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الجتماعية  املهارات  تنمية  فى  املبكر  التدخل  برامج  دور  تقييم 
لالأطفال ذوي الإعاقة الفكرية من وجهة نظر الوالدين واملعلمات 

اإعداد 
د/اإبراهيم املعيقل      د/ �صلطانة بنت فهد بن �صالح بن طفله 

          اأ�شتاذ الرتبية اخلا�شة امل�شارك
        كلية الرتبية- جامعة امللك �شعود

مقدمة 
حياة1 يف1 العمر1 مراحل1 واأخطر1 اأخ�سب1 من1 الطفولة1 مرحلة1 ُتعد1
االإن�سان,1وهي1مرحلة1جوهرية1وتاأ�سي�سية1تعتمد1عليها1مراحل1النمو1التالية,1
فهي1مرحلة1منو1اللغة,1والعاطفة,1والعالقات1االجتماعية,1وتتكّون1فيها1بذور1
1خلٍل1يطراأ1يف1هذه1 واأيُّ الديني,1 والوازع1 ال�سمري1 يتكون1فيها1 ال�سخ�سية,1كما1
املرحلة1وال1يكت�سف؛1فيعالج1يف1الوقت1املنا�سب1يقلل1من1قدرات1الطفل1العاجلة1

واالآجلة.

املبكرة1 الطفولة1 تربيته1يف1مرحلة1 واأهمية1 بالطفل1�سرورة,1 والعناية1
وبناء1 تكوين1 مرحلة1 الأنَّها1 وذلك1 والرتبية؛1 النف�ص1 علماء1 عليها1 يختلف1 ال1
اأ�سا�سية1ل�سخ�سية1الطفل1و�سلوكه1يف1امل�ستقبل,1حيث1ترتبط1كثري1من1االإعاقات1
م�سكالت1 من1 له1 يتعر�ص1 اأن1 ميكن1 مبا1 الطفل1 لدى1 ال�سوية1 غري1 واجلوانب1

�سحية,1ونف�سية,1واجتماعية1يف1هذه1املرحلة1)ال�سليطي,20031(.1

االإعاقة1 ذوي1 ودعم1 برعاية1 احلا�سر1 الوقت1 يف1 الدول1 تهتم1 ولذلك1
واملوهوبني,1�ساأنهم1يف1ذلك1�ساأن1اأقرانهم,1وذويهم1من1غري1ذوي1االإعاقة,1وياأتي1
اإتاحة1الفر�سة1لهم1للتعليم1بالقدر1الذي1توؤهلهم1له1قدراتهم1 ذلك1من1خالل1
1من1امل�ساواة1 واإمكاناتهم,1والتاأكيد1على1حقهم1يف1احلياة1الطبيعيَّة,1والعمل1يف1جوٍّ

وتكافوؤ1الفر�ص1)علي,20061(.1

االإعاقات1 من1 اأنَّها1 على1 ت�سنف1 الفكرية1 االإعاقة1 1 اأنَّ من1 الرغم1 وعلى1
يبذل1 منها1 ُيعاين1 الذي1 ال�سخ�ص1 1 اأنَّ اإال1 والفكري؛1 املعريف1 النمو1 يف1 املوؤثرة1
على1 للتغلب1 خا�ص1 نوع1 من1 دعم1 اإىل1 حاجة1 يف1 وهو1 التعلم,1 يف1 كبرًيا1 جهًدا1
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ا-1االأحكام1 العراقيل1واملعيقات1التي1تفر�سها1االإعاقة1من1جانب,1وتفر�سها1-اأي�سً
االجتماعية1امل�سبقة,1وكافة1اأ�سكال1التمييز1التي1متار�ص1�سده1من1جانب1اآخر؛1
ال�سخ�ص1 ُيواجه1 �سوف1 املنا�سب,1 العون1 تقدمي1 وبدون1 الدعم,1 هذا1 فبدون1
به1111111111111111111111 املحيطة1 البيئة1 مع1 تفاعله1 يف1 امل�سكالت1 من1 العديد1 الفكرية1 االإعاقة1 ذو1

)عبد1الرحيم,20051(.1

وقد1كانت1العناية1باالأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1-قدمًيا-1ال1ُيعَطى1
لها1اأّي1اهتمام,1اأما1اليوم1فقد1اأ�سبح1االهتمام1بهم1كبرًيا1مقارنة1مع1ما1م�سى1من1
الوقت,1وذلك1من1خالل1برامج1التدخل1املبكر.1فقد1اأُِثري1يف1العقدين1املا�سيني1
على1 الرتكيز1 وازداد1 املبكر,1 التدخل1 مو�سوع1 يف1 وا�سعة1 وعلمية1 فكرية,1 حركة1

االأن�سطة1الرتبوية1خالل1مراحل1الطفولة1املبكرة1)�سديفات,20091(.

برامج1 لالأطفال1من1خالل1 تقدميها1 يتم1 التي1 تعد1اخلدمات1 ولذلك1
احلياة1 يف1 اأدائهم1 على1حت�سني1 هوؤالء1 م�ساعدة1 يف1 االأ�سا�ص1 هي1 املبكر,1 التدخل1
املدر�سية.1فعندما1 البيئة1 اأو1خارج1 داخل,1 اأكانت1 �سواء1 بهم,1 امل�ستقبلية1اخلا�سة1
اكت�ساب1 ُي�ساعدهم1ذلك1على1 التعليمية1 املبكر1 التدخل1 يتلقى1االأطفال1خدمات1
ال�سدد,1 هذا1 ويف1 1(Reffert, 2008). اإليها1 يحتاجون1 التي1 االأ�سا�سية1 املهارات1
برنامج1 فعالية1 على1 1(Ziolkowska, 2007) زيولكو�سكا1 درا�سة1 نتائج1 اأكدت1
التدخل1املبكر1مل�ساعدة1الطالب1ذوي1ال�سعوبات1االأكادميية1يف1القراءة1والكتابة,1
 Menzies & Mahdavi and( ولوي�ص1 ومهدوي1 منزي�ص1 درا�سة1 اأكدت1 كما1
م�ستويات1 حت�سني1 يف1 املبكر1 التدخل1 برنامج1 فعالية1 على1 1Lewis, 2008)

الطالب1يف1القراءة.1

املبكر1 التدخل1 بربامج1 اخلا�ص1 الدور1 1 باأنَّ القول1 ميكننا1 ال1 اأنَّه1 اإال1
فح�سب؛1 الطالب1 بها1 يتمتع1 التي1 االأكادميية1 اجلوانب1 تنمية1 على1 يقت�سر1
لدى1 املقبولة1 االجتماعية1 ال�سلوكيات1 تعزيز1 لي�سمل1 الدور1 هذا1 ميتد1 ا1 واإمنَّ
بالنواحي1 تهتم1 التي1 الربامج1 هذه1 مثل1 1 اأنَّ اإىل1 االإ�سارة1 جتدر1 وهنا,1 الطفل.1
ال�سلوكية1للطفل,1ينبغي1اأن1تتمتع1بنوع1من1ال�سمول,1بحيث1تت�سمن:1الوالدين,1
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االأقران111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 جماعات1 واأخرًيا,1 واملعلمني,1 الدرا�سي,1 والف�سل1 املنزلية,1 والبيئة1
1.(Diken & Rutherford, 2005)

احلياة,1 ملواجهة1 الفكرية1 االإعاقة1 ذي1 الطفل1 اإعداد1 هذا1 ويتطلب1
واإك�سابه1اأكرب1قدر1من1اخلربات1واملهارات1التي1ُتوؤهله1لها1قدراته1وا�ستعداداته؛1
اإىل1 ال�سديدة1 االإعاقة1 ويخرج1من1حيز1 املجتمع,1 م�سئوال1يف1 يكون1ع�سًوا1 حتى1
املهارات1 تنمية1 1 اأنَّ اأي1 ا,1 كليًّ اأو1 ا1 جزئيًّ النف�ص1 على1 واالعتماد1 االإنتاج1 جمال1
ُمعيَّنة1 اإىل1درجة1 الو�سول1 الفكرية1من1 االإعاقة1 الطفل1ذي1 االجتماعية1متكن1
احلياة11111111111111111111 مواقف1 مع1 التفاعل1 يف1 ُت�ساعده1 واالجتماعية1 ال�سخ�سية1 الكفاءة1 من1

)احلمي�سي,114251ه�(.1

واأ�سا�سيًّا1يف1 ا1 ركًنا1مهمًّ ت�سكل1 االجتماعية1 1احلياة1 اأنَّ اإىل1 ذلك1 ويرجع1
يف1 االأ�سا�ص1 امتالكها1 يعد1 التي1 املهارات1 من1 العديد1 وتتطلب1 اإن�سان,1 كل1 حياة1
النجاح1واالندماج1يف1املجتمع1�سواء1لغري1ذوي1االإعاقة,1اأو1ذوي1االإعاقة1الفكرية,1
وهو1اأكدت1عليه1العديد1من1الدرا�سات1والبحوث؛1مثل:1درا�سة1)�سليمان,20111(؛1
ودرا�سة1)املقداد1وبطانية1واجلراح,20111(؛1ودرا�سة1)اأبو1مرق,20081(؛1ودرا�سة1
من1 وغريها1 1,(Diken & Rutherford, 2005) ودرا�سة1 2007(؛1 )بهكلي,1

را�سات1يف1هذا1املجال.1 الدِّ

الدور1 بالتعرف1على1م�ستوى1 الدرا�سة1احلالية1 اهتمام1 ومن1هنا,1جاء1
الذي1تلعبه1برامج1التدخل1املبكر1يف1تنمية1املهارات1االجتماعية1لالأطفال1ذوي1

االإعاقة1الفكرية1من1وجهة1نظر1الوالدين1واملعلمات.1

م�صكلة الدرا�صة: 
حتتل1برامج1التدخل1املبكر1دورا1غاية1يف1االأهمية1يف1م�ساعدة1االأطفال1
املجاالت1 يف1 لهم1 الالزمة1 وامل�ساندة1 الدعم1 وتقدمي1 اخلا�سة1 االحتياجات1 ذوي1
املختلفة.1ويت�سح1دور1هذه1الربامج1ب�سفة1خا�سة1مع1فئة1ذوي1االإعاقة1الفكرية,1
وذلك1نظرا1الأن1ما1يقرب1من1)25-35%(1من1االأطفال1الذين1يعانون1من1االإعاقة1
الفكرية1يتعر�سون1لعدد1من1امل�سكالت1العقلية1والنف�سية,1ويتعر�سون1ملجموعة1
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اأن�سطة1 ق�ساء1 على1 قادرين1 غري1 جتعلهم1 التي1 االعتيادية1 الغري1 القيود1 من1
حياتهم1اليومية1ب�سورة1طبيعية,1كما1يواجهون1خلل1وا�سح1يف1نوعية1عالقاتهم1
االجتماعية1مع1االآخرين.1كما1تتعر�ص1ن�سبة1مقاربة1من1االأطفال1ذوي1االإعاقة1
الفكرية1ملجموعة1من1امل�سكالت1ال�سلوكية1التي1تعوق1قدرتهم1على1النمو1النف�سي1
واالجتماعي,1مبا1يجعلهم1غري1قادرين1على1تكوين1عالقات1اجتماعية1فعالة1مع1
ياأتي1 اأو1املحيطني,1مبا1قد1يعر�سهم1خلطر1العزلة1االجتماعية,1وهنا1 اأقرانهم1
دور1برامج1التدخل1املبكر1يف1معاجلة1امل�سكالت1ذات1ال�سلة1ب�سحة1االأطفال1ذوي1
االإعاقة1الفكرية1العقلية1والنف�سية,1واإدراج1اآليات1وا�سحة1مل�ساعدة1هوؤالء1االأطفال1
على1النمو1النف�سي1واالجتماعي,1مبا1ي�ساعدهم1على1تنمية1املهارات1االجتماعية1
)Guralnick, 2005)1لديهم,1والتفاعل1االإيجابي1مع1االآخرين1والو�سط1املحيط

املهارات1 نق�ص1 1 اأنَّ اإىل1 1)2004 )احلمي�سي,1 ي�سري1 ال�سدد,1 هذا1 واإىل1
االجتماعية1لدى1االأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1يرتتب1عليه1الكثري1من1االآثار1
1االأمر1يتطلب1�سرورة1الت�سدي1لهذه1 اخلطرية1على1الفرد1واملجتمع,1ولذلك1فاإنَّ
االإعاقة1 لذوي1 االجتماعية1 املهارات1 لتدعيم1 املبا�سر1 بالتدخل1 وذلك1 امل�سكلة,1

الفكرية.1

ال�سعودي1 املجتمع1 ي�سهدها1 التي1 التطورات1 جملة1 من1 الرغم1 وعلى1
املجتمع1 يف1 املبكر1 التدخل1 امليداين1خلدمات1 الواقع1 1 اأنَّ اإال1 املجاالت؛1 جميع1 يف1
ال�سمولية,1ويت�سف1بالع�سوائية1 اإىل1 ال�سعودي1يت�سف1بالق�سور,1والذي1يفتقر1
1هناك1العديد1من1 )مرزا,20051(.1كما1تو�سلت1درا�سة1)اأبو1العال,14291(1اإىل1اأنَّ
املعيقات1التي1تواجه1ذوي1االإعاقة1الفكرية1منها:1قلة1االإمكانات1املادية1والب�سرية1
1العديد1من1فئات1 ا1درا�سة1)الوهيب,14301(1اإىل1اأنَّ املتاحة1لهم.1كما1اأكدت1اأي�سً
تلبية1 يف1 ي�سهم1 ال1 فعَّ ب�سكل1 املبكر1 التدخل1 بخدمات1 حتظى1 ال1 االإعاقة1 ذوي1

احتياجاتهم1يف1هذه1الفرتة.

وتاأ�سي�ًسا1على1ما1�سبق1فقد1حتددت1م�سكلة1الدرا�سة1يف1الت�ساوؤل1الرئي�ص1
التايل:1ما1دور1برامج1التدخل1املبكر1يف1تنمية1املهارات1االجتماعية1لالأطفال1ذوي1

االإعاقة1الفكرية1من1وجهة1نظر1الوالدين1واملعلمات؟
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ويتفرع منه الت�ساوؤلت التالية:

11 ما1اأهمية1برامج1التدخل1املبكر1يف1تنمية1املهارات1االجتماعية1لالأطفال1ذوي1.
االإعاقة1الفكرية1من1وجهة1نظر1الوالدين1واملعلمات؟

21 املهارات1. بتنمية1 العالقة1 ذات1 املبكر1 التدخل1 خدمات1 توفر1 مدى1 ما1
االجتماعية1لدى1االأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1من1وجهة1نظر1الوالدين1

واملعلمات؟1
31 يف1. ُت�ساعد1 التي1 املبكر1 التدخل1 برامج1 تقدمي1 دون1 التي1حتول1 املعيقات1 ما1

تنمية1املهارات1االجتماعية1لالأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1من1وجهة1نظر1
الوالدين1واملعلمات؟

اأهداف الدرا�صة:
على1 التعرف1 وهو1 لها,1 الرئي�ص1 الهدف1 حتقيق1 الدرا�سة1 هذه1 �ستحاول1 1
تاأثري1برامج1التدخل1املبكر1يف1تنمية1املهارات1االجتماعية1لالأطفال1ذوي1االإعاقة1
اأهداف1فرعية1 ويتفرع1منه1عدة1 واملعلمات,1 الوالدين1 نظر1 الفكرية1من1وجهة1

على1النحو1التايل:
11 االجتماعية1. املهارات1 تنمية1 يف1 املبكر1 التدخل1 برامج1 اأهمية1 على1 التعرف1

لالأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1من1وجهة1نظر1الوالدين1واملعلمات.1
21 التعرف1على1مدى1توفر1خدمات1التدخل1املبكر1ذات1العالقة1بتنمية1املهارات1.

االجتماعية1لدى1االأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1من1وجهة1نظر1الوالدين1
واملعلمات.1

31 التعرف1على1املعيقات1التي1حتول1دون1تقدمي1برامج1التدخل1املبكر1ت�ساعد1.
وجهة1 من1 الفكرية1 االإعاقة1 ذوي1 لالأطفال1 االجتماعية1 املهارات1 تنمية1 يف1

نظر1الوالدين1واملعلمات.1
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اأهمية الدرا�صة:
تت�سح1اأهمية1الدرا�سة1احلالية1على1النحو1التايل:1

: الأهمية النظرية:  اأولاً

11 يف1. العربية1 املكتبة1 اإىل1 اإ�سافة1 كونها1 يف1 للدرا�سة1 النظرية1 االأهمية1 تتمثل1
مو�سوع1حيوي1يخ�ص1فئة1حتتاج1اإىل1املزيد1من1الدرا�سات1من1اأجل1متكينها1
من1حت�سني1الظروف1احلياتية1التي1تعي�سها,1واكت�سابها1نوع1من1اال�ستقاللية1

واالعتماد1على1الذات.
21 اآخرون؛1. اأن1تكون1قاعدة1ينطلق1منها1باحثون1 الدرا�سة1يف1 قد1ت�ساعد1هذه1

للك�سف1عن1املزيد1من1احلقائق1املعرفية1التي1تهتم1بهذا1املجال.1
31 والدرا�سات1. البحوث1 ندرة1 -يف1ظل1 الدرا�سة1 هذه1 تكون1 اأن1 الباحثان1 ياأمل1

على1حد1علم1الباحثان-1اإ�سافة1علمية1للمعرفة1وللمكتبة1العربية1يف1جمال1
االإعاقة1 ذوي1 لالأطفال1 االجتماعية1 املهارات1 تنمية1 يف1 املبكر1 التدخل1 دور1

الفكرية.

ا: الأهمية العملية: ثانياً
11 تربز1اأهمية1هذه1الدرا�سة1يف1كونها1درا�سة1ميدانية1تقرتب1كثرًيا1من1الواقع؛1.

لرت�سد1تاأثري1برامج1التدخل1املبكر1يف1تنمية1املهارات1االجتماعية1لالأطفال1
ذوي1االإعاقة1الفكرية1من1وجهة1نظر1الوالدين1واملعلمات.1

21 املجال1. هذا1 يف1 واملخت�سني1 اخلرباء1 اأنظار1 لفت1 احلالية1 الدرا�سة1 �ستحاول1
ذوي1 لالأطفال1 االجتماعية1 املهارات1 تنمية1 يف1 املبكر1 التدخل1 دور1 حول1

االإعاقة1الفكرية.
31 �ستحاول1الدرا�سة1احلالية1اقرتاح1بع�ص1التو�سيات1ميكن1اأن1ُت�ساعد1اجلهات1.

املخت�سة1لتطوير1�سيا�سات1واإجراءات1واآليات1تطبيق1برامج1التدخل1املبكر؛1
لتح�سني1م�ستوى1ونوعية1اال�ستفادة1منها.

41 الوالدين1. دور1 لتفعيل1 الربامج؛1 بع�ص1 اقرتاح1 احلالية1 الدرا�سة1 �ستحاول1
واملعلمات1يف1برامج1التدخل1املبكر.1
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51 املعلمات1. اإعداد1 برامج1 حول1 معلومات1 توفري1 احلالية1 الدرا�سة1 �ستحاول1
والنا�سئني1يف1وزارة1الرتبية1والتعليم,1حول1عالقة1اخلربة1واملوؤهل1الدرا�سي1
املهارات1 تنمية1 يف1 ودورها1 املبكر,1 التدخل1 بربامج1 التدريبية1 والدورات1

االجتماعية1لالأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية.

مددات الدرا�صة:
متت1الدرا�سة1احلالية1يف1اإطار1احلدود1التالية:

: املحددات املو�سوعية:1اقت�سرت1الدرا�سة1احلالية1على1تعّرف1تاأثري1برامج1 اأولاً
التدخل1املبكر1يف1تنمية1املهارات1االجتماعية1لالأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1من1

وجهة1نظر1الوالدين1واملعلمات.

ا: املحددات املكانية:1مت1تطبيق1الدرا�سة1امليدانية1على1عينة1من1الوالدين1 ثانياً
الذين1يلتحق1اأطفالهم1من1)4-6(1�سنوات1بربامج1ذوي1االإعاقة1الفكرية,1وعينة1
وبرامج1 املبكر,1 التدخل1 الفكرية,1مبراكز1 االإعاقة1 ذوي1 برامج1 يف1 املعلمات1 من1

الرتبية1الفكرية1)ف�سول1التهيئة(1مبدينة1الريا�ص.1

ا: املحددات الب�سرية:1حمدودة1بحيز1املجتمع1الذي1�ست�سحب1منه1العينة,1 ثالثاً
ويتمثل1باأولياء1االأمور1واملعلمات.1

الدرا�سي1 الف�سل1 االأدوات1والربنامج1يف1 الزمنية:1مت1تطبيق1 ا: املحددات  رابعاً
االأول1من1عام14331-1434ه�.

م�سطلحات الدرا�سة الإجرائية: 

اخلا�سة1 بالرتبية1 اخلا�سة1 التنظيمية1 القواعد1 دليل1 يعرف1 الإعاقة الفكرية:1
)1422(1االإعاقة1الفكرية1على1اأنَّها1»حالة1ت�سري1اإىل1جوانب1ق�سور1ملمو�سة1يف1
املتو�سط1 من1 اأقل1 عقلي1 باأداء1 احلالة1 وتت�سف1 للفرد,1 احلايل1 الوظيفي1 االأداء1
ب�سكل1وا�سح1يكون1متالزًما1مع1جوانب1ق�سور1يف1جمالني1اأو1اأكرث1من1جماالت1
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املهارات1 املنزلية,1 احلياة1 الذاتية,1 العناية1 التوا�سل,1 التالية:1 التكيفية1 املهارات1
االجتماعية,1ا�ستخدام1امل�سادر1املجتمعية,1التوجيه1الذاتي,1ال�سحة1وال�سالمة,1

املهارات1االأكادميية1الوظيفية,1وقت1الفراغ1ومهارات1العمل.«1

العقلي1 الوظيفي1 االأداء1 يف1 وا�سح1 انخفا�ص1 باأنَّه:1 الباحثان1 ويعرفه1
لدى1االأطفال1ينتج1عنه1حالة1من1الق�سور1يف1املهارات1االجتماعية,1االأمر1الذي1
هذا1 على1 التغلب1 يف1 للم�ساهمة1 املبكر,1 التدخل1 برامج1 اإىل1 بحاجة1 يجعلهم1

الق�سور1لديهم.

ال�سلوكيات1 من1 لعدد1 الفكرية1 االإعاقة1 ذوي1 »امتالك1 الجتماعية:1 املهارات 
مع1 االجتماعي1 التفاعل1 من1 قدًرا1 لهم1 حتقق1 التي1 اللفظية1 وغري1 اللفظية1
تقبل1 اإىل1 وتوؤدي1 املجتمع-1 واأفراد1 واملعلمني,1 والرفاق,1 –االأ�سرة,1 االآخرين1
االآخرين1لهم,1والتي1متكنهم1من1التوا�سل1االإيجابي1الفعال1مع1االآخرين,1ومع1

البيئة1املحيطية1به«.1

بالرتبية1 اخلا�سة1 التنظيمية1 القواعد1 دليل1 يعرف1 املبكر:  التدخل  برامج 
اخلدمات1 لتوظيف1 من�سقة1 »عملية1 باأنَّه1 التاأهيل1 �ص6(1 )1422ه�,1 اخلا�سة1
الطبية,1واالجتماعية,1والنف�سية,1والرتبوية,1واملهنية,1مل�ساعدة1املعوق1يف1حتقيق1
الطبيعية,1 بيئته1 متطلبات1 مع1 التوافق1 من1 الفاعلية1 من1 درجة1ممكنة1 اأق�سى1
واالجتماعية,1وكذلك1تنمية1قدراته1لالعتماد1على1نف�سه1وجعله,1ع�سًوا1منتًجا1

يف1املجتمع1ما1اأمكن.«

التهيئة1 التي1تقدم1يف1مرحلة1 اأنها1تلك1الربامج1 اإجرائيا1على1 وتعرف1
الفكرية,1 االإعاقة1 ذوي1 ت�ستهدف1 والتي1 درا�سي(,1 االأول1 ال�سف1 قبل1 )عامني1
بهدف1تقدمي1جمموعة1من1االإجراءات1واملمار�سات1التعليمية1املنظمة1الوقائية-1
النمائيَّة1 احتياجات1 وتطوير1 مهاراتهم,1 تنمية1 اإىل1 تهدف1 التي1 العالجية,1

اخلا�سة.1
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الإطار النظري 
اخل�سائ�س الجتماعية لذوي الإعاقة الفكرية:( ))

االجتماعية,1 اجلوانب1 بدرا�سة1 االأخرية1 ال�سنوات1 يف1 االهتمام1 ازداد1
والكفاءة1االجتماعية1لدي1االأطفال1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة,1ملا1لها1من1اأهمية1
بالغة1يف1التعرف1على1درجة1الق�سور1يف1املهارات1االجتماعية,1وطبيعة1التفاعل1
االجتماعي1لدي1اأفراد1هذه1الفئة1مع1االأفراد1االآخرين,1ودرجة1تكيفهم1مع1اأفراد1
تكوين1 ت�سهم1يف1 التي1 ذلك1من1اجلوانب1 اإىل1 وما1 فيه,1 يعي�سون1 الذي1 املجتمع1

الكفاءة1االجتماعية1لديهم.1)على,20061(.

1التكيف1االجتماعي1واالنفعايل1مرتبطان1ارتباًطا1كبرًيا1مع1القدرة1 اإنَّ
1ذوي1االإعاقة1الفكرية1يظهرون1تدنًيا1وا�سًحا1 العقلية,1ومن1ثم1ميكن1القول:1اإنَّ
يف1التكيف1االجتماعي,1ونق�ص1يف1امليول1واالهتمامات,1وعدم1حتمل1امل�سوؤولية,1
واالنعزالية,1والعدوانية1مع1تدين1مفهوم1الذات.1)الفيلكاوي,20071(,1ويف1هذا1
امل�سكالت1 املعاقني1فكريًّا1من1بع�ص1 اإىل1معاناة1 ال�سدد1ي�سري1)الطالل,20101(1
�سن1 منذ1 الف�سل1 مواقف1 من1 للكثري1 تعر�سهم1 التي1 واالنفعالية1 االجتماعية,1
املواقف1االجتماعية,1والتعبري1 اإذ1يواجهون1�سعوبة1يف1الت�سرف1خالل1 مبكرة,1
العدوانية,1 اإىل1 مييلون1 حيث1 باحلدة,1 تت�سف1 ما1 غالًبا1 التي1 انفعاالتهم1 عن1
عالقات1 اإن�ساء1 على1 القدرة1 وعدم1 الزائد,1 والن�ساط1 االجتماعي,1 واالن�سحاب1
يكونون1مفهوًما1 اأنَّهم1 كما1 �سنًّا,1 االأ�سغر1 وامليل1نحو1م�ساركة1 فعالة,1 اجتماعية1
ميكن1 الذي1 االأمر1 االأمن,1 وعدم1 بالدونية,1 ال�سعور1 حموره1 الذات1 عن1 �سلبيًّا1
التكيفي,1 �سلوكهم1 وق�سور1 العقلية,1 قدراتهم1 م�ستوى1 انخفا�ص1 اإىل1 اإرجاعه1
االأمر1الذي1ي�سعهم1يف1موقف1�سعيف1للغاية1باملقارنة1باأقرانهم1العاديني,1ومن1
دون1 املطلوبة1 املهام1 اأداء1 يف1 الف�سل1 االأحيان1 معظم1 يف1 يتوقعون1 اأنهم1 ثم1جند1

حماولة1التجريب,1في�ست�سلمون1اأمام1ال�سعوبات1االأوىل1التي1تواجههم.

االإعاقات1 ذوي1 االأفراد1 معاناة1 اإىل1 1)Bray, 20037) براي1 ي�سري1 كما1
الفكرية1من1جمموعة1من1ال�سعوبات1التي1تعوق1قدرتهم1على1التفاعل1والتوا�سل1
التي1يواجهونها,1 التعليمية1 ال�سعوبات1 اإىل1جنب1مع1 املحيطة1جنًبا1 البيئة1 مع1
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االإعاقة1 ذوي1 االأفراد1 تفاعل1 درجة1 تعقيد1 الفكرية1يف1 االإعاقة1 اأثر1 حيث1يظهر1
ال1مع1البيئة1االجتماعية1واملادية. الفكرية1ب�سكل1فعَّ

1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة1ال1ي�ستطيعون1 اأنَّ وي�سيف1م�سعود1)2012(1
اإىل1 يحتاجون1 بل1 والتعليمية,1 االجتماعية1 حلياتهم1 حمددة1 اأهداف1 و�سع1
وذلك1 اأهدافهم,1 حتديد1 على1 وم�ساعدتهم1 لتوعيتهم1 االآخرين؛1 من1 امل�ساعدة1
يكون1 ما1 غالًبا1 الذي1 باملجتمع,1 ارتباطهم1 و�سعف1 النف�سية,1 حالتهم1 اإىل1 يعود1

�سببه1املجتمع1نف�سه.

افتقار1 اإىل1 1(Chung & Carter, 2012) ي�سري1 مت�سل1 �سياق1 ويف1
التي1 الفعالة1 االجتماعي1 التوا�سل1 ملهارات1 الفكرية1 االإعاقات1 ذوي1 الطالب1
توؤهلهم1للتفاهم1مع1االأقران,1والو�سط1املحيط,1وتطوير1عمليات1التعلم1لديهم1
خالل1ال�سنوات1الدرا�سية,1واحلفاظ1على1خمرجات1التعلم1االأكادميي1االإيجابية,1
واكت�ساب1املمار�سات1ال�سلوكية,1واالنفعالية,1واالجتماعية1الفعالة,1ومن1ثم1يعد1
�سعف1مهارات1التوا�سل1لدى1االأفراد1ذوي1االإعاقات1الفكرية1موؤ�سًرا1لتدين1اأدائهم1
ال�سلوكية,1 واالنحرافات1 املحيط,1 والو�سط1 االأقران,1 مع1 وعالقاتهم1 املدر�سي,1
�سغر1 اإىل1 1)McManus, 2007) ي�سري1 كما1 واالكتئاب.1 االجتماعية,1 والعزلة1
حجم1�سبكة1العالقات1االجتماعية1لدى1االأفراد1ذوي1االإعاقات1الفكرية1ُمقارنة1
باأقرانهم1العاديني1بدرجة1ملحوظة؛1نظًرا1لرتاجع1م�ستوى1تفاعلهم1االجتماعي1
اإىل1حد1كبري,1وعزوفهم1عن1تكوين1العالقات1االجتماعية1والتفاعل1مع1الو�سط1
املت�سابكة. االجتماعية1 العالقات1 دائرة1 تكوين1 معها1 ي�سعب1 بدرجة1 املحيط1

 Connecticut State كونيتيكت1 بوالية1 التعليم1 اإدارة1 وت�سري1 هذا,1
على1 ال�سلبي1 الفكرية1 االإعاقة1 تاأثري1 اإىل1 1Department of Education
معه1 يتاأثر1 نحو1 على1 الفكرية,1 االإعاقة1 ذوي1 االأفراد1 لدى1 العقلية1 الوظائف1
التفاعل,1والتوا�سل1االجتماعي1لهوؤالء1االأفراد1مع1الو�سط1املحيط,1كما1ترتاجع1
ُيَعاين1االأفراد1ذوي1االإعاقات1الفكرية1 م�ستوى1كفاءاتهم1االجتماعية,1ومن1ثم1
تباًعا1من1�سعوبات1يف1معاجلة1املواقف1االجتماعية,1والتعامل1معها1واال�ستجابة1

لها1ب�سورة1�سحيحة1متكيفة.
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1اجلوانب1االجتماعية1لالأفراد1 اأنَّ 1(Gardner, 2012) ويذكر1جاردنر1
الوظائف1 يف1 االختالالت1 من1 جمموعة1 عليها1 تغلب1 الفكرية1 االإعاقات1 ذوي1
االجتماعية1والتفاعلية,1تظهر1يف1�سورة1م�سكالت1عدة1يف1�سلوكهم1االجتماعي1
م�ستوى1 وتراجع1 الفعال,1 التوا�سل1 يف1 و�سعوبة1 العدوان,1 مثل1 االآخرين1 مع1
التواجد1 االرتياح1يف1ظل1 بعدم1 وال�سعور1 االجتماعية,1 الفعاليات1 يف1 م�ساركتهم1
يف1التجمعات,1اأو1املنا�سبات1االجتماعية,1وغالًبا1ما1ترتبط1مثل1هذه1االنحرافات1
ال�سلوكية1لديهم1بحال1من1التقيد1يف1احلركة,1ومالزمة1املنزل,1ومن1ثم1تت�ساءل1
كما1 املجتمعي,1 كيانهم1 اإثبات1 اأو1 منا�سبة,1 وظيفة1 على1 احل�سول1 يف1 فر�سهم1
�سواء1 االجتماعي1 والرف�ص1 االجتماعي,1 واالن�سحاب1 العزلة1 نحو1 اأنَّهم1مييلون1
لالأقران,1اأو1الو�سط1املحيط,1االأمر1الذي1يتاأتى1عنه1تكوين1منظور1�سلبي1حول1
احلياة,1و�سعف1م�ستوى1االعتقاد1يف1جودتها,1وتدين1احلالة1ال�سحية,1وال�سعور1

بالقلق,1واالكتئاب,1وتراجع1م�ستوى1اختبارهم1لالنفعاالت1االإيجابية1ال�سارة.

1االأفراد1 ونتيجة1للعجز1االجتماعي1يف1عملية1التوا�سل,1فمن1املرجح1اأنَّ
اأقرانهم1 اأكرث1من1 التوا�سلية1 ذوي1االإعاقات1الفكرية1ي�سعرون1بخربات1الف�سل1
العاديني,1وهناك1عوامل1ُت�سهم1يف1ف�سل1عملية1التوا�سل1لذوي1االإعاقة1الفكرية1
النحو1 على1 1)612 1,2007 )خيال,1 يورده1 ما1 منها1 االجتماعي,1 التفاعل1 اأثناء1 يف1

التايل:1
ق�سور عملية التفاعل الجتماعي: 

اأو1 لالأ�سياء,1 االنتباه1 لق�سور1 باالإ�سافة1 االأ�سخا�ص,1 مع1 ا1 خ�سو�سً
اأو1 االأ�سياء1 يف1 الرتكيز1 على1 القدرة1 من1 حتد1 ال�سلوكيات1 هذه1 فمثل1 املواقف؛1
االأن�سطة1التي1يرغبها1اأو1يف�سلها1باالإ�سافة1اإىل1غمو�ص1معنى1اإ�سارات1الطفل,1
وق�سور1مهاراته1يف1توجيه1انتباه1القائم1على1رعايته1نحو1االأ�سياء1التي1يريدها1

ويرغبها1با�ستخدام1التحديق1الب�سري,1اأو1االإ�سارات1اجل�سمية.

ق�سور اأ�سكال التوا�سل غري اللفظية: 
ما1 وهي1 املنا�سبة,1 الرمزية1 التوا�سل1 اأ�ساليب1 نق�ص1 اإىل1 باالإ�سافة1
تزيد1من1خماطر1�سوء1فهم1وتف�سري1ر�سائل1الطفل1غري1اللفظية,1بل1ي�ستخدم1
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املالب�ص,1 وجذب1 كالعدوان,1 املاألوفة,1 غري1 الغريبة1 التوا�سلية1 االأ�ساليب1 بع�ص1
اأو1التوجيه1اليدوي1نحو1ما1يريده,1وهي1�سلوكيات1غري1ماألوفة1بالن�سبة1الأفراد1
االأ�سرة1واملحيطني,1ومن1ثم1قد1حُتِدث1حماوالت1ذوي1االإعاقة1العقلية1الإ�سالح1
عمليات1التفاعل1االجتماعي,1والتوا�سل1مع1االآخرين1اأ�سكااًل1توا�سلية1�سيئة1اأو1

غري1منا�سبة.

املهارات الجتماعية( ))

مفهوم املهارات الجتماعية 
ميكن1النظر1اإىل1املهارات1االجتماعية1على1اأنَّها1قدرة1الفرد1على1القيام1
حتقيق1 على1 الفرد1 لتمكني1 ال�سرورية؛1 االجتماعية1 ال�سلوكيات1 من1 بالعديد1
الكفاءة1االجتماعية.1وعادة1ما1تت�سمن1هذه1املهارات1مدى1وا�سًعا1من1اال�ستجابات1
اخلا�سة1 واال�ستجابات1 االعتقادات,1 على1 توؤثر1 التي1 اللفظية1 وغري1 اللفظية,1
باالأفراد1االآخرين1يف1اأثناء1عملية1التفاعل1االجتماعي.1وهنا1ينبغي1التاأكيد1على1
الدور1اخلا�ص1باال�ستجابات1غري1اللفظية1املتمثلة1يف1االت�سال1بالعني,1واالإمياءات,1
ت�سهم1 كما1 االجتماعية,1 املواقف1 بتغري1 تتغري1 والتي1 االجتماعية.1 وامل�سافة1
اال�ستجابات1اللفظية1هي1االأخرى1واملتمثلة1يف1نربة1ال�سوت,1وو�سوحه,1ومعدله1
1.(Spence, 2003) بالفرد1 االجتماعي1اخلا�ص1 التفاعل1 بالتاأثري1على1عملية1

كما1ميكن1تعريف1املهارات1االجتماعية1على1اأنَّها1»جمموعة1من1املهارات1
الواجب1توافرها1لدى1الطفل,1والتي1تتمثل1يف1املهارات1االت�سالية,1ومهارات1حل1
امل�سكالت,1واتخاذ1القرار,1واالإدارة1الذاتية1والتحكم,1وغريها1من1املهارات1التي1
االأقران,1 وتكوين1عالقات1مع1 املحيط,1 املجتمع1 التفاعل1مع1 الطفل1من1 متكن1

1.(Spivey, 2007, 1)1»وجماعة1الرفاق

املكت�سبة1 ال�سلوكيات1 اأنَّها1»جمموعة1 على1 االجتماعية1 املهارات1 وتعرف1
ز1من1م�ستوى1الفعالية1يف1العالقات1 املالئمة1للموقف,1والتي1يتم1تعلمها1مبا1ُيعزِّ
ال�سخ�سية«1(Boase, 2009, 7).1ويتفق1مع1التعريف1ال�سابق1يف1�سق1الفعالية1
االجتماعية1 املهارات1 عرف1 حيث1 1(Wu, 2008, 5) به1 تقدم1 الذي1 التعريف1
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القدرة1 تتمثل1يف1 التي1 االجتماعية1 للفعالية1 الفرعية1 املكونات1 “اأحد1 اأنَّها1 على1
�سق1 يف1 اأما1 االجتماعية”.1 التفاعالت1 يف1 والتحكم1 والفهم,1 القراءة,1 على1
به111111111111111111111111111111111111 تقدم1 الذي1 التعريف1 مع1 ال�سابق1 التعريف1 فيتفق1 مكت�سبة1 مهارات1 كونها1
(Bailey & Ballard, 2006, 28)1والذي1عرف1املهارات1االجتماعية1على1اأنَّها1
اأولية1من1خالل1 ب�سورة1 تعلمها1 يتم1 التي1 املكت�سبة1 ال�سلوكيات1 من1 “جمموعة1

اجلماعات1احلميمة1املحيطة1بالفرد”.1

ال�سخ�سية,1 الب�سرية1 م�ستوى1 االجتماعية1 املهارات1 تعك�ص1 وكذلك1
االجتماعية1 املواقف1 متطلبات1خمتلف1 مع1 ال�سلوك1 تكييف1 على1 الفرد1 وقدرة1
االآخرين11111111111111111111 ي�سدرها1 التي1 اال�ستجابات1 يف1 الفعال1 والتحكم1 التاأثري1 بق�سد1

1.(Morgeson, Reider & Campion 2005)

ال�سلوكيات1 من1 اأنَّها:1»جمموعة1 على1 االجتماعية1 املهارات1 تعرف1 كما1
املقبولة1اجتماعيًّا1التي1متكن1الفرد1من1التفاعل1بكفاءة1من1االآخرين,1وجتنب1
1,(Woodie, 2007, 5)1,»اال�ستجابات1غري1املرغوبة1اجتماعيًّا1من1جانب1االآخرين
1(Beheshtifar & Norozy, 2013, 75)1ويتفق1مع1ذلك1التعريف1ما1تقدم1به
يف1 امل�ستخدمة1 املهارات1 من1 »جمموعة1 باأنَّها:1 االجتماعية1 املهارات1 عرف1 حيث1
التفاعل,1واالت�سال1مع1االآخرين,1وترتكز1تلك1املهارات1على1املعايري1االجتماعية,1
وتعد1هذه1املهارات1مبثابة1املر�سد1واملوجه1لل�سلوكيات1التي1تعد1طبيعية,1ومقبولة,1

ومتوقعة1يف1موقف1اجتماعي1بعينه«.1

خ�سائ�س املهارات الجتماعية: 

: ذو طبيعة تكاملية: اأولاً
املهارات1 1 الأنَّ ذلك1 التكاملية؛1 بطبيعتها1 االجتماعية1 املهارات1 تت�سم1
1 اأنَّ حني1 يف1 ال�سمعية,1 القنوات1 خالل1 من1 اكت�سابها1 يتم1 اللفظية1 االجتماعية1
املهارات1االجتماعية1غري1اللفظية1مثل:1تعبريات1الوجه,1واالإمياءات1االجتماعية,1
يتم1اإنتاجها1من1خالل1املخرجات1احلركية,1ويتم1ا�ستقبالها1من1خالل1املدخالت1

.(Kim & Kim, 2011)1الب�سرية
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ا: مهارات مكت�سبة: ثانياً
خالل1 من1 تعلمها1 ويتم1 متك�سبة,1 مهارات1 االجتماعية1 املهارات1 تعد1
اأن1 اإىل1 حاجة1 يف1 االأطفال1 1 باأنَّ القول1 ميكن1 فاإنَّه1 وعليه1 املحيط,1 الو�سط1
من1 يحدث1 الذي1 االأمر1 وهو1 �سريحة,1 ب�سورة1 االجتماعية1 املهارات1 يتعلموا1
من1 املهارات1 تلك1 على1 والتاأكيد1 االأدوار,1 ولعب1 والنمذجة,1 املالحظة,1 خالل1
بيئة1املنزل,1والف�سل1الدرا�سي,1واملدر�سة,1واملجتمع1باأكمله,1وقد1يتطلب1االأمر1
املكثفة1 االجتماعية1 املهارات1 برامج1 من1 بعدد1 اال�ستعانة1 االأحيان1 من1 كثري1 يف1
االأطفال هوؤالء1 بها1 يتمتع1 التي1 املهارات1 م�ستوى1 حت�سني1 اأجل1 من1 االإ�سافية1
من1 يتم1 اأ�سا�سية1 طرق1 ثالث1 حتديد1 وميكن1 1,(Wilson & Edge, 1999)
خاللها1تعلم1املهارات1االجتماعية1وهي:1)1(1تعلم1املهارات1االجتماعية1من1خالل1
ال�سلوكيات1 تعلمها1من1خالل1م�ساهدة1 الكبار,1)2(1 وت�سجيع1 واإ�سراف,1 توجيه,1
من1 1)3( عليها,1 ترتتب1 التي1 العقبات1 على1 والتعرف1 لالآخرين,1 االجتماعية1
خالل1االرتباط1باالآخرين,1وكذلك1من1خالل1اجلهود1التعاونية1على1العمل1من1

1.(Bailey & Ballard, 2006)1خالل1املواقف1االجتماعية

يف1111111111111111111111 ورد1 كما1 1(Cartledge and Milburn, 1996) اأ�سار1 ولقد1
(Golden, 2002)1اإىل1عدد1من1اخل�سائ�ص1التي1تتميز1بها1املهارات1االجتماعية1
وهي1كونها1مكت�سبة,1وموجهة1نحو1حتقيق1الهدف,1و�سلوكيات1خا�سة1باملواقف1
حتقيق1 اأجل1 من1 للمواقف1 وفًقا1 تتنوع1 فهي1 وبالتايل1 الفرد,1 بها1 مير1 التي1

اال�ستجابة1االإيجابية1املرغوبة1يف1نفو�ص1االآخرين.1

برامج التدخل املبكر( ))
العامل1 جتربة1 اإىل1 عقليا1 املعاقني1 مع1 الفعال1 التدخل1 تاريخ1 يرجع1
يف1 “اإيوا”  جامعة1 درا�سات1 وغلى1 “اأفريون”  طفل1 مع1 “اإيتارد”  الفرن�سي1
قدرات1 تنمية1 اإىل1 املبكر1 التدخل1 جمال1 يف1 الباحثني1 تطلع1 حيث1 الثالثينات1
بيئة1غنية1 الفكرية1عن1طريق1وجود1 االإعاقة1 املعر�ص1خلطر1 الطفل1 ومهارات1
وال�سحية1 العقلية1 امل�سكالت1 الرغم1من1 تتفاعل1معه1بطريقة1�سحيحة.1فعلى1
التي1يتعر�ص1لها1الطفل1ذي1االإعاقة1الفكرية1اإال1اأنه1متعلم1ن�سيط,1لذلك1فاإن1

خلق1بيئة1مثرية1وداعمة1للطفل1ي�ساعده1كثريا1على1التعلم1)و�ساحي,20031(
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يف1 االأوىل1 اخلطوات1 اأهم1 من1 باعتباره1 املبكر1 التدخل1 برنامج1 يلعب1
املعاقني1 رعاية1 جمال1 يف1 ورياديا1 هاما1 دورا1 اخلا�سة1 االحتياجات1 ذوي1 تعليم1
اأي1 لها1 يراعى1 ال1 فكريا1 املعاقني1 باالأطفال1 العناية1 قدميا1 كانت1 فقد1 فكريا.1
مقارنة1 كبريا1 فكريا1 املعاقني1 باالأطفال1 االهتمام1 اأ�سبح1 فقد1 اليوم1 اأما1 اهتمام1
�سهد1 فقد1 املبكر.1 التدخل1 برنامج1 من1خالل1 وذلك1 الوقت,1 من1 م�سى1 ما1 مع1
العقدان1املا�سيان1حركة1فكرية1وعلمية1وا�سعة1يف1مو�سوع1التدخل1املبكر1وازداد1
كثري1 واجته1 املبكرة,1 الطفولة1 الرتبوية1خالل1مراحل1 االأن�سطة1 على1 الرتكيز1
من1املعلمني1واأخ�سائي1العالج1الطبيعي1والعالج1الوظيفي1والعالج1النطقي1اإىل1
الدعم1واخلدمات1 الفكرية1لتقدمي1 االإعاقة1 التمهيدية1لالأطفال1ذوي1 املدر�سة1

الالزمة1)�سديفات,20091(

قبل1 والعاجل1 ال�سريع1 التدخل1 على1 تقوم1 اإمنا1 املبكر1 التدخل1 وفكرة1
تفاقم1امل�سكلة1مل�ساعدة1الطفل1على1التطور.1وهو1نظام1خدمات1تربوي1وعالجي1
لديهم1 ممن1 �سنوات1 16 حتى1 يوم1 عمر1 من1 ال�سغار1 لالأطفال1 يقدم1 ووقائي1
متعددة1 الأ�سباب1 االإعاقة1 واملعر�سني1خلطر1 وتربوية1 احتياجات1خا�سة1منائية1
وتدعيم1 لديهم1 العجز1 اأو1 االإعاقة1 �سدة1ظروف1 درجة1 اأو1 لن�سبة1حدوث1 تقليال1

الكفاية1الوظيفية1الأ�سرهم1)ال�سمراين,20091(.

1ال�سنوات1اخلم�ص1االأوىل1من1عمر1الطفل1تعد1من1الفرتات1 وذلك1الأنَّ
اكت�ساب1 ا1يف1 واأي�سً التعلم,1 ا�ستجاباته1خلربات1 توؤثر1يف1 التي1 النمائية1احلرجة1
الكثري1من1املهارات1وال�سلوكيات.1)اأمني,20081(,1حيث1تعد1مرحلة1الطفولة1من1
على1 والرتبية1 النف�ص1 علماء1 يختلف1 وال1 االإن�سان,1 حياة1 يف1 النمو1 مراحل1 اأهم1
مرحلة1 باعتبارها1 املرحلة؛1 هذه1 يف1 تربيته1 واأهمية1 بالطفل,1 العناية1 �سرورة1
التكوين,1والبناء1االأ�سا�سية1ل�سخ�سية1الطفل,1و�سلوكه1يف1امل�ستقبل,1كما1ترتبط1
كثري1من1االإعاقات1واجلوانب1غري1ال�سوية1لدى1الطفل1مبا1ميكن1اأن1يتعر�ص1له1
من1م�سكالت1�سحية,1ونف�سية,1واجتماعية1يف1هذه1املرحلة,1ومن1ثم1تاأتي1اأهمية1
التدخل1املبكر1يف1هذه1املرحلة؛1لتجنيب1الطفل1العادي1كثرًيا1من1االإعاقات1التي1
1حاالت1 ا1اأنَّ 1الباحثان1ترى1اأي�سً ميكن1اأن1يتعر�ص1لها1)ال�سليطي,20031,(؛1اإال1اأنَّ
اإىل1برامج1التدخل1املبكر1 ا1يف1حاجة1 اأي�سً االإعاقة1التي1تبداأ1منذ1الوالدة1تكون1

العالجي؛1لزيادة1خرباته,1واإثراء1معرفته.1
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خدمات1 1 اأنَّ وال�سابق-1 احلايل1 العقدين1 -خالل1 املالحظ1 من1 ولعل1
وبرامج1التدخل1العالجي1والرتبوي1املبكر1لالأطفال1دون1�سن1ال�ساد�سة,1تت�سدر1
قائمة1اهتمام1معظم1دول1العامل,1ويعَزى1هذا1االهتمام1املطرد1اإىل1العديد1من1
باأهمية1 الوعي1 زيادة1 العوامل:1 هذه1 مقدمة1 ياأتي1يف1 واملربرات,1حيث1 العوامل1
اإذ1 خرباته,1 واإثراء1 منوه1 يف1 للطفل1 االأوىل1 املراحل1 خالل1 املبكرة1 اخلربات1
املعر�سني1 االأطفال1 لفئة1 بالن�سبة1 املبكر1 االإثراء1 هذا1 مثل1 اأهمية1 تت�ساعف1
1,Developmental Delays11اأو1التاأخر1النمائي,Risk at Children1,للخطر
 Established handicapping1اأو1ممن1اأمكن1ت�سخي�ص1وجود1االإعاقة1لديهم

 condition)مرزا,20051(.

ا�ستطاع1 اإذ1 احلايل,1 الوقت1 يف1 املبكر1 بالتدخل1 االهتمام1 زاد1 ولذلك1
امل�سابني1 االأطفال1 لعالج1 املحتملة1 الطرق1 واكت�ساف1 مالحظة1 املتخ�س�سون1
الوالدة,1 العاجزين1منذ1 االأطفال1 العمل1مع1 النمائي,1وذلك1يعني1 باال�سطراب1
على1 تركز1 التي1 التوعية,1 برامج1 مبا�سر,1من1خالل1 وب�سكل1 ذلك,1 بعد1 فيما1 اأو1
العائلة,1والذين1يعانون1من1ق�سور1النمو1)بدير,20091(,1حيث1يهدف1التدخل1
املبكر1اإىل1اإجراء1معاجلة1فورية1وقائية1ت�سعى1اإىل1تنمية1قدرات1الطفل1املكت�سف1
الذاتية,1وغري1 الرعاية1 اللغوية,1 االجتماعية,1 يف1جماالت1متعددة:1)احلركية,1
ذلك(1من1االإر�سادات1الطبية,1والفحو�سات1املخربية1الالزمة1)ال�سمراين,20091(.

من1 جمموعة1 اأنَّها:1 على1 املبكر1 التدخل1 خدمات1 اإىل1 النظر1 ميكن1
اخلدمات1اخلا�سة1التي1يتم1تقدميها1اإىل1الر�سع,1واالأطفال1ال�سغار1املعر�سني1
التاأخريات1االإمنائية,1وهذه1اخلدمات1يتم1ت�سميمها1للتعرف,1 للخطر؛1ب�سبب1
وهي:1 اإمنائية1 جماالت1 خم�ص1 يف1 باالأطفال1 اخلا�سة1 باالحتياجات1 واالإيفاء1
اجل�سدية,1واملعرفية,1التوا�سلية1واالجتماعية,1اأو1النمو1املعريف,1واحل�سية1والنمو1
التكييفي,1ويت�سمن1التدخل1املبكر1توفري1عدٍد1من1اخلدمات1لالأطفال,1واأ�سرهم؛1
االإعاقة,1وقد1تكون1برامج1 اأو1 املر�سية,1 االآثار1اخلا�سة1باحلالة1 بق�سد1تخفيف1
املوجودة1 االإمنائية1 وامل�سكالت1 اال�سطرابات1 ملعاجلة1 عالجية؛1 املبكر1 التدخل1
1.(NIMH, 2008)1ا,1اأو1قد1تكون1وقائية؛1ملنع1حدوث1املر�ص,1اأو1االإعاقة فعليًّ
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ماهية التدخل املبكر: 
اخلدمات,1 من1 »جمموعة1 باأنه:1 ا�سطالًحا1 املبكر1 التدخل1 يعرف1
واالإجراءات,1اأو1املمار�سات1املنظمة1الوقائية1-1العالجية,1التي1تهدف1اإىل1معاجلة1
منائية1 خا�سة1 احتياجات1 لديهم1 ممن1 ال�ساد�سة1 �سن1 دون1 االأطفال1 م�سكالت1
تربوية,1وتقليل1ن�سبة1حدوث,1اأو1درجة1�سدة1ظروف1االإعاقة,1اأو1العجز1لديهم,1

وتدعيم1الكفاية1الوظيفية1الأ�سرهم«1)ال�سمراين,111,20091(.

يتم1 التي1 اخلدمات1 من1 جمموعة1 اأنه:1 على1 املبكر1 التدخل1 ويعرف1
من1 واإدارتها1 ت�سميمها,1 ويتم1 واخلا�سة,1 العامة1 الهيئات1 خالل1 من1 توفريها1
ال�سليم1 النمو1 القوانني,1والت�سريعات؛1لدعم1االأطفال,1واالأ�سر1يف1تعزيز1 خالل1
اخلا�ص1باأطفالهم1منذ1امليالد1وحتى1�سن1الثالثة,1وعادة1ما1تت�سمن1تلك1اخلدمات1
تقييًما1لنقاط1القوة1وال�سعف1والتحديات1التي1يواجهها1الفرد,1واختيار1اخلربات1
املنا�سبة؛1ملعاجلة1الق�سور1على1 املنا�سبة,1واختيار1الربامج1العالجية1 التعليمية1

1.(Kalek, 2008)1النواحي1اجل�سدية,1والوظيفية,1والتخاطب1واللغة

كما1يعرف1التدخل1املبكر1على1اأنَّه:1جمموعة1من1اخلدمات1االإمنائية,1
الطبيعية1 البيئات1 يف1 وتقدميها1 العام,1 االإ�سراف1 �سوء1 يف1 توفريها1 يتم1 التي1
هو1 الربامج1 من1 النوع1 ذلك1 تقدمي1 من1 االأ�سا�سي1 الهدف1 ويعد1 للطفل,1
الوالدين1 باالأطفال,1وكذلك1م�ساعدة1 االإمنائية1اخلا�سة1 باالحتياجات1 االإيفاء1
والتعلم.1 النمو1 عمليتي1 حتكم1 التي1 االإر�سادات1 من1 عدد1 توفري1 خالل1 من1

1.(The Family Guidelines Workgroup, 2011)

يعرف1ال�سمراين1)2009م,1�ص11(1التدخل1املبكر1باأنه:1»نظام1خدمات1
تربوي,1وعالجي,1ووقائي,1يقدم1لالأطفال1ال�سغار1من1عمر1يوم1حتى161�سنوات1
االإعاقة1 خلطر1 واملعر�سني1 وتربوية,1 منائية,1 خا�سة1 احتياجات1 لديهم1 ممن1

الأ�سباب1متعددة«.

وتعرف1برامج1التدخل1املبكر1على1اأنَّها:1»ذلك1النوع1من1الربامج1التي1
ا�سطراب1 للدخول1يف1مرحلة1متطورة1من1 املعر�سني1 ت�سميمها1لالأطفال1 يتم1
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اال�سطراب«1 ذلك1 من1 متو�سطة1 اأو1 مبكرة,1 اأعرا�ص1 من1 ُيَعانون1 اأو1 بعينه,1
.(Dadds& Seinen& Roth , Harnett et al., 2000, 8)

كما1تعرف1برامج1التدخل1املبكر1على1اأنَّها:1»تقدمي1لعدد1من1الربامج1
املخطط1لها1يف1وقت1حمدد,1وتنظيمها1بكيفية1ت�سهم1يف1اإحداث1التغيري1املتوقع1
مع1 يتفق1 الربنامج1مبا1 تخطيط1 ويتم1 املطلوب,1 النمو1 اإحداث1 اأو1 ال�سلوك,1 يف1

(NIMH, 2008,  15)1.»م�ستوى1الوظيفة1وطبيعة1حالة1النمو

(Martin, 2009, 27)1اإىل1تعريف1برامج1التدخل1املبكر1على1 ومييل1
من1 العديد1 بني1 التعاون1 يتم1 وفيه1 التخ�س�سات,1 متعدد1 »نهج1 كونها1 اعتبار1
بها1 التي1مير1 االإمنائية1 احلالة1 التاأخر1يف1 اأجل1حت�سني1 واملعلمني1من1 االأطباء1

الطفل«.1

اأهداف التدخل املبكر:
يهدف1التدخل1املبكر1اإىل1تنمية1قدرات1ومهارات1الطفل1ذوي1االإعاقة1
اخلا�سة1يف1نف�ص1املجاالت1التي1ينمو1فيها1الطفل1العادي,1وهي:1املجال1املعريف,1
حاجاته,1 واإ�سباع1 والدرا�سي,1 واللغوي,1 واحلركي,1 واالنفعايل,1 واالجتماعي,1
وحاجات1اأ�سرته,1واال�ستفادة1من1الطفل1كع�سو1نافع1يف1املجتمع,1وتوفري1الرعاية1
ال�سحية,1واخلدمة1االجتماعية1والرتبوية1له,1عن1طريق1فريق1من1االأخ�سائيني1
االجتماعيني1النف�سيني,1واملعلمني,1واالأطباء,1وذلك1من1خالل1الت�سخي�ص1املبكر1
للحاالت,1وتقدمي1الرعاية1املتكاملة,1والربامج1املتخ�س�سة.1)و�ساحي,20031(.

»مكونة1من1 التدخل1هي1يف1احلقيقة1 برامج1 1 فاإنَّ االإ�سارة1 �سبقت1 وكما1
عدد1من1التداخالت1املتنا�سقة,1والتي1يتم1تقدميها1على1مدار1فرتة1معينة1من1
الوقت,1وقد1يكون1الهدف1من1تلك1الربامج1تعليمي,1اأو1قد1يكون1بق�سد1الدعم,1
االأبناء,1 مع1 التعامل1 االأمور1يف1 اأولياء1 بها1 يتمتع1 التي1 املهارات1 م�ستوى1 و�سقل1
االأهداف1اخلا�سة1بخدمات1 (Moore, 2001, 4),1وهناك1عدد1من1 وغريها.«1

التدخل1املبكر1وهي1كما1يلي:1
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نوٍع1من1 التدخل1توفري1 برامج1 النوع1من1 Treatment:1ويت�سمن1ذلك1 العلج1
الرعاية1/1امل�ساعدة1من1اأجل1احلد,1اأو1تخفيف1االآثار1ال�سلبية1املرتتبة1على1وجود1
ا�سطراب,1اأو1اإعاقة,1اأو1م�سكلة1ُيَعاين1منها1الطفل,1اأو1بعبارة1اأخرى1ميكن1القول1
1الهدف1من1برامج1التدخل1العالجية1هو1معاجلة,1اأو1اإ�سالح1العقبات1التي1 باأنَّ

خلفتها1االإعاقة1التي1ُيَعاين1منها1الطفل.1

اأو1 ا�سطرابات,1 وقوع1 منع1 اأو1 لردع,1 الوقاية1 وتت�سمن1 1:Prevention الوقاية1
م�سبقة1 ب�سورة1 تتم1 بكونها1 الوقائية1 التدخل1 برامج1 وتتميز1 بعينها,1 م�سكالت1

حلدوث1اال�سطرابات,1اأو1النتائج1ال�سلبية؛1منًعا1النت�سارها.1

تعزيز1 اإىل1 تهدف1 التي1 اجلهود1 من1 يت�سمن1جمموعة1 1:Promotion التعزيز1
النمو1االإيجابي,1وحت�سني1االأداء1الوظيفي1اخلا�ص1بالطفل,1ويهدف1ذلك1النوع1
 (Moore, & Ochiltree1.اإىل1تطوير1القدرات1واالإمكانات1التي1يتمتع1بها1الفرد
النقاط1 املبكر1يف1 التدخل1 اأهداف1برامج1 (and Cann 2001.1ومُيكن1تو�سيح1

التالية:1
11 التعرف1املبكر1على1االأطفال1املعر�سني1للخطر.1.
21 التعرف1املبكر1على1التاأخريات1االإمنائية.1.
31 تعزيز1النمو1الطبيعي.1.
41 ت�سريع1معدل1النمو.1.
51 اكت�ساب1املهارات1ال�سلوكية1اجلديدة.1.
61 حت�سني1م�ستويات1اال�ستقالل1الوظيفي.1.
71 الك�سف1املبكر1لالإعاقة,1والوقاية1من1حدوث1اإعاقات1ثانوية.1.
81 تقليل1االآثار1اخلا�سة1بطبيعة1االإعاقة1التي1ُيَعاين1منها1الطفل.1.
91 فعالية1التكلفة.1.
101.1 (NIMH, 2008).توفري1الدعم1النف�سي1واالجتماعي1لالأ�سر
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كن تو�سيح الأهداف اخلا�سة بربامج التدخل املبكر يف النقاط التالية:  كما يمُ

11 تعزيز1النمو1الفردي1للطفل.1.
21 دعم1م�ساركة1االأ�سرة1يف1عملية1التعلم1اخلا�سة1باالأطفال1مبا1ي�سمح1لالأ�سرة1.

احل�سول1على1املعارف1واملهارات,1وتعزيز1النمو1اخلا�ص1بالطفل.1
31 ا�سطرابات1. من1 يعانون1 الذين1 اأو1 للخطر,1 –املعر�سني1 االأطفال1 اإعداد1

والتعليم1 املدر�سة,1 قبل1 ما1 الع�سف1يف1مرحلة1 للدمج1يف1مدار�ص1 اإمنائية-1
(Education and Training Annual Report, 2006/ 2007)1.االأ�سا�سي

وباالإ�سافة1اإىل1ما1�سبق,1فقد1اأ�سار1Wolery and Bredekamp, 1994)1(1كما1
ورد1يف1(Chippett, 1999)1اإىل1عدد1من1االأهداف1التي1ت�سعى1برامج1التدخل1

املبكر1اإىل1حتقيقها,1والتي1ميكن1تو�سيحها1يف1النقاط1التالية:1

11 دعم1االأ�سر1يف1حتقيق1االأهداف1اخلا�سة1بها.1.
21 تعزيز1م�ساركة1الطفل,1واالعتماد1على1الذات,1واإتقان1املهارات1املختلفة.1.
31 تعزيز1منو1الطفل1يف1املجاالت1االأ�سا�سية.1.
41 بناء1ودعم1الكفاءة1االجتماعية1اخلا�سة1بالطفل.1.
51 تعزيز1ملكة1توليد1وا�ستخدام1املهارات1يف1املواقف1املختلفة1لدى1االأطفال.1.
61 تزويد1واإعداد1االأطفال1مبا1ي�سمح1لهم1مواجهة1خربات1احلياة1املختلفة.1.
71 احلالية1. باالإعاقة1 خا�سة1 م�ساعفات1 اأو1 م�ستقبلية,1 م�سكالت1 حدوث1 منع1

التي1ُيَعاين1منها.1

اأنواع التدخل املبكر:
قد1يكون1التدخل1املبكر1ذا1طبيعة1عالجية,1اأو1وقائية,1فيعالج1م�سكالت1
منائية1موجودة,1اأو1يقي1من1حدوثها,1وقد1يركز1على1الطفل1فح�سب,1اأو1الطفل1
واالأ�سرة1مًعا,1يف1بيئة1املركز,1اأو1املنزل,1اأو1امل�ست�سفى,1اأو1املدر�سة,1اأو1خليط1منهم1
املدر�سة,1 يف1 املبكر1 الك�سف1 احلالة1مبعنى1 تعرف1 اخلدمات1من1 وتتدرج1 جميًعا,1
التدخل1 وبرامج1 الت�سخي�سية,1 الربامج1 اإىل1 التحويل1 وخدمات1 امل�ست�سفى,1 اأو1
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املبا�سر؛1وقد1يبداأ1التدخل1املبكر1يف1اأي1وقت1بني1فرتة1امليالد1و�سن1املدر�سة؛1اإال1
1هناك1العديد1من1املربرات1للبدء1فيه1مبكًرا1)�سليمان,20021(,1وميكن1تق�سيم1 اأنَّ

التدخل1اإىل1نوعني:

: التدخل للوقاية من الإعاقة:  اأولاً
ت�سمل1برامج1الوقاية1الوظائف1التالية1)حفني,20011(:

1 الوقاية1من1االأمرا�ص1التي1ت�سبب1اأي1نوع1من1اأنواع1االإعاقة.1-
1 العمل1على1اكت�ساف1االإعاقات1يف1وقت1مبكر1حتى1ميكن1تاليف1م�ساعفاتها.-
1 االهتمام1الطبي1مبنع1حدوث1حاالت1الوالدة1املبكرة1لعالقتها1باال�سطرابات1-

التي1 الع�سبية,1 واال�سطرابات1 املخي,1 وال�سلل1 الذهني,1 والتخلف1 اخللقية,1
تظهر1بعد1الوالدة.1

1 العمل1على1منع1احلوادث1بكافة1اأ�سكالها.1-
1 حماية1املواليد1اجلدد1من1زيادة1كمية1االأوك�سجني,1اأو1نق�سه.-
1 فح�ص1الراغبني1يف1الزواج.1-
1 التعرف1على1العوامل1البيئية1املختلفة1التي1قد1حتدث1للجنني1يف1رحم1اأمه,1-

والتي1لها1اأثر1كبري1يف1اإحداث1اأي1نوع1من1اأنواع1االإعاقات,1خا�سة1يف1ال�سهور1
االأوىل1من1احلمل.1

1 منع1االأم1احلامل1من1تناول1اأدوية1دون1ا�ست�سارة1الطبيب1املعالج.1-
1 الزواج1يف1�سن1معتدل1لي�ص1قبل1الع�سرين,1وال1بعد1اخلم�سة1والثالثني,1حتى1-

ال1يحدث1والدة1طفل1معوق.1
1 عالج1االأمرا�ص1الناجتة1عن1نق�ص1الهرمونات,1والتح�سني1�سد1االأمرا�ص1-

املعدية.1
1 احلمى1- من1 والوقاية1 الوالدة,1 فور1 للمولد1 حتدث1 التي1 ال�سفراء1 عالج1

الروماتيزمية.
1 االهتمام1بتغذية1الطفل.1-
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ا: التدخل العلجي:  ثانياً
يق�سد1مب�سطلح1التدخل1العالجي:1تطبيق1املهارات1املهنية1املخت�سة؛1
اأو1هو:1 الوظيفة1وحت�سينها,1 اأداء1 على1 وقدراته1 الطفل,1 قابليات1 للحفاظ1على1
اأو1 معاجلتها,1 اأو1 االإعاقة,1 منع1 بهدف1 للطالب؛1 توجه1 التي1 الرتبوية1 اجلهود1
اإحداث1 نحو1 املوجهة1 املتخ�س�سة1 املدخالت1 ثالثة:1 بعبارة1 اأو1 عنها,1 التعوي�ص1
التدخالت1 نطاق1 يف1 ت�ستخدم1 برجمة1 من1 اأكرث1 جند1 اأن1 وميكن1 التغيري,1
العالجية,1ومن1ذلك1املعاجلة1التي1يق�سد1بها1معاجلة1مر�ص,1اأو1ظروف1معيقة1
االإجراءات1 اإىل1 ي�سري1 الذي1 والتاأهيل1 النطق,1 معاجلة1 اأو1 احلكمية,1 كاملعاجلة1
ا1 اأمَّ اأو1الق�سوى,1 اإعادة1االأفراد1اإىل1احلالة1ال�سوية,1 اإىل1 واالأ�ساليب1التي1ت�سعى1
العالج,1فهو1م�سطلح1تربوي1يق�سد1به1م�ساعدة1الطفل1على1جتاوز1عجز1حمدد,1

اأو1�سعوبة1معينة1يف1التعلم1والتطور,1اأو1التعوي�ص1عنه.1)الوقفي,20041(.

ا1يكون1لتقدمي1 وكما1يكون1التدخل1بهدف1الوقاية1من1االإعاقة1فاإنه1اأي�سً
اخلدمات1العالجية1واالجتماعية,1وغريها,1والتي1ت�ساعد1االأفراد1على1التعاي�ص,1

واالندماج1يف1املجتمع,1و�سمان1حقوقهم,1والتي1تتمثل1يف1االآتي:1
11 اأي1ميار�سون1جميع1. العامة1للمجتمع؛1 االندماج1يف1احلياة1 توفري1فر�ص1

حقوقهم1يف1احلياة.1
21 توفري1الرتبية1والتعليم1كل1ح�سب1قدراته؛1اأي1ال1ن�ستخف1باملعوق,1والقيام1.

على1تدريبه1وتعليمه1حتى1ي�سل1اإىل1امل�ستوى1العلمي1الذي1ينا�سبه.1
31 م�ساعدتهم1يف1التاأهيل1للعمل1الذي1ينا�سب1قدراتهم,1وموؤهالتهم,1وحقهم1.

يف1الريا�سة1والرتويح,1وذلك1من1خالل1توفري1االأماكن1املخ�س�سة1لهم,1
وتوفري1العمل1املنا�سب1لكل1واحد1ح�سب1قدراته.1

41 الوقاية1ال�سحية,1والعالج1الطبي,1وتوفري1اخلدمات1ال�سحية1للمعوق..
51 و�سالمة,1. باأمن1 والتنقل1 احلركة1 حرية1 لهم1 توفر1 منا�سبة1 بيئة1 توفري1

مثل:1 اإعاقته,1 كل1ح�سب1 تنا�سبهم1 التي1 االأدوات1 توفري1 وذلك1من1خالل1
توفري1االأماكن1املخ�س�سة1للمعوقني1حركيًّا.1
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61 التعلم,1. على1 ت�ساعدهم1 التي1 واملواد1 واالأجهزة,1 االأدوات,1 على1 احل�سول1
والتدرب,1واحلركة,1والتنقل.

71 املدار�ص1اخلا�سة1. والتاأهيل,1وذلك1من1خالل1توفري1 والتدريب,1 التعليم,1
بهم,1وتوفري1مدر�سني1ي�ستطيعون1التعامل1مع1مثل1هذه1الفئات.

81 و�سنبور,1. وغريفات1 )�سواهني1 بهم1 املتعلقة1 القرارات1 �سنع1 يف1 امل�ساركة1
2010م,301(.

درا�صات �صابقة:
واالأجنبية,1 العربية,1 والبحوث1 الدرا�سات,1 على1 اجلزء1 هذا1 ي�ستمل1
وذلك1 عليها؛1 االطالع1 اإىل1 الباحثان1 �سعى1 والتي1 الدرا�سة,1 مبو�سوع1 املت�سلة1
بهدف1اال�ستفادة1منها1يف1تو�سيح1احلاجة1اإىل1اإجراء1الدرا�سة1احلالية1وحتديد1
تفيد1يف1 قد1 نتائج,1 من1 اإليه1 تو�سلت1 ما1 اأهم1 معرفة1 ف�ساًل1عن1 هذا1 منهجها,1
اإبراز1موقع1الدرا�سة1 بناء1الدرا�سة1احلالية,1وتاأ�سيل1اإطارها1النظري,1واأخرًيا,1
احلالية1بالن�سبة1للدرا�سات1ال�سابقة,1وما1ميكن1اأن1ت�سهم1به1يف1هذا1املجال,1ويف1

تلك1املرحلة.

الإعاقة  ذوي  للأطفال  املبكر  التدخل  برامج  تناولت  درا�سات  الأول:  املحور 
الفكرية:

اأجرت1و�ساحي1)2003(1درا�سة1هدفت1اإىل1تقييم1برنامج1للتدخل1املبكر1
والتنبيه1الذهني1لالأطفال1امل�سابني1باأعرا�ص1متالزمة1داون,1والتعرف1على1مدى1
فعالية1هذا1الربنامج1يف1حت�سني1جماالت1النمو1املختلفة1لهوؤالء1االأطفال,1ومنع1
تدهور1منوهم1العقلي,1واختريت1عينة1الدرا�سة1بطريقة1ع�سوائية,1ومت1تق�سيمها1
اإىل1جمموعتني,1حيث1ا�ستملت1املجموعة1التجريبية1على1)50(1طفاًل1وطفلة,1اأما1
املجموعة1ال�سابطة1فقد1ا�ستملت1على1)40(1طفاًل1وطفلة,1وكل1جمموعة1منهم1
مق�سمة1بالت�ساوي1اإىل1جمموعتني1من1الذكور1واالإناث,1وذلك1من1املرتددين1على1
وا�ستخدم1 للبحوث,1 القومي1 باملركز1 اخلا�سة1 االحتياجات1 ذوي1 االأطفال1 ق�سم1
الباحثان1املنهج1التجريبي1يف1درا�ستها,1وقد1ا�ستخدم1الباحثان1برنامج1بورتيدج1
للرتبية1املبكرة,1وقد1تو�سلت1هذه1الدرا�سة1اإىل1العديد1من1النتائج1من1اأهمها:1
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اإح�سائيًّا1عند1)0٫01(1بني1درجات1املجموعة1التجريبية1قبل1 توجد1فروق1دالة1
البعدي.1 التطبيق1 ل�سالح1 املختلفة,1 النمو1 الربنامج1يف1جماالت1 تطبيق1 وبعد1
وال1توجد1فروق1دالة1اإح�سائيًّا1بني1الذكور1واالإناث1يف1املجموعة1التجريبية1يف1
االجتماعية,1 التن�سئة1 احلركي,1 االإدراكي,1 املجال1 وهي:1 النمو,1 بع�ص1جماالت1
اللغة.1كما1ال1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1الذكور1واالإناث1يف1معدالت1
الربنامج.1 تطبيق1 وبعد1 قبل1 التجريبية1 للمجموعة1 االجتماعي1 الن�سج1

التحقق1 حماولة1 بهدف1 درا�سة1 اأجرت1 فقد1 1)2004( البطوطي1 اأما1
البحث,1يف1 اأعد1وطبق1يف1هذا1 الذي1 املبكر1 التدخل1 برنامج1 كفاءة1وفعالية1 من1
حت�سني1نوع1وكم1املهارات1االأ�سا�سية1ب�سفة1عامة1ل�سغار1االأطفال1يف1مرحلة1ما1
قبل1املدر�سة1من1ذوي1االإعاقة1الفكرية1الب�سيطة,1واإمداد1اأ�سرهم1بالدعم1الالزم:1
)األعاب1تعليمية1-1اأدوات1مكتبية1– اأدوات1نظافة1�سخ�سية1– مواد1واأدوات1الإعداد1
الربنامج,1 تطبيق1 وبعد1 اأثناء1 يف1 اأطفالهم1 مل�ساعدة1 وع�سائر(؛1 خفيفة1 وجبات1
1)6( اأطفال,1 1)10( من1 الدرا�سة1 عينة1 وتكونت1 للوالدين,1 مر�سد1 دليل1 واإعداد1
املبكر(1 التدخل1 )وحدة1 الطفولة1 معوقات1 مركز1 اأطفال1 من1 اإناث,1 1)4( ذكور,1
وقد1 درا�ستها,1 يف1 التجريبي1 املنهج1 الباحثان1 وا�ستخدم1 االأزهر,1 التابع1جلامعة1
ا�ستخدم1الباحثان1عدة1اأدوات,1منها:1ا�ستمارة1البيانات1االأولية1اخلا�سة1بالطفل,1
انف-1 )جلود1 الرجل1 ر�سم1 واختبار1 الأ�سرته,1 االجتماعي1 االقت�سادي1 وامل�ستوى1
هاري�ص(,1كذلك1مقايي�ص1النمو1النف�سي1لطفل1ما1قبل1املدر�سة,1وا�ستبيان1تقييم1
)منوذج(1االأ�سرة1لربنامج1التدخل1املبكر,1وقد1تو�سلت1هذه1الدرا�سة1اإىل1العديد1
االأ�سا�سية1 ال�سبعة1 املهارات1 م�ستوى1 مقارنة1 ك�سفت1 اأهمها:1 من1 النتائج1 من1
ال1 ارتفاع1 عن1 والبعدي1 القبلي1 القيا�ص1 عند1 التجريبية1 باملجموعة1 لالأطفال1
ذا1 االرتفاع1 كان1 التجريبية,1حيث1 باملجموعة1 املهارات1 به1يف1م�ستوى1هذه1 باأ�ص1
داللة1اإح�سائية.1وك�سف1الربوفيل1النف�سي1لكل1طفل1عن1ارتفاع1م�ستوى1اأطفال1
عينة1البحث1على1املقايي�ص1ال�سبعة1للمهارات1االأ�سا�سية,1ارتفاًعا1تتفاوت1قيمته1

باختالف1املهارات1مو�سوع1القيا�ص.

التدخل1 واقع1خدمات1 اإىل1و�سف1 درا�سة1هدفت1 واأجرت1مرزا1)2005(1
ال�سعودية؛1 العربية1 اململكة1 يف1 العمر1 من1 ال�ساد�سة1 دون1 االأطفال1 لفئة1 املبكر1
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من1 النوع1 هذا1 وجدوى1 بفعالية1 واملخت�سني1 القرار1 متخذي1 تعريف1 بغر�ص1
للفرد1 واالقت�سادي1 واالجتماعي,1 والنف�سي,1 ال�سحي,1 ال�سعيد1 على1 اخلدمات,1
لهذه1 النوعي1 امل�ستوى1 على1 االهتمام1 جذب1 وكذلك1 ككل,1 واملجتمع1 واالأ�سرة,1
املعنية؛1 الدولة1 قطاعات1 ت�سامن1 و�سرعة1 �سرورة,1 وبيان1 اململكة,1 يف1 اخلدمات1
وتدارك1 امل�سيئة,1 اجلوانب1 لدعم1 عمله,1 قطاع1 لكل1 ميكن1 فيما1 النظر1 الإعادة1
ا�ستفحال1تداعياتها,1وذلك1من1خالل1اال�ستفادة1من1 ال�سلبيات1واالأخطاء1قبل1
ومن1 اخلدمات,1 من1 النوع1 هذا1 تطبيق1 يف1 االأمريكية1 الواليات1 بع�ص1 برامج1
التي1تدعم1فعالية1وجدوى1مثل1هذه1 الدرا�سات1والبحوث1 نتائج1 خالل1عر�ص1
م�ست�سفى1 1)22( من1 الدرا�سة1 جمتمع1 وتكوَّن1 العاملي,1 امل�ستوى1 على1 التجارب1
لالأطفال,1و)2344(1من1اأطباء1االأطفال,1وقد1ا�ستخدم1الباحثان1املنهج1الو�سفي1
اأهمها:1 النتائج1من1 العديد1من1 اإىل1 الدرا�سة1 اال�ستطالعي,1وقد1تو�سلت1هذه1
املتوقع1 امل�ستوى1 دون1 هو1 اإمنا1 اخلدمات,1 لهذه1 ال�سحية1 املخرجات1 م�ستوى1 1 اأنَّ
ودون1الفعالية1التي1ميكن1بها1احلد,1اأو1على1االأقل1التخفيف1من1اآثار1االإعاقات1
بالدرجة1املاأمولة.1واأن1مثل1هذا1امل�ستوى1من1املخرجات1ال1يتنا�سب1وما1يخ�س�ص1
من1ميزانيات,1وال1يعك�ص1جهود1الدولة1وخططها1التنموية,1وتوجهاتها1االإن�سانية1

للرقي1مب�ستوى1هذا1النوع1من1اخلدمات1ال�سحية1والرتبوية.

هدفت1 فقد1 1)Cobb and Alwell, 2009) وكوب1 األويل1 درا�سة1 اأما1
على1 واآثارها1 واالت�سالية1 االجتماعية1 التدخل1 برامج1 اأهمية1 على1 التعرف1 اإىل1
بعد1 اخلا�سة1مبا1 املرحلة1 اإىل1 االإعاقات1 ذوي1 بال�سباب1 اخلا�سة1 االنتقال1 نتائج1
التعليم1الثانوي,1وقد1ا�ستخدم1الباحثان1املنهج1الو�سفي1املعتمد1على1ا�ستعرا�ص1
1)316( على1 املجال1 هذا1 يف1 درا�سة1متت1 1)30( من1 يقرب1 ال�سابقة1مبا1 االأدبيات1
الب�سيطة1واحلادة,1 من1الطالب1ذوي1االإعاقات1املختلفة,1والتي1ترتاوح1ما1بني1
ا�ستعرا�ص1ما1ورد1يف1 اأعمارهم1ما1بني1)12-22(1عاًما,1وكذلك1 والذين1ترتاوح1
املجالت1العلمية1والدوريات1حول1طبيعة1برامج1التدخل1التي1تهدف1اإىل1حت�سني1
هذه1 تو�سلت1 وقد1 املرحلة,1 هذه1 يف1 للطالب1 واالت�سالية1 االجتماعية,1 املهارات1
الدرا�سة1اإىل1العديد1من1النتائج1من1اأهمها:1فعالية1برامج1التدخل1القائمة1على1
املهارات1 العديد1من1 اكت�ساب1 االجتماعية1يف1 املهارات1 على1 بالتدريب1 اال�ستعانة1
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االجتماعية1االإيجابية,1واحلد1من1ال�سلوكيات1االجتماعية1غري1املقبولة1للطالب1
ذوي1االإعاقات1املختلفة.1وانخفا�ص1م�ستوى1الفعالية1اخلا�سة1بربامج1التدخل1
املعززة,1والبديلة1يف1حت�سني1مهارات1املحادثة,1اأو1يف1احلد1من1ال�سلوكيات1ال�ساذة1

للمراهقني.

يف1حني1هدفت1درا�سة1اأف�سيوجليAvcioğlu, 2012)1(1اإىل1التعرف1على1
اإ�سرتاتيجيات1 على1 القائمة1 الذات1 اإدارة1 مهارات1 على1 التدريب1 برنامج1 فعالية1
عينة1 تكونت1 وقد1 الفكرية,1 االإعاقات1 ذوي1 للطالب1 بالن�سبة1 النف�ص1 �سبط1
الفكرية,1 االإعاقات1 من1 ُيعانون1 الذين1 الطالب1 من1 طالب1 1)9( من1 الدرا�سة1
اإناث,1 1)4( االأقران1 من1 بجانب1جمموعة1 1)12-10( بني1 ما1 اأعمارهم1 ويرتاوح1
على1 القائم1 التدخل1 اأخ�سائي1 بجانب1 االبتدائية,1 املدار�ص1 اإحدى1 ذكور1يف1 1)5(
الو�سفي1 املنهج1 الباحث1 ا�ستخدم1 وقد1 املالحظني,1 من1 وجمموعة1 الربنامج,1
واخلاطئة,1 ال�سحيحة1 الطالب1 ا�ستجابات1 وت�سجيل1 املالحظات,1 على1 القائم1
كاأدوات1للدار�سة,1واأو�سحت1نتائج1الدرا�سة1فعالية1برنامج1التدريب1على1مهارات1
اإدارة1الذات1يف1اإك�ساب1الطالب1ذوي1االإعاقات1الفكرية1بع�ص1املهارات1االجتماعية1
التي1تعينهم1يف1التوا�سل1مع1االآخرين,1كتقليل1حدة1االنفعال1والغ�سب1بحيث1
اأوجه1االختالف1عن1طريق1احلوار,1وحل1 االآخرين,1ت�سوية1 اإيذاء1 اإىل1 ُيوؤدِّي1 ال1
الدرا�سة1 نتائج1 اأو�سحت1 كما1 مع1غريهم,1 العراك1 اإىل1 اللجوء1 دون1 ال�سراعات1
وتعزيز1 ال�سلوك,1 م�سكالت1 من1 احلد1 يف1 الذات1 اإدارة1 مهارات1 اكت�ساب1 فعالية1

املهارات1االأكادميية,1واملهارات1االجتماعية,1ومهارات1الرعاية1الذاتية.

اأثر1برنامج1تدريبي1 اإىل1التعرف1على1 هدفت1درا�سة1قوا�سمة1)21201(1
يف1التدخل1املبكر1يف1تنمية1مهارات1التوا�سل1واالنتباه1لدي1عينة1من1االأطفال1
ذوي1التوحد1يف1االأردن,1وقد1تكونت1عينة1الدرا�سة1من1)20(1طفاًل1وطفلة1من1
1)6-4( بني1 اأعمارهم1 ترتاوح1 والذين1 التوحد,1 با�سطراب1 امل�سابني1 االأطفال1
يف1 وجتريبية,1 �سابطة1 اإىل1جمموعتني1 بالت�ساوي1 تق�سيمهم1 مت1 وقد1 �سنوات,1
التجريبي1 والو�سفي؛1 التجريبي1 املنهج1 من1 كل1 الباحث1 ا�ستخدم1 وقد1 االأردن,1
على1 القائم1 والو�سفي1 املبكر,1 التدخل1 يف1 التدريبي1 الربنامج1 على1 القائم1
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النتائج1 واأو�سحت1 التوحديني,1 لالأطفال1 واالنتباه1 التوا�سل,1 مهارات1 مقيا�ص1
بني1 والتوا�سل1 االنتباه1 مهارات1 مقيا�ص1 يف1 اإح�سائية1 داللة1 ذات1 فروق1 وجود1
املجموعتني1التجريبية1وال�سابطة؛1وذلك1ل�سالح1املجموعة1التجريبية1نتيجة1
يف1 اأ�سهم1 قد1 التدريبي1 الربنامج1 1 اأنَّ اإىل1 النتائج1 وت�سري1 التدريبي,1 للربنامج1
ا�ستمرار1فعالية1الربنامج,1ويف1حت�سني1وتنمية1مهارات1االنتباه,1والتوا�سل1لدي1

االأطفال1التوحديني.1

اأما1درا�سة1عبد1الهادي1وعبد1احلميد1)21201(1فقد1هدفت1اإىل1حماولة1
التحقق1من1مدى1فعالية1برنامج1التدخل1املبكر1يف1تنمية1بع�ص1املهارات1املعرفية1
واللغوية1لدى1اأطفال1الرو�سة1ذوي1�سعوبات1التعلم1النمائية1يف1مدينة1الطائف,1
التعلم1 �سعوبات1 ذوي1 من1 وطفلة1 طفاًل1 1)30( من1 الدرا�سة1 عينة1 تكونت1 وقد1
اإىل1جمموعتني1 تق�سيمهم1 مت1 �سنوات,1 1)6-4( من1 اأعمارهم1 ترتاوح1 النمائية,1
جتريبية1مكونة1من1)20(1طفاًل1وطفلة,1وال�سابطة1)10(,1يف1الرو�سة,1الطائف,1
وقد1ا�ستخدمت1الدرا�سة1كل1من1املنهج1الو�سفي1والتجريبي؛1الو�سفي1املتمثل1
الذكاء,1 بينييه1لقيا�ص1 �ستانفورد1 اأولية1عن1احلالة,1مقيا�ص1 بيانات1 ا�ستمارة1 يف1
على1 القائم1 والتجريبي1 واللغوية,1 املعرفية1 املهارات1 بع�ص1 تنمية1 مقيا�ص1
لر�سم1 هاري�ص1 انف1 جلود1 الرجل1 ر�سم1 اختبار1 والبعدية,1 القبلية1 االختبارات1
الرجل1واملراأة,1وبرنامج1التدخل1املبكر1لتنمية1بع�ص1املهارات1املعرفية1واللغوية1
املهارات1 تطابق1 النتائج1 واأظهرت1 التعلم,1 �سعوبات1 ذوي1 الرو�سة1 الأطفال1
املعرفية1واللغوية1لدى1االأطفال1)الذكور– واالإناث(1عينة1الدرا�سة1قبل1تطبيق1
الربنامج,1مما1يلفت1االنتباه1اإىل1ارتفاع1م�ستوى1اأداء1املهارات1املعرفية,1واللغوية1
بعد1انتهاء1تطبيق1الربنامج,1مع1ا�ستمرارية1التح�سن1يف1متغريات1الدرا�سة,1كما1
اإىل1زيادة1املهارات1 اأدت1 التي1 النتائج1ا�ستمرارية1زيادة1املهارات1النمائية1 اأظهرت1
قبل1االأكادميية1مما1ُيوؤدِّي1اإىل1زيادة1التح�سيل1يف1املراحل1التعليمية1املتالحقة1
لالأطفال1ذوي1�سعوبات1التعلم,1واأظهرت1النتائج1اأهمية1التدخل1املبكر1ملا1له1من1
اإفادة1يف1تنمية1وحت�سني1اجلوانب1املعرفية1واللغوية1فال1بد1من1التخطيط1لهذه1

الربامج1حيث1توؤدي1اإىل1التنمية1ال�ساملة.
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الإعاقة  ذوي  للأطفال  الجتماعية  املهارات  تناولت  درا�سات  الثاين:  املحور 
الفكرية:

املهارات1 يف1 الفروق1 على1 التعرف1 1)2002( بخ�ص1 درا�سة1 ا�ستهدفت1
االجتماعية1بني1االأطفال1ذوي1التوحد,1واأقرانهم1االأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية؛1
ذوي1 فئات1 من1 كفئتني1 بينهما1 جتمع1 التي1 الت�سابه1 نقاط1 من1 للعديد1 نظًرا1
االحتياجات1اخلا�سة,1وذلك1من1خالل1اأدائهما1على1مقيا�ص1املهارات1االجتماعية1
املقيا�ص,1 الفارق1على1هذا1 الأدائهما1 موؤ�سًرا1 ُيعد1 ما1 الدرا�سة,1وهو1 امل�ستخدم1يف1
وميثل1يف1الوقت1ذاته1موؤ�سًرا1ت�سخي�سيًّا1ميكن1االأخذ1به1عند1اللجوء1اإىل1الربامج1
الدرا�سة1من1جمموعتني1من1 وتكونت1عينة1 املختلفة,1 العالجية1 اأو1 التدريبية,1
االأطفال1امللتحقني1مبركز1اأمل1لالإمناء1الفكري1بجدة,1تتكون1املجموعة1االأوىل1
ا,1وتتكون1املجموعة1الثانية1من1)25(1طفاًل1من1االأطفال1 من1)25(1طفاًل1توحديًّ
ذوي1االإعاقة1الفكرية,1االأطفال1من1االأعمار1)6-151(1�سنة,1وا�ستخدم1الباحثان1
القابلني1 الفكرية1 االإعاقة1 ذوي1 لالأطفال1 االجتماعية1 املهارات1 تقدير1 مقيا�ص1
من1 العديد1 اإىل1 الدرا�سة1 هذه1 تو�سلت1 وقد1 الدرا�سة,1 حجرة1 داخل1 للتعلم1
النتائج1من1اأهمها:1ُتوجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1االأطفال1ذوي1التوحد,1
واالأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1يف1املهارات1االجتماعية1املتعلقة1بتبادل1العالقات1
ال�سخ�سية1مع1االآخرين؛1ل�سالح1االأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية.1وتوجد1فروق1
ذات1داللة1اإح�سائية1بني1االأطفال1ذوي1التوحد,1واالأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1
االإعاقة1 ذوي1 االأطفال1 ل�سالح1 االأعمال؛1 باأداء1 املتعلقة1 االجتماعية1 املهارات1 يف1
الفكرية.1وتوجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1االأطفال1ذوي1التوحد,1واالأطفال1
ذوي1االإعاقة1الفكرية1يف1الدرجة1الكلية1للمهارات1االجتماعية؛1ل�سالح1االأطفال1

ذوي1االإعاقة1الفكرية.

