1ب�سخونتها1وعندها1جنده1ينطق1
)اأح(,1اأو1)يح(1خمرجا1بذلك1�سوت1/1ح1/1دون1ق�سد1منه.



فعالية التدريب على مهارات الوعي ال�شوتيد . اأ�شرف حممد عبد احلميد& د . اإيهاب عبد العزيز الببالوي

- 347 -

(81 وهك���ذا1ميكن1القول1اأن1هناك1العديد1من1التدريبات1اللم�سية1االأخرى1(
– والتي1مت1عر�سها1يف1الربنامج1العالجي1– والتي1ت�ستخدم1للتدريب1
النط���ق. االأطف���ال1م�سطرب���ي1 ل���دى1 املختلف���ة1 االأ�س���وات1 نط���ق1 عل���ى1

وهكذا1تك�سف1نتيجة1الفر�ص1عن1الدور1الذي1اأ�سهمت1به1مهارات1الوعي1
ال�سوت���ي1يف1ت�سحيح1وعالج1ا�سطرابات1النطق1لدى1اأفراد1املجموعة1التجريبية1
مبقارنته���م1باأف���راد1املجموع���ة1ال�سابط���ة1الت���ي1حت�س���ل1عل���ى1الع���الج1التقلي���دي1
ال�سطراب���ات1النط���ق1والذي1يقوم1على1بع�ص1الفني���ات1اخلا�سة1ممثلة1يف1تدريب1
اأع�ساء1النطق,1وبع�ص1التدريبات1ال�سمعية,1والتدريبات1الب�سرية1واللم�سية1التي1
تعتمد1على1التعرف1على1موا�سع1خروج1ال�سوت,1وما1يحدثه1التلميذ1عند1نطقه1
ب�س���كل1خاط���ئ1وت�سحي���ح1ذلك؛1كم���ا1يعتمد1تنمية1مه���ارات1الوع���ي1ال�سوتي1على1
العدي���د1من1الفنيات؛1باالإ�سافة1اإىل1بع����ص1التلميحات1الب�سرية1واللم�سية1اأثناء1
ذل���ك,1وم���ن1هنا1تزيد1فعالي���ة1العالج1القائم1على1تنمية1مه���ارات1الوعي1ال�سوتي1

مقارنة1باالأ�سلوب1التقليدي1يف1العالج.

اختبار �سحة الفر�س الثاين:
ن����ص1الفر����ص1الث���اين1عل���ى1اأن���ه1“ توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1
ب���ني1متو�سط���ي1رتب1درجات1املجموع���ة1التجريبية1من1االأطف���ال1زارعي1القوقعة1
االلكرتونية1يف1القيا�سني1القبلي1والبعدي1على1مقيا�ص1كفاءة1النطق1امل�سور1“.
وللتحقق1من1�سحة1هذا1الفر�ص1ا�ستخدم1الباحثان1اختبار1ويلكوك�سون1

1Wilcoxonلداللة1الفروق1بني1املتو�سطات.

جدول )5(
نتائج اختبار ويلكوك�صون للفروق بني القيا�صيني القبلي والبعدي

للمجموعة التجريبية زارعي القوقعة اللكرتونية
مستوى الداللةقيمة Zمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالمجموعات

00.000.00الرتب السالبة

2.6750.05 53.0015.00الرتب الموجبة

0التساوي
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يت�سح1من1اجلدول1)5(1وجود1فروق1دالة1اإح�سائي1عند1م�ستوى1)0٫05(1
على1مقيا�ص1كفاءة1النطق1بني1القيا�سيني1القبلي1والبعدي1للمجموعة1التجريبية1
ل�سالح1القيا�ص1البعدي,1حيث1اأ�سبح1اأفراد1املجموعة1التجريبية1اأكرث1قدرة1على1