االت�سال1 مهارات1 درا�سة1 بهدف1 درا�سة1 1)2005( مر�سي1 اأجرت1 كما1
الفكرية1 الرتبية1 فكريًّا1مبدار�ص1 املعاقني1 االأطفال1 لدى1 االجتماعي1 وال�سلوك1
مبدينة1االإ�سكندرية,1وباملدار�ص1املدجمة,1تكونت1عينة1الدرا�سة1من1)50(1تلميًذا1
املدار�ص1 من1 وتلميذًة1 تلميًذا1 و)40(1 الفكرية,1 الرتبية1 مدار�ص1 من1 وتلميذًة1
وا�ستخدم1 �سنة,1 1)12-9( من1 العمرية1 الفئة1 يف1 اأعمارهم1 تقع1 الذين1 املدجمة,1
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االت�سال,1 مهارات1 ومقيا�ص1 اال�ستبانه,1 منها:1 للدرا�سة,1 اأدوات1 عدة1 الباحثان1
ومقيا�ص1ال�سلوك1االجتماعي.1وقد1تو�سلت1هذه1الدرا�سة1اإىل1العديد1من1النتائج1
املدجمة,1ومدار�ص1 املدار�ص1 االأطفال1يف1 اإىل1)92%(1من1 1)%80(1 اأنَّ اأهمها:1 من1
ذات1داللة1 الوالدين.كما1تبني1عدم1وجود1فروق1 الفكرية1يعي�سون1مع1 الرتبية1
اإح�سائية1بني1احلالة1التعليمية1للوالدين1– امل�ستوى1املهني1-1م�ستوى1الدخل1
الطفل1 اإجناب1 عند1 العمر1 الزواج,1 عند1 العمر1 لالأم,1 احلايل1 العمر1 ال�سهري,1
االأطفال1 ا�ستجابات1 بني1 اإح�سائية1 داللة1 ذات1 فروق1 لوجود1 اإ�سافة1 املبحوث؛1

املبحوثني1ل�سالح1االأطفال1يف1املدار�ص1املدجمة1بالن�سبة1ملهارات1االت�سال.

اأداة1 ت�سميم1 الدرا�سة1 هذه1 ا�ستهدفت1 فقد1 1)2007( فراج1 درا�سة1 اأما1
علمية1ت�ستخدم1لقيا�ص1التفاعل1االجتماعي1لالأطفال1املعوقني1عقليًّا-1العاديني,1
التي1يتمتع1 ال�سيكومرتية1 اأبعاده1ومكوناته,1وحتديد1اخل�سائ�ص1 والك�سف1عن1
الدرا�سة1من1 وتكونت1عينة1 امل�سور1لالأطفال,1 االجتماعي1 التفاعل1 بها1مقيا�ص1
)60(1طفاًل1وطفلًة1من1االأطفال1املعاقني1فكريًّا1من1ال�سفوف1االأول1اإىل1الثالث1
االبتدائي1)6-91(1�سنوات,1مت1اختيارهم1بطريقة1ع�سوائية,1وا�ستخدم1الباحثان1
مقيا�ص1التفاعل1االجتماعي1امل�سور1لالأطفال,1وقد1تو�سلت1الدرا�سة1اإىل1العديد1
من1النتائج1من1اأهمها:1�سالمة1االت�ساق1الداخلي1للمقيا�ص,1واأن1املقيا�ص1يتمتع1

بدرجة1مقبولة1من1ال�سدق1والثبات.1

اأما1درا�سة1بريبيدج1Burbidge, (2008)1فقد1ا�ستهدفت1التعرف1على1
مدى1م�ساركة1طالب1املدار�ص1الثانوية1�سواء1كانوا1من1ذوي1االإعاقات1الفكرية,1
التي1تتم1يف1داخل1 التفاعالت1االجتماعية1 اأن�سطة1 االأ�سوياء1يف1 اأو1من1الطالب1
م�ستويات1 عن1 الطالب1 ر�سا1 مدى1 معرفة1 اإىل1 والتطرق1 املدر�سية,1 البيئة1
واأمهات1 اآباء1 الدرا�سة1من1)47(1من1 تكونت1عينة1 التفاعالت1االجتماعية,1وقد1
عدد1من1الطالب1االأ�سوياء1وذوي1االإعاقات1الفكرية1من1عدد1من1بيئات1الدمج1
العمر1 متو�سط1 بلغ1 وقد1 بكندا,1 واأونتاريو1 كينج�ستون,1 من1 كل1 يف1 املدر�سية1
اخلا�ص1باأفراد1العينة1)47٫96(؛1باالإ�سافة1اإىل1م�ساركة1عدد1من1الطالب1)57(1
اإناًثا,1)38(1ذكوًرا,1مبتو�سط1عمري1بلغ1)17٫56(1عاًما,1وقد1 طالًبا1منهم1)19(1
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ا�ستخدم1الباحث1املنهج1الو�سفي1املعتمد1على1اال�ستبيانات,1واملقابالت1ال�سخ�سية1
اإىل1 الدرا�سة1 هذه1 تو�سلت1 وقد1 للدرا�سة,1 كاأدوات1 االأمور1 واأولياء1 الطالب1 مع1
اأهمها:1فيما1يتعلق1باالأن�سطة1غري1املنظمة1من1جانب1 العديد1من1النتائج1من1
1الطالب1 املدر�سة1فاإنَّه1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1املجموعتني1حيث1اإنَّ
اأكرث1م�ساركة1يف1مثل1هذه1االأن�سطة1ُمقارنة1بالطالب1ذوي1االإعاقات1 االأ�سوياء1
يتعلق1 فيما1 املجموعتني1 بني1 اإح�سائية1 داللة1 ذات1 فروق1 توجد1 ال1 الفكرية.1
بدرجة1امل�ساركة1يف1االأن�سطة1املدر�سية1املنظمة.1وفيما1يتعلق1بدرجة1الر�سا1عن1
1 امل�ساركة1يف1االأن�سطة1والتفاعالت1االجتماعية,1فقد1اأو�سحت1نتائج1الدرا�سة1اأنَّ
الطالب1االأ�سوياء1هم1اأكرث1ر�سا1عن1م�ساركتهم1يف1االأن�سطة1االجتماعية1ُمقارنة1

بالطالب1ذوي1االإعاقات1الفكرية.

ا�ستهدفت1درا�سة1اأمني1)2008(1الك�سف1املبكر1عن1�سعف1مهارات1االنتباه1
امل�سرتك1بني1االأطفال1ذوي1التوحد,1وهو1ما1مُيثِّل1موؤ�سًرا1يدل1على1احتمالية1
اكت�ساب1 يف1 و�سعوبات1 االآخرين,1 مع1 االجتماعي1 التفاعل1 ل�سعوبات1 تعر�سهم1
مع1 توا�سلهم1 يف1 االأطفال1 هوؤالء1 ُتواجه1 التي1 ال�سعوبات1 من1 وغريها1 اللغة,1
1تقدمي1برنامج1للتدخل1املبكر1يقوم1على1تعليم1هذه1املهارات1 البيئة1اخلارجية,1ُثمَّ
الأولئك1االأطفال1وتدريبهم1عليها,1وتعرف1فعالية1هذا1الربنامج1يف1تنمية1االنتباه1
امل�سرتك1لديهم,1واختبار1اأثر1ذلك1على1حت�سن1م�ستوى1التفاعالت1االجتماعية1
التدخل1 برنامج1 فعالية1 ا�ستمرارية1 تعرف1 وكذلك1 الربنامج,1 تطبيق1 بعد1 لهم1
املبكر1يف1تنمية1مهارات1االنتباه1امل�سرتك1لدى1عينة1الدرا�سة1بعد1االنتهاء1من1
تطبيق1الربنامج1واأثره-1فرتة1املتابعة,1وتكونت1عينة1الدرا�سة1من1)6(1اأطفاٍل1
حمافظة1 غرب1 منطقة1 يف1 التوحد1 مراكز1 اإحدى1 من1 الذكور,1 من1 توحديني1
االإ�سكندرية,1وقد1ا�ستخدم1الباحثان1املنهج1التجريبي,1من1خالل1برنامج1التدخل1
واأثره1 التوحديني,1 لالأطفال1 امل�سرتك1 االنتباه1 وتنمية1مهارات1 لتح�سني1 املبكر1
يف1حت�سني1التفاعالت1االجتماعية,1وقد1تو�سلت1هذه1الدرا�سة1اإىل1العديد1من1
النتائج1من1اأهمها:1اأنَّه1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سطي1درجات1
لالأطفال1 امل�سرتك1 االنتباه1 مهارات1 تقييم1 قائمة1 على1 التجريبية1 املجموعة1
التوحديني1يف1القيا�سني1القبلي1والبعدي1ل�سالح1القيا�ص1البعدي,1مما1يدل1على1
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ارتفاع1م�ستوى1مهارات1االنتباه1امل�سرتك1بعد1تطبيق1الربنامج.1وتوجد1فروق1
بني1 التجريبية1 للمجموعة1 االجتماعية1 التفاعالت1 م�ستوى1 يف1 اإح�سائيًّا1 دالة1
القيا�سني1القبلي1والبعدي,1وهذا1يعني1حت�سني1م�ستوى1التفاعالت1االجتماعية1

بعينة1الدرا�سة1بعد1تطبيق1الربنامج.

املهارات  تنمية  يف  املبكر  التدخل  برامج  تناولت  درا�سات  الثالث:  املحور 
الجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة الفكرية:

اأجرى1كومينجCumming, 2006)1(1درا�سة1هدفت1اإىل1التعرف1على1
املهارات1 حت�سني1 يف1 بالتكنولوجيا1 اال�ستعانة1 على1 القائمة1 التدخل1 برامج1 اأثر1
اآراء1 على1 التعرف1 وكذلك1 االنفعالية,1 االإعاقات1 ذوي1 للطالب1 االجتماعية1
من1 الدرا�سة1 عينة1 تكونت1 وقد1 الربامج,1 هذه1 جتاه1 االأمور1 واأولياء1 املعلمني,1
بني11111111111111111111 اأعمارهم1 تراوح1 والذين1 املتو�سطة,1 املدار�ص1 اأحد1 طالب1 من1 طالًبا1 1)24(
)11-14(1عاًما1مت1توزيعهم1على1ثالث1جمموعات؛1باالإ�سافة1على1م�ساركة1)3(1
من1معلمات1الرتبية1اخلا�سة؛1باالإ�سافة1اإىل1اأولياء1االأمور1للطالب1امل�ساركني1
يف1الدرا�سة,1وقد1ا�ستخدم1الباحث1املنهج1التجريبي1القائم1على1تعري�ص1الطالب1
لربناجمني:1االأول:1يعتمد1على1تدري�ص1املعلم1للمهارات1االجتماعية,1والثاين:1
يجمع1ما1بني1عملية1التدري�ص1للمهارات1االجتماعية؛1باالإ�سافة1اإىل1اال�ستعانة1
بالعديد1من1الو�سائط1املتعددة,1كما1ا�ستخدم1الباحث1املنهج1الو�سفي1املعتمد1على1
واأولياء1 املعلمني,1 لكل1من1 توجيهها1 التي1مت1 املهارات1 لتدفق1 املرجعية1 القائمة1
االأمور1كاأدوات1للدرا�سة,1وقد1تو�سلت1هذه1الدرا�سة1اإىل1العديد1من1النتائج1من1

اأهمها:1

ذوي1 للطالب1 االجتماعية1 املهارات1 حت�سني1 يف1 الربناجمني1 كال1 فعالية1 1-
املعلمون,1 واأكد1 االجتماعية,1 باملهارات1 املعرفة1 وحت�سني1 االنفعالية,1 االإعاقات1
اأثناء1 يف1 للطالب1 االجتماعية1 املهارات1 م�ستوى1 حت�سن1 على1 االأمور1 واأولياء1
1الربنامج1الذي1يجمع1 1املعلمني1قد1اأ�ساروا1اإىل1اأنَّ التعر�ص1للربناجمني؛1اإال1اأنَّ
على1 القائم1 الربنامج1 من1 فعالية1 اأكرث1 هو1 املتعددة1 والو�سائط1 التدري�ص1 بني1

التدري�ص1من1جانب1املعلم1فقط.
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التعرف1 اإىل1 هدفت1 درا�سة1 1(Jamison, 2010) جامي�سون1 واأجرى1
مرحلة1 يف1 الق�س�سية1 )الكتب1 باللعب1 العالجي1 التدخل1 فعالية1 مدى1 على1
الطفولة1املبكرة(1يف1تدري�ص1املهارات1االجتماعية1لدى1االأطفال1الذين1ُيعانون1
االأطفال1 الدرا�سة1من1جمموعة1من1 تكونت1عينة1 النمائية,1وقد1 االإعاقات1 من1
الذين1ُيعانون1من1االإعاقات1النمائية,1ويرتاوح1اأعمارهم1ما1بني1)2-4(1�سنوات1
مبرحلة1ما1قبل1املدر�سة1يف1اإحدى1املدار�ص1االبتدائية1اخلا�سة1بوالية1فريجينيا,1
الكتب1 مثل:1 اللعب1 اأدوات1 على1 املعتمد1 الو�سفي1 املنهج1 الباحث1 ا�ستخدم1 وقد1
الدرامي,1 اللعب1 يف1 االأطفال1 م�ساركة1 �سورة1حول1طبيعة1 لتقدمي1 الق�س�سية؛1
با�ستخدام1االأدوات1الدقيقة,1كما1اأنَّها1تت�سمن1ق�سة1قائمة1على1اللعب1املو�سوعي,1
مناذج1للتعبري1اللفظي,1اأو1االأحداث1يف1اأثناء1لعب1االأدوار,1وتاأكيد1اإ�سرتاتيجيات1
من1 العديد1 اإىل1 الدرا�سة1 تو�سلت1 وقد1 للدرا�سة,1 كاأدوات1 االجتماعية,1 الكفاءة1
النتائج1من1اأهمها:1فعالية1ا�ستخدام1الكتب1الق�س�سية1يف1زيادة1�سلوكيات1اللعب1
الهرمي1لدي1االأطفال1ذوي1االإعاقات1النمائية,1وال�سلوكيات1التفاعلية1حيث1زاد1
معدل1م�ساركتهم1يف1اللعب1الرتابطي.1كما1اأثبت1التدخل1العالجي1القائم1على1
اللعب1فعاليته1يف1احلد1من1معدل1م�ساركة1االأطفال1ذوي1االإعاقات1النمائية1يف1
اللعب1غري1التفاعلي,1وزيادة1اجتاههم1نحو1اللعب1الرتابطي1والتعاوين,1وتعزيز1

ال�سلوكيات1االجتماعية1لدى1هذه1الفئة1من1االأطفال.

واأجرى1هاري�صHarris, 2010)1(1درا�سة1هدفت1اإىل1التعرف1على1اأثر1
لالأطفال1 االجتماعية1 املهارات1 تعزيز1 يف1 االأقران1 على1 القائم1 التدخل1 برنامج1
التدخل1 برنامج1 فعالية1 مدى1 معرفة1 اإىل1 التطرق1 وكذلك1 االإعاقات,1 ذوي1
االجتماعية1 اخلربات1 من1 واحلد1 االإيجابية,1 االجتماعية1 املهارات1 تعزيز1 يف1
من1 الدرا�سة1 عينة1 تكونت1 وقد1 املدر�سة,1 قبل1 ما1 مرحلة1 يف1 لالأطفال1 ال�سلبية1
جمموعتني؛1اإحداهما:1�سابطة,1واالأخرى:1جتريبية,1حيث1ت�سمنت1املجموعة1
تعر�سهم1 مت1 والذين1 املختلفة,1 االإعاقات1 ذوي1 االأطفال1 من1 1)3( التجريبية1
لربنامج1التدخل,1اأما1املجموعة1الثانية:1وهي1املجموعة1ال�سابطة,1فقد1ت�سمنت1
)3(1من1االأطفال1ذوي1االإعاقات,1والذين1مل1يتم1تعري�سهم1الأية1برامج,1وقد1مت1
جمع1العديد1من1البيانات1الدميوغرافية1عن1العمر,1وتاريخ1امليالد,1واجلن�ص,1
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ال�سحية1 بالرعاية1 القائم1 طريق1 عن1 اأما1 واالقت�سادية,1 االجتماعية1 واحلالة1
لهوؤالء1االأطفال,1اأو1بوا�سطة1الوالدين؛1باالإ�سافة1اإىل1م�ساركة1)3(1من1املعلمني1
باأحد1دور1رعاية1االأطفال1يف1اأوهايو1بالواليات1املتحدة1االأمريكية,1وقد1ا�ستخدم1
الباحث1املنهج1التجريبي1القائم1على1برنامج1التدخل1املبكر1املعتمد1على1جماعات1
االأقران,1وقد1تو�سلت1هذه1الدرا�سة1اإىل1العديد1من1النتائج1من1اأهمها:1فعالية1
برنامج1التدخل1القائم1على1االأقران1يف1تعزيز1املهارات1االجتماعية1لالأطفال1ذوي1
االإعاقات1املختلفة.1وجناح1الربنامج1يف1تنمية1العديد1من1املهارات1االجتماعية1
االإيجابية,1وبخا�سة1فيما1يتعلق1باملبادرة,1وتلقي1التغذية1الراجعة1االإيجابية1من1
جماعات1االأ�سدقاء,1واحلد1من1ال�سلوكيات1االجتماعية1ال�سلبية,1وبخا�سة1فيما1

يتعلق1بعدم1الت�سامح1مع1جماعات1االأ�سدقاء.

على1 التعرف1 اإىل1 هدفت1 درا�سة1 1(Holmes, 2011) هوملز1 واأجرى1
م�ستويات1 حت�سني1 يف1 املبكر1 التدخل1 برامج1 به1 تقوم1 اأن1 ميكن1 الذي1 الدور1
االأ�سوياء,1وقد1 اأقرانهم1 االإعاقات1وبني1 ذوي1 الطالب1 االجتماعي1بني1 التفاعل1
تكونت1عينة1الدرا�سة1من1)3(1من1طالب1املدار�ص1العليا1ذوي1االإعاقات,1وقد1مت1
اختيارهم1وفًقا1لعدد1من1املعايري1منها:1اأن1يكون1مت1ت�سخي�ص1الطالب1على1اأنه1
من1 الطالب1 ت�سخي�ص1 يتم1 اأن1 الدرجة,1 حادة1 اأو1 متو�سطة,1 االإعاقات1 ذوي1 من1
التفاعالت1االجتماعية1مع1جماعات1 نادًرا1ما1ي�سرتك1يف1 اأنه1 املعلم1على1 جانب1
االأ�سدقاء,1وكذلك1وجود1خلل1يف1اإقامة1عالقات1اجتماعية1�سوية1مع1املحيطني,1
تعليمي,1 تدخل1 برنامج1 على1 املعتمد1 التجريبي1 املنهج1 الباحث1 ا�ستخدم1 وقد1
تعري�ص1 يتم1 �سوف1 والتي1 االجتماعية,1 باملهارات1 اخلا�ص1 التدخل1 وبرنامج1
الطالب1لها1ملدة1خم�سني1دقيقة1على1مدار1عدة1اأ�سابيع1يف1اأحد1مدار�ص1الرتبية1
العديد1 اإىل1 الدرا�سة1 االأمريكية,1وقد1تو�سلت1هذه1 املتحدة1 بالواليات1 اخلا�سة1
على1 التدريب1 على1 القائمة1 التدخل1 برامج1 فعالية1 1- اأهمها:1 من1 النتائج1 من1
العالقات1 اإقامة1 وكذلك1حت�سني1 االإعاقات,1 ذوي1 للطالب1 االجتماعية1 املهارات1
مع1جماعات1االأ�سدقاء1عندما1يتم1تعري�ص1الطالب1لربامج1تهدف1اإىل1التعليم1
الذي1 الدور1 واأهمية1 فيها,1 ق�سور1 من1 الطالب1 ُيَعاين1 التي1 للمهارات1 املبا�سر1
التفاعل1 امل�ساعدة1يف1حت�سني1م�ستويات1 االأقران1يف1 به1جماعات1 تقوم1 اأن1 ميكن1
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التدخل1 برامج1 تت�سمن1 اأن1 بد1 وال1 التعلم.1 اإعاقات1 ذوي1 للطالب1 االجتماعي1
النمذجة,1 مثل:1 اإ�سرتاتيجيات؛1 من1 العديد1 االجتماعية1 باملهارات1 اخلا�سة1
نتائج1 على1 احل�سول1 ن�ستطيع1 حتى1 وذلك1 الت�سحيحية؛1 الراجعة1 والتغذية1

فعالة1على1امل�ستوى1االجتماعي.1

اأما1درا�سة1برويفBrophy, 2011)1(1فقد1هدفت1اإىل1التعرف1على1مدى1
فعالية1برنامج1التدخل1اخلا�ص1بتعليم1املهارات1االجتماعية1على1اكت�ساب1املهارات1
االجتماعية1للطالب1االأفارقة1االأمريكيني1ذوي1االإعاقات1الفكرية1الب�سيطة,1وقد1
تكونت1عينة1الدرا�سة1من1)3(1من1طالب1ال�سف1العا�سر1االأفارقة1االأمريكيني1
اأحد1مدار�ص1الرتبية1اخلا�سة1بالواليات1 ذوي1االإعاقات1الفكرية1الب�سيطة1من1
وهي:1 املعايري1 من1 عدد1 على1 بناًء1 اختيارهم1 مت1 والذين1 االأمريكية,1 املتحدة1
التاريخ1اخلا�ص1ببدء1ظهور1اخللل1يف1املهارات1االجتماعية,1اأو1ظهور1م�ستويات1
من1ال�سلوكيات1العدوانية,1وامل�ستوى1الذي1ُيحققه1الطالب1يف1مقايي�ص1املهارات1
االجتماعية,1والتي1ينبغي1اأن1تكون1اأقل1من1املتو�سط,1واخللل1يف1اإقامة1عالقات1
اجتماعية1�سوية1كان1ذلك1مع1املعلمني,1اأو1الوالدين,1اأو1جماعات1االأ�سدقاء,1وقد1
ا�ستخدم1الباحث1املنهج1التجريبي1املعتمد1على1تعري�ص1هوؤالء1الطالب1لربنامج1
النتائج1من1 اإىل1العديد1من1 تعليم1املهارات1االجتماعية,1تو�سلت1هذه1الدرا�سة1
وال�سلوك1 التعليمي,1 الربنامج1 بني1 اإيجابية1 ارتباطيه1 عالقة1 وجود1 اأهمها:1
االجتماعي1لعينة1الدرا�سة1حيث1اأ�سارت1النتائج1اإىل1وجود1ارتباط1وظيفي1بني1
االأداء1 م�ستويات1 وبني1 االجتماعية1 املهارات1 بتعليم1 اخلا�ص1 التدخل1 برنامج1
االأدوار,1والعالقات1مع1جماعات1 تبادل1 ال�سليم1للطالب1يف1مواقف1 االجتماعي1
االأ�سدقاء1يف1البيئة1املدر�سية,1حيث1بلغت1ن�سبة1اال�ستجابة1ال�سحيحة1للطالب1
الربنامج1 وفعالية1 1.)%72( للربنامج1 التعر�ص1 بع�ص1 االأدوار1 تبادل1 مواقف1 يف1
الفكرية1 االإعاقات1 ذوي1 للطالب1 االجتماعية1 املهارات1 من1 العديد1 تنمية1 يف1
الب�سيطة1مثل:1مهارات1التحكم1الذاتي,1حيث1كانت1ن�سبة1اال�ستجابة1ال�سحيحة1
اأثناء1التعر�ص1 قبل1التعر�ص1للربنامج1)17٫6%(,1بينما1ازدادت1هذه1الن�سبة1يف1

للربنامج1لت�سل1اإىل1)%81٫5(.
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مهارات1 تنمية1 اإىل1 هدفت1 فقد1 1)2 1201( وقوا�سمة1 عواد1 درا�سة1 اأما1
التوحد1 ا�سطراب1 ُيعانون1من1 الذين1 االأطفال1 عينة1من1 لدى1 اليومية1 احلياة1
لتنمية1 )spectra(؛1 املبكر1 التدخل1 بربنامج1 اال�ستعانة1 خالل1 من1 االأردن,1 يف1
املهارات1احلياتية1الأطفال1التوحد1يف1املرحلة1العمرية1)4-6(1�سنوات.1وقد1تكونت1
بالت�ساوي1 ع�سوائيًّا1 تق�سيمهم1 وقد1مت1 وطفلة,1 طفاًل1 1)20( من1 الدرا�سة1 عينة1
اإىل1جمموعتني:1جتريبية,1و�سابطة,1يف1االأردن,1وقد1ا�ستخدم1الباحثان1املنهج1
التجريبي1القائم1على1برنامجSpectra.(1)1واأ�سارت1النتائج1اإىل1ا�ستمرار1وفعالية1
الربنامج1يف1حت�سني1مهارات1احلياة1اليومية؛1نتيجة1ال�ستخدام1الربنامج1الذي1
اأ�سهم1يف1تنمية1تلك1املهارات1لدى1االأطفال1التوحديني,1ومت1تو�سيح1اأنَّه1قد1مت1
االأطفال1 ي�سجع1 االأخ�سائي1 كان1 بحيث1 االأطفال,1 مع1 التقليد1 اأ�سلوب1 ا�ستخدام1

على1تقليد1ما1يرونه1اأمامهم.

التعليق على الدرا�صات ال�صابقة
ومن خلل ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابقة، يلحظ الآتي: 

1 مل1يجد1الباحثان1-من1خالل1تق�سيها1وبحثها-1درا�سات1تناولت1مقارنة1بني1-
وجهة1نظر1الوالدين1واملعلمات1يف1برامج1التدخل1املبكر1على1تنمية1املهارات1

ا1وهو1ما1مييز1الدرا�سة1احلالية. االجتماعية1للمعاقني1فكريًّ
1 درا�سة1حملية1- اأي1 املكانية1حيث1مل1جتد1 باحلدود1 احلالية1 الدرا�سة1 تنفرد1

تناولت1تاأثري1برامج1التدخل1املبكر1يف1تنمية1املهارات1االجتماعية1لالأطفال1
ذوي1االإعاقة1الفكرية1من1وجهة1نظر1الوالدين1واملعلمات1مبدينة1الريا�ص.1

1 معظم1الدرا�سات1ال�سابقة1درا�سات1جتريبية,1حيث1اأجريت1على1عينات1قليلة1-
العدد,1بينما1الدرا�سة1احلالية1تعتمد1على1املنهج1الو�سفي1التحليلي.1

1 ا�ستفادت1الدرا�سة1احلالية1من1الدرا�سات1ال�سابقة1يف1االأمور1التالية:1-

	1اإثراء1االإطار1النظري1للدرا�سة1احلالية1من1خالل1اال�ستفادة1من1االأطر
التي1 املراجع1 بع�ص1 من1 واالإفادة1 الدرا�سات,1 هذه1 واأدبيات1 النظرية,1

ا�ستندت1اإليها1هذه1الدرا�سات.
	11.االعتماد1عليها1يف1بناء1اأداة1الدرا�سة
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	1.حتديد1منهج1الدرا�سة,1واالأ�ساليب1االإح�سائية1املنا�سبة
	1.حتليل1وتف�سري1النتائج1التي1تو�سلت1اإليها1الدرا�سة
	1االطالع1على1درا�سات1اأجنبية1وعربية1يف1مو�سوع1امل�ساركة1بني1التدخل

ا.1 املبكر1واملهارات1االجتماعية1للمعاقني1فكريًّ

منهج الدرا�صة:
من1اأجل1حتقيق1اأهداف1الدرا�سة؛1قام1الباحثان1با�ستخدام1املنهج1الو�سفي1
التحليلي:1“ويخت�ص1املنهج1الو�سفي1على1جمع1البيانات1واحلقائق1وت�سنيفها1
املتعمق؛1بل1يت�سمن1 الدقيق1 الكايف1 التحليل1 اإىل1حتليلها1 باالإ�سافة1 وتبويبها؛1
القيا�ص1 اأ�ساليب1 ا�ستخدام1 يتم1 لذلك1 النتائج؛1 لهذه1 التف�سري1 من1 قدًرا1 اأي�سا1
والت�سنيف1والتف�سري؛1بهدف1ا�ستخراج1اال�ستنتاجات1ذات1الداللة,1ثم1الو�سول1
الدرا�سة” )�سابر1وخفاجة,871,20021(. الظاهرة1مو�سوع1 ب�ساأن1 اإىل1تعميمات1

جمتمع الدرا�سة وعينتها:
اأطفالهم1 امللتحق1 الوالدين1 من1 عينة1 من1 الدرا�سة1 جمتمع1 يتكون1
واملعلمات1 �سنوات,1 1)6 – 14( اأعمارهم1بني1 الفكرية,1ممن1ترتاوح1 االإعاقة1 ذوي1

العامالت1مبراكز1التدخل1املبكر1واملراكز1هي:
11 جمعية1االأطفال1املعوقني1مركز1امللك1فهد1ومركز1جنوب1الريا�ص..
21 مدينة1االأمري1�سلطان1بن1عبدالعزيز1للخدمات1االإن�سانية.1.
31 جمعية1د�سكا1ملتالزمة1داون..
41 جمعية1�سوت1متالزمة1داون..
51 مركز1عني1الفر�ص1لذوي1االحتياجات1اخلا�سة1والتدخل1املبكر1.
61 مركز1الت�سخي�ص1والتدخل1املبكر1التابع1الإدارة1الرتبية1اخلا�سة..
71 معهد1الرتبية1الفكرية1�سرق1وغرب1الريا�ص1)بنات(..

باململكة1 الريا�ص,1 مبدينة1 التهيئة(1 )ف�سول1 الفكرية1 الرتبية1 وبرامج1
عينة1 اختيار1 يتم1 و�سوف1 1434/1433ه�,1 الدرا�سي1 للعام1 ال�سعودية,1 العربية1

ع�سوائية1لتمثيل1جمتمع1الدرا�سة.والبالغ1عددهم1)112(1فردا.
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اأداة جمع البيانات الأولية، والتعريفات الإجرائية ملتغريات الدرا�سة:
بعد1االطالع1على1االأدبيات,1والدرا�سات1ال�سابقة1ذات1ال�سلة1مبو�سوع1الدرا�سة,1
اأطفالهم1 امللتحق1 الوالدين1 من1 لعينة1 موجهة1 ا�ستبانه1 بت�سميم1 الباحثان1 قام1
ولبناء1 املبكر,1 التدخل1 مبراكز1 العامالت1 واملعلمات1 الفكرية,1 االإعاقة1 ذوي1

اال�ستبانه1قام1الباحثان1باخلطوات1التالية1:1

	1ًوفقا املحكمني1 من1 جمموعة1 على1 االأولية1 �سورتها1 يف1 اال�ستبانه1 عر�ص1
الأبعاد1الدرا�سة1

	1التاأكد1من1مدى1مالئمة1اال�ستبانه1ومالئمة1كل1مفرده1للبعد1الذي1تنتمي
اإليه1
	1عمل1التعديالت1التي1اأقرها1املحكمون
	1التاأكد1من1�سدق1وثبات1اال�ستبانه
	1تطبيق1اال�ستبانه1على1عينة1ا�ستطالعية1للتاأكد1من1�سدق1وثبات1اال�ستبانه

وذلك1با�ستخدام1عدة1طرق1منها1:1�سدق1املحكمني1)ال�سدق1الظاهري(1– 
�سدق1االت�ساق1الداخلي1– معامل1األفا1كرونباخ1– �سبريمان

	11111111111111الدرا�سة :االأول1معلومات1عامة1عن1عينة1 ت�ستمل1على1جزئيني1 اال�ستبانه1
)1�سنوات1اخلربة,1املوؤهل1الدرا�سي,1عدد1الدورات1التدريبية1

ومدى1 • املبكر1 التدخل1 الربامج1 اأهمية1 وهي1 الدرا�سة1 اأداة1 حماور1 الثاين1
توفرها1واملعيقات1التي1حتول1دون1تقدميها1

	11عدد, ,1�سنوات1اخلرب1 املوؤهل1الدرا�سي1 ملتغري1 اأفراد1العينة1وفقا1ً خ�سائ�ص1
الدورات1التدريبية1

1
لقيا�ص1 اخلم�ص1 النقاط1 ذي1 املتدرج1 ليكرت1 مقيا�ص1 الباحثان1 وا�ستخدم1
ب�سدة,1 التايل:1)1(1غري1موافق1 ال�سكل1 املقيا�ص1 وياأخذ1هذا1 املختلفة,1 )البنود(1
ب�سدة,1وقد1 ما,1)4(1موافق,1)5(1موافق1 اإىل1حد1 )2(1غري1موافق,1)3(1موافق1

تكونت1اال�ستبانه1يف1�سورتها1النهائية1على1النحو1التايل:1
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الق�سم الأول:1معلومات1عامة1عن1امل�ستجيبني,1والتي1متثلت1يف1)امل�ستجيب,1املوؤهل1
الدرا�سي,1الدورات1التدريبية1التي1تتعلق1برعاية1ذوي1االإعاقة(.

اال�ستبانه1يف1 اال�ستبانه1حيث1تكونت1 الق�سم الثاين:1ومتثل1يف1حماور1وعبارات1
�سورتها1النهائية1من1)54(1عبارة1موزعة1على1ثالثة1حماور:

1 االجتماعية1- املهارات1 تنمية1 يف1 املبكر1 التدخل1 برامج1 اأهمية1 الأول:1 املحور 
لالأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية,1وهو1مكون1من1)13(1عبارة.

1 املهارات1- بتنمية1 العالقة1 ذات1 املبكر1 التدخل1 خدمات1 الثاين:1 املحور 
1)24( من1 مكون1 وهو1 الفكرية,1 االإعاقة1 ذوي1 االأطفال1 لدى1 االجتماعية1

عبارة.
1 املحور الثالث:1املعيقات1التي1حتول1دون1تقدمي1برامج1التدخل1املبكر1التي1-

ت�ساعد1يف1تنمية1املهارات1االجتماعية1لالأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية,1وهو1
مكون1من1)17(1عبارة.

�سدق اأداة الدرا�سة وثباتها: 
مت1عر�ص1اأداة1البحث1من1اأجل1التحقق1من1�سدقها1على1جمموعة1من1
 (Person Correlation ارتباط1بري�سون1 ا�ستخدام1معامل1 كما1مت1 املحكمني,1
الثبات1 ح�ساب1 �سيتم1 كذلك1 لالأداة,1 الداخلي1 ال�سدق1 ملعرفة1 (Coefficient؛1

1.(Alpha Coronpach)1با�ستخدام1معامل1األفا1كرونباخ

اأ.�سدق املحكمني: 
مت1اإر�سال1اال�ستبانه1ملجموعة1من1املحكمني1لتحكيمها1من1حيث1منا�سبة1
العبارات,1وانتمائها1للمحاور1التي1اأدرجت1حتتها,1والتحقق1من1درجة1�سالمتها1
الباحثان1 قام1 املحكمني,1 مالحظات1 على1 وبناءا1 عباراتها.1 وو�سوح1 اللغوية,1
بتعديل1بع�ص1عبارات1اال�ستبانه,1وا�ستبعاد1البع�ص1االآخر,1واإخراج1اال�ستمارة1يف1

�سورتها1النهائية.
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ب.�سدق الت�ساق الداخلي:
فقرات1 من1 فقرة1 كل1 ات�ساق1 مدى1 الداخلي1 االت�ساق1 ب�سدق1 يق�سد1
اال�ستبانه1مع1املجال1الذي1تنتمي1اإليه1هذه1الفقرة,1وقد1قام1الباحثان1بتطبيق1
اأداة1الدرا�سة1ميدانيا1ًعلى1عينة1ا�ستطالعية1مكونة1من1)34(1وعلى1بيانات1العينة1
من1 وذلك1 لال�ستبانه,1 الداخلي1 االت�ساق1 بح�ساب1 الباحثان1 قام1 اال�ستطالعية1
خالل1ح�ساب1معامالت1االرتباط1بني1كل1فقرة1من1فقرات1جماالت1اال�ستبانه1
والدرجة1الكلية1للمجال1نف�سه,1وذلك1على1النحو1الذي1يو�سحه1اجلدول1التايل:

جدول )1(
معامل االرتباط بني درجة كل حمور من حماور اال�شتبانه والدرجة الكلية لال�شتبانه.

 المحور
األول

 المحور
الثاني

 المحور
الثالث

الدرجة الكلية

المحور األول
Correlation1.0000.6280.053-0.640

Sig. (2-tailed).0.0000.7140.000
N112112112112

المحور الثاني
Correlation0.6281.0000.001-0.792

Sig. (2-tailed)0.000.0.9880.000
N112112112112

المحور الثالث
Correlation0.053-0.001-1.0000.572

Sig. (2-tailed)0.7140.988.0.000
N112112112112

الدرجة الكلية
Correlation0.6400.7920.5721.000

Sig. (2-tailed)0.0000.0000.000.
N112112112112

االرتباط1دال1عند1م�ستوى1معنوية0٫011

1قيم1معامل1االرتباط1لكل1عبارة1من1عبارات1 يت�سح1من1اجلدول1)1(1اأنَّ
املحور1االأول1موجبة1ودالة1اإح�سائيًّا1عند1م�ستوى1الداللة10٫011فاأقل1مما1ي�سري1
1عبارات1اال�ستبانه1تتمتع1بدرجة1�سدق1جيدة1ميكن1االعتماد1عليها1يف1اإجراء1 اأنَّ

الدرا�سة.
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ثبات ال�ستبانه:
طريقة1 خالل1 من1 الدرا�سة1 ا�ستبانه1 ثبات1 من1 الباحثان1 حتقق1 وقد1
يف1 مبني1 هو1 كما1 1Cranach’s Alpha Coefficient كرونباخ1 األفا1 معامل1

اجلدول1)5/3(1
جدول )2(

ح�شاب ثبات اال�شتبانة با�شتخدام معامل األفا كرونباخ
معامل ألفا كرونباخعدد الفقراتالمحور

130.6059المحور األول
240.5625المحور الثاني
170.8570المحور الثالث

540.9160المجموع

عاٍل1 ثبات1 اال�ستبانه1مبعامل1 يت�سح1متتع1 ال�سابق1 من1خالل1اجلدول1
مرتفعة1 ن�سبة1 وهي1 1,)0٫9160( املحاور1 كرونباخ1جلميع1 األفا1 معامل1 بلغ1 حيث1
ومنا�سبة,1مما1ُيَطْمِئن1الباحثان1ال�ستخدام1اأداة1الدرا�سة,1كاأداة1جلمع1املعلومات1

لالإجابة1عن1اأ�سئلة1الدرا�سة,1والوثوق1بنتائج1تطبيقها.

وبذلك1يكون1الباحثان1قد1تاأكد1من1�سدق1وثبات1ا�ستبانة1الدرا�سة1يف1
مما1 االأ�سا�سية,1 الدرا�سة1 عينة1 على1 للتطبيق1 �ساحلة1 واأنَّها1 النهائية,1 �سورتها1
الالزمة1 البيانات1 اال�ستبانه1و�سالحيتها1جلمع1 تامة1ب�سحة1 يجعلها1على1ثقة1

لالإجابة1عن1اأ�سئلة1الدرا�سة.1

خطوات الدرا�صة: 
1 قام1الباحثان1بت�سميم1ا�ستبانه1موجهة1لعينة1من1الوالدين1امللتحق1اأطفالهم1-

ذوي1االإعاقة1الفكرية,1واملعلمات1العامالت1مبراكز1التدخل1املبكر1وحتكيمها1
من1قبل1اأع�ساء1هيئة1التدري�ص1يف1علم1النف�ص1والرتبية1اخلا�سة1

1 قام1الباحثان1بتحديد1اأفراد1العينة1)جمتمع1الدرا�سة(1-
1 االأداة1ومناق�سة1- املعلمات1والوالدين1بهدف1االطالع1على1 مت1عقد1لقاء1مع1

يوؤدي1 الفقرات1مما1 والتعرف1على1طريقة1تعبئتها1لتوحيد1وفهم1 فقراتها1
ملزيد1من1املو�سوعية1يف1البيانات1
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1 املعلمات1- قبل1 من1 املعباأة1 اال�ستبيانات1 وا�سرتجاع1 بتوزيع1 الباحثان1 قام1
والوالدين1لتفريغها1واإجراء1املعاجلة1االإح�سائية1لها1

1 قام1الباحثان1بكتابة1التو�سيات1واملقرتحات11-

نتائج الدرا�صة:
نتائج الفر�س الأول:1والذي1ين�ص1على:1»اأهمية1برامج1التدخل1املبكر1يف1تنمية1
املهارات1االجتماعية1لالأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية«,1تناول1الباحثان1اجلدول1
املعيارية,1 واالنحرافات1 احل�سابية,1 واملتو�سطات1 بالتكرارات,1 واخلا�ص1 1,)3(
والن�سب1املئوية1ال�ستجابات1اأفراد1العّينة1لعبارات1املحور1االأول1يف1الدرا�سة1ين�ص1
على:1»اأهمية1برامج1التدخل1املبكر1يف1تنمية1املهارات1االجتماعية1لالأطفال1ذوي1

االإعاقة1الفكرية«.
جدول )3( 

ال�شتجابات  املئوية  والن�شب  املعيارية،  واالنحرافات  احل�شابية،  واملتو�شطات  التكرارات، 
اأفراد العّينة لعبارات اأهمية برامج التدخل املبكر يف تنمية املهارات االجتماعية لالأطفال 

ذوي االإعاقة الفكرية

العبارات

االستجابــــة

المتوسط
 االنحراف
المعياري

الترتيب
 غير موافق

بشدة
غير موافق

 موافق إلى
حد ما

موافق بشدةموافق

%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

1

تساعد على تحفيز 
قدرات الطفل 

االجتماعية خالل 
السنوات األولى من 

عمره

األولى0.00.00.00.021.82320.58777.74.760.47

2
حصول الطفل على 
الخدمة المناسبة في 

داخل المنزل
21.843.698.03329.56457.14.370.91

 الثانية
عشرة

3
تعزيز التعاون بين 
الوالدين ومقدمي 
الخدمات للطفل

الرابعة0.00.010.965.43228.67365.24.580.64
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4
تلقي الطفل الخدمة 

المناسبة والضرورية 
بشكل مستمر

السادسة0.00.00.00.087.14338.46154.54.470.63

5

توعية األسرة 
بالموضوعات المتعلقة 
بتربية وتعليم الطفل 

في النواحي االجتماعية

الثالثة0.00.021.865.42724.17768.84.600.68

6
تنمية المهارات اللغوية 

لدى الطفل
الثانية0.00.021.843.63127.77567.04.600.65

7
مساعدة األسرة على 

تقبل إعاقة طفلها بشكل 
أسرع

الخامسة10.921.898.02724.17365.24.510.79

8
زيادة مستويات الرضا 

لدى األسرة عن 
البرامج المقدمة للطفل

0.00.021.81210.74338.45549.14.350.74
 الثالثة
عشرة

9
تحسين السلوكيات 

الخاصة باألطفال تجاه 
اآلخرين

السابعة10.90.00.087.13934.86457.14.470.71

10
تعزيز الروابط بين 

البيئة المدرسية وبين 
البيئة المنزلية

الثامنة0.00.00.00.0108.94136.66154.54.460.66

11
الحد من المخاطر 

والمضاعفات التي قد 
يتعرض لها الطفل

0.00.01
0.9

1412.53329.56457.14.430.74
 الحادية
عشرة

12

تدريب األطفال على 
التعبير عن مشاعرهم 

من خوف وحزن 
ورضا و..

0.00.01

0.9

العاشرة1311.63329.56558.04.450.73

13
توفير فرص االندماج 

في الحياة العامة 
للمجتمع

التاسعة0.00.043.687.12128.66860.74.460.78

4.500.45المتوسط العام للمحور

اأفراد1 ال�ستجابات1 احل�سابية1 املتو�سطات1 اأن1 1)3( اجلدول1 من1 يت�سح1
العّينة1جتاه1العبارات1اخلا�سة1ب�»اأهمية1برامج1التدخل1املبكر1يف1تنمية1املهارات1
و)4٫35(1 1,)4٫76( بني1 تراوحت1 الفكرية«,1 االإعاقة1 ذوي1 لالأطفال1 االجتماعية1

جلميع1ا�ستجابات1اأفراد1العّينة1والتي1جاءت1جميعها1بدرجة1مرتفعة.1
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مناق�سة نتائج املحور الأول:
املهارات1 تنمية1 يف1 املبكر1 التدخل1 برامج1 »اأهمية1 االأول1 املحور1 ح�سل1
)مرتفعة(1 ا�ستجابة1 درجة1 على1 الفكرية«1 االإعاقة1 ذوي1 لالأطفال1 االجتماعية1
حيث1بلغ1املتو�سط1العام1للمحور1)4٫50(1مما1يدل1على1االقتناع1التام1لكل1من1
برامج1 تفعيل1 باأهمية1 ومعلماتهم1 الفكرية,1 االإعاقة1 ذوي1 االأطفال1 اأمور1 اأولياء1
ب�سكل1 الربامج1 تلك1 تطبيق1 على1 واحلفاظ1 لالأطفال,1 بالن�سبة1 املبكر1 التدخل1
تنمية1 على1 الفكرية1 االإعاقة1 ذوي1 االأطفال1 ُت�ساعد1 عملية1 وبطريقة1 علمي,1
مهاراتهم1االجتماعية,1ومتكنهم1من1احلد1من1االختالالت,1وامل�سكالت1املرتبطة1
الفعال,1 التوا�سل1 و�سعوبة1 العدوانية,1 يف1 املتمثلة1 االآخرين1 مع1 ب�سلوكياتهم1
الفعاليات1االجتماعية,1وال�سعور1بعدم1االرتياح1 وتراجع1م�ستوى1م�ساركتهم1يف1
اأو1املنا�سبات1االجتماعية,1وهذا1يتفق1مع1ما1قد1 يف1ظل1التواجد1يف1التجمعات,1
 Diken & Rutherford, 20051اأ�سارت1اإليه1العديد1من1الدرا�سات1منها1درا�سة
ال�سلوكيات1االجتماعية1 املبكر1تعمل1على1تعزيز1 1برامج1التدخل1 اأنَّ حيث1ذكرت1
للطفل,1 ال�سلوكية1 بالنواحي1 تهتم1 الربامج1 هذه1 مثل1 1 واأنَّ للطفل,1 املقبولة1
املبكر1 التدخل1 برامج1 دور1 اأهمية1 على1 اأكدت1 التي1 1)1425 )احلمي�سي,1 ودرا�سة1
اأكرب1قدر1من1 واإك�سابه1 الفكرية؛1ملواجهة1احلياة,1 االإعاقة1 الطفل1ذي1 اإعداد1 يف1
اخلربات1واملهارات1التي1ُتوؤهله1لها1قدراته1وا�ستعداداته1من1خالل1تنمية1املهارات1
االجتماعية1التي1متكنه1من1الو�سول1اإىل1درجة1معينة1من1الكفاءة1ال�سخ�سية1

واالجتماعية1ُت�ساعدهم1يف1التفاعل1مع1مواقف1احلياة.

ومتثلت1اأعلى1املتو�سطات1يف1الفقرات1التي1تدور1حول1دور1برامج1التدخل1
املبكر1يف1اإثراء1جوانب1الطفل1احلياتية؛1,وهو1ما1يوؤكد1على1اأهمية1الدور1الكبري1
الذي1تقوم1به1برامج1التدخل1املبكر1م�ساعدة1االأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1على1
زيادة1قدراتهم1يف1التعامل1مع1املجتمع1املحيط1بهم,1وبالتايل1تنمية1العديد1من1
الطفل1 عمر1 من1 االأوىل1 ال�سنوات1 يف1 خا�سة1 بهم1 اخلا�سة1 ال�سخ�سية1 املهارات1

ا. املعاق1فكريًّ

1وتتفق1وجهة1النظر1ال�سابقة1مع1ما1اأ�سارت1اإليه1العديد1من1الدرا�سات1
1ال�سنوات1اخلم�ص1االأوىل1من1عمر1 اأنَّ منها1درا�سة1)اأمني,20081م,(1حيث1ذكرت1
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ا�ستجاباته1خلربات1 يف1 توؤثر1 التي1 احلرجة1 النمائية1 الفرتات1 من1 1 ُتعدُّ الطفل1
ا1يف1اكت�ساب1الكثري1من1املهارات1وال�سلوكيات,1ودرا�سة1)ال�سمراين,1 التعلم,1واأي�سً
1برامج1التدخل1املبكر1تهدف1اإىل1اإجراء1معاجلة1فورية1 2009(1حيث1اأ�سارت1اإىل1اأنَّ
وقائية1ت�سعى1اإىل1تنمية1قدرات1الطفل1املكت�سف1يف1جماالت1متعددة1)احلركية,1
1(Butler, 2007,  21)1االجتماعية,1اللغوية,1الرعاية1الذاتية,1وغري1ذلك(,1ودرا�سة
اأو1 التعليمية,1 اخلدمات1 من1 عدد1 توفري1 هو:1 املبكر1 التدخل1 1 اأنَّ ذكرت1 حيث1
من1 االأوىل1 �سنني1 اخلم�ص1 يف1 لالأطفال1 االجتماعية1 اأو1 ال�سحية,1 اأو1 االأ�سرية,1
حياتهم,1وهذه1الربامج1عادة1ما1تكون1موجهة1اإىل1االأطفال1الذين1ُيعانون1من1
ق�سور1يف1النواحي1االجتماعية,1اأو1البيئية,1اأو1قد1ُيعانون1من1اإعاقات1اإمنائية.1

كما1ح�سلت1الفقرات؛1توعية1االأ�سرة1باملو�سوعات1املتعلقة1برتبية1وتعليم1الطفل1
اخلدمات1 ومقدمي1 الوالدين,1 بني1 التعاون1 وتعزيز1 االجتماعية,1 النواحي1 يف1
املنا�سبة1وال�سرورية1ب�سكل1م�ستمر1على1درجة1 للطفل,1وتلقي1الطفل1اخلدمة1
اأ�سر1 من1 كل1 اهتمام1 اإىل1 ذلك1 وُيعَزى1 العينة,1 اأفراد1 بني1 )مرتفعة(1 ا�ستجابة1
االأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية1ومعلماتهم1على1التعاون1يف1تطبيق1برامج1التدخل1
املبكر1ب�سكل1دوري1وم�ستمر1على1االأطفال1امل�سابني1باالإعاقة,1ملا1لذلك1من1فاعلية1
كبرية1يف1عالج1الكثري1من1م�سكالتهم1االجتماعية,1واكت�ساب1العديد1من1املهارات1
بهم,1واحلد1من1 املحيط1 املجتمع1 التاأقلم1مع1 ُت�ساعدهم1على1 التي1 االجتماعية1
)ال�سمادي1 درا�سة1 اإليه1 اأ�سارت1 ما1 يتفق1مع1 به,1وهذا1 امل�سابني1 النمائي1 العجز1
واملكانني,20081(1حيث1اأكدت1على1�سرورة1توا�سل1اأ�سر1االأطفال1املعوقني,1وتبادلها1
ا1تتطلع1 املعلومات1املتعلقة1بالطفل1واخلدمات1املقدمة1مع1االأخ�سائيني,1وبه1اأي�سً
اأخرى1 املعريف1معلومات1 اإىل1خمزونها1 لت�سيف1 االآخرين؛1 على1خربات1 االأ�سرة1

ترثي1التعامل1مع1طفلها1املعوق.

نتائج الفر�س الثاين:1والذي1ين�ص1على:1»خدمات1التدخل1املبكر1ذات1العالقة1
بتنمية1املهارات1االجتماعية1لدى1االأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية«,1تناول1الباحثان1
اجلدول1)4(1واخلا�ص1بالتكرارات,1واملتو�سطات1احل�سابية,1واالنحرافات1املعيارية,1
والن�سب1املئوية1ال�ستجابات1اأفراد1العّينة1لعبارات1املحور1الثاين1يف1الدرا�سة1ين�ص1
لدى1 االجتماعية1 املهارات1 بتنمية1 العالقة1 ذات1 املبكر1 التدخل1 »خدمات1 على:1

االأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية«.
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جدول )4( 
ال�شتجابات  املئوية  والن�شب  املعيارية،  واالنحرافات  احل�شابية،  واملتو�شطات  التكرارات، 
اأفراد العّينة لعبارات خدمات التدخل املبكر ذات العالقة بتنمية املهارات االجتماعية لدى 

االأطفال ذوي االإعاقة الفكرية

العبارات

االستجابــــة

المتوسط
 االنحراف
المعياري

الترتيب
 غير موافق

بشدة
غير موافق

 موافق إلى
حد ما

موافق بشدةموافق

%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

1

تدريب األطفال 
على األنشطة 
التعاونية مع 

زمالئهم داخل 
الصف الدراسي

الثانية0.00.00.00.098.03733.06658.94.510.64

2
التحكم في المشاعر 

تجاه اآلخرين
0.00.010.92623.24237.54338.44.130.80

 الثامنة
عشرة

3

االستئذان قبل 
الدخول في الغرف 
المغلقة على األم 
واإلخوة في البيت

0.00.054.51917.02925.95952.74.270.90
 الرابعة
عشرة

4
تشجيع زيارة 

األصدقاء واألقرباء
0.00.021.81917.04237.54943.84.230.79

 السادسة
عشرة

5
تركيز النظر إلى 
اآلخرين عندما 

يتحدثون
0.00.032.71210.74540.25246.44.300.77

 الحادية
عشرة

6

االنتباه لنبرة 
الصوت عند 
الحديث مع 

اآلخرين

0.00.032.71513.44237.55246.44.280.80
 الثانية
عشرة

7
مصافحة اآلخرين 
بطريقة صحيحة

األولى10.90.00.032.74439.36457.14.520.64

8
تناول الطعام بذوق 
خصوًصا في أثناء 
وجوده مع اآلخرين

الثامنة10.921.8119.84439.35448.24.320.80

9
عدم التحدث 

والطعام في فمه
0.00.032.71614.34136.65246.44.270.81

 الثالثة
عشرة
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10
محاورة ومنقاشة 

اآلخرين
21.843.62118.84540.24035.74.040.92

 الحادية
والعشرون

11
التعبير لآلخرين 

عن مشاعر المودة 
والمحبة لهم

21.80.00.01816.13934.85347.34.260.86
 الخامسة
عشرة

12

التعاطف مع 
اآلخرين الذين 

يتعرضون لمواقف 
عصيبة

العشرون0.00.032.72724.13934.84338.44.090.85

13
مشاركة األصدقاء 

في ممارسة 
األنشطة المختلفة

الثالثة0.00.010.91210.73329.56658.94.460.72

14
مساعدة من يحتاج 
إلى مساعدة في 

أعمالهم
10.954.52017.94136.64540.24.110.91

 التاسعة
عشرة

15

التقليل من 
المشاحنات 

والمشاجرات مع 
اإلخوة واألصدقاء

0.00.021.82219.64237.54641.14.180.81
 السابعة
عشرة

16
تقديم الشكر 

والتقدير لمن يقدم 
له خدمه أو مساعدة

السادسة0.00.021.81210.73833.96053.64.390.75

17
االبتسام في وجه 

اآلخرين
الرابعة0.00.010.998.04136.66154.54.450.68

18
إنهاء المحادثة مع 
اآلخرين بطريقة 

مناسبة
10.976.32118.84136.64237.54.040.95

 الثانية
والعشرون

19

االهتمام بنظافة 
جسمه وشعره 
وأظافره بشكل 

مستمر

الخامسة10.921.8108.93531.36457.14.420.80

20
المحافظة على 

التناسق والترتيب 
في مظهره ولباسه

التاسعة10.932.71412.53632.15851.84.310.86

21
العفو والسماح عن 
أخطاء اآلخرين 

في حقه
21.865.42421.43733.04338.44.010.99

 الرابعة
والعشرون
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22

التدريب على 
االلتزام بأنظمة 

المدرسة أو 
المؤسسة

السابعة10.921.8119.83934.85952.74.370.81

23

االستجابة 
للتلميحات أو 

اإلشارات غير 
المباشرة في 

المحادثة

21.865.42118.84035.74338.44.040.98
 الثالثة

والعشرون

24
االعتذار عن 

سلوكه الخاطئ أو 
عن لفظ خاطئ

العاشرة10.943.61412.53329.56053.64.310.89

4.260.57المتوسط العام للمحور

اأفراد1 ال�ستجابات1 احل�سابية1 املتو�سطات1 1 اأنَّ 1)4( اجلدول1 من1 يت�سح1
بتنمية1 العالقة1 ذات1 املبكر1 التدخل1 »خدمات1 ب�1 اخلا�سة1 العبارات1 العّينة1جتاه1
املهارات1االجتماعية1لدى1االأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية«,1تراوحت1بني1)4٫52(1
و)4٫01(1جلميع1ا�ستجابات1اأفراد1العّينة1والتي1جاءت1جميعها1بدرجة1مرتفعة1.

مناق�سة نتائج الفر�س الثاين:
بلغ1 حيث1 )مرتفعة(1 ا�ستجابة1 درجة1 على1 الثاين1 الفر�ص1 ح�سل1
اأفراد1 واهتمام1 وعي1 مدى1 على1 ذلك1 ويدل1 1,)4٫26( للمحور1 العام1 املتو�سط1
العينة1من1اأولياء1اأمور1االأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية,1ومعلماتهم,1ومعرفتهم1
على1منو1 الفكرية1 االإعاقة1 ذوي1 االأطفال1 ُت�ساعد1 التي1 املبكر1 التدخل1 بخدمات1
برامج1 النمائي,1وذلك1من1خالل1 اال�سطراب1 واإثراء1خرباتهم,1وعالجهم1من1
التوعية,1وهذا1يتفق1مع1ما1اأ�سارت1اإليه1العديد1من1الدرا�سات1منها1درا�سة1)مرزا,1
خدمات1 1 اأنَّ ُلوِحَظ1 وال�سابق1 احلايل1 العقدين1 خالل1 اأنَّه1 ذكرت1 حيث1 1)2005
وبرامج1التدخل1العالجي,1والرتبوي1املبكر1لالأطفال1دون1�سن1ال�ساد�سة1تت�سدر1
قائمة1اهتمام1معظم1دول1العامل,1وُيعَزى1هذا1االهتمام1املطرد1اإىل1العديد1من1
باأهمية1 الوعي1 زيادة1 العوامل:1 هذه1 مقدمة1 ياأتي1يف1 واملربرات,1حيث1 العوامل1
اخلربات1املبكرة1خالل1املراحل1االأوىل1للطفل1يف1منوه1واإثراء1خرباته؛1ودرا�سة111111111111111
)بدير,20091(,1التي1اأ�سارت1اإىل1ازدياد1االهتمام1بالتدخل1املبكر1يف1الوقت1احلايل,1



تقييم دور برامج التدخل املبكر يف تنمية املهارات االجتماعية للأطفال د . �شلطانة بنت فهد بن �شالح  

- 48 -

االأطفال1 لعالج1 املحتملة1 الطرق1 واكت�ساف1 املتخ�س�سون1مالحظة,1 ا�ستطاع1 اإذ1
منذ1 العاجزين1 االأطفال1 مع1 العمل1 النمائي,1من1خالل1 باال�سطراب1 امل�سابني1

الوالدة,1اأو1فيما1بعد1ذلك,1وب�سكل1مبا�سر,1من1خالل1برامج1التوعية.

بطريقة1 االآخرين1 م�سافحة1 فقرات1 يف1 املتو�سطات1 اأعلى1 ومتثلت1
�سحيحة,1وتدريب1االأطفال1على1االأن�سطة1التعاونية1مع1زمالئهم1داخل1ال�سف1
ح�سلت1 حيث1 املختلفة1 االأن�سطة1 ممار�سة1 يف1 االأ�سدقاء1 وم�ساركة1 الدرا�سي,1
1خدمات1 اأنَّ اإىل1 وُيْعَزى1ذلك1 العينة,1 اأفراد1 ا�ستجابة1)مرتفعة(1بني1 على1درجة1
الكثري1من1 الفكرية1على1تخفيف1 ُت�ساعد1االأطفال1ذوي1االإعاقة1 املبكر1 التدخل1
االآثار1اخلا�سة1باحلالة1املر�سية,1اأو1االإعاقة,1ويتم1ت�سميم1تلك1اخلدمات1وفًقا1
االإعاقات1 لذوي1 املبكر1 التدخل1 خدمات1 ت�سخري1 املمكن1 فمن1 االأطفال,1 حلالة1
ومن1 منها,1 ُيعانون1 التي1 ال�سلوكية1 وامل�سكالت1 لال�سطرابات1 كعالج1 الفكرية1
ُيقلِّل1 اال�سطرابات,1مما1 لتلك1 تعر�سهم1 واقي1مينع1 ا�ستغاللها1كحاجز1 املمكن1
من1 العديد1 اإليه1 اأ�سارت1 ما1 مع1 يتفق1 وهذا1 لهم,1 فكرية1 اإعاقات1 حدوث1 ن�سبة1
1خدمات1التدخل1املبكر1 الدرا�سات1منها1درا�سة1(NIMH, 2008)1حيث1ذكرت1اأنَّ
هي:1جمموعة1من1اخلدمات1اخلا�سة1التي1يتم1تقدميها1اإىل1االأطفال1ال�سغار1
االإمنائية,1وهذه1اخلدمات1يتم1ت�سميمها1 التاأخريات1 ب�سبب1 املعر�سني1للخطر1
االآثار1 بها1تخفيف1 ويق�سد1 باالأطفال,1 باالحتياجات1اخلا�سة1 واالإيفاء1 للتعرف1
اخلا�سة1باحلالة1املر�سية,1اأو1االإعاقة,1وقد1تكون1برامج1التدخل1املبكر1عالجية1
اأو1قد1تكون1وقائية1 ا,1 املوجودة1فعليًّ االإمنائية1 وامل�سكالت1 ملعاجلة1اال�سطرابات1

ملنع1حدوث1املر�ص,1اأو1االإعاقة.1

امْلُبكِّر1من1خالل1جمموعة1 التدخل1 1 اأنَّ التي1ذكرت1 ودرا�سة1)ال�سمراين,20091(1
يهدف1 والعالجية,1 الوقائية1 املنظمة1 املمار�سات1 اأو1 واالإجراءات,1 اخلدمات1 من1
اإىل1معاجلة1م�سكالت1االأطفال1دون1�سن1ال�ساد�سة1ممن1لديهم1احتياجات1خا�سة1
اأو1العجز1 اأو1درجة1�سدة1ظروف1االإعاقة,1 منائية1تربوية,1وتقليل1ن�سبة1حدوث,1

لديهم.
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نتائج الفر�س الثالث: والذي1ين�ص1على:1»املعيقات1التي1حتول1دون1تقدمي1برامج1
التدخل1املبكر1التي1ُت�ساعد1يف1تنمية1املهارات1االجتماعية1لالأطفال1ذوي1االإعاقة1
واملتو�سطات1 بالتكرارات,1 واخلا�ص1 1)5( اجلدول1 الباحثان1 تناول1 الفكرية«,1
العّينة1 اأفراد1 ال�ستجابات1 املئوية1 والن�سب1 املعيارية,1 واالنحرافات1 احل�سابية,1
لعبارات1املحور1الثالث1يف1الدرا�سة1والذي1ين�ص1على:1»املعيقات1التي1حتول1دون1
تقدمي1برامج1التدخل1املبكر1التي1ت�ساعد1يف1تنمية1املهارات1االجتماعية1لالأطفال1

ذوي1االإعاقة1الفكرية«.

جدول )5( 
ال�شتجابات  املئوية  والن�شب  املعيارية  واالنحرافات  احل�شابية،  واملتو�شطات  التكرارات، 
اأفراد العّينة لعبارات املعيقات التي حتول دون تقدمي برامج التدخل املبكر التي ت�شاعد يف 

تنمية املهارات االجتماعية لالأطفال ذوي االإعاقة الفكرية

العبارات

االستجابــــة

المتوسط
 االنحراف
المعياري

الترتيب
 غير موافق

بشدة
غير موافق

 موافق إلى
حد ما

موافق بشدةموافق

%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

1

عدم توافر الكوادر 
البشرية (التعليمية- 
اإلدارية- المساندة) 
المدربة للتعامل مع 
ذوي اإلعاقة الفكرية 
في مرحلة الطفولة 

المبكرة

السادسة54.51412.52421.41917.05044.63.851.25

2

مناهج المهارات 
االجتماعية في برامج 
التدخل المبكر ضعيفة 
وال ترتقي لمستوى 

الطموح

76.31816.13632.12320.528253.421.21
 الثالثة
عشرة

3

قلة الوقت المخصص 
في المدرسة ألنشطة 

تطوير المهارات 
االجتماعية ببرامج 
التدخل المبكر لذوي 

اإلعاقة الفكرية

6.36.32219.62017.93127.73228.63.531.27
 الحادية
عشرة
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4

المخصصات المالية 
المخصصة من وزارة 
التربية أو مؤسسات 

الرعاية ألنشطة 
تطوير المهارات 

االجتماعية ببرامج 
التدخل المبكر لذوي 

اإلعاقة الفكرية

األولى32.71311.6119.82522.36053.64.131.16

5

قناعة بعض المعلمات 
بعدم فائدة مناهج 

المهارات االجتماعية 
في برامج التدخل 

المبكر

1210.73934.82421.41715.22017.92.951.29
 السابعة
عشرة

6
عدم تبصير أولياء 

األمور بأدوارهم في 
المناهج بشكل مناسب

الثامنة0.00.02320.51614.33733.03632.13.771.11

7

عدم مالءمة إمكانات 
المدارس ألنشطة 

برامج التدخل المبكر 
لذوي اإلعاقة الفكرية

الرابعة32.71311.62623.22017.95044.63.901.18

8
إغفال المعلمات 

لبعض أهداف برامج 
التدخل المبكر

87.12017.93228.62925.92320.53.351.20
 السادسة
عشرة

9

عدم مواكبة مناهج 
المهارات االجتماعية 

في برامج التدخل 
المبكر للتحديات 

المعاصرة

العاشرة65.41614.33632.12118.83329.53.531.21

10

عدم وجود دراسات 
مسحية شاملة بالمملكة 

العربية السعودية 
الحتياجات األطفال 
ذوي اإلعاقة الفكرية 
في مرحلة الطفولة 

المبكرة

الثالثة32.798.02623.22724.14742.03.951.11

11

ضعف دافعية القائمين 
على برامج التدخل 
المبكر لذوي اإلعاقة 

الفكرية

54.52623.22925.92421.42825.03.391.22
 الخامسة
عشرة
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12

ضعف دعم مؤسسات 
المجتمع المدني 

لبرامج التدخل المبكر 
لذوي اإلعاقة الفكرية

الثانية43.687.12219.62825.05044.64.001.12

13

االعتقاد السائد لدى 
بعض أولياء األمور 
بأن المدرسة هي 

المسؤولة وحدها عن 
برامج التدخل المبكر

التاسعة1513.41513.41210.72118.84943.83.661.48

14

عدم المعرفة الكافية 
ألولياء األمور 

بمتطلبات مناهج 
المهارات االجتماعية 

مما يجعلهم غير 
قادرين على التعامل 
مع هذه المتطلبات في 
برامج التدخل المبكر

الخامسة43.61614.31917.02623.24742.03.861.21

15
تدني وجود اللقاءات 
المباشرة بين الوالدين 

والمعلمات
32.72017.93430.42724.12825.03.511.13

 الثانية
عشرة

16

عدم اقتناع األسرة 
بفائدة مناهج 

المهارات االجتماعية 
لبرامج التدخل المبكر

87.12118.83127.72017.93228.63.421.28
 الرابعة
عشرة

17

عدم استخدام تقنيات 
حديثة في مناهج 

المهارات االجتماعية 
لبرامج التدخل المبكر

السابعة76.3108.92925.91917.04742.03.791.25

3.650.75المتوسط العام للمحور

اأفراد1 ال�ستجابات1 احل�سابية1 املتو�سطات1 1 اأنَّ 1)5( اجلدول1 من1 يت�سح1
برامج1 تقدمي1 دون1 حتول1 التي1 ب�»املعيقات1 اخلا�سة1 العبارات1 جتاه1 العّينة1
التدخل1املبكر1التي1ُت�ساعد1يف1تنمية1املهارات1االجتماعية1لالأطفال1ذوي1االإعاقة1
الفكرية«,1تراوحت1بني1)4٫13(1و)2٫95(1جلميع1ا�ستجابات1اأفراد1العّينة1والتي1

جاءت1بدرجة1مرتفعة1ومتو�سطة.
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مناق�سة نتائج املحور الثالث:
ح�سل1الفر�ص1الثالث1على1درجة1ا�ستجابة1)مرتفعة(1حيث1بلغ1املتو�سط1
العام1للمحور1)3٫65(,1ويدل1ذلك1على1وجود1الكثري1من1املعيقات,1والعقبات1التي1
حتول1دون1قدرة1كل1من1معلمات,1واأولياء1اأمور1الطالب1ذوي1االإعاقات1الفكرية1
االجتماعية1 املهارات1 تنمية1 يف1 ُت�ساعد1 التي1 املبكر1 التدخل1 برامج1 تقدمي1 على1
عدم1 1 اإنَّ حيث1 عليها1 التغلب1 يجب1 م�سكلة1 تلك1 1 اأنَّ الباحثان1 ويرى1 لالأطفال,1
تخطي1تلك1العقبات1يوؤثر1�سلًبا1على1مهارات1االأطفال1االجتماعية,1وهذا1يتفق1
املهارات1 نق�ص1 1 اأنَّ ذكرت1 حيث1 1)2004 )احلمي�سي,1 درا�سة1 اإليه1 اأ�سارت1 ما1 مع1
اآثار1 عليه1 يرتتب1 القابلني1 العقلية1 االإعاقة1 ذوي1 االأطفال1 لدى1 االجتماعية1
1االأمر1يتطلب1�سرورة1الت�سدي1 خطرية1على1الفرد1واملجتمع1مًعا؛1ولذلك1فاإنَّ
لهذه1امل�سكلة,1وذلك1بالتدخل1املبا�سر1لتدعيم1املهارات1االجتماعية1لذوي1االإعاقة1

العقلية.

ومتثلت1اأعلى1املتو�سطات1يف1فقرات؛1قلة1املخ�س�سات1املالية1املخ�س�سة1
االجتماعية1 املهارات1 الأن�سطة1تطوير1 الرعاية1 موؤ�س�سات1 اأو1 الرتبية,1 وزارة1 من1
الفكرية,1و�سعف1دعم1موؤ�س�سات1املجتمع1 املبكر1لذوي1االإعاقة1 التدخل1 بربامج1
الفكرية1حيث1ح�سلت1على1درجة1 االإعاقة1 املبكر1لذوي1 التدخل1 املدين1لربامج1
ا�ستجابة1)مرتفعة(1بني1اأفراد1العينة,1وُيعَزى1ذلك1كونها1اأهم1اإحدى1املعيقات1التي1
حتول1املعلمات1واأولياء1االأمور1دون1تقدمي1برامج1التدخل1املبكر1التي1ُت�ساعد1يف1
تنمية1املهارات1االجتماعية1لالأطفال1ذوي1االإعاقة1الفكرية,1حيث1اإن1تلك1الربامج1
املجتمع1 موؤ�س�سات1 اأو1 املخت�سة,1 الوزارة1 جانب1 من1 املايل1 التمويل1 اإىل1 حتتاج1
القائمني1على1 االإعانات1ي�سبح1مبقدرة1 التي1من1خالل1تقدميهم1لتلك1 املدين1
و�سع1برامج1التدخل1املبكر1التجديد1واال�ستمرارية1يف1تطبيق1تلك1الربامج1على1
االأطفال1ذوي1االإعاقات1الفكرية,1مما1قد1ينتج1عنه1اآثار1�سلبية1عدة1على1مهارات1
االأطفال1االجتماعية؛1وهذا1يتفق1مع1ما1اأ�سارت1اإليه1العديد1من1الدرا�سات1منها1
1هناك1العديد1من1املعيقات1التي1ُتواجه1 درا�سة1)اأبو1العال,14291(حيث1ذكرت1اأنَّ
ذوي1االإعاقة1الفكرية1منها:1قلة1االإمكانات1املادية,1والب�سرية1املتاحة1لهم؛1ودرا�سة1
االإعاقة1ال1حتظى1 ذوي1 فئات1 العديد1من1 1 اأنَّ اإىل1 اأ�سارت1 1430(التي1 )الوهيب,1
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ال1ي�سهم1يف1تلبية1احتياجاتهم1يف1هذه1الفرتة. بخدمات1التدخل1املبكر1ب�سكل1فعَّ
املبكر,1 التدخل1 برامج1 اأهداف1 لبع�ص1 املعلمات1 اإغفال1 الفقرات؛1 ح�سلت1 وقد1
الفكرية,1 االإعاقة1 لذوي1 املبكر1 التدخل1 برامج1 على1 القائمني1 دافعية1 و�سعف1
وقناعة1بع�ص1املعلمات1بعدم1فائدة1مناهج1املهارات1االجتماعية1يف1برامج1التدخل1
املبكر1على1درجة1ا�ستجابة1)متو�سطة(,1بني1اأفراد1العينة,1وُيعَزى1ذلك1اإىل1علم1
معظم1اأفراد1العينة1باأهمية1مناهج1املهارات1االجتماعية1يف1برامج1التدخل1املبكر1
لفاعليتها1يف1حتفيز1الطالب1ذوي1االإعاقة,1واحلد1من1امل�سكالت1التي1تواجههم1يف1
1عدًدا1قلياًل1فقط1منهم1 اأثناء1حياتهم1التعليمية1واالجتماعية1على1حد1�سواء,1واأنَّ
1وجود1بع�ص1املعلمات1 هم1من1يرون1عدم1اأهمية1تلك1املناهج؛1ويرى1الباحثان1اأنَّ
ال�سعودي1 املجتمع1 حق1 يف1 كارثة1 هي1 اإمنا1 املناهج1 تلك1 باأهمية1 املقتنعني1 غري1
حيث1يجعل1منه1جمتمًعا1غري1قادٍر1على1تلبية1احتياجات1االأطفال1ذوي1االإعاقة1
ذكرت1 2005(1حيث1 )مرزا,1 درا�سة1 اإليه1 اأ�سارت1 قد1 ما1 مع1 يتفق1 وهذا1 الفكرية,1
اأنَّه1على1الرغم1من1جملة1التطورات1التي1ي�سهدها1املجتمع1ال�سعودي1يف1جميع1
ال�سعودي1 املجتمع1 يف1 املبكر1 التدخل1 امليداين1خلدمات1 الواقع1 1 اأنَّ اإال1 املجاالت؛1

يت�سف1بالو�سع1املاأ�ساوي,1والذي1يفتقر1اإىل1ال�سمولية,1ويت�سف1بالع�سوائية.
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فعالية برنام��ج تدريبي فى خف�س القلق واأث��ره فى خف�س ال�صلوك 
النمطي التكراري لدى الأطفال ذوى ا�صطراب التوحد .

اإعداد
د. اأ�صامة فاروق م�صطفي �صامل

االأ�شتاذ امل�شاعد ق�شم الرتبية اخلا�شة 
كلية الرتبية - جامعة الطائف

ملخ�س الدرا�صة 
هدف���ت1الدرا�س���ة1اإىل1خف�ص1القلق1كعر�ص1يع���اين1منه1بع�ص1االأطفال1
ذوى1ا�سط���راب1طي���ف1التوحد11من1خالل1برنامج1تدريب���ي1)اإعداد1الباحث(1مما1
ق���د1ي�ساه���م1يف1زيادة1دجمه���م1باملجتم���ع1وحت�سني1م�ست���وى1امله���ارات1االجتماعية1
لديه���م,1وق���د1تكونت1عين���ة1الدرا�س���ة1)15(1اأطف���ال1ذوى1ا�سطراب1طي���ف1التوحد1
الذي���ن1ت���رتاوح1ن�سبة1ذكائهم1ما1ب���ني11)59-691(1,1وت���رتاوح1اأعمارهم1الزمنية1ما1
ب���ني1)181– 111(1عام���ا1ًون�سب��ة1ا�سطراب1التوحد1لديهم1متو�سط����ة,1وجميع1اأفراد1
العين���ة1لي����ص1لديه���م1اأي1نوع1من1اأن���واع1االإعاق���ات1االأخرى1امل�ساحب���ة1ال�سطراب1
التوح���د1غ���ري1االإعاق���ة1العقلية,1وق���د1مت1اختيارهم1م���ن1معهد1الرتبي���ة1الفكرية1
مبدينة11الطائف1باململكة1العربية1ال�سعودية1حيث1مت1تطبيق1الربنامج1التدريبي1
عل���ى1االأطفال1التوحدي���ني1بهدف1خف�ص1ال�سلوك1النمط���ي1التكرارى1الذى1يعد1

�سمة1من1�سمات1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1طيف1التوحد.
1, القل���ق1 تقدي���ر1 مقيا����ص1 1: االآتي���ة1 االأدوات1 الدرا�س���ة1 وا�ستخدم���ت1

 AnxietyRating Scale,11اإعداد1كل1من1هارمتن1واآخرون1

.(Hartman, et al. , 2001)1,1مقيا����ص1تقدي���ر1ال�سل���وك1النمط���ي1
التك���راري1اإع���داد:1الباح���ث,1الربنام���ج1اإعداد:1الباح���ث1,1مقيا����ص1تقدير1التوحد1
الطف���ويل1اإع���داد:11)1ال�سم���ري1وال�سرط���اوي,20021(1,1مقيا����ص1�ستانف���ورد1بيني���ه1
الع���رب1لل���ذكاء1)الطبع���ة1الرابع���ة(1اإع���داد1:1حن���وره1)120011(1,1مقيا����ص1ال�سلوك1

التكيفي1اإعداد1:1�سادق)11985(.
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وق���د1اأ�سف���رت1الدرا�سة1ع���ن1جمموعة1م���ن1النتائج:1وجود1ف���روق1دالة1
اإح�سائي���ا1ًب���ني11متو�سطي1رتب1درج���ات1اأفراد1املجموعة1التجريبي���ة1علي1مقيا�ص1
تقدي���ر1القل���ق1والدرج���ة1الكلي���ة1للمقيا����ص1يف1القيا�س���ني1القبل���ي1والبع���دي11ف���ى1
اجت���اه11القيا����ص1البع���دي1,1عدم1وجود1ف���روق11دالة1اإح�سائيا1ب���ني11متو�سطي1رتب11
درج���ات1اأف���راد1املجموع���ة1التجريبي���ة1عل���ى1مقيا����ص1تقدي���ر1القل���ق1يف1القيا�س���ني1
البع���دي1والتتبع���ي1.1مم���ا1يو�سح1امتداد1تاأث���ري1الربنامج1االر�س���ادي1وفاعليته1يف1
خف����ص1م�ستوى1القلق1ل���دي1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1التوح���د1.وجود1فروق1دالة1
اإح�سائي���ا1ًب���ني11متو�سطي1رتب1درج���ات1اأفراد1املجموعة1التجريبي���ة1علي1مقيا�ص1
تقدير1ال�سلوك1النمطي1التكراري1والدرجة1الكلية1للمقيا�ص1يف1القيا�سني1القبلي1
والبع���دي11ف���ى1اجت���اه11القيا����ص1البع���دي1مما1يو�س���ح1انخفا�ص1م�ست���وى1ال�سلوك1
النمط���ي1التك���راري1لديه���م1يف1القيا�ص1البع���دي1,11ال1توجد1فروق11دال���ة1اإح�سائيا1
بني11متو�سطي1رتب11درجات1اأفراد1املجموعة1التجريبية1علي1اأداء1مقيا�ص1تقدير1

ال�سلوك1النمطي1التكراري11والدرجة1الكلية11يف1القيا�سني1البعدي1والتتبعي.

The effectiveness of the training program for reducing 
anxiety and its impact for  reducing Stereotypical 
Repetitive Behavior in children with autism spectrum 

disorder .
The study aims to reduce anxiety, as a symptom experienced by 
some children with autism spectrum disorder, through a training 
program (prepared by the researcher), which may contribute to 
further integrate them in the society, and improve their social skills. 
The study sample was composed of (5) autistic children, their IQ 
ranged between (59-69), and their chronicle ages ranged between 
(8-11) years and the proportion of autistic disorder they have is 
medium, and all the respondents do not have any other types of 
disabilities associated with autism, apart from mental retardation. 
They have been selected from the Institute of Intellectual Education 
in the city of Taif, Saudi Arabia, where the training program was 
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applied to autistic children in order to reduce the Iterative Typical 
Behavior which is characteristic of children with autism spectrum 
disorder attributes.

The study used the following tools: Anxiety Rating Scale, set up by 
(Hartman, et al., 2001), Iterative Typical Behavior Scale, prepared 
by the researcher, Counseling Program, prepared by researcher, 
Infantile Autism Estimation Scale prepared by (Al Shemmary& 
El Sarataui 2002), Stanford-Binet Arabs Intelligence Scale (fourth 
edition) prepared by Hannoura (2001), Adaptive Behavior Scale 
prepared by Sadek (1985).

The study resulted in a set of findings; There are statistically 
significant differences between the mean scores of the experimental 
group members on the Anxiety Rating Scale, and the total score of 
the scale in the two, pre and post, measurements in favor of the post 
measurement, and there are no statistically significant differences 
between the mean scores of the experimental group members on the 
Anxiety Rating Scale in the two, post and iterative, measurements, 
which explains the extension of the counseling program and its 
effectiveness in reducing the level of anxiety in the children with 
autism. There are statistically significant differences between the 
mean scores of the experimental group members on the Iterative 
Typical Behavior Scale and the total score of the scale in the two, 
pre and post, measurements in favor of the pre measurement, which 
explains the low level of the iterative typical behavior by them in the 
post measurement, there are no statistically significant differences 
between the mean scores of the experimental group members on the 
iterative typical behavior estimate and the total score in the two, post 
and iterative, measurements.
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مقدمة :
يعتب�����ر1ا�سط��راب1التوح��د1من1اأعق���د1�سي��غ1االإع�اقة1بل1واأكرثها1تعقيدا1
وخط��ورة1يف1نف�ص1الوقت1على1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1طيف1التوحد1به1واأ�سرهم,1
ويع���د1ال�سل���وك1النمطي1التك���رارى1من1االأبع���اد1الرئي�سية1يف1ت�سخي����ص1االأطفال1

ذوي1ا�سطراب1طيف1التوحد.

كم���ا1يعد1ال�سلوك1النمطي1التكرارى1ل���دى1الطفل1ذوي1ا�سطراب1طيف1
التوحد1من1اال�سطرابات1التي1توؤثر1�سلبا1على1مظاهر1منوه1الطبيعي1والتفاعل1
االجتماع���ي1وي�سم���ل1ال�سل���وك1النمطي1التك���رارى1لدى1ه���وؤالء1االأطفال1كال1من1
)ه���ز1اجل�س���م1اإىل1االأم���ام1واإىل1اخلل���ف1اأثناء1اجللو����ص(,1والدوران1ح���ول1النف�ص,1
والتلوي���ح1بالذراع���ني,1والهمهم���ة1وتردي���د1ث���الث1اأو1اأرب���ع1كلم���ات1اأو1جمل1معينة1

لفرتة1طويلة1من1الوقت1.

1كم���ا1يعت���رب1ا�سط���راب1التوح���د)AD(1م���ن1االإعاقات1الت���ي1تندرج1حتت1
فئ���ة1ا�سط���راب1طي���ف1التوح���د1Autism Spectrum Disorder (ASD)1باأن���ه1
اأ�سا�سيني1هما؛1عجز1يف1التوا�سل1والتفاعل1 بعدين1 بعجز1يف1 يتميز1 “ا�سطراب1
ث���الث1 ويت�سم���ن1 ال�سلوكي���ة1 واالأن�سط���ة1 االأمن���اط1 وحمدودي���ة1 االجتماع���ي,1
م�ستوي���ات,1عل���ى1اأن1تظهر1االأعرا�ص1يف1ف���رتة1منو1مبكرة1م�سببة1�سعف1�سديد1يف1
االأداء1االجتماع���ي1ح�سب1الدليل1الت�سخي�سي1االإح�سائي1لال�سطرابات1النف�سية1
يف1طبعت���ه1اخلام�س���ة(,DSM-V,2013)1فمن1ال�سم���ات1الرئي�سية1لدى1االأطفال1
ذوى1ا�سط���راب1طي���ف1التوحد1به1عدم1القدرة1على1التفاع���ل11مع1االآخرين1والتي1

تاأخذ1بعدا1كبريا1يف1عملية1الت�سخي�ص.

ه���ذا1وترتف���ع1مع���دالت1انت�س���ار1ا�سطراب���ات1القل���ق1لدى1االأف���راد1ذوي1
ا�سط���راب1طي���ف1التوح���د1ب�سب���ب1افتقاره���م1الق���درة1عل���ي1ا�ستخال����ص1املغ���زى1
م���ن1املواق���ف1الت���ي1يتعر�سون1له���ا1,1وطرح1االأ�سئل���ة1املنا�سبة1الت���ي1تو�سح1لهم1ما1
مي���رون1ب���ه.11بطبيعة1احلال1,1من1ال�سعب1مبكان1ا�ستثناء1من1هذا1االأمر1العوامل1
االأ�سا�سي���ة1لل�سع���ور1بالقل���ق1ال�سدي���د1الت���ي1ق���د1تظهر1يف1ظ���روف1عادي���ة1م�سابهة11

)اآرونز؛1جيتن�ص831,20051,1(.
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يعترب1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1طيف1التوحد1علي1وجه1اخل�سو�ص1اأكرث1
االأطف���ال1عر�سة1لل�سعور1بالقل���ق.1فقد1وجد1اأن551%1من1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1

(De Bruin et al., 2006)1طيف1التوحد1لديهم1اأحد1ا�سطرابات1القلق

و1يوؤث���ر1ا�سط���راب1القلق1يف1مرحلة1الطفولة1عل���ى1جماالت1من1االأداء1
تت�سم���ن1العالقات1االأ�سري���ة1واالجتماعية1والتح�سيلية1,1فتوؤدي1اإىل1العديد1من1
امل�س���كالت1يف1بن���اء1ال�سداق���ة1,1ويف1املب���اداأة1,1كم���ا1ت���وؤدي1اإىل1اإدراك1�سلب���ي1للمعل���م1

(Shashi  et al ., 2007)1واالأقران1,1واإدراك1�سلبي1لقيمة1الذات

تو�سح1نظرية1العقل1مثل1تلك1اال�سطرابات1توؤدي1اإيل1ق�سور1النواحي1
االإدراكي���ة1واملعرفية1لدي1الطفل1,1بالت���ايل1يواجه1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1طيف1
التوحد1�سعوبة1يف1التنبوؤ1بالنتائج1واالأحداث1,1مما1ينتج1عنه1�سعور1بالقلق1وعدم1
االأمان1,1وبالتايل1ي�سبح1من1الطبيعي1اأن1ي�ست�سلم1هذا1الطفل1لل�سلوك1التكراري1
ال���ذي1يعم���ل1عل���ي1التقليل1من1ح���دة1قلقه1وتوت���ره1كو�سيلة1للتعام���ل1مع1املواقف1
التي1ال1يتمكن1من1ا�ستيعابها1,1وطاملا1يظهر1هذا1النوع1من1ال�سلوك1علي1االأطفال1
ذوى1ا�سط���راب1طي���ف1التوح���د1,1ي�سب���ح1من1ال�سع���ب1بل1قد1يكون1م���ن1امل�ستحيل1

التخل�ص1منه1)اآرونز؛1جيتن�ص84-8311,120051,1(.

وعندما1تزداد1حده1ال�سلوك1النمطي1التكراري1لدي1الطفل1التوحدي1
يلج���اأ1اإىل1التجن���ب1االجتماعي1والعزلة1ويعي����ص1وحيدا1يف1هذا1العامل1مع1نف�سه1,1

وينتابه1ال�سعور1باخلوف1من1مواجهة1املواقف1االجتماعية.1

وهن���ا1ت���ربز1اأهمي���ة1التدخ���ل1يف1رعاية1االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1طيف1
التوح���د1خا�س���ة1اأن1الدرا�س���ات1والبح���وث1امليدانية1قد1اأثبت���ت1اأن1ن�سبة1كبرية1من1
ه���وؤالء1االأطف���ال1ميكنه���م1التكيف1النف�س���ي1واالجتماع���ي1اإذا1ما1اأح�س���ن1رعايتهم1

وتوجيههم.1

وم���ن1خ���الل1الربنام���ج1التدريب���ي1يف1الدرا�س���ة1احلالي���ة1ميكن1خف�ص1
القل���ق1ل���دى1االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1طي���ف1التوح���د1مم���ا1ي�ساع���د1عل���ى1خف�ص1
ال�سل���وك1النمط���ي1التك���رارى1له���م1مم���ا1ق���د1ي�ساهم1يف1زي���ادة1دجمه���م1باملجتمع1,1

ويجعلهم1اأكرث1توافقا1ًمن1الناحية1النف�سية1واالجتماعية.
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م�صكلة الدرا�صة: 
نبعت1م�سكلة1الدرا�سة1احلالية1مما1الحظه1الباحث1من1خالل1زياراته1
امليداني���ة1لف�س���ول1االأطف���ال1ذوى1ا�سطراب1طي���ف1التوحد1يف1االإ�س���راف1امليداين1
عل���ى1الط���الب1م�س���ار1اال�سطرابات1ال�سلوكي���ة1والتوحد1,وما1انته���ت1اإليه1العديد1
م���ن1الدرا�س���ات1النف�سي���ة1والرتبوي���ة1.1حي���ث1الح���ظ1الباح���ث1اأن1هن���اك1الكث���ري1
م���ن1االأطف���ال1التوحدي���ني1لديهم1�سل���وك1منطي1تكراري1مما1يح���د1من1تفاعلهم1

وعزلتهم1عن1املجتمع1الذى1يعي�سون1فيه1.

واآخ���رون1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 كي���م1 درا�س���ة1 نتائ���ج1 الي���ه1 انته���ت1 م���ا1 يواف���ق1 وه���ذا1
القل���ق1 ا�سطراب���ات1 ب���ني1 �سلبي���ة1 وج���ود1عالق���ات1 اإىل1 1(Kim et al ., 2000)

والعالقات1مع1االأقران1واالأ�سرة1واملعلمني.

  (Gillott et al., 2001)1وق���د1اأك���دت1نتائ���ج1درا�س���ة1جل���ت1واآخ���رون
ارتفاع1م�ستويات1ا�سطرابات1القلق1لدى1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1طيف1التوحد1,1

وتراوحت1ن�سب1ا�سطرابات1القلق1بني1%84٫11:1%471

واأ�س���ارت1نتائج1درا�سة1واي���ت1واآخرون1 (White et al ., 2009)ارتفاع1
مع���دالت1انت�س���ار1القل���ق1املعمم1ل���دى1االأطف���ال1واملراهقني1ذوي1ا�سط���راب1طيف1

التوحد.1

1 Andrea , 2009 , 91ويف1مراجع���ة1ال�سطرابات1القل���ق1تو�سل1اأندريا
اإىل1اأن1العدي���د1م���ن1الدرا�س���ات1اأظه���رت1العديد1من1اال�سطراب���ات1النف�سية1لدى1
االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1طيف1التوح���د1�سملت1:1ا�سطراب1القل���ق1املعمم1وتراوح1

ن�سبته1بني1%1131:21.

اأ�سف���رت1نتائ���ج1درا�س���ة1دافي���ز1واآخ���رون1 (Davis et al., 2010)ع���ن1
ارتف���اع1يف1م�ستوي���ات1القل���ق1احل���اد1,1الفوبي���ات1,1القل���ق1االجتماع���ي1,1الو�ساو����ص1

القهرية1لدى1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1طيف1التوحد.1
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وق���د1الح���ظ1الباح���ث1اأن1هن���اك1الكثري1من1اآب���اء1االأطف���ال1التوحديني1
اأبنائه���م1للمواق���ف1االجتماعي���ة1حت���ي1ال1يظه���روا1 ي�سع���ون1اإىل1ع���دم1تعري����ص1
ال�سلوكي���ات1النمطي���ة1التكراري���ة1لديه���م1,1حي���ث1حت���دث1ال�سلوكي���ات1النمطي���ة1
التكراري���ة1مبع���دل1اأك���رب1يف1اأوق���ات1خمتلف���ة1من1حي���اة1الطف���ل1,1اأو1اأثن���اء1اأو�ساع1

اجتماعية1خمتلفة.1

و1على1الرغم1من1اأن1ال�سمات1االجتماعية1والتوا�سل1قد1تتح�سن1اأثناء1
مرحلة1الطفولة1املبكرة1اإال1اأن1ال�سلوكيات1النمطية1املتكررة1تبدو1اأكرث1حدة1وتعد1

.(Bishop et al.,2006)1من1ال�سلوكيات1التى1ت�ستمر1يف1اأوقات1الحقة

وميكن1�سياغة1م�سكلة1الدرا�سة1يف1ال�سوؤال11الرئي�سي1االآتي1:
ما فعالية الربنامج التدريبي يف خف�س القلق لدى الأطفال ذوى ا�سطراب طيف 

التوحد؟
ويتفرع1من1هذا1ال�سوؤال1االأ�سئلة1التالية1:

11 هل1يوجد1تاأثري1للربنامج1يف1خف�ص1القلق1لدى1اأفراد1املجموعة1التجريبية1.
من1التالميذ1ذوي1ا�سطراب1طيف1التوحد1؟

21 1هل1يوجد1تاأثري1للربنامج1يف1خف�ص1ال�سلوك1النمطي1التكرارى1لدى1اأفراد1.
املجموعة1التجريبية1من1التالميذ1ذوي1ا�سطراب1طيف1التوحد1؟

31 ه���ل1ميتد1تاأثري1الربنامج1يف1خف����ص1القلق1لدى1اأفراد1املجموعة1التجريبية1.
من1التالميذ1ذوي1ا�سطراب1طيف1التوحد1ملا1بعد1التطبيق1بفرتة1زمنية1؟

41 ه���ل1ميتد1تاأثري1الربنامج1يف1خف����ص1ال�سلوك1النمطي1التكرارى1لدى1اأفراد1.
املجموع���ة1التجريبي���ة1م���ن1التالمي���ذ1ذوي1ا�سط���راب1طيف1التوح���د1ملا1بعد1

التطبيق1بفرتة1زمنية1؟

اأهداف الدرا�صة:
هدف���ت1الدرا�س���ة1اإىل1خف�ص1القلق1كعر�ص1يعاين1منه1معظم1االأطفال1
ذوى1ا�سط���راب1طي���ف1التوح���د1باإع���داد1برنام���ج1تدريبي1يف1خف����ص1القلق1لديهم1
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واأث���ره1عل���ى1خف����ص1ال�سلوك1النمط���ي1التك���راري1لديهم1حي���ث1مت1اختيارهم1من1
معه���د1الرتبي���ة1الفكري���ة1مبدينة11الطائ���ف1باململكة1العربي���ة1ال�سعودية1,1مما1قد1
ي�ساه���م1يف1زيادة1دجمهم1باملجتمع1,1ويجعله���م1اأكرث1توافقا1ًمن1الناحية1النف�سية1
واالجتماعي���ة1,1فالدرا�س���ة1احلالية1تعد1مبثابة1تدخ���ل1خلف�ص1القلق1مما1ي�ساعد1
على1خف�ص1ال�سلوك1النمطي1التكراري1لدى1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1التوحد.

اأهمية الدرا�صة:
تكمن1اأهمية1الدرا�سة1يف1اأهمية1املو�سوع1الذي1تت�سدى1لدرا�سته1حيث1
اأن���ه1ي�سع���ى1للتحق���ق1م���ن1فاعلية1برنام���ج1تدريبي1خلف����ص1القلق1مم���ا1ي�ساعد1يف1
خلف�ص1ال�سلوك1النمطي1التكرارى1لدى1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1طيف1التوحد.1
ومم���ا1ال�س���ك1اأن1ه���ذا1املو�س���وع1ينط���وي1عل���ى1اأهمي���ة1كب���رية1�س���واء1م���ن1الناحية1

النظرية1اأو1من1الناحية1التطبيقية1.

)- فمن حيث الناحية النظرية للدرا�سة:
1 املو�س���وع1ال���ذي1تت�س���دى1ل���ه1الدرا�س���ة1ه���و1خف����ص1القل���ق1مم���ا1ي�ساع���د1يف1أ.

خف����ص1ال�سل���وك1النمط���ي1والتك���راري1لدى1االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1طيف1
التوح���د1من1خ���الل1الربنامج1التدريبي1حي���ث1يوؤثر1ارتفاع1مع���دالت1انت�سار1
القل���ق1ل���دى1االأطف���ال1التوحدي���ني1يف1بداي���ة1حياته���م1�سلب���ا1ًعل���ى1اجلوان���ب1
اأن1 علمن���ا1 اإذا1 ال�سيم���ا1 1, االجتماع���ي1 اأدائه���م1 وعل���ي1 واملهني���ة1 االأكادميي���ة1
الق�س���ور1يف1امله���ارات1االجتماعي���ة1ميث���ل1ل���ب1العج���ز1يف1ا�سط���راب1التوح���د11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

(Howlin &Goode , 1998)

1 بع���د1اأن1تتب���ع1الباح���ث1الدرا�س���ات1العربي���ة1واالأجنبي���ة1الت���ي1تناول���ت1القل���ق1ب.
التوح���د11 ا�سط���راب1 ذوى1 االأطف���ال1 ل���دى1 والتك���راري1 النمط���ي1 وال�سل���وك1
الحظ– يف1حدود1علمه-11قلة1الدرا�سات1العربية1التي1تناولت1ارتباط1القلق1
بال�سل���وك1النمطي1والتكراري1لدى1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1التوحد1مقارنة1
به���ذا1الك���م1الهائ���ل1م���ن1الدرا�سات1الت���ي1تناول���ت1القلق1ل���دى1العاديني1,1مما1

يوؤكد1اأننا1يف1اأم�ص1احلاجة1اإىل1املزيد1من1الدرا�سات1يف1هذا1املجال.
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1 تقدمي1اإطار1نظري1�سامل1عن1مفاهيم1الدرا�سة1الأهميتها1وهي1:-1الربنامج1ج.
التدريبي/1القلق1/1ال�سلوك1النمطي1التكرارى1لدى1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1

طيف1التوحد1مبا1يفيد1الباحثني1يف1املجال.
1 1اإث��راء1وزي��ادة1املعلومات1التي1تتعل�ق1بالقلق1وال�سلوك1النمطي1التكرارى1لدى1د.

االأطفال1ذوي1ا�سطراب1طيف1التوحد1مم��ا1ي�س��اعد1الوالدين1والعاملني1مع1هذه1
الفئة1من1االأطفال1من1التعامل1الفعال1معهم1وتقدمي1اأف�سل1اخلدمات1لهم.1

1 ال�سع���ي1اإىل1خف����ص1ال�سلوكي���ات1النمطي���ة1التكراري���ة1ل���دى1االأطف�����ال1ذوي1ه.
ا�سطراب1طيف1التوحد1,1وما1يرتتب1عليه1من1تخفيف1حدة1ال�سغوط1التي1

يعاين1منها1هوؤالء1االأطفال1واأ�سرهم.

)-من حيث الناحية التطبيقية للدرا�سة :
1 تت�س���ح1اأهمية1الدرا�سة1احلالية1يف1ت�سمي���م1برنامج1تدريبي1يف1خف�ص1القلق1أ.

ل���دى1االأطف���ال1ذوى1ا�سط���راب1طي���ف1التوح���د1واأث���ره1على1خف����ص1ال�سلوك1
النمطي1التكراري1لديهم1.

1 -1تطبي�����ق1الربام�����ج1عل���ى1االأطف����ال1ذوي1ا�سطراب1طيف1التوح���د1والتحقق1ب.
م���ن1حت�س���ن1اأدائه���م,1وي�سج���ع1اأولي���اء1اأموره���م1عل���ى1تهيئ���ة1البيئ���ة1لهم1مما1
ي�ساع���د1على1خف�ص1القلق1لديهم1وبالتايل1اإمكانية1خف�ص1ال�سلوك1النمطي1

التكراري.
1 -ت�سف������ر1نت��ائج1الدرا�س��ة1يف1توجيه1القائمني1على1رعاية1هوؤالء1االأطفال1اإىل1ج.

اأف�س���ل1االأ�سالي���ب1الت���ي1من1�ساأنه���ا1اأن1تخف����ص1القلق1لدى1ه���وؤالء1االأطفال1
وتخف�ص1ال�سلوك1النمطي1التكرارى.

1 -تفيد1نتائج1الدرا�سة1يف1اإمكانية1ا�ستخدامها1مع1حاالت1اأخرى1من1ا�سطراب1د.
التوحد.

1 -كما1تفيد1العاملني1يف1املجال1على1اإعداد1برامج1مماثلة1ت�ساعدهم1يف1خف�ص1ه.
ال�سلوك1النمطي11التكرارى1اأو1تعديل1ال�سلوكيات1غري1املرغوب1فيها1لديهم1.
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م�صطلحات الدرا�صة:
)-الربنامج التدريبي:

برنام���ج1خمط���ط1منظ���م1يف1�س���وء1اأ�س����ص1علمي���ة1لتق���دمي1اخلدم���ات1
االإر�سادي���ة1املبا�سرة1وغري1املبا�سرة1فرديا1ًوجماعي���ا1ًجلميع1من1ت�سمهم1املوؤ�س�سة1
؛1به���دف1م�ساعدتهم1يف1حتقي���ق1النمو1ال�سوي1والقيام1باالختيار1الواعي1املتعقل1,1
ولتحقي���ق1التوافق1النف�سي1داخل1املوؤ�س�سة1وخارجها1,1ويقوم1بتخطيطه1وتنفيذه1

.1)زهران4991,20021,1(11

1Anxiety1القلق-(
يع���رف)1�سبيلبريج���ر1وزم���الوؤه1992,6,1(1القلق1باأن���ه1“انفعال1غري1�سار1
و�سعور1مكدر1بتهديد1اأو1هم1مقيم1اأوعدم1راحة1اأو1ا�ستقرار1مع1االإح�سا�ص1بالتوتر1
ال�سدي���د1,1وخ���وف1دائ���م1ال1م���ربر1مو�سوع���ي1ل���ه1,1وغالبا1ًم���ا1يتعلق1ه���ذا1اخلوف1
بامل�ستقب���ل1واملجه���ول1,1مع1ا�ستجاب���ة1م�سرفة1ملواقف1ال1تت�سمن1خط���را1ًحقيقيا1,1ً

واال�ستجابة1ملواقف1احلياة1العادية1كما1لو1كانت1�سرورات1ملحة1اأو1طوارئ”.

تتحدد1ا�سطرابات1القلق1اإجرائيا1ًبالدرجات1التي1يح�سل1عليها1االأطفال1
ذوي1ا�سطراب1طيف1التوحد1على1مقيا�ص1تقدير1القلقفي1الدرا�سة1احلالية.

Repetitive Behaviorال�سلوك النمطي التكراري -(
وم���ن1اأك���رث1اأن���واع1ال�سل���وك1امل�سطرب1ل���دى1ه���وؤالء1االأطفال1ه���و1تكرار1
االأفع���ال1اأو1القي���ام1باأعم���ال1منطية1مثل1�سل���وك1االهتزاز1)هز1اجل�س���م1اإىل1االأمام1
واإىل1اخلل���ف1اأثن���اء1اجللو����ص(,1وال���دوران1ح���ول1النف����ص,1والتلوي���ح1بالذراع���ني,1
والهمهمة1وترديد1ثالث1اأو1اأربع1كلمات1اأو1جمل1معينة1لفرتة1طويلة1من1الوقت1

)القا�سم؛1عبيد؛1الزغبي,130-1281,20011(.

ويع���رف1الباح���ث11ال�سل���وك1النمط���ي1التك���راري1بان���ة1ه���و1جمموعة1من1
ال�سلوكي���ات1الت���ي1تت�سم���ن1ال�سل���وك1النمط���ي1,1وال�سل���وك1اجلام���د1,1والدواف���ع1,1

والهواج�ص1,1واملحافظة1,1والتكرار1والنمطية1يف1ا�ستخدام1اللغة.
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يتح���دد1ال�سل���وك1النمط���ي1التك���راري1اإجرائي���ا1ًبالدرجات1الت���ي1يح�سل1
عليه���ا1االأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1طي���ف1التوح���د1عل���ى1مقيا����ص1تقدي���ر1ال�سل���وك1

النمطي1التكراري.

Autism Spectrum disorder4- ا�سطراب طيف التوحد
1111ويع���رف1الدلي���ل1الت�سخي�س���ي1واالإح�سائ���ي1اخلام����ص1لال�سطراب���ات1العقلي���ة1

)DSM-5) ، 2013 ، 809

باأن���ه1  Autism Spectrum Disorder (ASD) التوح���د1 طي���ف1 ا�سط���راب1
اأ�سا�سيني1هما؛1عجز1يف1التوا�سل1والتفاعل1 بعدين1 بعجز1يف1 يتميز1 “ا�سطراب1
ث���الث1 ويت�سم���ن1 ال�سلوكي���ة1 واالأن�سط���ة1 االأمن���اط1 وحمدودي���ة1 االجتماع���ي,1
م�ستوي���ات,1عل���ى1اأن1تظهر1االأعرا�ص1يف1ف���رتة1منو1مبكرة1م�سببة1�سعف1�سديد1يف1

االأداء1االجتماعي1واملهني1)�سليم121,2014,1(.1

يتح���دد1التوح���د1اإجرائي���ا1ًبالدرج���ة1الت���ي1يح�س���ل1عليه���ا1الطف���ل1عل���ى1
مقيا�ص1تقدير1ال�سلوك1التوحدي1من1اإعداد1)ال�سمري1و1ال�سرطاوي20021,1(.

حدود الدرا�صة:
تتحدد الدرا�سة احلالية:

املنه�ج امل�س�تخدم:1هو1املنهج1التجريب���ي1الذي1يخترب1فعالي���ة1برنامج1تدريبي11
)متغ���ري1م�ستق���ل(1يف1خف����ص1القلق1وال�سل���وك1النمطي1التك���راري1)متغري1تابع(1

لدى1عينة1من1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1طيف1التوحد.

عين�ة الدرا�س�ة: وهي1تتاألف1من1)5(1م���ن1االأطفال1الذك���ور1ذوى1ا�سطراب1طيف1
التوح���د1الذين1ترتاوح1ن�سبة1ذكائه���م1بني1)691:59(1,1وترتاوح1اأعمارهم1الزمنية1
م���ا1ب���ني1)181– 111(1عام���ا1ًوقد1مت1اختيارهم1من1معه���د1الرتبية1الفكرية1مبدينة11
الطائ���ف1باململك���ة1العربي���ة1ال�سعودي���ة1وجميع1اأف���راد1العينة1لي�ص1لديه���م1اأي1نوع1
م���ن1اأن���واع1االإعاقات1االأخرى1امل�ساحبة1ال�سط���راب1التوحد1غري1االإعاقة1العقلية1
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,1حي���ث1مت1تطبي���ق1الربنام���ج1التدريبي1ملعرف���ة1اأثره1يف1خف�ص1القل���ق1واأثرة1على1
خف�ص1ال�سلوك1النمطي1التكراري1لدى1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1التوحد.

الأدوات املطبقة على اأفراد العينة، وت�سمل:
1 مقيا����ص1تقدي���ر1القل���قAnxiety Rating Scale 1,1اإع���داد1كل1من1هارمتن1-

واآخرون1(Hartman et al. , 2001),تعريب1وتقنني1غنامي1واآخرون
1 الرابع���ة(1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111- )الطبع���ة1 لل���ذكاء1 الع���رب1 بيني���ه1 �ستانف���ورد1 مقيا����ص1

)1اإعداد1:حنوره,120011(.
1 مقيا�ص1تقدير1التوحد1الطفويل)اإعداد1:ال�سمرى؛1ال�سرطاوي,20021(-
1 مقيا�ص1تقدير1ال�سلوك1النمطي1التكرارى)1اإعداد11:1الباحث1(.-
1 الربنامج1ال�سلوكي1التدريبي)1اإعداد1:1الباحث1(.-

الإطار النظري
ميكن1عر�ص1متغريات1الدرا�سة1تباعا1ًعلى1النحو1التايل1:1

اأولاً : ا�سطرابات القلق
يحتل1القلق1مكانة1بارزة1يف1علم1النف�ص1احلديث1,1فهو1املفهوم1املركزي1يف1
علم1االأمرا�ص1النف�سية1والعقلية1,1والعر�ص1اجلوهري1امل�سرتك1يف1اال�سطرابات1
النف�سي���ة1,1ب���ل1يف1اأمرا����ص1ع�سوية1�ستى1,1فهو1حمور1الع�س���اب1واأبرز1خ�سائ�سه1,1

كما1اأنه1ال�سمة1املميزة1لعديد1من1اال�سطرابات1ال�سلوكية1والذهان.

 (Kaplan &تتع���دد1تعريف���ات1القلق1فقد1عرفه1كل1من1كابل���ن1و�سادوك
(1Sadock , 1996باأن���ه1“ حال���ة1مر�سي���ة1تت�س���م1بال�سع���ور1بالتوج����ص1امل�سحوب1
بعالمات1ج�سمية1ت�سري1اإىل1فرط1ن�ساط1اجلهاز1الع�سبي1الذاتي1,1ويختلف1القلق1
ع���ن1اخل���وف1ب���اأن1االأخ���ري)اأي1اخلوف(1ميث���ل1ا�ستجاب���ة1ل�سبب1مع���روف.1وعرفه1
عكا�س���ة1)2003(1باأن���ه” �سع���ور1غام����ص1غ���ري1�س���ار1بالتوج����ص1واخل���وف1والتحفز1
والتوتر1م�سحوب1عادة1ببع�ص1االإح�سا�سات1اجل�سمية1خا�سة1زيادة1ن�ساط1اجلهاز1
الع�سب���ي1ال���الاإرادي1وياأت���ي1يف1نوبات1متكررة1,1مث���ل1ال�سعور1بالف���راغ1يف1املعدة1اأو1
ال�سحب���ة1يف1ال�س���در,1اأو1ال�سيق1يف1التنف�ص1,1اأو1ال�سعور1بنب�سات1القلب1اأو1ال�سراع1

,1اأو1كرثة1احلركة...1الخ”.
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1ويع���رف1القريط���ي1)1998,121(1القل���ق1باأن���ه” حال���ة1انفعالي���ة1مركب���ة1
غ���ري1�س���ارة1متثل1ائتالفا1ًاأو1مزيجا1ًمن1م�ساعر1اخل���وف1امل�ستمر1والفزع1والرعب1
واالنقبا����ص1واله���م1نتيج���ة1توق���ع1�س���ر1و�سي���ك1احل���دوث,1اأو1االإح�سا����ص1باخلطر1
والتهديد1من1�سيء1ما1مبهم1وغام�ص1يعجز1املرء1عن1تبينه1اأو1حتديده1علي1نحو1

مو�سوعي”.

1يعرفه1عبد1اخلالق)361,2000-37(1باأنه1“�سعور1بخوف1غام�ص1جمهول1
امل�س���در1وتوت���ر1داخل���ي,1وع���دم1الق���درة1عل���ى1اال�سرتخ���اء1واال�ستق���رار,1و�سعوب���ة1

الرتكيز1مع1م�ساعر1م�ساحبة1بعدم1االأمن,1واال�ستغراق1يف1اأحالم1اليقظة”.

ي���رى1الباح���ث1اأن1القل���ق11:1“حال���ه1مر�سي���ة1تت�س���م1بال�سع���ور1باخل���وف1
والتوت���ر1مم���ا1ينت���ج1عنه1زي���ادة1ن�ساط1اجله���از1الع�سبي1ال���الاإرادي1,1واخلوف1من1

امل�ستقبل1اأو1املجهول”.

ا�سطرابات القلق لدي الأطفال ذوى ا�سطراب طيف التوحد:
يعترب1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1طيف1التوحد1على1وجه1اخل�سو�ص1اأكرث1
االأطف���ال1عر�س���ة1لل�سعور1بالقلق1اآرونز؛جيتن�ص1)831,200511(.1وقد1وجد1اأن1%551

(De Bruin et al., 2006)1منهم1لديهم1اأحد1ا�سطرابات1القلق

وتعد1املخاوف1منت�سرة1لدي1االأطفال1واملراهقني1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1
طي���ف1التوح���د,1والقل���ق1املعم���م1,1وا�سطراب���ات1قل���ق1االنف�س���ال1,1واال�سط���راب1

(White et al ., 2009 ;)الو�سوا�سي1القهري1,1واملخاوف1االجتماعية

مرتفع���ة1 خماط���ر1 لديه���م1 التوح���د1 طي���ف1 ا�سط���راب1 ذوى1 واالأف���راد1
لال�سطراب���ات1النف�سية1�سملت1الفوبيا1,1القل���ق1,1اال�سطراب1الو�سوا�سي1القهري1

(Matson & Schwler, 2007)

اإن1اال�سطراب���ات1النف�سي���ة1ل���دي1االأف���راد1ذوى1ا�سطراب1طي���ف1التوحد1
كان���ت1:1االكتئ���اب1,1واحلرك���ة1الزائدة1,1وع���دم1االنتباه1,1والع���دوان1,1واال�سطراب1
الو�ساو�س���ي1القه���ري1,1واملخ���اوف1,1والقل���ق1املعم���م1,1وا�سط���راب1الهل���ع1,1وقل���ق1

(Stewart et al ., 2009(االنف�سال1,1والقلق1االجتماعي
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ويف1مراجع���ه1لل���رتاث1وج���د1لينه���رت1(Lainhart ,1999)1اأن1ح���دوث1
ا�سطراب���ات1القل���ق1واأعرا����ص1القل���ق1تراوح���ت1ب���ني711%841:1%1ل���دى1االأطف���ال1

والرا�سدين1من1ذوي1ا�سطراب1طيف1التوحد.

وت���رتاوح1انت�س���ار1ا�سطراب���ات1القل���ق1ل���دي1التوحدي���ني1مرتفع���ي1االأداء1
.1(Gillot et al., 2001)1%84٫11الوظيفي1املرتفع1ما1بني471%1اإيل

وي�س���ري1اأن���درو(Andrea , 2009 , 9)1اإىل1اأن1العدي���د1م���ن1الدرا�س���ات1
اأظهرت1مدي1وا�سع1من1اال�سطرابات1النف�سية1لدي1التوحديني1�سملت1:1ا�سطراب1
القلق1املعمم11والذي1تراوح1ن�سبته1ابني1131:121%1واال�سطراب1الو�سوا�سي1القهري1
وال���ذي1ت���راوح1ن�سبت���ه1ما1بني11-146%1,1وقلق1االنف�س���ال1وتراوحت1ن�سبته1من1:151

13%1,1واملخاوف1املحددة1تراوحت1ن�سبتها1.1%441:8٫51

وانتهت1نتائج1درا�سة1كيم1واآخرون(Kim et al ., 2000)1والتي1اأُجريت1
علي1591طفل1توحدي1مرتفع1االأداء1الوظيفي1,1تراوحت1اأعمارهم1بني114:191�سنة1
,1اإىل1اأن13٫61%1م���ن1االأطف���ال1التوحدي���ون1يح�سل���ون1علي1درج���ات1مرتفعة1علي1

مقايي�ص1القلق1املعمم.

 Stereotypical Repetitiveالتك�راري النمط�ي  ال�س�لوك   - ثاني�ااً: 
Behavior

ي�س���ري1ال�سل���وك1املتكرر1عموم���ا1ب�سفة1عامة1اإىل1جمموع���ة1وا�سعة1من1
ال�سلوكي���ات1مب���ا1يف1ذل���ك1النمطي���ة1وال�سلوك1اجلام���د1,1والدواف���ع1,1والهواج�ص1,1

11.(Watt et al., 2008)11واملحافظة1,1التكرار1والنمطية1يف1ا�ستخدام1اللغة

ويوؤث���ر1ال�سل���وك1املتك���رر1واملقي���د1عل���ى1التفاع���ل1ب���ني1الطف���ل1واالأ�سرة1
,1واأثبت���ت1الدرا�س���ات1اأن1ه���ذا1ال�سل���وك1عندما1يك���ون1يف1مرحلة1متط���ورة1له1اآثاره1
املدمرة1علي1التاأثري1الوظيفي1لالأ�سرة1و1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1طيف1التوحد.1

(Klin et al., 2007)
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وتظه���ر1اأمن���اط1م���ن1ال�سلوك1النمط���ي1يف1االأن�سطة1الت���ي1يوؤديها1,1ويف1
اهتماماته1.1وهذه1االأمناط1ت�سمل1االن�سغال1بواحدة1اأو1اأكرث1من1االأمناط1املقيدة1
لل�سل���وك1النمط���ي1ومت�سك���ه1غري1املرن1باأعمال1حم���ددة1اأو1طقو����ص1,1اأو1االن�سغال1

باأجزاء1من1املو�سوعات1.)فاروق201411,1-ب1282,1(

اإن1ه���ذه1االأمن���اط1ال�سلوكي���ة1املختلف���ة1للطف���ل1ذوى1ا�سط���راب1طي���ف1
التوح���د1,1رمب���ا1يك���ون1له���ا1وظائف1معين���ة1فمثال1على1ذل���ك1الن�س���اط1فقد1يكون1
ممت���ع1بح���د1ذات���ه1له���م1,1اأو1يكون1ناجت1ع���ن1�سغط1�سدي���د1وقلق.1فانه���م1يظهرون1
ن���وع1م���ن1الهدوء1واالطمئن���ان1عندما1يعرفون1اأي1ن�س���اط1�سيقومون1به1يف1احلياة1
اليومي���ة1,1اأم���ا1عندما1يفاجئون1بن�س���اط1جديد1دون1معرفته���م1امل�سبقة1له1فاإنهم1
يغ�سب���ون1ورمب���ا1يرجع1ذلك1اإيل1ق�س���ور1االإدراك1,1وقدرتهم1املحدودة1يف1معاجلة1

املعلومات1اجلديدة1.

وتذكر ال�سامي  )004)  ، 74) – 75) (، الأ�سباب التي توؤدى بالأ�سخا�س الأطفال ذوى 
ا�سطراب طيف التوحد اىل ممار�سة �سلوكيات منطية متكررة تتمثل يف الآتي:-

1-1التخفيف1من1�سحنة1مثريات1ي�سعب1عليهم1حتملها.
اأن1ال�سلوكيات1النمطية1املتكررة1حتدث1عندما1يتعر�ص1الطفل1التوحدي1ل�سحنة1

�سخمة1من1املثريات1البيئية1دون1اأن1يتمكن1من1عالجها.

2-1احلركات1ال�سلوكية1هي1م�سدر1متعة1لل�سخ�ص1الذي1ميار�سها.
111اأن1الطفل1قد1يعك�ص1اأحا�سي�ص1ممتعة,1واأن1هذه1االأحا�سي�ص1املمتعة1تبقي1الطفل1

منهمكا1بذلك1النوع1من1ال�سلوك,1وال1يكون1�سببها1جذب1انتباه1االآخرين.

مت�ي حت�دث ال�س�لوكيات النمطي�ة التكراري�ة ل�دى الأطف�ال ذوى ا�س�طراب طيف 
التوحد:

1-يف1اأو�ساع1ال�سعادة.
-يف1اأو�ساع1�سكون1النف�ص.

-يف1اأو�ساع1التوتر1والقلق1.1)ال�سامي13771,112004,11(
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النظريات التي تف�س�ر ال�س�لوك النمطي التكراري لدى الأطفال ذوى ا�سطراب طيف 
التوحد:

النظري���ات1احلالي���ة1ت�سمل1املعتق���دات1,1تن�س���اأ1ال�سلوكيات1النمطية1املتك���ررة1تن�ساأ1
نتيج���ة1الق�س���ور1املع���ريف1.1وه���ي1نتيجة1اال�س���راط1االإجرائي1,1وترتب���ط1مب�ستوي1
ع���ال1م���ن1االإث���ارة,1وهي1نتيج���ة1للمزيج1م���ن1ال�سعوب���ات1االجتماعي���ة1و1املعرفية1
وتف�س���ر1ه���ذه1النظري���ات1ال�سلوكي���ات1النمطي���ة1م���ن1خ���الل1الفرو����ص1التالي���ة:1

.(Firth,1989)

• الفر��س الول: اإن1ال�سلوكيات1النمطية1املتك���ررة1حتدث1نتيجة1التما�سك1	
ال�سعيف1للجهاز1الع�سبي1املركزي1بالن�سبة1لالأطفال1التوحديني1)1خلل1اجلهاز1
الع�سبي1املركزي(,1ونتيجة1لهذا1التما�سك1ال�سعيف1للجهاز1الع�سبي1املركزي1مما1
يجعل1الطفل1التوحدي1يركز1علي1اأجزاء1فردية1اأو1جوانب1,1اأو1�سمات1من1املوقف1
ككل1ب���دال1م���ن1االنتباه1لل�سورة1الكلية.1مما1يجعله1يرك���ز1على1اجلزء1من1ال�سيء1
ولي����ص1ال�س���يء1كل���ه.1و1رمبا1تف�س���ر1ال�سلوك1النمط���ي1التك���راري1,1واالإ�سرار1علي1
التماث���ل1,1واالهتمام���ات1ال�سيق���ة1,1واالنتباه1اإىل1التفا�سي���ل1ال�سئيلة,1والرتكيز1
على1جانب1واحد1ملو�سوع1من1املوقف1مما1يقودنا1اإىل1اهتمامات1حمددة1موجودة1
لدي1االأطفال1التوحديني,1ومع1ذلك1نتيجة1التما�سك1ال�سعيف1للجهاز1الع�سبي1
املركزي1ال1ن�ستطيع1النظرية1تف�سري1ال�سلوكيات1النمطية1املتكررة1مثل1احلركات1

.(Turner,1999;Firth&Happe,1994)1الع�سلية1النمطية

• الفر�س الثاين :1تكرارية1ال�سلوك1نتيجة1اأعرا�ص1ق�سور1التنفيذ.	
فاالأف���راد1التوحدي���ني1لديهم1ق�سور1يف1التخطيط1,1والتولي���د1,1اأو1ال�سيطرة1
عل���ى1ال�سلوك1,1مم���ا1يجعل1الفرد1التوحدي1مقيد1)حبي�ص1(1لفكرة1اأو1�سلوك1
,1مم���ا1ينت���ج1عنه���ا1ال1حقا1االأف���كار1وال�سلوكي���ات1املتكررة,1ه���ذه1النظرية1رمبا1
تف�س���ر1التنوي���ع1,1التف�س���ي1)1التغلغل(1,1التكرار1,1وجم���ود1ال�سلوكيات1املتكررة1

.(Turner,1999)1لدى1االأفراد1التوحديني

• فر�س�ية اأخ�ري :اإن1ال�سل���وك1النمط���ي1التك���راري1يك���ون1نتيج���ة11اال�س���راط1	
االإجرائي1مع1ال�سلوكيات1نف�سها1مما1يعطي1مكافاأة1للفرد1:



العدد )10( يناير 2015 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 79 -

• وهذه1الفر�سية1تدعم1من1خالل1حقيقة1اأن1الكثري1من1ال�سلوكيات1النمطية1	
)1متدنا1(1توفر1االإثارة1احل�سية.1مما1يجعلها1جتربة1ممتعة1للفرد1التوحدي1
باالإ�ساف���ة1اإىل1ذلك1.1وقد1وجد1الباحثون1اأن1هناك1م�سادر1بديلة1لال�ستثارة1
ت�ستطي���ع1اأن1تخف�ص1ال�سلوك1التك���راري1,1واإجراءات1االإنطفاء1احل�سي1غالبا1

تنجح1يف1خف�ص1ال�سلوكيات1املتكررة.

• ميك���ن1ا�ستخ���دام1ال�سلوكي���ات1املتك���ررة1لتدعي���م1ال�سلوكي���ات1االأخ���رى1مث���ل1	
ال�سماح1للطفل1االن�سغال1يف1نقر1االأ�سبع1بعد1اأداء1املهام1للعمل1املطلوب1منه1,1
كما1تدعم1هذه1الفر�سية1اأن1االأبحاث1ت�سري1اإىل1اأن1بع�ص1ال�سلوكيات1املتكررة1
مث���ل1�سل���وك1اإي���ذاء1ال���ذات1رمب���ا1ال1يعزز1م���ن1خ���الل1احل�سول1عل���ي1االنتباه1

.(Lovass,Newsom&Hickman,1987)االجتماعي1اأو1جتنب1املهمة

• العدي���د1م���ن1البحوث1تدع���م1فر�سية1اال�س���راط1االإجرائي:1عل���ى1الرغم1من1	
اأن1ال�سل���وك1النمط���ي1التكراري1قد1يكون1مبثابة1تعزي���ز1لل�سلوكيات1االأخرى1
,1فان���ه1لي����ص1م���ن1الوا�س���ح1اأن1التوا�س���ل1احل�س���ي1ه���و1ال���ذي1يحاف���ظ1عل���ى1
ال�سل���وك1,1ويف1ظ���روف1اأخري1يك���ون1التوا�سل1احل�سي1للف���رد1التوحدي1غري1

.(Turner,1999)وا�سح

• ال�سلوكي���ات1النمطي���ة1املتكررة1رمبا1تك���ون1مبثابة1و�سيلة1خلف����ص1م�ستويات1	
االإث���ارة1العالي���ة1,1وله���ذا1فال�سلوكي���ات1النمطي���ة1املتك���ررة1متن���ع1مزي���د1م���ن1
,1وبالت���ايل1تقلي���ل1م�ست���وى1االإث���ارة1احل�سي���ة1للطف���ل1 املدخ���الت1احل�سي���ة1

التوحدي.

• اإن1االأطف���ال1الذي���ن1يعانون1من1التوحد1عندما1يظهرون1م�ستويات1اأعلي1من1	
ال�سلوكيات1النمطية1كما1تظهر1عليهم1فت�سبح1بيئتهم1اأكرث1تعقيدا.

• فر�س�ية اأخ�ري :اإن1ال�سلوكي���ات1النمطي���ة1املتك���ررة1مع1الطف���ل1التوحدي1هي1	
و�سيل���ة1للح���د1من1القل���ق1نتيجة1�سعوب���ات1فهم1حاالت1االأ�سخا����ص1االآخرين111

.(Baron-Cohen,1989)

• اق���رتح1ب���ارون1كوه���ني1يف1النم���وذج1االجتماع���ي1املع���ريف.1»ب���اأن1ال�سلوكي���ات1	
النمطي���ة1املتك���ررة1ناجت���ه1ع���ن1ق�س���ور1يف1فه���م1احل���االت1العقلي���ة1لالآخرين1
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,1مم���ا1ي���وؤدي1اإىل1�سعوب���ة1التنب���وؤ,1وي���زداد1القل���ق1يف1املواق���ف1االجتماعي���ة1,1
ف���ان1ال�سلوكي���ات1النمطي���ة1املتك���ررة1التي1ميك���ن1التنبوؤ1بها1نتيج���ة1التعر�ص1
التوح���دى111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 الف���رد1 ل���دى1 القل���ق1 م���ن1 حت���د1 فاأنه���ا1 االجتماعي���ة1 للمواق���ف1

.(Baron-Cohen,1989)»

جميع1النظريات1ال�سابقة1تقدم1تف�سريا1ًجزئيا1ًلبع�ص1ال�سلوكيات1النمطية1
املتك���ررة1وال1يوج���د1تف�س���ري1كام���ال1لل�سل���وك1النمط���ي1التك���راري1املالح���ظ1لدي1

.(Turner,1999)1االأطفال1التوحديني

وم���ع1ع���دم1ق���درة1اأي1م���ن1النظريات1تف�س���ري1ال�سلوكي���ات1النمطي���ة1املتكررة1
متام���ا1ل���دى1االأطف���ال1التوحدي���ني1جع���ل1بع�ص1الباحث���ني1يقرتح1من���وذج1العجز1

.(Baron- Cohen&Swettenham,1997)املتعدد1لل�سلوكيات1املتكررة

ه���ذا1النموذج1االجتماعي1املعريف1يتعرف1باأنه1ال1يوجد1عجزا1واحدا1ميكن1
اأن1يف�س���ر1عل���ى1نحو1وايف1جميع1ال�سلوكيات1املتك���ررة1,1واأنه1بدال1من1تف�سري1واحد1
م�ستق���ل1يعتم���د1على1وجود1عدي���د1من1العج���ز1لالأطفال1التوحدي���ني1مثل1القلق1
مبف���ردة1ي�ستطي���ع1اأن1يو�س���ح1هذا1العج���ز1ولي�ص1بال�سرورة1عل���ى1االإطالق1يظهر1
كل1االأعرا����ص,1وم���ع1ذلك1ف���اأن1جمموعه1هذه1النقائ�ص1)1العج���ز(1تف�سر1اأعر�ص1

ال�سلوكيات1النمطية1املتكررة1للطفل1التوحدي.

ال�سلوك النمطي التكراري وعلقته بالق�سور يف العلقات الجتماعية:
يوج���د1اق���رتاح1اأن1ال�سلوكيات1املتكررة1هي1و�سيل���ة1لالن�سحاب1من1املواقف1
االجتماعي���ة1الت���ي1ي�سع���ب1فهمه���ا1,1ه���ذه1الفر�سية1تف�س���ر1االإ�س���رار1علي1متاثل1
ال�سل���وك1كمحاولة1لك�سب1ال�سيط���رة1علي1البيئة1وتف�سري1اأن1االهتمامات1املحددة1
تك���ون1اهتمام���ات1غ���ري1اجتماعي���ة1مم���ا1يح���دث1نتيج���ة1الق�س���ور1يف1الوظائ���ف1

االجتماعية.

11عندم���ا1يت���م1منع1االأطف���ال1التوحديني1ع���ن1ال�سلوك1املتك���رر1واملقيد1مما1
1(Klin et al., 2007)1ي�سبب1لهم1�سعوبات1نف�سية1و�سلوكية
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اإن1ال�سل���وك1املتك���رر1واملقي���د1يوؤث���ر1�سلبيا1عل���ي1التعلم1ال�سام���ل1,1والتنمية1
االجتماعي���ة,1وتكي���ف1الف���رد1مع1الكب���ار1واالأقران1,1واأفراد1االأ�س���رة1ويف1مرحلة1ما1
قبل1املدر�سة1يق�سي1االأطفال1معظم1وقتهم1يف1ال�سلوك1املتكرر1واملقيد1مما1يجعل1

.(Zandt et al., 2007).الطفل1اأكرث1فقرا1على1التكيف1يف1هذه1املرحلة

ال�سل���وك1املتكرر1واملقيد1يوؤثر1عل���ى1التفاعل1بني1الطفل1واالأ�سرة1,1واأثبتت1
الدرا�س���ات1اأن1ه���ذا1ال�سلوك1عندما1يكون1يف1مرحل���ة1متطورة1له1اآثار1مدمرة1على1

.(South et al. ,2005)1التاأثري1الوظيفي1لالأ�سرة1والطفل

اعتبارات هامة خلف�س ال�سلوك النمطي التكراري لدى ا�سطراب طيف التوحد 

11 تعليم1ال�سلوك1البديل1,1والتزود1مبختلف1اخلربات1احل�سية1اأثناء1النوم..
21 عندما1يحدث1ال�سلوك1حاول1جذب1انتباه1الطفل1ل�سيء1اآخر..
31 1اخلف����ص1التدريج���ي1ملقدار1الوق���ت1املرتبط1بال�سلوك1,1زي���ادة1مقدار1الوقت1.

بني1االأوقات111املجدوله1ل�سلوكيات1التكرارية.
41 1ا�ستخدام1ال�سلوك1التكرارى1لتحديد1م�ستوى1ال�سغوط1لدى1الطفل..
51 وزع1بني1املهمات1التي1يعرفها1الطفل1التي1ال1يعرفها1)�سعب-1�سهل(..
61 اأ�س���ف1عن�س���را1ًممتع���ا1ًاإىل1اخلط���ة1التعليمي���ة1,1ووازن1ب���ني1املتع���ة1ومهم���ات1.

التعليم.
71 1ال1تك���رث1م���ن1ا�ستخدام1املعلومات1اللفظية,1ال1تطل���ب1منهم1كمية1كبرية1من1.

االإجابات1اللفظية.
81 1�سرورة1اإ�سغال1وقت1فراغ1الطفل1باألعاب1وبرامج1هادفة1من1مثل1الريا�سة1,1.

والفن1,1وال�سباحة1,1وم�ساهدة1التلفاز.
91 1اإبعاد1االأ�سياء1التي1يقوم1بها1ب�سكل1متكرر1با�ستخدامها1,1اأو1بتدويرها1وذلك1.

بالتقليل1التدريجي.
اإ�س���راك1الطف���ل1باالأعم���ال1املنزلي���ة1بتكليفه1برتتي���ب1الغرف���ة1اأو1بنقل1بع�ص101.1

االأ�سياء1الب�سيطة1من1مكان1اإىل1اآخر.
ت�سجي���ع1الطف���ل1على1اللعب1اجلماع���ي1مع1االأقران1بداًل1م���ن1العزلة1واللعب111.1

الف���ردي1,1وم���ن1اأمثل���ة1اللع���ب1اجلماع���ي1)ال�سل���م1والثعب���ان1,1و�س���د1احلب���ل1,1
والكرة1,1وامل�سابقات(.)فاروق1,1ال�سربيني1159-158,120131,1(
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:111Autism Spectrum Disorderرابعااً :ا�سطراب طيف التوحد
وتع���رف1اأبو1ال�سع���ود1)361,2009(1اإىل1اأن1ا�سط���راب1طيف1التوحد1يعد1
ارتق���اء1غ���ري1طبيعي1خمتل1للجهاز1الع�سبي1املركزي1يت�س���ح1قبل1الثالث1�سنوات1
من1عمر1الطفل1ويتميز1بف�ساد1التفاعل1االجتماعي1واالت�سال1ال�سعوري1والن�ساط1
التخيل���ي1واالأن�سطة1االجتماعي���ة1مرتبطا1مع1اأنواع1مر�سية1من1ال�سلوك1وب�سكل1
خا����ص1يف1جتن���ب1احلملق���ة1والن�ساط1الزائ���د1والنمطية1واالإ�س���رار1على1الروتني1

والكثري1من1احلركات1االآلية.

يع���رف1كل1م���ن1)ف���اروق1؛1ال�سربين���ي12014,1-اأ301,1(1ا�سط���راب1طي���ف1
التوحد1على1اأنه1“ اأحد1ا�سطرابات1النمو1االرتقائي1ال�ساملة1تنتج1عن1ا�سطراب1
يف1اجله���از1الع�سب���ي1املركزي1مما1ينتج1عن���ه1تلف1يف1الدماغ1)خلل1وظيفي1يف1املخ(1
ي���وؤدي1اإىل1ق�س���ور1يف1التفاع���ل1االجتماع���ي1,1وق�سور1يف1التوا�س���ل1اللفظي1وغري1
اللفظ���ي1,1وع���دم1الق���درة1عل���ى1التخيل1,1ويظه���ر1يف1ال�سنوات1الثالث���ة1االأويل1من1

عمر1الطفل”.

العقلي���ة1 واالإح�سائ���ي1اخلام����ص1لال�سطراب���ات1 الت�سخي�س���ي1 الدلي���ل1 ويع���رف1
DSM-5) ، 2013 ، 809)

باأن���ه1  Autism Spectrum Disorder (ASD) التوح���د1 طي���ف1 ا�سط���راب1
“ا�سط���راب1يتمي���ز1بعج���ز1يف1بعدي���ن1اأ�سا�سيني1هما؛1عج���ز1يف1التوا�سل1والتفاعل1
ث���الث1 ويت�سم���ن1 ال�سلوكي���ة1 واالأن�سط���ة1 االأمن���اط1 وحمدودي���ة1 االجتماع���ي,1
م�ستوي���ات,1عل���ى1اأن1تظهر1االأعرا�ص1يف1ف���رتة1منو1مبكرة1م�سببة1�سعف1�سديد1يف1

االأداء1االجتماعي1واملهني1)�سليم121,2014,1(.1

معدلت انت�سار التوحد: 
بينما1كانت1ن�سبة1االإ�سابة1با�سطراب1التوحد1يف1عام120081هي11:1501
حال���ة1والدة1,1ا�ستيق���ظ1الع���امل1يف1اليوم1العاملي1للتوعي���ة1باالوتيزم1املوافق1الثاين1
م���ن1ني�سان/ابري���ل120121على1ان1ن�سب���ة1اال�سابة1باالوتيزم1جت���اوزت1حدود11:881
حال���ة1والدة1مبع���دل11:541ذك���ر11:2521,1انث���ي1واأن1هذه1اال�س���راب1يكلف1الواليات1
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املتح���دة1مبفرده���ا1م���ا1يرب���وا1عل���ى13941ملي���ون1دوالر1�سنوي���ا1ًمقدم���ة1كخدم���ات1
فق���ط11111111111111111111111111111111111 الطفول���ة1 مرحل���ة1 يف1 باالوتي���زم1 امل�ساب���ني1 تاأهي���ل1 ت�سخي����ص1 يف1 تتف���ق1

)اخلويل1؛1ابو1الفتوح511,120131,1)

لال�سطراب���ات1 اخلام����ص1 واالإح�سائ���ي1 الت�سخي�س���ي1 الدلي���ل1 ويوؤك���د1
العقلي���ة(DSM-V،2013 ،55)1عل���ي1اأن1مع���دل1انت�سار1طي���ف1التوحد1اأ�سبح1يف1
زيادة1م�ستمرة1,1واأن1ن�سبة1التقارير1حول1ا�سطراب1طيف1التوحد1يف1جميع1اأنحاء1
الوالي���ات1املتح���دة1وبلدان1غريه���ا1اقرتبت1من1)1%(1من1ن�سب���ة1ال�سكان1؛1م�سريا1
اإيل1اأن���ه1يظ���ل1من1غري1الوا�سح1اأ�سب���اب1ارتفاع1هذه1الن�سب1ما1اإذا1كانت1ترجع1اإيل1
التو�س���ع1ال���ذي1حدث1يف1معاي���ري1الت�سخي�ص1يف1الدليل1االإح�سائ���ي1الرابع1املعدل1
(DSM-IV-TR)1لي�سم���ل1ح���االت1دون1العتبة1,1اأو1زيادة1الوعي1,1اأو1االختالف1يف1

منهجية1الدرا�سة1,اأم1وجود1زيادة1حقيقة1يف1ن�سبة1ا�سطراب1طيف1التوحد.1

�سمات ا�سطراب طيف التوحد 
*ال�سمات  ال�سلوكية : 

ميك���ن1حتدي���د1ال�سمات1ال�سلوكي���ة1لدى1االأطف���ال1ذوى1ا�سطراب1طي���ف1التوحد1
فيما1ياأتي:

-1 Stereotyped and Ritualistic والطقو����ص1 النمط���ي1 ال�سل���وك1
املالحظ���ة1 ال�سلوكي���ات1 م���ن1 والطقو�س���ي1 النمط���ي1  Behaviorال�سل���وك1
عل���ي1العدي���د1م���ن1االأف���راد1امل�ساب���ني1بالتوحد1,1وقد1يك���ون1عدواني���ا1ًموجها1ً
ال�سلوكي���ة1 امل�س���كالت1 ف���اإن1 احلقيق���ة1 ويف1 ال���ذات.1 اإي���ذاء1 اأو1 لالآخري���ن1
املرتبط���ة1بالتوح���د1ه���ي1م�س���كالت1رئي�س���ة,1ويف1الكث���ري1م���ن1ح���االت1التوحد1
ال�سدي���دة1ف���اإن1امل�س���كالت1ال�سلوكي���ة1تك���ون1دائم���ة1وتعي���ق1ب�س���دة1الفر�س���ة1
11. املتاح���ة1للطف���ل1للتعل���م1والتفاع���ل1االجتماع���ي1)الزريق���ات391,20101,1(1

اأرجح���ه1اجل�س���م1لالأم���ام1واخلل���ف1اأو1اأرجح���ه1ميين���ا1ًاأو1ي�س���ارا1ًباالرتكاز1على11-
احدي1القدمني1بالتناوب.1

االن�سغال1باللعب1باالأ�سابع1اأو1اأحد1اأع�ساء1اجل�سم1اأو1لوي1خ�سالت1ال�سعر.1-
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ح���ركات1ال1اإرادي���ة1بالي���د1الإث���ارة1الذات1ومنه���ا1رفرفة1اليدي���ن1اأو1لف1اليدين11-
بانتظ���ام1بالق���رب1م���ن1العين���ني1,1الط���رق1باإح���دى1اليدي���ن1عل���ى1ر�س���غ1الي���د1

االأخرى.
ال�س���ري1عل���ي1اأط���راف1االأ�ساب���ع1اأو1امل�س���ي1بطريق���ة1م���ا1كاأن1ي�س���ري1اإىل1االأمام11-

خطوت���ني1واإىل1اخلل���ف1خطوت���ني1,1اأرجح���ه1االأرج���ل1اأثن���اء1امل�س���ي1,1ال�س���رب1
بالقدم���ني1عل���ى1االأر����ص1,1ال���دوران1ح���ول1نف�س���ه1با�ستم���رار1دون1اإح�سا����ص1

بالدوخة1اأو1الدوار1)ال�سعد19921,1؛1عامر6511,200811,1؛1فراج199411,1(.
التحدي���ق1يف1ملب���ة1الكهرب���اء1اأو1�س���يء1يف1الغرف���ة,1ورع�س���ة1الع���ني1املتك���ررة11,1-

وحتريك1االأ�سابع1اأمام1العني,1وتقليب1الكتفني1,1والنظر1با�ستمرار1اأو1�سمت1
يف1الف�ساء1اأمامه.

اإحداث1�سوت1معني1با�ستمرار1,1�سد1االأذن1باالإ�سبع.1-
احلك,1م�سح1اجل�سم1باليد1اأو1ب�سيء1حمدد.1-
دحرج���ة1اجل�سم1,1تقليب1اجل�سم1مو�سعي���ا1ًمن1الراأ�ص1اإىل1القدمني1,1تقليب11-

اجل�سم1من1جانب1اإىل1اآخر.
ع����ص1القل���م1اأو1املمح���اة1با�ستم���رار1,1و�س���ع1االإ�سبع1اأو1�س���يء1يف1الفم1حل�ص1اأو11-

لعق1االأ�سياء.
�سم1االأ�سياء1اأو1�سم1النا�ص1)زياد111,200111,1(.1-
يظه���ر1الطف���ل1�سل���وكات1الاإرادي���ة1مثل1رفرف���ة1اليدي���ن1,1وهز1اجل�س���م1ذهابا11ً-

واإياباً.
يظه���ر1الطف���ل1ق�س���ورا1ًوا�سح���ا1ًيف1دافعيت���ه1اإزاء1املثريات1املوج���ودة1يف1البيئة11-

املحيطة1به.1
مييل1التوحديون1اإىل1انتقاء1مثري1حمدد1ب�سورة1مفرطة.1-
يف�س���ل1التوحدي���ني1اأن1ت�سري1االأمور1علي1منط1حمدد1دون1تغري1,1وي�سعرون11-

بقلق1زائد1عند1حماولة1تغري1منط1حمدد1قد1تعودا1عليه.
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بحوث ودرا�صات �صابقة:
يق���وم1الباح���ث1يف1ح���دود1ما1اطلع1علي���ة1باإيجاز1عر�ص1عدد1من1بح���وث1و1درا�سات1

ال�سابقة1كما1يلي:

اأولاً : درا�سات تناولت القلق لدى الأطفال ذوى ا�سطراب طيف التوحد

بينم���ا1تناول���ت1درا�س���ة1�س���و(Chow, 2008)1فح����ص1القل���ق1واالكتئاب1
لدى1عينة1من1االأطفال1التوحديني,1بلغ1قوامها1)32(1طفاًل1واآبائهم1“جمموعة1
جتريبي���ة1,1)32(1طف���اًل1واآبائه���م1م���ن1العاديني1“جمموعة1�سابط���ة”,1وتراوحت1
اأعمارهم1ما1بني81-116�سنة1,1وطبق1عليهم1مقيا�ص1االكتئاب1لالأطفال1من1اإعداد1
1,1March, 19971:11ومقيا�ص1القلق1متعدد1االأبعاد1من1اإعداد,Kovacs, 2003 1:
وتو�سلت1النتائج1اإىل1اأن1والدي1االأطفال1التوحديني1قرروا1وجود1م�ستوي1مرتفع1
م���ن1االأعرا����ص1االكتئابية1لدى1اأبنائه���م1مقارنة1بنظرائه���م1باالأطفال1العاديني1,1
يف1ح���ني1ال1توج���د1فروق1ب���ني1املجموعتني1من1حي���ث1عدد1االأعرا����ص1االكتئابية1,1
كم���ا1اأو�سح���ت1النتائج1وجود1فروق1دالة1اإح�سائي���ا1ًيف1م�ستوي1القلق1بني1االأطفال1
والتوحدي���ني1ونظرائه���م1العاديني1حيث1قرر1والدي1االأطف���ال1التوحديني1وجود1
م�ستوي1مرتفع1للقلق1املحدد1لدى1اأطفالهم1التوحديني11وذلك1مقارنة1باالأطفال1

العاديني.

تناول���ت1درا�س���ة1كيم���ل1واآخ���رون(Kimel, 2008)1التع���رف1عل���ى1القلق1
واالكتئ���اب1لدى1ذوي1ا�سطراب1طي���ف1التوحد1,1وتكونت1عينة1الدرا�سة1من1)19(1
طف���ل1لديه���م1ا�سط���راب1طيف1التوح���د1,1و)18(1طفال1توحديا1,1ًومت���ت1امل�ساهاة1
بينهم1,1وطبقت1عليهم1االأدوات1التالية1:1مقيا�ص1القلق1ال�سلوكي1لالأطفال1اإعداد1
:Reynolds &Kamphaus, 1992 1,1وقائم���ة1م�س���ح1اال�سطراب���ات1الف�سامية1
واالنفعالي���ة1لالأطف���ال1م���ن1اإع���داد1,1Birmaher et al., 19831:1وقائم���ة1م�س���ح1
املخ���اوف1املح���ددة1لالأطف���ال1,1م���ن1اإع���دادOllendick, 1983 1:1,1اأبان���ت1النتائج1
م���ن1خ���الل1عقد1املقارنات1ب���ني1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1طي���ف1التوحد1واالأطفال1
التوحديني1عن1وجود1اأمناط1مت�سابهة1مل�ستويات1القلق1,1ووجود1م�سكالت1�سديدة1
يف1ا�سط���راب1االنتب���اه1,1وق�س���ور1وا�س���ح1يف1امله���ارات1االجتماعي���ة1,1كم���ا1اأظه���رت1
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النتائ���ج1وجود1م�ستوي���ات1مت�سابهة1بني1املجموعتني1يف1املخ���اوف1املحددة1املتمثلة1
يف1املخاوف1االجتماعية1,1واخلوف1من1الف�سل1والنقد1,1واخلوف1من1املجهول.

كم���ا1هدفت1درا�س���ة1ويت���ورWitwer , 2009)1(1اال�سطراب���ات1النف�سية1
ل���دى1عين���ة1م���ن1ذوي1ا�سطراب1طيف1التوحد1,1مكونة1م���ن1)61(1تلميذ1من1ذوى1
ا�سط���راب1طي���ف1التوحد1,1وتراوحت1اأعمارهم1ما1بني61-117�سنة,1وطبقت1عليهم1
االأدوات1التالي���ة1:1قائم���ة1االأعرا����ص1النف�سي���ة1لالأطفال1واملراهق���ني1كما1يدركها1
الوالدين1من1اإعداد:Weller et al., 19991,1وقائمة1االأعرا�ص1النف�سية1للطفل1
واملراه���ق1م���ن1اإع���دادGadow & Sprafkin, 19941:1,1وقائم���ة1تقدي���ر1�سل���وك1
الطفل1من1اإعداد1اآمن1واآخرونAman et al., 1996 1:1,1واأظهرت1النتائج1وجود1
ن�سب���ة1تق���در1بنح���و671%1للفوبيا1املح���ددة1,1ون�سبة251%1للقل���ق1املعمم1,1كما1وجدت1

ن�سبة161%1من1اأفراد1العينة1يعانون1من1الفوبيا1االجتماعية.

ل���دى1 القل���ق1 (Lehman, 2010)1فح����ص1 ا�ستهدف���ت1درا�س���ة1ليم���ن1
االأطفال1التوحديني1,1على1عينة1تكونت1من1)31(1طفاًل1ومراهقا1ًذوي1ا�سطراب1
طي���ف1التوح���د1,1تراوحت1اأعمارهم1ما1بني61-118�سنة1,1وطبق1على1عينة1الدرا�سة1
 Reynolds&1:1االأدوات1التالي���ة1:1مقيا����ص1القل���ق1الظاه���ر1لالأطفال1من1اإع���داد
 Richmond, 1985,1وقائم���ة1مالحظ���ة1�سل���وك1الطفل1,1و�س���ورة1تقارير1املعلم1
,1واأ�سف���رت1النتائ���ج1ع���ن1اأن1تقاري���ر1الوالدي���ن1واملعلم���ني1كان���ت1غ���ري1مرتبط���ة1
بالدرج���ات1امل�سجل���ة1م���ن1قب���ل1الوالدي���ن1واملعلم���ني1,1ولكنه���ا1كانت1دال���ة1بدرجة1
اأعل���ي1من1التقاري���ر1املقررة1من1قبل1االأطفال1,1وهذا1يعني1�سيوع1القلق1لدى1ذوي1

ا�سطراب1طيف1التوحد1واأنه1اأعلي1بكثري1من1انت�ساره1لدى1العاديني.

واهتم���ت1درا�س���ة (Viecili , 2011 )فح����ص1تاأث���ري1الع���الج1ال�سلوك���ي1
املع���ريف1يف1ع���الج1ا�سطرابات1القلق1ل���دى1االأطفال1با�سط���راب1طيف1التوحد1من1
ذوي1االأداء1الوظيف���ي1املرتف���ع1)التوح���د1,1االأ�سربج���ر1(1بل���غ1عدده���م1181طف���اًل1,1
تراوح���ت1اأعماره���م1ما1ب���ني81-112�سنة1,1وبن�س���ب1ذكاء1تراوحت1ما1ب���ني1,1133-941
وق���د1مت1تطبي���ق1مقيا�ص1وك�سلر1لل���ذكاءWechsler , 2003 1,1وقائمة1مالحظة1
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الطف���ل1اإع���داد1,1Achenbach , 20011ومقيا����ص1م�س���ح1القل���ق1واال�سطراب���ات1
االنفعالي���ة1امل�ساحب���ة1اإع���دادBirmaher et al ., 1999 1,1ومت1تطبي���ق1برنام���ج1
للع���الج1املع���ريف1ال�سلوكي1الذي1ا�ستغرق1121اأ�سبوعا1,1ًومدة1اجلل�سة1�ساعة1ون�سف1
ال�ساع���ة1,1و�سمل���ت1فني���ات1:1اال�سرتخاء1,1النمذجة1,1التعر����ص1الواقعي(1واأ�سفرت1
نتائ���ج1الدرا�س���ة1عن1خف����ص1ا�سطرابات1:1الفزع1,1القلق1املعم���م1,1قلق1االنف�سال1,1

القلق1االجتماعي1لدى1عينة1الدرا�سة1بن�سب1تراوحت1ما1بني1.1%72-501

وق���ام1غنامي1واآخ���رون1)2012(1الك�سف1عن1مع���دالت1انت�سار1ا�سطرابات1
القل���ق1وا�سطراب���ات1االكتئاب1لدى1االأطفال1التوحدي���ني1,11تكونت1عينة1الدرا�سة1
م���ن1)53(1طف���اًل1ومراهق���ا1ًتوحدي���اً,1وتراوح���ت1اأعماره���م1م���ا1ب���ني81-117�سن���ة1,1
 Cttamberset1:1وطب���ق1عليهم1قائمة1املالحظة1الت�سخي�سية1للتوحد1من1اإعداد
11et al., 1985وقائم���ة1اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة1والف�سامي���ة1ل���دى1االأطفال1يف1
عم���ر1املدر�س���ة1,1من1اإعداد1,1Kauffman et al., 19971:1وقائمة1القلق1والفوبيا1
االجتماعي���ة1,1م���ن1اإع���داد1Beidel et   al .,19981:1وتو�سل���ت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1
اىل1وج���ود1ارتباط���ات1دال���ة1ب���ني1امله���ارات1االجتماعي���ة1والقل���ق1املعم���م1,1والفوبيا1
االجتماعي���ة1,1االكتئ���اب1الرئي����ص1,1االكتئ���اب1املتك���رر1,1اال�سط���راب1االغتمام���ي1,1

وعدم1وجود1ارتباط1بني1املهارات1االجتماعية1واملخاوف1املحددة.1

ثانيااً: درا�سات تناولت ال�سلوك النمطي التكرارى لدى الأطفال ذوى ا�سطراب 
طيف التوحد

هدف���ت1درا�س���ة1(Bosco et al., 2008)1للك�س���ف1ع���ن1فاعلي���ة1برنامج1
قائ���م1على1اأن�سطة1اللعب1يف1خف�ص1ال�سلوك1النمطي1التكرارى1لدى1طفل1يعاين1
م���ن1االأوتي���زم1)درا�س���ة1حالة1(1وكان1الطف���ل1يقوم1بالب�سق1عل���ى1االآخرين1وو�سع1
اأ�سبعه1يف1فمه1,1ويبلغ1من1العمر1)10(1�سنوات1,1مت1تطبيق1الربنامج1القائم1على1
اأن�سطته1اللعب1ملدة1�ستة1ع�سر1اأ�سبوعا1,1ًاأربع1جل�سات1اأ�سبوعيا1,1ًوقد1اأ�سفرت1نتائج1
الدرا�س���ة1عن1فاعلية1برنامج1اأن�سط���ة1اللعب1يف1خف�ص1ال�سلوكيات1النمطية1لدى1

الطفل1االأوتيزم1.
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بينما1تناولت1درا�سة1 (Lang et al ., 2009)الك�سف1عن1فاعلية1اأن�سطة1
اللعب1املختلفة1يف1خف�ص1ال�سلوك1النمطي1التكرارى1لدى1طفلة1قوقازية1عمرها1
)8(1�سن���وات1تع���اين1م���ن1االأوتيزم1,1وكان���ت1ت�سرخ1ب�سوت1ع���ايل1,1ومت1عمل1دورات1
مكثف���ة1يف1غرفته���ا1املدر�سي���ة1م���ن1خالل1االألع���اب1املختلفة1)1الدم���ي1– الزينة1– 
ت�سفي���ف1ال�سع���ر1– الطبخ1– االأواين1البال�ستيكية1(1ومت1تطبيق1اجلل�سات1ثالث1
مرات1اأ�سبوعيا1,1ًوتراوحت1مدة1اجلل�سات1من1)71-25(1دقيقة1ملدة1خم�سة1اأ�سابيع1
متتالية1,1ومت1ا�ستخدام1النمذجة1,1والتعزيز1امل�ساحب1لالأن�سطة1,1واأ�سفرت1نتائج1

الدرا�سة1عن1فاعلية1االأن�سطة1املختلفة1يف1خف�ص1ال�سلوك1النمطي1للطفلة1.

تناولت1درا�سة1(Russel & Mark ,2010 )1هدفت1الدرا�سة1للك�سف1
ع���ن1فاعلي���ة1التدري���ب1على1تنمية1مه���ارات1اللع���ب1ودورها1يف1خف����ص1ال�سلوكيات1
النمطي���ة1ل���دى1االأطف���ال1ذوى1االأوتيزم1,1وتكونت1عينة1الدرا�س���ة1من1)4(1اأطفال1
يعان���ون1م���ن1�سم���ات1التوح���د1ولديه���م1�سلوكي���ات1منطي���ة1�سدي���دة1,1ومت1تطبي���ق1
الربنام���ج1التدريب���ي1القائم1على1تنمية1اللعب1لدى1االأطفال1,1وقد1اأ�سفرت1نتائج1

الدرا�سة1عن1فاعلية1الربنامج1يف1خف�ص1ال�سلوكيات1النمطية1.

 Stephanie Y Pattersonet1تناولت1درا�سة1باتر�سون1�ستيفن1واآخرون
al.,(2010).1اختب���ار1مدى1فاعلية1التدريبات1ال�سلوكية1يف1التخفيف1االمربيقي1
لل�سل���وك1النمط���ي1والتك���راري1لالأف���راد1ذوى1ا�سط���راب1طي���ف1التوحد.وتكونت1
عينة1الدرا�سة1من1171من1ذوى1ا�سطراب1طيف1التوحد1141ذكور131,1اإناث1ولديهم1
ال�سل���وك1النمط���ي1والتك���راري1ب�س���ورة1متزاي���دة1.1ومت1خف�ص1ال�سل���وك1النمطي1
والتك���راري1ل���دي1عينة1الدرا�س���ة1عن1طريق1التدريب���ات1ال�سلوكية1مما1ثبت1مدى1
جناحه���ا1يف1خف����ص1ال�سلوك1النمطي1والتكراري1لالأطف���ال1ذوى1ا�سطراب1طيف1

التوحد.

 JENNIFER  RICHLER,et واآخ���رون1 جنيف���ر1 درا�س���ة1 هدف���ت1 1
1al.,(2010)اإىل1كيفي���ة1تط���ور1ال�سل���وك1النمط���ي1والطقو�س���ى1واهتماماته1لدي1
االأطف���ال1التوحدي���ني1تو�سل���ت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1وج���ود1ت�سمين���ات1تو�س���ح1لنا1اأن1
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ال�سل���وك1النمط���ي1والتكراري1لدي1االأطف���ال1التوحديني1يكون1ن���اجت1عن1عوامل1
جينية1هي1امل�سئولة1عنه1.1وينخف�ص1هذا1ال�سلوك1النمطي1والتكراري1مع1التقدم1

يف1العمر.

1بينم���ا1هدف���ت1درا�س���ة1ف���اروق1)2011(.1اإىل1فاعلي���ة1االإر�س���اد1االأ�س���رى1
العق���الين1االنفع���ايل1يف1خف����ص1ال�سل���وك1التك���رارى1و1التع���رف1عل���ى1ا�سط���راب1
ال�سل���وك1التك���راري1كعر����ص1يع���اين1من���ه1معظ���م1اأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1طي���ف1
التوح���د1,1والتخفي���ف1م���ن1ح���ده1اال�سط���راب,1ولي����ص1ه���ذا1فح�س���ب1ب���ل1وتنمي���ة1
امله���ارات1االجتماعية.1تكونت1عينة1الدرا�سة1من1)10(1اأطفال1توحديني1واآبائهم.1
وتو�سل���ت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1اإىل1فاعلي���ة1االإر�س���اد1االأ�سرى1العق���الين1االنفعايل1يف1
خف����ص1ال�سل���وك1النمطي1التك���رارى1وتنمية1امله���ارات1االجتماعية1ل���دى1االأفراد1

ذوى1ا�سطراب1طيف1التوحد1.

11هدف���ت1درا�س���ة1كم���ال1)2011(1للك�س���ف1ع���ن1فاعلي���ة1اأن�سط���ة1اللع���ب1
يف1خف����ص1ال�سل���وك1النمط���ي1التك���رارى1ل���دى1عينة1م���ن1االأوتي���زم1.تكونت1عينة1
الدرا�س���ة1من1)12(1طفاًل1منق�سمني1اىل1جمموعتي1)6(1جمموعة1جتريبية1)6(1
جمموعة1�سابطة1تراوحت1اأعمارهم1الزمنية1)8-14(1عاما,1ون�سبة1ذكائهم1)50-
70(1وتكون1الربنامج1من1ع�سرين1جل�سة1تناولت1الفنيات1ال�سلوكية1)1التعزيز1– 
النمذج���ة1– لعب1الدور1– احل���ث1(1,1واأ�سفرت1نتائج1الدرا�سة1ايل1فاعلية1اأن�سطة1
اللعب1يف1خف�ص1ال�سلوك1النمطي1لدى1اأطفال1العينة1التجريبية1من1الدرا�سة1.

ثالثااً: درا�س�ات تناولت القلق وال�س�لوك النمطي التك�رارى لدى الأطفال ذوى 
ا�سطراب طيف التوحد

1..MICHELLE K.DERAMUS.(2009)11ق���ام1درام���ي1مي�سي���ل
هدف���ت1ه���ذه1الدرا�س���ة1اإىل1اأن1تو�س���ح1اأن1ال�سلوكيات1املتكررة1ل���دي1االأطفال1ذوى1
ا�سط���راب1طيف1التوح���د1,1وال�سلوكيات1املتكررة1لدي1االأطف���ال1م�سطربي1القلق1

مثل1ا�سطراب1الو�سوا�ص1القهري.
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وتو�سل���ت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1اإىل1اأن1ال�سلوكي���ات1املتك���ررة1ل���دى1االأطف���ال1
التوحدي���ني1تك���ون1متزاي���دة1و�سدي���دة1ع���ن1االأطف���ال1ذوى1ا�سط���راب1الو�سوا����ص1
القه���ري1,1كذلك1اأن1ه���ذه1ال�سلوكيات1التكرارية1لالأطف���ال1التوحديني1توؤدي1اإىل1
ق�س���ور1وا�س���ح1يف1التوا�س���ل1والعالقات1االجتماعية1عن1االأطف���ال1ذوى1ا�سطراب1

الو�سوا�ص1القهري.

تعقيب عام على البحوث والدرا�صات ال�صابقة: -
• يت�س���ح1م���ن1العر����ص1ال�ساب���ق1لتل���ك1الدرا�س���ات1اأهمي���ة1فح����ص1القل���ق1لدى1	

االأطف���ال1ذوى1ا�سط���راب1التوح���د1وجعله1�سم���ة1من1�سمات1التوح���د1كدرا�سة1
�س���و(Chow, 2008)ودرا�س���ة1كي���م1واآخ���رون(Kim et al., 2008)ودرا�س���ة1

(Bellini, 2004)1و1درا�سة1بليني(Lehman, 2010)ليمن

• يت�س���ح1م���ن1العر�ص1ال�ساب���ق1لتلك1الدرا�س���ات1اأهمية1فح����ص1وخف�ص1القلق1	
ل���دى1االأطفال1ذوي1ا�سط���راب1التوحد1خلف�ص1ال�سل���وك1النمطي1التكرارى1
لديه���م,1واأهمية1العالقة1بني1القلق1وال�سل���وك1النمطي1التكرارى1وذلك1كما1
 (Kim et al.,ودرا�س���ة1كي���م1واآخ���رون(Chow, 2008)ج���اء1يف1درا�س���ات1�س���و
 (Viecili , 2011)11111ودرا�س���ة(Lehman, 2010)112008ودرا�س���ة1ليم���ن)
  (Bellini,11ودرا�س���ة1بلين���ي)ودرا�س���ة1غن���امي1؛ف���اروق1؛1ال�سربين���ي1)2012
 (Stephanie Y Patterson;112004ودرا�س���ة1باتر�س���ون1�ستيف���ن1واآخ���رون)
Veronica Smith; MichaelaJelen.(2010).1درا�س���ة1ف���اروق1)2011(.1
وقد1اتفقت1الدرا�سة1احلالية1مع1هذه1الدرا�سات1علي1اأهمية1فح�ص1وخف�ص1
القل���ق1ل���دى1االأطف���ال1ذوى1ا�سط���راب1التوح���د1خلف����ص1ال�سل���وك1النمط���ي1
التكرارى1مما1ي�ساهم1يف1حت�سني1م�ستوي1التفاعالت1االجتماعية1لديهم1.

• كم���ا1تناولت1بع�ص1الدرا�سات1ال�سلوك1النمط���ي1التكرارى1واعتربت1ال�سلوك1	
النمط���ي1التك���رارى1�سم���ة1م���ن1�سم���ات1التوح���د1كدرا�س���ة1باتر�س���ون1�ستيف���ن1
     (Stephanie Y Patterson; Veronica Smith; Michaela واآخ���رون1
Jelen.(2010).1كم���ا1الحظ���ت1بع�ص1الدرا�سات1كي���ف1ميكن1خف�ص1ال�سلوك1
النمطي1التكرارى1عن1طريق1االإر�ساد1االأ�سرى1العقالين1االنفعايل1الأطفال1

ا�سطراب1التوحد1كدرا�سة1فاروق1)2011(.



العدد )10( يناير 2015 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 91 -

• االأطف���ال1ذوى1	 ل���دى1 القل���ق1 اأهمي���ة1خف����ص1 اأك���دت1عل���ي1 درا�س���ات1 وهن���اك1
ا�سط���راب1التوح���د1مل���ا1ل���ه1اأث���ر1يف1حت�س���ني1جميع1جوان���ب1النمو1مث���ل1درا�سة1111111111111111111111111111111
(Viecili , 2011).وه���ذا1م���ا1يتف���ق1مع1الدرا�سة1احلالي���ة1من1اأهمية1خف�ص1

القلق1لدى1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1التوحد1.

• كم���ا1تراوح���ت1اأعداد1اأفراد1العينة1بني1)7-65(1اإذ1اأجريت1درا�سة1علي1)7(1من1	
االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1طيف1التوحد1بينما1تكونت1اأفراد1عينة1درا�سة1)65(1
طفل1من1االأطفال1ذوي1ا�سطرا1ب1التوحد.1فوجد1الباحث1ان1الدرا�سات1التي1
تناول���ت1فح����ص1ون�سبة1االنت�سار1للقلق1اأو1ال�سلوك1النمطي1التكرارى1تتزايد1
اأع���داد1العين���ة1لديها1,1اأم���ا1الدرا�سات1التي1تتناول1برام���ج1عالجية1وتدريبية1
ينخف����ص1الع���دد1حتي1يتم1التعامل1مع1االأطف���ال1ذوى1ا�سطراب1التوحد1من1
خ���الل1التدخل1بالربنامج1وهذا1ما1يتفق1مع1عينة1الدرا�سة1احلالية1.1وعينة1
الدرا�س���ة1احلالي���ة1تقع1يف1ه���ذا1املدي1حيث1بلغ1عدد1اأف���راد1العينة1)5(1اأطفال1

ذوي1ا�سطراب1طيف1التوحد1.

وفى �سوء ما �سبق ، مت �سياغة فرو�س البحث احلايل على النحو الآتي :

فرو�س الدرا�صة:
11 توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًب���ني1متو�سط���ي1رتب1درج���ات1اأف���راد1املجموعة1.

التجريبي���ة1عل���ى1مقيا����ص1تقدي���ر1القل���ق1يف1القيا�س���ني1القبل���ي1والبعدي1فى1
اجتاه11القيا�ص1البعدي.

21 ال1توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سط���ي1رتب1درجات1اأف���راد1املجموعة1.
التجريبية1على1مقيا�ص1تقدير1القلق1يف1القيا�سني1البعدي1والتتبعي.

31 توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1ًب���ني1متو�سط���ي1رتب1درج���ات1اأف���راد1املجموعة1.
التجريبي���ة1عل���ى1مقيا����ص1تقدي���ر1ال�سلوك1النمط���ي1التك���رارى1يف1القيا�سني1

القبلي1والبعدي1يف1اجتاه1القيا�ص1البعدى.
41 ال1توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سط���ي1رتب1درجات1اأف���راد1املجموعة1.

التجريبي���ة1عل���ى1مقيا����ص1تقدي���ر1ال�سلوك1النمط���ي1التك���رارى1يف1القيا�سني1
البعدي1والتتبعي.
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اإجراءات الدرا�صة:
تت�سمن1اإجراءات1البحث1التي1قام1بها1الباحث1الختيار1�سحة1فرو�ص1البحث1
,1والت���ي1تت�سم���ن1ما1يل���ي1:1منهج1البحث1,1عينة1البح���ث,1اأدوات1البحث.1,1م�سادر1

اختيار1العينة1,1اإجراءات1تطبيق1البحث1,1املعاجلة1االإح�سائية.

اأول: منهج الدرا�صة:
ا�ستخ���دم1املنه���ج1التجريب���ي1باعتبار1اأن1اله���دف1منة1الك�سف1ع���ن1اأثر1تطبيق1
الربنامج1التدريبي1يف1خف�ص1القلق1واأثرة1يف1خف�ص1ال�سلوك1النمطي1التكرارى1

لدي1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1طيف1التوحد.

ثانيا : عينة الدرا�صة:

)- عينة البحث ال�ستطلعية املتعلقة باأدوات البحث: 
تكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1اال�ستطالعي���ة1م���ن1)40(1طف���اًل1م���ن1االأطف���ال1 1
ذوى1ا�سط���راب1التوح���د1م���ن1معاه���د1ومدار����ص1الرتبي���ة1اخلا�س���ة1مبحافظ���ة1
ج���دة1والطائ���ف1بغر����ص1تقن���ني1اأدوات1البح���ث1والت���ي1تت�سم���ن1)مقيا����ص1تقدير1
واآخ���رون م���ن1هارمت���ن1 اإع���داد1كل1 1,Generalized Anxiety Scale 1القل���ق
(Hartman et al. , 2001),– مقيا����ص1تقدي���ر1ال�سل���وك1النمط���ي1التكرارى1(1,1
باالإ�ساف���ة1اإىل1الوق���وف1على1بع����ص1ال�سعوبات1التي1ميك���ن1تالفيها1عند1تطبيق1

اأدوات1البحث1على1اأفراد1العينة1االأ�سا�سية.

)- عينة الدرا�سة الأ�سا�سية :  
تاألفت1عينة1الدرا�سة1االأ�سا�سية1من1)5(1اأطفال1ذوى1ا�سطراب1طبف1التوحد1
الذي���ن1تراوح���ت11ن�سب���ة1ذكائهم1من1)59-691(1,1وتراوح���ت1اأعمارهم1الزمنية1من1
)18-111(1�سن���ة1ون�سب��ة1ا�سطراب1التوحد1لديهم1متو�سط����ة,1وجميع1اأفراد1العينة1
لي����ص1لديهم1اأي1نوع1من1اأنواع1االإعاق���ات1االأخرى1امل�ساحبة1لال�سطراب1التوحد1
غ���ري1االإعاق���ة1العقلية,1وقد1مت1اختيارهم1من1معه���د1للرتبية1الفكرية1مبحافظة1
الطائف1حيث1مت1تطبيق1الربنامج1التدريبي1ملعرفة1اأثره1يف1خف�ص1القلق1وخف�ص1

م�ستوى1ال�سلوك1النمطي1التكراري1لدي1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1التوحد1.
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ثالثا : اأدوات الدرا�صة : 

)- مقيا�س تقدير القلق :
مت1اإع���داد1املقيا����ص1احل���ايل1يف1�س���وء1اط���الع1الباحث���ني1على1بع����ص1املقايي�ص1
ال�سابق���ة1ع���دة1ا�ستبيان���ات1مبني���ة1عل���ي1معاي���ري1DSM-IV1م���ن1قب���ل1هارمت���ن11
واآخرون1(Hartman   et al. , 2001)11)1ترجمة1,1غنامي1وزمالوؤه120121,1�(.

يتك���ون1هذا1املقيا�ص1م���ن1)20(1عبارة11ويقوم11باالإجابة1على1هذه1ال�سورة1من1
املقيا����ص1اأك���رث1االأفراد1تعاماًل1وتفاعال1مع1الطف���ل1ذوى1ا�سطراب1طيف1التوحد11
مث���ل1مدر����ص1الف�سل1اأو1من1هم1معه1يف1املنزل1�س���واء1كان1من1االأخوة1اأو1الوالدين1
وذل���ك1لتقدي���ر1م�ستوى1القلق1لديهم1,1وقد1مت1بناء1املقيا�ص1انطالقا1ًمن1املعايري1
الت�سخي�سية1للقلق1املعمم1التي1وردت1يف1الدليل1الت�سخي�سي1واالإح�سائي1الرابع1

لال�سطرابات1العقلية1(DSM-IV)  عام1(1994) 1.

ح�ساب ثبات املقيا�س
وقد1مت1ح�ساب1ثبات1املقيا�ص1عن1طريق1:

- معامل األفا كرونباخ
لق���د1ا�ستخ���دم1معامل1األف���ا1كرونباخ1حل�س���اب1معامل1الثبات1جلمي���ع1عبارات1

املقيا�ص1,1وقد1بلغ1معامل1الثبات1)10٫861(1للمقيا�ص1ككل.

- طريقة اإعادة الختبار:
مت1ح�س���اب1ثبات1املقيا�ص1بطريقة1اإعادة1االختبار1)اإعادة1التطبيق1(بعد1اإعادة1
تطبيق���ه1مرت���ني1بفا�س���ل1زمنى1ق���درة1)16(1يوما1عل���ى1عينة1قوامه���ا)40(1طفاًل1
م���ن1االأطف���ال1ذوى1ا�سط���راب1التوح���د1م���ن1معاهد1ومدار����ص1الرتبي���ة1اخلا�سة1
مبحافظ���ة1ج���دة1و1الطائ���ف.1وقد1مت1ح�س���اب1معامل1االرتباط1ب���ني1درجات1اأفراد1
عين���ة1التقن���ني1يف1التطبي���ق1االأول1,1ودرجاته���م1يف1نف����ص1املقيا����ص1عن���د1التطبي���ق1
الث���اين1,1وكان���ت1قيم���ة1معامل1االرتباط1)ر(1ب���ني1درجات1اأفراد1عين���ة1التقنني1يف1
التطبي���ق10٫78.مم���ا1يدل1عل���ى1اأن1هذا1املقيا�ص1مازال1يتمت���ع1بن�سبة1ثبات1عالية1,1

ميكن1االعتماد1عليها1علميا1ًيف1اإجراء1البحوث)غنامي1وزمالوؤه12012,1(.
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�سدق املحكمني:
مت1عر�ص1املقيا�ص1على1عدد1من1املحكمني1بلغ1عددهم191حمكمني1من1اأع�ساء1
هيئ���ة1التدري����ص1,1تخ�س�ص1علم1النف�ص1والرتبية1اخلا�سة1,1وقد1اختريت1العبارة1
الت���ي1واف���ق1عليه���ا1بن�سبة801%1م���ن1املحكمني1وق���د1مت1ا�ستبعاد1العب���ارات1التي1مل1
ت�س���ل1اإىل1الن�سب���ة1املطلوب���ة1وهي801%,1وعددهم1اأربع1عب���ارات1اأرقام1)221,1131,16(1

وبذلك1يكون1عدد1عبارات1املقيا�ص1)20(1عبارة.

�سدق املحك :
مت1ح�س���اب1ال�سدق1املرتبط1باملحك1من1خ���الل1تطبيق1هذا1املقيا�ص1ومقيا�ص1
 (Hartman ,  Hox,  Mellenbergh , Gadow ,  Sprafkin1القل���ق1املعم���م
(Boyle ,  et al. , 2001 ,1عل���ى1عين���ة1مكون���ة1م���ن14011طف���ل1توح���دى1مبعاهد1
الرتبي���ة1الفكري���ة1مبحافظ���ة1جدة1والطائ���ف,1ومت1ح�ساب1معام���ل1االرتباط1بني1

املقيا�سني1فبلغ1)85.(1وهذا1موؤ�سر1قوى1على1�سدق1املقيا�ص.

�سدق الت�ساق الداخلي:
مت1ح�س���اب1االرتب���اط1ب���ني1درجة1العب���ارة1والدرجة1الكلية1كدلي���ل1على1�سدق1

البناء1الداخلي1للمقيا�ص1)1�سدق1املفردات1(1واجلدول1التايل1يو�سح1ذلك1:
جدول ) 1 (

معامالت االرتباط بني درجة العبارة والدرجة الكلية
الدرجة الكلية للمقياسرقم المفردةالدرجة الكلية للمقياسرقم المفردة

10.713**20.577**
30.651**40.607**
50.613**60.691**
70.701**80.599**
90.689**100.658**

110.649**120.733**
130.689**140.577**
150.557**160.682**
170.601**180.707**
190.665**200.805**

يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1اأن1القيم1دالة1عند1م�ستوى10٫011
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 Repetitive Behavior Scale   مقيا�س تقدير ال�سلوك التكراري -(
اإعداد1)الباحث1(

• و�سف املقيا�س:	
يتك���ون1ه���ذا1املقيا����ص1م���ن1)30(1عب���ارة1,11ويق���وم11باالإجاب���ة1عل���ى1ه���ذه1
ال�س���ورة1م���ن1املقيا�ص1اأكرث1االأفراد1تعاماًل1وتواجدا1ًم���ع1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1
طي���ف1التوح���د1داخ���ل1املنزل1�سواء1كان1م���ن1الوالدين1اأو1االأخ���وة1اأو1غريهم1وذلك1
لتقدي���ر1م�ست���وى1ال�سل���وك1التكراري1لديه���م1,1وقد1مت1بناء1املقيا����ص1انطالقا1ًمن1
املعايري1الت�سخي�سية1ال�سطراب1طيف1التوحد1التي1وردت1يف1الدليل1الت�سخي�سي1

واالإح�سائي1اخلام�ص1لال�سطرابات1العقلية1(DSM-V)  عام11(2013) 1.

• ح�ساب ثبات املقيا�س	
وقد1مت1ح�ساب1ثبات1املقيا�ص1عن1طريق1:

مت1التحقق1من1ثبات1املقيا�ص1بطريقتني1هما:
1 طريق�ة اإعادة التطبيق:1حيث1طبق1مقيا�ص1ال�سلوك1التكراري1على1عينة1-

م���ن1)40(1طف���ال1ثم1اأعي���د1تطبيقه1بع���د1فا�سل1زمن���ي1منا�سب1بل���غ1اأ�سبوعني1ثم1
ح�س���ب1معامل1ارتب���اط1بري�سون1بني1الدرجة1الكلية1ملقيا�ص1ال�سلوك1التكراري1يف1

املرة1االأوىل1والثانية.1
1 طريقة األفاكرونباخ .-

وجاءت1النتائج1كما1بجدول1)3(1التايل:
جدول )3(

 معامالت الثبات ملقيا�س ال�شلوك التكراري

المتغير

طريقة حساب الثبات

إعادة التطبيق
ألفاكرونباخ

مستوى الداللةاالرتباط

0.690.010.67السلوك التكراري

يت�سح1من1جدول1)3(1ال�سابق1اأن1قيمة1معامل1الثبات1املح�سوبة1بطريقة1
اإعادة1التطبيق1بلغت10٫691بينما1بلغت1قيمة1معامل1الثبات1بطريقة1األفاكرونباخ1

10٫67وهي1قيم1مقبولة1للثبات.
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-�سدق املقيا�س:
حل�س���اب1�س���دق1املقيا�ص1قام1الباحث1بتطبيق1املقيا�ص1على1)1401(1االأطفال1

ذوي1ا�سطراب1طيف1التوحد1م�ستخدما1ً1الطرق1االآتية1:

- ال�سدق املنطقي) �سدق املحكمني(:
لقد1مت1عر�ص1املقيا�ص1على1ع�سرة1حمكمني1من1اأ�ساتذة1الرتبية1اخلا�سة11
وال�سحة1النف�سية1وعلم1النف�ص1الإبداء1الراأي1يف1عبارات11املقيا�ص1من11حيث1مدى1
منا�سبتها1لقيا�ص1ال�سلوك1التكراري11لدى1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1طيف1التوحد1
,1وقد1اأ�سفر1راأي1املحكمني1عن1�سالحية1املقيا�ص1لقيا�ص1ال�سلوك1التكراري1لدى1

االأطفال1ذوي1ا�سطراب1طيف1التوحد.

- �سدق الت�ساق الداخلي:
مت1التحق���ق1م���ن1�س���دق1االت�س���اق1الداخل���ي1ملقيا����ص1ال�سل���وك1النمط���ي1
التك���راري1وذل���ك1بح�س���اب1معام���الت1ارتب���اط1بري�س���ون1ب���ني1درج���ة1كل1مف���ردة1

والدرجة1الكلية1للمقيا�ص1وجاءت1النتائج1كما1بجدول1)2(1التايل:

جدول )2(
 قيم معامالت االرتباط بني درجة املفردة والدرجة الكلية ملقيا�س ال�شلوك النمطي التكراري.

 )ن= 40(
 مستوى االرتباطم

الداللة
 مستوى االرتباطم

الداللة
 مستوى االرتباطم

الداللة
10.440.01110.370.05210.320.05
20.510.01120.480.01220.480.01
30.460.01130.320.05230.570.01
40.480.01140.450.01240.480.01
50.320.05150.440.01250.320.05
60.480.01160.460.01260.470.01
70.370.05170.420.01270.440.01
80.450.01180.480.01280.480.01
90.440.01190.320.05290.510.01

100.320.01200.450.01300.520.01
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يت�س���ح1م���ن1ج���دول1)2(1ال�سابق1اأن1قي���م1معامالت1االرتب���اط1بني1درجة1
املف���ردة1والدرج���ة1الكلي���ة1للمقيا����ص1دالة1عن���د1م�ست���وى10٫051& 10٫01مما1يعني1
اأن1العب���ارات1تقي����ص1م���ا1يقي�سه1املقيا����ص1اأي1يوجد1ات�ساق1داخل���ي1وهو1موؤ�سر1على1

ال�سدق.

)- الربنامج التدريبي:
ل���دى1االأطف���ال1ذوى1 يه���دف1الربنام���ج1التدريب���ي1اإىل1خف����ص1القل���ق1

ا�سطراب1طيف1التوحد.

اأهداف الربنامج :
الهدف العام :-

ي�ستند1الربنامج1علي1النظرية1ال�سلوكية1ويعترب1الهدف1العام1والرئي�سي1
للربنام���ج1ه���و1خف�ص1القلق1مما1ي�ساعد1على1خف����ص1ال�سلوك1النمطي1التكراري1
باإعداد1برنامج1تدريبي1خلف�ص1القلق1مما1قد1ي�ساهم1يف1زيادة1تفاعلهم1باملجتمع1

,1ويجعلهم1اأكرث1توافقا1ًمن1الناحية1النف�سية1واالجتماعية1.1

 الأهداف الإجرائية :- 
تتمثل1االأهداف1االإجرائية1للربنامج1فيما1يلي1:-1

• اإك�ساب1املعلم1وويل1االآمر1اال�سرتاتيجيات1املنا�سبة1للحد1من1القلق1والتوتر1.	
• اإك�س���اب1املعل���م1وويل1االآم���ر1اال�سرتاتيجي���ات1املنا�سب���ة1للح���د1م���ن1ال�سل���وك1	

النمطي1التكرارى.
• اإك�ساب1الطفل1التوحدي1متى1يبداأ1الن�ساط1و1متى1ينتهي1الن�ساط1.	
• اإك�ساب1الطفل1ملفهوم1اجلداول1اليومية1التي1�ستطبق1علية1خالل1اليوم1.	