النطق1ال�سحيح1بعد1تطبيق1الربنامج1العالجي.1

تف�صري نتائج الفر�س الثاين:
ت�سري1نتائج1اجلدول1)5(1اأن1اأطفال1املجموعة1التجريبية1اأظهروا1حت�سًنا1
���ا1يف1مع���دل1ا�سطراب���ات1النط���ق1لديهم1 ملحوًظ���ا1يف1النط���ق1ال�سحي���ح1وانخفا�سً
يف1حال���ة1مقارنته���م1باأطف���ال1املجموع���ة1ال�سابط���ة,1وه���ذا1يعن���ي1فعالي���ة1جل�سات1

الربنامج1يف1عالج1ا�سطرابات1النطق.

ويعزو1الباحثان1فعالية1الربنامج1العالجي1الذي1مت1ت�سميمه1يف1حت�سني1النطق1
لدى1اأطفال1املجموعة1التجريبية1اإىل1التتابع1املن�سق1يف1التدريب1على1نطق1االأ�سوات1بدءا1
من1ال�سوت1املعزول1وانتهاًء1بنطق1ال�سوت1يف1الكالم1التلقائي,1وقد1مت1تنفيذ1ما1قدمته1تلك1

املداخل1العالجية1على1النحو1التايل:

التدريب على نطق ال�سوت معزولً:( 1)
حي���ث1مت1تدريب1اأف���راد1العينة1التجريبية1على1نط���ق1ال�سوت1امل�ستهدف1
ت�سحيح���ه1مع���زواًل1)مبف���رده(1وذل���ك1م���ن1خ���الل1الق�س���ف1ال�سمعي1حت���ى1يعتاد1
االأطفال1على1�سماع1ال�سوت1�سحيًحا,1ويف1حالة1عدم1قدرة1الطفل1على1نطق1ال�سوت1
بعد1�سماعه1وي�ساف1اإليه1�سوًتا1متحرًكا1ق�سرًيا1)الفتحة1– ال�سمة1– الك�سرة(,1
اأو1�سوًت���ا1متح���رًكا1طوي���اًل1)االأل���ف1– ال���واو1– الياء(1حيث1ي�ساعد1ه���ذا1االإجراء1
عل���ى1تي�سري1النطق1على1االأطف���ال1وخا�سة1يف1بداية1التدريب1على1نطق1ال�سوت.

وه���ذا1م���ا1اأكده1فار����ص1امل�سابق���ة1)1987(1اأنه1يجب1تعلي���م1ال�سوت1كجزء1
مع���زول1يف1عملي���ة1ت�سحيح1اأخط���اء1النطق1وكاأن���ه1وحدة1قائمة1بذاته���ا.1وقبل1اأن1
ينط���ق1الطف���ل1متام���ا1ذل���ك1ال�سوت1ك�س���وت1منف�سل,1فاإن���ه1ال1يكون1جاه���ًزا1لكي1
يدخ���ل1ذل���ك1ال�س���وت1يف1الكلم���ات,1ويف1احلديث1املت�سل,1وهكذا1ف���اإن1ذلك1يتطلب1
ق���دًرا1كب���رًيا1م���ن1اجله���د1واالنتب���اه1للتاأكد1من1النط���ق1ال�سحيح,1قب���ل1اإدخاله1يف1

�سياق1�سريع1من1الكالم1املت�سل.
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وحت���ى1م���ع1االأخطاء1الت���ي1تقع1ب�سكل1غ���ري1م�ستمر1حيث1يك���ون1ال�سوت1
ال�سحيح1هو1يف1احلقيقة1جزء1من1ح�سيلة1الطفل1اللفظية,1فاإن1بع�ص1التدريبات1
عل���ى1ذل���ك1ال�س���وت1ب�سكل1معزول1اأم���ر1�سروري1قب���ل1االنتقال1به���ذا1ال�سوت1اإىل1

املقاطع1ومنها1اإىل1الكلمات.