الأ�سا�س النظري للربنامج :
يقوم1الربنامج1التدريبي1على1مبادئ1املدر�سة1ال�سلوكية:

ال�سرتاتيجيات املتبعة يف الربنامج:-
ي�ستند1الربنامج1علي1النظرية1ال�سلوكية1ويحتوي1الربنامج1على1بع�ص1
الفنيات1واالأ�ساليب1ال�سلوكية1وذلك1خلف�ص1القلق1مما1ي�ساعد1بدورة1علي1خف�ص1



فعالية برنامج تدريبي يف خف�س القلق واأثره يف خف�س ال�شلوك النمطي التكراري د . اأ�شامة فاروق م�شطفي 

- 98 -

ال�سلوكي���ات1النمطي���ة1التكراري���ة1وذلك1با�ستخ���دام1بع�ص1الفنيات1وق���د1ا�ستخدم1
الباحث1جمموعة1من1اال�سرتاتيجيات1الرتبوية1املتنوعة1واملتعددة1للو�سول1اإىل1
اله���دف1املن�س���ود1م���ن1الربنامج1والت���ي1تعتمد1عل���ى1اأ�ساليب1تعدي���ل1ال�سلوك1مثل1
)التعزي���ز,1التعزي���ز1التفا�سل���ى1لل�سلوكي���ات1االأخ���رى1,1النمذجة1,اللع���ب,1تنظيم1

البيئة1,1الواجب1املنزيل(.

الزمن املحدد لتطبيق الربنامج : 
مت1تطبي���ق1الربنامج1يف1الف�س���ل1الدرا�سي1الثاين1للعام1الدرا�سي1/20131
1,2014ا�ستغ���رق1تطبي���ق1الربنام���ج1احل���ايل1)10(1ا�سابيع1مبعدل1ارب���ع1جل�سات1يف1

االأ�سبوع1الواحد1,1وبذلك1بلغت1جل�سات1الربنامج1)40(1جل�سة.

امللمح الأ�سا�سية الربنامج :
- مدة اجلل�سة : 130دقيقة1با�ستثناء1اجلل�سة1االأوىل1واالأخرية1.

- مكان تطبيق اجلل�سة :1حجرة1املر�سد1الطالبي1,1وغرفه1امل�سادر,1ملعب1املدر�سة1.

-1ق���ام1الباح���ث1بتطبي���ق1القيا����ص1التتبع���ى1بع���د1تطبي���ق1الربنام���ج1مل���دة1�سه���ر.

تقومي الربنامج:
يع���رف1التقومي1من1وجهة1النظر1الرتبوي���ة1والنف�سية1باأنه1اإ�سدار1حكم1

على1مدي1حتقيق1االأهداف1املن�سودة1بناًء1على1االأهداف1التي1مت1حتديدها.

اإن1التق���ومي1يت�سمن1عمليت���ني1اأ�سا�سيتني1هما:1عملية1الت�سخي�ص1حيث1
يت���م1فيه���ا1حتدي���د1مواط���ن1القوة1وال�سع���ف1يف1ال�سل���وك,1ومن1ث���م1يتبعها1عملية1

العالج1وهي1تت�سمن1عالج1مواطن1ال�سعف1بغر�ص1تعديل1ال�سلوك.

وهناك نوعان رئي�سيان من التقومي:
 تق�ومي ذات�يSubjective Evaluation:1حي���ث1يلج���اأ1فيه1الف���رد1اإىل1املقايي�ص1

الذاتية1يف1عملية1التقومي.
تق�ومي مو�س�وعيObjective Evaluation1:1وه���و1يت�سم���ن1ا�ستخ���دام1و�سائ���ل1
القيا����ص1ال�سليم���ة1الت���ي1تق���وم1عل���ى1املالحظ���ات1الكمي���ة1ع���ن1مو�س���وع1التق���ومي1

)خاطر,871,2012(.
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وق���ام1الباح���ث1بتقومي1الربنام���ج1ملعرفة1مدي1تاأث���ري1الربنامج1خلف�ص1
القل���ق1ل���دي1االأطف���ال1ذوى1ا�سط���راب1طي���ف1التوحد1وذل���ك1من1خ���الل1القيا�ص1
القبل���ي1والقيا�ص1البعدي1وذلك1من1خ���الل1تطبيق1قيا�ص1تقدير1القلق1ومقيا�ص1
تقدي���ر1ال�سل���وك1النمط���ي1التك���رارى1,1كم���ا1مت1تق���ومي1م���دي1ا�ستمراري���ة1فعالية1
الربنام���ج1التدريب���ي1مبتابع���ة1م�ست���وي1التطبي���ق1وقيا�س���ه1بع���د1م���رور1�سهر1من1
مت���ام1تنفيذ1الربنامج1وتوقف1اإجراءاته,1وذلك1من1خالل1تطبيق1مقيا�ص1تقدير1

ال�سلوك1النمطي1التكرارى.

�سدق الربنامج:
مت1عر����ص1الربنام���ج1على1عدد1من1املحكمني1بل���غ1عددهم)1101(1حمكمني1
اأ�سات���ذة1من1ق�سم1علم1النف�ص1والرتبية1اخلا�سة1من1اأع�ساء1هيئة1التدري�ص1كلية1
الرتبي���ة1جامعة1الطائف,1واأ�ساتذة1من1ق�سم1الرتبية1اخلا�سة1وال�سحة1النف�سية1
يف1كلي���ة1الرتبي���ة1جامعة1ع���ني1�سم�ص1,1وقد1اخت���ريت1اجلل�سات1الت���ي1وافق1عليها1
بن�سب���ة801%1م���ن1املحكم���ني1وقد1مت1ا�ستبع���اد1اجلل�سات1التي1مل1ت�س���ل1اىل1الن�سبة1

املطلوبة1وهي801%,1والأخذ1اآرائهم1حول:

م���دي1مالئم���ة1الربنام���ج1لالأطف���ال1ذوي1ا�سط���راب1التوحد1الذي���ن1ترتاوح11-
اأعمارهم1ما1بني1)8-11(1�سنوات1من1ذوي1م�ستوي1التوحد1املتو�سط1وترتاوح1

معامالت1ذكائهم1ما1بني1)69-59(.
مدي1ت�سل�سل1وترابط1خطوات1الربنامج1التدريبي.1-
مدي1منا�سبة1االإجراءات1امل�ستخدمة1يف1الربنامج.1-

 نتائج الدرا�صة مناق�صتها وتف�صريها :  
نتائج الفر�س الأول : 

ين����ص1الفر�ص1االأول1علي1»توجد1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1ًبني1متو�سطي1
رت���ب1درجات1اأفراد1املجموعة1التجريبية1عل���ى1مقيا�ص1تقدير1القلق1يف1القيا�سني1

القبلي1والبعدي1يف1اجتاه1القيا�ص1البعدى.«
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جدول)4(
الف��روق ب��ني رتب درجات املجموع��ة التجريبي��ة يف القيا�س القبلي والبع��دي على مقيا�س 

تقدير القلق
 الداللةZ قيمة مجموع الرتبمتوسط الرتبن الرتب

53.0015.002.0320.01الرتب السالبة

0.00000صفرالرتب الموجب

صفر الرتب المتساوية

توجد1فروق1عند10٫011

يت�س���ح1من1اجل���دول1)4(1اأنه1توجد1فروق1دالة1ب���ني1متو�سطي1رتب1عينة1
البح���ث1يف1القيا�س���ني1القبل���ي1والبع���دي1عل���ى1مقيا����ص11تقدي���ر1القل���ق11يف1اجت���اه1
القيا����ص1البعدي1مما1يو�سح1انخفا����ص1م�ستوى1القلق1لديهم1يف1القيا�ص1البعدي1

عند1م�ستوى1)101,01(1.

وعل���ى1�س���وء1هذا1الفر�ص1يوؤكد1الباحث1م���دى1اأهمية1الربنامج1ال�سلوكي1
التدريب���ي1به���دف1تغيري1ملمو�ص1لدى1االأطف���ال1ذوى1ا�سطراب1طيف1التوحد1يف1
خف����ص1م�ست���وى1القل���ق1الأن1االإعاق���ة1ت�سبب1له���م1ا�سطرابات1�سلوكي���ة1وانفعالية1
واجتماعي���ة,1مم���ا1يو�س���ح1اأهمي���ة1الفني���ات1الت���ي1مت1ا�ستخدامه���ا1يف1الربنام���ج1
ال�سلوكي1التدريبي1على1اأنه1ميكن1اأن1يعدل1بع�ص1ال�سلوكيات1الغري1مرغوب1فيها1

اىل1�سلوكيات1مرغوب1فيها1بقدر1االمكان1.

نتائج الفر�س الثاين : 
ين����ص1الفر����ص1الثاين1عل���ى1»توجد1ف���روق1دالة1اإح�سائيا1ًب���ني1متو�سطي1
رت���ب1درجات1اأفراد1املجموعة1التجريبية1عل���ى1مقيا�ص1تقدير1القلق1يف1القيا�سني1

البعدي1والتتبعي.«
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جدول )5(
الف��روق بني رت��ب درجات املجموعة التجريبي��ة يف القيا�س البع��دي والتتبعي على مقيا�س 

تقدير القلق
 الداللةZ قيمة مجموع الرتبمتوسط الرتبن الرتب

 ال توجد فروق22.004.000.966الرتب السالبة
33.6711.00الرتب الموجب
صفر الرتب المتساوية

كم���ا1يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1)5(1اأن���ه1ال1توج���د1ف���روق1دال���ة1ب���ني1متو�سطي1
رت���ب1عين���ة1البح���ث1يف1القيا�س���ني1البع���دى1والتتبعي1عل���ى1مقيا����ص11تقدير1القلق1
مم���ا1يو�س���ح1ا�ستمرار1فاعلية1الربنامج1ال�سلوكي1التدريب���ي1بعد1انتهاء1الربنامج1

وا�ستمراريه1فاعلية.

وت�س���ري1النتائ���ج1اأن1نتيجة1تدخل1املعلمني1والوالدين1م���ع1االأطفال1اذوى1
ا�سط���راب1طي���ف1التوحد1�ساعد1ذلك1عل���ى1ا�ستمرار1فاعلي���ة1الربنامج1وذلك1من1
خ���الل1تنظي���م1البيئ���ة1للطف���ل1التوح���دى1,1وكذلك1ا�ستخ���دام1فني���ة1التعزيز1لكل1
�سل���وك1ايجاب���ي1,1وتنظي���م1اجل���دول1اليومي1للطف���ل1وعدم1تعر�س���ه1ملثريات1غري1

مرغوبة1بالن�سبة1له1مما1نتجنب1تعر�سه1للقلق.

ويوؤك���د1الباح���ث1على1انه1نتيج���ة1القيام1بعدد1من1ور�ص1العم���ل1مع1اأولياء1
اأمور1االأطفال1التوحديني1واملعلمني1على1اأهمية1تطبيق1الفنيات1التي1ي�ستخدمها1
الباحث1مع1االأطفال1التوحديني1ان1يتم1تعميمها1بقدر1االإمكان1من1خالل1مهارات1
احلي���اة1اليومي���ة1يف1املنزل11,1ومن1خالل1ممار�ستها1مع1املعلمني1يف1اليوم1الدرا�سي1
داخ���ل1الف�س���ل1مما1ي�ساعد1عل���ى1ا�ستمرار1فاعلي���ة1الفنيات1وتعميمه���ا1مع1اأطفال1
العينة1وكان1لها1االأثر1الكبري1يف1احلد1من1ا�سطرابات1القلق1لدى1عينة1البحث1.

وت�س���ري1نتائ���ج1الفر�ص1الثاين1اىل1ا�ستم���رار1فاعلية1الربنام���ج1التدريبي1
ب�س���رط1اأن1تك���ون1البيئة1املحيطة1بالطفل1التوح���دي1تت�سم1بالت�ساركية1مما1يعني1
اأن1الفني���ات1الت���ي1مت1تعلمها1للطف���ل1التوحدى1فيها1عملي���ة1ت�ساركية1ي�سهم1فيها1
املعلمون1واأباء1التالميذ1التوحديني1معا1,1ًويكون1دور1املعلم1فيها1دور1املر�سد1ولي�ص1
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دور1امل�س���در1للمعلوم���ات1,1واأن1تقوم1البيئة1كما1اأو�سي1الباحث1)1املعلمون1واأولياء1
االأم���ور1(1عل���ى1ال�سب���ط1اأو1الت�سيري1الذات���ي1,1ومعني1ذلك1اأن1يتعل���م1التالميذ1يف1
هذه1البيئة1اأن1ي�سبطوا1�سلوكهم1وت�سرفاتهم1باأنف�سهم1مما1ي�ساعدهم1يف1خف�ص1

حدة1القلق1لديهم1وبالتايل1يخف�ص1ال�سلوكيات1النمطية1التكرارية1.

نتائج الفر�س الثالث : 
ين����ص1الفر����ص1الثال���ث1على1»توجد1ف���روق1دالة1اإح�سائي���ا1ًبني1متو�سطي1
رت���ب1درجات1اأف���راد1املجموعة1التجريبية1عل���ى1مقيا�ص1تقدي���ر1ال�سلوك1النمطي1

التكراري1يف1القيا�سني1القبلي1والبعدي1يف1اجتاه11القيا�ص1البعدي1«
جدول ) 6(

الف��روق ب��ني رتب درجات املجموع��ة التجريبي��ة يف القيا�س القبلي والبع��دي على مقيا�س 
تقدير ال�شلوك التكراري

 الداللةZ قيمة مجموع الرتبمتوسط الرتبن الرتب
53.0015.002.0320.01الرتب السالبة
0000.00 صفرالرتب الموجب
 صفر الرتب المتساوية

كم���ا1يت�س���ح1من1اجل���دول1)6(1اأنه1توجد1ف���روق1دالة1ب���ني1متو�سطي1رتب1
عينة1البحث1يف1القيا�سني1القبلي1والبعدي1على1مقيا�ص11تقدير1ال�سلوك1التكراري1
ل�سال���ح1القيا�ص1البعدي1مما1يو�سح1انخفا�ص1م�ستوى1ال�سلوك1التكراري1لديهم1

يف1القيا�ص1البعدي1عند1م�ستوى1)101,01(1.

وتتف���ق1الدرا�س���ة1احلالية1مع1بع����ص1الدرا�س���ات1يف1اأن1ال�سلوكيات1املتكررة1
رمب���ا1تك���ون1مبثاب���ة1و�سيلة1خلف����ص1م�ستويات1االإث���ارة1العالي���ة1,11ويرجع1خف�ص1
االث���ارة1العالي���ة1للطف���ل1التوحدي1من1خالل1م���ن1ال�سلوكيات1املتك���ررة1كثري1من1
املدخالت1احل�سية1,1وبالتايل1تقليل1م�ستوى1االإثارة1احل�سية1للطفل1التوحدي.

لذلك1يرى1الباحث1انه1عندما1يتم1تنظيم1البيئة1جند1اأن1االأطفال1الذين1
يعانون1من1التوحد1ينخف�ص1ال�سلوك1النمطي1التكرارى1لديهم1,1وعندما1ت�سبح1
بيئتهم1اأكرث1تنظيما11ًيحد1من1�سلوكياتهم1النمطية1مما1يظهرون1م�ستويات1اأقل1

منها.
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نتائج الفر�س الرابع :
ين����ص1الفر����ص1الرابع1عل���ى1»توجد1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1ًب���ني1متو�سطي1
رت���ب1درجات1اأف���راد1املجموعة1التجريبية1عل���ى1مقيا�ص1تقدي���ر1ال�سلوك1النمطي1

التكرارى1يف1القيا�سني1البعدي1والتتبعي.«
جدول )7(

الف��روق بني رت��ب درجات املجموعة التجريبي��ة يف القيا�س البع��دي والتتبعي على مقيا�س 
ال�شلوك التكراري

 الداللةZ قيمة مجموع الرتبمتوسط الرتبن الرتب

00002.0230.01صفرالرتب السالبة

53.0015.00الرتب الموجب

صفر الرتب المتساوية

توجد1فروق1عند10٫011

كم���ا1يت�س���ح1من1اجل���دول1)7(1اأنه1توجد1ف���روق1دالة1ب���ني1متو�سطي1رتب1
عين���ة1البح���ث1يف1القيا�س���ني1البع���دى1والتتبع���ي1عل���ى1مقيا����ص11تقدي���ر1ال�سل���وك1
التك���رارى1ل�سالح1القيا�ص1التتبعي1مما1يو�سح1ازدياد1م�ستوى1ال�سلوك1التكراري1

عن1القيا�ص1البعدى11لديهم1عند1م�ستوى1)101,01(1.

مل1يتحقق1الفر�ص1الرابع1يف1الدرا�سة1حيث1يرى1الباحث1اأن1هناك1عوامل1
كثرية1�ساعدت1على1عدم1ثبات1القيا�ص1التتبعي1للربنامج1.

تف�صري النتائج
تو�سل���ت1نتائج1الدرا�س���ة1اىل1اأهمية1الربنامج1التدريبي1يف1خف�ص1القلق1
مم���ا1ترت���ب1علية1خف�ص1ال�سلوك1النمطي1التكراري1ل���دى1اأطفال1ذوى1ا�سطراب1

طيف1التوحد1.

الع���الج1ال�سلوك���ي1اأ�سل���وب1م���ن1االأ�سالي���ب1احلديث���ة1يق���وم1عل���ى1اأ�سا����ص1
ا�ستخ���دام1نظري���ات1وقواع���د1التعلم1,1وي�ستمل1على1جمموع���ة1كبرية1من1الفنيات1
العالجي���ة1التي1ته���دف1اإىل1اإحداث1تغيري1اإيجابي1بناء1يف1�سلوك1االإن�سان1وب�سفة1
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خا�س���ة1�سل���وك1ع���دم1التواف���ق.1ويق�س���د1بال�سل���وك1يف1جم���ال1الع���الج1ال�سلوك���ي1
اال�ستجابات1الظاهرة1التي1ميكن1مالحظتها1,1وكذلك1اال�ستجابات1غري1الظاهرة1

مثل1االأفكار1واالنفعاالت11)عبدالرحمن1,1ال�سناوى111,12010,1(.

التدخ���ل1 اأن1 اإىل1 اإجم���ايل1 ب�س���كل1 الباح���ث1نتائ���ج1الدرا�س���ة1 كم���ا1يع���زو1
ال�سيكولوج���ي1م���ن1خ���الل1الربنام���ج1التدريبي1كان1ل���ه1تاأثري1اإيجاب���ي1يف1خف�ص1
القلق1مما1�ساعد1يف1خف�ص1ال�سلوك1النمطي1التكراري1لدى1عينة1الدرا�سة1,1وقد1
كان1حمتواه1مت�سقا1ًمع1الغر�ص1الذى1�سمم1من1اأجله1,1وكانت1تعليمات1الربنامج1
التدريب���ي1دقيق���ة1ووا�سحة1وموج���زة1,1,1كما1يركز1الربنامج1عل���ي1فنيات1�سلوكية1
متع���ددة1,1ولع���ل1ه���ذه1العوامل1جتمعت1مع���ا1متفاعلة1لت�سهم1ب�س���ورة1اإيجابية1يف1
حت�س���ني1اأداء1اأف���راد1عين���ة1الدرا�سة1عل���ى1)خف�ص1القلق1وما1يرتت���ب1عليه1خف�ص1

ال�سلوك1النمطي1التكراري1(1يف1القيا�ص1البعدي1.

مم���ا1يوؤك���د1اأهمية1الفنيات1امل�ستخدمة1يف1الربنام���ج1التد1ريبي1مثل1فنية1التعزيز1
التفا�سل���ي1واأث���رة1يف1خف����ص1ال�سل���وك1النمط���ي1التك���رارى1,1فيع���د1اأف�س���ل1اأن���واع1
العالجات1امل�ستخدمة1مع1ال�سلوكات1النمطية1يكون1التعزيز1التفا�سلي1لل�سلوكات1
االأخ���رى1,1والتعزي���ز1التفا�سلي1لل�سلوك1النقي����ص1(DRO/DRI)1ودجمهما1مع1

.Time-out1اأ�سلوب1االإق�ساء

مما1يوؤكد1اأهمية1الفنيات1امل�ستخدمة1يف1الربنامج1التد1ريبي1مثل1العالج1
بالتدليك1اأو1امل�ساج11Massage Therapy1ملدة1�سهر1,1ومرتني1اأ�سبوعيا1,1ًوتبلغ1مدة1
اجلل�س���ة1الواحدة1201دقيق���ة1,1يف1خف�ص1حدة1ال�سلوكات1النمطية1التكرارية1لدى1
111(Field et al ., 1997)1الطفل1التوحدي1,1وعالج1الق�سور1يف1العالقات1االجتماعية

 Witwer ,,1كم���ا1اأتفق���ت1نتائ���ج1الفر����ص1االأول1مع1نتائ���ج11درا�سة1كل1م���ن
1,2009درا�س���ة1كي���م1واآخ���رون Kim et al., 2008)1ه���ذه1الدرا�س���ات1ا�ستخدم���ت1
الع���الج1املع���ريف1ال�سلوك���ي1يف1خف����ص1القلق1ل���دى1االأطفال1ذوى1ا�سط���راب1طيف1
التوح���د1ذو1االأداء1الوظيف���ي1العايل1,1اأما1الدرا�سة1احلالي���ة1ا�ستخدمت1الربنامج1
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ال�سلوك���ي1التدريبي1مم���ا1يو�سح1اأهمية1وفعالية1الربنام���ج1يف1خف�ص1القلق1لدى1
االأطف���ال1التوحديني1يف1القيا�سني1القبلي1والبع���دي1ل�سالح1البعدي1مما1يتحقق1

الفر�ص1االأول1من1الدرا�سة.

و1يف�س���ر1الباح���ث1انخفا����ص1القل���ق1لدى1االأطف���ال1ذوى1ا�سط���راب1طيف1
التوح���د1انه1يرج���ع1ال�ستخدام1الباحث1فنيات1بالربنامج1مثل1فنية1تنظيم1البيئة1
,1اجلداول1اليومية1,1التعزيز1التفا�سلي1,1التعزيز1االيجابي1,1اخلف�ص1التدريجي1
لال�ستث���ارات1احل�سي���ة1,1واثبت���ت1ه���ذه1الفني���ات1فاعليته���ا1يف1خف����ص1القل���ق11لدى1

االأطفال1ذوى1ا�سطراب1طيف1التوحد.

ودرا�سات1ربطت1بني1القلق1واملهارات1االجتماعية1للطفل1التوحدي.1مثل1
درا�سة1هوايت1واآخرونWhite et al.,2009)1(1بهدف1فح�ص1العالقة1بني1القلق1
والوح���دة1وعالقتهم���ا1بدرج���ة1الق�س���ور1يف1امله���ارات1االجتماعية1ل���دى1عينة1من1

ال�سباب1ذوي1ا�سطراب1طيف1التوحد.

مم���ا1يو�س���ح1اأهمية1درا�سة1القلق1لدى1الطفل1التوحدي1وما1يرتتب1عليه1
م���ن1ق�سور1يف1العالق���ات1االجتماعية1وكذل���ك1زيادة1ال�سل���وك1النمطي1التكراري1
وكلم���ا1مت1خف�ص1القلق1واحل���د1منه1بقدر1االمكان1�ساعد1على11خف�ص1ال�سلوكيات1
النمطية1التكرارية1وبالتايل1تتح�سن1املهارات1االجتماعية1للطفل1ذوى1ا�سطراب1
طي���ف1التوح���د1مم���ا1يو�س���ح1اأهمي���ة1خف�ص1القل���ق1لديه���م1وما1يرتت���ب1علية1من1
خف����ص1بع����ص1اال�سطراب���ات1�سلوكي���ة1املرتبطة1به1كم���ا1اثبت1الدرا�س���ات1ارتباط1

القلق1بال�سلوك1النمطي1التكراري1.

نتائج1الفر�ص1الثاين1:تتفق1نتيجة1الدرا�سة1احلالية1مع1درا�سة1باتر�سون1
     (Stephanie Y Patterson; Veronica Smith; Michaela1ستيفن1واآخرون�
Jelen.(2010).11التدخ���ل1بالتدريب���ات1ال�سلوكي���ة1لل�سلوك1النمط���ي1والتكراري1
لالأف���راد1ذوي1ا�سطراب1طيف1التوحد.1كما1تتفق1نتائج1الفر�ص1الثالث1للدرا�سة1
م���ع1درا�س���ة1جام�س���ونJamison.(2007)1..1حي���ث1يع���د1تدخ���ل1االآب���اء1واملعلمون1

للحد1من1ال�سلوك1التكرارى1له1فاعلية1يف1خف�ص1حدة1هذا1ال�سلوك1.
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ويوؤثر1ال�سلوك1املتكرر1واملقيد1على1التفاعل1بني1الطفل1واالأ�سرة1,1واأثبتت1
الدرا�س���ات1اأن1ه���ذا1ال�سلوك1عندما1يكون1يف1مرحل���ة1متطورة1له1اآثار1مدمرة1على1
 (Klin et al., 2007; South et al. ,200511التاأثري1الوظيفي1لالأ�سرة1والطفل

1.; Mercier et al. ,2000)

وعندم���ا1ميار����ص1الطف���ل1التوح���دي1ال�سل���وك1املتك���رر1واملقيد1ف���اإن1ذلك1 1
.(Gabriels et al. ,2005)1ي�سبب1م�ستويات1عالية1من1التوتر1للوالدين

وتتف���ق1نتائ���ج1الدرا�س���ة1احلالي���ة1م���ع1نتائ���ج1الدرا�س���ات1التالي���ة1مث���ل111111111
 (Kim et al.,11درا�س���ة1كي���م1واآخ���رون,(Viecili , 2011), ،Witwer , 2009

(2008يف1اأهمية1خف�ص1القلق1لدى1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1طيف1التوحد.1

وتتف���ق1نتائج1الدرا�سة1احلالية1مع1الدرا�سات1والبحوث1ال�سابقة1على1اأن1
القل���ق1يع���د1عر�ص1يعاين1من���ه1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1طي���ف1التوحد1واأنه1ن�سبة1
منت�س���رة1ل���دى1هوؤالء1االطفال1مثل1درا�سة1غنامي1,1وزم���الوؤه1)2012(1,1درا�سة1,1و1

1.)Witwer , 2009)11و1درا�سة1ويتور(Lehman, 2010)1درا�سة1ليمن

وتتفق1النتيجة1التي1تو�سلت1اليها1الدرا�سة1من1ارتباط1القلق1بال�سلوك1
MICHELLE K.DERAMUS.1النمطي1التكرارى1مثل1درا�سة1مي�سيل1درامي
(2009).11بعن���وان1:1ال�سل���وك1التك���راري1,1والقل���ق1ل���دي1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1

طيف1التوحد.

1تتفق1نتيجة1الدرا�سة1احلالية1مع1درا�سة(Baron-Cohen,1989)على1
اأن1هن���اك1عالق���ة1بني1القل���ق1و1ال�سلوكيات1النمطيه1التكراري���ة1للطفل1التوحدى11
:اأن1هن���اك1فر�سي���ة1اأخرى1تفيد1اأن1ال�سلوكي���ات1املتكررة1مع1الطفل1التوحدي1هي1

و�سيلة1للحد1من1القلق1نتيجة1�سعوبات1فهم1حاالت1لالأ�سخا�ص1االآخرين

وتتف���ق1الدرا�س���ة1احلالية1مع1بع�ص1الدرا�س���ات1يف1اأن1ال�سلوكيات1املتكررة1
رمب���ا1تك���ون1مبثاب���ة1و�سيلة1خلف����ص1م�ستويات1االإث���ارة1العالي���ة1,11ويرجع1خف�ص1
االث���ارة1العالي���ة1للطف���ل1التوحدي1من1خالل1م���ن1ال�سلوكيات1املتك���ررة1كثري1من1
املدخالت1احل�سية1,1وبالتايل1تقليل1م�ستوى1االإثارة1احل�سية1للطفل1التوحدي.
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ا�سط���راب1 ذوى1 االأطف���ال1 ل���دى1 البيئ���ة1 تنظي���م1 اأهمي���ة1 يوؤك���د1 مم���ا1
طي���ف1التوح���د1امل�ستخدم���ة1يف1الربنام���ج1التدريب���ي11يذك���ر1هاله���ان1وكوفم���ان1
و�سيق���ه1 حم���ددة1 باأ�سي���اء1 وينهم���ك1 ين�سغ���ل1 التوح���دي1 الطف���ل1 اأن1 1 1)2009 1(
اهتم���ام1 اإظه���ار1 ,اأو1 ل�ساع���ات1 باأ�سي���اء1 ب�س���كل1طقو�س���ي1ومنط���ي1 يلع���ب1 1, امل���دي1
مف���رط1يف1اأ�سي���اء1م���ن1ونوع1حم���دد,1وهم1ينزعج���ون1الأي1تغري1يح���دث1يف1البيئة111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

.(Hallahan& Kauffman,2009)

يك���ون1الع���الج1من1خ���الل1تنظيم1البيئ���ة1املحيطة1فمثاًل1خ���الل1اليوم1
الدرا�س���ي1يج���ب1اأن1يك���ون1الطف���ل1التوح���دي1عل���ى1عل���م1مب���ا1�سيفعله1الي���وم1,1اأي1
ت�سل�سل1االأحداث1خالل1اليوم.1وكذلك1ت�سل�سل1االأحداث1خالل1االأ�سبوع1,1وكيفية1
الب���دء1بالن�س���اط1,1وامل�سكلة1التي1ت�سبب1�سيق1وتوت���ر1للطفل1التوحدي1هي1فرتة1

االنتقال1من1ن�ساط1اإىل1ن�ساط1اآخر1.

مم���ا1يو�س���ح1اأن1دور1االأ�س���رة1يف1الربنام���ج1بالقيام1بعم���ل1الواجب1املنزيل1
كان1ل���ه1عظي���م1االأث���ر1يف1خف����ص1ال�سل���وك1النمط���ي1التك���راري11,1ف�ساع���دت1مناذج1
ا�سرتاتيجيات1التدخل1االأ�سري1على1تعلم1املفاهيم1,1وفهم1ا�سطراب1الطفولة1مما1
يك���ون1له1الدور1االإيجاب���ي1على1الطفل1التوحدي1يف1خف����ص1ال�سلوكات1التكرارية1
الت���ي1تالزم���ه,1ويوؤث���ر1تدخ���ل1الوال���دان1يف1خف����ص1ال�سل���وك1التك���راري1واملقي���د1
والتخفيف1من1حدته1,1وكذلك1يف1حت�سني1احلياة1للطفل1والأ�سرته1,1وتتفق1نتائج1
الدرا�س���ة1احلالي���ة1مع1درا�سة1اتودد)12003(1,1كما1قد1تلجاأ1بع�ص1االآ�سر1ال�ستيعاب1
اأطفاله���م1التوحديني1ذوي1ا�سطراب1ال�سلوك1املقيد1واملتكرر1للحد1من1مثل1هذه1

.(Attwood ,2003)1التجارب1ال�سلبية

اأطفاله���م1 ي�سارك���ون1 االآب���اء1 اأن1 يف1 احلالي���ة1 الدرا�س���ة1 نتائ���ج1 وتتف���ق1
التوحدي���ني1يف1اأن�سط���ة1االأ�س���رة1,1وحتت���اج1اإىل1وق���ت1كب���ري1م���ع1اأطفاله���م1,1مم���ا1
يجع���ل1هذا1ال�سلوك1النمطي1التك���راري1واملقيد1�سعب1لالأطفال1التوحديني1لكي1
يتخل�سوا1منه1,1وينتبهوا1اإىل1االأن�سطة1التي1تريد1االأ�سرة1منهم1م�ساركتهم1فيها111111111111111111111111

(South & et al., 2005)
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والع���الج1االأ�س���ري1يكون1مه���م1بالن�سب���ة1لالأطف���ال1ذوي1ا�سطراب1طيف1
التوح���د1,1الأن���ه1ي�سمح1لالآباء1بالفر����ص1املنا�سبة1للتح�سني1امل�ستم���ر1عرب1�سياقات1
متنوع���ة1,1وللتاأكي���د1عل���ى1ت�سمين���ات1امل�ساع���دة1,1و�س���دق1ا�سرتاتيجي���ات1التدخل1

.11(Mc Conachie&Diggle ,2007)

وتتف���ق1نتائ���ج1الدرا�س���ة1احلالية1م���ع1نتائ���ج1العديد1م���ن1الدرا�سات1التي1
اأثبت���ت1فعالي���ة1الربنام���ج1ال�سلوك���ي1يف1خف�ص1القل���ق1وخف�ص1ال�سل���وك1النمطي1

التكرارى1.

 (Klin et al., 2007; South et al., 2005;1مث���ل1الدرا�س���ات1التالي���ة
(1Zandt et  al., 2007اإىل1اأن1التدخل1االأ�سري1ي�ساعد1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1
طي���ف1التوح���د1على1امل�سارك���ة1يف1االألعاب1املتنوع���ة1واالأن�سطة1اليومي���ة1,1واملرونة1

ال�سلوكية1لها1دورا1ًهاما1ًيف1النمو1العاطفي1.1ويف1خف�ص1ال�سلوكات1التكرارية.

وق���د1اأو�سحت1تقارير1االآباء1باأن1امل�سكالت1التي1يواجهونها1مع1اأطفالهم1
ذوي1ا�سطراب1طيف1التوحد11ترتبط1بنمط1ال�سلوك1املقيد1والتكراري1,1واأطفالهم1
.11(Cheristie, 2010,8)لديهم1�سعوبة1يف1املرونة1مع1التغريات1يف1روتني1االأ�سرة

مل1يتحقق1الفر�ص1الرابع1يف1الدرا�سة1حيث1يرى1الباحث1اأن1هناك1عوامل1
كثرية1�ساعدت1على1زيادة1القلق1لدى1التالميذ1ذوى1ا�سطراب1طيف1التوحد1مما1

ي�ساعد1على1بقاء1ال�سلوكيات1النمطية1التكرارية.

مما1يو�سح1اأن1هناك1عوامل1تدخلت1مل1ت�ساعد1علي1امتداد1تاأثري1الربنامج1
ال�سلوكي1التدريبي1وفاعليته1يف1خف�ص1م�ستوى1ال�سلوك1النمطي1التكرارى1لدي1

االأطفال1ذوى1ا�سطراب1طيف1التوحد1.

يرج���ع1الباحث1هذه1الفروق1بني1القيا�س���ني1البعدى1والتتبعي1اىل1اأن1الفرتة1
الزمني���ة1لتدري���ب1االأطف���ال1ذوى1ا�سط���راب1طيف1التوحد1عل���ى1الفنيات1التي1مت1
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تدريبهم1عليها1يف1الربنامج1املطبق1حتتاج1اىل1فرتة1زمنية1كبرية1,1وهذه1الفرتة1
الزمني���ة1الوجي���زة1بع���د1تطبي���ق1الربنامج1تع���د1غري1كافي���ة1لتحقي���ق1ا�ستمرارية1
فاعلي���ة1الربنام���ج1,1الأن1الزم���ن1ج���زء1م���ن1الع���الج1,1وخا�س���ة1واأنن���ا1نتعام���ل1م���ع1
ا�سطراب1طيف1التوحد1الذى1يحتاج1ايل1فرتة1زمنية1طويلة1للتحقق1من1فاعلية1

كل1فنية1م�ستخدمة1معهم1يف1الربنامج1.

ويو�س���ح1الباحث1عدم1ا�ستمرارية1فاعلي���ة1الفنيات1يف1القيا�سني1البعدى1
والتتبعي1التي1اأ�ستخدمها1يف1الربنامج1لعدم1تطبيق1هذه1الفنيات1بنف�ص1الفاعلية1
اأثن���اء1تطبي���ق1الربنامج1م���ع1املعلمني1واأولي���اء1االأمور1,1وكان1يتمن���ي1الباحث1من1
املعلم���ني1و1اأولياء1االأمور1اأن1ي�ستم���روا1على1نف�ص1النظام1اأثناء1تطبيق1الربنامج1,1
ولكن1ور�ص1العمل1امل�ستمرة1التي1كان1يقوم1بها1الباحث1معهم1مل1تكن1قائمة1بعد1
التطبيق1مما1حد1عدم1تطبيق1الفنيات1بنف�ص1اجلدية1اأثناء1تطبيق1الربنامج1.
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التوحد  ا�صطراب  ذوى  الأطفال  نحو  التعليم  فى  العاملني  اجتاهات 
فى �صوء بع�س املتغريات

اإعداد
د/ اأمين �صامل عبداهلل ح�صن

مدر�س الرتبية اخلا�شة 
معهد الدرا�شات الرتبوية– جامعة القاهرة– جمهورية م�شر العربية

كلية الرتبية واالآداب – جامعة احلدود ال�شمالية – اململكة العربية ال�شعودية

امللخ�س:
1111هدف1البحث1احلايل1اإىل1الك�سف1عن1طبيعة1اجتاهات1العاملني1فى1التعليم1
نحو1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1التوحد,1وتاأٌثر1تلك1االجتاهات1بعدد1من1املتغريات.1
وتكونت1العينة1من1فريق1العمل1مع1ا�سطراب1التوحد1وعددهم1)9(1من1الذكور,1
ال�سمالية1يف1 احلدود1 االبتدائية1يف1مدينة1عرعر1مبنطقة1 ابن1جبري1 مبدر�سة1
ومت1 2015/2014م.1 1436/1435ه,1 الدرا�سي1 للعام1 ال�سعودية,1 العربية1 اململكة1
الباحث(.1 املفتوحة)اإعداد1 االأ�سئلة1 ذات1 املقننة1 ال�سخ�سية1 املقابلة1 ا�ستخدام1
وك�سفت1النتائج1عن1وجود1اجتاهات1ايجابية1ب�سكل1عام1لدى1العاملني1نحو1االأطفال1
ذوى1ا�سطراب1التوحد,1وعدم1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1يف1اجتاهات1العاملني1
الزمني. والعمر1 العمل1 ونوع1 و�سنوات1اخلربة1 الدرا�سي1 املوؤهل1 ملتغريات1 ٌتعزى1

مق��دمة:              
التى1 اليومية1 املواقف1 تلعب1االجتاهات1دورا1حا�سما1يف1حياتنا,1فكثري1من1 1 1 1 1 1
نعي�سها1تتوقف1ردود1اأفعالنا1فيها,1على1املعلومات1املتوفرة1لدينا1وما1ي�ساحبها1
من1م�ساعر1وانفعاالت1لتتكامل1مع1بع�سها1البع�ص1وتدفعنا1للت�سرف1بطريقة1
معينة1جتاه1هذه1املواقف.1وبالقيا�ص1على1ذلك1ت�سغل1االجتاهات1حيزا1هاما1يف1
الرتبية,1وخ�سو�سا1فى1طريقة1التعامل1مع1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1التوحد,1الأن1
م�ساعر1املعلمني1واملتعلمني1واجتاهاتهم1توؤثر1يف1قدرتهم1على1حتقيق1االأهداف1
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امل�سرتك1 والعمل1 االجتماعي1 التفاعل1 على1 قدرتهم1 يف1 توؤثر1 كما1 التعليمية,1
وحتقيق1ذواتهم1كما1ت�ساهم1ب�سورة1كبرية1يف1�سبط1ال�سلوك1االإن�ساين1وتوجهه1

الوجهة1ال�سليمة.1

1111ويعد1ا�سطراب1التوحد1لغزا1حمريا1ومعقدا,1لذلك1حاول1العديد1من1الباحثني1
حل1هذا1اللغز1باإجراء1العديد1من1الدرا�سات1فى1جماالت1خمتلفة1للو�سول1اإىل1
فهم1اأف�سل1لهذا1اال�سطراب,1وللطرق1املنا�سبة1فى1رعاية1االأطفال1امل�سابني1به.1
1Pervasive Developmental Disorder فهو1ا�سطراب1منائي1عام1منت�سر1
اإىل1 يوؤدي1 واالنفعايل,1 واالجتماعي1 املعريف1 النمو1 فى1 حادا1 ق�سورا1 يت�سمن1
حدوث1تاأخر1عام1فى1النمو,1ويرتك1اآثارا1�سلبية1متعددة1على1الكثري1من1جوانبه1
املختلفةCarpenter, M., Pennington, B .& Rogers, S. (2002)1.1وقد1
1Autism Society of America (2003)1عرفته1اجلمعية1االأمريكية1للتوحد
باأنه1اإعاقة1متعلقة1بالنمو1تظهر1عادة1خالل1ال�سنوات1االأوىل1من1عمر1الطفل,1
وتنتج1عن1ا�سطراب1فى1اجلهاز1الع�سبي,1مما1يوؤثر1على1وظائف1املخ,1وال1يرتبط1

هذا1اال�سطراب1باأية1عوامل1عرقية1اأو1اجتماعية.1

كاالآباء1 االأفراد1 تربية1 اأمر1 على1 القائمني1 اجتاهات1 فاإن1 اأخرى1 جهة1 ومن1 1 1 1 1
واملعلمني,1نحو1ذوى1ا�سطراب1التوحد1لها1اعتبارها1اخلا�ص,1نظرا1ملا1ي�سهمون1
به1من1دور1فعال1يف1ت�سكيل1اجتاهات1االأفراد1اأو1مفاهيمهم1اأو1معتقداتهم1نحو1هذا1
اال�سطراب1من1خالل1املعلومات1واالأفكار1التى1يزودنهم1بها,1وهو1ما1يربر1اأهمية1
الك�سف1عن1هذه1االجتاهات1وحتديدها1وحماولة1تعديلها1اإذا1لزم1االأمر,1بحيث1
يزداد1تقبلهم1لهوؤالء1االأطفال1وم�ساعدتهم1من1جهة,1وتاأثريهم1على1تالميذهم1
من1جهة1اأخرى,1فتتكون1لديهم1اجتاهات1اإيجابية1نحو1ا�سطراب1التوحد.1ويرى1
املعلمني1نحو1 اأن1اجتاهات1 1 1Alexander, C. & Strain, P. (1978)كل1من
االأطفال1ذوي1ا�سطراب1التوحد1مهمة1لعدة1اأ�سباب:1اأولها,1اأن1اجتاهات1املعلمني1
ميكن1اأن1تلعب1دورا1حا�سما1يف1دمج1هوؤالء1االأطفال1يف1موؤ�س�سات1التعليم1العادية.1
ثانيها,1اأن1اجتاهات1املعلمني1ميكن1اأن1توؤثر1فى1توقعاتهم1لطالبهم1والتى1من1
�ساأنها1اأن1توؤثر1على1ال�سورة1الذاتية1واالأداء1االأكادميي1لطالبهم.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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م�صكلة البحث: 
1111تتحدد1م�سكلة1البحث1يف1حماولة1الك�سف1عن1طبيعة1اجتاهات1العاملني1يف1
التعليم1نحو1االأطفال1ذوي1ا�سطراب1التوحد,1ملا1لهذه1االجتاهات1من1تاأثريات1
اأنف�سهم1من1ناحية,1وفى1 اأو1�سلبية1يف1اجتاه1االأطفال1التوحديني1نحو1 اإيجابية1
منط1اخلدمات1والربامج1املقدمة1لهم1من1ناحية1اأخرى.1ونظرا1الأن1االجتاهات1
التى1 املعاملة1 فاإن1 ووجدانية,1 معرفية1 اأبعاد1 احتوائها1 مع1 �سلوكيتنا1 يف1 تنعك�ص1
مع1 توافقهم1 يف1 كبري1 ب�سكل1 ت�ساهم1 التوحد1 ا�سطراب1 ذوى1 االأطفال1 يتلقاها1
ب�سكل1 ذلك1 �ساهم1 اإيجابية1 املعاملة1 كانت1 فكلما1 فيه,1 يعي�سون1 الذى1 املجتمع1
كبري1يف1توافق1الطفل1ذى1ا�سطراب1التوحد,1وباملقابل1كلما1كانت1املعاملة1�سلبية1
نتيجة1بع�ص1االأفكار1واملعتقدات1ال�سلبية1ظهر1تاأثري1ذلك1يف1�سلوك1هذا1الطفل.1
الربامج1 لتخطيط1 املناخ1 تهيئ1 اأن1 املعوقني1ميكن1 نحو1 االإيجابية1 فاالجتاهات1
االجتاهات1 حتول1 اأن1 ميكن1 بينما1 وحت�سينها,1 وتطويرها1 لرعايتهم1 الالزمة1
ال�سلبية1نحوهم1دون1ظهور1هذه1الربامج1اإىل1حيز1الوجود)القريطي,1992,263(.1
وك�سفت1بع�ص1الدرا�سات1اأن1اجتاهات1املعلمني1نحو1املعوقني1وتوقعاتهم1عنهم,1
توؤثر1على1اخلدمات1الرتبوية1اخلا�سة1بهذه1الفئة,1واأن1تدنى1اجتاهاتهم1نحو1
املعوقني1تنعك�ص1ب�سكل1�سالب1على1اأفراد1هذه1الفئات1وعلى1حت�سيلهم1الدرا�سي1
من1 كل1 يرى1 وهنا1 ذواتهم.1 عن1 ومفهومهم1 واالجتماعي1 االنفعايل1 وتوافقهم1
لديهم1اجتاهات1 الذين1 املعلمني1 اأن1 1Hannah, M. & Pliner, S.  (1983)
�سلبية1جتاه1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1التوحد1قد1تكون1االآثار1ال�سلبية1على1هوؤالء1
1McGregor, E. & Campbell, E. (2001)1االأطفال1كبرية.1ويوؤكد1كل1من
اأن1اجتاهات1املعلمني1هي1واحدة1من1املتغريات1التي1قد1توؤثر1على1التنفيذ1الفعال1
 Horrocks, J., White,1للتدخالت1العالجية1مع1ا�سطراب1التوحد.1وي�سيف
عليهم1 متر1 املعلمني,1 اجتاهات1 خالل1 من1 G. & Roberts, L. (2008)اأنه1
ر�سائل1القبول1اأو1الرف�ص,1والتي1قد1ت�ساهم1يف1جناح1اأو1ف�سل1بع�ص1التدخالت1
مع1التوحد,1لذا1فاإن1اجتاهات1املعلمني1عامل1مهم1قد1توؤثر1على1جناح1اأو1ف�سل1

التدخالت1العالجية1مع1ا�سطراب1التوحد.111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111
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1111وي�سري1كل1من11Chitiyo, M. & Park, M. (2011)اإىل1اأن1اجتاهات1املعلمني1
نحو1االأطفال1ذوي1التوحد1مهمة1فقد1توفر1م�سدرا1قًيما1للمعلومات1ٌت�ستخدم1
يف1تطوير1تدريب1املعلمني1وبرامج1التطوير1املهني,1واأنه1على1الرغم1من1اأهمية1
ا1 اجتاهات1املعلمني1نحو1االأطفال1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة,1مازال1هناك1نق�سً
فى1البحوث1التى1تناولت1اجتاهات1املعلمني1نحو1ا�سطراب1التوحد,1فقد1ٌن�سرت1
ال�سعوبات1 اأهم1 فاإن1من1 وانطالقا1من1هذا1 املو�سوع.1 قليلة1حول1هذا1 درا�سات1
والتى1يجب1التغلب1عليها1هى1التعرف1على1االجتاهات1نحو1ا�سطراب1التوحد1
هوؤالء1 مع1 التعامل1 يف1 ريادي1 بدور1 يقومون1 الذين1 اأولئك1 وبخا�سة1 ور�سدها,1
مدير1 من1 بداية1 العمل1 فريق1 ي�سمل1 مبا1 التعليمية1 املوؤ�س�سات1 داخل1 االأطفال1
املدر�سة1والوكالء1مرورا1باالأخ�سائيني1االجتماعيني1والنف�سيني1حتى1ن�سل1اإىل1
معلم1الف�سل,1وعلى1الرغم1من1ذلك1فهناك1ندرة1فى1البحوث1العربية1)فى1حدود1
علم1الباحث(1التي1تناولت1بالدرا�سة1والتحليل1اجتاهات1العاملني1نحو1ا�سطراب1
التوحد,1ومن1ثم1تظهر1احلاجة1للبحث1احلايل.1وميكن1حتديد1م�سكلة1الدرا�سة1

فى1الت�ساوؤالت1التالية:
-1ما1طبيعة1اجتاهات1العاملني1يف1التعليم1نحو1ا�سطراب1التوحد؟

املوؤهل1 باختالف1 التوحد1 ا�سطراب1 نحو1 العاملني1 اجتاهات1 تختلف1 هل1 1-
الدرا�سي1العلمي؟

اخلربة1 باختالف1 التوحد1 ا�سطراب1 نحو1 العاملني1 اجتاهات1 تختلف1 هل1 1-
التدري�سية؟

-11هل1تختلف1اجتاهات1العاملني1نحو1ا�سطراب1التوحد1باختالف1نوع1العمل؟
العمر1 باختالف1 التوحد1 ا�سطراب1 نحو1 العاملني1 اجتاهات1 تختلف1 هل1 1 1-

الزمنى؟

اأهداف البحث: 
1111111يهدف1البحث1احلايل1اإىل:

11 ذوى1- االأطفال1 نحو1 التعليم1 فى1 العاملني1 اجتاهات1 طبيعة1 عن1 الك�سف1
ا�سطراب1التوحد.1
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21 الك�سف1عن1الفروق1يف1اجتاهات1العاملني1نحو1ا�سطراب1التوحد1باختالف1-
متغريات1املوؤهل1الدرا�سي1و�سنوات1اخلربة1ونوع1العمل1والعمر1الزمني.

اأهمية البحث:
11 مُيكن1- مبا1 التوحد,1 ا�سطراب1 ذوي1 االأطفال1 مع1 العاملني1 اجتاهات1 ر�سد1

املهتمني1اال�سرت�ساد1بها1�سواء1فى1اجلامعات1اأو1�سانعي1ال�سيا�سات1فى1امليدان1
الرتبوي.1

21 التوحد1واقرتاح1- ا�سطراب1 �سلبية1نحو1 الك�سف1عن1مدى1وجود1اجتاهات1 1
االجراءات1املنا�سبة1لتعديلها.

31 تدريبية1- ودورات1 وخدمات1 برامج1 تقدمي1 فى1 ت�سهم1 قد1 بنتائج1 اخلروج1
للقائمني1على1رعاية1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1التوحد.

م�صطلحات البحث الإجرائية:
11111ميكن1تعريف1م�سطلحات1البحث1على1النحو1التايل:

1 ا�سطراب التوحد:                                               -
 American psychiatric“1»19941111تعرفه1اجلمعية1االأمريكية1للطب1النف�سي
11Associationباأنه,1اأحد1اال�سطرابات1النمائية1املنت�سرة,1ويت�سف1باخل�سائ�ص1
التالية:1ق�سور1فى1التفاعل1االجتماعي,1ق�سور1فى1عمليات1التوا�سل,1واأمناط1

�سلوك1واهتمامات1واأن�سطة1مقيدة1منطية1وتكرارية.

1 الت��جاه:-
املعرفية,1 تقييماته1 �سوء1 فى1 التف�سيل1 عدم1 اأو1 للتف�سيل1 الفرد1 ميول1 هو1 1 1 1 1
واملعلومات1 املو�سوعات1 بع�ص1 جتاه1 للت�سرف1 وميوله1 العاطفية,1 وم�ساعره1

.(Boone, L. & Kurtz, D., 2002, 281)

1 العاملني يف التعليم: -
التوحد)االإداريني,1 ا�سطراب1 ذوى1 االأطفال1 مع1 العمل1 فريق1 اأفراد1 هم1 1 1 1 1
االبتدائية1 اخلا�سة1 الرتبية1 وبرامج1 مدار�ص1 يف1 واالأخ�سائيني(1 واملعلمني,1

مبدينة1عرعر1باحلدود1ال�سمالية.
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الإط�������ار الن�ظري:111
 اأول: ا�سطراب التوحد:

1111يرجع1الف�سل1اإىل1»كانر«1يف1حتديد1فئة1ا�سطراب1التوحد,1ففى1عام19431م,1
مع1 تت�سابه1 ال1 �سلوكيات1 يف1 ا�سرتكوا1 111طفال1 فيها1 و�سف1 درا�سة1 »كانر«1 ن�سر1
و�سف1 ال�سلوكيات1حتت1 هذه1 اإدراج1 اقرتح1 ولذا1 اآنذاك.1 عرفت1 ا�سطرابات1 اأية1
ت�سخي�سي1جديد1ومنف�سل1اأطلق1عليه1ا�سم1التوحد1الطفويل1وبهذه1الدرا�سة,1
وي�سري1 التوحد)م�سطفى؛ال�سربيني,2011,22(.1 تاريخ1 ابتداأ1 الت�سخي�ص1 وهذا1
هو1 االأطفال1 هوؤالء1 ما1مييز1 اأهم1 اأن1 كانر«1الحظ1 1« اأن1 اإىل1 1)13 يو�سف)1,2004
اليونانية1 الكلمة1 اإىل1 جلاأ1 لذا1 املطلق,1 اخلا�ص1 عاملهم1 نطاق1 داخل1 االنعزال1
)Autos(1وتعنى1النف�ص1للتعبري1عن1هذه1احلالة.1ومنذ1عام119431ا�ستخدمت1
اأكرث1 اأن1 اإال1 االإعاقة,1 هذه1 تعريف1 حماوالت1 فى1 وخمتلفة1 كثرية1 ت�سميات1
امل�سطلحات1ا�ستخداما1ًفى1االآونة1االأخرية1هو1م�سطلح1“ا�سطراب1التوحد”.

1111وميكن1النظر1اإىل1ا�سطراب1التوحد1على1اأنه1ا�سطراب1معقد1واأنه1ا�سطراب1
الطفل,1 �سخ�سية1 جوانب1 من1 العديد1 على1 �سلبيا1ً يوؤثر1 منت�سر,1 اأو1 عام1 منائي1
ويظهر1على1هيئة1ا�ستجابات1�سلوكية1قا�سرة1و�سلبية1فى1الغالب1تدفع1بالطفل1
واإعاقة1 عقلية,1 اإعاقة1 اأنه1 على1 اإليه1 النظر1 يتم1 كما1 ذاته1 حول1 التقوقع1 اإىل1
اجتماعية,1وعلى1اأنه1اإعاقة1عقلية1واجتماعية1متزامنة1اأى1حتدث1فى1ذات1الوقت,1
وكذلك1على1اأنه1منط1من1اأمناط1ا�سطرابات1طيف1االجرتار1يت�سم1بق�سور1فى1
ال�سلوكيات1االجتماعية,1والتوا�سل,1واللعب1الرمزي,1ف�ساًل1عن1وجود1�سلوكيات1
واهتمامات1منطية1وتكرارية1ومقيدة1)حممد,2008,2501(.1وقد1اأثبتت1الدرا�سات1
اأو1 ال�سلوكية1 اال�سطرابات1 �سمن1 يندرج1 ال1 التوحد1 ا�سطراب1 اأن1 احلديثة1
االنفعالية1واإمنا1هو1ا�سطراب1فى1النمو1يرجع1اإىل1خلل1ع�سبي1يوؤثر1فى1وظائف1
الدماغ1ولي�ص1له1عالقة1بالظروف1االجتماعية1اأو1االأ�سرية1اأو1العرقية1اأو1امل�ستوى1
باإعاقة1 العامة1 النمائية1 اال�سطرابات1 وتت�سف1 التعليمي)ال�سريف,2011,219(.1
نوعية1فى1تطور1التفاعالت1االجتماعية1املتبادلة1ومنوها,1وفى1مهارات1االت�سال1
اللفظية1وغري1اللفظية,1وفى1القدرة1على1التخيل,1وتختلف1�سدة1هذه1االإعاقات1
والتعبري1عنها1من1طفل1الآخر,1وكثريا1ما1يرافق1هذه1االإعاقات1اأ�سكااًل1من1ت�سوه1
اأو1تاأخر1فى1بع�ص1جوانب1النمو1مثل1القدرات1العقلية)الدهم�سي,2006,210(.
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1111وتقدر1اجلمعية1االأمريكية1ال�سطراب1التوحدA.S.A (2003),1انت�ساره1مع1
االأعرا�ص1امل�ساحبة1له1بن�سبة111من1بني1250�سخ�ص,1وتزداد1ن�سبة1االإ�سابة1بني1
النف�سي1 للطب1 االأمريكية1 وت�سري1اجلمعية1 1.)1 1:4( بن�سبة1 البنات1 االأوالد1عن1
1A.P.A.(2013)اإىل1ارتفاع1ن�سب1انت�سار1ا�سطراب1التوحد1يف1الواليات1املتحدة1
ما1 الوا�سح1 غري1 من1 ويبقى1 ال�سكان,1 من1 1%1 اإىل1 لت�سل1 البالد1 من1 وغريها1
الدليل1 معايري1 �سوء1 الت�سخي�ص1يف1 التو�سع1يف1 تعك�ص1 املعدالت1 ارتفاع1 كان1 اإذا1
طيف1 عتبة1 على1 هى1 التي1 احلاالت1 لت�سمل1 الرابع,1 واالإح�سائي1 الت�سخي�سي1
زيادة1 هناك1 اأن1 اأم1 الدرا�سة.1 منهجية1 يف1 واالختالفات1 الوعى,1 وزيادة1 التوحد,1
حقيقية1يف1وترية1انت�سار1طيف1ا�سطراب1التوحد(D.S.M.5,2013,. 55) 1وعن1
فاأو�سحت1رئي�سة1 ال�سعودية1 العربية1 اململكة1 التوحد1يف1 انت�سار1ا�سطراب1 مدى1
جمعية1التوحد1باململكة,1اأن1عدد1امل�سابني1با�سطراب1التوحد1يف1ال�سعودية1بلغ1
بالتعاون1 �سعود1 امللك1 اأعدتها1جامعة1 التى1 األف1م�ساب,1وفقا1لالإح�ساءات1 1250
العالج1 يتلقون1 الذين1 عدد1 واأن1 والتقنية,1 للعلوم1 عبدالعزيز1 امللك1 مدينة1 مع1
يظهر1من1خالل1 ثم1 ومن1 18400م�ساب)طلبة,2012(.1 الوطن1 خارج1 والتاأهيل1
هذا1العر�ص1اأن1ا�سطراب1التوحد1يت�سف1بخ�سائ�ص1جتعل1البع�ص1ينظر1اإليه1
على1اأنه1اإعاقة1عقلية1خال�سة1اأو1تغلب1عليه1االإعاقة1اأو1ا�سطراب1وم�سكلة1معقدة,1
والعاملني1 املجتمع1عموما1 اأفراد1 اجتاهات1 تباين1 اآخر1يف1 اأو1 ب�سكل1 ي�ساهم1 مما1
معهم1خ�سو�سا1نحو1هذا1اال�سطراب1وهو1ما1ي�سعى1البحث1احلايل1للك�سف1عنه.1

ثانيا: الت��ج�����اه:
ملا1 النف�ص1االجتماعي1 االأ�سا�سية1يف1علم1 املفاهيم1 1يعترب1مفهوم1االجتاه1من1 1 1 1
لالجتاهات1من1اأهمية1يف1القدرة1على1التف�سري1والتنبوؤ1بال�سلوك1االإن�ساين,1اأما1
بالن�سبة1لتعريف1م�سطلح1االجتاه1ف�ساأنه1�ساأن1العديد1من1امل�سطلحات1النف�سية1
التى1تتعدد1تعريفاتها1تبعا1لتعدد1املدار�ص1النف�سية,1فيمكن1تعريفه1باأنه1ا�ستعداد1
اأو1 املبادئ1 اأو1 االأ�سخا�ص1 حيال1 الفرد1 ا�ستجابات1 يحدد1 ن�سبي1 ثابت1 مكت�سب1

االأفكار)ربيع,2013,2061(.1

جتاه1 معني1 موقف1 اتخاذ1 نحو1 الفرد1 ميل1 باأنه1 طه)2006,559(1 ويعرفه1 1 1 1 1
اأ�سخا�ص1اأو1اأ�سياء1اأو1اأحداث1اأو1تبني1فكرة,1وذلك1يف1�سورة1�سعور1بالتف�سيل1اأو1

عدم1التف�سيل.
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1111ويعرف)Schffman, L.& Kanuk, L. (2000,2001االجتاه1باأنه1اال�ستعداد1
اأم1 ايجابيا1 ال�سلوك1 هذا1 كان1 �سواء1 ومتوافق,1 من�سجم1 ب�سكل1 لل�سلوك1 والتهيوؤ1

�سلبيا1جتاه1هدف1معني.

بناء1على1 التى1تتكون1 الوجدانية1للفرد1 باأنه1احلالة1 1ويعرفه1خليفه)2002(1 1 1 1
ما1يوجد1لديه1من1معتقدات1وت�سورات1فيما1يتعلق1مبو�سوع1ما,1وتدفعه1هذه1
احلالة1يف1معظم1االأحيان1اإىل1القيام1بعدد1من1اال�ستجابات1يتحدد1من1خاللها1

مدى1رف�ص1الفرد1اأو1قبوله1لهذا1املو�سوع.

معني1 كيان1 لتقومي1 نف�سي1 ميل1 باأنه1 االجتاه,1 العنزي)2000,232(1 ويعرف1 1 1 1 1
بدرجة1من1التف�سيل1اأو1عدم1التف�سيل.

�سلوكية1 تنظيمات1 عن1 عبارة1 باأنه1 فراج)1999,132(1 احلاروين؛1 ويعرفه1 1 1 1 1
يكت�سبها1الفرد1خالل1التن�سئة1االجتماعية1وعن1طريق1معايري1ثقافية1وخربات1
املو�سوعات1 خل�سائ�ص1 تقوميية1 معايري1 على1 �سمنيا1 ت�ستمل1 وهى1 انفعالية,1

واالأ�سياء1واالأ�سخا�ص1واملواقف1املختلفة1التى1ت�سكلت1نحوها.

1111ويعرفه1القذايف)1995,48(1باأنه1حالة1نف�سية1تبدو1على1�سكل1ردود1اأفعال1جتاه1
قبول1اأو1رف�ص1مو�سوع1ما1اأو1اأمر1اجتماعي1بطريقة1مميزة1للفرد.

ال�سباعي,1 ح�سني؛1 با�سا,1 ماهر؛1 الهواري,1 ال�سيد1حممد؛1 خريي,1 ويعرفه1 1 1 1 1
العقلي1 اال�ستعداد1 من1 حالة1 باأنه1 1)1986,23( احلميد1 عبد1 �سفوت,1 اأ�سامة؛1
ا�ستجابات1 توجيه1 على1 وتعمل1 واخلربة,1 التجربة1 خالل1 من1 تتكون1 الع�سبي1

الفرد1نحو1املو�سوعات1واملواقف1التى1ترتبط1بهذا1االجتاه.

املعتقدات1 اأن1االجتاه,1جمموعة1منظمة1من1 1ويرى1عبدالفتاح1)1985,571(1 1 1 1
وامل�ساعر1تدفعنا1اإىل1ال�سلوك1بطريقة1معينة.
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باأنه1حالة1من1اال�ستعداد1 1يت�سح1من1خالل1هذا1العر�ص1لتعريفات1االجتاه1 1 1 1
الفرد1 يكت�سبها1 وامل�ساعر,1 املعتقدات1 من1 منظمة1 وجمموعة1 الع�سبي,1 العقلي1
خالل1التن�سئة1االجتماعية,1وتدفعه1اإىل1ال�سلوك1جتاه1قبول1اأو1رف�ص1مو�سوع1

ما1ويت�سم1بالثبات1الن�سبي.1ومن1ثم1يظهر1اأن1لالجتاه1ثالثة1مكونات1هى:
مما1 االجتاه,1 مو�سوع1 عن1 املنا�سبة1 املعلومات1 بتوفر1 ويرتبط1 املعريف:1 اجلانب1
واجلانب1 الفرد.1 لدى1 معتقدات1 �سكل1 على1 تبدو1 اجتاهات1 بناء1 على1 ي�ساعد1
االنفعايل)الوجداين(:1وهو1اال�ستجابة1الوجدانية1نحو1تقبل1اأو1رف�ص1مو�سوع1
ما,1ويبدو1على1�سكل1م�ساعر1جتاه1اأو1�سد1�سئ1ما.1واجلانب1ال�سلوكي:1وهو1�سلوك1

الفرد1نحو1مو�سوع1االجتاه,1ويبدو1على1�سكل1اأداء)القذايف,205-2010,204(11

اأما تكوين الجتاه فيمر اأثناء تكوينه باملراحل التالية:

به1أ-  حتيط1 التى1 املثريات1 الفرد1 فيها1 يدرك1 املعرفية:1 الإدراكية  املرحلة 
ويتعرف1عليها,1ومن1ثم1تتكون1لديه1اخلربات1واملعلومات1التى1ت�سبح1اإطارا1

معرفيا1لهذه1املثريات1والعنا�سر.
هذه1ب-  مع1 تفاعله1 ح�سيلة1 بتقييم1 الفرد1 فيها1 يقوم1 التقييمية:1 املرحلة   

العنا�سر1واملثريات,1وي�ستند1يف1عملية1التقييم1اإىل1االإطار1االإدراكي1املعريف1
مبا1فيه1من1متغريات1مو�سوعية1مثل1خ�سائ�ص1االأ�سياء1ومقوماتها,1ومن1
والتميز1وهى1 والت�سابه1 التطابق1 واأبعاد1 الذات,1 ذاتية1مثل1�سورة1 متغريات1

جميعها1تعتمد1على1ذاتية1الفرد1واأحا�سي�سه1وم�ساعره.
مع1 الفرد1 لعالقة1 بالن�سبة1 احلكم1 اإ�سدار1 مرحلة1 وهى1 التقريرية:1 املرحلة  ج- 
موجبا1 االجتاه1 يكون1 موجبا1 احلكم1 كان1 فاإذا1 البيئة,1 عنا�سر1 من1 عن�سر1

لدى1الفرد1والعك�ص1�سحيح)�سعد,1998,3611(.

1111وهناك1عدة1عوامل1على1درجة1كبرية1من1االأهمية1توؤثر1يف1تكوبن1االجتاهات1
وتدعم1منوها1منها:

11 تاأثري1التعلم,1الأن1التعلم1يزود1الفرد1مبعلومات1ت�ساعد1على1منو1االجتاهات,1-
فكلما1طالت1فرتة1التعلم1بداأت1اجتاهات1الفرد1بالتحرر1من1منط1التقليد1

والتوارث1يف1العادات.
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21 تاأثري1االأ�سرة,1اإذ1اأن1اجتاهات1االأ�سرة1اخلا�سة1وما1تقدمه1من1تعزيز1لبع�ص1-
اأ�ساليب1ال�سغار1ال�سلوكية,1له1تاأثريا1عميقا1على1تكوين1اجتاهاتهم1ومنوها.

31 تاأثري1االأ�سدقاء,1ويعد1عاماًل1مهًما1ي�ساعد1يف1تكوين1االجتاهات1ومنوها1يف1-
وقت1مبكر.

41 تاأثري1و�سائل1االإعالم,1والتى1ت�ساهم1يف1تكوين1اأو1تدعيم1االجتاهات.-
51 تاأثري1العمر,1هناك1بع�ص1االآراء1تقول1اأن1الفرتة1احلا�سمة1لتكوين1االجتاهات1-

تقع1ما1بني1)12-301(1�سنة1حيث1تتبلور1وت�ستقر.
61 اأو1- امليل1 زوايا1 من1 املتبادلة1 العوامل1 بها1 واملق�سود1 ال�سخ�سية,1 اجلاذبية1

وهى1 االجتاهات1 تغيري1 اإىل1 توؤدى1 والتى1 االأفراد1 بني1 النفور1 اأو1 امليل1 عدم1
العوامل1واملوؤثرات1التى1متنح1الفرد1القابلية1على1تكوين1اأو1تدعيم1اأو1تغيري1

االجتاهات1لدى1االآخرين1)ال�سامرائي,166-2006,165(.111111111

1111ومن1اأهم1خ�سائ�ص1االجتاهات1اأنها1متثل1عالقة1بني1ال�سخ�ص1ومو�سوع1معني,1
واأنها1قابلة1للتغيري1والتطوير1يف1ظل1ظروف1معينة,1وقد1تكون1قوية1اأو1�سعيفة1
والتنبوؤ1بها)الداهري,2008,220(.1كما1 نحو1مو�سوع1معني,1كما1ميكن1قيا�سها1
اأنها1تت�سف1بالثبات1واال�ستمرارية1الن�سبية,1اإذ1تعد1االجتاهات1مبثابة1ا�ستعدادات1
االجتاهات1 وتعد1 التعلم.1 اأو1 التجربة1 اأو1 اخلربة1 طريق1 عن1 مكت�سبة1 وجدانية1
عملية1معرفية1ذهنية1معقدة,1الأنها1ذات1اأنواع1متعددة1وكثرية.1كما1اأنها1منظمة1
املعريف1 التنظيم1 يف1 البع�ص1 ببع�سها1 مت�سلة1 اأنها1 مبعنى1 ديناميكيا,1 تنظيما1
للفرد.1واأنها1حتدد1تقومي1الفرد1للمنبهات1االجتماعية.1وقد1تتعدد1االجتاهات1
اأو1ايجابية,1ولكنها1ال1 املتعلقة1مبوقف1حمدد.1واأن1االجتاهات1قد1تكون1�سلبية1

تكون1حمايدة)ال�سرييف,2005,1121(.1

اأربع1وظائف1مهمة1 دورا1حيويا1يف1حياتنا1فلالجتاهات1 االجتاهات1 وتلعب1 1 1 1 1 1
من1 الكثري1 حتقيق1 يف1 االجتاهات1 ت�ساعد1 حيث1 تكيفية1 وظيفة1 لها1 اأن1 اأولها:1
اأهداف1ال�سخ�ص1وتزويده1بالقدرة1على1التوافق1مع1املواقف1اجلديدة.1وثانيها:1
اأن1لها1وظيفة1تنظيمية1حيث1تك�سب1ال�سخ�ص1معايري1واأطر1مرجعية1لتنظيم1
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تتولد1 ال�سخ�ص1عندما1 اأن1 دفاعية1من1حيث1 لها1وظيفة1 اأن1 وثالثها:1 خرباته.1
تغريات1 اإحداث1 عند1 الذات1 عن1 دفاعية1 بوظيفة1 تقوم1 جديدة1 اجتاهات1 لديه1
يف1البيئة.1ورابعها:1اأن1االجتاهات1ت�ساعد1ال�سخ�ص1على1احل�سول1على1املعرفة1

الكت�ساب1معان1للعامل1املحيط1به1)الداهري,2008,220(.

النف�سية,1ومنها1 البحوث1والدرا�سات1 اأما1عن1طرق1قيا�ص1االجتاهات1ت�سري1 1 1 1 1
منها:1 النف�سية1 االجتاهات1 لقيا�ص1 عديدة1 طرق1 وجود1 اإىل1 1,)2001( من�سور1
طرق1تعتمد1على1التعبري1اللفظي1للفرد,1وطرق1تعتمد1على1املالحظة1الب�سرية1
ل�سلوك1الفرد,1وطرق1تعتمد1على1قيا�ص1التعبريات1االنفعالية1للفرد.1ومن1ثم1
يت�سح1من1خالل1هذا1العر�ص1اأن1االجتاهات1لها1جوانب1ثالث1وتتاأثر1بالعديد1
من1العوامل1واملتغريات1وهناك1العديد1من1و�سائل1قيا�سها,1وهو1ما1�سوف1يراعى1

فى1البحث1احلايل1للك�سف1عن1االجتاهات1نحو1ا�سطراب1التوحد.1

درا�صات وبحوث �صابقة:
ال�سلة1مبتغريات1 ال�سابقة1ذات1 البحوث1والدرا�سات1 اتيح1للباحث1عددا1من1 1 1 1 1
البحث,1وقد1مت1تق�سيمها1اإىل1حمورين1هما:1درا�سات1تناولت1اجتاهات1العاملني1
مع1ذوى1االإعاقة1عموما,1ودرا�سات1تناولت1االجتاهات1مع1ذوى1ا�سطراب1التوحد,1

وذلك1على1النحو1التايل:1111

املحور الأول: درا�سات تناولت اجتاهات العاملني مع فئات الإعاقة:
1111هدفت1درا�سة1جمعيان؛1ال�سهري)2013(1اإىل1التعرف1على1اجتاهات1املعلمني1
نحو1دمج1االأطفال1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1يف1املدار�ص1احلكومية,1وعالقتها1
واخلربة1 الدرا�سي1 والتخ�س�ص1 العلمي1 واملوؤهل1 واجلن�ص1 اجلن�سية1 مبتغريات,1
)اإعداد1 ليكرت1 ملقيا�ص1 وفقا1 االجتاهات1 ا�ستبانة1 ا�ستخدام1 ومت1 التدري�سية.1
من1 االأردنيني1 املعلمني1 من1 ع�سوائية1 بطريقة1 العينة1 واختريت1 الباحثان(.1
املدار�ص1احلكومية1يف1مديرية1الزرقاء1بلغ1عددها1)150(1معلما1ومعلمة,1وعينة1
مماثلة1من1املعلمني1ال�سعوديني1يف1مديرية1الرتبية1والتعليم1ملحافظة1بي�سة1بلغ1
عددها1)150(1معلما1ومعلمة.1واأظهرت1النتائج1اأن1اجتاهات1املعلمني1نحو1دمج1

هوؤالء1االأطفال1كانت1ب�سكل1عام1حمايدة.
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1111وهدفت1درا�سة1العجمي)2012(1اإىل1الوقوف1على1اجتاهات1املديرين1واملعلمني1
العاملني1مبدار�ص1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة,1ومدار�ص1التعليم1العام)املدار�ص1
وبلغت1 الرتبوي.1 الدمج1 نحو1 للمعاقني(,1 ف�سول1 بها1 التى1 واملدار�ص1 العادية1
من1 مقيا�سا1 الباحث1 وا�ستخدم1 واملعلمني,1 املديرين1 من1 1)974( الدرا�سة1 عينة1
اإعداده1لقيا�ص1االجتاهات1نحو1عملية1الدمج.1وتو�سلت1الدرا�سة1اإىل1اأن1االجتاه1
اخلا�سة1 الرتبية1 فئات1 اأكرث1 احلركية1 االإعاقة1 واأن1 ايجابيا,1 كان1 الدمج1 نحو1
التعلم,1 وبطء1 العقلي,1 والتفوق1 التعلم,1 كل1من1�سعوبات1 يتلوها1 للدمج1 قبوال1
وا�سطرابات1النطق1والكالم1ثم1االإعاقة1ال�سمعية1واالإعاقة1الب�سرية,1ومن1ثم1

كل1من1متالزمة1داون,1والتوحد,1واالإعاقة1الذهنية,1وال�سلل1الدماغي.

نحو1 االجتاهات1 على1 التعرف1 حموري)2012(1 ال�سوامله؛1 درا�سة1 وهدفت1 1 1 1 1
طلبة1 من1 عينة1 لدى1 املتغريات1 ببع�ص1 وعالقتها1 اخلا�سة1 الرتبية1 تخ�س�ص1
طلبة1 جميع1 العينة1 و�سملت1 باالأردن.1 جدارا1 جامعة1 يف1 اخلا�سة1 الرتبية1 ق�سم1
ومت1 طالبة.1 و)58(1 طالبا1 1)32( منهم1 وطالبة1 طالبا1 وعددهم)90(1 الق�سم1
ا�ستخدام1مقيا�ص1اجتاهات1طلبة1الرتبية1اخلا�سة1نحو1جمال1تخ�س�سهم)اإعداد1
الباحثان(.1وتو�سلت1الدرا�سة1اإىل1اأن1اجتاهات1طلبة1الرتبية1اخلا�سة1فى1جامعة1
جدارا1نحو1جمال1تخ�س�سهم1كانت1متو�سطة1وعدم1وجود1فروق1ٌتعزى1للجن�ص.1
الثانية1 الدرا�سية1 ال�سنوات1 يف1 تخ�س�سهم1 نحو1 اجتاهاتهم1 منو1 اإىل1 باالإ�سافة1

والثالثة1والرابعة1وب�سكل1يتنا�سب1طرديا1مع1امل�ستوى1التح�سيلي.

1111وهدفت1درا�سة1عبداحلميد)2011(1حتديد1اجتاهات1معلمي1الرتبية1اخلا�سة1
ومعلمي1الرتبية1العامة1نحو1املوهبة1لدى1املعاقني1عقليا.1وتنوعت1اأدوات1الدرا�سة1
بني1قائمة1من1الر�سومات1قام1بر�سمها1اأفراد1معاقون1عقليا,1وقائمة1ا�ستجابات1
على1هذه1الر�سومات1وا�ستبانة1اجتاهات1املعلمني1نحو1املوهبة1لدى1املعاقني1عقليا1
واملقابلة.1وتكونت1عينة1الدرا�سة1من1)40(1معلما1ومعلمة1من1مدر�سة1الرتبية1
الفكرية1ومدر�سة1اأحمد1اأمني1االبتدائية1باالإ�سماعيلية.1وتو�سلت1الدرا�سة1اإىل1
اأن1اجتاهات1معلمي1الرتبية1اخلا�سة1والتعليم1العام1نحو1املوهبة1لدى1املعاقني1
عقليا1كانت1�سلبية1على1قائمة1اال�ستجابة1على1اللوحات.1كما1اأن1اجتاهات1معلمي1
الرتبية1اخلا�سة1على1اال�ستبانة1يف1القيا�ص1القبلي1والبعدي1مل1تكن1دالة.1يف1حني1
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كانت1اجتاهات1معلمي1الرتبية1العامة1على1اال�ستبانة1يف1القيا�ص1القبلي1�سلبية1
ولكنها1تغريت1بعد1املقابلة1لت�سبح1دالة1يف1القيا�ص1البعدي1واأ�سبحت1ايجابية.1111

1111وهدفت1درا�سة1م�سعود)2009(1التعرف1على1اجتاهات1مدراء1املدار�ص1العادية1
املدار�ص1 مدراء1 العينة1 و�سملت1 الفكرية.1 االإعاقة1 ذوى1 التالميذ1 دمج1 نحو1
)ابتدائي-1 امل�ستويات1 يف1 فكرية1 تربية1 برامج1 فيها1 يوجد1 التى1 احلكومية1
متو�سط-1ثانوي(1وفى1مناطق1تعليمية1خمتلفة1من1اململكة1العربية1ال�سعودية1
الذكور1 )135(1مدر�سة1وجميعهم1من1 اأ�سل1 )67(1مديرا1من1 املدراء1 عدد1 وبلغ1
فقط.1وتو�سلت1اإىل1اأن1هناك1حت�سنا1كبريا1يف1االجتاهات1االيجابية1لدى1املدراء1
ايجابي1يف1جمال1حت�سني1 اأثر1 له1 الدمج1 واأن1 الفكرية1 االإعاقة1 ذوى1 دمج1 نحو1

اجتاهات1املعلمني1والطلبة1العاديني1نحو1التالميذ1ذوى1االإعاقة1الفكرية.1

املعلمني1 اجتاهات1 على1 التعرف1 منيب)2009(1 �سليمان؛1 درا�سة1 وهدفت1 1 1 1 1
و�سملت1 اخلا�سة.1 الرتبية1 ميدان1 يف1 االأطفال1 مع1 العقاب1 ا�ستخدام1 نحو1
الثالثة)العقلية- االإعاقات1 يف1جماالت1 واملعلمات1 املعلمني1 من1 عينة1 الدرا�سة1
ال�سمعية-الب�سرية(.1و�سملت1االأدوات1مقيا�ص1اجتاهات1املعلمني1نحو1ا�ستخدام1
العقاب)اإعداد1الباحثان(.1وتو�سلت1الدرا�سة1اإىل1وجود1عالقة1ارتباطية1موجبة1
بني1اجتاهات1معلمي1الرتبية1اخلا�سة1نحو1ما1ي�ستخدمونه1من1اأ�سكال1العقاب1
وبني1االأ�سباب1والدوافع1التى1تدفعهم1ال�ستخدام1العقاب,1كما1اأكدت1وجود1عالقة1
ارتباطية1�سالبة1دالة1بني1اجتاهات1املعلمني1نحو1اأ�سباب1ا�ستخدام1العقاب1ونتائج1
اأ�سباب1 العقاب,1ووجود1فروق1دالة1بني1اجتاهات1معلمي1الرتبية1اخلا�سة1نحو1
تعزى1 العقاب1 اأ�سكال1 نحو1 دالة1 فروق1 ووجود1 اخلربة.1 ملتغري1 تعزى1 العقاب1

ملتغريات1نوع1االإعاقة1واخلربة1والتفاعل1بني1متغريي1اجلن�ص1واخلربة.

1111وهدفت1درا�سة1العتيبي)2008(1التعرف1على1اجتاهات1العاملني1مع1التالميذ1
العمر,1 مبتغريات1 االجتاهات1 تلك1 تاأثر1 ومدى1 اخلا�سة1 االحتياجات1 ذوى1
و�سنوات1اخلربة,1وامل�ستوى1التعليمي,1وفئة1االإعاقة.1و�سملت1العينة1)1423(1من1
والتعليم1 الرتبية1 لوزارة1 التابعة1 الرتبية1اخلا�سة1 العاملني1يف1معاهد1وبرامج1
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يف1اململكة1العربية1ال�سعودية,1ومت1ا�ستخدام1مقيا�ص1اجتاهات1العاملني1مع1ذوى1
اجتاهات1 وجود1 اإىل1 الدرا�سة1 وتو�سلت1 الباحث(.1 اخلا�سة)اإعداد1 االحتياجات1
التالميذ1 نحو1 اخلا�سة1 الرتبية1 وبرامج1 معاهد1 العاملون1يف1 يحملها1 ايجابية1

ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1واإن1اختلفت1باختالف1متغريات1الدرا�سة.111111

فى1 املعلمات1 اجتاهات1 طبيعة1 عن1 الك�سف1 اإىل1 اأبكر)2003(1 درا�سة1 وهدفت1 1 1 1 1
التدري�ص1لل�سم,1ومعرفة1 ال�سعودية1نحو1مهنة1 العربية1 باململكة1 االأمل1 معاهد1
التدريبية.1 واالحتياجات1 املهني1 االإعداد1 حيث1 من1 ال�سم1 معلمات1 واقع1
بني11111111111111111111111111111111 اخلربة1 �سنوات1 وتراوحت1 �سمعي.1 م�سار1 من1 معلمة1 العينة)167(1 وبلغت1
)101:1(1�سنة,1بجميع1مراحل1التعليم)متهيدي-1ابتدائي-اإعدادي–ثانوي(1ومت1
ا�ستخدام1مقيا�ص1اجتاه1معلمات1ال�سم1نحو1املهنة.1واأ�سفرت1النتائج1عن1وجود1
ووجود1 مرتفع,1 مبعدل1 ال�سم1 تدري�ص1 نحو1 املعلمات1 لدى1 اإيجابية1 اجتاهات1
عالقة1دالة1بني1االجتاهات1االإيجابية1نحو1تدري�ص1ال�سم1واالعداد1املهني1لهن.
امل�سكالت1التى1يعانى1منها1 اأهم1 11وهدفت1درا�سة1خريي)1999(1التعرف1على1 1 1
هذه1 نحو1 اخلا�سة1 الرتبية1 معلمي1 واجتاهات1 التعليمي,1 املجال1 فى1 املعاقون1
ال�سلبية1 اإر�سادي1جمعي-1فردي1فى1تعديل1االجتاهات1 برنامج1 واأثر1 امل�سكالت,1
اخلا�سة.1 الرتبية1 معلمي1 من1 1)136( الدرا�سة1 عينة1 وبلغت1 املعلمني.1 لدى1
واأ�سفرت1النتائج1عن1وجود1فروق1دالة1بني1متو�سط1درجات1املجموعة1التجريبية1
قبل1وبعد1تطبيق1الربنامج1االر�سادي1فى1اجتاهات1معلمي1الرتبية1اخلا�سة1نحو1

امل�سكالت1التى1يقي�سها1املقيا�ص.

11وهدفت1درا�سة1ال�سخ�ص)1986(1التعرف1على1اجتاهات1بع�ص1العاملني1فى1 1 1
ووكالء1 نظراء1 و�سملت1 1)144( عينة1 على1 وذلك1 املعاقني,1 نحو1 التعليم1 جمال1
من1 اإناث(1 146 ونف�سيني)98ذكور-1 اجتماعيني1 واأخ�سائيني1 ومعلمني1 مدار�ص1
ا�ستخدام1 ومت1 اخلا�سة,1 الرتبية1 ومدار�ص1 العام1 التعليم1 مدار�ص1 فى1 العاملني1
ا�ستبيان1لالجتاه1نحو1املعاقني1)اإعداد1الباحث(.1واأ�سفرت1النتائج1عن1اجتاهات1
اإيجابية1نحو1املعاقني1لدى1اأفراد1العينة,1بينما1ات�سح1اأن1العاملني1مع1التالميذ1
نحو1 اإيجابية1 اأكرث1 اجتاهات1 لديهم1 معاقني1 ت�سم1 ال1 مدار�ص1 فى1 العاديني1
املكفوفني1 مع1 والعاملني1 عقليا,1 املتخلفني1 مع1 العاملني1 اأقرانهم1 من1 املعاقني1
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وال�سم1كانت1اجتاهاتهم1اأكرث1اإيجابية1مقارنة1باجتاهات1اأقرانهم1العاملني1مع1
املتخلفني1عقليا.

تعقيب على درا�صات املحور الأول:
1111تنوعت1اأهداف1الدرا�سات1يف1هذا1املحور1حيث1ركزت1بع�سها1على1االجتاهات1
من1حيث1التقبل1اأو1عدم1التقبل,1بينما1تناولت1اأخرى1االجتاهات1من1حيث1دمج1
االأطفال1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1مع1اأقرانهم1العاديني.1كما1تناولت1الدرا�سات1
اجتاهات1�سرائح1خمتلفة1ممن1يتعاملون1مع1ذوى1االإعاقة1فتنوعت1بني1درا�سة1
اجتاهات)الطالب1املعلم(,1ومعلمي1الرتبية1اخلا�سة,1واملديرين,1واالخ�سائيني.1
وتنوعت1فى1املنهج1امل�ستخدم1ما1بني1منهج1جتريبي1بربامج1لتعديل1االجتاهات,1
مقايي�ص1 االدوات:1 و�سملت1 االجتاهات.1 طبيعة1 عن1 للك�سف1 و�سفى1 ومنهج1

االجتاهات1باالإ�سافة1اإىل1اال�ستبانة1واملقابلة1ال�سخ�سية.

املحور الثاين: درا�سات تناولت الجتاهات مع ا�سطراب التوحد:
اجتاهات1 معرفة1 Park, M.& Chitiyo, M.(2011)اإىل1 درا�سة1 هدفت1 1 1 1 1
املعلمني1نحو1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1التوحد,1و�سملت1عينة1الدرا�سة1271معلما1
)1115معلمة1و112معلما(1مت1اختيارهم1من1مدينة1�سغرية1فى1الغرب1االأو�سط1
بالواليات1املتحدة,1بها1خم�ص1مدار�ص1ابتدائية1ومدر�سة1متو�سطة1واأخرى1ثانوية1
مقيا�ص1 الدرا�سة1 وا�ستخدمت1 املدار�ص1,320 هذه1 فى1 املعلمني1 عدد1 واإجمايل1
 Olley, J., DeVellis,1االجتاهات1نحو1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1التوحد1اإعداد
اأن1 النتائج1 واأ�سارت1 1.R., DeVellis, B., Wall, A.& Long, C. (1981)
واأن1 التوحد,1 ا�سطراب1 ذوى1 االأطفال1 نحو1 ايجابية1 اجتاهاتهم1 كانت1 املعلمني1
اأعلى1الدرجات1مت1احل�سول1عليها1تتعلق1بعبارات1دمج1االأطفال1ذوى1التوحد1يف1

برامج1املدار�ص1العامة.

1111وهدفت1درا�سة1املبارك)2010(1التعرف1على1اجتاهات1معلمي1املدار�ص1االبتدائية1
العادية1امللحق1بها1اأطفال1توحديني1ب�سيطي1ومتو�سطي1االإعاقة1يف1التوحد1يف1
املعلمني1 اجتاهات1 اختالف1 مدى1 وحتديد1 للبنني1 احلكومية1 العادية1 املدار�ص1
وفقا1ملتغريات1الدرا�سة.1ومت1ا�ستخدام1املنهج1الو�سفي1امل�سحي,1وا�ستبانة1ملعرفة1
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االجتاهات1وفقا1لطريقة1ليكرت,1واأ�سارت1النتائج1اإىل1اأن1اجتاهات1املعلمني1كانت1
ايجابية1نحو1دمج1االأطفال1التوحديني1باملدار�ص1االبتدائية1العادية1امللحق1بها1
اأطفال1توحديون1اإال1اأن1اجتاهاتهم1على1بنود1اال�ستبانة1اخلا�سة1بالدمج1داخل1

الف�سول1العادية1كانت1�سلبية.

درا�سة1 اإىل1 1.Choi,Y.(2010) &Park,M., Chitiyo,Mدرا�سة وهدفت1 1 1 1 1
ا�سطراب1 ذوى1 االأطفال1 نحو1 اخلدمة(1 قبل1 )ما1 املعلمني1 الطلبة1 اجتاهات1
التوحد1يف1الواليات1املتحدة.1و�سملت1العينة1)131(1طالبا1م�سجلني1يف1برنامج1
كلية1الرتبية1بجامعة1الغرب1االأو�سط.1وا�ستخدمت1الدرا�سة1مقيا�ص1االجتاهات1
نحو1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1التوحد1اإعداد1Olley et al (1981)1ومت1توزيعه1
فى1الف�سول1اأو1اإر�ساله1اإىل1الطالب1امل�سجلني1عرب1الربيد1االإلكرتوين.1واأظهرت1
نحو1 االإيجابية1 االجتاهات1 من1 عالية1 م�ستويات1 اأظهروا1 امل�ساركني1 اأن1 النتائج1

االأطفال1ذوى1ا�سطراب1التوحد.1

1اإىل1الك�سف1عن1طبيعة1اجتاهات1 1Al-Shammari (2006)111وهدفت1درا�سة 1
مدار�ص1 فى1 التوحد1 ا�سطراب1 ذوى1 االأطفال1 نحو1 اخلا�سة1 الرتبية1 معلمي1
التوحد1بالكويت.1و�سملت1العينة1اثنني1من1معلمي1الرتبية1اخلا�سة1فى1مدار�ص1
التوحد1بالكويت.1وا�ستخدم1الباحث1فى1جمع1البيانات1درا�سة1احلالة1واملقابالت1
لديهم1 املعلمني1 كال1 اأن1 اإىل1 النتائج1 واأ�سارت1 املفتوحة.1 واالأ�سئلة1 ال�سخ�سية1
واأن1معلمي1الرتبية1 التوحد,1 التالميذ1ذوى1ا�سطراب1 اإيجابية1جتاه1 اجتاهات1
اخلا�سة1فى1حاجة1اإىل1دورات1تدريبية1ليتمكنوا1من1تعليم1اأف�سل1لالأطفال1ذوى1

ا�سطراب1التوحد.