 التدريب على نطق ال�سوت يف كلمات ماألوفة:( 2)
عق���ب1اكتم���ال1تدريب1اأفراد1املجموعة1التجريبي���ة1على1ال�سوت1امل�ستهدف1
ت�سحيح���ه1مع���زوالً,1ويف1مقاط���ع1ال1معني1لها,1ُق���دم1لكل1منهم1قائم���ة1من1الكلمات1
املاألوف���ة1مل���ن1ه���م1يف1نف����ص1املرحل���ة1العمري���ة,1وتت�سمن1اأك���رث1الكلمات1الت���ي1يحتاج1
هوؤالء1االأطفال1اإليها1يف1حياتهم1اليومية,1مع1االبتعاد1قدر1االإمكان1عن1الكلمات1ذات1
املدل���والت1املعنوية1التي1ي�سعب1عل���ى1الطفل1فهمها.1على1اأن1تت�سمن1هذه1الكلمات1
ال�س���وت1امل�سته���دف1يف1اأول1وو�سط1ونهاية1الكلمة,1ويف1العادة1كان1يتم1البدء1باملو�سع1
االأول1من1الكلمة,1ولكننا1اإذا1وجدنا1طفل1من1بني1اأفراد1املجموعة1التجريبية1ينطق1
ال�سوت1ب�سكل1�سحيح1يف1و�سط,1اأو1نهاية1الكلمة,1فاإننا1نبداأ1بهذا1املو�سع,1ونعتمد1يف1

ذلك1على1قابليتهم1لال�ستثارة1يف1نطق1هذه1الكلمات.

وعندم���ا1نتاأك���د1م���ن1اأن1الطف���ل1ق���د1متك���ن1من1نط���ق1ال�س���وت1امل�ستهدف1
�سحيًحا1يف1الكلمات1املاألوفة,1ن�سيف1كلمات1جديدة1للقائمة1ال�سابقة,1مع1خلطها1
بالكلمات1التي1�سبق1وقد1نطقها1بنجاح,1اأما1يف1حالة1ف�سل1الطفل1يف1نطق1ال�سوت1
امل�ستهدف1يف1كلمات,1فاإننا1نعود1مرة1اأخرى1للمرحلة1ال�سابقة1من1التدريب1وهي1

نطق1ال�سوت1يف1مقاطع1وهكذا.

التدريب على نطق ال�سوت يف جمل، ويف �سياق الكالم التلقائي:( 3)
بع���د1جن���اح1اأطف���ال1املجموع���ة1التجريبي���ة1يف1نط���ق1االأ�س���وات1امل�ستهدف���ة1
نطًق���ا1�سحيًح���ا1يف1كلمات,1مت1و�سع1هذه1الكلمات1يف1جمل1تعك�ص1ما1ي�ستخدمونه1
يف1كالمه���م1اليوم���ي,1وذل���ك1لتهيئته���م1للمرحلة1االأخرية1من1الع���الج1وهي1نطق1
االأ�س���وات1الت���ي1يت���م1تدريبه���م1عليها1يف1حديثه���م1التلقائ���ي,1ومت1ذلك1من1خالل1
مواق���ف1لغوي���ة,1ال�ستخدامه���ا1يف1تدري���ب1الطف���ل1عل���ى1النط���ق1ال�سلي���م1لل�سوت1
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امل�سته���دف1يف1كالم1مت�س���ل,1ومن1بني1هذه1املواقف1ُطلب1من1كل1طفل1من1اأطفال1
املجموع���ة1التجريبي���ة1اأن1يتح���دث1ع���ن1وقائ���ع1مهم���ة,1اأو1اأح���داث1حت���دث1ل���ه1يف1

املدر�سة,1اأو1النادي,1اأو1ال�سارع,1اأو1املنزل.