1111وهدفت1درا�سة1حمام؛1البالل)2006(1اإىل1الك�سف1عن1طبيعة1اجتاهات1طالب1
نف�ص-1 اأطفال-علم1 )ريا�ص1 الرتبية1 كلية1 اجلامعي1 التعليم1 مرحلة1 وطالبات1
متغريي1 �سوء1 فى1 التوحد1 ا�سطراب1 نحو1 اجتماعية(1 خدمة1 خا�سة-1 تربية1
طالبات1 من1 1)361( العينة1 و�سملت1 واجلامعي.1 الدرا�سي1 والتخ�س�ص1 اجلن�ص1
امل�ستوى1 وطالبات1 وطالب1 بالريا�ص1 للبنات1 الرتبية1 بكلية1 الرابعة1 الفرقة1
ال�سابع1بكلية1الرتبية1جامعة1امللك1�سعود1من1االأق�سام1العلمية1واالأدبية1واخلدمة1
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االجتماعية.1ومت1ا�ستخدام1مقيا�ص1االجتاهات1نحو1التوحد1)اإعداد1الباحثتان(.1
ا�سطراب1 جتاه1 الطالب1 لدى1 اإيجابية1 اجتاهات1 وجود1 عن1 النتائج1 واأ�سفرت1
التوحد,1واأن1هناك1فروق1دالة1ل�سالح1البنات,1ووجود1فروق1ل�سالح1االأدبي,1ووجود1
فروق1دالة1باختالف1التخ�س�سات1بالرتتيب1التنازيل1التايل1ل�سالح1طالب1علم1
اجتماعية.1 خدمة1 وريا�سيات-1 علوم1 خا�سة-1 تربية1 اأطفال-1 ريا�ص1 النف�ص-1

القيا�ص1 اأو�ساع1 تاأثري1 فح�ص1 1Jonathan, M.(2005) درا�سة1 وهدفت1 1 1 1 1
االأولية1 االنطباعات1 على1 واملعلومات1 االجتماعية1 التفاعالت1 واآثار1 االجتماعي1
لالأقران1عن1طفل1توحدي1غري1معروف1لديهم.1تكونت1العينة1من1)576(1طفال1
و�سعهم1 عن1 ا�ستمارات1 بتعبئة1 هوؤالء1 قام1 حيث1 النظامي1 التعليم1 اإىل1 ينتمون1
�سلوك1 ذو1 لطفل1 م�سجلة1 فيديو1 اأ�سرطة1 على1 ا�ستجابات1 واأبدوا1 االجتماعي1
تقارير1 كانت1 حيث1 االجتماعية,1 القيا�سات1 متو�سطات1 تباينت1 وقد1 توحدي.1
االأطفال1املنبوذين1اجتماعيا1والذين1تعر�سوا1لالإهمال,1اجتاهاتهم1اأكرث1�سلبية1
نحو1الطفل1التوحدي1واأقل1رغبة1مل�ساركته1اأو1اندماجه1فى1االأن�سطة1الدرا�سية.1
اإال1اأن1تقارير1هوؤالء1االأطفال1جاءت1اأكرث1رغبة1فى1االندماج1مع1الطفل1التوحدي1
فى1االأن�سطة1بعد1تلقيهم1معلومات1اإي�ساحية1عن1الطفل1التوحدي,1مما1يو�سح1
اأهمية1املعلومات1املقدمة1لهم1عن1الطفل1التوحدي1فى1تغيري1االجتاهات1ال�سلبية1

اإىل1اجتاهات1اإيجابية.

تعقيب على درا�سات املحور الثاين:
نحو1 االجتاهات1 على1 التعرف1 يف1 املحور1 هذا1 يف1 الدرا�سات1 اأهداف1 متثلت1 1 1 1 1
ا�سطراب1التوحد11مبفهوم1اأو�سع1من1القبول1والرف�ص1لت�سمل1املكونات1املعرفية1
واالنفعالية1وال�سلوكية1لالجتاهات,1وق�سايا1الدمج,1ور�سد1امل�سكالت1اخلا�سة1
وتناولت1 التوحد,1 ا�سطراب1 ذوى1 واأ�سر1 امل�ستخدم1 الدرا�سي1 واملنهج1 باملعلمني1
درا�سة1اجتاهات1 ما1بني1 التوحد1 ا�سطراب1 يتعاملون1مع1 �سرائح1خمتلفة1ممن1
املنهج1 وا�ستخدمت1 اخلا�سة,1 الرتبية1 ومعلمي1 املعلم(,1 و)الطالب1 االأقران,1
اأدواتها1ما1بني1مقايي�ص1 وتنوعت1 الك�سف1عن1طبيعة1االجتاهات,1 الو�سفي1فى1

االجتاهات1واملقابلة1ال�سخ�سية1ودرا�سة1احلالة1واالأ�سئلة1املفتوحة.



اجتاهات العاملني يف التعليم نحو االأطفال ذوى ا�شطراب التوحد د . اأمين �شامل عبداهلل ح�شن

- 134 -

ت�ع��ق�يب ع����������ام:

1 بعد1ا�ستعرا�ص1تلك1املجموعة1من1البحوث1والدرا�سات1فى1جمال1االجتاهات1-
و�سوف1 ا�ستنتاجات1 ا�ستخال�ص1عدة1 اخلا�سة1ميكن1 االحتياجات1 ذوى1 نحو1

تراعى1يف1�سياغة1الفرو�ص,1اأهمها:
1 اأن1هناك1الكثري1من1الدرا�سات1التى1تناولت1االجتاهات1مع1اأغلب1فئات1ذوى1-

االحتياجات1اخلا�سة,1اإال1اأن1هناك1درا�سات1قليلة1تناولت1االجتاهات1مع1ذوى1
ومل1 فقط,1 واملعلمني1 اجلامعة1 طالب1 اجتاهات1 و�سملت1 التوحد1 ا�سطراب1

توجد1درا�سة1تناولت1اجتاهات1العاملني1مع1ذوى1ا�سطراب1التوحد.
1 كانت1- عام1 ب�سكل1 اخلا�سة1 االحتياجات1 ذوى1 االأطفال1 نحو1 االجتاهات1 اأن1

ايجابية,1وكانت1اجتاهات1االإناث1اأكرث1ايجابية1من1الذكور.1
1 اختلفت1الدرا�سات1يف1حتديد1تاأثري1متغريات1فئة1االإعاقة1واملوؤهالت1الدرا�سية1-

و�سنوات1اخلربة1ونوع1العمل1والعمر1الزمني1يف1تكوين1االجتاهات1نحو1ذوى1
االحتياجات1اخلا�سة.1

- ال�ف������������������رو�س:

11 التوحد1- ا�سطراب1 نحو1 عامة-1 ب�سورة1  – التعليم1 يف1 العاملني1 اجتاهات1
�سلبية.

21 توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1متو�سط1رتب1اجتاهات1العاملني1نحو1-
ا�سطراب1التوحد1باختالف1املوؤهل1الدرا�سي.

31 توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1متو�سط1رتب1اجتاهات1العاملني1نحو1-
ا�سطراب1التوحد1باختالف1اخلربة1التدري�سية.

41 توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1متو�سط1رتب1اجتاهات1العاملني1نحو1-
ا�سطراب1التوحد1باختالف1نوع1العمل.1

51 توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1متو�سط1رتب1اجتاهات1العاملني1نحو1-
ا�سطراب1التوحد1باختالف1العمر1الزمنى.
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اإجراءات البحث:
اأول: منهج البحث:

111مت1ا�ستخدام1املنهج1الو�سفي,1حيث1اعتمد1البحث1على1املقابلة1امل�سحية1املقننة1
بغر�ص1احل�سول1على1معلومات1عن1اجتاهات1العاملني1نحو1ا�سطراب1التوحد.

ثانيا: عينة البحث:
وعددهم1 عرعر1 مدينة1 فى1 التوحد1 بربامج1 العاملني1 البحث1 �سمل1جمتمع1 1 1
اقت�سر1 باإحداها1 توحد1 اأطفال1 وجود1 لعدم1 ونظرا1 ابتدائيتني1 مدر�ستني1
البحث1 اقت�سر1 برنامج1لالإناث1 لعدم1وجود1 واحد,1ونظرا1 برنامج1 البحث1على1
التوحد1 ا�سطراب1 العمل1مع1 العينة1من1فريق1 الذكور.1وتكونت1 العاملني1 على1
والوكيل)اإداريني(,1 املدر�سة1 مدير1 ي�سمل1 والذى1 الذكور,1 من1 1)9( وعددهم1
ومعلمي1التوحد1ومعلمي1الرتبية1الفنية1والبدنية1وامل�سرف1املقيم1واالخ�سائي1
للعام1 عرعر1 مبدينة1 االبتدائية1 جبري1 ابن1 مبدر�سة1 واالجتماعي,1 النف�سي1

الدرا�سي1436/14351ه,2015/20141م.1وفيما1يلي1خ�سائ�ص1العينة:

1 متغري املوؤهل الدرا�سي:     أ-

جدول 1
    توزيع عينة البحث وفقا ملتغري املوؤهل الدرا�شي

النسبة المئويةنالمؤهل الدراسي

66.6%6بكالوريوس

33.3%3دراسات عليا(دبلوم)

ال�سهادة1 على1 باحل�سول1 اكتفوا1 العينة1 اأفراد1 اأغلب1 اأن1 اجلدول1 من1 يت�سح1 1 1
درجة1 يف1 ممثلة1 العليا1 درا�ساته1 ا�ستكمل1 العينة1 ثلث1 بينما1 االأوىل,1 اجلامعية1

الدبلوم.1
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متغري �سنوات اخلربة:  ب- 
جدول 2

توزيع عينة البحث وفقا ملتغري �شنوات اخلربة يف الرتبية اخلا�شة وفى التعليم عموما
النسبة المئويةنسنوات الخبرة بالتعليمالنسبة المئويةنسنوات الخبرة بالتربية الخاصة

10444.4 سنوات فأقل33.3%3      5 سنوات فأقل

11222.2-44.420%64-10 سنوات

21333.3-22.230%2     11- 15 سنة

1111يت�سح1من1اجلدول1اأن1هناك1تباينا1يف1�سنوات1اخلربة,1ففي1الرتبية1اخلا�سة1
تظهر1االأعداد1الكبرية1يف1الفئة61-10�سنوات,1واأغلب1العاملني1لديهم1خربة1اأقل1
من1ع�سر1�سنوات,1بينما1تظهر1االأعداد1الكبرية1من1حيث1اخلربة1مبجال1التعليم1
يف1فئة1101�سنوات1فاأقل,1واأغلب1العاملني1لديهم1خربة1اأكرث1من1ع�سر1�سنوات,1
مما1يعنى1اأن1اأغلب1العاملني1لديهم1خربات1متو�سطة1بالرتبية1اخلا�سة1وكبرية1

بالتعليم1عموما.1

متغري نوع العمل:ج- 
جدول 3

توزيع عينة البحث وفقا ملتغري نوع العمل
النسبة المئويةننوع العمل

22.2%2إداري (مدير- وكيل)

22.2%2معلم توحد

11.1%1مشرف تربوي

22.2%2معلم عادي(فنية- بدنية)

11.1%1اخصائي اجتماعي/ مرشد اجتماعي

11.1%1أخصائي نفسي

11111يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1اأن1هناك1تباينا1يف1طبيعة1عمل1اأفراد1العينة1واأن1
االأعداد1الكبرية1تظهر1يف1فئات1املعلمني1وعددهم1خم�سة1اأفراد,1يليها1االأخ�سائيني1

واالإداريني1وعدد1كل1منهما1اثنان.1
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متغري العمر:                          د- 
جدول 4

توزيع عينة البحث وفقا ملتغري العمر الزمني
النسبة المئويةالعددالعمر الزمنى

33.3%203-30 سنة

44.4%4    31-40 سنة

22.2%2     41-50 سنة

11111يت�سح1من1اجلدول1اأن1هناك1تباينا1يف1االأعمار1الزمنية1واأن1االأعداد1الكبرية1
الفئة1 فى1 االأعداد1 اأقل1 بينما1 �سنة,1 140-30 بني1 ما1 العمرية1 الفئات1 يف1 تظهر1

العمرية411-150�سنة.1

ثالثا: اأداة البحث:
املقابلة ال�سخ�سية:

العاملني1 اجتاهات1 الك�سف1عن1طبيعة1 وهو1 البحث1احلايل1 لتحقيق1هدف1 1 1 1 1
تعتمد1 مقننة1 مقابلة1 بناء1 مت1 التوحد,1 ا�سطراب1 ذوى1 االأطفال1 نحو1 بالتعليم1
بحوث1 من1 الكثري1 هناك1 اأن1 لذلك1 الباحث1 دفع1 ومما1 املفتوحة,1 االأ�سئلة1 على1
على1 اعتمدت1 اخلا�سة1 االحتياجات1 ذوى1 اأو1 العاديني1 مع1 �سواء1 االجتاهات1
املقايي�ص1النف�سية1يف1�سوء1م�ستويات1ليكرت1اخلم�سة1للك�سف1عن1االجتاهات,1اإال1
اأنه1مت1مالحظة1بع�ص1االأمور,1وهى1اأنه1ال1يوجد1مقيا�ص1للك�سف1عن1متغريات1
الدرا�سة1احلالية1وهى1اجتاهات1العاملني1نحو1اأطفال1التوحد,1باالإ�سافة1اإىل1اأن1
عينة1املنطقة1امل�ستهدفة1بالدرا�سة)العاملني(1قليلة1ال1تتجاوز1ع�سرة1اأفراد1لقلة1
برامج1التوحد1يف1املنطقة,1باالإ�سافة1اإىل1الرغبة1يف1املواجهة1املبا�سرة1واحل�سول1
املرغوبية1 من1 والتخل�ص1 الواقع,1 تر�سد1 امليدان1 من1 حقيقية1 معلومات1 على1
االجتماعية1التى1قد1تتم1اأثناء1االإجابة1على1عبارات1املقايي�ص1النف�سية11فى1اجتاه1
ال�سخ�سية1 املقابلة1 اأ�سلوب1 اختيار1 اإىل1 الباحث1 دفع1 دائما,1مما1 املثالية1 االإجابة1
التعامل1معها1 املقننة1الإمكانية1 املقابلة1 اختيار1 واأي�سا1 املعلومات1 كو�سيلة1جلمع1
من1 قدر1 اأكرب1 على1 للح�سول1 املفتوحة1 االأ�سئلة1 واختيار1 اإح�سائية,1 بطريقة1
املعلومات1امليدانية1غري1املوجهة1للوقوف1على1طبيعة1االجتاهات1ب�سكل1حقيقي1



اجتاهات العاملني يف التعليم نحو االأطفال ذوى ا�شطراب التوحد د . اأمين �شامل عبداهلل ح�شن

- 138 -

مطمئن.1وقام1الباحث1ببناء1مقابلة1لقيا�ص1االجتاهات1نحو1ا�سطراب1التوحد,1
والتى1مرت1باملراحل1التالية:

11 املتعلقة1( النظرية1 واالأطر1 ال�سابقة1 والبحوث1 الدرا�سات1 على1 االطالع1
املقابلة1 حول1 كتب1 ما1 وعلى1 التوحد1 وا�سطراب1 النف�سية1 باالجتاهات1

وحمتوياتها1وفنياتها1ومنهجية1بنائها1وا�ستخدامها.
21 االطالع1على1املقايي�ص1ذات1ال�سلة,1ومن1املقايي�ص1التي1ا�ستعان1بها1الباحث1(

فى1اإعداد1االأداة1احلالية1وفى1حدود1ما1توفر1لديه1ما1يلي:
ا�ستبانة1اجتاهات1املعلمني1نحو1دمج1االأطفال1ذوى1االحتياجات1الرتبوية11-

اخلا�سة1يف1املدار�ص1احلكومية1)جمعيان؛1ال�سهري,2013(.
تخ�س�سهم11- جمال1 نحو1 اخلا�سة1 الرتبية1 طلبة1 اجتاهات1 مقيا�ص1

)ال�سوامله؛1حموري,2012(.
الرتبية11- معلمي1 اجتاهات1 ملعرفة1 مفتوحة1 �سخ�سية1 ومقابلة1 ا�ستبانة1

املعاقني1 لدى1 املوهبة1 نحو1 العامة1 الرتبية1 ومعلمي1 اخلا�سة1
عقليا)عبداحلميد,2011(.

مقيا�ص1اجتاهات1مدراء1املدار�ص1العادية1نحو1دمج1التالميذ1ذوى1االإعاقة11-
الفكرية1)م�سعود,2009(.1

مقيا�ص1اجتاهات1العاملني1مع1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة)العتيبي,2008(.1-
الرتبية11- معلمي1 اجتاهات1 ملعرفة1 ال�سخ�سية1 واملقابالت1 احلالة1 درا�سة1

التوحد1 مدار�ص1 فى1 التوحد1 ا�سطراب1 ذوى1 الطالب1 جتاه1 اخلا�سة1
.(Al-Shammari,2006)بالكويت

ا�سطراب11- الرتبية1نحو1 كلية1 التعليم1اجلامعي1 مقيا�ص1اجتاهات1طالب1
التوحد1)حمام؛1البالل,2006(.

مقيا�ص1االجتاهات1نحو1االإعاقة1واملعاقني1)قا�سم,2002(.1-
نحو11- التعليم1 جمال1 فى1 العاملني1 بع�ص1 اجتاهات1 ا�ستبانة1

املعاقني)ال�سخ�ص,1986(.
-1.(Olley et al ,1981)1مقيا�ص1اجتاهات1املعلمني1نحو1ا�سطراب1التوحد
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31 ما1( اإىل1 املقابلة1 اأ�سئلة1 حتديد1 فى1 الباحث1 وا�ستند1 املقابلة,1 اأبعاد1 حتديد1
تناولته1مقايي�ص1عديدة1فى1قيا�سها1لالجتاهات,1ومت1اال�ستقرار1فى1�سياغة1
اإجابة1 وجود1 عدم1 تعنى1 والتى1 املفتوحة1 االأ�سئلة1 اإىل1 املقابلة1 هذه1 اأ�سئلة1
الذي1 الُبعد1 جوانب1 كافة1 تقي�ص1 اأن1 فيها1 ُروعى1 وقد1 �سحيحة,1 حمددة1
تقي�سه1واأن1تكون1وا�سحة1وغري1غام�سة.1ومت1احلر�ص1على1اأن1تغطي1هذه1
االجتاهات1 مقايي�ص1 من1 بها1 اال�سرت�ساد1 مت1 التى1 اجلوانب1 بع�ص1 االأ�سئلة1
لت�سمل1جوانب1االجتاهات1الثالثة1)املعرفية1والوجدانية1واملهارية(,1ور�سد1
االآراء1حول1ق�سايا1دمج1ذوى1ا�سطراب1التوحد1واإعداد1معلم1التوحد,1ودور1
املجتمع1 ونظرة1 امل�ستخدم,1 الربنامج1 وتقييم1 التوحد,1 ا�سطراب1 ذوى1 اأ�سر1
لال�سطراب,1والتعامل1داخل1املدر�سة1مع1طفل1التوحد,1والنظرة1امل�ستقبلية1

لهوؤالء1االأطفال.

41 تو�سح1( والتى1 التعليمات1 ت�سمنت1 حيث1 للمقابلة,1 االأولية1 ال�سورة1 اإعداد1
كيفية1االإجابة1على1اأ�سئلتها,1من1خالل1قيام1ال�سخ�ص1باالإجابة1على1ال�سوؤال1
بكل1واقعية,1كما1ا�ستملت1على1بيانات1اأولية1للتعريف1باأفراد1العينة1من1حيث1
التعليم1 وجمال1 اخلا�سة1 الرتبية1 فى1 اخلربة1 و�سنوات1 التعليمي1 امل�ستوى1
عموما1وامل�ستوى1التعليمي1والدرا�سات1العليا1ونوع1العمل1والعمر1الزمني,1
االأولية1 ال�سورة1 واأ�سبحت1 املقابلة,1 الأبعاد1 االإجرائية1 التعريفات1 وكذلك1

تتكون1من1اثنى1ع�سر1�سوؤاال.

�سبط املقابلة:             	•
1111نظرا1ل�سعوبة1اإجراء1ح�ساب1ثبات1الأداة1الدرا�سة1لقلة1اأفراد1جمتمع1الدرا�سة,1
�سدق1 واإجراء1 املحتوى,1 �سدق1 اإجراء1 خالل1 من1 االأداة1 �سدق1 من1 التحقق1 مت1

املحكمني,1وذلك1فيما1يلي:

1 �سوء1أ( يف1 االجرائية1 التعريفات1 وكذلك1 املقابلة1 بنود1 ا�ستقت1 البناء:1 �سدق 
�سدق1 معني1 يفيد1 ومبا1 ال�سابقة,1 واملقايي�ص1 والدرا�سات1 النظريات1 حتليل1

البناء1والتكوين.
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�سدق املحكمني: ب(1
1111مت1عر�ص1ال�سورة1االأولية1من1املقابلة1على1جمموعة1من1اأ�ساتذة1علم1النف�ص1
للحكم1 اخلا�سة)ن=7(,1 االحتياجات1 ذوى1 مع1 والعاملني1 اخلا�سة1 والرتبية1
منا�سبتها1 مدى1 وكذلك1 تقي�سها1 التي1 لالأبعاد1 االأ�سئلة1 منا�سبة1 مدى1 على1
اإدخال1 واالأ�سلوب,1ومت1 لل�سياغة1 باالإ�سافة1 البحث,1 العينة1مو�سوع1 خل�سائ�ص1
كافة1التعديالت1اأو1احلذف1التي1اتفق1عليها1املحكمني,1ويف1�سوء1ما1تقدم1ت�سبح1

املقابلة1�سادقة1من1وجهة1نظر1املحكمني.

51 ال�سورة النهائية للمقابلة: (
11111بعد1االنتهاء1من1اإعداد1املقابلة1وح�ساب1ال�سدق,1اأ�سبحت1يف1�سورتها1النهائية1
تتكون1من1ع�سرة1اأ�سئلة1ت�سمل1جوانب1االجتاهات1الثالثة1)املعرفية1والوجدانية1
ونظرة1 امل�ستخدم,1 والربنامج1 االأ�سرة,1 ودور1 املعلم,1 واإعداد1 والدمج,1 واملهارية(,1
املجتمع,1والتعامل1مع1طفل1التوحد,1والنظرة1امل�ستقبلية.1اأما1طريقة1الت�سحيح1
فلكي1يتم1حتويل1هذه1املعلومات1اإىل1طريق1كمية1مت1من1خالل1احل�سول1على1
واإعطائها1 اإىل)ايجابية-1حمايدة-�سلبية(1 ت�سنيفها1 ثم1 الدرا�سة1 عينة1 اإجابات1
130 بني1 ما1 الكلي1 املقابلة1 مدى1 يرتاوح1 وبذلك1 الرتتيب1 درجات)3-2-1(على1
اإىل110درجات1فى1�سورتها1النهائية,1وتدل1الدرجة1املرتفعة1على1م�ستوى1مرتفع1
من1االجتاهات1االيجابية1والعك�ص1�سحيح.1وبناء1على1ما1تقدم1ميكن1القول1اإن1

هذه1االإجراءات11تدعو1للثقة1فى1ا�ستخدام1هذه1املقابلة.

جدول 5
      توزيع الفئات وفق و�شف التدرج امل�شتخدم يف اأداة البحث 

وصف االستجابةمدى المتوسطات

قوية2.33- 3

متوسطة1.67- 2.33

ضعيفة1.66-1
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رابعا: خطوات البحث:
1 اختيار1اأفراد1العينة.-
1 بناء1اأداة1البحث1وتطبيقها1على1عينة1الدرا�سة.-
1 ت�سحيح1اال�ستجابات1وا�ستخال�ص1النتائج1ومناق�ستها1و�سياغة1التو�سيات.-

خام�سا: املعاجلة الإح�سائية:
1111مت1حتليل1البيانات1با�ستخدام1برنامجSPSS(1)1االإح�سائي1والطرق1االإح�سائية1

التالية:
1 التوزيع1التكراري1والوزن1واملتو�سط1املرجح.-
1 -.1Test Mann-Whitney1اختبار
1 -.Kruskal-Wallis Test1اختبار

ن�تائج البحث:
11111يف1�سوء1الفرو�ص1التي1طرحها1البحث1احلايل1مت1عر�ص1النتائج1اخلا�سة1بكل1
فر�ص,1وذلك1من1خالل1عر�ص1�سياغة1الفر�ص,1واالأ�سلوب1االإح�سائي1امل�ستخدم1
للتحقق1منه,1ثم1عر�ص1نتائج1التحليل1االإح�سائي1والتعقيب1عليه,1ثم1يلي1ذلك1

تف�سري1النتائج1يف1�سوء1االإطار1النظري1ونتائج1البحوث1ال�سابقة.1

ال�فر�س الأول: 

ين�ص1على » اجتاهات العاملني يف التعليم- ب�سورة عامة- نحو ا�سطراب التوحد 
�سلبية؟

والتكرارات1 احل�سابية1 املتو�سطات1 ا�ستخدام1 الفر�ص,1مت1 هذا1 على1 لالإجابة1 1 1 1 1
والوزن1املرجح1لبنود1املقابلة1لقيا�ص1اجتاهات1العاملني1نحو1ا�سطراب1التوحد,1

وكانت1النتائج1كما1يو�سحها1اجلدول1التايل:
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جدول 6
ا�شطراب  نحو  العاملني  اجتاهات  ملعرفة  املرجح  والوزن  والتكرارات  احل�شابي  املتو�شط    

التوحد

سلبيمحايدايجابيرقم السؤال
التكرار 
المرجح

الوزن 
المرجح

المتوسط 
الحسابي

الترتيبقوة االستجابة

1قوية1900274.5003.000

1قوية2900274.5003.000

1قوية3900274.5003.000

4ضعيفة4306152.5001.667

4ضعيفة5306152.5001.667

3متوسطة6414183.0002.000

3متوسطة7333183.0002.000

1قوية8900274.5003.000

5ضعيفة9207132.1671.444

2متوسطة10702233.8332.556

قــــــوية5842821035.00023.333االجمالي

نحو1 العاملني1 لدى1 ايجابية1 اجتاهات1 وجود1 ال�سابق1 اجلدول1 من1 يت�سح1 1 1 1 1
يف1 يقع1 وهو1 لالجتاهات)2٫333(1 العام1 املتو�سط1 باأن1 ذلك1 التوحد,1 ا�سطراب1
مدى1اال�ستجابة1القوية1جدول)5(,1حيث1تراوحت1قوة1ا�ستجابات1اأفراد1العينة1

على1اأ�سئلة1املقابلة1على1الرتتيب1ما1بني1قوية-1متو�سطة-1�سعيفة)3-3-4(.1

ال�فر�س الثاين: 

11  1ين�ص1على » توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف متو�سط رتب اجتاهات العاملني 
نحو ا�سطراب التوحد باختلف املوؤهل الدرا�سي.

111111111لالإجابة1على1هذا1الفر�ص,1مت1ا�ستخدام1اختبار1مان1ويتني1للتعرف1على1
التوحد1 ا�سطراب1 االأطفال1ذوى1 الفروق1فى1متو�سط1رتب1االجتاه1نحو1 داللة1
من1وجهة1نظر1عينة1البحث1باختالف1متغري1امل�ستوى1التعليمي,1وكانت1النتائج1

كما1يو�سحها1اجلدول1التايل:
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جدول 7
11111اختبار1مان1ويتني1لداللة1الفروق1يف1اجتاهات1العاملني1نحو1ا�سطراب1التوحد1

باختالف1املوؤهل1
قيمة Zقيمة Uمجموع الـرتبمتـوسط الـرتبنالمؤهل

قيمة 
الداللة

الداللة

63.8323.00البكالوريوس
غير دالة2.0001.8380.66

37.3322.00دراسات عليا

عدم1 اإىل1 ي�سري1 مما1 دالة1 غري1 1)Z( قيمة1 اأن1 ال�سابق1 اجلدول1 من1 يت�سح1 1 1 1 1
وجود1فروق1فى1االجتاه1من1وجهة1نظر1عينة1البحث1باختالف1متغري1امل�ستوى1

التعليمي1نحو1ا�سطراب1التوحد.

ال�فر�س الثالث:

11111ين�ص1على«1توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف متو�سط رتب اجتاهات العاملني 
نحو ا�سطراب التوحد باختلف اخلربة التدري�سية؟

11111111لالإجابة1على1هذا1الفر�ص,1مت1ا�ستخدام1اختبار1كرو�سكال1واليز1للتعرف1على1
التوحد1 ا�سطراب1 االأطفال1ذوى1 الفروق1فى1متو�سط1رتب1االجتاه1نحو1 داللة1
من1وجهة1نظر1عينة1البحث1باختالف1متغري1�سنوات1اخلربة,1وكانت1النتائج1كما1

يو�سحها1اجلدول1التايل:
جدول 8

كرو�شكال واليز لداللة الفروق يف اجتاهات العاملني نحو ا�شطراب التوحد باختالف �شنوات 
اخلربة

الداللةمستوى الداللةHمتوسط الرتبنالخبرة التدريسية

034.17-5      سنوات
غير دالة1.8220.402 644.50-10    سنوات

1127.25-15   سنوات

1111يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1اأن1قيمةH(1(1غري1دالة1مما1ي�سري1اإىل1عدم1وجود1
فروق1فى1االجتاه1من1وجهة1نظر1عينة1البحث1باختالف1متغري1�سنوات1اخلربة1

نحو1ا�سطراب1التوحد.



اجتاهات العاملني يف التعليم نحو االأطفال ذوى ا�شطراب التوحد د . اأمين �شامل عبداهلل ح�شن

- 144 -

ال�فر�س الرابع: 

ين�ص1على« توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف متو�سط رتب اجتاهات العاملني نحو 
ا�سطراب التوحد باختلف نوع العمل)اإداريني، معلمني، اإخ�سائيني(؟

1111لالإجابة1على1هذا1الفر�ص,1مت1ا�ستخدام1اختبار1كرو�سكال1واليز1للتعرف1على1
التوحد1 ا�سطراب1 االأطفال1ذوى1 الفروق1فى1متو�سط1رتب1االجتاه1نحو1 داللة1
كما1 النتائج1 وكانت1 العمل,1 نوع1 متغري1 باختالف1 البحث1 عينة1 نظر1 وجهة1 من1

يو�سحها1اجلدول1التايل:

جدول 9
كرو�شكال واليز لداللة الفروق يف اجتاهات العاملني نحو ا�شطراب التوحد باختالف نوع 

العمل
الداللةمستوى الداللةHمتوسط الرتبننوع العمل

24.50اداري

غير دالة3.8170.148 53.90معلم

28.25اخصائي

اأن1قيمةH(1(1غري1دالة1مما1ي�سري1اإىل1عدم1وجود1 يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1
فروق1فى1االجتاه1من1وجهة1نظر1عينة1البحث1باختالف1متغري1نوع1العمل1نحو1

ا�سطراب1التوحد.

ال�فر�س اخلام�س: 

ين�ص1على1»1توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف متو�سط رتب اجتاهات العاملني نحو 
ا�سطراب التوحد باختلف العمر الزمني ؟

1111لالإجابة1على1هذا1الفر�ص,1مت1ا�ستخدام1اختبار1كرو�سكال1واليز1للتعرف1على1
التوحد1 ا�سطراب1 االأطفال1ذوى1 الفروق1فى1متو�سط1رتب1االجتاه1نحو1 داللة1
من1وجهة1نظر1عينة1البحث1باختالف1متغري1�سنوات1اخلربة.1وكانت1النتائج1كما1

يو�سحها1اجلدول1التايل:
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جدول 10
كرو�شكال واليز لداللة الفروق يف اجتاهات العاملني نحو ا�شطراب التوحد باختالف العمر 

الزمني
الداللةمستوى الداللةHمتوسط الرتبنالعمر الزمني

2022.50-30   سنة

غير دالة2.2760.320 3136.00-40   سنة

4145.50-50   سنة

اأن1قيمةH(1(1غري1دالة1مما1ي�سري1اإىل1عدم1وجود1 يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1
فروق1فى1االجتاه1من1وجهة1نظر1عينة1البحث1باختالف1متغري1نوع1العمل1نحو1

ا�سطراب1التوحد.

املناق�صة والتف�صري: 
العاملني1 لدى1 ايجابية1 اجتاهات1 وجود1 على1 احلايل1 البحث1 نتائج1 اأكدت1 1 1 1 1
طبيعة1 يف1 فروق1 وجود1 وعدم1 عام,1 ب�سكل1 التوحد1 ا�سطراب1 نحو1 التعليم1 يف1
العمل1 ونوع1 اخلربة1 و�سنوات1 الدرا�سي1 املوؤهل1 متغريات1 باختالف1 االجتاهات1

والعمر1الزمني,1وذلك1على1النحو1التايل:

    فيما يخ�س الفر�س الأول، والذى يركز طبيعة اجتاهات العاملني نحو ا�سطراب 
نحو1 العاملني1 لدى1 ايجابية1 اجتاهات1 وجود1 اإىل1 النتائج1 اأ�سارت1 فقد1 التوحد.1
ا�سطراب1التوحد,1وتتفق1بذلك1هذه1النتيجة1مع1نتائج1العديد1من1الدرا�سات,1
مثل1درا�سة1العجمي,2012؛ Park, &Chitiyo, 2011؛ Park, et al, 2010؛1
املبارك,2010؛1العتيبي,2008؛1حمام1والبالل,2006؛1ال�سمري,20051؛1القحطان
عبداملوؤمن1 عبدالغفور,1999؛1 وفراج,1999؛1 ي,2003؛اأبكر,2003؛احلارونى1

وعبداللطيف,19931؛1القريطي,1993؛1ح�سني,1990؛1ال�سخ�ص,1.19861

1111وميكن1تف�سري1ذلك1باأن1العاملني1لديهم1قدر1منا�سب1من1التقبل1ال�سطراب1
اأوجه1 من1 الكثري1 وجود1 من1 الرغم1 على1 مل�ساعدتهم1 ي�سعون1 اأنهم1 كما1 التوحد1
على1 ا�ستجاباتهم1 يظهر1يف1طبيعة1 والذى1 احلايل1 التوحد1 برنامج1 الق�سور1يف1



اجتاهات العاملني يف التعليم نحو االأطفال ذوى ا�شطراب التوحد د . اأمين �شامل عبداهلل ح�شن

- 146 -

اأ�سئلة1املقابلة1كما1يو�سحها1جدول)6(,1والذى1من1خالله1ميكن1حتليل1تكرارات1
الع�سر1والتى1تنوعت1ما1بني1االجتاه1االيجابي1 املقابلة1 اأ�سئلة1 اال�ستجابات1على1

واملحايد1وال�سلبي1وذلك1على1النحو1التايل:

عن1 واملعلومات1 املعرفة1 يف1 واملتمثل1 املعريف,1 باجلانب1 يهتم1 الأول،  ال�سوؤال 
ايجابي,1 الرتتيب:1 على1 العينة1 اأفراد1 اال�ستجابات1 فكانت1 التوحد,1 ا�سطراب1
االيجابي1 االجتاه1 قوة1 يوؤكد1 مما1 واملتو�سط)3٫00(1 �سلبي)0-0-9(,1 حمايد,1
على1هذا1ال�سوؤال1والتي1تنعك�ص1من1خالل1اإملام1اأفراد1العينة1باملعلومات1الكافية1
وال�سحيحة1والتي1تدعم1االجتاه1االيجابي1نحو1هذا1اال�سطراب,1بينما1يظهر1
والتي1 اال�سطراب1 عن1 مغلوطة1 معلومات1 عر�ص1 خالل1 من1 ال�سلبي1 االجتاه1

يرتتب1عليها1فهم1خاطئ1عن1ا�سطراب1التوحد.

ا�سطراب1 نحو1 امل�ساعر1 يف1 واملتمثل1 الوجداين1 باجلانب1 يهتم1 الثاين،  ال�سوؤال 
�سلبي)0-0-9(,1 ايجابي,1حمايد,1 الرتتيب:1 على1 اال�ستجابات1 فكانت1 التوحد,1
واملتو�سط)3٫00(1مما1ي�سري1اإىل1قوة1االجتاه1االيجابي1على1هذا1ال�سوؤال1والتى1
م�ساعدة1 على1 واحلر�ص1 والرحمة1 والعطف1 التقبل1 م�ساعر1 تنعك�ص1من1خالل1
ا�سطراب1 اأطفال1 جتاه1 تعاطفهم1 العينة1 اأفراد1 جميع1 واأبدى1 االأطفال,1 هوؤالء1

التوحد.

ال�سوؤال الثالث، يهتم1باجلانب1املهاري1والذى1يحمل1يف1طياته1املعارف1وامل�ساعر,1
االجتماعية1 املهارات1 من1 العديد1 االأطفال1 هوؤالء1 اإك�ساب1 اإمكانية1 يف1 ويتمثل1
حمايد,1 ايجابي,1 الرتتيب:1 على1 اال�ستجابات1 فكانت1 املختلفة,1 واحلياتية1
على1 االيجابي1 االجتاه1 قوة1 اإىل1 ي�سري1 مما1 واملتو�سط)3٫00(1 �سلبي)0-0-9(,1
هذا1ال�سوؤال1والتى1تنعك�ص1من1خالل1اإمكانية1اإك�سابهم1مهارات1الر�سم1واحل�ساب1

والتاآزر1اليدوي1والب�سري1والتعامل1مع1النا�ص1واال�ستقالل1املعي�سي1وغريها.

ا�سطراب1 اأطفال1 تعليم1 يف1 امل�ستخدم1 الربنامج1 بتقًييم1 يهتم1 الرابع،1 ال�سوؤال 
�سلبي)6-0-3(,1 ايجابي,1حمايد,1 الرتتيب:1 على1 اال�ستجابات1 فكانت1 التوحد,1
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واملتو�سط)1٫66(1مما1ي�سري1اإىل1االجتاه1ال�سلبي1املوجه1نحو1الربنامج1احلايل1
باملدر�سة,1لعدم1توافر1مناهج1وبرامج1متخ�س�سة1ال�سطراب1التوحد1مثل1»تت�ص«1
مع1 ت�ستخدم1 التى1 الربامج1 من1 وغريها1 »بيك�ص«1 اأو1 »بورتييج«1 اأو1 »لوفا�ص«1 اأو1
اخلا�سة1 التعليم1 مناهج1 نف�ص1 لهم1 يقدم1 بل1 التوحد1 ا�سطراب1 ذوى1 االأطفال1
بذوى1االإعاقة1الذهنية1ويتم1بناء1خطة1فردية1يف1�سوء1هذه1املناهج,1باالإ�سافة1
اإىل1قلة1االإمكانيات1املتاحة1مثل1غرفة1خم�س�سة1ومنا�سبة1وو�سائل1تعليمية1من1

كمبيوتر1و�سبورة1ذكية1واألعاب1وغريها.

ال�سوؤال اخلام�س,1ي�ستو�سح1نظرة1املجتمع1ال�سطراب1التوحد,1واملتمثل1يف1وجود1
اأعداد1قليلة1جدا1من1االأطفال1ذوى1ا�سطراب1التوحد1امللتحقني1بالربنامج1على1
الرغم1من1وجود1اأعداد1كبرية1يف1املجتمع1املحلي1ٌم�سخ�سة1على1اأنها1توحد,1فكانت1
اال�ستجابات1على1الرتتيب:1ايجابي,1حمايد,1�سلبي)3-0-6(,1واملتو�سط)1٫66(1
اأفراد1 مما1ي�سري1اإىل1االجتاه1ال�سلبي1على1هذا1ال�سوؤال1والذى1يظهر1يف1عر�ص1
يوؤثر1 ذلك1 الأن1 امل�سكلة1 املجتمع1من1 تهرب1 ومنها:1 املربرات1 العديد1من1 العينة1
واإخفاء1 الطفل,1 االأمل1يف1حت�سن1 وفقدان1 امل�ستقبل,1 يف1 اأبنائهم1 زواج1 يف1 عليهم1
اإعاقة1طفلهم1الأمور1اجتماعية1كاملعيبة,1وعدم1القدرة1على1الت�سخي�ص1الدقيق1
ال�ساد�سة1 دون1 ال�سن1 �سغريي1 املٌ�سخ�سني1 اأغلب1 واأن1 توحد,1 ا�سطراب1 باأنه1
لاللتحاق1باملدر�سة,1وبع�سهم1من1االإناث1وال1يوجد1برنامج1توحد1لالإناث,1واأن1
ال1 ما1 وهو1 معا1 والعالج1 التعليم1 خدمات1 لوجود1 لالأردن1 يذهب1 منهم1 الكثري1
يتوفر1هنا.1ويالحظ1من1هذه1االأ�سباب1اأنها1تعك�ص1يف1جمملها1اأوجه1الق�سور1يف1
الربنامج1احلايل,1باالإ�سافة1اإىل1اخل�سو�سية1االجتماعية1من1االإخفاء1وفقدان1
الكثري1 اأ�سباب1تت�سم1بها1 االأمل1يف1العالج1واخلوف1على1م�ستقبل1االأخوة1وكلها1

من1جمتمعاتنا.

فكانت1 التوحد,1 ا�سطراب1 ذوى1 االأطفال1 اأ�سر1 بدور1 يهتم1 ال�ساد�س،  ال�سوؤال 
اال�ستجابات1على1الرتتيب:1ايجابي,1حمايد,1�سلبي)4-1-4(,1واملتو�سط)2٫00(1
بع�ص1 اأن1 يف1 املتمثل1 الدور,1 هذا1 على1 االجتاه1 طبيعة1 يف1 التباين1 ي�سري1 مما1
املدر�سة1حتى1يف1 تفاعل1مع1 التوا�سل1حتى1معها1وال1يوجد1 ال�سعب1 االأ�سر1من1
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اأن1بع�سها1مهتم1ومتابع1للواجبات1 اإال1 الواجبات1املنزلية1واملالحظات1اليومية,1
وال�سلوكيات,1ولديه1الر�سا1على1ق�ساء1اهلل1وي�سعون1اللتما�ص1امل�ساعدة1لهوؤالء1

االأطفال1ويبحثون1دائما1يف1كل1ما1يخ�ص1التوحد.

على1 اال�ستجابات1 فكانت1 التوحد,1 معلم1 اإعداد1 يخ�ص1 فيما1 ال�سابع،1 ال�سوؤال 
اإىل1 ي�سري1 مما1 واملتو�سط)2٫00(1 �سلبي)3-3-3(,1 حمايد,1 ايجابي,1 الرتتيب:1
اإعداد1 احليادية1يف1االجتاه1على1هذا1ال�سوؤال1والتى1ترتاوح1بني1االيجابية1نحو1
الرتبية1 ق�سم1 خريجي1 وهم1 جيد1 اإعدادهم1 احلاليني1 املعلمني1 مثل1 املعلم,1
مب�ساكله.1 الطفل1 ويتقبلون1 الفئة1 باحتياجات1 ويدرون1 توحد1 م�سار1 اخلا�سة1
ال�سلبية1 اال�ستجابة1 وبني1 التقدير.1 اأ�ستطيع1 ال1 مثل1 املحايدة1 اال�ستجابة1 وبني1
مثل1اأن1االإعداد1فى1اجلانب1العملي1والتدريب1على1الربامج1املتخ�س�سة1لعالج1
ملزيد1من1اخلربة.1ويالحظ1 واأنهم1يف1حاجه1 كافيا,1 التوحد1مل1يكن1 ا�سطراب1
هنا1اأن1معلمي1التوحد1االثنني1كانت1اإجاباتهم1يف1هذا1االجتاه1مما1يعطي1موؤ�سًرا1

خطرًيا1يف1عملية1اإعداد1معلم1التوحد1يجب1تداركه.

ال�سوؤال الثامن،1يهتم1بدمج1ذوى1ا�سطراب1التوحد1يف1مدار�ص1العاديني,1فكانت1
اال�ستجابات1على1الرتتيب:1ايجابي,1حمايد,1�سلبي)9-0-0(,1واملتو�سط)3٫00(1
مما1ي�سري1اإىل1قوة1االجتاه1االيجابي1على1هذا1ال�سوؤال1والذى1يظهر1يف1تو�سيح1
عينة1البحث1لفوائد1الدمج1الكثرية1على1م�ستوى1املهارات1االجتماعية1والرتبوية1
واحلياتية,1حيث1يكت�سب1الطفل1التوحدي1الكثري1من1ال�سلوكيات1املرغوبة1من1
احل�سابية1 والعمليات1 وال�سراء1 البيع1 عملية1 يف1 ويقلدهم1 العاديني1 االأطفال1
والتفاعل1 املتبادل1 والتقبل1 االآخرين1 مع1 التوا�سل1 على1 وي�ساعدهم1 البيع.1 يف1

االجتماعي1واللعب1اجلماعي.

ا�سطراب1 ذوى1 االأطفال1 مع1 التعامل1 يف1 املالحظات1 ير�سد1 التا�سع,1 ال�سوؤال 
�سلبي)7-0-2(,1 ايجابي,1حمايد,1 الرتتيب:1 على1 اال�ستجابات1 فكانت1 التوحد,1
واملتو�سط)1٫44(1مما1ي�سري1اإىل1االجتاه1ال�سلبي1على1هذا1ال�سوؤال1والذى1يظهر1
يف1عر�ص1م�ساكلهم1يف1التعامل1مع1اأطفال1هذا1اال�سطراب1منها:1تغيري1طاقم1
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نظرا1 لذلك,1 نتيجة1 الربنامج1 من1 الطالب1 بع�ص1 وتوقف1 �سنة1 كل1 املعلمني1
لعدم1وجود1معلمني1توحد1من1اأبناء1املنطقة,1باالإ�سافة1اإىل1بع�ص1اال�سطرابات1
ال�سلوكية1مثل1العناد1وال�سراخ1والن�ساط1الزائد1والهروب1ومقاومتهم1للتغيري1
ت�ساعد1 ال1 والتى1 االأحيان1 الطالب1يف1كثري1من1 ومزاجية1 بالروتني,1 والتم�سك1
على1العمل1ب�سكل1منا�سب,1و�سعوبة1ا�ستجابة1الطفل1واحلاجة1دائما1اإىل1التكرار,1
وم�سكلة1الت�سخي�ص1حيث1ياأتى1الت�سخي�ص1من1امل�ست�سفى1الع�سكري1يف1الريا�ص1
اال�ستجابات1 وتعك�ص1هذه1 اال�سطراب.1 هذا1 ت�سخي�ص1 اآلية1 باملنطقة1 يوجد1 وال1
ا1للعاملني1معهم. �سعوبة1التعامل1مع1ا�سطراب1التوحد1مما1يفر�ص1اإعداًدا1خا�سً

ا�سطراب1 اأطفال1 مل�ستقبل1 العاملني1 ت�سورات1 ي�ستو�سح1 العا�سر،  ال�سوؤال 
�سلبي)2-0-7(,1 ايجابي,1حمايد,1 الرتتيب:1 على1 اال�ستجابات1 فكانت1 التوحد,1
والذى1 ال�سوؤال,1 هذا1 على1 االيجابي1 االجتاه1 اإىل1 ي�سري1 مما1 واملتو�سط)2٫55(1
التوحد1 ا�سطراب1 طفل1 اأن1 من1 العينة1 اأفراد1 ا�ستجابات1 خالل1 من1 يظهر1
االعتماد1 وي�ستطيع1 والكتابة,1 القراءة1 مثل1 االأكادميية1 املهارات1 تعلم1 ي�ستطيع1
على1نف�سه1يف1املعي�سة1املنزلية,1وميكن1اأن1يتعاي�ص1اجتماعيا1وميكن1اأن1يح�سل1
على1وظيفة1حرفية1اأو1تقنية1فهوؤالء1االأطفال1جيدين1يف1التقنيات1االإلكرتونية1
فاإذا1ت�سافرت1جهود1الرتبية1والتعليم1ووزارة1العمل1ووفرت1االإمكانيات1املنا�سبة1
�سوف1يح�سلون1على1فر�ص1عمل1منا�سبة1يف1امل�ستقبل.1بينما1ظهرت1اال�ستجابات1
ال�سلبية1يف1اأن1م�ستقبل1هوؤالء1االأطفال1مبهم1و�سوداوي1وال1يت�سورون1اأى1تقدم1
يف1التعليم1اأو1العمل1ما1مل1يتم1اإن�ساء1مركز1خا�ص1واأن1تتكاتف1موؤ�س�سات1املجتمع1
لتوفري1فر�ص1للعي�ص1والتعليم1والتدريب1ال�سليم,1واعطائهم1فر�سة1للم�ساهمة1

يف1بناء1املجتمع.1

1111يت�سح1من1خالل1هذا1العر�ص1وجود1اجتاهات1ايجابية1نحو1جوانب1االجتاه1
فكانت1 املعلم1 اإعداد1 اأما1 التوحد,1 ا�سطراب1 اأطفال1 وم�ستقبل1 والدمج1 الثالثة1
وهى:1 اأمور1 لعدة1 موجهة1 �سلبية1 اجتاهات1 ظهرت1 بينما1 حمايدة,1 االجتاهات1
ذوى1 مع1 التعامل1 وطريقة1 االأ�سرة1 ودور1 املجتمع1 ونظرة1 احلايل1 الربنامج1
التوحد,1ومن1ثم1تعترب1اجتاهات1العاملني1عينة1البحث1ب�سكل1عام1ايجابية1نحو1

ا�سطراب1التوحد.1
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    فيما يخ�س ال�فر�س الثاين،عن وجود فروق ذات دللة يف اجتاهات العاملني 
تعود للموؤهل الدرا�سي،1فقد1اأ�سارت1النتائج1اإىل1عدم1وجود1فروق1ذات1داللة1يف1
اجتاهات1عينة1البحث1نحو1ا�سطراب1التوحد1باختالف1املوؤهل1الدرا�سي.1وتتفق1
بذلك1النتائج1مع1درا�سة1جمعيان؛1ال�سهري)2013(1التى1مل1تظهر1فروقا1دالة1يف1
اجتاهات1املعلمني1نحو1الدمج1تعزى1اإىل1املوؤهل1العلمي.1ودرا�سة1�سعود؛1البطاينة1
والدي1 اجتاهات1 اإح�سائية1يف1 داللة1 ذات1 فروق1 اأكدت1عدم1وجود1 التى1 1)2011(
االأطفال1التوحديني1نحو1اأطفالهم1يف1القيا�سات1القبلية1والبعدية1ُتعزى1ملتغري1
املوؤهل1العلمي.1ودرا�سة1املبارك1)2010(1التى1تو�سلت1لعدم1وجود1فروق1ذات1داللة1
يف1اجتاهات1املعلمني1تعزى1للموؤهل1الدرا�سي.1ومل1تظهر1درا�سة1العتيبي)2008(1
فروقا1بني1العاملني1يف1برامج1الرتبية1اخلا�سة1وفقا1ملتغري1امل�ستوى1التعليمي.1
يف1 دالة1 فروق1 وجود1 عدم1 اأكدت1 التى1 القحطاين)2003(1 درا�سة1 وكذلك1
اجتاهات1املعلمني1وفقا1ملتغري1املوؤهل1العلمي.1بينما1تتعار�ص1النتائج1مع1درا�سة1
الدمج1 نحو1 لالجتاه1 بالن�سبة1 داللة1 ذات1 فروًقا1 اأظهرت1 التى1 العجمي)2012(1

ح�سب1املوؤهالت1العلمية1ل�سالح1اجلامعيني1مقارنة1بغري1اجلامعيني.

م�ستوياتهم1 اختالف1 من1 الرغم1 على1 العاملني1 باأن1 ذلك,1 تف�سري1 وميكن1 1 1 1 1
التعليمية1ما1بني1)بكالوريو�ص-1درا�سات1عليا(,1لوحظ1اأن1اجتاهات1اأغلب1اأفراد1
واالإخ�سائي1 )الوكيل1 الدبلوم1 درجة1 على1 احلا�سلون1 كان1 واإن1 ايجابية,1 العينة1
النف�سي1واالجتماعي(1اجتاهاتهم1اأكرث1ايجابية,1ولكن1نظرا1ل�سغر1حجم1العينة1
ح�سلوا1 العاملني1 اأغلب1 فاإن1 ثم1 ومن1 اإح�سائية,1 داللة1 ذات1 الفروق1 تكن1 مل1
زاد1 كلما1 وبالتايل1 التعليم1 من1 منا�سب1 م�ستوى1 وهو1 اجلامعية1 ال�سهادات1 على1
ذلك1 وتوؤكد1 التوحد.1 ا�سطراب1 نحو1 االيجابي1 االجتاه1 زاد1 التعليم1 م�ستوى1
منو1 على1 ت�ساعد1 مبعلومات1 الفرد1 يزود1 التعليم1 باأن1 )ال�سامرائي,2006,165(1
التعلم1بداأت1اجتاهات1الفرد1بالتحرر1من1منط1 االجتاهات,1فكلما1طالت1فرتة1

التقليد1والتوارث1يف1العادات.1

     فيما يخ�س الفر�س الثالث، عن وجود فروق ذات دللة يف اجتاهات العاملني نحو 
اإىل1عدم1وجود1 النتائج1 اأ�سارت1 التدري�سية،1فقد1 ا�سطراب التوحد باختلف اخلربة 
باختالف1 التوحد1 ا�سطراب1 نحو1 البحث1 عينة1 اجتاهات1 يف1 داللة1 ذات1 فروق1
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على1 اأكدت1 التى1 الدرا�سات,1 من1 العديد1 مع1 بذلك1 وتتفق1 التدري�سية.1 اخلربة1
التالميذ1ذوى1 ت�سكيل1االجتاهات1نحو1 التدري�سية1يف1 حمدودية1عامل1اخلربة1
عدم1 1)2013( ال�سهري1 جمعيان؛1 درا�سة1 اأ�سارت1 حيث1 اخلا�سة,1 االحتياجات1
التدري�سية.1 للخربة1 تعزى1 الدمج1 املعلمني1نحو1 دالة1يف1اجتاهات1 وجود1فروق1
1Park, M. & Chitiyo, M. (2011)1لعدم1وجود1اختالفات1 واأ�سارت1درا�سة1
يف1اجتاهات1املعلمني1فيما1يتعلق1بطول1فرتة1اخلربة1واأنواع1التعر�ص1لالأطفال1
غري1العاديني.1واأ�سارت1درا�سة1Park, M. et al (2010)1لعدم1وجود1اختالفات1
الربنامج1 بداية1 فى1 �سواء1 االإعداد1 برنامج1 مراحل1 عرب1 املعلمني1 اجتاهات1 يف1
فرتة1 بطول1 يتعلق1 فيما1 اخلدمة,1 اأثناء1 املعلمني1 وبني1 نهايته1 اأو1 منت�سفه1 اأو1
اخلربة1واأنواع1التعر�ص1لالأطفال1غري1العاديني.1واأكدت1درا�سة1املبارك)2010(1
درا�سة1 وكذلك1 للخربة.1 تعزى1 املعلمني1 اجتاهات1 يف1 دالة1 فروق1 وجود1 بعدم1
ملتغري1 وفقا1 اإح�سائية1 داللة1 ذات1 فروق1 وجود1 بعدم1 اأكدت1 القحطاين)2003(1
اخلربة1التدري�سية.1ودرا�سة1اأبكر)2003(1التى1اأ�سارت1لعدم1وجود1فروق1دالة1بني1

املعلمات1ذوات1اخلربة1الق�سرية1واخلربة1الطويلة1فى1االجتاه1نحو1ال�سم.

1111بينما1تتعار�ص1تلك1النتائج1مع1نتائج1العديد1من1الدرا�سات1التى1اأكدت1على1دور1
عامل1اخلربة1التدري�سية1يف1ت�سكيل1االجتاهات1نحو1التالميذ1ذوى1االحتياجات1
اأ�سارت1 التى1 1)2008( العتيبي1 كدرا�سة1 االأكرث1خربة,1 املعلمني1 ل�سالح1 اخلا�سة1
اإىل1اأن1هناك1فروقا1بني1العاملني1وفقا1ل�سنوات1اخلربة1االأكرث.1واأ�سارت1درا�سة1
1Balboni, & Pedrabissi, (2000)اإىل1تاأثري1اخلربة1التدري�سية1يف1تكوين1
نحو1 االيجابي1 االجتاه1 زاد1 للمعلم1 التدري�ص1 �سنوات1 زادت1 فكلما1 االجتاهات1
وجود1 اأكدت1 عبدالغفور)1999(التى1 درا�سة1 واأي�سا1 اخلا�سة.1 االحتياجات1 ذوى1
اجتاهات1ايجابية1للمعلمني1الذين1�سبق1لهم1العمل1مع1ذوى1االحتياجات1ممن1
مل1ي�سبق1لهم1العمل1معهم.1ودرا�سة1ح�سني)1990(1التى1اأ�سارت1اإىل1وجود1فروق1
اأكدت1درا�سة ذات1داللة1لت�سكيل1االجتاهات1ل�سالح1املعلمني1االأكرث1خربة.1كما1
1Harvey, & Green, (1985)اأن1املعلمني1الذين1ق�سوا1فرتة1اأطول1يف1تدري�ص1
ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1يحملون1اجتاهات1اأكرث1ايجابية1نحو1هوؤالء1التالميذ.1
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اأفراد1 بع�ص1 خربة1 اأن1 من1 الرغم1 على1 باأنه1 احلالية1 النتيجة1 تف�سري1 ويكن 
العام التعليم1 يف1 عاما1 ثالثني1 من1 يقرب1 ما1 اإىل1 �سنوات1 110 عن1 تزيد1 العينة1
)15عاملني(,1اإال1اأن1اأغلب1العاملني1لديهم1خربة1اأقل1من1ع�سر1�سنوات1يف1ميدان1
الرتبية1اخلا�سة)17عاملني(1وبالتايل1فاإن1خرباتهم1متو�سطة1بالرتبية1اخلا�سة1
خ�سائ�ص1 عن1 املعلومات1 من1 قدر1 العاملني1 اأك�سبت1 والتى1 تقريبا,1 ومت�ساوية1
التعامل1مع1 مهارات1 العديد1من1 اأك�سبتهم1 واأي�سا1 االأطفال,1 هوؤالء1 واحتياجات1
هذه1الفئة1ب�سكل1متقارب1يعك�ص1عدم1وجود1فروق1دالة1يف1تاأثري1عامل1اخلربة1

التدري�سية1يف1ت�سكيل1االجتاهات.1
     فيما يخ�س الفر�س الرابع، عن وجود فروق ذات دللة يف اجتاهات العاملني نحو 
ا�سطراب التوحد باختلف نوع العمل,1فقد1اأ�سارت1النتائج1اإىل1عدم1وجود1فروق1
يف1اجتاهات1عينة1البحث1نحو1ا�سطراب1التوحد1باختالف1نوع1العمل)اإداريني,1
 Park, & Chitiyo,1معلمني,1اإخ�سائيني(.1وتتفق1بذلك1هذه1النتيجة1مع1درا�سة
بالتعليم1 املعلمني1 اجتاهات1 وا�سحة1يف1 فروق1 وجود1 لعدم1 اأ�سارت1 (2011)التى1
لعدم1وجود1 اأ�سارت1 التى1 املبارك)2010(1 درا�سة1 واأي�سا1 والتعليم1اخلا�ص.1 العام1
فروق1دالة1يف1اجتاهات1املعلمني1تعزى1لنوع1العمل.1يف1حني1تتعار�ص1بذلك1مع1
درا�سة1العجمي)2012(1التى1اأظهرت1فروقا1بالن�سبة1لالجتاه1نحو1الدمج1بح�سب1
اأ�سارت1 التى1 1Park, M. et al(2010)ودرا�سة املعلمني,1 ل�سالح1 الوظيفة1 نوع1
اإىل1وجود1فروق1يف1اجتاهات1املعلمني1بالتعليم1العام1والرتبية1اخلا�سة1ل�سالح1
فروقا1 هناك1 باأن1 اأكدت1 )2008(التى1 العتيبي1 درا�سة1 واأي�سا1 اخلا�سة.1 الرتبية1
وامل�سرفني1 اخلا�سة1 الرتبية1 معلمي1 ل�سالح1 العمل1 لنوع1 وفقا1 العاملني1 بني1

الرتبويني1واأخ�سائي1النطق1مقارنة1بباقي1اأفراد1العينة.1

االإداريني1واالأخ�سائيني1 الدرا�سة,1من1 اأغلب1فئات1 باأن1 11وميكن1تف�سري1ذلك1 1 1
وبع�ص1املعلمني1الذين1يقل1لديهم1التعامل1املبا�سر1مع1هوؤالء1االأطفال1فيحكمون1
عليهم1من1خالل1املظاهر1اخلارجية1حيث1يبدو1اأطفال1التوحد1مبالمح1كاأطفال1
اأ�سوياء1مما1يوؤثر1ب�سكل1اأو1باآخر1على1اجتاهاتهم.1يف1حني1اقت�سر1التعامل1املبا�سر1
مع1هوؤالء1االأطفال1على1معلمي1التوحد1االأثنني1وما1لديهم1من1ا�ستعداد1ذهني1
ونف�سي1ملا1يقابالنه1من1�سغوط1نف�سية1يف1التعامل1مع1االأطفال1من1حيث1جذب1
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االنتباه1واإمكانية1التوا�سل1وااللتزام1ال�سفي1والتقدم1يف1املهارات1االأكادميية1ومن1
اإح�سائيا.1وال1 دالة1 الفروق1 تكن1 االيجابي1ومل1 ا�سرتك1اجلميع1يف1االجتاه1 ثم1
يوجد1�سك1يف1الدور1املهم1الذى1تلعبه1اجتاهات1االإداريني1واالإخ�سائيني1يف1تعليم1
وامل�ساندة1 الدعم1 اأن1 اإىل1 1 1,Cook, &Grebe(1999)االحتياجات1في�سري ذوى1
املطلوب1تقدميها1ملعلمي1التالميذ1ذوى1االحتياجات1اخلا�سة1ال1ميكن1اأن1تتحقق1
دجمهم.1 ونحو1 التالميذ1 هوؤالء1 نحو1 ايجابية1 االإداريني1 اجتاهات1 تكن1 مل1 ما1
فالدعم1ال1يقت�سر1فقط1على1ت�سهيل1اخلدمات1داخل1املدر�سة1بل1ميتد1لي�سمل1
تعليمية1 بيئة1 توفري1 اأجل1 من1 املدر�سة1 خارج1 االأخرى1 القطاعات1 مع1 التوا�سل1
اأنه1 1,Fullan ويوؤكد(2001)  املدر�سة.1 وخارج1حميط1 داخل1 منا�سبة1 وتدريبية1
فاإن1 اخلا�سة,1 االحتياجات1 ذوى1 التالميذ1 نحو1 االجتاهات1 تغيري1 اأجل1 من1
ت�ساعد1 تعليمية1 بيئة1 ي�سمل1خلق1 التالميذ1 هوؤالء1 مع1 العاملني1 االإداريني1 دور1
اأن1 كما1 التالميذ.1 لهوؤالء1 املنا�سبة1 التعليمية1 واخلدمات1 الربامج1 تقدمي1 على1
يف1 التالميذ1 هوؤالء1 دمج1 فل�سفة1 اإجناح1 عوامل1 اأهم1 من1 االيجابية1 اجتاهاتهم1
املدار�ص1العادية,1وذلك1من1خالل1الدور1الريادي1الذى1يقومون1به1من1دعمهم1
للمعلمني1بتوفريهم1للخدمات1وربطهم1للمدر�سة1باملجتمع,1وبالتايل1من1هذا1
املنطلق1فالروؤيا1التى1يحملها1االإداريون1تنعك�ص1على1قرارتهم1التى1بدورها1توؤثر1

على1التالميذ1واأ�سرهم1واملعلمني1واأفراد1املجتمع.

    فيما يخ�س الفر�س اخلام�س، عن وجود فروق ذات دللة يف اجتاهات العاملني 
نحو ا�سطراب التوحد باختلف العمر الزمني،1فقد1اأ�سارت1النتائج1اإىل1عدم1وجود1
فروق1يف1اجتاهات1عينة1البحث1نحو1ا�سطراب1التوحد1باختالف1العمر1الزمني.1
اأ�سارت1اإىل1عدم1وجود1 Park, M. et al(2010)التى1 1 وتتفق1بذلك1مع1درا�سة1
اختالفات1كبرية1يف1االجتاهات1عرب1ثالث1فئات1عمرية1.55-461,45-361,35-201
اأن1 اإىل1 Park, & Chitiyo, (2011)التى1تو�سلت1 1 درا�سة1 تتعار�ص1مع1 بينما1
الفئة1فوق1561�سنة,1اأقل1بكثري1من1اجتاهات1الفئة1العمرية201-135�سنه1والفئة1
من461-155�سنه.1ودرا�سة1القحطاين)2003(1التى1اأظهرت1فروًقا1ذات1داللة1وفقا1
اأ�سارت1درا�سة1قا�سم,)2002(1اإىل1 ملتغري1العمر1ل�سالح1االأعمار1ال�سغرية.1بينما1
عن1 املنورة1 باملدينة1 املعلمني1 كلية1 يف1 الدار�سني1 كبار1 ل�سالح1 دالة1 فروق1 وجود1

جمموعة1الدار�سني1�سغار1ال�سن.1
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1111وميكن1تف�سري1ذلك1باأن1هناك1اختالف1يف1دور1العمر1الزمني1يف1ت�سكيل1اجتاهات1
الفرد1نحو1ذوى1االحتياجات,1والتى1قد1متيل1للكبار1�سنا1ملا1يتمتع1به1هوؤالء1من1
وعلى1 ال�سن.1 �سغار1 خربات1 تفوق1 وتعليمية1 وزواجية1 واأ�سرية1 حياتية1 خربات1
الرغم1من1اأن1هناك1تباينا1يف1االأعمار1الزمنية1لعينة1الدرا�سة1اإالإ1اأنه1يالحظ1اأن1
اأغلب1العاملني1)7اأفراد(1ترتاوح1اأعمارهم1بني201-140عاما1وهى1فرتة1عمرية1
متقاربة1وفرتة1عطاء1وحيوية1واأن1عدد1مماثل1لديه1خربة1ال1ت�سل1ع�سر1�سنوات1
يف1الرتبية1اخلا�سة1مما1قد1يوؤدى1اإىل1التقارب1ويقلل1من1ظهور1فروق1دالة1يف1

طبيعة1االجتاهات1تعود1للعمر1الزمني.

التو�صيات:
11111من1خالل1هذا1البحث1ونتائجه1ميكن1اقرتاح1بع�ص1التو�سيات1التى1ميكن1

اال�ستفادة1منها:
1 �سرورة1دعم1االجتاه1االيجابي1للعاملني1وحماولة1التغلب1على1االجتاهات1-

ال�سلبية1التى1مت1ر�سدها.
1 هناك1حاجه1ما�سة1لوجود1م�سار1ا�سطراب1التوحد1بكلية1الرتبية1لتخريج1-

معلمني1توحد1من1اأبناء1املنطقة.
1 �سرورة1وجود1برنامج1توحد1لالإناث1باملدار�ص1اأ�سوة1بالبنني.-
1 �سرورة1وجود1مركز1متخ�س�ص1ومتكامل1يقدم1الرعاية1العالجية1والرتبوية1-

لذوى1االحتياجات1اخلا�سة1عموما1وذوى1ا�سطراب1التوحد1خ�سو�سا.1
1 هناك1حاجة1ما�سة1ملنهج1م�سمم1خ�سي�سا1لالأطفال1ذوى1ا�سطراب1التوحد1-

مع1توظيف1الربامج1الرتبوية1امل�ستخدمة1مع1ا�سطراب1التوحد1مثل1تيت�ص,1
وبيك�ص1وغريها.

1 اجلانب1- فى1 تدريبية1 دورات1 اإىل1 حاجة1 فى1 اخلا�سة1 الرتبية1 معلمي1 اأن1
العملي1ال�ستخدام1الربامج1الرتبوية,1ليتمكنوا1من1تعليم1اأف�سل1لالأطفال1

ذوى1ا�سطراب1التوحد.1
1 -
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1 مع1- دورهم1 يتكامل1 بحيث1 للوالدين1 وتعليم1 توعية1 برامج1 وجود1 �سرورة1
املدر�سة1فى1رعاية1هوؤالء1االأطفال.1

1 �سرورة1توفري1خدمات1االإر�ساد1االأ�سرى1وتدعيم1االجتاهات1االيجابية1لدى1-
اأ�سر1ذوى1ا�سطراب1التوحد.

1 امللتقيات1- خالل1 من1 التوحد1 ا�سطراب1 ذوى1 برتبية1 توعية1 برامج1 اإعداد1
وو�سائل1االأعالم1املختلفة1مما1ي�سهم1فى1تدعيم1االجتاهات1االيجابية1لدى1

املجتمع.1
1 لذوى1- خدمات1 تقدم1 التى1 االأهلية1 واجلمعيات1 املوؤ�س�سات1 وجود1 تدعيم1

ا�سطراب1التوحد.

بحوث مقرتحة:
1111ا�ستكمااًل1للجهد1الذي1بدئه1البحث1احلايل,1يقرتح1الباحث1بع�ص1املو�سوعات1

التي1يرى1اأنها1ال1تزال1يف1حاجة1اإىل1مزيد1من1البحث1والدرا�سة:1
1 االأطفال1- ال�سمالية1نحو1 اجتاهات1طالب1الرتبية1اخلا�سة1بجامعة1احلدود1

ذوى1ا�سطراب1التوحد.
1 االجتاهات1- بع�ص1 وتعديل1 االيجابية1 االجتاهات1 لتدعيم1 اإر�سادي1 برنامج1

ال�سلبية1لدى1العاملني1مع1ذوى1ا�سطراب1التوحد.
1 ذوى1- واالأخوة(1 اأُ�سر)الوالدين1 لدى1 االجتاهات1 لتعديل1 تدريبي1 برنامج1

ا�سطراب1التوحد1نحو1اأطفالهم.
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ت�صمي��م الت�صارك الإلكرتوين فى �صوء اأ�صالي��ب التلمذة املعرفية واأثره على 
اإنتاج امل�صروعات الإبداعية وحت�صني املعتقدات الرتبوية نحو الإبداع

اإعداد
د/ هدى �صعود عبدالعزيز الهندال     د/ حمدي اأحمد عبدالعزيز  

اأ�شتاذ املناهج وت�شميم التعليم امل�شارك        اأ�شتاذ االإبداع وتربية املوهوبني امل�شاعد
       بجامعتي اخلليج العربي وطنطا             جامعة اخلليج العربي

ملخ�س:
ه���دف1البحث1احلايل1اإىل1ت�سمي���م1الت�سارك1االإلكرتوين1وفقا1ًالأ�ساليب1
التلم���ذة1املعرفي���ة,1وقيا����ص1اأث���ر1ذلك1عل���ى1اإنت���اج1امل�سروع���ات1االإبداعية1وحت�سني1
املعتق���دات1الرتبوي���ة1نح���و1االإبداع1لدى1طلب���ة1برنامج1تربي���ة1املوهوبني1بجامعة1
اخللي���ج1العرب���ي.1لتحقي���ق1ه���ذا1اله���دف1ق���ام1الباحث���ان1بت�سمي���م1بيئ���ة1للتعل���م1
االإلك���رتوين1الت�سارك���ي1ع���رب1اأدوات1الت�س���ارك1االإلكرتوين1يف1�س���وء1ا�سرتاتيجية1
التلمذة1املعرفية,1مت1ا�ستخدامها1يف1تدري�ص1مقرر1االإبداع1بربنامج1املاج�ستري1يف1
تربية1املوهوبني.1وقد1احتوت1البيئة1امل�سممة1على1�ستة1اأ�ساليب1للتلمذة1املعرفية:1
النمذج���ة,1الت���درب,1الت�سقي���ل,1التاأم���ل,1التعبري,1واال�ستك�س���اف,1مت1تقدميها1من1
خ���الل1311ن�ساط���ا1ًاإلكرتوني���ا1ًت�ساركيا1ًبني1الط���الب.1اعتمد1البح���ث1على1بطاقة1
للمعتق���دات1 االإب���داع,1ومقيا����ص1 �س���وء1مكون���ات1 الط���الب1يف1 لتقيي���م1منتج���ات1
الرتبوي���ة1نح���و1االإب���داع,1احت���وى1هذا1املقيا����ص1على1�سبع���ة1اأبعاد1ينتم���ي1اإليها1491
مف���ردة.1مت1تطبي���ق1البحث1على1عينة1متاحة1من1طلب���ة1برنامج1تربية1املوهوبني1
الدرا�س���ني1ملق���رر1االإبداع,1بلغ1حجمها1261طالب���ا1ًوطالبة.1وبعد1انخراط1الطالب1
يف1الت�سارك1االإلكرتوين1القائم1على1اأ�ساليب1التلمذة1املعرفية,1تبني1اأن1للت�سارك1
االإلكرتوين1القائم1على1اأ�ساليب1التلمذة1املعرفية1اأثرا1ًذا1داللة1اإح�سائية1وعملية1
يف1اإنت���اج1م�سروع���ات1تت�سم1بالطالق���ة1واملرونة1واالأ�سالة1واحليوي���ة.1كما1اأ�سفرت1
النتائ���ج1ع���ن1حت�سن���ا1ًملحوظا1ًيف1�س���دة1املعتقدات1الرتبوية1نح���و1االإبداع1كمفهوم1
وكممار�س���ة.1يف1�س���وء1هذه1النتائ���ج,1قدم1الباحثان1عدة1تو�سي���ات1تربوية1لتعميم1

نتائج1البحث.

الكلم��ات املفتاحية:1الت�سارك1االإلك���رتون,1التلمذة1املعرفية,1االإب���داع,1املعتقدات1
الرتبوية,1تربية1املوهوبني.
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Designing E-Collaboration According to Cognitive 
Apprenticeship Techniques and its Impact on Producing 
Creative Projects and Improving Educational Believes 

towards Creativity
Abstract: This research aimed to designing e-collaboration 
based on cognitive apprenticeship techniques and measuring its 
impact on producing creative projects and improving educational 
believes among students in gifted education program at Arabian 
Gulf University. To achieve this goal, the researchers developed 
an e-collaboration learning environment based on cognitive 
apprenticeship techniques. This environment has used in teaching 
creativity course delivered on the master level in gifted education 
program. The designed e-collaboration environment included six 
main techniques of cognitive apprenticeship, they are: Modeling, 
Coaching, Scaffolding, Reflecting, Articulating, and Exploration. 
These cognitive apprenticeship techniques have been delivered 
through 31 e-collaboration activities. To assess the dependent 
variables, the researchers developed a creative projects production 
scale based on creativity demotions and a scale of educational 
believes which consisted of 49 items.  A convenient sample of 26 
graduate students has applied the e-collaboration activities based on 
cognitive apprenticeship techniques while studying creativity course. 
The finding of this research revealed that e-collaboration designed 
based on cognitive apprenticeship techniques has a statistical and 
practical impact on producing creative projects and improving 
educational believes among students. Based on these findings, a set 
of educational recommendation has been provided to increase the 
generalizabilty of this research. 
Keywords: e-collaboration, cognitive apprenticeship, creativity, 
educational believes, gifted education            
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مقدمة:
اإن1تق���دم1االأمم1-حا�س���را1ًوم�ستقب���اًل1-1�س���وف1يح�س���ب1مب���دى1التق���دم1
مبج���ال1اكت�س���اف1ورعاي���ة1املوهب���ني1واملبدع���ني,1لذل���ك1ف���اإن1اإع���داد1اأجي���ال1م���ن1
املتعلمني1القادرين1على1اإنتاج1وتوليد1ون�سر1وتوزيع1املعرفة1التي1متثل1راأ�ص1املال1
الب�سري1Human Capital1اأ�سبح1اأولوية1من1اأوليات1االأنظمة1التعليمية1الدولية1
واالإقليمي���ة1واملحلي���ة1عل���ى1ح���ٍد1�س���واء.1االأمر1ال���ذي1جع���ل1العديد1م���ن1االأنظمة1
التعليمية1تقوم1بر�سد1وتخ�سي�ص1اأموااًل1وميزانيات1طائلة1لالإنفاق1على1عملية1
اكت�س���اف1ورعاي���ة1املوهبني1م���ن1خالل1برامج1اأكادميية1وغ���ري1اأكادميية.1لذا,1يعد1
»االإب���داع«1من1اأهم1موا�سيع1تربية1املوهب���ني,1الأن1اأحد1االأهداف1املرتبطة1برتبية1
املوهوب���ني1هي1م�ساعدتهم11لي�سبحوا1اأفرادا1اأكرث1حتقيقا1للذات1واأكرث1اإبداعية,1
ومتكينه���م1م���ن1تقدمي11اإ�سهامات1اإبداعية1ملجتمعهم1كهدف1اآخر1)عجيز,20111(.

اإن1االهتم���ام1باالإبداع1كمفهوم1وكعملية1لي�ص1وليد1اللحظة1فقد1عني1به1
منذ1الع�سور1القدمية1ب�سكل1اأو1اآخر,1وعلى1الرغم1من1اأهميته1اإال1اإنه1�سابه1اأفكار1
ومعتق���دات1ق���د1ال1تت�سل1باحلقيق���ة,1وال1ت�سفي1علي���ه1االأهمية1الت���ي1ي�ستحقها؛1
فنج���د1اأن���ه1مل1يهتم1به1يف1اجلان���ب1البحثي1والتعليمي1ب�سف���ة1حمددة1وممنهجة1
اإال1يف1العق���ود1القليل���ة1املا�سية؛1ه���ذا1وقد1تنوعت1جماالت1درا�س���ة1االإبداع,1ويعود1
ذل���ك1لت�ساعف1املعرفة1والتطور1العلمي,1وتطور1جمال1التعلم1والتعليم,1والثورة1
املعلوماتي���ة1واالت�س���االت1والتقني���ة,1وال���ذي1يع���ود1ب���دوره1على1االإب���داع1االإن�ساين1

)حنورة,20031(.1

ول�سم���ان1ا�ستمرارية1جودة1برامج1اكت�ساف1ورعاية1املوهوبني1واملبدعني1
فاإن���ه1ينبغ���ي1تطوي���ر1مه���ارات1فرق1العم���ل1والباحث���ني1واالأكادميي���ني1والعاملني1
يف1ه���ذا1املج���ال1الكت�س���اف1املفاهي���م1والتعميم���ات1يف1هذا1التخ�س����ص,1للتمكن1من1
التو�س���ع1يف1تطبيقاته���ا1امليداني���ة1م���ن1ناحي���ة,1وتولي���د1ا�ستخدام���ات1وتطبيق���ات1
معرفي���ة1جدي���دة1م���ن1ناحي���ة1اأخ���رى؛1وذل���ك1ميك���ن1اأن1يت���م1ع���ن1طري���ق1تطوير1
ا�سرتاتيجي���ات1تعلم1وتعلي���م1جديدة1ت�ساير1التوجهات1احلديث���ة1مبجال1االإبداع,1
وتوظيف1النماذج1البيداجوجية1واالأدوات1التكنولوجية1الالزمة1للتو�سع1يف1اإنتاج1
امل�سروعات1االإبداعية,1وتبني1معتقدات1�سليمة1حول1االإبداع1كمفهوم1وكممار�سة.
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ونظ���را1ًالنت�سار1التقنية1الرقمية1والتو�سع1يف1ا�ستخداماتها1وتطبيقاتها1
ال�سخ�سية1والتعليمية1من1قبل1االأفراد,1وجد1الرتبويون1مبجايل1االإبداع1والتعلم1
االإلك���رتوين1حتدي���ات1الإيجاد1حلول1تتوافق1م���ع1خ�سائ�ص1واهتمام���ات1االأجيال1
احلالي���ة1والقادم���ة1من1املتعلم���ني1املبدعني1والعاديني.1لذا,1فق���د1اأ�سبح1االهتمام1
باال�سرتاتيجي���ات1التي1م���ن1خاللها1يجعل1الرتبويون1االإنرتن���ت,1واأدوات1الويب1
12٫0بيئ���ة1تعليمي���ة1ت�ساركية1جاذب���ة1للطالب1لتحقيق1التعل���م1الن�سط,1من1خالل1
الربجمي���ات1والتطبيق���ات1االإثرائي���ة1مبج���ال1تنمي���ة1االإب���داع1كمفه���وم1وعملية؛1
واأ�سب���ح1ت�سمي���م1بيئات1تعليمية1تدعم1االأدوار1اجلديدة1للمعلم1واملر�سد1النف�سي,1
وجتع���ل1املتعلم1حمور1االهتمام1يف1العملية1التعليمية,1اأمرا1ًي�سغل1بال1الرتبويني1

وغري1الرتبويني1)عبدالعزيز1والعلق,20141(.

فلق���د1�ساهمت1التكنولوجيا1الرقمي���ةDigital Technology1,1متمثلة1
يف1االإنرتن���ت1و�سبك���ة1املعلومات1الدولي���ة,1واأدوات1التوا�س���ل1االجتماعي1يف1تغيري1
مالمح1النظام1التعليمي1بعنا�سره1املختلفة.1فعلى1�سبيل1املثال,1�ساهمت1تكنولوجيا1
املعلوم���ات1الرقمي���ة1يف1تغي���ري1دور1املعلم1– كاأحد1عنا�سر1النظام1التعليمي1– من1
جمرد1ناقل1للمعلومات1اإىل1معلم1قادر1على1القيام1بدور1املي�سر,1واملوجه,1واملقوم,1
واملر�س���د,1وامل���درب.11كم���ا1�ساهمت1التكنولوجيا1الرقمي���ة1يف1تغيري1دور1املتعلم1من1
جم���رد1متل���ق1للمع���ارف1اإىل1دور1امل�ستق�س���ى,1والباح���ث,1واملكت�س���ف,1وامل�س���ارك1يف1
بن���اء1وتوزي���ع1املعرفة1واخل���ربة.1كل1هذه1املوؤ�سرات1واالأدوار1توؤك���د1على1اأن1الع�سر1
الرقم���ي1اأدى1اإىل1تغي���ري1يف1املمار�س���ات1واملعتقدات1الرتبوي���ة1التي1كانت1�سائدة1يف1
املا�س���ي1القري���ب؛1حيث1تتح���دد1مالمح1املمار�س���ات1االجتماعي���ة1والتعليمية1عرب1
الع�س���ور1باأ�س���كال1االت�سال1ال�سائدة,1واأن1االنتقال1من1�س���كل1ات�سال1الآخر1ُيحدث1

قلقا1ًهائاًل1لدى1امل�سئولني1عن1التعليم,1وخا�سة1املعلم1)عبدالعزيز,20121(.

وت�س���ري1الدرا�س���ات1الت���ي1اأجري���ت1عل���ى1اأدوات1الت�س���ارك1االإلك���رتوين1اأو1
البع����ص1منها1ب�سفة1عامة,1اأن1ه���ذه1االأدوات1وما1ي�ساحبها1من1تطبيقات1تربوية1
قد1�ساهمت1يف1تنمية1مهارات1التفكري,1ومهارات1حل1امل�سكالت,1والتفكري1الناقد,1
والتفك���ري1الريا�س���ي,1ومه���ارات1الت�س���ارك,1والتوا�س���ل1االإلك���رتوين,1والدافعي���ة1
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للتعلم,1وفاعلية1الذات,1هذا1ف�ساًل1عن1التح�سيل1االأكادميي.1من1هذه1الدرا�سات:1
درا�س���ة1اآل1�سم���اح1)2008(,1ودرا�س���ة1الكن���دري1)2008(1ودرا�س���ة1النام���ي1)2012(,1
ودرا�س���ة11اليامي1)2010(,1ودرا�س���ة1عبدالعزيز1(Abdelaziz, 2013 a),1ودرا�سة1
ودرا�س���ة1 1,(Dillenbourg & Tchounikine, 2007) وتو�سينك���ن1 ديلن���ربج1
(Kevin, 2009),1ودرا�س���ة1 (Hammond, 2005),1ودرا�س���ة1كيف���ني1 هامون���د1
 (Poellhuber, Chomienne, & Karsenti,1بولهاوب���ر1و�سوم���ني1وكار�سنت���ي
(1.2008واأو�س���ت1غالبي���ة1ه���ذه1الدرا�س���ات1ب�سرورة1البحث1ع���ن1وت�سمني1حلول1
بيداجوجي���ة1ت�سل���ح1للتو�س���ع1يف1ا�ستخ���دام1ه���ذه1االأدوات1ب�س���كل1فع���ال1يف1املواقف1

ال�سفية1وغري1ال�سفية.

تكنولوجي���ا1 ا�ستخ���دام1 اأو1 توظي���ف1 يف1 النج���اح1 اأن1 الباحث���ان1 ويعتق���د1
الت�س���ارك1االإلك���رتوين1يف1التعلم1ال1ميكن1اأن1يت���م1اإال1اإذا1كانت1هناك1ا�سرتاتيجية1
تعليمية1وا�سحة1ُت�ستخدم1يف1ت�سميم1اأن�سطة1التعلم1اأثناء1الت�سارك1االإلكرتوين,1
بحي���ث1ت�سبق1االأ�س����ص1البيداجوجية1والنف�سية1للتعل���م1التطبيقات1التكنولوجية1
للتط���ور1 نتيج���ة1 ه���ذا1االعتق���اد1 ن�س���اأ1 Pedagogy must come first,1ولق���د1
املذه���ل1يف1جمال1تكنولوجيا1واأدوات1الت�سارك1االإلكرتوين,1اإال1اأن1هذا1التطور1مل1
ي�ساحبه1ت�سميما1ًتعليميا1ًدقيقا1ًومرنا1ًي�سمح1بالتو�سع1يف1ا�ستخدام1التكنولوجيا1
مب���ا1يخدم1يف1تنظيم1ومراقبة1العمليات1واملهارات1العقلية1الالزمة1لبناء1وتوكيد1
التعل���م1ذو1املعني.1ل���ذا1فيبغي1البحث1عن1ا�سرتاتيجيات1ومناذج1لت�سميم1التعليم1
ع���رب1تل���ك1الو�سائ���ط1االإلكرتونية1�سريع���ة1االنت�سار.1وتع���د1ا�سرتاتيجية1التلمذة1
املعرفي���ة1اأح���د1اال�سرتاتيجيات1التعليمية1التي1ت�ساعد1عل���ى1عمق1التعلم1وتكوين1

واكت�ساب1املهارات1املعرفية1)العقلية(1وما1وراء1املعرفية.

ومن1خالل1فح�ص1وحتليل1الدرا�سات1واالأدبيات1ال�سابقة,1تبني1للباحثني1
اأن1غالبي���ة1الدرا�س���ات1ال�سابقة1قد1اهتمت1بت�سميم1ا�سرتاتيجيات1تعليمية1قائمة1
عل���ى1اأ�سالي���ب1التلم���ذة1املعرفي���ة1يف1بيئ���ات1تعل���م1تقليدي���ة,1وبيئ���ات1تعل���م1قائم���ة1
عل���ى1الوي���ب,1كم���ا1اهتمت1ه���ذه1الدرا�س���ات1بقيا�ص1بع����ص1املتغ���ريات1التابعة1مثل1
التح�سيل,1والتفكري1الريا�سي,1وعمق1التعلم,1وحل1امل�سكالت1والدافعية,1وتوليد1
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االأ�سئل���ة؛1اإال1اإنه���ا1مل1تع���ري1اأي1اهتم���ام1اإىل1التفكري1االإبداع���ي,1واإنتاج1امل�سروعات1
االإبداعي���ة,1وحت�سني1املعتقدات1ل���دى1املتعلمني.11لهذا1يعتقد1الباحثان1اأن1البحث1
احل���ايل1ق���د1يقدم1اإ�ساف���ة1نوعية1يف1جمال1ت�سميم1التعل���م1الت�ساركي1القائم1على1
اأ�سالي���ب1التلم���ذة1املعرفي���ة,1وبالت���ايل1�سيعال���ج1البح���ث1ق�سية1من1اأه���م1الق�سايا1
يف1جم���ال1تربي���ة1املوهوبني1واملبدع���ني,1وهي1املعتقدات1الرتبوي���ة1امل�ساحبة1لهذا1

املجال,1والتدريب1على1اإنتاج1امل�سروعات1االإبداعية.1

باالإ�سافة1اإىل1ما1�سبق,1يرى1ف�سل1اهلل1وقناوي1وطه1)2010(1اأن1حت�سني1
معتق���دات1الباحث���ني1واملعلم���ني1مبج���ال1اكت�س���اف1ورعاي���ة1املوهوب���ني1واملبدعني,1
وقاعدة1ت�سوراتهم1العقلية1ي�سهم1ب�سكل1ملحوظ1يف1اإعادة1هيكلة1هذه1الت�سورات1
وم���ن1ث���م1تتح�سن1ممار�سته���م1املهني���ة1اليومية.1وميك���ن1حت�سني1تل���ك1املعتقدات1
والت�س���ورات1العقلية1عن1طريق1تبني1مداخل1للتفكري1التاأملي1والتنظيم1الذاتي1
للتعلم؛1الأن1-1ووفقا1ًللدرا�سة1املذكورة1اآنفا1ً-771%1من1تباين1ال�سلوك1التدري�سي1
االإبداعي1للمعلم1مبجال1اللغة1العربية1ميكن1اأن1يف�سر1عن1طريق1املدخل1التاأملي11

)ف�سل1اهلل1وقناوي1وطه,20101(.