اختبار �صحة الفر�س الثالث:
ن����ص1الفر����ص1الثالث1عل���ى1اأنه1»1توجد1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1بني1
متو�سط���ي1رتب1درجات1املجموع���ة1التجريبية1يف1القيا�سني1البعدي1والتتبعي1من1
االأطف���ال1زارعي1القوقع���ة1االلكرتونية1)بعد1�سهر1ون�سف1من1التطبيق1البعدي(1

على1مقيا�ص1كفاءة1النطق1امل�سور1».
وللتحقق1من1�سحة1هذا1الفر�ص1ا�ستخدم1الباحثان1اختبار1ويلكوك�سون1

1Wilcoxonلداللة1الفروق1بني1املتو�سطات.

جدول )6(
نتائج اختبار ويلكوك�صون للفروق بني القيا�صيني البعدي والتتبعي

للمجموعة التجريبية زارعي القوقعة اللكرتونية
مستوى الداللةقيمة Zمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالمجموعات

00.000.00الرتب السالبة

2.3480.05 53.0015.00الرتب الموجبة

0التساوي

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1)6(1وج���ود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائًي���ا1عن���د1م�ست���وى1
)0٫05(1عل���ى1مقيا�ص1كفاءة1النطق1بني1القيا�سيني1البعدي1والتتبعي1للمجموعة1
التجريبي���ة1ل�سال���ح1القيا����ص1التتبع���ي1حي���ث1اأ�سب���ح1االأطف���ال1زارع���ي1القوقع���ة1
االلكرتونية1اأكرث1قدرة1على1النطق1ال�سحيح1وذلك1بعد1مرور1فرتة1�سهر1ون�سف1

من1توقف1اإجراءات1الربنامج1العالجي.1

تف�سري نتائج الفر�س الثالث:
ت�س���ري1نتائج1اجلدول1)6(1اإىل1اأن1االأطف���ال1زارعي1القوقعة1االلكرتونية1
يف1املجموع���ة1التجريبية1اأظهروا1ا�ستم���راًرا1ملحوًظا1يف1حت�سن1النطق1ال�سحيح,1
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وانخفا�س���ا1يف1ا�سطراب���ات1النط���ق1لديهم1بعد1توق���ف1اإج���راءات1الربنامج,1وهذا1
يعني1فعالية1جل�سات1الربنامج1يف1عالج1ا�سطرابات1النطق.

ويع���زو1الباحثان1ا�ستم���رار1فعالية1الربنامج1العالجي1يف1حت�سني1النطق1
لدى1اأطفال1املجموعة1التجريبية,1كنتيجة1مل�ساركة1املعلمني1والوالدين1واالأقران.
1Bernthal, and Bankson, (1998, p.261)1ولق���د1اأكد1برينثال1وبانك�س���ون
عل���ى1�س���رورة1اإ�س���راك1املعلم���ني1واالآباء1وغريه���م1لت�سهيل1تعميم1التعل���م1ال�سحيح1

لالأ�سوات1ولكن1مع1مراعاة1ما1يلي:
(11 اأن1يكون1هوؤالء1االأ�سخا�ص1قادرين1على1متييز1االأ�سوات1ب�سكل1�سحيح.(
(21 اأن1يو�س���ح1اأخ�سائ���ي1التخاطب1له���وؤالء1االأ�سخا�ص1االإج���راءات1التي1البد1(

من1ا�ستخدامها1للتاأكد1من1انه1باإمكانهم1تنفيذ1هذه1االإجراءات.
(31 اأن1نق���دم1له���وؤالء1االأ�سخا����ص1تعليم���ات1مكتوب���ة1لبع����ص1امله���ام1ل�سم���ان1(

تنفيذها1بدقة.

ومن الإج�راءات التي اتبعت ل�سم�ان فعالية اإ�س�راك املعلمني والوالدين 
والأقران ما يلي:

اإ�سراك املعلمني:( 1)
نظ���ر1لل���دور1احليوي1الذي1يوؤدي���ه1املعلمون1يف1تعمي���م1ا�ستجابات1النطق1
ال�سحيح���ة1املتعلم���ة1يف1اجلل�س���ات1العالجي���ة,1فق���د1ُطل���ب1منه���م1الرتكي���ز1عل���ى1
االأ�سوات1التي1يقوم1الباحث1بتدريب1الطفل1عليها,1اإذ1مت1تزويد1املعلمني1بن�سرات1
اإر�سادي���ة1للتدري���ب1على1نطق1االأ�سوات1التي1يت���م1تدريب1الطفل1عليها,1وتتطلب1
تعليم���ات1تل���ك1الن�س���رات1م���ن1املعلمني1اأن���ه1يف1حال���ة1ا�ستطاعة1الطف���ل1نطق1تلك1
االأ�س���وات1ب�س���كل1�سحي���ح1يعطي1الطفل1درجة1لكل1كلمة1تنط���ق1�سحيحة,1اأما1اإذا1

مل1ي�ستطيع1نطقها1يعطي1�سفًرا,1وهكذا.

ه���ذا1اإىل1جانب1تعليمات1تتعل���ق1بكيفية1نطق1تلك1االأ�سوات1مع1توجيهه1
اإىل1�س���رورة1تنبي���ه1الطف���ل1دوم���ا1اإىل1طريقة1نط���ق1ال�سوت,1فمث���ال1عند1نطق1/1
����ص/1علي���ه1اأن1يق���ول1للطف���ل1تذكر1اأن1تغل���ق1اأ�سنانك1واأنت1تنطق1�س���وت1/�ص/...1
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وهكذا.1ويف1نهاية1االأ�سبوع1يقوم1املعلم1بت�سليم1الباحث1التقييم1االأ�سبوعي1للطفل1
للوق���وف1عل���ى1اأدائ���ه1يف1نط���ق1االأ�سوات1فاإذا1وج���د1اأنه1ح�سل1على1ع���دد1كبري1من1
النق���اط1يت���م1تعزي���زه1بت�سليم���ه1مكافاأة1م���ا,1وهذا1مثال1عل���ى1ما1ق���د1مت1اإجراءات1
الإ�س���راك1املعلمني1يف1تدريب1االأطفال1ذوي1ا�سطرابات1النطق,1ودروهم1يف1تعميم1

النطق1ال�سحيح1يف1املواقف1اليومية1الطبيعية.

وم�ن بني الإر�سادات التي كان يزود بها املعلمون لزيادة فعالية دورهم 
يف عالج ا�سطرابات النطق لدى العينة التجريبية ما يلي: 

(11 �س���رورة1الرتكي���ز1على1التدري���ب1ال�سمعي1ب�سكل1مكث���ف1وذلك1من1خالل1(
الب���دء1بعملية1التدريب1على1ال�سوت1امل�سته���دف1يف1�سكله1املعزول1وخا�سة1

خالل1الفرتة1االأويل1من1التدريب.
(21 عل���ي1املعلم���ني1التن�سي���ق1مع1اأخ�سائ���ي1التخاط���ب1فيما1يتعل���ق1با�ستخدام1(

التعزي���ز1عل���ى1النط���ق1ال�سحي���ح1وذل���ك1حت���ى1ال1يك���ون1هن���اك1تناق�ص1يف1
ا�ستخدام���ه1والتاأكي���د1على1عدم1مكاف���اأة1الطفل1عند1نط���ق1ال�سوت1قريًبا1
م���ن1ال�س���وت1ال�سحي���ح,1وذل���ك1الأن1مث���ل1ه���ذا1التعزي���ز1�سيح���ري1الطف���ل1

ويجعله1غري1متاأكد1متاًما1مما1هو1مطلوب1منه1على1وجه1الدقة.
(31 ينبغ���ي1اأن1يتاأك���د1املعلم1من1عدم1�سخرية1وا�سته���زاء1االأطفال1من1بع�سهم1(

البع����ص1اأثن���اء1الكالم1التلقائ���ي1يف1الف�سل,1وذلك1حتى1ال1ي���وؤدي1هذا1اإىل1
حدوث1نكو�ص1لديهم1ملراحل1�سابقة1من1اال�سطراب1وف�سل1العالج.