ويعت���رب1مقرر1االإبداع1م���ن1اأكرث1املواد1الدرا�سية1حيوي���ة1�سمن1م�ساقات1
درا�سة1املاج�ستري1يف1تخ�س�ص1تربية1املوهوبني1حيث1انه1يرتبط1كثريا1مبا1يعتقد1
النا����ص1يف1االإب���داع1فالبع����ص1يعتق���د1اإن1االإب���داع1ق���درة1فطري���ة1عن���د1االأ�سخا����ص1
املبدع���ني1وال1ميك���ن1اأن1تكت�س���ب,1وبالت���ايل1فدرا�ستن���ا1ملقرر1االإبداع1مب���ا1يت�سمنه1
م���ن1معلومات1نظري���ة1وا�سرتاتيجيات1ميكن1تطبيقها1ال1تعدو1اأن1تكون1للمعرفة1
العام���ة1عن���د1البع����ص1وال1دور1لها1يف1تنمي���ة1القدرة1االإبداعية,1وحي���ث1اأن1الطلبة1
الدار�سني1ملقرر1االإبداع1ياأتون1من1تخ�س�سات1متنوعة1يتعر�سون1جميعا1لدرا�سة1
نف����ص1املقرر1جاءت1الدرا�سة1احلالية1لتنوي���ع1اأ�سلوب1تدري�ص1املقرر1ليكون1اأ�سلوبا1
اإبداعي���ا1ينم���ي1قدرته���م1على1اإنت���اج1امل�سروع���ات1االإبداعية,1وحت�س���ني1معتقداتهم1
الرتبوي���ة1نح���و1االإب���داع1كمفه���وم1وكممار�س���ة1ميداني���ة1متوقعة1له���م1اأو1للبع�ص1
منه���م,1وم���ن1ثم1انتق���ال1اأثر1هذا1التعل���م1اإىل1مواقف1التدريب1املي���داين1باملدار�ص1

ومراكز1رعاية1املوهوبني,1ومواقف1امل�سار1الوظيفي1للطلبة1بعد1تخرجهم.
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م�صكلة البحث:
يف1�س���وء1م���ا1�سب���ق,1تتح���دد1م�سكل���ة1البح���ث1يف1اقت�س���ار1االأدب1الرتب���وي1
والدرا�س���ات1ال�سابق���ة1-1وخا�س���ة1الدرا�س���ات1العربي���ة1-1عل���ى1ت�سمي���م1الت�س���ارك1
االإلك���رتوين1وفق���ا1ًلربجمي���ة1اأو1بيئة1تعليمي���ة1االإلكرتوني���ة,1دون1حماولة1تبني1
ا�سرتاتيجي���ة1اأو1من���وذج1لت�سميم1التعليم1يف1ه���ذه1البيئات,1االأمر1الذي1قد1يجعل1
الطالب1غري1ن�سطا1ًيف1ا�ستقبال1ومعاجلة1وبناء1وتكوين1وتوظيف1وتوزيع1املعرفة1
مبج���ال1االإب���داع1وتربي���ة1املوهوبني,1مما1قد1ي���وؤدي1اإىل1تدين1م�ست���وى1االإنتاجية1
االإبداعي���ة,1وتطبيقاتها1احلياتية,1وتكوين1ت�سورات1بديلة1خاطئة1حول1املفاهيم1
االإبداعية1لدى1طلبة1برنامج1تربية1املوهوبني1اأثناء1وبعد1التحاقهم1بالربنامج؛1
نتيج���ة1العتم���اد1الطلب���ة1عل���ى1ا�سرتاتيجي���ات1الفه���م1ال�سطحي1للمفاهي���م1التي1
تق���دم1مبق���ررات1برنام���ج1تربي���ة1املوهوب���ني,1دون1حماول���ة1اكت�س���اف1ا�ستخدامات1
وتطبيق���ات1بديلة1ومتنوع���ة1للمفهوم1يف1املواقف1واملمار�سات1الفعلية1اأثناء1برامج1
التدري���ب1امليداين.1ومن1ث���م1فهناك1حاجة1اإىل1ت�سمي���م1الت�سارك1االإلكرتوين1يف1
�سوء1ا�سرتاتيجيات1ومناذج1تعليم1تتمركز1حول1التمهن1املعريف,1وجتعل1الطالب1
م�س���اركا1ًن�سط���ا1ًيف1بناء1املفهوم,1واكت�ساف1تطبيق���ات1ت�ساير1التطورات1احلادثة1يف1
جم���ال1اكت�س���اف1ورعاية1املوهوب���ني.1ويف1حماولة1للت�سدي1له���ذه1امل�سكلة1يحاول1
البح���ث1احل���ايل1ت�سمي���م1الت�س���ارك1االإلك���رتوين1يف1�س���وء1ا�سرتاتيجي���ة1التلمذة1
املعرفي���ة,1الت���ي1ثب���ت1�سالحيتها11يف1بناء1التعل���م1ذو1املعني,1مل�ساع���دة1الطلبة1على1
امل�سارك���ة1يف1تولي���د1املعرفة1االإبداعية1بالتطبيق1عل���ى1م�سروعاتهم1التي1يتطلبها1
مق���رر1االإب���داع1بربنام���ج1تربي���ة1املوهوبني؛1مما1ق���د1ي�سهم1يف1حت�س���ني1املعتقدات1

الرتبوية1نحو1االإبداع1كمفهوم1وكممار�سة.1

وا�ستنادا1ًاإىل1ما1�سبق1�سعى1البحث1اإىل1االإجابة1عن1ال�سوؤال1الرئي�ص1التايل:1كيف1
ميكن1ت�سميم1الت�سارك1االإلكرتوين1يف1�سوء1اأ�ساليب1التلمذة1املعرفية,1واأثر1ذلك1
اإنتاج1امل�سروعات1االإبداعية1وحت�سني1املعتقدات1الرتبوية1نحو1االإبداع1لدى1طلبة1

برنامج1تربية1املوهوبني؟
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اأ�صئلة البحث:
ينبثق1عن1ال�سوؤال1الرئي�ص1للبحث1االأ�سئلة1الفرعية1التالية:1

11 ما1الت�سميم1املقرتح1للت�سارك1االإلكرتوين1وفق1اأ�ساليب1التلمذة1املعرفية؟.
21 م���ا1اأث���ر1الت�س���ارك1االإلك���رتوين1وف���ق1اأ�سالي���ب1التلم���ذة1املعرفي���ة1عل���ى1اإنتاج1.

امل�سروع���ات1االإبداعية1ل���دى1طلبة1برنامج1تربية1املوهوب���ني1بجامعة1اخلليج1
العربي؟

31 م���ا1اأث���ر1الت�س���ارك1االإلكرتوين1وف���ق1اأ�سالي���ب1التلمذة1املعرفي���ة1على1حت�سني1.
املعتقدات1الرتبوية1نحو1االإبداع1لدى1طلبة1برنامج1تربية1املوهوبني1بجامعة1

اخلليج1العربي؟11

اأهداف البحث:
�سعى1البحث1اإىل1حتقيق1االأهداف1االآتية:

11 تقدمي1ت�سور1مقرتح1لت�سميم1الت�سارك1االإلكرتوين1مبجال1تعلم1االإبداع1يف1.
�سوء1اأ�ساليب1التلمذة1املعرفية.

21 الك�س���ف1ع���ن1اأثر1الت�س���ارك1االإلكرتوين1وف���ق1اأ�ساليب1التلم���ذة1املعرفية1على1.
اإنت���اج1امل�سروع���ات1االإبداعي���ة1ل���دى1طلبة1برنام���ج1تربية1املوهوب���ني1بجامعة1

اخلليج1العربي.
31 الك�س���ف1ع���ن1اأثر1الت�س���ارك1االإلك���رتوين1وفق1اأ�سالي���ب1التلم���ذة1املعرفية1على1.

حت�سني1املعتقدات1الرتبوية1نحو1االإبداع1لدى1طلبة1برنامج1تربية1املوهوبني1
بجامعة1اخلليج1العربي.

فر�صيات البحث:
يف1�س���وء1طبيع���ة1اأ�سئل���ة1البحث1وحمددات���ه1فلي�ص1ل�س���وؤال1البحث1االأول1
فر�سيات1لطبيعته1الو�سفية1البنائية1)التطويرية(,1ولالإجابة1عن1اأ�سئلة1البحث1

)2(,1)3(1فقد1مت1التحقق1من1�سحة1الفر�سيتني1التاليتني:
11 يوؤدي1ت�سميم1الت�سارك1االإلكرتوين1وفق1اأ�ساليب1التلمذة1املعرفية1اإىل1اإنتاج1.

م�سروعات1اإبداعية1من1قبل1طلبة1برنامج1تربية1املوهوبني.
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21 ي���وؤدي1ت�سمي���م1الت�س���ارك1االإلك���رتوين1وف���ق1اأ�سالي���ب1التلم���ذة1املعرفي���ة1اإىل1.
حت�س���ني1املعتق���دات1الرتبوي���ة1مبج���ال1االإب���داع1ل���دى1طلب���ة1برنام���ج1تربي���ة1

املوهوبني.

اأهمية البحث
1 تنبث���ق1اأهمية1البحث1احل���ايل1من1كونه1ي�سعى1اإىل1اال�ستفادة1من1التطبيقات1-

احلديثة1مبج���ال1التكنولوجيا1الرقمية1وتكنولوجي���ا1الت�سارك1االإلكرتوين,1
واأدوات1التوا�س���ل1االجتماعي1يف1تنمية1الق���درات1واملهارات1املعرفية1وما1وراء1
املعرفي���ة1مبج���ال1االإب���داع1,1االأمر1ال���ذي1قد1يوؤدي1اإىل1عم���ق1التعلم1وحت�سني1
املعتقدات1الرتبوية1حول1جمال1االإبداع1ب�سفة1عامة1وجمال1تربية1املوهوبني1

ب�سفة1خا�سة.
1 كما1ي�سهم1البحث1احلايل1يف1تطوير1املمار�سات1التدري�سية1ال�سفية1وامليدانية1-

مبجال1اكت�ساف1ورعاية1املوهوبني1من1خالل1جتويد1عملية1اإعداد1اأجيال1من1
املمار�س���ني1والباحث���ني1يف1هذا1املجال,1لديهم1املق���درة1على1تطوير1م�سروعات1
تعرب1عن1ا�ستيعاب1وتف�سري1ونقد1املفاهيم1العلمية1مبجال1االإبداع,1والتو�سع1
يف1تكوين1اإ�سافات1نوعية1ت�ساركية1وفردية1ت�ساعد1يف1حل1امل�سكالت1امل�ساحبة1

لعملية1اكت�ساف1وتبني1ورعاية1املوهوبني.
1 كم���ا1ق���د1يفيد1هذا1البح���ث1قطاع1عري�ص1م���ن1العاملني1مبراك���ز1وموؤ�س�سات1-

اكت�ساف1ورعاية1املوهوبني,1من1خالل1تزويدهم1باالأ�ساليب1واال�سرتاتيجيات1
احلديثة1القائمة1على1اأ�س�ص1علمية1نظرية1وتطبيقية1يف1جمال1بناء1وتكوين1

املفاهيم1العلمية.
1 كم���ا1تفيد1نتائج1هذا1البحث1يف1تطوير1ا�سرتايتجيات1تعليمية1حديثة1قائمة1-

عل���ى1مب���ادئ1التعلم1املع���ريف1والبنائ���ي1واالجتماعي,1وم�ستفي���دة1من1مداخل1
التلمذة1املعرفية1والتعلم1ال�سبكي1)الرتابطي(1يف1تو�سيف1وت�سميم1النماذج1
التعليمي���ة1االإلكرتونية1الت�ساركية1والفردية,1الالزمة1لبناء1وتكوين1املفهوم1
العلم���ي1وع���الج1املعتق���دات1اخلاطئ���ة1ح���ول1بع����ص1املمار�س���ات1البيداجوجية1

وال�سيكولوجية1مبجال1تربية1املوهوبني.
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1 البيداجوج���ي1- والبح���ث1 االأدب1 اإىل1 نوعي���ة1 اإ�ساف���ة1 البح���ث1 ه���ذا1 ويع���د1
والتكنولوج���ي1املتمركز1ح���ول1املتعلم,1ومداخل1التعلم1الن�سط,1حيث1تتمركز1
اال�سرتاتيجي���ة1املقرتح���ة1ح���ول1اأن�سطة1التعل���م1املتمركزة1ح���ول1املتعلم,1مما1
ي�ساع���ده1عل���ى1النمذجة,1والت���درب1املع���ريف,1واكت�ساف1وا�ستط���الع1تطبيقات1

جديدة1قائمة1على1الت�سارك.

م�صطلحات البحث
1 مفهوم التعلم الت�ساركي	

يع���رف1التعل���م1الت�سارك���ي1بالبح���ث1احل���ايل1باأن���ه1عب���ارة1ع���ن1منظوم���ة1م���ن1
املتعلم���ني1 ب���ني1 تت���م1 املتزامن���ة,1 املتزامن���ة1وغ���ري1 الديناميكي���ة1 التفاع���الت1
واملعلمني1اأو1بني1املتعلمني1بع�سهم1البع�ص1عرب1اأدوات1الت�سارك1االإلكرتوين,1
اأو1م���ن1خ���الل1التفاع���ل1ال�سف���ي,1ويه���دف1اإىل1توجي���ه1وتدعي���م1عملي���ة1بناء1
وتولي���د1املعرف���ة1وامل�سروع���ات1النوعي���ة1مبج���ال1االإب���داع,1وكذل���ك1حت�س���ني1

املعتقدات1واملمار�سات1امليدانية1لهذا1املجال.

1 التلمذة املعرفية	
تع���رف1التلمذة1املعرفي���ة1بالبحث1احلايل1باأنها1ا�سرتاتيجية1لت�سميم1التعلم1
الن�س���ط1ع���رب1الت�س���ارك1االإلك���رتوين,1ت�ساعد1املتعلم���ني1على1تولي���د1املعرفة1
وبن���اء1املع���اين,1والتعب���ري1عنه���ا1ب�س���كل1ف���ردي1اأو1جماع���ي,1من1خ���الل1مناذج1
واأدل���ة1عقلي���ة1وعملية,1ويتم1ذلك1ع���رب1عملية1من1التتلم���ذ1والتمهني1قائمة1
عل���ى1التدريب1املكث���ف,1والنمذجة1العقلية,1والتاأم���ل,1والتعبري1واال�ستطالع1
واالكت�ساف.1وحتتاج1عملية1التلمذة1منظومة1من1الت�سقيل1والتدعيم1القائم1

على1التوجيهات1والتلميحات1واالأمثلة1النظرية1والعملية.1

1 امل�سروعات الإبداعية	
تعرف1امل�سروعات1االإبداعية1بالبحث1احلايل1باأنها1منتجات1الطالب1اليدوية1
والفكري���ة1التي1تربهن1ع���ن1االأ�سالة1والطالقة1واملرونة1واحليوية1يف1توليد1

تطبيقات1حديثة1ملفاهيم1مقرر1االإبداع1بربنامج1تربية1املوهوبني.1
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1 املعتقدات الرتبوية	
تعرف1املعتقدات1يف1البحث1احلايل1باأنها1املكون1املعريف1لالجتاهات1النف�سية,1
الالزم���ة1لتكامل1بن���اء1ال�سخ�سية1معرفيا1ًووجدانيا1ًو�سلوكي���اً,1ومتثل1رافدا1ً

اأ�سا�سيا1ًمن1روافد1الكفاءة1التعليمية1لدى1املتعلم.

حدود البحث:
اقت�سر1البحث1على1االآتي:

11 ط���الب1الفرق���ة1االأوىل1امللتحق���ني1بربنام���ج1تربي���ة1املوهوب���ني1خ���الل1الع���ام1.
االأكادميي20131-2014م.

21 مقرر1االإبداع1دون1غريه1من1مقررات1برنامج1تربية1املوهوبني..
31 اأدوات1جوجل1درايف1Google Plus1للت�سارك1االإلكرتوين..
41 بيئة1اإد1مودو1EdModo1االفرتا�سية1لتقدمي1مواد1التعلم1الالزمة1لدرا�سة1.

مق���رر1االإب���داع,1م���ن1مو�سوع���ات1وعرو����ص1اإلكرتوني���ة,1ومقاط���ع1تعليمي���ة1
اإلكرتونية.

51 قيا����ص1املعتق���دات1الرتبوي���ة1نحو1االإب���داع1كمفهوم1وكعملي���ة1وكممار�سة1دون1.
غريها1من1املعتقدات.

الإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة
يف1اجل���زء1الت���ايل1يق���دم1الباحث���ان1عر�س���ا1ًتف�سيلي���ا1ًلالإط���ار1النظ���ري1للبح���ث1
م�سحوب���ا1ًبالدرا�س���ات1ال�سابق���ة1املرتبط���ة1مبتغ���ريات1البح���ث.1ويتط���رق1االإطار1
النظ���ري1اإىل1مفه���وم1ومزاي���ا1وخ�سائ����ص1واأدوات1التعلم1االإلك���رتوين1الت�ساركي,1
ومفهوم1وا�سرتاتيجيات1واأ�ساليب1التلمذة1املعرفية,1واملعتقدات1الرتبوية,1وطرق1

حت�سينها1وقيا�سها.

الت�سارك الإلكرتوين كمدخل لتنمية الإبداع
تبل���ور1مفه���وم1الت�س���ارك1والتع���اون1يف1التعل���م1نتيجة1للبح���وث1يف1جمال1
البنائي���ة1االجتماعي���ة,1وخا�س���ة1م���ا1ُذك���ر1م���ن1خ���الل1ع���امل1النف����ص1فيجوت�سكي1
1Zone of11حي���ث1ق���دم1فيجوتك�س���ي1مفهوم1منطق���ة1النمو1املحتم���ل,Vygotsky



ت�شميم الت�شارك االإلكرتوين يف �شوء اأ�شاليب التلمذة املعرفية د . حمدي اأحمد عبدالعزيز   & د . هدى �شعود عبدالعزيز  

- 173 -

Proximal Development (ZPD),1ومن���ذ1ظه���ور1مب���ادئ1النظري���ة1البنائي���ة1
االجتماعي���ة,1انت�س���رت1التطبيق���ات1الرتبوي���ة1ال�سفي���ة1وغ���ري1ال�سفي���ة1ملفه���وم1
منطق���ة1النم���و1املحتم���ل,1الت���ي1ت�س���ري1اإىل1امل�ساف���ة1الظاه���رة1بني1م�ست���وى1النمو1
الفعل���ي,1ال���ذي1يتحدد1عن1طريق1التعلم1ب�سكل1م�ستق���ل,1وم�ستوى1النمو1الكامن1
ال���ذي1يح���دث1عن1طريق1الت�سارك1مع1الزمالء1اأو1الرا�سدين1ممن1لديهم1املقدرة1
البنائي���ة1 النظري���ة1 (Lefrancois, 2000).1وتطرق���ت1 املتعل���م1 عل���ى1م�ساع���دة1
االجتماعي���ة1اإىل1فه���م1دينامي���ات1العالقة1بني1التعلم1والنم���و1املتوقع1اأو1املحتمل,1
حيث1اإن1التعلم1والنمو1بينهما1ترابط1متبادل1وديناميكي,1وغالبا1ًما1يقود1التعلم1

.(Brooks, 2002)1النمو

وي���رى1فيجوت�سك���ي1اأن1التعل���م1االجتماع���ي1ي�سب���ق1النم���و,1فه���و1�س���رط1
لتحقي���ق1النم���و1املحتم���ل,1فالتفاعل1يق���وم1بدور1اأ�سا�س���ي1يف1عملي���ة1النمو1املعريف1
(Gredler, 2008).1وله���ذا1ف���اإن1التفاع���ل1االجتماع���ي1والتوا�س���ل1والت�س���ارك1
�سروي1لتوجيه1وتدعيم1منطقة1النمو1املحتملZPD1.1لذا1فاإن1التعلم1الت�ساركي1
ع���رب1اأدوات1التوا�س���ل1االجتماعي1ميكن1اأن1يدع���م1ويوجه1ويح�سن1منطقة1النمو1
املحتم���ل,1ومن1ث���م1زيادة1االنتاجي���ة1االإبداعية.1كما1يركز1املنظ���ور1االجتماعي1يف1
التعل���م1عل���ى1اأن1املتعل���م1يخ�سع1دائما1ًملوؤث���رات1من1االإع���داد1االجتماعي1والثقايف,1
تتدخ���ل1ه���ذه1املوؤثرات1يف1حتديد1طرق1ونطاق1اكت�ساب���ه1للمعرفة,1وحتديد1نتائج1
تعلم���ه.1وه���ذه1النظرة1تهتم1بالطرق1التي1يتم1بها1توزيع1وبناء1املعرفة1اجتماعياً,1
وعندم���ا1ينظ���ر1اإىل1املعرف���ة1على1اأنها1حتدث1من1خالل1جمتمع���ات1املمار�سة,1فاإن1
نتائج1التعلم1تنطوي1على1قدرات1املتعلم1على1امل�ساركة1يف1تلك1املمار�سات1بفاعلية1

11.(Dabbagh, 2005)

مفهوم التعلم الت�ساركي
 (Oliver, Herrington, & Reeves,1يرى1اأوليفر1وهريجنتون1وريفيز
(2 ,12007اأن1التعل���م1الت�سارك���ي1ي�سري1اإىل1“ التفاعالت1التي1تعتمد1على1بع�سها1
البع����ص,1وتع���زز1يف1اأنواع1امل�ساهمات1امل�سرتكة1من1الط���الب1التي1تتيح1للنتائج1اأن1
تتج���اوز1م���ا1ميك���ن1اأن1يتحقق1عادة1من1الن�ساط1الفردي.” وه���ذا1ما1اأكد1عليه1كل1
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من1رو�سي�سل1وتي�سلي(Roschelle & Teasley, 1995) 1باأن1التعلم1الت�ساركي1
عب���ارة1ع���ن1ن�ساط1منظ���م1ومتزامن1لتكوين1منت���ج1من1خالل1الت�س���ارك1امل�ستمر.

وا�ستن���ادا1ًاإىل1م���ا1�سب���ق1ي���رى1الباحث���ان1اأن1التعل���م1الت�سارك���ي1عبارة1عن1
منظومة1من1التفاعالت1الديناميكية1املتزامنة1وغري1املتزامنة,1تتم1بني1املتعلمني1
واملعلم���ني1اأو1بني1املتعلمني1بع�سهم1البع����ص1عرب1اأدوات1الت�سارك1االإلكرتوين,1اأو1
م���ن1خ���الل1التفاع���ل1ال�سفي,1ويه���دف1اإىل1توجي���ه1وتدعيم1عملية1بن���اء1وتكوين1
املفاهيم1واملبادئ1والتعميمات1العلمية1مبجال1تعلم1ما,1وكذلك1حت�سني1املمار�سات1

امليدانية1لهذا1املجال.

اأهمية التعلم الت�ساركي:
مي���ز1اهلل1�سبحان���ه1وتع���اىل1االإن�سان1عن1بقية1خملوقات���ه1باأن1جعله1كائن1
اجتماعي1يفكر1ويتعلم,1لهذا1فعملية1الت�سارك1يف1التعلم1تدعم1خا�سية1اأن1االإن�سان1
كائن1اجتماعي.1ويدعم1الت�سارك1يف1التعلم1توجيه1وتقوية1منطقة1النمو1املحتمل1
(Hara, 2003),1حي���ث1اإن1الت�س���ارك1يزيد1من1�سالب���ة1الفكرة1اأو1املفهوم,1ويدعم1
عملي���ة1املمار�س���ة1البنائي���ة1لهذه1االأف���كار1واملفاهي���م1يف1�سياق1اجتماع���ي,1بطريقة1
ومنتجات1اأعلى1جودة1من1ال�سياق1الفردي.1باالإ�سافة1اإىل1ما1�سبق,1ميكن1تلخي�ص1

اأهمية1التعلم1الت�ساركي1فيما1يلي:1
11 ي�ساع���د1الت�س���ارك1يف1التعلم1يف1بناء1منظومة1من1التفاع���الت1الدينامية1بني1.

جمموع���ات1التعل���م,1االأمر1الذي1يقود1اإىل1تقوي���ة1وحت�سني1نوعية1خمرجات1
التعلم1املتوقعة.

21 .1,Collective1Mind1ي�سه���م1الت�س���ارك1يف1تكوي���ن1ما1ي�سم���ى1العقل1اجلمع���ي
االأم���ر1الذي1بدوره1يوؤدي1اإىل1تقوية1الذاكرة,1واالإنتاجية1اجلمعية1والفردية1

لدى1جمموعات1التعلم.
31 ي�سهم1الت�سارك1يف1انتقال1اأثر1التعلم1والتدريب,1حيث1اإن1املمار�سات1اجلماعية1.

الناجت���ة1ع���ن1توليف1لالأفكار1امل�سرتكة1بني1املجموع���ات1تكون1قابلة1للتعميم1
اأكرث1من1املمار�سات1وامل�ساهمات1الفردية1يف1بع�ص1االأحيان.
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41 ي�ساع���د1الت�س���ارك1يف1التعلم1اإىل1تدعي���م1مبادئ1التعلم1الن�س���ط,1حيث1ي�سبح1.
كل1ف���رد1م�س���ارك1يف1التعل���م1م�سئ���واًل1عن1البحث1ع���ن1املعرف���ة,1وتداولها1مع1

االآخرين,1لتدعيمها1اأو1ت�سويبها1اأو1اعتمادها.
51 ي�سه���م1الت�س���ارك1يف1التعل���م1اإىل1االهتم���ام1بن���وع1املنتج���ات1ولي����ص1الكم1فقط,1.

حيث1تربهن1املجموعات1امل�ساركة1يف1التعلم1على1اأن1االأفكار1وامل�ساريع1املنتجة1
نوعية1يف1خ�سائ�سها1ومرنة1يف1ا�ستخداماتها.

61 ي�ساع���د1الت�س���ارك1يف1التعلم1على1تدعيم1االأف���كار1االإبداعية1اجلماعية1مقابل1.
االأف���كار1الفردي���ة,1االأمر1ال���ذي1يوؤدي1اإىل1بق���اء1اأثر1التطبيق���ات1الناجتة1من1

الت�سارك1الأطول1فرتة1ممكنة.
71 يوؤدي1الت�سارك1يف1التعلم1اإىل1فهم1عميق1لعمليات1وم�سكالت1ومواقف1التعلم,1.

مقابل1الفهم1ال�سطحي1الذي1قد1يكون1نتيجة1الفردية1يف1التعلم.

التعلم الإلكرتوين الت�ساركي
�ساح���ب1ظه���ور1اأدوات1التعل���م1االإلك���رتوين,1والتعل���م1ع���رب1االإنرتن���ت,1
توي���رت1 مث���ل1 1,2٫0 الوي���ب1 وتطبيق���ات1 واأدوات1 االجتماع���ي,1 التوا�س���ل1 واأدوات1
1Twitterوالفي����ص1ب���وك11Face Bookوالبل���وج1Blog1والويك���ي1Wikis1واأدوات1
وتطبيق���ات1حم���رك1جوج���ل1بل����صGoogle Plus1,1�ساح���ب1ظهور1ه���ذه1االأدوات1
التكنولوجي���ة,1باالإ�ساف���ة1اإىل1بيئ���ات1التعل���م1االفرتا�س���ي,1واأنظم���ة1اإدارة1التعل���م1
واملحت���وى1االإلك���رتوينLCMS1,1ظه���ور1وانت�سار1ما1ي�سم���ى1بالتعلم1االإلكرتوين1

الت�ساركي1والتعاوين1عرب1هذه1االأدوات.

ويع���رف1ك���وك1(Kock, 2007, 5-6)1الت�س���ارك1االإلك���رتوين1يف1التعل���م1
باأنه1الت�سارك1يف1ا�ستخدام1التقنيات1واالأدوات1والربامج1االإلكرتونية1بني1خمتلف1
االأف���راد1يف1�سي���اق1تعليمي1حمدد1بهدف1اإجناز1مهمة1تعليمية1م�سرتكة.1كما1حدد1
�ست���ة1عنا�س���ر1رئي�سي���ة1للت�س���ارك1االإلك���رتوين1وه���ي:11(1املهم���ة1الت�ساركي���ة,21(1
تكنولوجيا1الت�سارك1االإلكرتوين,31(1االأفراد1امل�ساركني1يف1هذه1املهمة,41(1طريقة1
التفك���ري1الت���ي1ميتلكها1االأفراد,51(1البيئة1املادية1املحيط���ة1باالأفراد,1ثم61(1البيئة1
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االجتماعي���ة1املحيط���ة1باالأفراد.1وه���ذا1ما1اأكدت1عليه1درا�س���ة1منرتا�ص1وبافوت�سو1
(Mentzas & Bafoutsou, 2004)1حي���ث1اأ�س���ارت1تلك1الدرا�سة1اإىل1اأن1االأبعاد1
االأ�سا�سي���ة1الثالث���ة1للت�سارك1االإلكرتوين1ه���ي:1التوا�سل,1والتع���اون,1والتن�سيق.1
وي�سري1مفهوم1التوا�سل1اإىل1التفاعالت1الوا�سحة1بني1�سخ�سني1اأو1اأكرث,1اإما1اأثناء1
املناق�س���ة1املتزامن���ة1اأو1غري1املتزامن���ة,1اأو1من1خالل1تب���ادل1الر�سائل1االإلكرتونية.1
اأم���ا1التع�اون1في�سار1اإليه1باأن���ه1العمل1على1امللفات1وامل�ستن���دات1امل�سرتكة1مبختلف1
اأ�سكاله���ا,1وم���ن1اأمثلت���ه1التع���اون1يف1ا�ستخ���دام1اأدوات1ال�س���رح1االإلكرتوني���ة1مث���ل1
Whiteboard,1وغريه���ا1م���ن1االأدوات1التفاعلي���ة1النقال���ة1والثابت���ة.1بينما1ي�سري1
التن�س�يق1اإىل1الربجم���ة1واجلدول���ة1الزمني���ة1لالأن�سط���ة1التي1تقوم1به���ا1اجلهات1
املعني���ة1يف1عملي���ة1الت�س���ارك,1ويتم1توفريها1من1خ���الل1اأدوات1التق���ومي1والتقييم1
االإلك���رتوين,1وقوائ���م1املهام,1واأنظمة1اإدارة1�سري1العم���ل1والتعلم1مثل1اأنظمة1اإدارة1

التعلم1واملحتوى1االإلكرتوين1الت�ساركي.

التعل���م1 اأن1 1(Elgort & Wilson, 2008) وول�س���ون1 اإجل���ورت1 وي���رى1
االإلك���رتوين1الت�سارك���ي1يع���د1من���ط1م���ن1اأمن���اط1التعل���م,1قائ���م1عل���ى1التفاع���ل1
االجتماع���ي1بني1املتعلمني,1حي���ث1اإنهم1يعملون1يف1جمموعات1�سغرية,1يت�ساركون1
يف1اإجن���از1مهم���ة1اأو1حتقي���ق1هدف1م�س���رتك,1من1خ���الل1اأن�سطة1جماعي���ة,1وجهد1
من�سق1با�ستخدام1خدمات1واأدوات1التوا�سل1واالت�سال1املختلفة1عرب1الويب,1ومن1
ثم1فهو1يركز1على1توليد1املعرفة1ولي�ص1ا�ستقبالها1ومعاجلتها1ب�سكل1�سطحي.1

خ�سائ�س التعلم الإلكرتوين الت�ساركي:
يرى1الباحثان1اأن1التعلم1االإلكرتوين1الت�ساركي1يتميز1باخل�سائ�ص1التالية:

11 البنائ���ي1. التعل���م1 ومب���ادئ1 فل�سف���ة1 الت�سارك���ي1 االإلك���رتوين1 التعل���م1 يحق���ق1
االجتماع���ي,1ال���ذي1يتمركز1حول1املتعلم1ككائ���ن1اجتماعي1يحتاج1اإىل1و�سيط1

اجتماعي1اآخر1لتقوية1منطقة1النمو1املعريف1املحتمل.
21 ي�سه���م1التعل���م1االإلك���رتوين1الت�سارك���ي1يف1عر����ص1امل���واد1التعليمي���ة1ب�س���ورة1.

تفاعلية1معتمدة1على1الو�سائط1املتعددة1والفائقة,1مما1يثري1حما�ص1ودافعية1
املتعلمني1امل�ساركني1يف1جمموعات1التعلم.
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31 يق���وم1التعل���م1االإلكرتوين1الت�ساركي1عل���ى1فكرة1التع���دد1يف1االأدوات,1واالأدوار1.
االإلكرتوني���ة,1وطرق1معاجل���ة1االأفكار1واملعلومات1معاجل���ة1عميقة,1ت�سهم1يف1

توليد1اأو1بناء1معرفة1جماعية1اأ�سيلة.
41 يتمرك���ز1مفهوم1التعلم1االإلكرتوين1الت�سارك���ي1على1مبداأ1الت�سارك1التعاوين1.

وامل�سئولي���ة1اجلماعي���ة1ع���ن1التعلم,1مما1ي���وؤدي1اإىل1تقوية1مفه���وم1الت�سامن1
يف1النج���اح1مقاب���ل1مفه���وم1االنفراد1بالنج���اح؛1حيث1من1املتوق���ع1اأن1ي�سل1كل1
االأف���راد1امل�سارك���ني1يف1مهم���ة1التعل���م1اإىل1م�ست���وى1م�سرتك1م���ن1الفهم1ملهام1

التعلم.
51 ي�سهم1التعلم1االإلكرتوين1الت�ساركي1القائم1على1اأدوات1التوا�سل1االجتماعي1.

يف1تنمي���ة1مه���ارة1توزيع1املعرفة1التي1تعد1مك���ون1اأ�سا�سي1من1مكونات1مهارات1
اإدارة1املعرفة,1ومهارات1القرن1احلادي1والع�سرين.

مم���ا1�سب���ق1ن�ستنت���ج1اأن1التعل���م1االإلك���رتوين1الت�سارك���ي1يحت���اج1اإىل1ع���دة1
عنا�سر1اأ�سا�سية:1متعلم,1مهمة1للتعلم,1اأدوات1للتوا�سل1والت�سارك,1اأنظمة1الإدارة1
حمت���وى1التعلم,1ا�سرتاتيجية1تعليمية1لتن�سيق1وتدعيم1واإدارة1الت�سارك,1طريقة1
لتقيي���م1التعلم,1ثم1و�سيط1اجتماعي1)معل���م(1ي�ساعد1يف1توجيه1وتدعيم1م�سارات1

التعلم.1

مبادئ الت�سارك الإلكرتوين يف التعلم 
�ساح���ب1ظه���ور1االإنرتن���ت1واأدوات1الوي���ب12٫01وتكنولوجي���ا1التوا�س���ل1
االجتماعي1)املعدات,1والربجميات(,1انت�سار1وتداول1كثري1من1االأدوات,1التي1اأدت1
بدورها1اإىل1ظهور1ثمانية1مبادئ1جديدة1للتعلم1(Eight Cs)1عرب1هذه1االأدوات,1
�س���وف1تغ���ري1م���ن1املمار�س���ات1التعليمي���ة1يف1العق���ود1القادم���ة.1وتلخ����ص1�سولومن1

و�سريم1(Solomon & Schrum, 2010)1هذ1املبادئ1فيما1يلي:
11 .Communication1االت�سال
21 .Collaboration1الت�سارك1والتعاون
31 .Connectedness1الرتابط
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41 .Communities of Learners1بناء1جمتمعات1املتعلمني
51 .Convergence1الروؤية1الوظيفية1اجلماعية1ملهمة1التعلم
61 .Contextualization1االرتباط1بال�سياق
71 .Cloud Computing1حو�سبة1التعلم
81 .Cost-Free Learning1التعلم1بال1تكاليف

وم���ن1اجلدير1بالذك���ر1اأن1املبادئ1والتوجهات1ال�سابق���ة1�سوف1تغري1كثري1 1
م���ن1املمار�س���ات1التدري�سية1والتعليمية1يف1التعليم1اجلامع���ي1وقبل1اجلامعي1على1
ح���ٍد1�س���واء,1االأم���ر1ال���ذي1يتطل���ب1جتهي���ز1اال�سرتاتيجي���ات1واالأدوات1التعليمي���ة,1
وتدب���ري1الزم���ن1الالزم1لتعظيم1العائ���د1من1التعلم1وفق1ه���ذه1التوجهات1واملبادئ1
وخا�س���ة1يف1جمال1اكت�ساف1ورعاية1املوهوب���ني,1والقائمني1على1هذه1املهمة,1وهذا1

ما1ي�سعى1البحث1احلايل1اإىل1حتقيقه.

ومن1املالحظ1اأن1املبادئ1والتوجهات1ال�سابقة1تدعم1مفهوم1التعلم1وفقا1ً
للنظري���ة1الرتابطي���ةConnectivism Theory of Learning1,1حي���ث1ت���رى1
هذه1النظرية1التعلم1عبارة1عن1تكوين1ترابط1و�سبكة1من1االنغما�ص1واالنخراط1
املعريف1Cognitive Engagement،1ي�سهم1يف1بناء1�سبكات1من1التعلم1ال�سخ�سي1
Personal Learning Networks,1ت�ستخ���دم1كج�س���ور1للت�س���ارك1املع���ريف1ب���ني1

املتعلمني(Siemens, 2006) ,1عرب1جمموعة1من1اأدوات1الت�سارك.

اأدوات التعلم الإلكرتوين الت�ساركي
ي�سن���ف1االأدب1الرتب���وي1يف1جم���ال1التعل���م1االإلك���رتوين1اأدوات1الت�سارك1
 (Johnson, 2011; Mason &االإلك���رتوين1اإىل1�ست���ة1ت�سنيف���ات1رئي�س���ة,1ه���ي

:Rennie, 2008; Solomon & Schrum, 2010)

1 -1,Blog and Microblog1االأدوات1ال�سخ�سي���ة,1مث���ل1البل���وج1وامليك���رو1بل���وج
.Twitter1ومن1اأمثلتها1تويرت

1 -.Podcasts and Vodcasts1اأدوات1البث1االإلكرتوين1املرئي1وامل�سموع,1مثل
1 بل����ص1- جوج���ل1 مث���ل1 1Productivity Applications االإنتاجي���ة1 اأدوات1

.Google Plus
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1 ب���وك111111111111111111- الفي����ص1 االجتماع���يSocial Networks 1مث���ل1 التوا�س���ل1 �سب���كات1
.Face Book

1 اإي���رث1- 1Visual Learning Toolsمث���ل1جوج���ل1 الب�س���ري1 التعل���م1 اأدوات1
.Google Earth

1 الب���الك1- مث���ل1 1,Virtual Environments االفرتا�س���ي1 التعل���م1 بيئ���ات1
االفرتا�سي���ة111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 والف�س���ول1 1, 1Moodleوم���وودل 1Blackboard ب���ورد1
1,Flipped Classrooms املعكو�س���ة1 والف�س���ول1 1,Virtual Classrooms
واحلو�سب���ة1ال�سحابي���ةCloud Computing1,1وبيئ���ات1احلقيق���ة1املدجم���ة1

1.Augmented Reality

 (Dabbagh & Kitasants, وكيتا�سانت����ص1 الدب���اغ1 م���ن1 كاًل1 وي���رى1
(12004اأن1االأدوات1البيداجوجية1للت�سارك1عرب1الويب1ميكن1ت�سنيفها1اإىل1اأربعة1
ت�سنيف���ات1رئي�س���ة1ه���ي:11(1اأدوات1التوا�س���ل1والت�س���ارك,21(1اأدوات1اإنتاج1وتو�سيل1

املحتوى,31(1اأدوات1اإدارة1حمتوى1التعلم,1ثم41(1اأدوات1تقييم1حمتوى1التعلم.1

وت�س���ري1الدرا�س���ات1الت���ي1اأجري���ت1عل���ى1ه���ذه1االأدوات1اأو1البع����ص1منه���ا1
ب�سف���ة1عام���ة,1اأن1ه���ذه1االأدوات1وم���ا1ي�ساحبها1من1تطبيق���ات1تربوية1قد1�ساهمت1
يف1تنمي���ة1مه���ارات1التفكري,1ومه���ارات1حل1امل�سكالت,1والتفك���ري1الناقد,1والتفكري1
للتعل���م,1 والدافعي���ة1 االإلك���رتوين,1 والتوا�س���ل1 الت�س���ارك,1 ومه���ارات1 الريا�س���ي,1
وفاعلية1الذات,1هذا1ف�ساًل1عن1التح�سيل1االأكادميي.1من1هذه1الدرا�سات:1درا�سة1
اآل1�سم���اح1)2008(,1ودرا�س���ة1الكن���دري1)2008(1ودرا�س���ة1النام���ي1)2012(,1ودرا�سة11
اليام���ي1)2010(,1ودرا�سة1عبدالعزي���ز1(Abdelaziz, 2013 a),1ودرا�سة1ديلنربج1
هامون���د1 ودرا�س���ة1 1,(Dillenbourg & Tchounikine, 2007) وتو�سينك���ن1
(Hammond, 2005),1ودرا�س���ة1كيف���ني1(Kevin, 2009),1ودرا�س���ة1بولهاوب���ر1
1(Poellhuber, Chomienne, & Karsenti, 2008). و�سوم���ني1وكار�سنت���ي1
واأو�ست1غالبية1هذه1الدرا�سات1ب�سرورة1البحث1عن1وت�سمني1حلول1بيداجوجية1
ت�سل���ح1للتو�س���ع1يف1ا�ستخدام1ه���ذه1االأدوات1ب�سكل1فع���ال1يف1املواقف1ال�سفية1وغري1

ال�سفية.1
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وم���ن1اجلدي���ر1بالذكر1اأن1البحث1احلايل1اعتمد1عل���ى1مزيج1من1االأدوات1
ال�سابق���ة,1خا�س���ة1اأدوات1االإنتاجية1للت�سارك1االإلكرتوين1وفق���ا1ًالأ�ساليب1التلمذة1
املعرفي���ة,1و�سيت���م1تو�سي���ف1ه���ذه1االأدوات1وكيفي���ة1ا�ستخدامه���ا1ودجمه���ا1يف1جزء1

الحق1من1البحث1احلايل.1

تكنولوجي���ا1 ا�ستخ���دام1 اأو1 توظي���ف1 يف1 النج���اح1 اأن1 الباحث���ان1 ويعتق���د1
الت�س���ارك1االإلك���رتوين1يف1التعلم1ال1ميكن1اأن1يت���م1اإال1اإذا1كانت1هناك1ا�سرتاتيجية1
تعليمية1وا�سحة1ُت�ستخدم1يف1ت�سميم1اأن�سطة1التعلم1اأثناء1الت�سارك1االإلكرتوين,1
بحي���ث1ت�سبق1االأ�س����ص1البيداجوجية1والنف�سية1للتعل���م1التطبيقات1التكنولوجية1
للتط���ور1 نتيج���ة1 ه���ذا1االعتق���اد1 ن�س���اأ1 Pedagogy must come first,1ولق���د1
املذه���ل1يف1جمال1تكنولوجيا1واأدوات1الت�سارك1االإلكرتوين,1اإال1اأن1هذا1التطور1مل1
ي�ساحبه1ت�سميما1ًتعليميا1ًدقيقا1ًومرنا1ًي�سمح1بالتو�سع1يف1ا�ستخدام1التكنولوجيا1
مب���ا1يخدم1يف1تنظيم1ومراقبة1العمليات1واملهارات1العقلية1الالزمة1لبناء1وتوكيد1
التعل���م1ذو1املعني.1ل���ذا1فيبغي1البحث1عن1ا�سرتاتيجيات1ومناذج1لت�سميم1التعليم1
ع���رب1تل���ك1الو�سائ���ط1االإلكرتونية1�سريع���ة1االنت�سار.1وتع���د1ا�سرتاتيجية1التلمذة1
املعرفي���ة1اأح���د1اال�سرتاتيجيات1التعليمية1التي1ت�ساعد1عل���ى1عمق1التعلم1وتكوين1

واكت�ساب1املهارات1املعرفية1)العقلية(1وما1وراء1املعرفية.1

التلمذة املعرفية
اإن1املتاأم���ل1ملمار�س���ات1التعليم1والتعلم1عرب1الع�س���ور1القدمية,1يجد1اأنها1
كان���ت1عب���ارة1عن1عملية1م�ستمرة1من1التتلم���ذ1)التمهني(؛1حيث1يتم1من1خاللها1
تق���دمي1معرف���ة1اأو1مه���ارة1م���ن1قب���ل1�سخ����ص1اأك���رث1خربة1مث���ل1املعل���م1)اخلبري(,1
ل�سخ����ص1اأو1اأ�سخا����ص1اأق���ل1خ���ربة1)التلمي���ذ(1يف1�سي���اق1ر�سم���ي1اأو1غ���ري1ر�سم���ي1
للتعليم.1وقد1ا�ستمر1هذا1املدخل1حتى1الع�سر1احلديث.1اإال1اأن1التقدم1يف1و�سائط1
التعلي���م1واأدوات1االت�سال1وتكنولوجيا1املعلومات,1اأ�سهم1يف1تغيري1خ�سائ�ص1املعلم1
)اخلب���ري(,1حيث1اأمك���ن1اإحالل1اأنظمة1احلا�سوب1الذكي���ة1كبديل1للمعلم1اخلبري,1
الت���ي1ت�ساع���د1التلميذ1على1ا�ستدعاء1املعلومات1وتك���رار1مالحظتها1مرات1متعددة1
ع���رب1برجميات1للتعل���م1واالتقان1الفردي.1ورغم1مزاي���ا1التتلمذ1على1يد1خبري1يف1
اتق���ان1التعل���م,1اإال1اأن1خمرج���ات1التعل���م1رمبا1تتال�سى1مبرور1الزم���ن1لعدم1وجود1
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ا�سرتاتيجي���ة1وا�سح���ة1لتدعي���م1عملي���ة1بق���اء1اأثر1التعل���م1والتدريب؛1ل���ذا1ظهرت1
ا�سرتاتيجي���ة1التلم���ذة1املعرفية1مع1اأواخر1الثمانينات1م���ن1القرن1املا�سي1على1يد1
كولن���ز1واآخ���رون1(Collins et al., 1987),1وتقوم1هذه1اال�سرتاتيجية1على1عدة1
اأ�سالي���ب1م���ن1�ساأنه���ا1امل�ساهمة1يف1اإتق���ان1التعلم1وانتق���ال1اأثر1التدري���ب1والتتلمذ,1

واال�ستفادة1منه1طيلة1احلياة.

مفهوم التلمذة املعرفية
يع���رف1االأدب1الرتب���وي1والنف�س���ي1التلم���ذة1املعرفي���ة1باأنها1اأح���د1مداخل1
التعلم1البنائي1التي1جتعل1املتعلم1ن�سطا1ًيف1بناء1وتكوين1املعرفة,1واكت�ساب1مهارات1
معاجلة1االأفكار1واملعلومات1من1خالل1تنمية1املهارات1املعرفية1وما1وراء1املعرفية,1
حي���ث1يق���وم1�سخ����ص1خب���ري1مب�ساع���دة1االأف���راد1االأقل1خ���ربة1بتبني1ع���دة1اأ�ساليب1
لتقدمي1وعر�ص1ومتثيل1واكت�ساف1املعرفة,1والتدريب1على1ا�ستخدامها,1وتقدمي1
  (Dennen  &1الدع���م1والتوجي���ه1الالزم1لبناء1اأطر1وميكانيزم���ات1التعلم1الفعال

1.1Burner, 2004, 2003; Ghefaili, 2003; Lefrancois, 2000)

وترى1ياركندي1)2010(1اأن1التلمذة1املعرفية1ت�ستمد1اأ�سولها1من1التعلم1
البنائ���ي1املواقف���يSituated Learning1,1وتعترب1منوذجا1ًتعليميا1ًللتعلم1القائم1
عل���ى1االأدل���ةEvidence-based Learning1,1حي���ث1ينخرط1املتعل���م1يف1التتلمذ1
والتمه���ني1عل���ى1ي���د1خبري,1رمبا1يك���ون1االأخري1ه���و1املعل���م1اأو1ممار�ص1حمرتف1يف1
املي���دان,1اأو1م���ن1خالل1الزمالء,1يف1توليد1املعرف���ة1والربهنة1على1�سحتها1ا�ستنادا1ً

اإىل1مناذج1وموؤ�سرات1معيارية1لالأداء.

ومم���ا1�سب���ق1يت�س���ح1لن���ا1اأن1التلمذة1املعرفي���ة1عبارة1عن1من���وذج1لت�سميم1
التعل���م1الن�س���ط,1ي�ساعد1املتعلم1عل���ى1توليد1املعرفة1وبناء1املع���اين,1والتعبري1عنها1
ب�س���كل1ف���ردي1اأو1جماعي,1من1خالل1مناذج1واأدل���ة1عقلية1وعملية؛1ويتم1ذلك1عرب1
عملي���ة1م���ن1التتلمذ1والتمهني1قائمة1عل���ى1التدريب1املكث���ف,1والنمذجة1العقلية,1
والتاأم���ل,1والتعب���ري1واال�ستطالع1واالكت�س���اف.1وحتتاج1عملي���ة1التلمذة1منظومة1
م���ن1الت�سقي���ل1والتدعيم1القائم1على1التوجيه���ات1والتلميحات1واالأمثلة1النظرية1

والعملية.1
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مزايا التلمذة املعرفية:
ق���دم1االأدب1الرتب���وي1والدرا�س���ات1ال�سابقة1عدة1مزايا1للتلم���ذة1املعرفية1
 (De Jager, 2002; Cave, 2010;1,كنم���وذج1بنائ���ي1لت�سمي���م1التعل���م1الن�س���ط
 Ghefaili, 2003; Lin, Chiu, & Liu, 2007; Lefrancois, 2000;
؛1Parscal & Hencmann, 2008; Yang, 2007اجل���رب,20131(,1م���ن1ه���ذه1

املزايا1ما1يلي:
1 تع���د1منوذج1تعليمي1لتب�سيط1تعلم1مه���ام1التعلم1وامل�سكالت1املعقدة1)حمكمة1-

البناء(.
1 ت�ساع���د1عل���ى1تعلم1مهارات1التفكري1العليا1وبن���اء1م�سارات1عقلية1للتحقق1من1-

الفر�سيات1واملفاهيم1التي1تقدمها1النظريات1العلمية.
1 ت�سجع1على1الفهم1العميق1اأثناء1معاجلة1ومتثيل1املعلومات1واالأفكار,1فاملتعلم1-

-1وفقا1ًلهذا1النموذج1-11يكون1ن�سطا1ًيف1توليد1املعرفة1ومعاجلة1االأفكار1بعمق.
1 تعزز1الدافعية1الداخلية1للمتعلم,1من1خالل1متكنه1من1طرق1التعبري1الذاتي1-

عن1التعلم,1وحتليل1وتقييم1املمار�سات1ال�سخ�سية.
1 تدع���م1بن���اء1جمتمع���ات1املمار�س���ة1Communities of Practice1من1خالل1-

الت�سارك1الر�سمي1وغري1الر�سمي1يف1توليد1املعرفة1ومعاجلة1االأفكار,1واإيجاد1
حلول1اإبداعية1للم�سكالت.

1 تزي���د1م���ن1اال�ستع���داد1والوع���ي1املهن���ي1ل���دى1املتعلم���ني,1مم���ا1يجعله���م1اأكرث1-
ا�ستعدادا1ًللوظائف1امل�ستقبلية1يف1التخ�س�سات1التي1يرغبون1فيها.

1 تنم���ي1مهارات1اتخ���اذ1القرارات1الالزمة1لال�ستم���رار1يف1التعلم1مدى1احلياة,1-
حي���ث1ي�سب���ح1املتعلم1يف1�سياق1التلمذة1املعرفية1قادرا1ًعلى1تكوين1روؤية1مهنية1
حمكم���ة1البن���اء1ناجت���ة1م���ن1االنغما�ص1يف1بن���اء1املعرف���ة1وحت�س���ني1املمار�سات1

امليدانية1لها.1
1 ت�ساع���د1التلم���ذة1املعرفي���ة1عل���ى1�سب���ط1االإيقاع1املع���ريف1واالنتقال1م���ن1حالة1-

التبعية1يف1التعلم1اإىل1حالة1اال�ستقالل1وتكوين1منط1عقلي1�سخ�سي1للتعلم.
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اأ�ساليب التلمذة املعرفية
اإن1اأح���د1اأه���م1اأه���داف1ت�سمي���م1التعلي���م1هو1توف���ري1جمموع���ة1متجان�سة1
م���ن1االأ�ساليب1واال�سرتاتيجيات1والنماذج1واالأدوات1التعليمية1التي1جتعل1املتعلم1
ن�سط���ا1ًيف1اكت�س���اب1وتكوي���ن1املعرف���ة,1ومعاجل���ة1االأف���كار1املقدمة1يف1�سي���اق1التعلم1
ب�س���كل1اإبداع���ي,1يعرب1عن1عمق1التعلم.1ولكي1ن�سمن1االنغما�ص1واالنخراط1التام1
للمتعلم1يف1تكوين1املعرفة1واملعاين1االإبداعية1للتعلم,1فيجب1تبني1االأ�ساليب1التي1
ت�ساعد1املتعلم1على1قوة1املالحظة,1واال�ستقراء1واالكت�ساف,1وبناء1النماذج1العقلية1
1Mental Modelsالت���ي1م���ن1�ساأنه���ا1م�ساع���دة1املتعلم1على1اال�ستم���رار1يف1التعلم1

مدى1احلياة.1

للتلم���ذة1 اأ�سالي���ب1 �ست���ة1 وال�سيكولوج���ي1 البيداجوج���ي1 االأدب1 ويق���دم1
املعرفي���ة1ه���ي:1النمذج���ة,1التدري���ب,1الت�سقي���ل,1التعب���ري,1التاأم���ل,1اال�ستك�س���اف111111111111111111
 (Collins et al., 1987; Darling et al., 2001, De Jager, 2002,
لوفران�س���وا1 وي���رى1 1. 1Dennen & Burner, 2004; Ghefaili, 2003; 
(Lefrancois, 2000)1اأن1التلم���ذة1املعرفي���ة1ميك���ن1جتميعه���ا1يف1ثالثة1اأ�ساليب1
اأ�سا�سي���ة1ه���ي:1النمذج���ة,1والتدري���ب,1والت�سقي���ل؛1ته���دف1اإىل1م�ساع���دة1املتعل���م1
)املتمه���ن(1عل���ى1اكت�س���اب1امله���ارات1املعرفي���ة1)العقلي���ة(1وم���ا1وراء1املعرفي���ة,1م���ن1
خالل1�سل�سلة1من1عمليات1املالحظة,1والتاأمل,1والتعبري1الذاتي1عن1عمق1التعلم,1
واملمار�سة1الفعالة.1ونظرا1ًلرتكيز1البحث1احلايل1على1ا�ستخدام1اأ�ساليب1التلمذة1
املعرفي���ة1يف1بيئ���ات1التعلم1الت�ساركي,1يقدم1الباحثان1فيما1يلي1�سرح1خمت�سر1لكل1

اأ�سلوب1من1هذه1االأ�ساليب.

(( )Modeling1النمذجة
ت�س���ري1النمذج���ة1كاأ�سلوب1من1اأ�ساليب1التلم���ذة1املعرفية1اإىل1عملية1عر�ص1
ومتثي���ل1االأف���كار1واملعلوم���ات1وامله���ارات1م���ن1قب���ل1املعل���م1)اخلب���ري(1بحيث1ميكن1
للتلمي���ذ1)املتمه���ن(1مالحظة1اأداء1اخلب���ري1لهذه1املهارات,1والعملي���ات,1وتنفيذها1
 Cognitive Conceptual1باإتقان1من1اأجل1بناء1منوذج1عقلي1مفاهيمي1واإجرائي
Model,1ي�ستخ���دم1بع���د1ذل���ك1يف1عملي���ات1م�ستم���رة1م���ن1اال�ست���دالل1والربهان.1
ول�سم���ان1ح�س���ن1وعمق1التعلم1من1خ���الل1النمذجة,1ينبغي1عل���ى1املعلم1التنوع1يف1
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اأ�ساليب1عر�ص1ومتثيل1املعلومات,1عرب1تق�سيم1خطوات1واإجراءات1تكوين1املفهوم,1
اأو1امله���ارة,1وتبن���ي1�سيغ1متعددة1للتفكري1يف1اإجناز1امله���ام1مثل1ا�ستخدام1اخلرائط1
العقلي���ة1Cognitive Maps1الت���ي1تعرب1عن1الربط1ب���ني1املفاهيم,1و�سيغ1اأخرى1
1Video Modeling،1مثل1التفكري1ب�سوت1م�سموع,1وا�ستخدام1الفيديو1التعليمي

والتنظيم1وال�سل�سلة1الهرمية1ملهام1التعلم.

(( )1Coaching1التدريب
اإن1التدري���ب1والت���درب1Training and Coaching1مك���ون1اأ�سا�س���ي1م���ن1
مكون���ات1ا�سرتاتيجي���ة1التلمذة1املعرفي���ة,1حيث1ميار�ص1فيه1املعل���م1)اخلبري(1دور1
امل���درب1ال���ذي1ي�سع1اخلطة1ويختار1امله���ام1وتوزيعها1على1املتعلم���ني1)املتمهنني(.1
وي�سه���م1التدري���ب1يف1دع���م1االأن�سط���ة1املعرفية1العقلي���ة1لدى1املتعل���م:1وهو1عن�سر1
اأ�سا�سي1للربهنة1على1تكوين1النموذج1واالعتقاد1العقلي1ال�سليم,1ويكون1فعااًل1عن1
طري���ق1تقدمي1التلميحات1والتغذية1الراجعة1املكثفة1اأثناء1قيام1املتعلم1)املتمهن(1
بتنفي���ذ1امله���ام1اأو1اأداء1املهارة1اأو1التدرب1على1اكت�ساب1مكون1معريف1جديد1اأو1مهارة1
نا�سئ���ة1يف1املوق���ف1التعليم���ي.1وي�ساعد1التدري���ب1املتعلم1على1دمج1م�س���ادر1التعلم1

وتوظيفها1يف1جت�سري1وجت�سيد1املعرفة1املكت�سبة.

(( )Scaffolding1الت�سقيل
الت�سقي���ل1عب���ارة1ع���ن1�سكل1م���ن1اأ�س���كال1امل�ساعدة1الت���ي1تق���دم1للمتعلم1من1
قب���ل1معل���م1اأو1زمي���ل1)قري���ن(,1وم���ن1�ساأنه1م�ساع���دة1املتعل���م1على1اإج���راء1وتنفيذ1
مهم���ة1التعل���م1ب�س���كل1تدريجي,1مب���ا1يوؤهله1من1موا�سل���ة1تعلم1بقية1امله���ام1ب�سكل1
ف���ردي1(Mchoughlin & Oliver, 1998).1كم���ا1تع���رف1ال�سق���االت1التعليمي���ة1
باأنه���ا1تق���دمي1العون1الوقتي1)املتزامن(1الذي1يقدمه1املعلم1ويحتاجه1املتعلم1لكي1
يكت�س���ب1بع����ص1املع���ارف1وامله���ارات,1ومتكنه1م���ن1موا�سل���ة1التعل���م1باالعتماد1على1

نف�سه1)زيتون,20031(.

ووفق���ا1ًلنظري���ة1الت�سقي���ل1لربون���ر1(Bruner, 1983)1ف���اإن1ال�سق���االت1
التعليمي���ة1بكاف���ة1اأنواعه���ا1ت�سه���م1يف1م�ساع���دة1املتعل���م1عل���ى1بناء1وتكوي���ن1اأمناط1
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�سخ�سي���ة1للتعلم,1ت�ساعد1املتعلم1على1اختي���ار1وا�ستخدام1مواد1التعلم1التي1يحتاج1
اإليه���ا1لدرا�س���ة1حمت���وى1التعل���م,1وتقوي���ة1اأمن���اط1التعل���م1ب�س���كل1تدريج���ي1حت���ى1

يتال�سى1تاأثري1ال�سقاالت1يف1مواقف1تعلم1تالية.

وتع���د1ال�سق���االت1التعليمية1اأحد1التطبيق���ات1الرتبوية1للنظري���ة1البنائية1
وخا�س���ة1البنائي���ة1االجتماعي���ة,1وظه���رت1نتيج���ة1للتو�س���ع1يف1تطبيق���ات1مفه���وم1
منطق���ة1النم���و1املحتم���ل,1حي���ث1تع���د1ال�سق���االت1اأداة1حتليلي���ة1لو�س���ف1تفاع���الت1
املحتم���ل1 النم���و1 منطق���ة1 تنمي���ة1 �س���وء1 يف1 والقرن���اء1 املعلم���ني1 م���ع1 املتعلم���ني1
لالختالف���ات1ب���ني1امل�ستوى1االأدائي1املوجود1لدى1املتعلم1وامل�ستوى1االأدائي1املحدد1
بهدف1اأو1مهمة1التعلم,1وت�ستمد1ال�سقاالت1قوتها1من1عمليات1التوجيه1والتحليل1
وامل�ساع���دة1والدعم1الوقت���ي1للمتعلم1)عبدالكرمي,20001(.1فكل1ما1يقدم1للمتعلم1
م���ن1تلميحات1وتوجيه���ات1ومعلومات1اإر�سادية1مق���روءة1اأو1م�سورة,1ت�ساعده1على1

التفكري1ب�سورة1اأف�سل1مما1لو1ترك1مبفرده.

مم���ا1�سب���ق1يت�سح1لنا1اأن1الفك���رة1الرئي�سية1لل�سق���االت1التعليمية1تتبلور1يف1
حاجة1املتعلم1اإىل1الدعم1وامل�ساندة1يف1بداية1اأو1اأثناء1تعلم1اأي1مهمة1اأو1عن�سر1من1
عنا�سر1حمتوى1التعلم,1يقدم1هذا1الدعم1ب�سكل1حلظي1)وقتي(,1يتزامن1مع1نوع1
وك���م1احلاج���ة1اإىل1امل�ساعدة؛1كما1اأن1�سقاالت1التعلم1تقدم1يف1�سياق1اجتماعي1يعرب1
ع���ن1التفاع���ل1)الظهور(1التدريجي1بني1املتعلم1واملعل���م,1ثم1يتال�سى1هذا1التفاعل1
اأو1احلاجة1اإىل1الدعم1وامل�ساندة1كلما1زاد1انغما�ص1املتعلم1يف1اجتياز1مهمة1التعلم,1
.Autonomous1وهذا1ما1يطلق1عليه1االنطالق1التدريجي1نحو1اال�ستقاللية

(4 )1Articulation1التعبري
التعبري1ي�سري1اإىل1قدرة1املتعلم1على1ترجمة1ما1مت1التدرب1عليه1وما1تتلمذ1
علي���ه1يف1�س���ورة1جديدة1معربة1عن1مدى1ه�سم1ومتثيل1االأف���كار1واملعلومات1التي1
مت1عر�سها1يف1املوقف1التعليمي,1اإنه1ي�سبه1عملية1التكامل1االإدراكي1وفقا1ًلنظرية1
بياجي���ه1للنم���و1املعريف,1حيث1يق���وم1املتعلم1بو�س���ع1النتائج1والتفا�سي���ل1واملفاهيم1
الت���ي1مت1بنائه���ا1يف1كلم���ات1تعك����ص1القدرة1عل���ى1التعبري1والتنظي���م1الذاتي1للتعلم1
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Self-regulated Learning,1كم���ا1اإن1التعب���ري1ع���ن1التعل���م1يعك����ص1القدرة1على1
اإنت���اج1وتنظي���م1املعرف���ة1العميقة.1وينح�سر1دور1املعلم1)اخلب���ري(1يف1هذا1االأ�سلوب1
عل���ى1توجي���ه1وت�سحي���ح1امل�س���ار1وتعدي���ل1الت�س���ورات1البديلة1التي1رمب���ا1تكون1قد1

تكونت1لدى1املتعلم.

(5 )Reflection1التاأمل
التاأم���ل1كاأح���د1اأ�سالي���ب1التلم���ذة1املعرفي���ة1ي�س���ري1اإىل1الق���درة1عل���ى1روؤي���ة1
املمار�سات1اجليدة,1وعزلها1عن1املمار�سات1غري1ال�سحيحة,1�سواء1اأكانت1ممار�سات1
عقلي���ة1كالتفك���ري,1اأو1ممار�س���ات1عملي���ة1مث���ل1حل1امل�سكل���ة1واإنت���اج1امل�ساريع.1ويعد1
التاأم���ل1اأح���د1االأ�ساليب1الداعم���ة1للنمو1املعريف1الالزم1لبناء1املع���اين.1والتاأمل1هو1
ح���وار1ذات���ي1يقوم1ب���ه1املتعلم1)املتمهن(1اأو1ي�س���ارك1فيه1اأثناء1اإجن���از1مهمة1معينة,1
اأو1ح���ل1حتدي���ا1ًما.1وهو1عبارة1ع���ن1اكت�ساف1الذات,1ويوؤث���ر1يف1امل�ستوى1الوجداين1
واملع���ريف1واملعتق���دات1ل���دى1املتعل���م.1وقد1يك���ون1املعلم1)اخلب���ري(1حا�س���را1ًاأو1غري1
حا�س���ر1للح���دث1اأو1ق���د1يك���ون1م�ساركا1ًفي���ه.1وي�ستند1احل���وار1التاأمل���ي1اإىل1خم�ص1
عملي���ات1رئي�سي���ة1يتو�س���ط1فيه���ا1املعل���م1)اخلبري(1ب���اأن1يجع���ل1املتعل���م1)املتمهن(1
يتاأم���ل1فيه���ا1وهي:11(1تلخي����ص1االنطباع���ات1وا�سرتجاع1املعلوم���ات1الداعمة,21(1
حتليل1العوامل1ال�سببية؛1واملقارنة1بني1عالقات1ال�سبب1والنتيجة,31(1تبني1تعلما1ً
وتطبيق���ات1جدي���دة,41(1التنوي���ع1يف1التطبيق���ات,51(1التاأم���ل1يف1عملي���ة1التدري���ب1

وتق�سى1التح�سينات1)عبدالعزيز,20141(.1

(( )Exploration1ال�ستك�ساف
ويع���رب1اال�ستك�س���اف1ع���ن1عملي���ة1بن���اء1وت�سكي���ل1االفرتا�س���ات1الفردي���ة1
للربهن���ة1ع���ن1التعلم1ال���ذي1نتج1عن1عملية1التلمذة.1كما1اإن���ه1ي�سبه1عملية1الثبات1
االإدراك���ي1وفق���ا1لنظرية1بياجيه1للنمو1املعريف.1كم���ا1يعرب1اال�ستك�ساف1عن1القدرة1
عل���ى1اإنت���اج1اأفكار1وم�ساريع1جديدة1وت�ستفيد1م���ن1اخلربة1املتعلمة1يف1توليد1اأفكار1
نوعية,1ميكن1تطبيقها1يف1مواقف1و�سياقات1تعليمية1اأخرى.1ويقوم1املعلم1بتوظيف1
ه���ذا1االأ�سل���وب1يف1م�ساع���دة1املتعلمني1عل���ى1جتربة1ا�سرتاتيجي���ات1واأمناط1تفكري1
جدي���دة1وفر�سي���ات1متنوعة1ومالحظ���ة1نتائجها1ع���ن1طريق1اأن�سط���ة1وم�سكالت1

معقدة1)حمكمة1البناء(,1ومواقف1مفتوحة1النهاية.
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الت�سارك الإلكرتوين والتلمذة املعرفية 

تبلور1مفهوم1الت�سارك1االإلكرتوين1القائم1اأ�ساليب1التلمذة1املعرفية1من1
فك���ر1النظري���ة1البنائي���ة1االجتماعية؛1حيث1يرك���ز1املنظور1االجتماع���ي1يف1التعلم1
عل���ى1اأن1املتعل���م1يخ�سع1دائم���ا1ًملوؤثرات1من1االإعداد1االجتماع���ي1والثقايف,1تتدخل1
ه���ذه1املوؤث���رات1يف1حتدي���د1طرق1اكت�ساب���ه1للمعرفة,1وحتديد1نتائ���ج1تعلمه.1وهذه1
النظ���رة1تهت���م1بالط���رق1الت���ي1يت���م1به���ا1توزيع1وبن���اء1املعرف���ة1اجتماعي���اً,1وعندما1
ينظ���ر1اإىل1املعرف���ة1عل���ى1اأنه���ا1حتدث1من1خ���الل1جمتمع���ات1املمار�سة,1ف���اإن1نتائج1
التعل���م1تنط���وي1عل���ى1ق���درات1املتعل���م1عل���ى1امل�سارك���ة1يف1تل���ك1املمار�س���ات1بفاعلية111111111111111111111111111111
(Dabbagh, 2005).1وه���ذا1م���ا1ق���د1توف���ره1اأ�سالي���ب1التلم���ذة1املعرفي���ة1التي1مت1

ا�ستخدامها1يف1البحث1احلايل.

وم���ع1التو�س���ع1يف1االعتم���اد1عل���ى1اأنظم���ة1التعل���م1االإلك���رتوين,1واأدوات1
التوا�س���ل1االجتماع���ي1الت���ي1تتي���ح1الت�س���ارك1الفع���ال1والن�سط1يف1بن���اء1جمتمعات1
التعل���م1التعاوني���ة,1اأ�سب���ح1الأ�سالي���ب1التلم���ذة1املعرفي���ة1دورا1ًحيوي���ا1ًيف1اكت�س���اب1
مه���ارات1التعل���م1املنظ���م1ذاتي���اً,1والتفك���ري1االإبداع���ي,1وزي���ادة1عمق1التعل���م1وعالج1
الفه���م1اخلاط���ئ1و�سعوبات1تعلم1املفاهيم1العلمية,1وذل���ك1الأن1الت�سارك1يف1التعلم1
ع���رب1اأدوات1التوا�س���ل1االجتماع���ي1ميّك���ن1املتعل���م1م���ن1تب���ادل1االأف���كار1واحلل���ول1
واال�سرتاتيجي���ات1واالأمن���اط1الت���ي1يت���م1ا�ستخدامه���ا1يف1تق�س���ي1وت�سني���ف1بني���ة1
حمت���وى1التعل���م,1وم���ن1ث���م1التو�س���ع1يف1تطبيق���ات1خمرج���ات1التعل���م,1وتعديل1اأو1

.(Magana & Marzano, 2014)1حت�سني1املعتقدات

ويف1هذا1ال�سياق1قدمت1درا�سة1يل(Lee, 2012)11دلياًل1على1اأن1ال�سقاالت1
التعليمي���ة1الت�ساركي���ة1-1كاأح���د1اأ�ساليب1التلم���ذة1املعرفية-1�ساع���دت1الطلبة1على1
التفك���ري1ب�سكل1منظم1واإبداع���ي,1حيث1ا�ستخدمت1الدرا�س���ة1ال�سقاالت1التعليمية1
القائم���ة1عل���ى1االأمثلة1والنماذج11مل�ساع���دة1الطلبة1على1تولي���د1اأفكارهم1اخلا�سة,1
والنظ���ر1يف1بدائ���ل1خمتلف���ة,1وق���د1كان���ت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1اإيجابي���ة1حي���ث1اأ�س���ارت1
اإىل1تط���ور1ق���درات1الطلبة1عل���ى1التاأمل1والتقيي���م1و�سنع1الق���رار1املنهجي1املبدع.1
وتو�سل���ت1درا�س���ة1اجلن���دي1واأحم���د1)2004(1اإىل1اأن1التفاع���ل1ب���ني1بع����ص1اأ�ساليب1
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التعل���م1وال�سق���االت1التعليمي���ة1ي���وؤدي1اإىل1تنمي���ة1التح�سيل1والتفك���ري1التوليدي1
لدى1تلميذات1املرحلة1االإعدادية.1

ووفق���ا1ًلدرا�س���ة1عفيف���ي1)2010(1ف���اإن1�سق���االت1التعلم1الت���ي1ا�ستخدمت1
كمدخ���ل1لت�سمي���م1وتطوير1املق���ررات1االإلكرتوني���ة1قد1ح�سنت1م���ن1اأداء1الطالب1
يف1التعل���م1القائ���م1عل���ى1امل�سروع���ات.1كم���ا1تو�سل���ت1درا�س���ة1جادجي���ل1وونوك����ص1111111111111111
(Gadgil & Nokes, 2009)1اإىل1اأن1ال�سق���االت1الت�ساركي���ة1ت���وؤدي1اإىل1تنمي���ة1
مهارات1حل1امل�سكلة1مبجال1تعلم1الفيزياء,1وا�ستخدمت1هذه1الدرا�سة1نوعان1من1
ال�سق���االت1الت�ساركي���ة:1تلميح���ات1تناظري���ة1Analogical Prompts1للمقارن���ة1
ب���ني1االأمثل���ة,1وتلميح���ات1متتابع���ة 1Sequential Promptsح���ول1مث���ال1واحد,1
ولق���د1اأدى1التفاع���ل1ب���ني1هذين1النوعني1م���ن1التلميحات1اإىل1تنمي���ة1مهارات1حل1

امل�سكلة.

 (Shih, Chen,1ويف1ه���ذا1ال�سدد1تو�سلت1درا�سة1�س���ي1و�سن1و�ساجن1وكوا
(1Chang, & Kao, 2010اإىل1اأن1�سق���االت1التعل���م1املنظم���ة1ذاتي���ا1ًاملقدم���ة1ع���رب1
اأنظمة1التعلم1االإلكرتوين1النقال1قد1اأدت1اإىل1حت�سني1مهارات1التعلم1املنظم1ذاتيا1ً
Self-regulated Learning؛1فق���د1�ساعدت1ال�سقاالت1التعليمية1يف1زيادة1قدرة1
املتعلم���ني1عل���ى1و�سع1خط���ط1التعلم1ال�سخ�س���ي,1وترتيب1اأولوي���ات1التعلم1خالل1
زم���ن1التعل���م,1وم�ساه���دة1اإجن���ازات1املتعلمني1االآخري���ن1امل�سارك���ني1يف1التعلم.1كما1
تو�سلت1درا�سة1يل1(Lee, 2008)1اإىل1اأن1اأنظمة1التفاو�ص1االإلكرتوين1الت�ساركي1
القائمة1على1ال�سقاالت1التعليمية1التفاو�سية1بني1اخلبري1– واجلديد,1واملوجهة1
بامله���ام1واالأ�سئل���ة1املفتوح���ة1واالألعاب1التعليمي���ة,1واأن�سطة1اكت�س���اف1االختالفات,1
اأدت1اإىل1تخفي����ص1مع���دل1اأخط���اء1تعل���م1اللغ���ة1االإجنليزي���ة1لغ���ري1الناطقني1بها,1

والناطقني1بها1اأي�ساً.

كما1تو�سلت1درا�سة1اجلرب1)2013(1اإىل1اأن1ا�سرتاتيجية1التلمذة1املعرفية1
االإلكرتوني���ة1قد1�ساعدت1على1تنمية1الدافعي���ة1لتعلم1الريا�سيات1بالتطبيق1على1
مق���رر1التفا�س���ل1والتكام���ل1باملرحل���ة1اجلامعي���ة.1كما1اأ�س���ارت1درا�س���ة1عبدالعزيز1
)2014(1اإىل1اأن1احل���وار1التاأمل���ي1-1كاأحد1اأ�ساليب1التلم���ذة1املعرفية1-1اإذا1اُ�ستخدم1
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كاأ�سل���وب1للتدري���ب1املع���ريف,1ي�سه���م1يف1تنمي���ه1مه���ارات1التدري����ص1االإلك���رتوين,1
وحت�س���ني1املعتق���دات1الرتبوي���ة1لدى1طلب���ة1كلية1الرتبي���ة.1وتو�سل���ت1درا�سة1كيو1
وه���واجن1و�سني1و�س���ني11 (Kuo1, Hwang, Chen1 & Chen, 2012)ودرا�سة1
 (Huang, Wu, & Chen,ودرا�س���ة1ه���اجن1ووي1و�سني(Alias, 2012) 111اإليا����ص
(1112012اإىل1اأن1التلم���ذة1املعرفي���ة1امل�ستخدم���ة1يف1بيئ���ة1ت�ساركي���ة1معتم���دة1عل���ى1
الويب1تقدم1منافع1كثرية,1وخا�سة1فيما1يتعلق1ببناء1النمط1املعريف1امل�ستقل1حلل1
امل�س���كالت1يف1معاجل���ة1املعلومات1املدعة1ب�سقاالت1التعلم.1واأ�س���ارت1درا�سة1يو1وبان1
(Yu & Pan, 2014)1اإىل1اأن1التلميحات1االإلكرتونية1قد1�ساعدت1يف1تنمية1مهارات1
تولي���د1االأ�سئل���ة1ل���دى1تالميذ1املرحل���ة1املتو�سطة؛1حي���ث1ا�ستخدم���ت1التلميحات1
ك�سق���االت1تعليمي���ة1للم�ساعدة1يف1بن���اء1اأ�سئلة1من1قبل1جمموع���ات1التعلم.1ووفقا1ً
لدرا�س���ة1جهافل���ي1 (Ghefaili, 2003)ف���اإن1تخطي���ط1وت�سمي���م1التدري����ص1وفق1
اأ�سالي���ب1التلم���ذة1املعرفي���ة1يف1�سي���اق1تكنولوجي1مدعم1بح���االت1ومواقف1حياتية1

اأ�سيلة1قد1�ساهم1يف1متنية1مهارات1القراءة1والكتابة1ومهارات1الريا�سيات.11
1

املعتقدات الرتبوية
اإن1العق���ل1الب�س���ري1ي�ستطيع1اإعادة1تنظيم1ما1مر1به1من1خربات1خارجية1
وفق���ا1للنظري���ة1البنائي���ة1للتعلم,1ونتيجة1لذل���ك1فاإنه1يخرج1بفه���م1اأو�سع1واأ�سمل1
م���ن1ذلك1الفهم1ال���ذي1توحي1به1اخلربات1التي1مر1بها.1فيتكون1االنطباع1العقلي1
ال���ذي1يق�س���م1اإىل1نوع���ني؛1الن���وع1االأول1من1االنطب���اع1العقلي1:يع���رف1باأنه1فكرة1
)�س���ورة1من�سوخ���ة-11Copy View(1ويع���رف1الن���وع1الث���اين1باأن���ه1فك���رة1(�س���ورة1
مبدع���ة-Creative View(1.1وهاتان1الفكرت���ان1املتعلقتان1بالتعلم1عند1االإن�سان1
ظال1مو�سع1جدل1حتى1االآن.1وهذا1ما1يقودنا1اىل1مو�سوع1املعتقدات1التي1تتكون1
ل���دى1االأف���راد1جتاه1كثري1من1الق�ساي���ا,1ومنها1ق�سية1االإب���داع1كمفهوم1وكعملية,1

وكممار�سة.

مفهوم املعتقدات
تع���رف1املعتق���دات1باأنه���ا1جمموعة1م���ن1االأف���كار1واالفرتا�س���ات1العقلية,1
التي1ميكن1اأن1ينظر1اإليها1على1اأنها1ن�سق1متكامل؛1تلك1املعتقدات1يوؤمن1بها1الفرد1
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وي�ستخدمه���ا1كمعي���ار1ومر�س���د1ل�سلوك���ه1ونظرت���ه1اإىل1االأمور1احلياتي���ة1املختلفة1
ويف1تفاعل���ه1م���ع1االآخري���ن,1وتتاأثر1املعتق���دات1بخلفي���ة1الفرد1العلمي���ة1والثقافية1
واالجتماعية1واملهنية1واخلربات1ال�سابقة,1ال�سمات1ال�سخ�سية,1وقد1تتغري1نتيجة1
التعليم1والدوافع1الذاتية1)اللوغاتي1والهويل1وجوهر,20091(.1وي�سيف1كال1من1
فيالن1وماكلوجلني1(Phelan & Mclaughlin, 1995)1اأن1املعتقد1حكم1فردي1
للحقيقة1اأو1الزيف1يف1الق�سية,1وهذا1احلكم1م�ستنتج1من1الفهم1املعريف1الرتاكمي1

ملا1تقوله1الكائنات1الب�سرية1وما1تفعله1وما1تعنيه1)ورد1يف:1حمدان,20031(.1

مم���ا1�سب���ق1ن�ستنت���ج1اأن1املعتق���دات1ب�سفة1عام���ة1ت�سري1اإىل1املك���ون1املعريف1
لالجتاه���ات1النف�سية,1وت�ساه���م1يف1تكامل1ال�سخ�سية1ال�سليمة1للفرد1املتاأثر1بتلك1
باملعتق���دات,1واالجتاهات,1والقيم1التي1يتبناه���ا1اأو1يرف�سها.1وبالتايل1فمعتقدات1
الف���رد1تعت���رب1لبن���ة1اأ�سا�سية1يف1بناء1�سخ�سيت���ه,1وهي1بالتايل1متثل1راف���دا1ًاأ�سا�سيا1ً
م���ن1رواف���د1الكفاءة1املعرفي���ة1والعلمية1لدي���ه.1وبهذا1ُتعد1املعتق���دات1عاماًل1مهما1ً
لدف���ع1الطالب1اإىل1تبني1الطرق1واالأ�سالي���ب1اجلديدة1لتطوير1االأداء,1اأو1التخلي1
عن1االأ�ساليب1التقليدية,1وهي1بذلك1من1اجلوانب1ال�سرورية1التي1يجب1قيا�سها1
من1اأجل1تعديلها,1اأو1حت�سينها1يف1حالة1تاأثر1الطالب1بهذه1املعتقدات.1فمعتقدات1
الطال���ب1ه���ي1تل���ك1العوام���ل1الوجدانية1الت���ي1تقود1وحت���رك1معرفت���ه1ومهاراته,1
وجتعل���ه1يت�س���رف1ب�س���كل1تلقائي1ا�ستجابة1له���ذه1املعتقدات,1وه���ي1مبثابة1الدليل1
م���ا1وراء1املع���ريفMetacognitive-Guide 1الذي1يدفعه1اإىل1تبني1اأو1البحث1عن1

تطبيق1جديد1للمفاهيم1التي1يتعلمها1اأو1التخلي1عنها1لعدم1�سحتها.

وتختلف1املعتقدات1الرتبوية1عن1االأفكار1اجلامدةStereotypes1,1حيث1
ت�س���ري1االأخرية1اإىل1تلك1املعتقدات1املوجودة1لدى1اأ�سحاب1الثقافة1الواحدة,1التي1
تظه���ر1يف1اقت�سادي���ات1الن�ساط1النف�س���ي1للفرد؛1بينما1ت�س���ري1املعتقدات1الرتبوية1
اإىل1عوامل1العزو1الفكري1للمتعلم1حول1نف�سه1)فعالية1الذات(1وحول1ممار�ساته1
الرتبوي���ة,1وال�سي���اق1الرتبوي,1وطبيعة1املواد1واالأدوات1الت���ي1ت�ستخدم1يف1التعليم1

والتعلم.
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اأهمية املعتقدات الرتبوية
يرى1�ستيوارت1وثورلو1(Stuart & Thurlow, 2000)1اأن1فهم1املعتقدات1
التي1ت�سكل1عملية1اتخاذ1القرار1للطالب,1خطوة1اأ�سا�سية1يف1عملية1اإعداد1الطالب1
وتكوين���ه1معرفيا1ًومهاري���ا1ًووجدانياً,1مما1جعل1العديد1من1الباحثني1الرتبويني1
يركزون1على1املعتقدات1والت�سورات1التي1تت�سكل1لدى1الطالب1وتوؤثر1على1توجيه1
عملي���ة1التعلم,1وحت���ث1املتعلمني1على1ا�ستخدام1ا�سرتاتيجيات1تعلم1اأو1تكنولوجيا1
معين���ة1-1دون1غريه���ا,1ال�سيم���ا1اأن1تلك1املعتق���دات1غالبا1ًما1تت�س���كل1يف1وقت1مبكر1
ل���دى1العديد1م���ن1املتعلمني,1وتكون1�سعبة1التغيري,1ورمب���ا1تكون1خاطئة1وحتتاج1

اإىل1تعديل1يف1بع�ص1االأحيان.

وتنبث���ق1اأهمي���ة1املعتق���دات1الرتبوي���ة1م���ن1كونه���ا1متث���ل1عوام���ل1للدف���ع1
امل�ستم���ر1ح���ول1التبن���ي1اأو1التخلي1ع���ن1�سلوك1حمدد,1يظه���ر1قبل1اأو1اأثن���اء1اأو1بعد1
املوقف1التعليمي,1وت�ستمد1املعتقدات1الرتبوية1اأهميتها1اأي�سا1ًمن1كونها1حمركات1
لل�سع���ي1لتحقي���ق1االإدارة1الفعالة1لنف����ص1املتعلم1والبيئة1التعليمي���ة1والتفاعل1مع1
االآخري���ن.1وي���رى1راث���ز1(Raths, 2001)1اأن���ه1كث���ريا1ًم���ا1يتوق���ع1املعلم���ون1وجود1
�سف���ات1معين���ة1لدى1طالبهم,1ويك���ون1الطالب1يف1تلك1احل���االت1�سحايا1الأنظمة1
معتق���دات1املعلم���ني,1الذي���ن1يتاأث���رون1مبعتقداتهم1تلك1عندما1يتخ���ذون1قرارات1
مهم���ة,1وعند1تفاعلهم1مع1طالبهم.1كما1اأن1معتقدات1املتعلمني1لالأداء1امل�ستقبلي1
لهم1قد1توؤثر1يف1تفاعلهم1مع1املعلم,1وبالتايل1ميكن1اأن1توؤثر1على1كم1وكيف1التعلم1

لدى1الطالب1)حمدان,20031(.1

وتتجلى1اأهمية1درا�سة1املعتقدات1الرتبوية1مبجال1االإبداع11للم�ساهمة1يف1
ح���ل1وتف�سري1كثري1من1الق�سايا1ووجه���ات1النظر1حول1الذكاء1وعالقته1باالإبداع,1
حي���ث1يعتق���د1الكث���ري1اأن1ال���ذكاء1املرتف���ع1ق���د1يع���رب1ع���ن1االإب���داع,1يف1ح���ني1يعتقد1
البع����ص1االإب���داع1لي����ص1له1عالق���ة1بالذكاء1لدى1الف���رد.1ويف1هذا1ال�س���دد1تو�سلت1
درا�سة1اللوغاتي1والهويل1وجوهر1)2009(,1اأنه1ال1يوجد1فرق1بني1الذكور1واالإناث1
فيم���ا1يخ����ص1العالقة1بني1الذكاء1واالإبداع1-1كاأحد1املعتقدات1ال�سائدة1بني1الذكاء1
واالإب���داع.1وه���ذه1النتيج���ة1ال1تعك����ص1م���ا1ورد1يف1االأدب1النف�س���ي1والرتب���وي,1الذي1
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ي�س���ري1اأن1هن���اك1فرق1بني1الذكاء1واالإبداع,1الأن1االإب���داع1والذكاء1نوعان1خمتلفان1
م���ن1الن�س���اط1العقلي,1واأن1هناك1مبدعني1ال1يتمتعون1مب�ستوى1رفيع1من1الذكاء,1

كما1اأن1هناك1من1هم1�سديد1الذكاء1ولكنهم1لي�سوا1مبدعني.11

له���ذا1ي���رى1الباحث���ان1اأن���ه1توج���د1اأهمي���ة1لدرا�س���ة1املعتق���دات1املعرفي���ة1
والرتبوي���ة1ح���ول1االإب���داع,1وخا�سة1يف1جم���ال1الدرا�سات1العليا1الت���ي1تعترب1رافدا1ً
اأ�سا�سي���ا1ًم���ن1روافد1البح���ث1العلمي1يف1جم���ال1املوهبة1والذكاء1واالإب���داع.1وميكن1

تلخي�ص1اأهمية1درا�سة1املعتقدات1حول1االإبداع1فيما1يلي:
1 التوظيف1االأمثل1للمثريات1والعنا�سر1وامل�سادر1املحيطة1�سواء1اأكانت1ظواهر,1-

انفعاالت,1عالقات1اإن�سانية1يف1تو�سيح1وتف�سري1وتنمية1مفهوم1االإبداع.
1 تقدمي1كل1ما1ميكن1من1املعلومات1الالزمة1لتنمية1قدرات1التفكري1االإبداعي,1-

الذي1يوؤدي1بدوره1اإىل1اكت�ساف1وتوظيف1الطاقات1االإبداعية1لدى1املتعلمني.
1 تبني1مداخل1اأ�سيلة1ودينامية1يف1اكت�ساف1ورعاية1املوهوبني1واملبدعني.-
1 تنمية1عادات1العقل1ال�سليمة,1والتفكري1املنظومي1لدى1املتعلمني.-
1 تهيئة1املناخ1املنا�سب1لتكوين1و�سناعة1اأجيال1م�ستقلة1يف1املمار�سات1االإبداعية.-

باالإ�سافة1اإىل1ما1�سبق,1يرى1ف�سل1اهلل1وقناوي1وطه1)2010(1اأن1حت�سني1
معتق���دات1الباحث���ني1واملعلم���ني1مبج���ال1اكت�س���اف1ورعاي���ة1املوهوب���ني1واملبدعني,1
وقاعدة1ت�سوراتهم1العقلية1ي�سهم1ب�سكل1ملحوظ1يف1اإعادة1هيكلة1هذه1الت�سورات1
وم���ن1ث���م1تتح�سن1ممار�سته���م1املهني���ة1اليومية.1وميك���ن1حت�سني1تل���ك1املعتقدات1
والت�س���ورات1العقلية1عن1طريق1تبني1مداخل1للتفكري1التاأملي1والتنظيم1الذاتي1
للتعلم؛1الأن1-1ووفقا1ًللدرا�سة1املذكورة1اآنفا1ً-771%1من1تباين1ال�سلوك1التدري�سي1
االإبداعي1للمعلم1مبجال1اللغة1العربية1ميكن1اأن1يف�سر1عن1طريق1املدخل1التاأملي11

)ف�سل1اهلل1وقناوي1وطه,20101(.
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طرق قيا�س وحت�سني املعتقدات الرتبوية:
ي���رى1بان���دورا1(Bandura, 1997)1اأن1هن���اك1عملي���ات1اأرب���ع1يت���م1م���ن1
خالله���ا1فه���م1تاأثري1املعتقدات1الذاتية1عن1الكف���اءة1على1�سلوك1االإن�سان,1ومن1ثم1

حياته1وهي:
11 العملي���ات1املعرفي���ةA(1(:1ذلك1اأن1كل1االأعمال1تب���داأ1باأفكار1ومعتقدات1الفرد1.

عن1قدرته1وتوقعاته1حول1ما1�سيحدث1حتى1تتحقق1االأهداف.

21 العملي���ات1املحف���زةB(1(:1تلع���ب1املعتق���دات1الذاتي���ة1للكف���اءة1دورا1ًمهم���ا1ًيف1.
حتقي���ق1ال�سب���ط1الذاتي1للحما�ص1والدافعية.1وهذا1الدافع1يف1االأ�سل1معريف1

حيث1ي�سيغ1االأفراد1معتقداتهم1حول1ما1ميكن1لهم1اأن1يفعلوه.

31 عملي���ات1الفع���ل1ذات1االأث���رC(1(:1وفق���ا1ًله���ذه1العملي���ات1ينق�سم1االأف���راد1اإىل1.
نوع���ني:1الن���وع1االأول1ي���رى1اأن1لدي���ه1كفاءة1ذاتي���ة1متكنه1م���ن1ال�سيطرة1على1
التهدي���دات,1واملواق���ف1ال�سعب���ة,1ولذل���ك1ال1يث���ريون1اأمناط���ا1ًمعق���دة1م���ن1
االأف���كار,1وهم1بذل���ك1متحررون1من1املخاوف1املر�سي���ة,1اأو1التوتر1املوؤثر1�سلبا1ً
عل���ى1االأفع���ال.1والن���وع1الث���اين1ي���رى1اأن1كفاءت���ه1الذاتي���ة1حم���دودة,1ومن1ثم1
يعتق���دون1اأنه���م1ال1قب���ل1له���م1بالتهدي���دات,1اأو1امل�ساعب1وهنا1تث���ار1التوترات,1
ويت�سم1تفكريهم1باملبالغة1يف1توقع1التهديدات,1ويقلقون1من1اأ�سياء1رمبا1من1
الن���ادر1اأن1حت���دث,1وهنا1ي�سعرون1بنق�ص1الكفاءة1وقلة1الفعالية1ومن1ثم1عدم1

االإجناز.

41 ثم���رة1. ه���م1 االأف���راد1 اأن1 املعل���وم1 م���ن1 كان1 ف���اإذا1 1:)D( االختي���ار1 عملي���ات1
لظ���روف1بيئي���ة1ووراثي���ة؛1ف���اإن1معتقداته���م1ع���ن1كفاءتهم1الذاتي���ة1مرتبطة1
بالكف���اءة1ال�سخ�سي���ة1لديه���م1والتي1مت1اكت�سابه���ا1من1البيئ���ة1املحيطة,1ومن1
�سبك���ة1العالق���ات1االجتماعي���ة,1والتعل���م1بالنم���وذج,1وم���ن1هن���ا1ف���اإن1اختي���ار1
االأف���راد1لالأن�سط���ة,1واالأعم���ال1الت���ي1يقبل���ون1عليه���ا1مرهون1مب���ا1يعتقدونه1
غ���ريه1 العم���ل1دون1 ه���ذا1 النج���اح1يف1 ذاتي���ة1لديه���م1يف1حتقي���ق1 كف���اءة1 م���ن1

.(Bandura, 1998, 50-52)
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كما1قدمت1درا�سة1�سامل1وزكي1)2009(1دلياًل1على1اأن1ا�سرتاتيجيات1التعلم1
املنظ���م1ذاتي���ا1واملعتق���دات1املعرفية1ال�سليم���ة1ميكن1اأن1حت�سن1م���ن1اأ�ساليب1التعلم1
ل���دى1ط���الب1التعليم1اجلامع���ي1وخا�س���ة1الط���الب1ذوو1اأ�سلوب1التعل���م1حت�سيلي1
الوجه���ة1مقابل1اأ�سل���وب1التعلم1ال�سطحي.1كما1اأ�سارت1درا�س���ة1بركات1)2007(1اإىل1
اأن1تدري���ب1الطلب���ة1املعلمني1عل���ى1دمج1م�سادر1تعلم1العل���وم1املتاحة1باالإنرتنت1يف1
التدري�ص1قد1�ساهم1يف1حت�سني1معتقدات1وكفاءة1الطالب1املعلمني1بكلية1الرتبية؛1
حي���ث1وج���دت1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1ب���ني1املجموعة1التجريبية1التي1خ�سعت1
لربنامج1تدريبي1ال�ستخدام1م�سادر1التعلم1املتاحة1باالإنرتنت1يف1تدري�ص1العلوم,1
واملجموع���ة1ال�سابط���ة1الت���ي1مل1ت�ستخ���دم1ه���ذه1امل�س���ادر,1وه���ذه1الف���روق1ل�سالح1

املجموعة1التجريبية.

وا�ستن���ادا1ًاإىل1ما1�سبق,1ميكنن���ا1القول1اأن1املعتقدات1الذاتية1للطلبة1حول1
التعل���م1يف1جم���ال1درا�سي1حمدد1ميك���ن1قيا�سها1عن1طريق1حتدي���د1مقدار1فعالية1
الطالب1حول1نف�سه,1وحول1التعامل1مع1االآخرين,1وحول1�سياق1املوقف1التعليمي1
ب�سف���ة1عام���ة1وذل���ك1م���ن1خ���الل1حتدي���د1العوام���ل1املعرفي���ة,1والعوام���ل1املحفزة1
ل���الأداء,1وعوام���ل1االختي���ار1والتوظي���ف1ال�سلي���م1للمفاهي���م1املقدم���ة1يف1املوق���ف1
التعليم���ي.1وم���ن1اجلدير1بالذكر1اأن1هذه1العوامل1قد1روعيت1اأثناء1اإعداد1مقيا�ص1
املعتق���دات1الرتبوي���ة1للطلبة1نحو1املوهبة1واالإب���داع1يف1البحث1احلايل.1كما1ميكن1
حت�س���ني1تل���ك1املعتقدات1عن1طري���ق1تبني1مداخل1وا�سرتاتيجي���ات1تعليمية1تدعو1
اإىل1التاأم���ل1يف1املمار�س���ات,1والتنظي���م1الذات���ي1للتعل���م؛1وهذا1ما1ميك���ن1اأن1تقدمه1

اأ�ساليب1التلمذة1املعرفية1ال�سابق1االإ�سارة1اإليها.

املنهجية والإجراءات
منه�ج البحث: يف1�سوء1طبيعة1متغريات1البحث,1فقد1مت1ا�ستخدام1منهج1البحث1
التجريب���ي,1بت�سمي���م1�سب���ه1جتريب���ي,1وذل���ك1للتحق���ق1م���ن1�سالحي���ة1ت�سمي���م1
الت�سارك1االإلكرتوين1القائم1على1اأ�ساليب1التلمذة1املعرفية1لتنمية1مهارات1اإنتاج1
م�سروع���ات1اإبداعية,1وحت�سني1املعتقدات1الرتبوي���ة1نحو1االإبداع1كمفهوم1وعملية1

وممار�سة.
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جمتم�ع البحث:1جمتمع1البحث1هو1جميع1طلبة1برنامج1تربية1املوهوبني,1بكلية1
الدرا�سات1العليا1-1جامعة1اخلليج1العربي,1خالل1العام1الدرا�سي20131-2014م.

عينة البحث: اقت�سرت1عينة1البحث1على1املتاح1من1طلبة1الفرقة1االأوىل1املقيدين1
الع���ايل1واملاج�ست���ري1يف1تربي���ة1املوهوب���ني,1بربنام���ج1تربي���ة1 بدرجت���ي1الدبل���وم1
املوهوب���ني1خالل1الع���ام1الدرا�س���ي20131-2014م,1وقد1بلغ1حج���م1عينة1البحث1261
طالبا1ًوطالبة,1وهم1كافة1الطلبة1امل�سجلني1مبقرر1االإبداع1خالل1العام1املذكور.

بيئة الت�سارك الإلكرتوين
1EdModo االفرتا�سي���ة1 التعل���م1 بيئ���ة1 م���ن1 كل1 توظي���ف1 مت1
االإلك���رتوين املحت���وى1 الإدارة1 نظ���ام1 ع���ن1 عب���ارة1 وه���ي1 التعل���م,1 اأن�سط���ة1 الإدارة1
Content Management System (CMS)1,1يتي���ح1للمتعل���م1التفاع���ل1م���ع1
املحتوى1واملعلم,1واإبحار1املقاطع1التعليمية1والروابط1االإلكرتونية1التي1مت1تزويد1
الطالب1بها1من1خالل1رفعها1على1هذا1النظام.1كما1مت1توظيف1اأدوات1وم�ستندات1
جوجل1بل�صGoogle Plus1,1للت�سارك1االإلكرتوين1يف1اإدارة1ا�سرتاتيجية1التلمذة1
املعرفية1وما1ينتمي1اإليها1من1اأ�ساليب1للتعليم1والتعلم1)التفاعل(.1ويعد1حمرك1
جوج���ل1اأداة1اإلكرتونية1وا�سعة1االنت�سار1يف1جمال1الت�سارك1االإلكرتوين,1وحتتوي1
ه���ذه1االأداة1على1جمموعة1اأدوات1للت�س���ارك1التباديل1والتفاعلي1بني1امل�ستخدمني1
له���ا,1مث���ل:1امل�ستن���دات1Documents1بكاف���ة1اأنواعه���ا,1العرو����ص1االإلكرتوني���ة1
التفاعلي���ة1,1Presentationsاأوراق1العم���ل1التفاعلي���ة1,1Spreadsheetsاالأ�سكال1
والنم���اذج1,1Formsالر�سومات1االإلكرتوني���ة Drawings.1وميكن1مل�ستخدم1هذه1
االأدوات1اإن�س���اء1وتوزي���ع1امل�ستن���دات1وتبادله���ا1عرب1ح�ساب1اإلك���رتوين,1اأو1عرب1بيئة1

جوجل1نف�سها.1

وق���د1مت1توظي���ف1االأدوات1ال�سابق���ة1يف1تدعي���م1الت�سارك1يف1بن���اء1النماذج1
والت���درب,1والتعب���ري,1والت�سقيل1والتاأم���ل,1واالكت�ساف1بني1الط���الب1اأثناء1درا�سة1
مق���رر1االإب���داع,1ال���ذي1يع���د1م���ن1املق���ررات1الرئي�سي���ة11Core Courses1بربنامج1
تربي���ة1املوهوب���ني,1بجامع���ة1اخللي���ج1العرب���ي.1ويحت���وي1ه���ذا1املق���رر1عل���ى1ع���دة1
مو�سوع���ات1ته���دف1اإىل1تنمي���ة1املع���ارف1وامله���ارات1املرتبط���ة1باالإب���داع1كمفه���وم1
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وكعملي���ة,1وه���ذه1املو�سوع���ات1هي:1العملي���ة1االإبداعّية؛1وال�سخ����ص1املبدع؛1وبيئة1
االإب���داع,1واأ�س�سه1وعنا�سره1ومناذجه1واجتاه���ات1درا�سته1واأ�ساليب1واأدوات1قيا�سه,1
والعوام���ل1املوؤثرة1فيه؛1والق�سايا1وامل�سكالت1الرئي�سة1املرتبطة1باالإبداع؛1والدور1
االجتماع���ي1للموهوب���ني.1ومن1متطلب���ات1اجتياز1هذا1املق���رر,1اأن1يقوم1كل1طالب1

بتقدمي1م�سروع1نوعي1يعرب1عن1اال�ستفادة1من1درا�سة1املقرر.

ت�س�ميم البح�ث: اعتم���د1البح���ث1احلايل1عل���ى1ت�سمي���م1املجموع���ة1الواحدة1مع1
قيا����ص1قبل���ي1وبع���ديOne-group pre-post- test only1,1وذل���ك1نظرا1ًل�سغر1

حجم1عينة1البحث1املتاحة.1

اأدوات البح�ث:1لقيا����ص1املتغ���ريات1التابع���ة1بالبح���ث,1مت1ت�سمي���م1اأدات���ني1هي���م:1
بطاق���ة1تقيي���م1منتج���ات1الطالب1م���ن1امل�سروع���ات1ومقيا�ص1املعتق���دات1الرتبوية1
نح���و1االإب���داع1كمفهوم1وكعملي���ة1وكممار�سة.1وفيما1يلي1و�س���ف1خمت�سر1لكل1اأداة1

من1هذه1االأدوات,1وخ�سائ�سها1ال�سيكومرتية.

))( بطاقة تقييم م�سروعات الطلبة
الهدف من البطاقة:1هدفت1بطاقة1تقومي1املنتج1من1م�سروعات1الطلبة1اإىل1حتديد1
م���دى1ج���ودة1ودقة1ت�سمي���م1امل�سروعات1املقدم���ة1قبل1الطلب���ة,1وتعك�ص1مدى1
تواف���ر1اأبع���اد1االإب���داع1يف1امل�سروعات1املنتج���ة1بالتطبيق1عل���ى1درو�ص1ومواقف1

تعليمية1مبقرر1االإبداع.

و�س�ف البطاقة:1ا�ستملت1البطاقة1على1اأربعة1اأبع���اد1رئي�سية1تعك�ص1اأبعاد1االإبداع.1
ومتثل���ت1االأبع���اد1الرئي�سي���ة1لبطاق���ة1تق���ومي1املنت���ج1يف:1الطالق���ة,1واملرون���ة1
واالأ�سال���ة1واحليوي���ة.1مت1و�سع1هذه1االأبعاد1كمعاي���ري1رئي�سية1ينتمي1اإىل1كل1
منه���ا1جمموعة1موؤ�سرات1ينبغي1توافره���ا1يف1املنتج.1ومت1تخ�سي�ص1151درجة1
لكل1معيار1)مبثابة151درجات1لكل1موؤ�سر(,1وتخ�سي�ص1151درجة1اأخرى1ملدى1
متك���ن1الطال���ب1م���ن1عر�ص1امل�س���روع1اأمام1نخبة1م���ن1اأع�ساء1هيئ���ة1التدري�ص1
بجامع���ة1اخللي���ج1العربي1مبجال1تربية1املوهوب���ني؛1وبالتايل1ت�سبح1الدرجة1
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االإجمالية1على1بطاقة1تقييم1منتجات1الطالب1من1امل�سروعات1االإبداعية1751
درجة.1ويحتوي1جدول111على1قائمة1معايري1وموؤ�سرات1بطاقة1تقدير1املنتج1

امل�ستخدمة1يف1تقييم1م�سروعات1الطالب.

�س�دق البطاق�ة:1مت1عر�ص1البطاقة1ومقيا�ص1التقدي���ر1املقرتح1لها1على1عينة1من1
املتخ�س�س���ني1يف1القيا����ص1والتقيي���م1وتربية1املوهوبني,1وذل���ك1للتحقق1من1مدى1
�سالحية1البطاقة1لال�ستخدام1ومن1ثم1حتقيق1الهدف1من1ت�سميمها,1وقد1كانت1
ن�سبة1االتفاق1بني1املحكمون1على1البطاقة10,951تقريباً,1واأُدخلت1بع�ص1التعديالت1
خا�س���ة1عل���ى1معي���ار1احليوية1ليعك�ص1اال�ستخ���دام1والتطبيق1املي���داين1للم�سروع1,1
ويف1�س���وء1ما1اأ�سار1اإليه1ال�سادة1املحكمون1من1اأراء1ومقرتحات1حول1البطاقة,1وما1
مت1اإدخال���ه1م���ن1تعديالت1عليها,1ت�سب���ح1البطاقة1�ساحل���ة1لال�ستخدام,1وحتقيق1

الهدف1من1تطويرها.
جدول 1

قائمة معايري وموؤ�شرات اإنتاج امل�شروعات االإبداعية
أبعاد اإلبداع 

المؤشرات الدالة(المعايير)

الطالقة
توظيف واستخدام أكبر عدد ممكن من مفاهيم مقرر اإلبداع التي تم . 1

دراستها.
توظيف أكبر عدد ممكن من مستويات المعرفة بالمحتوى العلمي للمقرر.. 2
دمج أكبر عدد ممكن من األدوات اإلبداعية في المنتج.. 3

المرونة
يحتوي المشروع على استخدامات متنوعة تحفز على تنمية اإلبداع . 1

والتفكير اإلبداعي.
يحتوي المشروع على أدوات متنوعة تعكس سياق التعلم بمقرر اإلبداع.. 2
يحتوي المشروع على أفكار وبدائل متنوعة يمكن تعميمها في الميدان.. 3

األصالة

يحتوي المشروع على منتجات فريدة من نوعها لم يسبق للطلبة/للطالب . 1
إنتاجها من قبل على المستوى الفردي والمستوى الجماعي.

يعكس المشروع تفردًا في توظيف المفاهيم العلمية بالمقرر.. 2
يسهم المشروع في إيجاد إضافات جديدة لتوليد وتوزيع المعرفة بمجال . 3

اإلبداع.

الحيوية
يعبر المشروع عن أفكار ومواقف حقيقية من حياة الطلبة/الطالب.. 1
يوظف المشروع أدوات وخامات من البيئات المحيطة.. 2
يعبر المشروع عن فكرة ملموسة دائمة الفائدة.. 3
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ثب�ات البطاق�ة:1حل�ساب1الثبات1لبطاق���ة1تقييم1منتج���ات1م�سروعات1الطالب1مت1
ا�ستخ���دام1طريق���ة1التجزئة1الن�سفي���ة1بعد1تطبيق1البطاق���ة1على1م�سروعات1
الطلب���ة1م���ن1قب���ل1اأ�ستاذة1املق���رر,1وق���د1كانت1قيم���ة1معامل1االرتب���اط1الناجت1
م�ساوي���ة1ل����1,0,811وهي1تع���د1قيمة1مرتفعة,1وبه���ذا1ُتعد1بطاق���ة1تقومي1املنتج1

�ساحلة1لال�ستخدام.1

))( مقيا�س املعتقدات الرتبوية نحو الإبداع

اله�دف من املقيا�س:1هدف1املقيا�ص1اإىل1حتدي���د1طبيعة1املعتقدات1الرتبوية1نحو1
االإب���داع1كمفه���وم1وكعملي���ة1والكف���اءة1املعرفي���ة1الالزمة1لتح�س���ني1املمار�سات1
امليدانية11يف1�سوء1منظومة1املعتقدات1لدى1طلبة1برنامج1تربية1املوهوبني.1

و�سف املقيا�س: ا�ستمل1املقيا�ص1على1�سبعة1اأبعاد1رئي�سية1تعك�ص1املعتقدات1الرتبوية1
للطال���ب1نحو1االإبداع1كمفهوم1وكعملية1والكف���اءة1الذاتية1الالزمة1لتح�سني1
املمار�سات1امليدانية,1حيث1يعك�ص1املقيا�ص1املعتقدات1حول1املتعلمني1يف1املوقف1
التعليم���ي,1واملعتق���دات1حول1�سياق1تطبيق���ات1مفاهيم1االإب���داع1ب�سفة1عامة.1
وق���د1ا�ستملت1هذه1االأبعاد1عل���ى1521مفردة1ي�ستجيب1عليها1الطالب1ا�ستجابة1
ذاتيةSelf-Reporting1.1وقد1مت1اإعداد1مقيا�ص1متدرج1رباعي1وفقا1ًلطريقة1
ليكرت1بحيث1تعك�ص1مدى1انطباق1اأو1عدم1انطباق1املفردة1على1الطالب.1ومت1
تخ�سي����ص141درج���ات1يف1حالة1االنطب���اق1ب�سدة,1و13درج���ات1لالنطباق1فقط,1
12لالنطب���اق1اإىل1ح���د1م���ا,111لع���دم1االنطب���اق1عل���ى1االط���الق.1وق���د1اأُعد1هذا1
املقيا����ص1يف1�س���وء1من���اذج1ملقايي����ص1املعتقدات1الت���ي1قدمتها1بع����ص1الدرا�سات1
مث���ل1درا�س���ة1ال�سافع���ي1)1996(,1ودرا�س���ة1حم���دان1)2003(1ودرا�س���ة1اإبراهي���م1
1(Bandura, 1998)12005(,1كم���ا1مت1مراجع���ة1تو�سي���ات1درا�س���ة1بان���دورا(

ودرا�س���ة1منج���ز1(Menges, 2001)1يف1هذا1ال�ساأن.1ويو�سح1جدول121على1ت�سمية1
الأبع���اد1مقيا����ص1املعتقدات1الرتبوية1نحو1االإبداع,1وع���دد1الفقرات1)املفردات(1

املقرتحة1لكل1بعد.
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جدول 2
اأبعاد مقيا�س املعتقدات الرتبوية نحو االإبداع، وعدد املفردات لكل بعد

عدد المفرداتالبعد

7البعد األول: المعتقدات حول صعوبة توظيف واستخدام بعض مفاهيم اإلبداع

8البعد الثاني: المعتقدات حول القدرات اإلبداعية المنخفضة لدى الطلبة

7البعد الثالث: المعتقدات حول القدرات اإلبداعية المرتفعة لدى الطلبة

8البعد الرابع: المعتقدات حول الممارسات الميدانية بمجال اإلبداع

9البعد الخامس: المعتقدات حول انتقال أثر التعلم بمجال اإلبداع

6البعد السادس: المعتقدات حول تفسير أسباب النجاح بمجال اإلبداع

7البعد السابع: المعتقدات حول صعوبة الدراسة بمجال اإلبداع

�س�دق املقيا��س:1مت1عر�ص1املقيا�ص1بع���د1ت�سميمه1يف1�سورت���ه1املبدئية1على1عينة1
م���ن1اأع�ساء1هيئ���ة1التدري�ص1من1املتخ�س�سني1يف1تربي���ة1املوهوبني,1والقيا�ص1
والتق���ومي.1وق���د1اأ�سار1معظ���م1املحكم���ون1اإىل1اأن1املقيا�ص1يحت���وي1على1بع�ص1
الفق���رات1)املف���ردات(1املتك���ررة1الظه���ور1يف1بع����ص1االأبعاد,1واق���رتح1املحكمون1
اإلغاءه���ا1واإع���ادة1�سياغ���ة1بع�ص1املف���ردات,1واإعادة1توزيع1البع����ص1منها1بحيث1
تنتم���ي1اإىل1كل1بع���د1خا����ص1بها,1كم���ا1اقرتح1املحكم���ون1توحيد1ع���دد1البدائل1
بحي���ث1تكون1مت�ساوية1حتت1كل1ُبعد1بحيث1يتم1معاجلتها1اإح�سائيا1ًبطريقة1
اأكرث1دقة.1ومت1اإجراء1هذه1التو�سيات1بحيث1اأ�سبح1املقيا�ص1يف1�سكله1النهائي1
يحتوي1على1491مفردة1فقط1متثل1اأبعاد1املقيا�ص1ال�سبعة,1وبهذا1يعد1املقيا�ص1

�سالح1لتحقيق1الهدف1من1تطويره.

ثب�ات املقيا��س:1مت1ح�س���اب1ثب���ات1املقيا����ص1للتاأكد1من1م���دى1االت�س���اق1الداخلي1
ب���ني1العب���ارات1وذل���ك1من1خ���الل1تطبيقه1على1عين���ة1ا�ستطالعي���ة,1بلغت1151
طالبا1ًوطالبة1من1املجتمع1املتاح1للبحث,1وقد1تبني1اأن1املقيا�ص1يت�سف1بثبات1
مرتف���ع,1حي���ث1بلغت1قيمة1معامل1األفا1كرونب���اخ1)0٫88(.1وبهذا1ُيعد1املقيا�ص1

�ساحلا1ًلال�ستخدام1والتطبيق1على1العينة1امل�ستهدفة.1
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اإجراءات ت�سميم الت�سارك الإلكرتوين القائم على اأ�ساليب التلمذة املعرفية
لت�سمي���م1الت�س���ارك1االإلك���رتوين1القائم1عل���ى1اأ�ساليب1التلم���ذة1املعرفة,1 1 1
اأع���د1الباحث���ان1خمطط1Framework1تنظيم���ي1الإدارة1اأن�سط���ة1التعليم1والتعلم1
الالزم���ة1ل���كل1اأ�سلوب1من1اأ�ساليب1التلمذة1املعرفي���ة,1بحيث1تعك�ص1املهام1املطلوب1
من1الطالب1القيام1بها1اأثناء1النمذجة,1والتدرب,1والت�سقيل,1والتعبري,1والتاأمل,1
واال�ستك�س���اف؛1كما1تعك����ص1االأدوات1التكنولوجية1املتوقع1ا�ستخدامها1اأثناء1تنفيذ1
الن�س���اط1الت�ساركي1عرب1بيئة1اإدارة1املحتوى1االإلكرتوينEdmodo1,1وعرب1اأدوات1
الت�س���ارك1مبح���رك1جوج���ل1بل����ص1Google Plus،1واأمن���اط1التفاع���ل1الالزم���ة1
الأداء1الن�س���اط.1ويو�سح1جدول131مطابقة1ب���ني1اأن�سطة1التعليم1والتعلم1واأ�ساليب1
التلم���ذة,1واأدوات1الت�س���ارك1االإلكرتوين1الالزمة,1وكذل���ك1منط1التفاعل1املنا�سب1
لكل1اأ�سلوب1من1اأ�ساليب1التلمذة1املعرفية1اأثناء1تنفيذ1االأن�سطة1املقرتحة.1وقد1مت1
ت�سمي���م1هذا1املخطط1التنظيمي1الإدارة1التفاعل1اأثناء1قيام1كل1من1املعلم1واملتعلم1
وبقي���ة1جمموع���ات1التعل���م1بكل1جمموع���ة1ت�سارك.1وق���د1مت1االهت���داء1بالدرا�سات1
واالأدبي���ات1الرتبوي���ة1مبجال1مناذج1ت�سمي���م1التعلم1االإلك���رتوين,1وخا�سة1مناذج1
1,(Abdelaziz, 2013 b(1سم���ان1ج���ودة1ت�سميم1اأن�سط���ة1الت�سارك1االإلك���رتوين�
ومعايري1ت�سميم1الت�سارك1يف1املناق�سات1اجلماعية1االإلكرتونية1)�سويف1وخمي�ص1

وال�ساعر,20081(1والتلمذة1املعرفية1االإلكرتونية1)اجلرب,20131(.1

ومن1اجلدير1بالذكر1اأن1مهام1التعليم1والتعلم1)اأن�سطة1التعليم1والتعلم(1الواردة1
باملخطط1التنظيمي1مت1تبنيها1خالل1تدري�ص1كل1وحدة1من1وحدات1مقرر1االإبداع,1
م���ع1دم���ج1مكثف1ل���كل1اأداة1م���ن1اأدوات1التكنولوجيا؛1وذلك1ل�سم���ان1الت�سارك1بني1
الط���الب1بع�سهم1البع�ص,1وبني1اأ�ستاذة1املقرر1وبني1بع�ص1اخلرباء1مبجال1تربية1
املوهوب���ني,1حي���ث1مت1اإج���راء1حمادثات1متزامن���ة,1ومناق�سات1غ���ري1متزامنة1حول1
بع�ص1مفاهيم1مقرر1االإبداع,1وخ�سائ�ص1املبدعني,1وبع�ص1الق�سايا1االأخرى1ذات1
االخت�سا����ص,1م���ع1بع�ص1اخل���رباء1يف1امليدان1وذل���ك1كنوع1من1الت���درب1والت�سقيل1

وفقا1ًللتلمذة1املعرفية.

وا�ستن���ادا1ًاإىل1م���ا1�سب���ق1م���ن1اإج���راءات,1يك���ون1ق���د1مت1االإجابة1ع���ن1ال�س���وؤال1االأول1
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بالبح���ث1احل���ايل,1وال���ذي1ين����ص1عل���ى1االآتي:1“ م���ا1الت�سمي���م1املق���رتح1للت�سارك1
االإلكرتوين1وفق1اأ�ساليب1التلمذة1املعرفية”.
جدول 3

خمطط تنظيمي الإدارة الت�شارك والتفاعل االإلكرتوين القائم على اأ�شاليب التلمذة املعرفية
أساليب 
التلمذة 
المعرفية

أنماط التفاعلأدوات التشارك اإللكترونيأنشطة التعليم والتعلم

ابحث، فكر،  زاوج -النمذجة
اقرأ ، دون، ارسم  -
الحظ، دون، شارك -
وجهة نظر الخبراء -
قائمة المختصرات واألبجديات -

استطالع المواقع اإللكترونية  -
االفتراضية

أدوات جوجل (المستندات،  -
واألشكال، والنماذج، والعروض 

التشاركية)
ويكي سبيس -
البريد اإللكتروني -
أدوات التفاعل غير المتزامن  -

(المناقشات)

التفاعل مع المحتوى  -
 Interface

Interaction
التفاعل مع الزمالء -
التفاعل مع الخبراء -

تحليل البيانات التجريبية -التدرب
تصنيف المهام وترتيب األلويات -
طرح األسئلة  -
استكمال مجموعة اإلجراءات أو  -

العمليات
حل المشكالت الموازي  -

قواعد البيانات اإللكتروني  -
المستندات اإللكترونية -
العروض اإللكترونية -
- إعداد خرائط المفاهيم التشاركية -
إنشاء النماذج اإللكترونية عبر  -

جوجل بلس
التدرب اإللكتروني البديل  -

Avatar-based Coaching

التفاعل مع المعلم -
التفاعل مع الزمالء -
التفاعل مع المحتوى -

أنشطة ترتيب الخطوات الموجهة -التسقيل
أنشطة إيجاد االختالفات -
قصة مبنية على سؤال -
ما الخطأ الشائع (في جملة، في  -

صورة،...)
المناظرات الثنائية حول مفهوم -

العروض اإللكترونية -
المستندات اإللكترونية -
إنشاء قواعد البيانات عبر جوجل  -

بلس
التواصل اإللكتروني المتزامن  -

.Edmodo عبر بيئة
المناظرات اإللكترونية  -

E-Debates

الفاعل مع المعلم -
التفاعل مع الزمالء -
التفاعل مع سياق  -

التعلم

اقرأ - شاهد وتأمل -التأمل
قصة واحدة وأكثر من نهاية -
- Big Idea ما الفكرة الرئيسية
شيء ما يصفني  -
رؤية نقدية -
من نحن -

أوراق العمل التشاركية. -
مستندات جوجل التشاركية -
التواصل غير المتزامن  -

(المناقشات والمنتديات)
البلوج الشخصي -
المناظرات اإللكترونية  -

E-Debates

التفاعل مع الزمالء -
التفاعل مع المعلم -
التفاعل مع الخبراء -



العدد )10( يناير 2015 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 202 -

دعني أعرف نفسي -التعبير
ما يعجبني وما ال يعجبني -
يستحق ألف كلمة -
السيرة الذاتية لشخص أعرفه -
الخريطة الذهنية -
كتابة التقارير -

مستندات جوجل -
إنشاء نماذج عبر جوجل بسل -
إنشاء وتبادل قواعد البيانات  -

الشخصية
التفاعل عبر ويكي سبيس  -
-  Avatar تمثيل الدور االفتراضي

التفاعل مع المحتوى -
التفاعل مع الزمالء -

قبل، حاليا، وبعد -االستكشاف
الرؤية والرسالة -
تطوير األهداف االستراتيجية -
ماذا لو؟ -

الخرائط اإللكترونية التشاركية -
االستبيانات اإللكترونية -
المناقشات المتزامنة -
المناقشات غير المتزامنة  -

التفاعل مع الزمالء -
التفاعل مع المعلم -

1
اإجراءات تنفيذ وتقييم الت�سارك الإلكرتوين وفقااً لأ�ساليب التلمذة املعرفية:
لتنفي���ذ1وتقيي���م1الت�س���ارك1االإلك���رتوين1وفق���ا1ًالأ�سالي���ب1التلم���ذة1املعرفي���ة,1ق���ام1

الباحثان1باالإجراءات1التالية:
(11 اإجراء1جل�سة1متهيدية1مع1كافة1الطالب,1مت1فيها1عر�ص1الهدف1من1اإجراء1(

البح���ث,1ومتطلب���ات1درا�سة1مق���رر1االإبداع1عرب1نظ���ام1اإدارة1املحتوى1املقرتح,1
واأدوات1جوج���ل1للت�س���ارك1االإلك���رتوين,1وخمط���ط1اجلل�س���ات1ال�سفي���ة1م���ع1

اأ�ستاذة1املقرر.
(21 الطل���ب1م���ن1كل1طالب1اإن�س���اء1بريد1اإلكرتوين1عل���ىGmail1,1حتى1ي�ستطيع1(

االإلكرتوني���ة1 االأدوات1 االإلك���رتوين1للمق���رر,1ع���رب1 املحت���وى1 م���ع1 التفاع���ل1
امل�ستخدمة.

(31 تق���دمي1�سرح1تو�سيحي1الأ�سالي���ب1التلمذة1املعرفية1وكيفية1ا�ستخدامها1عرب1(
اأدوات1الت�سارك1االإلكرتوين1التي1يوفرها1املقرر.

(41 تق���دمي1�سرح1تو�سيحي1م���ع1اأمثلة1وتطبيق���ات1الأدوات1الت�سارك1االإلكرتوين1(
ع���رب1بيئ���ةEdmodo1,1وع���رب1جوج���ل1بل����ص,1وال���دور1املتوقع1م���ن1كل1طالب1
يف1جمموع���ة1الت�س���ارك1القي���ام1به,1ودور1املعل���م1)اأ�ستاذة1املق���رر(1يف1تزويدهم1

بالتغذية1الراجعة1املرتبطة1بكل1ن�ساط/1مهمة1تعلم.1
(51 ت�سمي���ة1وتق�سي���م1الط���الب1اإىل1جمموع���ات1تعل���م1ت�سارك���ي,1بل���غ1حج���م1كل1(

جمموعة141طلبة.
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(61 �س���رح1وتو�سيح1موا�سفات1امل�سروع1املتوقع1من1كل1طالب1القيام1به1وتقدميه1(
بع���د1االنته���اء1م���ن1درا�س���ة1املق���رر,1وف���ق1قائمة1معاي���ري1تقيي���م1كل1منتج1من1

امل�سروعات.
(71 تطبيق1مقيا�ص1املعتقدات1الرتبوية1نحو1االإبداع1تطبيقا1ًقبلياً.(
(81 تق���دمي1املق���رر1بنظ���ام1التعل���م1املدمج1ع���رب1الف�س���ول1االإلكرتوني���ة1املعكو�سة1(

Flipped Classrooms,1ال���ذي1يجم���ع1ب���ني1اجلل�س���ات1ال�سفي���ة1املرك���زة,1
وجل�س���ات1الت�س���ارك1االإلك���رتوين1عن1بع���د.1وقد1مت1تقدمي1املق���رر1على1مدار1

112اأ�سبوعا1ًم�ستمراً.
(91 قي���ام1اأ�ست���اذة1املق���رر1مبتابع���ة1الت�س���ارك1بني1الط���الب1وفقا1ًل���كل1اأ�سلوب1من1(

اأ�سالي���ب1التلم���ذة1املعرفي���ة,1وتوجي���ه1الن�سائ���ح1والتغذية1الراجع���ة1املنا�سبة1
لتفعي���ل1الت�س���ارك,1وقيا�ص1مدى1التق���دم1يف1ا�ستخدام1اأ�سالي���ب1التلمذة1بني1

الطالب.
(101 تطبي���ق1مقيا�ص1املعتقدات1الرتبوية1نح���و1االإبداع1تطبيقا1ًبعديا1ًيف1نهاية1(

االأ�سبوع1الثالث1ع�سر.
(111 تقيي���م1م�سروع���ات1الط���الب1وفق1بطاق���ة1التقدير1وقائم���ة1املعايري1املعدة1(

لهذا1الغر�ص.
(121 جم���ع1البيان���ات1الالزمة1لتحلي���ل1ا�ستجابات1واإجابات1الطلب���ة1على1اأدوات1(

البحث.
(131 اإج���راء1التحلي���الت1االإح�سائي���ة1املنا�سب���ة1للتحق���ق1م���ن1�سح���ة1فر�سيات1(

البحث.

نتائج البحث
فيم���ا1يل���ي1يقدم1الباحث���ان1نتائج1اختبار1�سحة1فر�سيت���ي1البحث,1وذلك1
كخط���وة1لالإجاب���ة1ع���ن1ال�سوؤال1الث���اين1والثالث1من1اأ�سئلة1البح���ث,1علما1ًباأنه1قد1

متت1االإجابة1عن1ال�سوؤال1االأول1من1اأ�سئلة1البحث1فيما1�سبق.
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اأولاً: اختبار �سحة الفر�سية الأوىل:
تن����ص1الفر�سي���ة1االأوىل1بالبح���ث1احل���ايل1عل���ى1االآتي:1»1ي���وؤدي1ت�سميم1 1 1
الت�س���ارك1االإلك���رتوين1وف���ق1اأ�سالي���ب1التلم���ذة1املعرفي���ة1اإىل1اإنت���اج1م�سروع���ات1
اإبداعية1من1قبل1طلبة1برنامج1تربية1املوهوبني«.1الختبار1�سحة1هذه1الفر�سية,1
مت1ا�ستخ���دام1اختب���ار1ت1للمجموع���ة1الواح���دة1One-sample t-test1وذل���ك1بعد1
حتدي���د1الدرج���ة1601كنقط���ة1قط���عCut Point 1نظرية1تعك�ص1مدى1ج���ودة1اإنتاج1
امل�س���روع,1ومت1ا�ست�س���ارة1بع����ص1املتخ�س�س���ني1ح���ول1ه���ذه1القيم���ة1ال�ستخدامه���ا1
كمح���ك1للمقارن���ة1بين���ه1وب���ني1درج���ة1كل1طالب1عل���ى1بطاق���ة1التقدير,1وق���د1اأقر1
املتخ�س�سون1باأن1هذه1القيمة1منا�سبة1وميكن1اعتمادها1يف1حتليل1نتائج1الطالب1
عل���ى1امل�سروعات1املنتج���ة.1ويلخ�ص1جدول141حتليل1اأداء1الطالب1وفقا1ال�ستخدام1

اختبار1ت1للعينة1الواحدة.
جدول 4

نتائج حتليل اأداء الطالب على بطاقة تقييم امل�شروعات االإبداعية
قيمة ت المحسوبةنقطة القطعاالنحراف المعياريالمتوسط

درجات 
الحرية

مستوى الداللة 

63,817,47602,60250,015

ويت�سح1من1جدول141اأنه1يوجد1فرق1ذو1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سط1اأداء1 1 1
الطالب1ونقطة1القطع1النظرية1التي1ا�ستخدمت1كمحك1للمقارنة,1وهذا1الفرق1
ل�سالح1متو�سط1اأداء1الطالب1يف1اإنتاج1امل�سروعات1االإبداعية,1وهذه1النتيجة1تدعم1
قب���ول1فر�سي���ة1البح���ث1االأوىل؛1وجتي���ب1اأي�سا1ًعلى1�س���وؤال1البحث1الث���اين,1الذي1
ين����ص1عل���ى1االآتي:1ما1اأث���ر1الت�سارك1االإلك���رتوين1وفق1اأ�ساليب1التلم���ذة1املعرفية1
عل���ى1اإنت���اج1امل�سروع���ات1االإبداعي���ة1لدى1طلبة1برنام���ج1تربية1املوهوب���ني1بجامعة1
اخلليج1العربي؟1مبعنى1اأنه1يوجد1اأثر1للت�سارك1االإلكرتوين1القائم1على1اأ�ساليب1
التلم���ذة1املعرفية1اإنت���اج1م�سروعات1تت�سم1ب�سمات1اإبداعية1من1قبل1طالب1برنامج1

تربية1املوهوبني1)عينة1البحث(.1

باالإ�ساف���ة1اإىل1م���ا1�سب���ق1وملعرف���ة1كي���ف1تتاأث���ر1اأبع���اد1االأبداع1م���ن1اأ�سالة1 1 1
ومرون���ة1وطالق���ة1وحيوية1بالت�سارك1االإلك���رتوين1القائم1عل���ى1اأ�ساليب1التلمذة1
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املعرفي���ة,1فق���د1قام1الباحثان1بتقدير1قيم1املتو�س���ط1واالنحراف1املعياري1لكل1بعد1
م���ن1اأبع���اد1االب���داع1وفقا1الأداء1الطالب1عل���ى1املوؤ�سرات1التي1احت���وت1عليها1بطاقة1
تقيي���م1املنت���ج.1ويلخ�ص1جدول151قيم1املتو�سط���ات1واالنحرافات1املعيارية1الناجتة1

من1هذا1االإجراء.
جدول 5

املتو�شطات واالنحرافات املعيارية الأبعاد االإبداع ببطاقة تقييم املنتج
االنحراف المعياريالمتوسطالبعد

12,812,76الطالقة
10,622,43المرونة
12,691,95األصالة
12,813,01الحيوية

ويت�س���ح1م���ن1ج���دول151ت�س���اوى1متو�سط���ات1كل1م���ن1بع���دي1الطالق���ة1 1 1
واحليوي���ة1م���ع1وجود1اختالفات1ظاهرة1بينهم���ا1يف1ت�ستت1الدرجات1حيث1تبني1اأن1
االنح���راف1املعي���اري1لبع���د1احليوي���ة1,3,011مقاب���ل12,761لبعد1الطالق���ة,1واأن1اأقل1

املتو�سطات1هو1متو�سط1بعد1املرونة1)م1=10,621(.1

ثانيااً: اختبار �سحة الفر�سية الثانية:
تن����ص1الفر�سي���ة1الثاني���ة1بالبحث1احلايل1عل���ى1االآتي:1»1ي���وؤدي1ت�سميم1
الت�س���ارك1االإلك���رتوين1وف���ق1اأ�سالي���ب1التلم���ذة1املعرفي���ة1اإىل1حت�س���ني1املعتق���دات1
الرتبوي���ة1مبجال1االإبداع1لدى1طلبة1برنامج1تربية1املوهوبني.«1مت1اختبار1�سحة1

هذه1الفر�سية1من1خالل1اإجراءات1ثالثة1وهي:1
(11 ح�س���اب1املتو�س���ط1الع���ام1لدرج���ة1ال�س���دة1ل���كل1مفردة1م���ن1مف���ردات1مقيا�ص1(

املعتق���دات1الرتبوي���ة1نحو1االإبداع,1وذلك1من1خ���الل1ا�ست�سارة1جلنة1ثالثية1
)12اأ�ست���اذ1دكت���ور1من1برنام���ج1تربية1املوهوب���ني1والرتبية1اخلا�س���ة,1واأ�ستاذ1
دكت���ور1متخ�س����ص1يف1القيا����ص1والتق���ومي(,1وق���د1ُعر����ص1عليه���م1املقيا����ص1
لرتتي���ب1درجة1اأولوية1كل1مفردة1يف1�س���وء1درجة1ال�سدة1املرتبطة1باالعتقاد1
االإيجاب���ي1يف1مقاب���ل1االعتق���اد1ال�سلب���ي1من1وجه���ة1نظرهم(,1وق���د1كان1هذا1
االإج���راء1�سروري���ا1ًل�سم���ان1املو�سوعي���ة1يف1حتليل1ا�ستجاب���ات1الطالب1على1
املقيا����ص.1ويحت���وي1جدول141على1نتائ���ج1ح�ساب1متو�سط1درج���ة1ال�سدة1لكل1
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بع���د1م���ن1االأبع���اد1ال�سبعة1مبقيا����ص1املعتق���دات1الرتبوية1نحو1االإب���داع.1وقد1
مت1ح�س���اب1متو�س���ط1درجة1ال�س���دة1عن1طريق1ق�سمة1املتو�س���ط1العام1لتقدير1

املحكمني1على1الدرجة1الق�سوى1يف1املقيا�ص1وهي141درجات.

ويت�س���ح1م���ن1ج���دول161اأن1متو�س���ط1درج���ة1ال�س���دة1املتوق���ع1ل���كل1بعد1قد1
تخطى1املتو�سط1النظري1العام1ملقيا�ص1)�سلم(1التقدير1الرباعي1امل�ستخدم,1حيث1
يبلغ1املتو�سط1النظري1وفقا1ًل�سلم1التقدير1العام12,51درجة,1وهي1القيمة1الناجتة1
من1ق�سمة1اإجمايل1الدرجات1على1�سلم1التقدير1وهي1101على1العدد1املقرتح1لفئات1

اال�ستجابة1وهو1,41ليكون1الناجت12,51درجة.1
جدول 6 

متو�ش��ط درج��ة �شدة االعتقاد ملفردات اأبعاد مقيا�س املعتق��دات من وجهة نظر جلنة اخلرباء 
يف التخ�ش�س.

البعد
المتوسط العام 

للمفردات من وجهة 
نظر الخبراء

متوسط درجة 
الشدة لكل بعد

البعد األول: المعتقدات حول صعوبة توظيف واستخدام بعض مفاهيم 
اإلبداع

10,52,63

12,53,13البعد الثاني: المعتقدات حول القدرات اإلبداعية المنخفضة لدى الطلبة
11,142,79البعد الثالث: المعتقدات حول القدرات اإلبداعية المرتفعة لدى الطلبة

10,572,64البعد الرابع: المعتقدات حول الممارسات الميدانية بمجال اإلبداع
11,292,82البعد الخامس: المعتقدات حول انتقال أثر التعلم بمجال اإلبداع

11,632,91البعد السادس: المعتقدات حول تفسير أسباب النجاح بمجال اإلبداع
12,433,11البعد السابع: المعتقدات حول صعوبة الدراسة بمجال اإلبداع

(21 مقارن���ة1متو�س���ط1اال�ستجاب���ة1القبل���ي1والبع���دي1لعين���ة1البح���ث1عل���ى1اأبعاد1(
املقيا����ص1مبتو�س���ط1ال�سدة1املتوقع1لالعتقاد.1وه���ذا1االإجراء1ي�سمن1حتديد1
اإىل1اأي1م���دى1وج���د1بعد1اأو1ق���رب1متو�سط1ا�ستجابات1الط���الب1على1املقيا�ص1
م���ن1متو�س���ط1درج���ة1ال�س���دة1كم���ا1يراه���ا1اخل���رباء1يف1التخ�س����ص.1ويحتوي1
ج���دو171على1مقارنة1ب���ني1متو�سط1درجة1�سدة1كل1بعد1من1اأبعاد1املقيا�ص1مع1

متو�سط1ا�ستجابة1الطالب1على1كل1بعد.
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جدول 7
املقارن��ة الو�شفية بني متو�ش��ط درجة �شدة االعتقاد ومتو�شط ا�شتجابة الطالب على كل بعد 

يف القيا�س القبلي والبعدي

البعد

متوسط درجة 
الشدة لكل بعد 
من وجهة نظر 

الخبراء

المتوسط القبلي 
الستجابات 

الطالب على 
أبعاد المقياس

المتوسط البعدي 
الستجابات 

الطالب على 
أبعاد المقياس

واستخدام  توظيف  حول صعوبة  المعتقدات  األول:  البعد 
بعض مفاهيم اإلبداع

2,632,492,93

البعد الثاني: المعتقدات حول القدرات اإلبداعية المنخفضة 
لدى الطلبة

3,132,863,24

البعد الثالث: المعتقدات حول القدرات اإلبداعية المرتفعة 
لدى الطلبة

2,792,563,13

البعد الرابع: المعتقدات حول الممارسات الميدانية بمجال 
اإلبداع

2,642,753,40

بمجال  التعلم  أثر  انتقال  حول  المعتقدات  الخامس:  البعد 
اإلبداع

2,822,603,01

البعد السادي: المعتقدات حول تفسير أسباب النجاح بمجال 
اإلبداع

2,912,913,63

بمجال  الدراسة  صعوبة  حول  المعتقدات  السابع:  البعد 
اإلبداع

3,112,513,13

ويت�س���ح1م���ن1ج���دول171اأنه1يوج���د1حت�سن1نظ���ري1ملح���وظ1يف1اعتقادات1
عين���ة1البح���ث1ح���ول1االإب���داع,1حي���ث1يوج���د1ارتف���اع1ملح���وظ1يف1قي���م1املتو�سطات1
البعدي���ة1ال�ستجاب���ات1الط���الب1على1اأبعاد1املقيا����ص,1مقارنة1بكاًل1م���ن1املتو�سطات1
القبلي���ة1ال�ستجاب���ات1الطالب1على1مفردات1كل1بع���د,1ومتو�سط1درجة1ال�سدة1لكل1

بعد1من1وجهة1نظر1اخلرباء.1

(31 املقارن���ة1ب���ني1املتو�س���ط1القبل���ي1والبع���دي1الع���ام1ال�ستجاب���ات1الط���الب1على1(
مف���ردات1مقيا����ص1املعتقدات1نحو1االإب���داع.1الإجراء1املقارنة1ب���ني1املتو�سطات1
القبلي���ة1والبعدية1ال�ستجابات1الطالب1على1مقيا�ص1املعتقدات1مت1ا�ستخدام1
اختب���ار1ت1للعين���ات1املرتبط���ة1,1Paired-sample t-test1حي���ث1ينا�سب1هذا1
االأ�سل���وب1طبيعة1الت�سمي���م1التجريبي1يف1البحث1احل���ايل.1ويلخ�ص1جدول1
18نتائج1حتليل1البيانات1اخلا�سة1مبقيا�ص1املعتقدات1وفقا1ًلهذا1االأ�سلوب.
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جدول 8
نتائج املقارنة بني املتو�شط القبلي والبعدي العام ال�شتجابات الطالب على مقيا�س املعتقدات 

نحو االبداع 
المتوسطالتطبيق

االنحراف 
المعياري

قيمة ت 
المحسوبة

درجات 
الحرية

مستوى 
الداللة 

حجم التأثير

141,5423,27القبلي
3,49250,002

0,33
157,2718,69البعدي

ويت�س���ح1م���ن1جدول181اأنه1يوجد1ف���رق1ذو1داللة1اإح�سائي���ة1بني1املتو�سط1
البع���دي1العام)الكل���ي(1واملتو�س���ط1القبل���ي1الع���ام1)الكل���ي(,1ال�ستجاب���ات1الطالب1
عل���ى1مقيا����ص1املعتق���دات,1وه���ذا1الف���رق1ل�سالح1القيا����ص1البعدي,1مم���ا1ي�سري1اإىل1
اأن1معتق���دات1الط���الب1ق���د1تاأث���رت1تاأث���ريا1ًاإيجابي���ا1ًنتيج���ة1ال�ستخ���دام1الت�سارك1

االإلكرتوين1القائم1على1اأ�ساليب1التلمذة1املعرفية.

(41 باالإ�سافة1اإىل1ما1�سبق,1فقد1مت1املقارنة1بني1املتو�سطات1القبلية1واملتو�سطات1(
البعدية1لعينة1البحث1على1كل1بعد1من1اأبعاد1مقيا�ص1املعتقدات1نحو1االإبداع,1
وذل���ك1لتحديد1مدى1الك�سب1والتح�سن1يف1ا�ستجابات1الطالب1على1كل1بعد1
م���ن1اأبع���اد1املقيا�ص.1يلخ�ص1جدول191نتائ���ج1املقارنة1بني1املتو�سطات1القبلية1

والبعدية1لكل1بعد1من1اأبعاد1املقيا�ص.

ويت�س���ح1م���ن1جدول191اأن���ه1يوجد1فرق1دال1اإح�سائي���ا1ًعند1م�ستوى1داللة1
10,05بني1املتو�سطات1البعدية1واملتو�سطات1القبلية1يف1كافة1اأبعاد1مقيا�ص1املعتقدات1
فيم���ا1ع���دا1البع���د1الثاين,1وهذه1النتيج���ة1ت�سري1اإىل1حت�سن1ع���ام1يف1معدل1الك�سب1
 1Gain Scoreبني1االأداء1البعدي1واالأداء1القبلي,1ل�سالح1االأداء1البعدي1يف1كافة1
اأبع���اد1مقيا�ص1املعتق���دات1نحو1االإبداع,1فيما1عدا1البعد1الثاين1اخلا�ص1باملعتقدات1
ح���ول1الق���درات1االإبداعي���ة1املنخف�س���ة.1وا�ستن���ادا1ًاإىل1ه���ذه1النتيج���ة,1والنتيج���ة1
املعرو�س���ة1بج���دول181ميكن1قبول1فر�سي���ة1البحث1الثانية,1ومن1ث���م1االإجابة1عن1
�س���وؤال1البح���ث1الثال���ث1الذي1ين�ص1عل���ى1االآتي:1“ م���ا1اأثر1الت�س���ارك1االإلكرتوين1
وفق1اأ�ساليب1التلمذة1املعرفية1على1حت�سني1املعتقدات1الرتبوية1نحو1االإبداع1لدى1

طلبة1برنامج1تربية1املوهوبني1بجامعة1اخلليج1العربي؟” 
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جدول 9
نتائ��ج املقارنة ب��ني املتو�شطات القبلي��ة والبعدية ال�شتجاب��ات الطالب عل��ى اأبعاد مقيا�س 

املعتقدات نحو االبداع

البعد
قيمة األداء البعدياألداء القبلي

ت
درجات 
الحرية

مستوى 
الداللة

عمعم

صعوبة  حول  المعتقدات  األول:  البعد 
توظيف واستخدام بعض مفاهيم اإلبداع

17,422,6620,502,402,35250,02

القدرات  حول  المعتقدات  الثاني:  البعد 
اإلبداعية المنخفضة لدى الطلبة

20,042,9522,692.241,66250,11

القدرات  حول  المعتقدات  الثالث:  البعد 
اإلبداعية المرتفعة لدى الطلبة

17,923,1121,882.362,66250,01

البعد الرابع: المعتقدات حول الممارسات 
الميدانية بمجال اإلبداع

19,272,4323,813,313,00250,01

البعد الخامس: المعتقدات حول انتقال أثر 
التعلم بمجال اإلبداع

18,192,8321.083,612,09250,05

تفسير  حول  المعتقدات  السادس:  البعد 
أسباب النجاح بمجال اإلبداع

20,383.1524,233,002,47250,02

صعوبة  حول  المعتقدات  السابع:  البعد 
الدراسة بمجال اإلبداع

17,543.5121,924,662,94250,01

مناق�صة النتائج
اأظه���رت1نتائ���ج1البح���ث1احل���ايل1اأن1ت�سمي���م1التعل���م1الت�سارك���ي1ببيئ���ات1
التعل���م1االإلكرتوين1وفقا1ملداخ���ل1وا�سرتاتيجيات1تعليم1بنائية1مثل1ا�سرتاتيجية1
التلم���ذة1املعرفي���ة,1وم���ا1ينتم���ي1اإليه���ا1م���ن1اأ�سالي���ب1لنمذج���ة1التعل���م1والت���درب1
والت�سقي���ل1والتاأم���ل1والتعب���ري1واال�ستك�ساف1يع���د1اأمرا1ًحيوي���ا1ًوجوهريا1ًللتوجه1
لتنمي���ة1الق���درات1االإبداعية1اخلا�سة1باإنتاج1امل�سروع���ات1مبجال1تربية1املوهوبني,1
وكذل���ك1حت�س���ني1املعتقدات1الرتبوية1نحو1االإبداع1كمفه���وم1وكممار�سة1ميدانية؛1
االأم���ر1ال���ذي1يع���زز1�س���رورة1التوج���ه1بالبيداجوجيا1قب���ل1التوج���ه1بالتكنولوجيا1
Pedagogy Must Come First,1الأن���ه1م���ن1املفي���د1اأن1يح���دث1التعلم1ذو1املعني1
�س���واء1قدم���ت1اأن�سط���ة1التعلي���م1والتعل���م1بال�سكل1املعت���اد1اأو1مت1دجمها1ع���رب1اأدوات1
الت�س���ارك1االإلك���رتوين؛1فالتكنولوجي���ا1يف1ح���د1ذاته���ا1و�سيل���ة1لتح�س���ني1التعل���م1
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ب�س���رط1اإذا1مت1توظيفه���ا1توظيف���ا1ًبيداجوجي���ا1ً�سليم���اً.1وتتف���ق1ه���ذه1النتيجة1مع1
نتائ���ج1الدرا�س���ات1التي1اأ�س���ارت1اإىل1�سرورة1االهتمام1باالأ�س����ص1البيداجوجية1عند1
تقدمي1املقررات1االإلكرتونية,1قبل1االهتمام1باالأنظمة1التكنولوجية1لتقدمي1هذه1
املق���ررات1مثل1انظم���ة1التعل���م1املدم���ج 1Blended Learningاأو1اأنظمة1الف�سول1
 Distance بع���د1 ع���ن1 التعل���م1 اأنظم���ة1 اأو1 1Flipped Classrooms املعكو�س���ة1
1,(Abdelaziz, 2013 b)11وم���ن1ه���ذه1الدرا�سات:1درا�سة1عبدالعزيزLearning،

.(Dabbagh, 2005)1ودرا�سة1اجلرب1)2013(1ودرا�سة1الدباغ

كم���ا1اأظه���رت1نتائ���ج1البحث1احل���ايل1اأن1ت�سمي���م1التعل���م1الت�ساركي1وفق1
اأ�سالي���ب1التلم���ذة1املعرفي���ة1اأم���را1ًم���ن1�ساأن���ه1زي���ادة1االإنتاجي���ة1االإبداعي���ة1ل���دى1
ط���الب1برنام���ج1تربي���ة1املوهوب���ني,1حي���ث1تب���ني1متك���ن1غالبي���ة1الط���الب1الذي���ن1
اأج���ري1عليهم1البح���ث1من1اإنتاج1م�سروع���ات1تت�سم1بالطالقة1واملرون���ة1واالأ�سالة1
واحليوي���ة,1واأن1االعتم���اد1عل���ى1اأ�سالي���ب1التلم���ذة1املعرفية1ال�ست1جع���ل1كل1طالب1
ق���ادرا1ًعلى1روؤية1وتف�سري1املفاهيم1املرتبطة1مبقرر1االإبداع,1وا�ستخدامها1يف1اإنتاج1
م�سروع���ات1فري���دة1حلل1م�س���كالت1ب�سرية1قائم���ة,1اأو1حت�سني1الظ���روف1الب�سرية1
عرب1تطبيقات1االإبداع1ونظرياته1تطبيقا1ًحيويا1ًم�ستقبلياً,1انعك�ص1يف1امل�سروعات1
الت���ي1قدمه���ا1الط���الب.1وهذه1النتيجة1تتف���ق1مع1نتيجة1درا�س���ة1كل1من:1دي1جار1
(De Jager, 2002)1ودرا�سة1جيفايل11(Ghefaili, 2003)ودرا�سة1كيو1وزمالئه111111111111111111111111111111111111
(Kuo, 2012),1ودرا�سة1يل1(Lee, 2008),1حيث1اأ�سارت1تلك1الدرا�سات1-1ب�سفة1
عام���ة1-1اإىل1اأن1ا�ستخ���دام1التلم���ذة1املعرفية1يف1بيئات1اإلكرتونية1ي���وؤدي1اإىل1نتائج1
اإيجابية1يف1توليد1املعرفة1الفردية,1وتبني1حلواًل1اإبداعية1للم�سكالت,1هذا1ف�ساًل1

على1تنمية1مهارات1التفكري1العليا.

وعل���ى1الرغ���م1م���ن1متكن1الطالب1م���ن1اإنت���اج1م�سروعات1اإبداعي���ة1تت�سم1
بالطالق���ة1واملرون���ة1واالأ�سالة1واحليوية1ب�سفة1عامة,1اإال1اأن1مكون1املرونة1ك�سمة1
يف1امل�سروع���ات1املنتج���ة1ق���د1ح�سل1فيه1الط���الب1على1اأقل1متو�س���ط1)1م1=10,621(,1
مقارن���ة1مبتو�سط���ات1االأبع���اد1االأخ���رى.1وق���د1يع���ود1ذل���ك1اإىل1طبيعة1ه���ذا1املكون1
االإبداعي,1حيث1اإنه1يحتاج1اأحيانا1ًلفرتة1اأطول1ليتمكن1الطالب1من1دمج1االأفكار,1
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والنظ���ر1اإليه���ا1من1زوايا1جديدة,1قد1ال1ت�سمح1فرتة1التدريب1والتدري�ص1بها؛1كما1
ميكن1عزو1هذا1اأي�سا1ًاإىل1املعتقدات1نحو1االإبداع,1حيث1اإن1الكثري1من1االأ�سخا�ص1
ي���رون1اأن1االإب���داع1ه���و1فق���ط1توافر1االأ�سال���ة1يف1املنتج1عل���ى1ح�ساب1مك���ون1املرونة1

واملكونات1االأخرى1لالإبداع.

وتبني1من1حتليل1نتائج1البحث1اخلا�سة1با�ستجابات1الطالب1على1مقيا�ص1
املعتق���دات1الرتبوي���ة1نحو1االإبداع1كمفهوم1وكممار�س���ة1وجود1حت�سن1ملحوظ1وذا1
دالل���ة1اإح�سائي���ة,1حي���ث1ظه���رت1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عند1م�ست���وى1داللة1
اإح�سائي���ة1,0,051يف1اأبع���اد1مقيا�ص1املعتقدات,1وكانت1هذه1الفروق1ل�سالح1املتو�سط1
البع���دي1ال�ستجابات1الط���الب1على1املقيا�ص,1فيما1عدا1البع���د1اخلا�ص1باملعتقدات1
ح���ول1الق���درات1االإبداعية1املنخف�س���ة.1وتف�سر1هذه1النتيج���ة1اأهمية1ا�سرتاتيجية1
التلم���ذة1املعرفي���ة1يف1تكوين1منوذج1عقل���ي1Mental Model1لدى1الطالب1حول1
كل1مفهوم1ورد1باملقرر,1وقدرة1الطالب1يف1ا�ستخدام1هذا1املفهوم1عرب1اأ�ساليب1من1
الت���درب,1والت�سقي���ل1والتعبري1الت�ساركي,1وفرته1بيئ���ة1واأدوات1التعلم1االإلكرتوين1
الت�سارك���ي1التي1اعتمد1عليها1البحث1احل���ايل؛1حيث1�سارك1كل1الطالب1يف1تنفيذ1
حزم���ة1خمططة1م���ن1مهام1واأن�سطة1التعليم1والتعلم1الن�س���ط1عرب1بيئة1الت�سارك1
االإلك���رتوين,1وبل���غ1ع���دد1مه���ام1)اأن�سطة(1التعلي���م1والتعلم1الت���ي1ا�ستخدمت1عرب1
اأ�سالي���ب1التلم���ذة1املعرفية1ال�ستة1311ن�ساطاً,1كانت1جدي���رة1بتحفيز1الطالب1على1
التعب���ري1والتاأمل1واال�ستك�ساف1البن���اء,1هذا1ف�ساًل1عن1بناء1النماذج1العقلية1التي1
حت�س���ن1م���ن1املمار�سات,1وم���ن1ثم1تكوين1معتقدات1اإيجابي���ة1نحو1جمال1تخ�س�ص1

تربية1املوهوبني.

وحي���ث1اأن1املعتق���دات1تعرب1ع���ن1روؤية1ال�سخ����ص1لكفاءته1الذاتي���ة1املبنية1
على1كفاءة1معرفية1م�سحوبة1مبمار�سات1ميدانية,1اأمرا1ًمن1�ساأنه1تكوين1وتوليد1
ميكانيزم���ات1ال�سلوك1االإيجابي1امل�ستمر1الكت�س���اف1ورعاية1املوهوبني1واملبدعني,1
الذي���ن1ميثلون1راأ����ص1املال1الب�سري1يف1تنمية1املجتمعات1العربية,1واخلليجية1على1

وجه1اخل�سو�ص.1
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واأظه���رت1النتائ���ج1وجود1تاأثري1دال1لت�سمي���م1الت�سارك1االإلكرتوين1وفق1
اأ�ساليب1التلمذة1املعرفية1يف1اإنتاج1م�سروعات1تت�سم1بالطالقة1واحليوية,1وحت�سني1
املعتق���دات1الرتبوي���ة1نحو1االإبداع1كمفه���وم1وكعملية1وكممار�س���ة.1وهذه1النتيجة1
تدعم1مبادئ1التعلم1الت�ساركي,1وما1قدمته1النظرية1البنائية1االجتماعية1يف1هذا1
اخل�سو����ص,1وخا�سة1ما1يتعلق1مبفه���وم1منطقة1النمو1املحتملZPD1,1كما1تدعم1
ه���ذه1النتيجة1التوجهات1احلديثة1يف1ت�سميم1الت�سارك1املعتمد1على1اأدوات1التعلم1
االإلك���رتوين,1واال�ستف���ادة1م���ن1االإمكاني���ات1التكنولوجي���ة1مثل1تطبيق���ات1العامل1
1Augmented Reality املدجم���ة1 واحلقيق���ة1 1Virtual World االفرتا�س���ي1
واحلو�سب���ة1ال�سحابي���ة1Cloud Computing1يف1تكوين1وت�سكيل1العقل1اجلمعي1
11Collective Mindال���ذي1يع���رب1ع���ن1ق���وة1الفكرة1والنم���وذج1العقلي1الناجت1من1

امل�ساركة1يف1التعلم.11

وت�س���ري1نتائج1البحث1احل���ايل1اإىل1اأن1اأ�ساليب1التلمذة1املعرفية1اإذا1ما1مت1
تقدميها1يف1بيئات1تعلم1ت�ساركية1لها1اأثر1اإيجابي1يف1تكوين1�سقاالت1للتعلم1البناء1
الذي1يحدث1عرب1مزيج1من1التفاعل1بني1املعلم1واملتعلمني1وبني1املتعلمني1بع�سهم1
البع�ص1وبني1املتعلمني1واخلرباء1يف1التخ�س�ص؛1حيث1يدعم1التفاعل1االإلكرتوين1
 Social1تكوي���ن1منظوم���ة1م���ن1احل�س���ور1التعليم���ي1مث���ل1احل�س���ور1االجتماع���ي
Presence,1واحل�س���ور1العقل���يMental Presence1,1واحل�س���ور1البيداجوج���ي1
1Affective Presenceيف1 Pedagogical Presence,1واحل�س���ور1االنفع���ايل1
مواق���ف1التعل���م.1وتتفق1هذه1النتيجة1مع1تو�سلت1اإلي���ه1نتيجة1درا�سة1عبدالعزيز1

.(Alias, 2012)11ونتيجة1درا�سة1اإليا�ص(Abdelaziz, 2013 a)

التو�صيات واملقرتحات
اأولاً: التو�سيات 

يف1�سوء1ما1اأ�سفرت1عنه1نتائج1البحث,1ويف1�سوء1املناق�سة1ال�سابقة,1يقدم1الباحثان1
التو�سيات1التالية1لتعميم1نتائج1البحث1احلايل,1وتدعيم1القيمة1امل�سافة1للبحث:

11 تدعي���م1كافة1مقررات1ق�س���م1تربية1املوهوبني1مبقاطع1تعليمية1وكائنات1تعلم1.
اإلك���رتوين1Learning Objects1ت�ساع���د1عل���ى1الت�س���ارك1ب���ني1الط���الب1يف1

ا�ستنباط1املفاهيم1والتو�سع1يف1تطبيقاتها1امليدانية.
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21 ت�سمي���م1منظوم���ة1للتعل���م1االإلكرتوين1والتعل���م1النقال1واال�ستف���ادة1منها1يف1.
الرب���ط1ب���ني1مراك���ز1اكت�س���اف1ورعاي���ة1املوهوب���ني1وبرنامج1تربي���ة1املوهوبني1
لتدعي���م1اال�ستخ���دام1االأمثل1لنظري���ات1التعلم1ونظريات1االإب���داع1عن1طريق1
اال�ست�س���ارات1امل�ستم���رة1ب���ني1االأكادمييني1واملمار�سني1باملي���دان1وبني1الطالب1

اأثناء1درا�ستهم,1واأثناء1برامج1التدريب1امليداين1مبجال1تربية1املوهوبني.
31 التو�س���ع1االأفق���ي1والراأ�س���ي1يف1الربام���ج1واملناه���ج1النوعي���ة1الت���ي1تغطي1كافة1.

متطلب���ات1عملية1اكت�ساف1ورعاية1املوهوبني,1وتدعيم1هذه1الربامج1واملناهج1
باأن�سطة1اإثرائية1ال1�سفية1عرب1اأنظمة1الت�سارك1االإلكرتوين.

41 تقدمي1الربامج1النوعية1اخلا�سة1بدمج1وانخراط1اأولياء1االأمور1يف1اكت�ساف1.
ورعاية1اأبنائهم1املبدعني,1عرب1ما1ي�سمى1باحل�سانات1االإلكرتونية1الت�ساركية1
ب���ني1االأكادميي���ني1واأولياء1االأمور,1حيث1ميكن1اال�ستف���ادة1من1اأنظمة1واأدوات1
التعل���م1النق���ال1Mobile Learning Systems1يف1تقدمي1ا�ست�سارات1فورية1

لتوجيه1ورعاية1االأطفال1املبدعني.
51 تطوي���ر1املمار�س���ات1التدري�سي���ة1مبج���ال1تربي���ة1املوهوبني1من1خ���الل1الدمج1.

ال�سري���ح1ال�سرتاتيجي���ة1التلم���ذة1املعرفي���ة1وم���ا1ين���درج1حتته���ا1م���ن1اأ�ساليب1
مث���ل1الت�سقيل1والتاأمل1والتعب���ري1واال�ستك�ساف1يف1كافة1املق���ررات1الدرا�سية,1

لتح�سني1التدري�ص1والتقييم1بهذا1املجال.

ثانيااً: املقرتحات:
يف1�س���وء1التو�سي���ات1ال�سابق���ة,1يق���رتح1الباحث���ان1املو�سوعات1التالي���ة1لتكون1نواة1

لبحوث1م�ستقبلية1امتدادا1ًللبحث1احلايل:
11 ت�سميم1برنامج1تدريبي1يف1التدري�ص1ال�ساركي1وفق1اأ�ساليب1التلمذة1املعرفية1.

واأثره1يف1تنمية1كفايات1التدري�ص1االإبداعي1لدى1املعلمني1واملمار�سني1مبراكز1
اكت�ساف1ورعاية1املوهوبني1بدول1اخلليج1العربي.

21 ت�سمي���م1بيئ���ة1تدريب1اإلك���رتوين1ت�ساركي1وف���ق1موجهات1النظري���ة1البنائية1.
االجتماعي���ة1واأث���ره1على1تنمية1مهارات1توكيد1ال���ذات1والتوا�سل1االجتماعي1

لدى1االأطفال1ذوي1�سعوبات1التعلم.
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31 اإجراء1درا�سة1لقيا�ص1اأثر1ا�ستخدام1ا�سرتاتيجية1التلمذة1املعرفية1على1تنمية1.
مهارات1التفكري1العليا,1ومهارات1توليد1وتنظيم1املعرفة1لدى1طالب1برنامج1

تربية1املوهوبني1بجامعة1اخلليج1العربي.
41 الثنائ���ي111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. االإلك���رتوين1 الت�س���ارك1 اأث���ر1 لقيا����ص1 درا�س���ة1 اإج���راء1

1Pair1Collaborationوع���رب1املجموع���ات1Peer Collaboration1يف1تنمية1
مهارات1اإنتاج1امل�سروعات1االإبداعية.

51 .1Group الت�سارك���ي1 اجلمع���ي1 االإر�س���اد1 فاعلي���ة1 لقيا����ص1 درا�س���ة1 اإج���راء1
11Counselingمقاب���ل1االإر�س���اد1الف���ردي11Individual Counselingع���رب1
اأنظمة1التعلم1االإلكرتوين1والتعلم1عن1بعد1يف1تعديل1ال�سلوك1لدى1الطالب1

ذوي1فرط1الن�ساط.1
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فعالي��ة برنام��ج تدريبى فى تنمي��ة الذكاء النفع��ايل لدى تالميذ 
املرحلة الإعدادية ذوى �صعوبات التعلم واأثره فى حت�صيلهم الدرا�صى

اإع���داد
�ف �ليمان عبد الواح�د يو�صحُ ليمان          د/ �صحُ مد �صحُ ليمان محُ     اأ.د/ �صحُ

 اأ�شتاذ ورئي�س ق�شم علم النف�س الرتبوى       دكتوراه علم النف�س الرتبوى و�شعوبات التعلم
   كلية الرتبية - جامعة بنى �شويف                          كلية الرتبية - جامعة قناة ال�شوي�س

امللخ�س:
هدف���ت1الدرا�س���ة1احلالي���ة1اإىل1الك�سف1ع���ن1فعالية1برنام���ج1تدريبى1فى1
تنمي���ة1الذكاء1االنفعايل1ل���دى1تالميذ1املرحلة1االإعدادي���ة1ذوى1�سعوبات1التعلم,1

واأثر1ذلك1فى1حت�سني1حت�سيلهم1الدرا�سى.

وتكون���ت1عينة1الدرا�سة1النهائية1م���ن1)20(1تلميذا1ًوتلميذة1من1تالميذ1
املرحل���ة1االإعدادي���ة1مم���ن1يعانون1م���ن1�سعوبات1التعل���م1فى1مادة1العل���وم1ولديهم1
اإنخفا����ص1فى1الذكاء1االنفعايل,1مت1تق�سيمهم1اإىل1جمموعتني1اأحدهما1جتريبية1
واالأخ���رى1�سابطة1وقوام1كل1منهما1)10(1تالميذ1وتلميذات1من1تالميذ1املرحلة1
االإعدادي���ة1ممن1يعانون1م���ن1�سعوبات1التعلم1فى1مادة1العل���وم1ولديهم1اإنخفا�ص1
ف���ى1الذكاء1االنفع���ايل1مبدر�سة1ال�س���الم1االإعدادية1امل�سرتكة1التابع���ة1الإدارة1التل1
الكب���ري1التعليمي���ة1مبحافظ���ة1االإ�سماعيلية,1وقد1بلغ1متو�س���ط1اأعمارهم1الزمنية1

)14٫01(1�سنة1بانحراف1معياري1قدره1)0٫57(1�سنة.

وبتطبي���ق1اأدوات1ت�سخي����ص1ذوى1�سعوب���ات1التعلم,1وك���ذا1مقيا�ص1الذكاء1
االنفع���ايل,1وبرنامج1تدريبى1لتنمية1الذكاء1االنفعايل1وهما1من1اإعداد1الباحثان,1
تو�سل���ت1الدرا�س���ة1اإىل1فعالي���ة1الربنام���ج1التدريب���ى1فى1تنمية1ال���ذكاء1االنفعايل1
وك���ذا1حت�سن1التح�سيل1الدرا�س���ى1لدى1تالميذ1املرحلة1االإعدادية1ذوى1�سعوبات1

التعلم1وقد1حتقق1ذلك1من1خالل:
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1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1عن���د1م�ست���وى1)0٫01(1ب���ني1متو�سط1رتب1أ-1
درج���ات1اأفراد1املجموع���ة1التجريبية1فى1القيا�ص1القبلى1ومتو�سط1رتب1درجاتهم1
ف���ى1القيا�ص1البعدى1فى1الذكاء1االنفعايل,1والتح�سيل1الدرا�سى1ل�سالح1القيا�ص1

البعدى.

1 1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عند1م�ستوى1)0٫01(1ب���ني1متو�سط1رتب1ب-
درج���ات1اأف���راد1املجموع���ة1التجريبي���ة1ومتو�س���ط1رت���ب1درج���ات1اأف���راد1املجموع���ة1
ال�سابط���ة1ف���ى1ال���ذكاء1االنفع���ايل,1والتح�سي���ل1الدرا�س���ى1ف���ى1القيا����ص1البعدى1

ل�سالح1اأفراد1املجموعة1التجريبية.

The effectiveness of the training program in the 
development of emotional intelligence among junior 
high school students with learning disabilities and its                                 

impact on academic achievement

Prepared by
Prof Dr. Soliman Mohamed Soliman

Dr. Soliman AbdEl-Wahed Yousef

Summary
The present study aimed to reveal the effectiveness of the 

training program in the development of emotional intelligence 
among junior high school students with learning disabilities, and its 
impact in improving academic achievement.

The study sample consisted of final (20) students of 
preparatory school students who suffer from learning disabilities 
in science and have low emotional intelligence, were divided into 
two groups, one experimental and the other officer and the strength 
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of each (10) students of preparatory school students who suffer 
difficulties in learning science and have low emotional intelligence 
peace prep school joint of the Department of educational big hill in 
Ismailia governorate, the average age of the time (14.01) years with 
a standard deviation of (0.57) years.

And the application of diagnostic tools with learning 
disabilities , as well as a measure of emotional intelligence, and a 
training program for the development of emotional intelligence are 
two of the promising researchers , the study found the effectiveness 
of the training program in the development of emotional intelligence, 
as well as improved academic achievement among students in 
the preparatory phase with learning disabilities has been achieved 
through:

1- There are statistically significant differences at the level (0.01) 
between the average grade scores of the experimental group in 
the measurement and tribal average grade scores in dimensional 
measurement in emotional intelligence, and academic achievement 
in favor of dimensional measurement .

2- The presence of statistically significant differences at the level 
(0.01) between the average grade scores of the experimental group 
and the average grade scores in the control group members emotional 
intelligence, and academic achievement in the dimensional 
measurement in favor of the experimental group.
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مقدم�ة:
يعد1مفهوم1الذكاء1االنفعايل1من1املفاهيم1التي1فر�ست1نف�سها1يف1االآونة1
االأخرية1على1�ساحة1البحوث1النف�سية,1وذلك1ليوؤكد1الباحثني1من1خالله1على1اأن1
ال���ذكاء1مبفهوم���ه1التقليدى1لي�ص1كافيا1ًللتنبوؤ1بنجاح1الف���رد1فى1حياته1العملية,1
وان1املتمي���زون1ف���ى1املج���االت1املختلف���ة1لي����ص1بال�س���رورة1اأن1يكونوا1م���ن1اأ�سحاب1
القدرات1العقلية1املرتفعة1بل1اأولئك1االأذكياء1انفعالياً,1ومن1هنا1توالت1الدرا�سات1

ملحاولة1�سرب1اغوار1ذلك1املفهوم1احلديث.1

وق���د1اأ�س���ارت1بع����ص1الدرا�س���ات1ال�سيكولوجي���ة1اإىل1اأن1ال���ذكاء1االنفعاىل1
ُمنب���ئ1جي���د1للنج���اح11يف1احلي���اة,1حي���ث1ي�س���ري1كل1م���ن:1�ُسليم���ان1حمم���د1وعب���د1
الفت���اح1مط���ر1)2004(,1ب���ريوكال1وروي���ز1(Berrocal & Ruiz, 2008),1اأ�سم���اء1
اأن1 اإىل1 1(Williams et al, 2010) عبداحلمي���د1)2009(,1وويليام���ز1واآخري���ن1
ال���ذكاء1االنفع���اىل1ي�سه���م1ب�سكل1اأ�سا�س���ي1يف1حت�سني1االأداء1االأكادمي���ي1والعالقات1

ال�سخ�سية1مع1االآخرين1وحتقيق1ال�سعادة1للفرد.

م�ست���وى1 عل���ى1 االنفع���اىل1 بال���ذكاء1 االهتم���ام1 فيج���ب1 ث���م1 وم���ن1
املوؤ�س�س���ات1الرتبوي���ة1الإ�سهام���ه1يف1التنب���وؤ1بالنجاح���ات1االجتماعي���ة1واالأكادميية1
وبخا�س���ة1التح�سي���ل1الدرا�س���ي1اأك���رث1م���ن1الو�سائ���ل1التقليدي���ة1مث���ل:1)املع���دل1
الرتاكم���ي,1اأو1معام���ل1ال���ذكاء1ودرج���ات1االختب���ارات1املعياري���ة1املقنن���ة1االأخرى(.11111111111111111111111111111111111111111111

)�ُسليمان1عبدالواحد,120121ب:1221(1

م�صكلة الدرا�ص�ة:
تتلخ����ص1م�سكل���ة1الدرا�س���ة1احلالي���ة1ف���ى1اأن1تدن���ى1امله���ارات1الوجداني���ة1
ي���وؤدى1اإىل1ح���دوث1اخلج���ل1والقل���ق1االجتماع���ى1ف���ى1ح���ني1اأن1الت���زود1بامله���ارات1
فامله���ارة1 االجتماع���ى.1 التفاع���ل1 عن���د1 ال�سل���وك1 �سب���ط1 اإىل1 ي���وؤدى1 الوجداني���ة1
الوجداني���ة1ب�س���ورة1عامة1له���ا1اأثر1كبري1فعال1فى1اإدارة1املواق���ف1االجتماعية,1كما1
اأن1الفرد1الذى1لي�ص1لديه1مهارة1وجدانية1يكون1اأقل1مياًل1الن�سحاب1من1املواقف1
االجتماعي���ة1وبالت���اىل1يك���ون1اأك���رث1مياًل1لل�سع���ور1بالوح���دة1واخلج���ل1واالنزواء1
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)كرمية1عبد1االمام,1161:19961-171(.1ومن1اجلدير1بالذكر1اأن1الذكاء1الوجداين1
ُيع���د1اأح���د1املتغ���ريات1املهم���ة1التي1ميك���ن1اأن1توؤثر1يف1حت�سي���ل1التالمي���ذ,1كما1اأنه1
ينب���ئ1وي�سه���م1اإ�سهام���ا1ًكب���ريا1ًيف1النجاح���ات1االجتماعي���ة1واالأكادميي���ة1)�ُسليمان1
عبدالواح���د,120121ب:1201(1ل���ذا1ظه���رت1احلاج���ة1امللح���ة1اإىل1اأهمي���ة1التدخ���ل1
ال�سيكولوج���ى1متمث���اًل1ف���ى1تقدمي1برنام���ج1تدريبى1لتالميذ1املرحل���ة1االإعدادية1
ذوى1�سعوب���ات1التعل���م1لعله1ُي�سهم1فى1تنمية1الذكاء1االنفعايل1االأمر1الذى1ميكن1
اأن1يوؤدى1اإىل1حت�سني1التح�سيل1الدرا�سى1لديهم,1وميكن1�سياغة1وحتديد1م�سكلة1

الدرا�سة1احلالية1فى1الت�ساوؤلني1التاليني:
11 ه���ل1ي���وؤدى1التدري���ب1عل���ى1الربنام���ج1التدريب���ى1احل���اىل1ف���ى1تنمي���ة1الذكاء1.

االنفعايل1لدى1تالميذ1املرحلة1االإعدادية1ذوى1�سعوبات1التعلم؟.
21 هل1توؤدى1تنمية1الذكاء1االنفعايل1من1خالل1الربنامج1التدريبى1اإىل1حت�سني1.

التح�سيل1الدرا�سى1لدى1تالميذ1املرحلة1االإعدادية1ذوى1�سعوبات1التعلم؟.

اأهداف الدرا�ص�ة:
تتمثل1اأهداف1الدرا�سة1احلالية1فى:

11 الك�سف1عن1فعالية1برنامج1تدريبى1فى1تنمية1الذكاء1االنفعايل1لدى1تالميذ1.
املرحلة1االإعدادية1ذوى1�سعوبات1التعلم.

21 الك�س���ف1ع���ن1اأث���ر1تنمية1ال���ذكاء1االنفعايل1ف���ى1حت�سني1التح�سي���ل1الدرا�سى1.
لدى1تالميذ1املرحلة1االإعدادية1ذوى1�سعوبات1التعلم.

اأهمية الدرا�ص�ة:
تتحدد1اأهمية1الدرا�سة1احلالية1فى1النقاط1التالية:

11 تعت���رب1الدرا�س���ة1احلالي���ة1واح���دة1م���ن1درا�س���ات1التدخ���ل1ال�سيكولوج���ى1م���ع1-
فئ���ة1م���ن1فئات1الرتبي���ة1اخلا�سة1اأال1وهى1فئ���ة1�سعوبات1التعل���م.1حيث1تقدم1
الدرا�س���ة1برناجما1ًتدريبيا1ًلتنمي���ة1الذكاء1االنفعايل1والتعرف1على1اأثره1فى1
حت�س���ني1التح�سيل1الدرا�س���ى1لدى1املتعلمني1ذوى1�سعوب���ات1التعلم1باملرحلة1

االإعدادية.



ـف ـليمان عبد الواحـد يو�شُ ليمان & د . �شُ ليمان ُممد �شُ فعالية برنامج تدريبى فى تنمية الذكاء االنفعايل د . �شُ

- 228 -

21 تربز1الدرا�سة1احلالية1اأهمية1ا�ستخدام1الربامج1التدريبية1فى1تعديل1بع�ص1-
خ�سائ����ص1ال�سل���وك1االنفع���اىل1ل���دى1املتعلم���ني1ذوى1�سعوب���ات1التعل���م1وم���ا1
يرتتب1على1ذلك1من1تخفيف1م�سكالتهم1االنفعالية1داخل1حجرات1الدرا�سة1

وخارجها1وزيادة1حت�سيلهم1الدرا�سى.

م�صطلحات الدرا�صة:
:Emotional Intelligence الذكاء النفعاىل -(

ُيعرف1الذكاء1االنفعاىل1باأنه1“قدرة1الفرد1على1التفهم1الوجداين1مل�ساعر1
االآخري���ن,1والتوا�س���ل1معه���م1م���ن1خ���الل1االإدراك1العميق1النفعاالته���م1للدخول1
معه���م1يف1عالقات1اجتماعية1اإيجابية,1واإدارة1االنفعاالت1ب�سكل1جيد1بحيث1ميكن1
للف���رد1ا�ستدع���اء1االنفع���االت1االإيجابي���ة1ب�سهول���ة1وي�س���ر,1ومقاوم���ة1االنفع���االت1
ال�سلبية1يف1املواقف1احلياتية1ال�ساغطة”.)�ُسليمان1عبدالواحد,120121ب:1271(1

وُيع���رف1اإجرائي���ا1ًيف1الدرا�س���ة1احلالي���ة1باأن���ه1“جمم���وع1الدرج���ات1الت���ي1
يح�سل1عليها1املتعلم1على1مقيا�ص1الذكاء1االنفعاىل1املُعد1لهذه1الدرا�سة”.11

:Learning Disabilities1سعوبات التعلم� – (
ي���رى1ال�سي���د1عبد1احلمي���د1)1261:2003(1اأن1�سعوب���ات1التعلم1ت�سري1اإىل1 1
جمموع���ة1غ���ري1متجان�سة1من1االأفراد1داخل1الف�س���ل1الدرا�سي1العادي,1ذوى1ذكاء1
متو�س���ط1اأو1ف���وق1املتو�س���ط,1يظهرون1ا�سطراب���ا1ًيف1العمليات1النف�سي���ة1االأ�سا�سية1
والتي1يظهر1اأثرها1من1خالل1التباعد1الوا�سح1بني1التح�سيل1املتوقع1والتح�سيل1
الفعل���ي1لديه���م1يف1امله���ارات1االأ�سا�سي���ة1لفه���م1و/اأو1ا�ستخ���دام1اللغ���ة1املق���روءة1اأو1
امل�سموع���ة1واملج���االت1االأكادميي���ة1االأخ���رى,1واأن1ه���ذه1اال�سطراب���ات1يف1العمليات1
النف�سية1االأ�سا�سية1من1املحتمل1اأنها1ترجع1اإىل1وجود1خلل1اأو1تاأخر1يف1منو1اجلهاز1
الع�سب���ي1املرك���زي,1وال1ترجع1اإىل1وجود1اإعاقات1ح�سي���ة1اأو1بدنية,1وال1اإىل1حرمان1
بيئي1�سواء1كان1يتمثل1يف1احلرمان1الثقايف,1اأو1االقت�سادي1اأو1نق�ص1فر�سة1التعلم,1

كما1ال1ترجع1اإىل1اال�سطرابات1االنفعالية1ال�سديدة.
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ويعرف1التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1فى1مادة1العلوم1اإجرائيا1ًيف1الدرا�سة1 1
احلالي���ة1باأنه���م1»جمموع���ة1التالمي���ذ1ذوى1ال���ذكاء1املتو�س���ط1اأو1ف���وق1املتو�س���ط1,1
والذي���ن1يظه���رون1تباع���دا1ًوا�سحا1ًبني1اأدائه���م1املتوقع1)كما1يقا����ص1باختبار1كاتل1
لل���ذكاء(1وبني1اأدائهم1الفعلي1)كما1يقا����ص1باالختبار1التح�سيلي1يف1مادة1العلوم(,1
ويك���ون1ذل���ك1يف1�س���ورة1ق�س���ور1يف1اأدائهم1يف1اختب���ار1العلوم1باملقارن���ة1باأقرانهم1يف1
نف����ص1العمر1الزمني1وم�ستوى1الذكاء1وال�سف1الدرا�سي,1كما1اأن1هوؤالء1التالميذ1
ال1يعانون1من1م�سكالت1ح�سية1�سواء1كانت1)�سمعية1اأم1ب�سرية1اأم1حركية(1اأو1بدنية1
واأنهم1لي�سوا1متخلفني1عقليا1ًوال1يعانون1من1حرمان1بيئي1اأو1اعتالل1�سحي.«1

)- التح�سيل الدرا�سى:
اإم���ام1م�سطف���ى1)671:12000(1التح�سي���ل1الدرا�س���ي1باأن���ه1»ك���م1 ُيع���رف1 1
املعلومات1واخلربات1الدرا�سية1التي1اأكت�سبها1املتعلم1نتيجة1لدرا�سته1مواد1درا�سية1
ويقدر1مبجموع1الدرجات1التي1يح�سل1عليها1املتعلم1يف1االختبار1التح�سيلي«.11

وتعت���رب1نتيج���ة1التقييم1االأول1بالف�سل1الدرا�س���ى1االأول1فى1مادة1العلوم1 1
للع���ام1الدرا�س���ى1)12014– 2015م(1ه���ى1درج���ات1القيا����ص1القبل���ى1ف���ى1التح�سي���ل1
الدرا�س���ى,1ونتيج���ة1التقيي���م1الثان���ى1بنف����ص1الف�س���ل1الدرا�سى1االأول1ه���ى1درجات1

القيا�ص1البعدى.

الإطار النظرى والدرا�صات ال�صابقة:
اأولاً: الذكاء النفعايل:

لق���د1اأ�سب���ح1العدي���د1م���ن1الباحثني1غري1را�س���ني1عن1املفه���وم1التقليدى1
ال�سي���ق1لل���ذكاء1وال���ذى1يوؤك���د1عل���ى1االداء1اللفظ���ى1االأكادمي���ى,1وم���ن1ث���م1ي�سري1
الباحث���ون1حديث���ا1ًاإىل1�س���رورة1ان1يت�سع1مفهوم1الذكاء1لي�سم���ل1الذكاء1االنفعاىل1
وال���ذى1ُيع���د1بار-اأون1Bar-On1من1اأوائل1م���ن1عرفوه1باأنه1“القدرة1على1التعامل1

(Abi-Samra, 2000)  ”بنجاح1مع1امل�ساعر1الذاتية1وم�ساعر1االآخرين
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كم���ا1ُيعت���رب1ماي���ر1و�سال���ويف1(Mayer & Salovey, 1990)1رائدين1يف1
تق���دمي1تعريفات1متعددة1له���ذا1املفهوم.1وقد1اعتمدت1كثري1م���ن1التعريفات1فيما1
بع���د1عل���ى1اأفكارهما1عن1هذا1املفهوم1,1وقد1عرفا1ال���ذكاء1االنفعايل1باأنه1“التعبري1
والتحلي���ل1الدقي���ق1لالنفع���االت1ال�سخ�سي���ة1وانفع���االت1االآخري���ن1والق���درة1على1

حتديد1م�ساعر1الفرد1اخلا�سة1وت�سنيفها1والتعبري1اللفظي1والوجهي1عنها”.

وق���د1عرف1جومل���ان1(Golman, 1995)1ال���ذكاء1االنفع���ايل1باأنه1القدرة1
عل���ى1�سب���ط1االنفع���االت1الوجداني���ة1وق���راءه1االنفع���االت1الداخلي���ة1لالآخري���ن,1
والق���درة1عل���ى1اإقامة1عالقات1اجتماعية1ناجحة1مع1االآخرين1وقد1قدم1عديد1من1
الباحث���ني1تعريفات1م�سابهة,1واعتربوا1الذكاء1االنفعايل1جمموعة1من1القدرات,1
حيث1يرى1برينت1(Bernet, 1996)11اأنه1القدرة1على1املراقبة1واملتابعة1ال�سريعة1
الدقيق���ة1– دون1جه���د1– لالنفع���االت1الت���ي1مي���ر1بها1الف���رد,1وامله���ارة1العالية1يف1

حتديد1االنفعاالت1الذاتية1وانفعاالت1االآخرين1وتنظيمها1وتوجيها.

كما1يرى1كوبر1و�سواف1(Cooper & Sawaf,  1997)1اأنه1القدرة1على1
االإح�سا�ص1اأو1ال�سعور1والفهم1والتطبيق1الفعال1بقوة1وفطنة1االنفعاالت1بو�سفها1

م�سدرا1ًللطاقة1واملعرفة1والتاأثري1يف1الروابط1االإن�سانية.

كم���ا1عرف���ه1كل1م���ن1ف���اروق1عثم���ان1وحمم���د1رزق1)1998(1باأن���ه1الق���درة1
عل���ى1االنتب���اه1واالإدراك1اجليد1لالنفعاالت1وامل�ساعر1الذاتي���ة1وفهمها1و�سياغتها1
بو�س���وح1و1تنظيمها1وفق���ا1ملراقبة1واإدراك1دقيق1النفع���االت1االآخرين1وم�ساعرهم1
للدخول1معهم1يف1عالقات1انفعالية1اجتماعية1اإيجابية1ت�ساعد1الفرد1على1الرقي1

العقلي1والوجداين1واملهني1اأو1تعلم1املزيد1من1املهارات1االإيجابية1للحياة.

ويع���رف1ماير1واآخري���ن1(Mayer et al., 2002)1الذكاء1االنفعايل1بانه1
الق���درة1عل���ى1اإدراك1وا�ستخدام1وانت���اج1االنفعاالت1لدعم1التفك���ري1وتوجيه1النمو1

العقلى1ةاالنفعاىل.
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وت�سري1مديحة1عثمان1واأمل1اأنور1)861:2008(1اإىل1اأن1الذكاء1االجتماعى1
ه���و1قدرة1الف���رد1على1تعرف1وفهم1انفعاالته1الذاتي���ة1ووعيه1مب�ساعلره1والتعبري1
عنه���ا1وحتدي���د1م�سدرها,1والثقة1بالنف�ص1و�سبط1الذات1وملثابرة1وتقدير1م�ساعر1
االآخرين1من1اأجل1حتقيق1التوافق1والتوا�سل1مع1االآخرين,1والتعامل1مع1املواقف1

ال�سعبة1وال�ساغطة.

وعرف���ه1مدح���ت1الفق���ى1)2391:2010(1باأن���ه1القدرة1على1الوع���ى1والفهم1
جلي���د1لالنفعاالت1الذاتي���ة,1والتحكم1فيها1وحتويلها1اإىل1انفع���االت1اإيجابية,1مع1
حتفي���ز1ال���ذات1والثقة1به���ا,1والقدرة1على1الوع���ى1بانفعاالت1االآخري���ن1وتوجيهها1

التوجه1االإيجابى.

ويت�س���ح1م���ن1جمموع���ة1التعريف���ات1ال�سابق���ة1اأنه���ا1ترك���ز1عل���ى1ال���ذكاء1
االنفع���ايل1بو�سف���ه1ق���درة1على1حتدي���د1امل�ساعر1واالنفع���االت1اخلا�س���ة1وحتليلها1
وتنظيمه���ا1و�سبطه���ا1وق���راءة1انفع���االت1االآخري���ن1وفهمها1واختي���ار1اال�ستجابات1
التكيفي���ة1للتعام���ل1معها1بنج���اح,1وحت�سني1الن�س���ج1الوجداين1والعقل���ي1والقدرة1
عل���ى1ا�ستخ���دام1املعرف���ة1الوجدانية1يف1اتخاذ1قرارات1�سائب���ة1اإال1اأن1بع�ص1العلماء1
اعت���ربوا1الذكاء1االنفعايل1جمموعة1من1�سمات1ال�سخ�سية1واملهارات1االجتماعية1

والوجدانية.

وي�س���ري1�ُسليم���ان1حممد1وعبد1الفتاح1مط���ر1)13801:2004-3811(1اإىل1اأن1
ال���ذكاء1االنفع���اىل1يتكون1م���ن1خم�سة1اأبعاد1عر�سه���ا1جوملان1يف1كتاب���ه1»العمل1مع1

الذكاء1الوجداين«1عام1)1995(1وهى:

)- الوع�ي بالذات:1وي�سري1اإىل1ثقة1الفرد1بنف�س���ه,1وقدرته1على1اإدارتها,1ومعرفة1
انفعاالت���ه,1وانفع���االت1االآخري���ن,1ومراقبته���ا1م���ن1وق���ت1الآخر,1ومعرف���ة1مواطن1

القوة1وال�سعف1فيها.1

)- تنظي�م النفع�الت واإدارته�ا:1وهى1قدرة1الف���رد1على1التحك���م1يف1ردود1اأفعاله1
االنفعالي���ة1و�سب���ط1دوافع���ه,1والتعام���ل1م���ع1امل�ساع���ر1لتكوي���ن1م�ساع���ر1مالئم���ة,1
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وفه���م1ماوراء1ال�سع���ور,1وك�سب1الوقت1ل�سبط1االنفع���االت1ال�سالبة1وحتويلها1اإىل1
انفعاالت1موجبة,1واتخاذ1طرق1للتكيف1مع1متطلبات1احلياة.

)- دافعي�ة ال�ذات:1وتعن���ى1توجي���ه1االنفع���االت1لدفع1ال���ذات1لتحقي���ق1هدف1ما,1
وا�ستخ���دام1االنفع���االت1حل�س���د1الطاقة1لبلوغ���ه,1وبذل1اجلهد1واملثاب���رة1من1اأجل1

بلوغ1الغايات.

4- التعاط�ف م�ع الآخري�ن:1ويق�س���د1به1مه���ارة1الف���رد1يف1فهم1ومعرف���ة1انفعاالت1
وم�ساع���ر1االآخري���ن1م���ن1تعب���ريات1وجوهه���م1اأو1من1ن���ربات1اأ�سواته���م,1والتعامل1

معهم1ب�سورة1اإيجابية1من1خالل1اإظهار1احلب1واملودة1واالهتمام1بهم.

5- امله�ارات الجتماعي�ة:1وت�سري1اإىل1قدرة1الفرد1عل���ى1التوا�سل1اللفظي1وغري1
اللفظ���ي1مع1االآخرين1يف1املواقف1االجتماعية1املختلفة,1وم�ساركتهم1االجتماعية,1

وح�سن1اال�ستماع1اإليهم,1والتخفيف1عنهم.

تناول���ت1 والت���ى1 والبح���وث1 الدرا�س���ات1 م���ن1 العدي���د1 اأجري���ت1 ولق���د1
وكو�سي���ه111111111111111111111111111111111111 درا�س���ة1جرين���ربج1 منه���ا1 اأبع���اده1 بع����ص1 اأو1 االنفع���ايل1 ال���ذكاء1 تنمي���ة1
(Greenberg & Kocha , 1996)1والل���ذان1قدم���ا1برناجم���ا1ًيه���دف1اإىل1تنمية1
مه���ارات1التحك���م1يف1االنفع���االت1وتنمي���ة1الوعي1بال���ذات1كاإحدى1مكون���ات1الذكاء1
االنفع���ايل1,1وُطب���ق1الربنام���ج1عل���ى1عينة1قوامه���ا1)18(1طالبا1ًجامعي���ا1ًمبتو�سط1
عم���ري1)20٫9(1�سن���ة1,1وق���د1اأظهرت1نتائج1التطبيق1البع���دي1وجود1حت�سن1دال1يف1

الذكاء1االنفعايل1لدي1التالميذ.

وباملثل1قدم1كل1من1هنلي1ولوجن1 (Henley & Long , 1999)برناجما1ً
اإر�سادي���ا1ًلتعلي���م1الذكاء1االنفع���ايل1لتالميذ1اجلامعة,1ُطب���ق1الربنامج1على1عينة1
قوامها1)31(1تلميذا1ًوتلميذة1من1تالميذ1اجلامعة,1واأظهرت1النتائج1حت�سن1دال1

اإح�سائيا1يف1الذكاء1االنفعايل1للتالميذ.11
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وقام���ت1كل1م���ن1اأم���ل1ح�سون���ة1ومني1اأب���و1نا�س���ي1)2001(1باإج���راء1درا�سة1
هدفت1اإيل1اإك�ساب1طفل1ما1قبل1املدر�سة1بع�ص1اأبعاد1الذكاء1االنفعايل1وهما1بعدي1
التعاط���ف1والتع���رف1عل���ي1انفع���االت1ال���ذات1وانفع���االت1االآخري���ن1,1وتكونت1عينة1
الدرا�سة1من1)140(1طفاًل1وطفلة,1وقد1اأكدت1نتائج1الدرا�سة1فاعلية1الربنامج1يف1

تنمية1التعاطف1والتعرف1علي1انفعاالت1الذات1وانفعاالت1االآخرين.1

وباملث���ل,1قام1اإ�سماعي���ل1بدر1)2002(1بدرا�سة1هدف���ت1اإيل1الك�سف1عن1اأثر1
حت�س���ني1م�ست���وي1ال���ذكاء1االنفع���ايل1للتالمي���ذ1املوهوبني1منخف�س���ي1التح�سيل1
الدرا�س���ي1علي1االإجن���از1ودافعية1الذات1وتقدير1الذات1والتح�سيل1الدرا�سي1لهم1,1
وتكون���ت1عين���ة1الدرا�سة1من1جمموعة1جتريبية1قوامه���ا1)10(1تالميذ1وتلميذات1
م���ن1تالمي���ذ1كلي���ة1الرتبية1ببنها1مم���ن1�سنفوا1عل���ي1اأنهم1موهوب���ون1منخف�سي1
التح�سي���ل1الدرا�س���ي,1وك�سف���ت1النتائ���ج1ع���ن1وج���ود1فروق1ب���ني1التطبي���ق1القبلي1
والبع���دي1للمجموع���ة1التجريبي���ة1عل���ي1اختب���ار1ال���ذكاء1االنفعايل1عن���د1م�ستوي1
)0٫01(1مم���ا1يوؤكد1علي1فاعلية1الربنام���ج1امل�ستخدم1يف1حت�سني1الذكاء1االنفعايل1

باأبعاده1اخلم�سة1لدي1اأفراد1عينة1الدرا�سة.1

ويف1نف����ص1االجت���اه1,1قام���ت1�سم���رية1اأبو1احل�س���ن1)2003(1باإج���راء1درا�سة1
هدف���ت1اإيل1التحق���ق1م���ن1فاعلي���ة1برنام���ج1لل���ذكاء1الوج���داين1يف1خف����ص1بع����ص1
اال�سطراب���ات1وتغي���ري1االجتاهات1ل���دي1عينات1من1االأ�سوي���اء1واملعاقني1,1وتكونت1
عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1)240(1مراهق�ا1ًتوزع���وا1علي1جمموعت���ني1:1جتريبية1)120(1
مراهق���ا1ًو1�سابط���ة1)120(1مراهقاً,1وك�سفت1نتائج1الدرا�س���ة1عن1وجود1تاأثري1دال1
للربنام���ج1امل�ستخدم1يف1الدرا�سة1يف1تنمية1ال���ذكاء1االنفعايل1الالأ�سوياء1واملعاقني1

حركيا1ًوب�سرياً.

واأج���رت1اأم���اين1�سال���ح1)2004(1درا�س���ة1هدف���ت1اإيل1التحقق1م���ن1فاعلية1
برنام���ج1اإر�س���ادي1لتنمي���ة1ال���ذكاء1االنفع���ايل1للمراهق���ات1ومعرف���ة1تاأث���ريه1عل���ي1
فعالي���ة1ال���ذات1والدافع1لالإجن���از1والتواف���ق1النف�سي1لهن,1تكونت1عين���ة1الدرا�سة1
من1)60(1طالبة1من1تلميذات1ال�سف1االأول1الثان�وي,1وك�سفت1النتائج1عن1حدوث1
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حت�س���ن1دال1يف1م�ست���وي1الذكاء1االنفعايل1باأبعاده1املختلف���ة1للمراهقات1مما1يوؤكد1
فاعلية1الربنامج1االإر�سادي.

وقام���ت1اإميان1�ساه���ني1)2005(1باإجراء1درا�سة1هدف���ت1اإىل1تنمية1الذكاء1
االنفع���ايل1ل���دي1عينة1م���ن1التلمي���ذات1املراهقات1باملرحل���ة1الثانوي���ة,1وذلك1على1
عين���ة1الدرا�سة1والتى1ق�سم���ت1اإىل1جمموعتني1جتريبية1و�سابطة1عدد1كل1منهما1
)52(1طالب���ة,1وقد1ك�سفت1نتائ���ج1الدرا�سة1عن1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًيف1اأبعاد1
الذكاء1االنفعايل1)التعاطف1,1الوعي1بالذات1,1الدافعية1الذاتية(1بني1املجموعتني1

التجريبية1وال�سابطة1ل�سالح1املجموعة1التجريبية.

ويف1نف����ص1االجتاه,1قامت1نهي1الزيات1)2006(1باإجراء1درا�سة1هدفت1اإيل1
معرفة1فاعلية1برنامج1لتنمية1الذكاء1االنفعايل1علي1خف�ص1بع�ص1اال�سطرابات1
ال�سلوكي���ة1ل���دي1طفل1الرو�س���ة1,1وتكونت1عينة1الدرا�سة1م���ن1)60(1طفاًل1وطفلة1
م���ن1اأطفال1الرو�سة1,1وق���د1ك�سفت1نتائج1الدرا�سة1عن1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1ً
ب���ني1املجموعت���ني1التجريبية1وال�سابطة1يف1الذكاء1االنفع���ايل,1مما1يوؤكد1فاعلية1
ا�ستخ���دام1الربنام���ج1القائ���م1عل���ي1ا�ستخ���دام1اأن�سط���ة1اللع���ب1يف1تنمي���ة1ال���ذكاء1

االنفعايل.

كم���ا1اأجرت1اأ�سم���اء1عبداحلميد1)2007(1درا�سة1هدف���ت1اإيل1التعرف1علي1
تاأث���ري1ا�ستخ���دام1برنامج1مق���رتح1فى1تنمية1الذكاء1االنفع���اىل1لدى1تالميذ1كلية1
الرتبي���ة1باملني���ا,1وتكون���ت1عين���ة1الدرا�سة1م���ن1)80(1طالب1وطالب���ة1مت1تق�سيمهم1
ملجموعتني1جتريبية1و�سابطة1قوام1كل1منا1)40(1طالب1وطالبة,1واأظهرت1نتائج1

الدرا�سة1وجود1تاأثري1دال1اإح�سائيا1ًللربنامج1يف1تنمية1الذكاء1االنفعايل.

وق���ام1كل1من1م�سطف���ى1حفي�سة1ور�سا1االأدغ���م1)2008(1بدرا�سة1هدفها1
التحق���ق1م���ن1فعالية1برنامج1مقرتح1ف���ى1تنمية1بع�ص1مهارات1ال���ذكاء1االنفعايل1
ل���دى1التالمي���ذ1املعلمني,1وذلك1على1عين���ة1قوامها1)36(1م���ن1التالميذ1املعلمني1
بكلية1الرتبية1بنزوى1)�سلطنة1ُعمان(,1وك�سفت1النتائج1عن1وجود1تاأثري1متو�سط1

للربنامج1املقرتح1فى1مهارات1الذكاء1االنفعايل.
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وباملث���ل,1قام���ت1فاطمة1ب���ركات1)2010(1بدرا�سة1هدف���ت1اإيل1الك�سف1عن1
فعالي���ة1برنام���ج1اإر�س���ادى1نف�س���ى1دين���ى1لتنمية1ال���ذكاء1االنفع���ايل,1وتكونت1عينة1
الدرا�س���ة1م���ن1جمموع���ة1جتريبية1قوامه���ا1)8(1تلميذات1من1الفتي���ات1املراهقات,1
وانته���ت1النتائ���ج1اإىل1وج���ود1ف���روق1ب���ني1التطبي���ق1القبل���ي1والبع���دي1للمجموعة1

التجريبية1فى1الذكاء1االنفعايل.1

ويف1نف����ص1االجت���اه,1ق���ام1اأحم���د1بدي���وى1)2011(1باإج���راء1درا�س���ة1هدفت1
اإيل1الك�س���ف1ع���ن1اأث���ر1برنامج1اإثرائ���ى1فى1تنمي���ة1مه���ارات1ااذكاء1الوجدانى1لدى1
املتفوق���ني1درا�سياً,1وتكونت1عينة1الدرا�سة1من1)120(1من1تالميذ1ال�سفني1لثانى1
والثل���ث1الإع���دادى1مت1تق�سيمهم1اإىل1جمموعتني1جتريبة1و�سابطة1قوام1كل1منها1
)60(1تلميذا1ًوتلميذة,1وقد1ك�سفت1نتائج1الدرا�سة1عن1اإحداث1الربنامج1االإثرائى1

تاأثريا1ًدااًل1ووا�سحا1ًعلى1اأفراد1املجموعة1التجريبية.

كم���ا1اأج���رى1حممد1غني���م1واآخري���ن1)2012(1درا�سة1هدف���ت1اإىل1التعرف1
عل���ى1فعالي���ة1برنامج1تدريبى1لتنمية1الذكاء1االنفع���ايل,1وذلك1على1عينة1قوامها1
)46(1طالب1وطالبة1بال�سف1الثانى1االإعدادى1مبحافظة1القليوبية,1وقد1ا�سفرت1

النتائج1عن1فعالية1الربنامج1التدريبى1التدريبى1فى1تنميته.111

واأخريا1ًقام1اأحمد1حنتول1)2013(1بدرا�سة1هدفت1اإىل1الك�سف1عن1فعالية1
برنام���ج1اإر�س���ادى1فى1تنمية1ال���ذكاء1الوجدانى1ل���دى1تالميذ1املرحل���ة1املتو�سطة,1
وذل���ك1عل���ى1عينة1قوامه���ا1)20(1طالب���ا1ًمن1تالمي���ذ1املرحلة1املتو�سط���ة1مبدار�ص1
منطق���ة1ج���ازان1باململك���ة1العربي���ة1ال�سعودي���ة,1وق���د1اأ�سف���رت1النتائج1ع���ن1فعالية1

الربنامج1التدريبى1فى1تنمية1الذكاء1االنفعايل.111

وم���ع1اعتب���ار1التح�سي���ل1الدرا�س���ى1ولفرتة1طويلب���ة1من1الزم���ن1موؤ�سرا1ً
ل�س���دق1االختبارات1املختلفة1للذكاء1اهت���م1الباحثون1بدرا�سة1العالقة1بني1الذكاء1
االنفع���اىل1والتح�سي���ل1الدرا�س���ى,1وق���د1تو�سل���ت1جمموع���ة1م���ن1الدرا�س���ات1اإىل1
وج���ود1عالق���ة1دالة1بني1ال���ذكاء1االنفع���اىل1والتح�سي���ل1الدرا�سى1منه���ا1درا�سات:1
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�س���وارت1(Swart, 1996),1�سك���وت1واآخري���ن1(Schutt et al., 1998),1بليت���ريى1
واأ�سم���اء1 1,(Parker et al., 2004) واآخري���ن  بارك���ر1 1,(Pelletteri, 2002)

عبداحلميد1)2009(.1

مم���ا1�سب���ق1ي�ستخل�ص1الباحث���ان1من1نتائج1ه���ذه1الدرا�س���ات1اأن1التدريب1
عل���ي1ال���ذكاء1االنفعاىل1الت���ي1قامت1بها1العديد1من1الدرا�س���ات1يف1حماولة1لزيادة1
املهارات1الوجدانية1يف1مواقف1التفاعل1املختلفة,1جاءت1النتائج1بتح�سن1ملحوظ1
يف1تنمية1ذلك1كما1ي�ستخل�ص1اأي�سا1ًوجود1عالقة1بني1الذكاء1االنفعاىل1والتح�سيل1

الدرا�سى.

فرو�س الدرا�ص�ة:
ف���ى1�س���وء1م�سكل���ة1الدرا�س���ة1واأهدافه���ا1واأهميته���ا,1ومن1خ���الل1العر�ص1
ال�ساب���ق1للدرا�س���ات1والبح���وث1ال�سابقة1ميك���ن1�سياغة1فرو����ص1الدرا�سة1احلالية1

على1النحو1التايل:1
11 توج���د1فروق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عند1م�ست���وى1)0٫01(1بني1متو�سطى1رتب1-

درجات1اأفراد1املجموعة1التجريبية1فى1القيا�سني1القبلى1والبعدى1فى1الذكاء1
االنفعايل,1والتح�سيل1الدرا�سى1ل�سالح1القيا�ص1البعدى.

21 1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عن���د1م�ستوى1)0٫01(1ب���ني1متو�سط1رتب1-
درج���ات1اأف���راد1املجموعة1التجريبي���ة1ومتو�سط1رتب1درجات1اأف���راد1املجموعة1
ال�سابط���ة1فى1الذكاء1االنفع���ايل,1والتح�سيل1الدرا�سى1ف���ى1القيا�ص1البعدى1

ل�سالح1اأفراد1املجموعة1التجريبية.

اإجراءات الدرا�ص�ة:
)- منهج الدرا�س�ة: 

111ت�ستخ���دم1الدرا�س���ة1احلالي���ة1املنه���ج1�سب���ه1التجريبى1نظ���را1َالأنه1املنهج1
املالئم1ملو�سوع1الدرا�سة1وفقا1ًللت�سميم1التجريبى1التاىل:

متغري1م�ستقل:1ويتمثل1فى1الربنامج1التدريبى1الذى1يهدف1اإىل1تنمية1الذكاء1أ-1
االنفعايل1لذوى1�سعوبات1التعلم.
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متغ���ريات1تابع���ة:1وتتمثل1فى1اأبعاد1الذكاء1االنفع���اىل1لذوى1�سعوبات1التعلم1ب-1
امل���راد1تنميتها1واملتمثلة1ف���ى:1)الوعى1بالذات,1�سب���ط1االنفعاالت,1التعاطف,1
اإدارة1العالق���ات,1الدافعية1الذاتية(,1واأي�سا1ًالتح�سيل1الدرا�سى1املراد1معرفة1

مدى1تاأثره1بتنمية1هذا1الذكاء.
1

)- عينة الدرا�س�ة:

عينة ا�ستطلعية:أ- 
تكون���ت1العين���ة1االإ�ستطالعي���ة1م���ن1)60(1تلمي���ذا1ًوتلميذة1م���ن1تالميذ1
ال�س���ف1االأول1االإعدادي1مبدر�ستى1التل1بنني1االإعدادية,1والتل1الكبري1االإعدادية1
بن���ات1ب���اإدارة1الت���ل1الكبري1التعليمي���ة1مبحافظ���ة1االإ�سماعيلية1منه���م1)30(1ذكور,1
)30(1اإناث,1مبتو�سط1عمر1زمني1)13(1�سنة1وانحراف1معياري1قدره1)0٫68(1�سنة,1

وذلك1للتحقق1من1اخل�سائ�ص1ال�سيكومرتية1الأدوات1الدرا�سة.

عينة اأ�سا�سية:ب- 
تكون���ت1عين���ة1الدرا�سة1النهائي���ة1من1)20(1تلمي���ذا1ًوتلميذة1من1تالميذ1
املرحل���ة1االإعدادي���ة1مم���ن1يعانون1م���ن1�سعوبات1التعل���م1فى1مادة1العل���وم1ولديهم1
اإنخفا����ص1فى1الذكاء1االنفعايل,1مت1تق�سيمهم1اإىل1جمموعتني1اأحدهما1جتريبية1
واالأخ���رى1�سابطة1وقوام1كل1منهما1)10(1تالمي���ذ1وتلميذات1باملرحلة1االإعدادية1
مم���ن1يعان���ون1من1�سعوبات1التعلم1فى1مادة1العل���وم1ولديهم1اإنخفا�ص1فى1الذكاء1
االنفع���ايل1مبدر�س���ة1ال�س���الم1االإعدادي���ة1امل�سرتك���ة1التابع���ة1الإدارة1الت���ل1الكب���ري1
التعليمية1مبحافظة1االإ�سماعيلية,1وقد1بلغ1متو�سط1اأعمارهم1الزمنية1)14٫01(1

�سنة1بانحراف1معياري1قدره1)0٫57(1�سنة.1

خطوات اختيار العينة النهائية:
11 مت1احل�سول1على1درجات1التالميذ1يف1مادة1العلوم1فى1التقييم1االأول1للف�سل1-

الدرا�س���ي1االأول1للع���ام1الدرا�س���ي120141– 2015م,1وذل���ك1للعين���ة1االأولي���ة1
للدرا�س���ة1والت���ي1بلغ���ت1)180(1تلمي���ذا1ًوتلمي���ذة1يقع���ون1يف1خم�س���ة1ف�س���ول1
درا�سي���ة1مبدر�س���ة1ال�س���الم1االإعدادي���ة1امل�سرتك���ة1التابع���ة1الإدارة1التل1الكبري1

التعليمية1مبحافظة1االإ�سماعيلية.



ـف ـليمان عبد الواحـد يو�شُ ليمان & د . �شُ ليمان ُممد �شُ فعالية برنامج تدريبى فى تنمية الذكاء االنفعايل د . �شُ

- 238 -

21 مت1حتدي���د1التالميذ1الرا�سب���ني1)منخف�سي1التح�سي���ل1الدرا�سي(1فى1مادة1-
العل���وم1وعدده���م1)55(1تلميذا1ًوتلمي���ذة1وذلك1وفقا1ًملجم���وع1الدرجات1التي1
ح�سل1عليها1التالميذ1فى1مادة1العلوم1كما1تت�سح1فى1نتيجة1التقييم1االأول1

للف�سل1الدرا�سي1االأول1للعام1الدرا�سي120141– 2015م.

31 1مت1تطبي���ق1اختب���ار1كات���ل1لل���ذكاء1اإعداد/1اأحم���د1�سالمة1وعب���د1ال�سالم1عبد1-
الغف���ار1)1970(1وذل���ك1عل���ى1التالمي���ذ1الرا�سب���ني1)منخف�س���ي1التح�سي���ل1
الدرا�سي(1يف1مادة1العلوم1وعددهم1)55(1تلميذا1ًوتلميذة1وذلك1وفقا1ًملجموع1
الدرج���ات1الت���ي1ح�سل1عليها1التالميذ1يف1مادة1العل���وم1كما1تت�سح1يف1نتيجة1
التقييم1االأول11للف�سل1الدرا�سي1االأول1للعام1الدرا�سي120141– 2015م1,1من1
اأج���ل1حتديد1التباع���د1اخلارجي1حيث1مت1ت�سحيح1ور�س���د1درجات1التالميذ1

وا�ستبعد1)3(1تالميذ1لي�سبح1حجم1العينة1)52(1تلميذا1ًوتلميذة.

41 مت1ر�س���د1درج���ات1اأف���راد1العين���ة1ال�سابق���ة1يف1اختب���ار1كات���ل1لل���ذكاء1ودرج���ات1-
التقيي���م1االأول1للف�س���ل1الدرا�سي1االأول1للعام1الدرا�س���ي120141– 2015م,1ثم1
مت1ا�ستبع���اد1)12(1تلمي���ذا1ًوتلمي���ذة1من1ه���ذه1العينة1وذل���ك1الأن1لديهم1ذكاء1
اأق���ل1م���ن1املتو�سط1وهم1ممن1ح�سلوا1عل���ى1ن�سب1ذكاء1تقل1عن1)90(,1كما1مت1
اختي���ار1التالمي���ذ1الذي���ن1لديه���م1ذكاء1متو�سط1اأو1ف���وق1املتو�سط1وهم1ممن1
ح�سل���وا1عل���ى1ن�سب���ة1ذكاء1تزيد1ع���ن1)90(1ولديه���م1تباعد1مق���داره1انحراف1
معي���اري1واحد1على1االأقل1بني1درجاته���م1يف1التقييم1االأول1للف�سل1الدرا�سي1
االأول1والذكاء1ل�سالح1درجاتهم1يف1الذكاء1واعتبارهم1ميثلون1العينة1املبدئية1

ل�سعوبات1التعلم1وبلغ1عددهم1بعد1هذا1االإجراء1)40(1تلميذا1ًوتلميذة.

51 مت1ا�ستبعاد1التالميذ1الذين1يعانون1من1اأية1اإعاقة1ح�سية1اأو1ج�سدية1وا�سحة1-
)مثل1�سعف1ال�سمع1والب�سر1»كاحلول1مثاًل«(1اأو1االإعاقات1البدنية1كحاالت1
�سل���ل1االأطف���ال,1باالعتماد1على1طبي���ب1املدر�سة1والزائ���رة1ال�سحية1املوجودة1
باملدر�س���ة,1ويف1�س���وء1ه���ذا1االإجراء1مت1ا�ستبعاد1)1(1حال���ة1واحدة1لي�سل1عدد1
اأف���راد1العين���ة1اإىل1)39(1تلمي���ذا1ًوتلمي���ذة,1وكذا1م���ن1خالل11اأ�سئل���ة1مبا�سرة1
للتالمي���ذ1وللمدر�سني1ولالأخ�سائي1االجتماع���ي1باملدر�سة1باعتبارهم1اأكرث1
الت�ساق���ا1ًبالتالمي���ذ1والتلمي���ذات,1ويعرفونهم1جي���داً,1كم���ا1مت1ا�ستبعاد1)4(1
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ح���االت1لديه���م1ظ���روف1اأ�سري���ة1�سعبة1تتمث���ل1يف1الفق���ر1ال�سدي���د1وانف�سال1
ب���ني1االأب1واالأم1و1وف���اة1اأح���د1الوالدي���ن,1وبلغ1ع���دد1تالميذ1العين���ة1بعد1هذا1
االإجراء1)35(1تلميذا1ًوتلميذة,1كما1مت1ا�ستبعاد1التالميذ1الذين1يعانون1من1
ا�سطراب���ات1نف�سي���ة1اأو1انفعالي���ة1�سدي���دة,1وذلك1باالعتماد1عل���ى1االأخ�سائي1
النف�س���ي1باملدر�س���ة1ومن1ثم1مت1ا�ستبعاد1)3(1حاالت1وبذلك1اأ�سبح1عدد1اأفراد1

العينة1)32(1تلميذا1ًوتلميذة.

61 1ا�ستن���ادا1ًاإيل1حم���ك1اخل�سائ����ص1ال�سلوكي���ة1املميزة1لذوى1�سعوب���ات1التعلم,1-
ق���ام1الباحث1باإعطاء1معلمي1الف�سول1الت���ي1بها1اأفراد1العينة1مقيا�ص1تقدير1
اخل�سائ����ص1ال�سلوكي���ة1للتالمي���ذ1ذوى1�سعوب���ات1التعل���م1اإع���داد/1�ُسليم���ان1
عبدالواح���د1)2014(1و�ُس���رح1له���م1كيفي���ة1ا�ستخ���دام1املقيا����ص,1وم���ن1خ���الل1
تطبيق���ه1مت1ا�ستبع���اد1)3(1ح���االت1ح�سل���ت1عل���ى1درج���ة1اأق���ل1م���ن1)100(1يف1

املقيا�ص1الكلى1فاأ�سبح1اأفراد1العينة1)29(1تلميذا1ًوتلميذة.

71 1مت1التحق���ق1م���ن1�س���دق1ت�سخي����ص1عين���ة1التالمي���ذ1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1-
وا�ستن���ادا1ًاإيل1حم���ك1املوؤ�س���رات1الع�سبية1النيورولوجية1الت���ي1ترتبط1غالبا1
باالأمناط1ال�سلوكية1التي1ت�سدر1عن1االأطفال1ذوى1�سعوبات1التعلم1)�سليمان1
عبدالواح���د,120121اأ:891(,1فق���د1مت1تطبي���ق1اختبار1الف���رز1الع�سبي1ال�سريع1
لف���رز1التالمي���ذ1ذوى1�سعوب���ات1التعل���م1اإع���داد/1م�سطف���ى1كام���ل1)2008(,1
وذلك1بطريقة1فردية1على1اأفراد1العينة1ال�سابقة1وفى1�سوء1النتائج1التي1مت1
احل�سول1عليها1من1تطبيق1االختبار1مت1ا�ستبعاد1)4(1حاالت1حل�سولهم1على1
درج���ات1كلي���ة1على1االختبار1تقع1يف1نطاق1الدرجة1العادية1والتي1ترتاوح1من1
)�سف���ر1– 25(1مم���ا1ي�سري1اإىل1اأن1لي�ص1لديهم1�سعوب���ات1تعلم1واأنهم1اأ�سوياء1
م���ن1الناحي���ة1الع�سبي���ة,1ومت1االإبقاء1عل���ى1اأفراد1العينة1الذي���ن1ح�سلوا1على1
درج���ات1كلية1على1االختبار1تقع1يف1نطاق1درجة1ال�سك1اأو1اال�ستباه1وهى1التي1
ت���رتاوح1م���ن1)126– 50(1مم���ا1ي�س���ري1اإىل1اأن1هوؤالء1التالمي���ذ1لديهم1عر�ص1
ع�سب���ي1اأو1اأك���رث1ويعان���ون1فعاًل1من1�سعوب���ات1تعلم.1وبذل���ك1ا�سبحت1عينة1
�سعوبات1تعلم1العلوم1امل�ساركني1فى1الدرا�سة1احلالية1)25(1تلميذا1ًوتلميذة.
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81 1مت1تطبي���ق1مقيا����ص1ال���ذكاء1االنفع���اىل1اإع���داد/1الباحث���ان1عل���ي1عين���ة1ذوي1-
�سعوب���ات1تعل���م1العلوم1الذي���ن1مت1اختيارهم1من1قبل1وعدده���م1)26(1تلميذا1ً
وتلميذة,1ومت1ا�ستبعاد1)5(1حاالت1لديهم1ذكاء1انفعاىل1مرتفع,1لي�سبح1عدد1
اأف���راد1العين���ة1النهائي���ة1)20(1ع�سرون1تلمي���ذا1ًوتلمي���ذة1ذوى1�سعوبات1تعلم1

العلوم1ومنخف�سى1الذكاء1االنفعاىل.

91 1مت1تق�سي���م1عين���ة1التالمي���ذ1ذوى1�سعوب���ات1التعل���م1يف1مادة1العل���وم1ولديهم1-
ق�سور1يف1االنفعاىل1اإىل1جمموعتني1متجان�ستني1بالن�سبة1ملتغريات1الدرا�سة1
اأحدهم���ا1�سابط���ة1لن1تتعر�ص1للتدخل1واملعاجل���ة1التجريبية1وعددها1)10(1
تالمي���ذ1وتلميذات1واالأخ���رى1جتريبية1�سوف1تتعر����ص1للربنامج1التدريبي1
جتان����ص1 الت���اىل1 اجل���دول1 ويو�س���ح1 وتلمي���ذات.1 تالمي���ذ1 1)10( وعدده���ا1

املجموعتني1فى1القيا�ص1القبلى1على1متغريات1الدرا�سة:

جدول )1( 
جتان�س املجموعتني فى القيا�س القبلى على متغريات الدرا�شة

متغيرات الدراسة

المجموعة التجريبية
قبلى     ن= 10

المجموعة الضابطة
قبلى     ن= 10

"Z" قيمة
مستوى 
الداللة

متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

غير دالة -11110101000.379الذكاء االنفعالى

غير دالة -15.9238.5015.1226.500.251التحصيل الدراسى

)- اأدوات البحث:
)اأ( مقايي�س ت�سخي�س التلميذ ذوى �سعوبات التعلم وت�سمل:

)- اختبار كاتل للذكاء )املقيا�س الثاين(: 
1111اإعداد1/1اأحمد1عبد1العزيز1�سالمة1وعبد1ال�سالم1عبد1القادر1عبد1الغفار1)1970(.
111يع���د1ه���ذا1االختب���ار1م���ن1اأف�سل1االختب���ارات1الت���ي1تقي�ص1ذكاء1تالمي���ذ1املرحلة1
االإعدادية1والثانوية1والتي1ترتاوح1اأعمارهم1ما1بني1)12-118�سنة(1وذلك1بطريقة1
تبعد1العوامل1الثقافية1واآثار1اخلربة1التح�سيلية1على1اأداء1الفرد1يف1االختبار.
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ويتكون1هذا1االختبار1من1جزئني1,1ي�ستمل1كل1جزء1على1اأربعة1اختبارات1
,1تغط���ي1ه���ذه1االختب���ارات1اأربع���ة1اأن���واع1م���ن1ا�ستنب���اط1العالق���ات1وه���ى:1اختبار1
امل�سل�س���الت1وع���دد1بنوده1121والزمن1املح���دد1له1ثالث1دقائ���ق,1واختبار1الت�سنيف1
ع���دد1بنوده1141والزمن1املحدد1له1اأرب���ع1دقائق,1واختبار1امل�سفوفات1عدد1بنوده1121
والزم���ن1املح���دد1له1ثالث1دقائق,1واختبار1الظروف1وعدد1بنوده181والزمن1املحدد1

له1ثالث1دقائق,1ويتم1اإجراوؤه1ب�سورة1جماعية.

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للختبار:
• �سدق الختبار:1مت1التحقق1من1�سدق1االختبار1با�ستخدام1منهجني1اأ�سا�سيني:	

- اأولهما:1املقارنة1بني1النتائج1التي1يتم1التو�سل1اإليها1عن1طريق1هذا1االختبار,1
والنتائ���ج1الت���ي1نح�سل1عليها1من1ا�ستخدام1اختب���ار1م�سور1للذكاء,1اإعداد/1اأحمد1

زكي1�سالح.

 - ثانيهما: املقارنة1بني1التقديرات1التي1يح�سل1عليها1التالميذ1يف1اختبار1كاتل1
وجمم���وع1الدرجات1التي1يح�سلون1عليها1يف1امتحان1ال�سهادة1االإعدادية1العامة.1
وعند1ح�ساب1معامالت1االرتباط1با�ستخدام1املنهج1االأول1كانت1,0٫521وبا�ستخدام1
املنه���ج1الثاين1كانت1معام���الت1االرتباط0٫701.)اأحمد1�سالمة1وعبد1ال�سالم1عبد1

الغفار,141:119741(

• ثبات الختبار:	
111111اأجري���ت1درا�ست���ان1للتحق���ق1م���ن1ثبات1اختب���ار1كاتل1لل���ذكاء1يف1البيئة1امل�سرية1
وكان���ت1قيم���ة1معام���الت1االرتب���اط1بني1تقدي���رات1التالميذ1يف1اجل���زء1االأول1من1
االختب���ار1م���ن1ناحي���ة1وتقديراته���م1يف1اجلزء1الث���اين1من1ناحية1اأخ���رى,1وقد1بلغ1
معام���ل1الثب���ات1يف1الدرا�س���ة1االأوىل10٫891وذلك1على1عين���ة1قوامها1)150(1تلميذا1ً
وتلمي���ذة1باملرحل���ة1الثانوي���ة1العام���ة,1ويف1الدرا�س���ة1الثاني���ة1بل���غ1معام���ل1الثب���ات1
)0٫82(1وذل���ك1عل���ى1عين���ة1قوامه���ا1)740(1تلمي���ذا1ًوتلميذة1باملرحل���ة1اجلامعية.

)اأحمد1�سالمة1وعبد1ال�سالم1عبد1الغفار,151:119741(
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111111وللتحق���ق1م���ن1ثب���ات1االختب���ار1يف1الدرا�سة1احلالية1مت1تطبي���ق1االختبار1على1
اأف���راد1العينة1االإ�ستطالعية1وبلغ1الثبات1با�ستخدام1طريقة1األفا1كرونباخ1)80,0(1
للجزء1االأول,1)77,0(1للجزء1الثانى,1)83,0(1لالختبار1ككل,1اأما1بطريقة1التجزئة1
الن�سفية1فكانت1القيم1املح�سلة1هى1)87,0(1للجزء1االأول,1)79,0(1للجزء1الثانى,1
)89,0(1لالختب���ار1ككل.1وتعت���رب1هذه1القيم1منا�سبة1لالختبار1وجتيز1ا�ستخدامه1

يف1الدرا�سة1احلالية.

)- اختبار التح�سيل الدرا�سى فى مادة العلوم:
اأعتم���د1الباحث���ان1على1جمموع1الدرجات1التى1ح�س���ل1عليها1تالميذ1عينة1
الدرا�س���ة1االأ�سا�سي���ة1ف���ى1التقييمني1االول1والثان���ى1بالف�سل1الدرا�س���ى1االأول1من1
الع���ام1الدرا�س���ى120141– 2015م1ف���ى1م���ادة1العل���وم1لتعرب1تلك1الدرج���ات1فى1هذه1
املادة1عن1التح�سيل1الدرا�سى.1حيث1اأُعترب1نتيجة1اختبار1التقييم1االأول1بالف�سل1
الدرا�س���ى1االأول1ف���ى1م���ادة1العل���وم1للع���ام1الدرا�س���ى1)12014– 2015م(1هى1درجات1
القيا����ص1القبل���ى1فى1التح�سيل1الدرا�س���ى,1ونتيجة1اختبار1التقيي���م1الثانى1بنف�ص1

الف�سل1الدرا�سى1االأول1هى1درجات1القيا�ص1البعدى.

)- مقيا�س اخل�س�ائ�س ال�سلوكية لذوى �سعوبات التعلم باملرحلة الإعدادية: 
اإعداد/1�ُسليمان1عبدالواحد1)2014(

يه���دف1ه���ذا1املقيا�ص1اإيل1تقدي���ر1اخل�سائ�ص1ال�سلوكية1ل���ذوي1�سعوبات1
التعل���م1باملرحلة1االإعدادية.1ويتك���ون1املقيا�ص1من1)40(1عبارة11تقي�ص1اخل�سائ�ص1
ال�سلوكية1لذوى1�سعوبات1التعلم1والتى1تتحدد1بتقدير1املعلم/1املعلمة1ملدى1تواتر1
وتكرار1هذه1اخل�سائ�ص1واالإجابة1عليه1لها1ثالث1م�ستويات1هى1)غالبا1ً– اأحيانا1ً

1.)11-121-13( والدرجة1 – نادراً(1

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س:
1 �سدق املقيا�س:	

ق���ام1مع���د1املقيا�ص1بح�ساب1ال�سدق1البنائي1ع���ن1طريق1ح�ساب1معامالت1
االرتب���اط1بني1درجة1كل1مفردة1من1مف���ردات1املقيا�ص1والدرجة1الكلية1للمقيا�ص,1
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وذل���ك1عل���ى1اأف���راد1العين���ة1اال�ستطالعية,1وتراوح���ت1قيم1معام���الت1ارتباط1بني1
)10٫76-0٫891(1وهى1دالة1عند1م�ستوى1)0٫01(.

1 ثبات املقيا�س:	
ق���ام1معد1املقيا�ص1بح�ساب1ثب���ات1املقيا�ص1بطريقة1األفا1– كرونباخ1وذلك1
على1اأفراد1العينة1االإ�ستطالعية1ومت1التو�سل1من1خاللها1اإىل1معامل1ثبات1قدرة1

)0٫84(1وهو1معامل1ثبات1مرتفع1يجعلنا1نثق1فى1نتائج1املقيا�ص.1

4- اختبار الفرز الع�سبي ال�سريع )لفرز التلميذ ذوى �سعوبات التعلم(:
 اإعداد/1موتى1واآخرين1(Mutti et al., 1978)1وترجمة/1م�سطفى1كامل1)2008(.
ويتاأل���ف1االختب���ار1م���ن1151مهم���ة1للتع���رف1عل���ى1ذوي1�سعوب���ات1التعلم,1
وي�ستغ���رق1تطبيق���ه1ع�سرون1دقيقة,1وت�سنف1الدرجة1الكلية1اإىل1ثالثة1م�ستويات1

هي:-
1 الدرج���ة1املرتفع���ة:1وه���ي1درجة1تزيد1ع���ن1)50(,1وتو�سح1معان���اة1الطالب1من1-

م�سكالت1التعلم.
1 درج���ة1ال�س���ك1:1وه���ي1درج���ة1م���ن1)126-501(,1وتو�س���ح1معان���اة1الطال���ب1م���ن1-

�سعوبات1التعلم1
1 الدرج���ة1العادي����ة:1وه���ي1درج���ة1من1)�سف���ر1– 25(1وت�س���ري1اإىل1حال���ة1ال�سواء1-

الع�سبي1وعدم1وجود1�سعوبات1تعلم.)م�سطفى1كامل,161:20081– 7(

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للختبار:
1 �سدق الختبار:	

ق���ام1مع���رب1االختب���ار1بح�س���اب1معام���ل1االرتب���اط1ب���ني1درج���ات1)161(1
تلمي���ذا1ًوتلمي���ذة1بال�س���ف1الراب���ع1االبتدائ���ي1على1ه���ذا1االختب���ار1ودرجاتهم1على1
مقيا�ص1تقدير1�سلوك1التلميذ1الذي1عربه1م�سطفى1كامل1)1990(1فكان1مقداره1

)–1:10٫674-0٫874(1بداللة1اإح�سائية1)0٫01(.
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ويف1الدرا�س���ة1احلالي���ة1مت1التحق���ق1م���ن1التجان����ص1الداخل���ي1لالختب���ار1
وذلك1على1اأفراد1العينة1اال�ستطالعية,1فكانت1معامالت1االرتباط1ما1بني1)10٫42

وجميعها1دالة1عند1م�ستوى1)0٫01(. 1)0٫88 –

1 ثبات الختبار:	
1ق���ام1معرب1االختبار1بح�ساب1الثب���ات1بطريقة1اإعادة1التطبيق1على1)29(1
طف���اًل1يف1ال�س���ف1الراب���ع1االإبتدائ���ى1بفا�س���ل1زمني1ق���دره1411يوم���اً,1وكان1معامل1

الثبات1)0٫52(.

وف���ى1الدرا�س���ة1احلالي���ة1مت1ح�ساب1ثبات1ه���ذا1االختبار1بتطبي���ق1معادلة1
األف���ا1كرونب���اخ1وذلك1على1اأف���راد1العين���ة1اال�ستطالعية1ومت1التو�س���ل1اإىل1معامل1

ثبات1قدرة1)0٫86(.1

 )ب( مقايي�س التجربة وت�سمل:

)- مقيا��س ال�ذكاء النفع�اىل ل�ذوى �س�عوبات التعل�م باملرحل�ة الإعدادية: 
اإعداد/1الباحثان

11111يه���دف1ه���ذا1املقيا����ص1اإيل1قيا�ص1اأبع���اد1الذكاء1االنفعايل1ل���دي1تالميذ1املرحلة1
االإعدادي���ة1ذوى1�سعوبات1التعل���م,1وذلك1للتحقق1من1فاعلية1الربنامج1التدريبى1

يف1تنمية1اأبعاد1الذكاء1االنفعايل1لدي1هوؤالء1التالميذ.

11111ومت1بن���اء1املقيا����ص1من1خالل1االطالع1علي1العديد1من1االأدبيات1واملراجع1التي1
تناولت1مو�سوع1الذكاء1االنفعايل1واأبعاده.1وكذلك1االإطالع1علي1بع�ص1الدرا�سات1
الت���ي1اهتمت1باإعداد1مقايي����ص1لقيا�ص1الذكاء1االنفعايل.1ومن1املقايي�ص1االأجنبية1
الت���ي1مت1االط���الع1عليه���ا1مقيا����ص1جومل���ان1(Goleman, 1995),1ومقيا�ص1ماير1
و�سالويف1(Mayer & Salovey, 1997),1ومن1املقايي�ص1العربية1)فاروق1عثمان1
وحمم���د1رزق,20011؛1حم�س���ن1اأحم���د,20011؛1�ُسليمان1حمم���د1وعبد1الفتاح1مطر,1
20041,2002؛1عب���د1املنع���م1الدردي���ر,20041؛1و�ُسليم���ان1عبدالواح���د,120121اأ(1وفى1
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�س���وء1االأدبي���ات1والدرا�س���ات1واملقايي�ص1ال�سابق���ة1مت1حتديد1اأبع���اد1مقيا�ص1الذكاء1
االنفعايل11فى1خم�سة1اأبعاد1هي:1)الوعي1بالذات1– اإدارة1االنفعاالت1– الدافعية1
الذاتية1– التعاطف1– املهارات1االجتماعية(1وفى1�سوء1ذلك1مت1�سياغة1ال�سورة1
االولية1للمقيا�ص1مكونة1من1)60(1عبارة1من1عبارات1التقرير1الذاتى1بواقع1)12(1

عبارة1لكل1بعد1من1االأبعاد1الفرعية1للذكاء1االنفعاىل.1

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س: 
1 �سدق املقيا�س:	

مت1التحقق1من1�سدق1املقيا�ص1با�ستخدام1االأ�ساليب1التالية: 1
)- �سدق املحّكمني:

مت1عر�ص1املقيا�ص1على1جمموعة1من1ال�سادة1املحكمني1ملحق1)1(1من1 1
اأع�ساء1هيئة1التدري�ص1املتخ�س�سني1يف1علم1النف�ص1الرتبوى1وال�سحة1النف�سية,1
وذل���ك1الإبداء1اآرائهم1واحلكم1على1م���دى1�سدق1م�سمون1العبارات1ومدى1فعالية1
ما1و�سعت1لقيا�سه,1ومت1تعديل1بع�ص1املفردات1وحذف1البع�ص1االآخر1)14مفردات(1
وبذلك1عدد1مفردات1املقيا�ص1)56(1مفردة1كما1هو1فى1�سورته1النهائية1ملحق1)2(.

)- ال�سدق البنائى )�سدق التكوين الفر�سي(:
مت1التحقق1من1�سدق1التكوين1الفر�سي1)ال�سدق1البنائي(1للمقيا�ص1 1
م���ن1خ���الل1اإيج���اد1قيم���ة1جتان����ص1االختب���ار1Test Homogeneity1)على1ماهر1
خط���اب,11351:20081– 136(,1وذل���ك1بح�س���اب1معام���ل1االرتب���اط1ب���ني1درج���ة1كل1
مف���ردة1والدرج���ة1الكلي���ة1للمقيا����ص,1وذل���ك1عل���ى1اأف���راد1العين���ة1اال�ستطالعي���ة,1
وتراوحت1قيم1معامالت1ارتباط1بني1)10٫57-0٫921(1وجميعها1دالة1عند1م�ستوى1

)0٫01(1مما1يدل1على1�سدق1املقيا�ص.

1 ثبات املقيا�س:	
قام1الباحثان1بح�ساب1ثبات1املقيا�ص1بطريقة1األفا1كرونباخ1وذلك1على1 1
اأف���راد1العين���ة1االإ�ستطالعية,1وقد1بلغ���ت1قيمة1معامل1الثب���ات1)0٫89(1وهى1دالة1

عند1م�ستوى1)0٫01(.
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ويت�س���ح1م���ن1االإج���راءات1ال�سابق���ة1اأن1املقيا�ص1يتمتع1بدرج���ة1عالية1من1 1
ال�س���دق1والثب���ات1وميك���ن1االعتماد1عليه1يف1قيا����ص1الذكاء1االنفع���اىل1لدى1اأفراد1

عينة1الدرا�سة1احلالية.

)- برنامج تدريبى لتنمية الذكاء النفعايل لذوى �سعوبات التعلم
1اإعداد/1الباحثان

11111يتن���اول1ه���ذا1اجل���زء1عر�س���ا1ًالأداة1املعاجل���ة1التجريبية1)الربنام���ج(,1حيث1قام1
الباحث���ان1ببناء1برنام���ج1تدرييبى1لتنمية1الذكاء1االنفعايل1لدى1تالميذ1املرحلة1

االإعدادية1ذوى1�سعوبات1التعلم.

- اأهداف الربنامج : 
اأولاً: الهدف العام:  

تنمي���ة1الذكاء1االنفعايل1ل���دى1تالميذ1املرحلة1االإعدادية1ذوى1�سعوبات1
التعلم1فى1املرحلة1العمرية1من1)112– 14(1�سنة.

ثانيااً: الأهداف الإجرائية للربنامج: 

11 تنمي���ة1املهارات1االنفعالية1لدى1تالميذ1املرحلة1االإعدادية,1وذلك1من1خالل1.
التفاعل1االإيجابى1بني1التالميذ,1واإدراكهم1ملدى1اأهمية1امل�ساعر1واالنفعاالت,1
وذل���ك1م���ن1خالل1ممار�س���ة1التالميذ1مله���ارات1الذكاء1االنفع���ايل1املتعلمة1فى1

خمتلف1املواقف1احلياتية.11
21 اأن1يتعرف1الطالب1على1امل�ساعر1ال�سارة1وامل�ساعر1غري1ال�سارة..
31 اأن1ينظ���م1الطال���ب1امل�ساع���ر1ال�سلبي���ة1واملزعج���ة1وال�سيطرة1عليه���ا1كالغ�سب1.

واالندفاع.
41 اأن1ي�ستخ���دم1الطال���ب1امل�ساع���ر1املنا�سبة1الت���ى1ت�ساعد1الفرد1عل���ى1حل1م�سكلة1.

عقلية.1
51 اأن1ي�ستخدم1الطالب1احلاالت1االنفعالية1فى1تي�سري1حل1امل�سكالت1واالبداع.1.
61 اأن1يكت�سب1الطالب1قدرا1ًمن1الثقة1االنفعالية1كاأحد1م�سادر1التحفيز1الذاتى.11.
71 اأن1يكت�سب1الطالب1تنمية1الوعى1بالذات,1اإدارة1االنفعاالت..
81 اأن1يكت�سب1الطالب1تنمية1التعاطف1الوجدانى,1تنمية1الدافعية1الذاتية..
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وقد1مت1بناء1الربنامج1التدريبي1كما1يلى:1
))( حتديد حمتوى الربنامج: 

111من1خالل1ما1مت1تناوله1يف1االطار1النظرى1من1الدرا�سة1احلالية؛1وبعد1االإطالع1
عل���ى1االأدبي���ات1والدرا�س���ات1ال�سابق���ة,1والربام���ج1املرتبطة1مبو�س���وع1الدرا�سة1مت1
ا�ستخال�ص1جمموعة1من1االأ�س�ص1التى1مت1اال�ستناد1بها1فى1بناء1برنامج11الدرا�سة1

احلالية؛1تتمثل1فيما1يلى:111
11 فرعي���ة,1. ومكون���ات1 اأبع���اد1 م���ن1 ي�سمل���ه1 وم���ا1 االنفع���ايل؛1 ال���ذكاء1 مفه���وم1

وا�سرتاتيجيات1تنميته.1
21 حتدي���د1الفني���ات1ذات1الفعالي���ة1يف1تنمي���ة1ال���ذكاء1االنفع���ايل,1العم���ل1عل���ي1.

ت�سمينها1يف1االأ�ساليب1والفنيات11امل�ستخدمة1خالل1اجلل�سات,1وتلك1الفنيات1
تتمث���ل1يف:1)املناق�س���ة,1النمذج���ة,1لع���ب1ال���دور,1التعل���م1التع���اوين,1التعزي���ز,1

التغذية1املرتدة,1والواجبات1املنزلية(.1
31 حتديد1عدد1اجلل�سات.1.
41 1حتديد1زمن1كل1جل�سة.1.
51 1االأ�سالي���ب1امل�ستخدم���ه1فى1تنفي���ذ1الربنامج1وتتمثل1ف���ى1)ا�ستخدام1اأ�سلوب1.

التدريب1الفردى,1واجلماعي1فى1تنفيذ1الربنامج(.1

))( و�سف الربنامج:
111الربنام���ج1ي�ستن���د1اإىل1ا�سرتاتيجيات1حمددة؛1ويت�سمن1عددا1ًمن1التدريبات,1
االأن�سط���ة1املنا�سب���ة1للفئ���ة1العمري���ة1م���ن1)112– 14(1�سن���ة,11لتالمي���ذ1املرحل���ة1
االإعدادي���ة؛1حي���ث1ت�سمن1الربنامج1جمموعة1من1الق�س����ص1واملواقف1امل�سورة1
من1واقع1خربات1التالميذ1احلياتية؛1ويتم1مناق�سة1التالميذ1فى1كل1املواقف؛1
ويق���وم1التالمي���ذ1بتقلي���د؛1وحم���اكاة1بع�ص1النم���اذج1من1االنفع���االت1و�سعورها1
باالأحا�سي�ص1امل�ساحبة1لها؛1وكذلك1لعب1االأدوار1لبع�ص1املواقف؛1بعد1التدقيق1
ف���ى1كتال���وج1امل�ساع���ر1مب���ا1فيه1م���ن1من���اذج1انفعالية1خمتلف���ة؛1كتاب���ة1امل�سكالت1
الت���ى1يتعر����ص1لها1التالميذ؛1العمل1عل���ى1كيفية1مواجه���ة1اأى1م�سكلة1يتعر�ص1
له���ا1التالمي���ذ؛1كذل���ك1اإدارة1انفعاالت1التالميذ1عن1طري���ق1عملية1االإ�سرتخاء1

للتخل�ص1من1الغ�سب1والقلق1عند1ال�سعور1باخلوف.1
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))( الأدوات امل�ستخدمة فى تنفيذ الربنامج :  
11111مت1ا�ستخدام1االأدوات1االآتية11:1

11 كمبيوتر,1CD1بها1جمموعة1من1�سور1لنماذج1االنفعاالت1املختلفة؛1ق�س�ص1-
بها1مواقف1م�سورة.1

21 كتال���وج1امل�ساع���ر؛1وه���و1ي�ستمل1على1جمموع���ة1من1ال�س���ور1امللونة1اجلذابة؛1-
وبه1�سور1لنماذج1االنفعاالت1املختلفة1من1فرح؛1حزن؛11غ�سب,1قلق؛1خجل.1

31 ا�ستم���ارة1تقي���م1ل���كل1جل�س���ة1لتو�سيح1م���دى1تعل���م1التالميذ1مله���ارات1الذكاء1-
االنفع���ايل؛1وق���د1مت1تقيمه���ا1بن���اء1عل���ى1الدرا�س���ات1ال�سابق���ة,1واآراء1املحكني1

للربنامج.111
41 كامريا1فيديو1لت�سجيل1بع�ص1امل�ساهد1من1اجلل�سات.1-
51 كام���ريا1فوتوغرافي���ة1لت�سجي���ل1بع�ص1امل�ساهد1من1اجلل�س���ات؛1جلذب1انتباه1-

التالميذ.11

 )4( حتديد املدى الزمني للربنامج وعدد جل�ساته: 
11111ف���ى1�س���وء1اله���دف1من1الربنامج1,1ويف1�سوء1الدرا�س���ات1ال�سابقة1,1وبعد1عر�ص1
حمت���وى1الربنام���ج1عل���ى1جمموع���ة1م���ن1املحكم���ني1م���ن1ا�سات���ذة1عل���م1النف����ص1
واملتخ�س�س���ني1ملح���ق1)1(1فق���د1مت1حتدي���د1م���دى1زمن���ي1مق���داره1)15اأ�سابي���ع(؛1
بحي���ث1ت�س���ل1ع���دد1جل�سات1الربنام���ج1اإيل1)10(1ع�سرة1جل�س���ات1تدريبية,1على1اأن1
يك���ون1تتابع1اجلل�سات1جل�ست���ان1)2(1اأ�سبوعياً,1حتى1يتحقق1مبداأ1التدريب1املوزع,1
وال���ذي1يحق���ق1االأه���داف1املرج���وة1م���ن1الربنامج,1عل���ي1اأن1يكون1زم���ن1كل1جل�سة1
يرتاوح1بني1)40-50(1دقيقة,1وذلك1حتي1ال1ميل1التالميذ؛1ومت1تطبيق1املقيا�ص1
ف���ى1الف�سل1الدرا�س���ى1االأول1من1العام1الدرا�س���ي1)12014– 2015م(,1والذى1ُطبق1

ب�سكل1جماعى1على1كل1التالميذ1فى1جمموعتى1الدرا�سة.11

 )5( مكان تطبيق الربنامج:
مت1تطبيق1الربنامج1التدريبى1فى1قاعة1االأو�ساط1املتعددة1داخل1مدر�سة1 1
ال�س���الم1االإعدادي���ة1امل�سرتك���ة1التابع���ة1الإدارة1الت���ل1الكبري1التعليمي���ة1مبحافظة1
االإ�سماعيلي���ة,1مل���ا1يتوفر1بهما1من1جو1ه���ادىء1و�ستائر1واإ�س���اءة1ومقاعد1وو�سائل1
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�سمعي���ة1وب�سرية1ت�ساع���د1الباحث1وامل�ساركني1فى1حتقيق1اله���دف1املراد1الو�سول1
اإليه.1وملا1كان1املنزل1من1املواقع1الهامة1التى1يرتبط1امل�سارك1بها1عاطفيا1ًفقد1مت1

ا�ستثماره1من1خالل1اإعطاء1امل�ساركني1بع�ص1الواجبات1للقيام1بها1فى1املنزل.1

))( اإجراءات تقومي الربنامج:
لقد1مرت1اإجراءت1تقومي1الربنامج1التدريبى1بثالثة1مراحل1هى: 1

1 مرحل���ة1حتكي���م1الربنام���ج1التدريب���ى:1وذل���ك1م���ن1خ���الل1عر����ص1الربنامج1أ-
التدريب���ى1ف���ى1�سورت���ه1االولية1على1جمموع���ة1من1ال�س���ادة1املحكمني1ملحق1
)1(1م���ن1اأع�س���اء1هيئ���ة1التدري����ص1املتخ�س�س���ني1يف1عل���م1النف����ص1الرتب���وى1
وال�سح���ة1النف�سي���ة1بكلي���ات1الرتبي���ة1باجلامع���ات1امل�سري���ة,1وذل���ك1به���دف1
التحق���ق1من1مالءمة1الربنامج1التدريبى1الأف���راد1عينة1الدرا�سة,1وفى1�سوء1
توجيه���ات1ال�س���ادة1املحكم���ني,1اأجري���ت1التعدي���الت1املطلوبة1ومن1ث���م1اأُعدت1
ال�س���ورة1النهائي���ة1للربنام���ج1التدريبى1ملحق1)3(,1وال���ذى1مت1تطبيقه1على1

اأفراد1املجموعة1التجريبية1ذوى1�سعوبات1التعلم.

1 1مرحل���ة1التق���ومي1امل�ستم���ر1خ���الل1اجلل�س���ات1التدريبي���ة:1وذل���ك1من1خالل1ب-
تطبي���ق1فني���ة1التغذية1املرتدة1لردود1اأفعال1التالميذ1جتاه1املواقف1املختلفة,1

وما1يقوم1به1اأثناء1تنفيذه1للربنامج.

1 مرحل���ة1التقومي1البعدى:1وذل���ك1من1خالل1معرفة1اأثر1الربنامج1التدريبى1ج-
ف���ى1تنمي���ة1الذكاء1االنفعاىل1لدى1التالميذ1ذوى1�سعوبات1التعلم1وذلك1عن1
طري���ق1القيا�س���ني1القبل���ى1والبع���دى1للمجموعت���ني1التجريبي���ة1وال�سابطة1
ومقارنتهما1ببع�سهما1على1مقيا�ص1الذكاء1االنفعاىل1لذوى1�سعوبات1التعلم1

واختبار1التح�سيل1الدرا�سى.

نتائج الدرا�ص�ة وتف�صريها:
)- نتائج الفر�س الأول:

1ين����ص1الفر����ص1االأول1عل���ى1اأنه1»توج���د1فروق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عند1 1
م�ست���وى1)0٫01(1ب���ني1متو�سط���ى1رت���ب1درج���ات1اأف���راد1املجموع���ة1التجريبي���ة1فى1
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القيا�س���ني1القبلى1والبعدى1ف���ى1الذكاء1االنفعايل,1والتح�سي���ل1الدرا�سى1ل�سالح1
القيا�ص1البعدى«.

وللتحق���ق1م���ن1�سح���ة1ه���ذا1الفر����ص1مت1ا�ستخ���دام1اختب���ار1ويلكك�س���ون1 1
عينت���ني1 ب���ني1 الف���روق1 دالل���ة1 حل�س���اب1 1Wilcoxon Signed Rank Test

مرتبطتني,1كما1يلى:

جدول )2( 
دالل��ة الف��روق ب��ني متو�شط رت��ب درجات اأف��راد املجموع��ة التجريبية فى القيا���س القبلى 

ومتو�شط رتب درجاتهم فى القيا�س البعدى على متغري الذكاء االنفعاىل.
نالـفــروق

متوسط
 الرتب

مجموع
 الرتب

Z قيمة
مستوى الداللة 

اإلحصائية
صفرصفرصفرالرتب السالبة

دالة 2.803-0.01
105.5055الرتب الموجبة

صفرالمحايد
10المجموع الكلى

جدول )3(
 دالل��ة الف��روق بني متو�ش��ط رتب درجات اأف��راد املجموع��ة التجريبية ف��ى القيا�س القبلى 

ومتو�شط رتب درجاتهم فى القيا�س البعدى على متغري التح�شيل الدرا�شى.
نالـفــروق

متوسط
 الرتب

مجموع
 الرتب

Z قيمة
مستوى الداللة 

اإلحصائية
صفرصفرصفرالرتب السالبة

دالة 2.805-0.01
105.5055الرتب الموجبة

صفرالمحايد
10المجموع الكلى

يت�سح من اجلدولني ال�سابقني ما يلى:
11 وج���ود1فروق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عند1م�ست���وى1)0٫01(1بني1متو�سطى1رتب1.

درج���ات1اأف���راد1املجموع���ة1التجريبي���ة1ف���ى1القيا�س���ني1القبلى1والبع���دى1على1
مقيا����ص1ال���ذكاء1االنفع���اىل1ل���ذوى1�سعوب���ات1التعل���م,1وه���و1ما1يعن���ى1فعالية1

الربنامج1التدريبى1فى1تنمية1الذكاء1االنفعاىل.
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21 وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عند1م�ست���وى1)0٫01(1ب���ني1متو�سط1رتب1.
درج���ات1اأف���راد1املجموع���ة1التجريبي���ة1ف���ى1القيا����ص1القبل���ى1ومتو�س���ط1رت���ب1
درجاته���م1فى1القيا�ص1البعدى1فى1التح�سيل1الدرا�سى,1وهو1ما1يعنى1حدوث1
حت�س���ن1ذو1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ف���ى1التح�سيل1الدرا�س���ى1لدى1اأف���راد1املجموعة1

التجريبية1نتيجة1لتنمية1الذكاء1االنفعاىل.

)- نتائج الفر�س الثانى:
1ين����ص1الفر����ص1الثان���ى1على1اأنه1»توجد1فروق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عند1 1
م�ست���وى1)0٫01(1بني1متو�سط1رتب1درجات1اأفراد1املجموعة1التجريبية1ومتو�سط1
رت���ب1درج���ات1اأف���راد1املجموع���ة1ال�سابط���ة1ف���ى1ال���ذكاء1االنفع���ايل,1والتح�سي���ل1

الدرا�سى1فى1القيا�ص1البعدى1ل�سالح1اأفراد1املجموعة1التجريبية«.

وللتحق���ق1م���ن1�سح���ة1ه���ذا1الفر����ص1مت1ا�ستخ���دام1اختب���ار1م���ان1ويتن���ى1 1
1Mann-Whitney Testحل�س���اب1دالل���ة1الف���روق1بني1عينت���ني1غري1مرتبطتني,1

كما1يلى:
جدول )4(

 داللة الفروق بني متو�شط رتب درجات اأفراد املجموعتني التجريبية وال�شابطة على متغريى 
الذكاء االنفعاىل والتح�شيل الدرا�شى يف القيا�س البعدى.

نالمجموعةالمتغير
متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

قيمة
"Z"  

مستوى الداللة
اإلحصائية

الذكاء 
االنفعالى

1015.50155التجريبية
دالة 3.781-0.01

105.5055الضابطة

التحصيل 
الدراسى

1015.50155التجريبية
دالة 3.785-0.01

105.5055الضابطة

يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلى:
11 وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عند1م�ست���وى1)0٫01(1ب���ني1متو�سط1رتب1.

درج���ات1اأف���راد1املجموعت���ني1التجريبي���ة1وال�سابط���ة1عل���ى1مقيا����ص1ال���ذكاء1
االنفع���اىل1ل���ذوى1�سعوبات1التعلم1ف���ى1القيا�ص1البعدى,1وه���ذا1يعنى1فعالية1
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الربنام���ج1التدريب���ى1فى1تنمي���ة1الذكاء1االنفعاىل1من1خ���الل1ا�ستجابة1اأفراد1
العين���ة1عل���ى1مقيا�ص1الذكاء1االنفعاىل1لذوى1�سعوب���ات1التعلم1امل�ستخدم1فى1

الدرا�سة1احلالية.

21 وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1عند1م�ست���وى1)0٫01(1ب���ني1متو�سط1رتب1.
درجات1اأفراد1املجموعتني1التجريبية1وال�سابطة1فى1التح�سيل1الدرا�سى1فى1
القيا����ص1البع���دى1ل�سالح1اأف���راد1املجموعة1التجريبية,1وه���و1ما1يعنى1حدوث1
حت�س���ن1ذو1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ف���ى1التح�سيل1الدرا�س���ى1لدى1اف���راد1املجموعة1

التجريبية1نتيجة1لتنمية1الذكاء1االنفعاىل.

مناق�صة وتف�صري النتائج:
ت�س���ري1نتائ���ج1الدرا�سة1احلالي���ة1اإىل1فعالية1التدريب1م���ن1خالل1برنامج1 1
تدريب���ى1ت�سم���ن1تدريب���ا1ًعلى1خم�ص1مه���ارات1اأ�سا�سي���ة1وهى:1)الوع���ي1بالذات1– 
اإدارة1االنفع���االت1– الدافعي���ة1الذاتي���ة1– التعاطف1– امله���ارات1االجتماعية(1فى1
تنمي���ة1ه���ذه1امله���ارات1الوجداني���ة1الأفراد1املجموع���ة1التجريبي���ة,1وكذلك1حت�سني1
التح�سي���ل1الدرا�س���ى1لديهم1حي���ث1وجدت1فروق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1فى1درجات1
اأف���راد1العينة1على1مقيا����ص1الذكاء1االنفعايل,1واختب���ار1التح�سيل1الدرا�سى1�سواء1
بني1القيا�ص1البعدى1للمجموعة1التجريبية1واملجموعة1ال�سابطة1اأو1بني1القيا�ص1

القبلى1والبعدى1للمجموعة1التجريبية.

وتتف���ق1ه���ذه1النتيج���ة1م���ا1م���ع1اأ�س���ارت1اإلي���ه1نتائ���ج1درا�س���ات:1جرين���ربج1 1
 (Henley & Long11هنل���ي1ول���وجن,Greenberg & Kocha , 19961وكو�سي���ه
1999 ,(,1اأم���ل1ح�سون���ة1ومني1اأبو1نا�س���ي1)2001(,1اإ�سماعيل1بدر1)2002(,1�سمرية1
اأب���و1احل�س���ن1)2003(,1اأماين1�سالح1)2004(,1اإميان1�ساه���ني1)2005(,1نهي1الزيات1
)2006(,1اأ�سم���اء1عبداحلمي���د1)2007(,1م�سطفى1حفي�سة1ور�سا1االأدغم1)2008(,1
فاطم���ة1ب���ركات1)2010(,1اأحمد1بديوى1)2011(,1وحمم���د1غنيم1واآخرين1)2012(1
والت���ى1اأ�ستخ���دم1فيه���ا1برام���ج1تدريبي���ة1مت1ت�سميمه���ا1لتنمية1ال���ذكاء1االنفعايل,1
حي���ث1اأ�سارت1نتائجها1اإىل1تنمية1الذكاء1االنفع���ايل1الأفراد1املجموعة1التجريبية.1
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كم���ا1تتف���ق1ه���ذه1النتيج���ة1اأي�س���ا1ًم���ع1م���ا1اأ�س���ارت1اإلي���ه1نتائ���ج1درا�س���ات:1
�س���وارت1،(Swart, 1996)1�سك���وت1واآخري���ن1(Schutt et al., 1998),1بليت���ريى1
واأ�سم���اء1 1,(Parker et al., 2004) واآخري���ن1 بارك���ر1 1,(Pelletteri, 2002)
عبداحلمي���د1)2009(1حي���ث1اأ�س���ارت1نتائجه���ا1اإىل1وج���ود1عالقة1دالة1ب���ني1الذكاء1

االنفعاىل1والتح�سيل1الدرا�سى.

وُيف�س���ر1الباحثان1نتائج1الدرا�سة1احلالية1فيما1يتعلق1بفعالية1الربنامج1
التدريب���ى1امل�ستخدم1فى1تنمية1الذكاء1االنفع���اىل1)املهارات1الوجدانية(1فى1�سوء1
م���ا1اأ�س���ارت1اإليه1نتائج1الدرا�س���ات1ال�سابقة1من1اأن1كثري1م���ن1املتعلمني1يعانون1من1
االفتق���ار1للوعي1بالذات,1اإدارة1االنفعاالت,1الدافعية1الذاتية,1التعاطف,1التوا�سل1
االجتماع���ى,1وق�س���ور1املهارات1االجتماعي���ة1واأن1التدريب1على1ه���ذا1الربنامج1قد1
�ساه���م1ف���ى1تعلي���م1امله���ارات1الوجدانية1الت���ى1ت�سم���ح1للمتعلمني1مب�ساي���رة1البيئة1
االجتماعي���ة1ب�س���كل1اأك���رث1فعالي���ة,1وزاد1م���ن1تقبلهم,1مم���ا1اأدى1اإىل1حت�س���ن1اأفراد1

املجموعة1التجريبية1لذكاءهم1االنفعاىل.1

كم���ا1ُيعزى1الباحثان1اأي�سا1ًفعالي���ة1الربنامج1التدريبى1امل�ستخدم1اإىل1ما1
ت�سمنه1من1اأن�سطة1وخربات1تفاعل1راعت1من1حيث1حمتواها1وتنظيمها1وتتابعها1
العوامل1املوؤثرة1يف1طرق1تعبري1امل�ساركني1عن1انفعاالتهم1وم�ساعرهم,1واأهمها1ما1
اأ�سار1اإليه1زميان1(Zeman, 1998: 2)1احل�سا�سية1ال�سديدة1لتقييمات1االآخرين,1
وه���ى1ح�سا�سي���ة1تنتج1اإدراكا1ًووعيا1ًمفرطا1ًبال���ذات1ومتركزا1ًحولها1اأثناء1حماولة1
االندم���اج1يف1البناء1االجتماعي1القائم,1حيث1ت�سور1حالة1االأفراد1باأنهم1اأ�سخا�ص1
يت�سورون1اأنف�سهم1دائما1ًاأمام1جمهور1متخيل1يقوم1مبالحظة1وتقييم1كل1حركة1
وكل1فعل1بتفا�سيله1الدقيقة,1ونتيجة1لذلك1يفرت�ص1اأن1يكون1االأفراد1على1درجة1
عالي���ة1من1االإدراك1لتاأثريات1تعبرياتهم1االنفعالية1على1تفاعالتهم1االجتماعية1

مع1االآخرين,1وهم1مندفع�ون1للح�سول1على1ا�ستح�سان1اأقرانهم.1

كم���ا1تعود1فعالية1الربنام���ج1التدريبى1احلايل1للتالمي���ذ1ذوى1�سعوبات1
التعل���م1ترج���ع1يف1جزء1منها1اإىل1�سغر1حجم1عين���ة1الدرا�سة1– تالميذ1وتلميذات1
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املجموع���ة1التجريبي���ة1– وكونه���ا1منا�سبة1الإيج���اد1التفاعل1امل�ستمر1ب���ني1اأفرادها1
اأثن���اء1جل�س���ات1الربنام���ج,1واإمكاني���ة1قيام1كل1ف���رد1فيها1بلعب1ال���دور1وعك�سه1مرة1
ثاني���ة,1اإىل1جان���ب1اإتاحة1الفر�سة1ل���كل1فرد1للم�ساركة1فيما1ج���رى1من1مناق�سات1
عقب1كل1موقف,1ومن1ثم1فقد1حدث1تفاعل1وتوا�سل1بني1التالميذ,1واأ�سبح1لكل1
منه���م1دور1اإيجاب���ي1يف1جل�س���ات1الربنامج1مما1زاد1من1تقبله���م1الأنف�سهم1واإقبالهم1

على1التعبري1عن1انفعاالتهم1وم�ساعرهم.

واأخريا1ًفاإن1منا�سبة1عدد1جل�سات1الربنامج,1وتقاربها1وعدم1وجود1فا�سل1
زمني1كبري1بينها1كان1له1اأثرا1ًكبريا1ًمل�سه1الباحثان1يف1جعل1تاأثريات1اجلل�سات1اأبقى1
اأثرا1ًوامرث1انتقااًل1الأثر1التدريب1خا�سة1واأن1الربنامج1ت�سمن1تدريبات1وواجبات1
منزلي���ة1جعل���ت1امل�سارك���ني1ذوى1�سعوب���ات1التعل���م1عل���ى1ات�سال1دائ���م1مبت�سمنات1
الربنام���ج,1مم���ا1اأدى1اإىل1اإثارة1مناق�سات1عميق���ة1ومطولة1بني1امل�ساركني1بع�سهم1

البع�ص1اأف�ست1اإىل1تثبيت1التعلم,1وزيادة1التفاعالت1االجتماعية1االإيجابية.

وي���ود1الباحثان1اأن1يوؤكدا1عل���ى1دور1كل1من1التعزيز1االإيجابى,1النمذجة,1
املناق�س���ة,1احلوار,1لعب1الدور,1والتغذية1املرتدة1فى1حتقيق1فعالية1هذا1الربنامج1
التدريبى1حيث1مت1االعتماد1على1تلك1الفنيات1خالل1جل�سات1الربنامج1التدريبى1

والتى1يعتربها1الباحثان1“حمور1جناح1الربنامج1التدريبى”.

تو�صيات الدرا�ص�ة:
11 توف���ري1املدر�س���ة1لفر�ص1التفاع���ل1االجتماعى1وتنمية1ال���ذكاء1االنفعايل1بني1-

املتعلم���ني1حيث1ي�ساعده���م1ذلك1على1اإقامة1العالق���ات1االجتماعية1املتبادلة1
بينهم.

21 التاأكي���د1عل���ى1�سرورة1تفعيل1العالق���ة1بني1املدر�سة1واالأ�س���رة1اإىل1اأق�سى1حد1-
ممك���ن1حي���ث1ي�سمن1ذلك1التغذي���ة1املرتدة1وجتنب1تعقي���د1امل�سكالت1واحلل1

ال�سريع1لها.
31 االهتم���ام1بالتدخل1ال�سيكولوجى1متمثاًل1فى1الربام���ج1التدريبية1واالقتناع1-

ب���دور1هذه1الربامج1فى1تغيري1الواق���ع1الرتبوى1للمتعلمني1فيما1تواجه1من1
م�سكالت.1
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بحوث مقرتحة:
11 فعالية1برنامج1تدريبى1قائم1على1الذكاء1االنفعاىل1فى1تنمية1التفكري1الناقد1-

لذوى1�سعوبات1التعلم1باملرحلة1االإعدادية.
21 البني���ة1العاملي���ة1لل���ذكاء1االنفع���اىل1ل���دى1عين���ة1م���ن1ذوى1�سعوب���ات1التعلم1-

باملرحلة1االإعدادية.
31 منذج���ة1العالق���ة1ال�سببية1بني1بع����ص1املتغريات1النف�سية1وال���ذكاء1االنفعاىل1-

لدى1عينة1من1تالميذ1املرحلة1االإعدادية.
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فعالي��ة برنام��ج قائم على بع���س اآليات العالج املعرف��ى والنفعايل 
خلف���س ا�صطراب��ات النتباه مع ف��رط الن�صاط ل��دى ذوي �صعوبات 

التعلم باملرحلة الثانوية
اإعداد

دكتور/ �صعيد اأحمد اليماين     دكتور/ من�صور عبداهلل �صياح     اأد. عادل ممد العدل
جامعة اخلليج العربي

مقدمة:
مل1تعد1الربامج1العالجية1يف1جمال1�سعوبات1التعلم1مقت�سرة1على1املجاالت1
االأكادميي���ة1)1القراءة,1الكتابة,1الريا�سيات(,1لكنها1امتدت1لتتعامل1مع1امل�سكالت1
االجتماعي���ة1واالنفعالي���ة1الت���ي1تظه���ر1على1البالغ���ني1من1ذوي11�سعوب���ات1التعلم1
)م���ن1ه���م1يف1املراح���ل1الدرا�سي���ة1املتقدم���ة1الثانوي���ة1وم���ا1بعده���ا(,1حي���ث1تنوعت1
الربام���ج1العالجي���ة1القائم���ة1على1مب���ادئ1واأ�س�ص1نظرية1خمتلف���ة1يف1جمال1علم1
النف����ص,1والتي1من1بينها1اآليات1الع���الج1املعريف1واالنفعايل.1اإن1العالج1املعريف1كما1
ي���راه1»بي���ك«1ي�ساعد1الفرد1التع���رف1على1تفكريه1ال�سخ�س���ي1وتعليمة1طرقا1اأكرث1
واقعي���ة1ل�سياغ���ة1خرباته,1فقد1يفكر1الفرد1عل���ى1اأ�سا�ص1تف�سريات1خاطئة1ملواقف1
احلي���اة,1وي�س���در1اأحكام���ا1قا�سية1على1نف�س���ه1اأو1يقفز1اإىل1نتائج1خاطئ���ة1اأو1قا�سية1
عل���ى1نف�س���ه1بحيث1يعج���ز1عن1التخطيط1ملواج���ه1م�سكالته1اليومي���ة,1فاالأ�ساليب1
العالجي���ة1املعرفي���ة1ت�ساع���د1يف1التع���رف1عل���ى1الت�س���ورات1املحّرف���ة1اأو1املعتق���دات1

اخلاطئة1ومن1ثم1ت�سحيحها1)عبداهلل,2012(..

يتف���ق1معظم1علماء1النف�ص1عل���ى1اأن1جمال1�سعوبات1التعلم1من1اأهم1املجاالت1
الت���ي1كان1اإيق���اع1التطور1فيه1مطردا1ًومتعاظم���ا1ًخالل1الن�سف1الثاين1من1القرن1
الع�سرين,1ومن1امل�سلم1به1اأن1جمال1�سعوبات1التعلم1مل1يكن1-كغريه1من1املجاالت1
االأخ���رى1للرتبي���ة1اخلا�سة1– معروفا1ًملعظم1املرب���ني1قبل1عام19651م,1على1االأقل1
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م���ن1حي���ث1الرتاكم1الكمي1للمعرفة1الرتاثية1املرتبطة1ب���ه,1حيث1تداخل1مع1عدد1
م���ن1املفاهي���م1التي1ظهرت1خالل1�ستيني���ات1القرن1املا�سي1مث���ل1)املعاقون1اإدراكيا1ً
– ذوو1العجز1اأو1الق�سور1اللغوي1– ذوو1اال�سطرابات1املخية1 – املعاقون1تعليميا1ً
الب�سيط���ة(,1وم���ع1بداية1ال�سبعينيات1بات1هذا1املفه���وم1–�سعوبات1التعلم-1ماألوفا1ً

للكثري1من1امل�ستغلني1بالرتبية1اخلا�سة1)الزيات,19981(.

11111وي���رى1كل1م���ن1Peixoto and Almeid  (2010)1اإىل1اأن1ذوي1�سعوب���ات1
التعل���م1ي�سع���رون1اأنه���م1غري1قادري���ن1على1النج���اح,1وكلما1زادت1ع���دد1حماوالتهم1
الفا�سلة1ازداد1�سعورهم1يف1االإحباط,1فيقل1تقديره1لذاته,1وي�سبح1عندئذ1�سعيف1
الثق���ة1يف1نف�س���ة,1و�سلبي1االجتاه1نحو1ذاته,1وبالتايل1ال1يتوقع1منه1اأن1يكون1فّعااًل1

يف1جمتمعه1كما1يجب.1

ويعت���رب1االإنتب���اه1من1اأكرث1العمليات1املعرفية1اأهميه1عند1التعلم,1وقد11الحظ1
ع���دد1من1الرتبويني1اأن1هناك1ارتباط���ا1ًوثيقا1ًبني1تدين1االأداء1املدر�سي1للتالميذ1
وب���ني1م�ستوي���ات1االنتب���اه1لديه���م,1ف�سع���ف1كف���اءة1االنتب���اه1اأثن���اء1تق���دمي1املعل���م1
للمعلوم���ات1يوؤدي1اإىل1الف�س���ل1يف1امكانية1اال�ستمرار1باملهام1املناطة1اإليهم,1ولكون1
االنتب���اه1عملي���ة1معرفي���ة1ف���ال1ميك���ن1مالحظته���ا1ب�س���ورة1مبا�س���رة1واإمنا1ميكن1
مالحظة1النتائج1التي1حتدث1نتيجة1لنق�ص1االنتباه,1فالف�سل1يف1اإتباع1التعليمات1
اأو1عدم1القدرة1على1اال�ستمرار1يف1املهام1اأو1عدم1القدرة1على1اإكمال1الواجبات1وغريها1
.1Melissa, B. (2011)1اإمنا1هي1نتيجة1من1نتائج1ت�ستت1االنتباه1عند1التالميذ

م�صكلة البحث:
النف����ص1والرتبي���ة1اخلا�س���ة1 الباحث���ون1واملخت�س���ون1يف1جم���ال1عل���م1 اهت���م1
با�ستخ���دام1العديد1من1الربامج1االر�سادية1والعالجية1لعالج1اأو1خف�ص1م�سكالت1
ا�سطراب���ات1االنتب���اه1م���ع1ف���رط1الن�س���اط11مل���ن1يع���اين1منه���ا1يف1جم���ع1املراح���ل1
الدرا�سي���ة1والعمري���ة,1منه���ا1العالج1املع���ريف1واالنفعايل,1الذي1ي�سل���ح1لي�ص1فقط1
مل���ن1يع���اين1من1م�س���كالت1نف�سية1وعقلي���ة,1اإمنا1لالأ�سوي���اء1اأي�سا1ًيف1اإط���ار1مقاربة1
وقائي���ة1لل�سح���ة1النف�سي���ة,1فه���و1يه���دف1اإىل1تغي���ري1م���دركات1الف���رد,1والع���ادات1
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ال�سيئ���ة,1واالأف���كار1ال�سلبي���ة1واأمن���اط1املمار�س���ات1الت���ي1تع���ود1عليه���ا1االإن�س���ان1يف1
حيات���ه1اليومية,1والتي1قد1تعيق1م�سار1حيات���ه,1وتعطل1ن�ساطه1وحيويته1وتقدمة

McConaughy et al   (2011)1

ب���داأ1االهتم���ام1بالعالج1املعريف1م���ع1بداية1الن�سف1االأخري1الق���رن1املا�سي,1واإن1
كان1البع����ص1من1الرواد1قد1تزامنوا1يف1تقدمي1مناذجهم1يف1نف�ص1الفرتة,1وي�سمل1
مفه���وم1الع���الج1املع���ريف1مناه���ج1عدي���دة1تت�ساب���ه1يف1جوهره���ا1وتختل���ف1يف1فنيات1
تطبيقه���ا,1وعل���ى1الرغم1من1اأن1هناك1اأكرث1من1ع�سرين1نوعا1منها1ولكن1اأ�سهرها1
:1منه���ج1“بي���ك”  يف1العالج1املعريف,1ومنهج1“ال���ربت1اآلي�ص” يف1العالج1العقالين1
االنفع���ايل,1وتاأت���ي1بعد1ذلك1مناهج1اأخرى1اق���ل1�سهرة1مثل1منهج1“ميكينبوم” يف1
 Cognitive Appraisal  ”تعدي���ل1ال�سل���وك1املعريف,1ومنهج1“وي�سل���ر1وهانك���ني
11Therapyالعالج1التقوميي1املعريف1الذي1حاوال1فيه1اجلمع1بني1العالج1العقالين1
االنفع���ايل1ومكت�سف���ات1التعل���م1االجتماع���ي1وعل���م1النف����ص1االجتماع���ي1املع���ريف,1
ومنه���ج1“كيل���ي” للت�س���ورات1ال�سخ�سي���ة,1ومنهج1“ال���ربت1بان���دورا” يف1التعليم1
االجتماع���ي,1ومنه���ج11“الزارو�ص”  1Multi-Modal Therapyيف1العالج1متعدد1
النماذج,1ومنهج1“ماهوين” 1Cognitive Learning Therapyيف1عالج1التعلم1
  ” املع���ريف,1واأ�سلوب1حل1امل�س���كالت1ل�”قولدفرايد” و”قولدفرايد”,1وكان1ل�”بيك
ف�س���ل1ال�سب���ق1فيها1بعد1اأن1ن�سر1مقاال1عام119521حول1تطبيق1العالج1املعريف1على1
حال���ة1ف�س���ام1مزم���ن,1اأ�س���ار1في���ه1اإىل1اأنه1ق���ام1باإ�سف���اء1طريقة1مقبول���ة1وطبيعية1
عل���ى1االأعرا����ص1ث���م1طلب1منه1القي���ام1بفح�ص1منظ���م1ملعرفة1دقته���ا,1وقد1الحظ1
اأن1اأعرا����ص1الف�س���ام1ب���داأت1تختفي1بالتدري���ج.)1يف:1العدل1ع���ادل,1حتت1الطبع(.

11111بناًء1على1ذلك,1فاإن1درا�سة1اإمكانية1ا�ستخدام1اآليات1العالج1املعريف1واالنفعايل1
يف1خف����ص1م�س���كالت1ا�سطرابات1االنتباه1مع1فرط1الن�ساط11لدى1الطالبات1ذوات1
�سعوب���ات1التعلم1يع���د1اأمًرا1مهماً,1وخا�سة1يف1�سوء1ن���درة1الدرا�سات1العربية1التي1
تتن���اول1فاعلي���ة1اآلي���ات1العالج1املعريف1واالنفع���ايل1يف1خف�ص1ا�سطراب���ات1االنتباه1

امل�سحوب1بفرط1الن�ساط1لدى1ذوات1�سعوبات1التعلم1يف1املرحلة1الثانوية.
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اأ�صئلة البحث:
     يحاول هذ البحث الإجابة على ال�سوؤال الرئي�س التايل:

ه���ل1يوج���د1تاأثري1للربنام���ج1القائم1على1بع����ص1اآليات1العالج1املع���ريف1واالنفعايل1
خلف����ص1م�س���كالت1ا�سطراب���ات1االنتباه1مع1ف���رط1الن�ساط11ل���دى1ذوات1�سعوبات1

التعلم1من1طالبات1املرحلة1الثانوية؟

ويتفرع من هذا ال�سوؤال الرئي�س الأ�سئلة الح�سائية التالية:
11 ه���ل1توجد1فروق1دال���ة1اح�سائيا1بني1القيا�ص1البع���دي1للمجموعة1ال�سابطة1.

والقيا����ص1البع���دي1للمجموع���ة1التجريبية1يف1مقيا�ص1م�س���كالت1ا�سطرابات1
االنتباه1مع1فرط1الن�ساط11؟

21 ه���ل1توجد1ف���روق1دالة1اح�سائيا1بني1القيا�سني1القبل���ي1والبعدي1للمجموعة1.
التجريبية1يف1مقيا�ص1م�سكالت1ا�سطرابات1االنتباه1مع1فرط1الن�ساط11؟

31 ه���ل1توجد1ف���روق1دالة1اح�سائيا1بني1القيا�سني1البعدي1والتتبعي1للمجموعة1.
التجريبية1يف1مقيا�ص1م�سكالت1ا�سطرابات1االنتباه1مع1فرط1الن�ساط11؟

اأهداف البحث: 
 يهدف1هذا1البحث1اإىل1مايلي:

11 التحق���ق1من1اأثر1بع�ص1اآليات1العالج1املع���ريف1واالنفعايل1يف1خف�ص1م�سكالت1.
ا�سطراب���ات1االنتب���اه1م���ع1ف���رط1الن�س���اط11ل���دى1ذوات1�سعوب���ات1التعل���م1من1

طالبات1املرحلة1الثانوية.
21 1التحق���ق1م���ن1بق���اء1اأث���ر1بع����ص1اآليات1الع���الج1املع���ريف1واالنفع���ايل1يف1خف�ص1.

م�سكالت1ا�سطرابات1االنتباه1مع1فرط1الن�ساط11لدى1ذوات1�سعوبات1التعلم1
من1طالبات1املرحلة1الثانوية.

اأهمية البحث:
1تربز1اأهمية1هذه1البحث1من1خالل1االأهداف1التي1ي�سعى1اإىل1حتقيقها,1وهي:
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11 التع���رف1عل���ى1اأثر1بع�ص1اآليات1العالج1املعريف1واالنفعايل1يف1خف�ص1م�سكالت1.
ا�سطراب���ات1االنتب���اه1م���ع1ف���رط1الن�س���اط11ل���دى1ذوات1�سعوب���ات1التعل���م1من1
طالب���ات1املرحل���ة1الثانوي���ة,1وم���ن1ث���م1اال�ستف���ادة1م���ن1نتائ���ج1ه���ذه1الدرا�س���ة1
يف1و�س���ع1الربام���ج1االر�سادي���ة1االزم���ة1م���ن1قب���ل1املتخ�س�سني,1وذل���ك1بهدف1

مواجهة1امل�سكالت1التي1يواجهها1الطلبة1من1ذوي1�سعوبات1التعلم.
21 احلاج���ة1اإىل1درا�سات1عربية1تتناول1اآليات1العالج1املعريف1واالنفعايل,1ودورها1.

الكب���ري1والفّعال1يف1جمال1�سعوب���ات1التعلم1خا�سة1يف1املرحلة1الثانوية1وذلك1
لندرة1الدرا�سات1العربية1يف1هذا1املجال.

31 تك�سف1للم�سوؤولني1ب�سكل1عام1واملخت�سني1يف1اخلدمات1النف�سية1واالجتماعية1.
ب�س���كل1خا����ص1يف1وزارة1الرتبي���ة1ع���ن1وج���ود1وانت�س���ار1�سعوب���ات1التعل���م1وم���ا1
ي�ساحبه���ا1م���ن1م�س���كالت1ق���د1تتفاق���م1ب�س���كل1كب���ري1اإن1مل1يت���م1مواجهته���ا1

واال�ستعداد1للتعامل1معها1.
41 ه���ذا1البح���ث1قد1يفت���ح1املج���