(41 ينبغ���ي1عل���ى1املعلم1تهيئة1مواقف1طبيعة1داخ���ل1الف�سل1لكي1ي�ستطيع1من1(
خاللها1تدريب1الطفل1على1نطق1االأ�سوات1امل�ستهدفة1وتدريبه1اأي�سا1من1

خالل1القراءة1املتاأنية1لكتب1املطالعة1والق�س�ص.
(51 اإيجاد1قنوات1ات�سال1م�ستمرة1مع1اأخ�سائي1التخاطب1وذك1الإطالعه1على1(

امل�س���كالت1الت���ي1يواجهها1الطفل1اأثن���اء1نطقه1لبع�ص1االأ�س���وات1التي1يتم1
تدريبه1عليها.
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 اإ�سراك الوالدين:( 2)
ي���وؤدي1الوال���دان1دوًرا1ال1يق���ل1اأهمية1ع���ن1الدور1الذي1يوؤدي���ه1املعلمون1يف1
م�ساع���دة1االأطف���ال1على1النط���ق1ال�سحي���ح,1اإذ1اأن1تعزيز1الوالدي���ن1واالأخوة1لتلك1
اال�ستجابات1ال�سحيحة1يف1مواقف1غري1اإكلينيكية1�ستكون1اأكرث1احتمااًل1الأن1تنتج1
وتثب���ت1هن���اك,1ولذلك1فاإح���دى1ا�سرتاتيجي���ات1تثبي���ت1اال�ستجابات1ه���ي1تدريب1
اأف���راد1االأ�سرة1على1تعزي���ز1اال�ستجابات1ال�سحيحة1لالأ�سوات1امل�ستهدفة1يف1البيت1
ويف1مواق���ف1اأخ���رى,1هذا1باالإ�ساف���ة1اإىل1اأن1الباحث1يطلب1م���ن1الوالدين1تقدمي1
تدري���ب1كالمي1اأعمق1يف1املنزل1لطفلهما1م�سط���رب1النطق,1ويقدم1لهما1الباحث1
مواد1تعليمية1حتتوي1على1نف�ص1املثريات1امل�سورة1امل�ستخدمة1يف1برنامج1التدريب1
العالجي,1لذلك1جند1كثريا1من1العبارات1التعليمية1متطابقة,1اأو1مت�سابهة1لتلك1

امل�ستخدمة1يف1جل�سات1التدريب1االأ�سلية.

 اإ�سراك الأقران:( 3)
بع���د1جناح1اأف���راد1املجموعة1التجريبية1يف1نهاي���ة1الربنامج,1مت1اإ�سراكهم1
يف1االأن�سط���ة1الفني���ة1والرحالت1واالإذاعة1املدر�سي���ة1وغريها1التي1ميار�سها1هوؤالء1
االأطف���ال1م���ع1اأقرانهم1عاديي1النطق1يف1اإطار1برنام���ج1الدمج,1حيث1ُطلب1من1كل1
طفل1من1اأطفال1املجموعة1التجريبية1اأن1يروي1ق�سة,1اأو1يقراأ1بع�ص1االأخبار1التي1
حتت���وي1عل���ى1كلم���ات1بها1ال�س���وت1امل�سحح,1واإذا1جن���ح1الطفل1يكافاأ1اأم���ام1اأقرانه.1
وكان1م���ن1امله���م1يف1ه���ذا1االإجراء1-1اإ�سراك1االأق���ران1-1اأن1يتم1يف1بداية1االأمر1داخل1
حج���رة1الف�س���ل1الدرا�س���ي1وذلك1حتى1ال1يتعر����ص1هوؤالء1االأطف���ال1اإىل1ال�سخرية1

من1قبل1اأقرانهم1العاديني1االآخرين.

التو�صيات:
يف1�س���وء1م���ا1اأ�سف���رت1عنه1نتائ���ج1الدرا�س���ة1احلالية1ميكن1تق���دمي1بع�ص1
التو�سي���ات1الت���ي1ميك���ن1االنتب���اه1لها1يف1جم���ال1رعاي���ة1االأطفال1زارع���ي1القوقعة1

االلكرتونية1ومنها:
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اأولً: تو�سيات لأخ�سائي التخاطب

(11 اال�ستف���ادة1م���ن1احلا�س���ب1االآيل1يف1ت�سمي���م1وتنفي���ذ1الربام���ج1العالجي���ة1(
ال�سطراب���ات1النطق,1وتقدميها1يف1عر�ص1م�سوق1الإثارة1اهتمام1االأطفال,1

وزيادة1دافعيتهم1للعالج.
(21 التنويع1ب���ني1الفنيات1العالجية1املختلفة,1واالبتعاد1عن1ا�ستخدام1طريقة1(

واحدة1يف1العالج1ملا1لهذا1التنويع1من1فوائد1كبرية.
(31 يف1�س���وء1احلقيق���ة1القائل���ة1اأن1الوالدي���ن1واملعلمني1يقوم���ون1بدور1حيوي1(

يف1ع���الج1ا�سطراب���ات1النط���ق,1فاإنه1يتع���ني1على1اأخ�سائ���ي1التخاطب1عدم1
اإغفال1هذا1الدور1التعاوين1ملا1له1من1مردود1اإيجابي1على1نتائج1تدريبية.1

ثانًيا: تو�صيات للمعلمني 
(11 توعي���ة1الوالدي���ن1خلط���ورة1االآث���ار1الت���ي1ميك���ن1اأن1تخلفه���ا1ا�سطراب���ات1(

النطق1على1اأطفالهما1يف1امل�ستقبل1اإذا1مل1تعالج,1وذلك1مبا1ينجم1عن1هذه1
���ا1مبا1حترمه1من1 اال�سطراب���ات1م���ن1م�سكالت1نف�سي���ة1واجتماعية,1واأي�سً

االلتحاق1ببع�ص1الوظائف1اآلتي1تتطلب1طالقة1الل�سان.
(21 ح���ث1الطف���ل1دوًم���ا1عل���ى1التح���دث,1وع���دم1اخلجل1م���ن1ا�سط���راب1نطقه,1(

وت�سجيعه1على1النطق1ال�سحيح.1
(31 ح���ث1الوالدي���ن1عل���ى1�س���رورة1التعاون1م���ع1اأخ�سائ���ي1التخاط���ب,1وتنفيذ1(

خطوات1الربنامج1العالجي1بدقة.
(41 يحتاج1معلمو1الرتبية1اخلا�سة1اإىل1زيادة1وعيهم1بالدور1الذي1يقومون1به1(

يف1م�ساع���دة1اأخ�سائ���ي1التخاطب1يف1عالج1ا�سطراب���ات1النطق,1واأنه1بدون1
تفعيل1هذا1الدور1�سوف1تزيد1الفرتة1الزمنية1للعالج.

(51 ينبغ���ي1عل���ى1معلم���ي1الرتبية1اخلا�س���ة1اإيجاد1قن���وات1ات�سال1م���ع1معلمي1(
املدر�س���ة1العادي���ة1يف1اإط���ار1برنام���ج1الدم���ج,1الإع���داد1مواق���ف1جتم���ع1ب���ني1
االأطف���ال1العادي���ني1وذوى1ا�سطرابات1النطق1ميكنه���م1من1خاللها1اإجراء1

حوار1ي�ساعد1هوؤالء1االأطفال1على1حت�سني1النطق1لديهم.
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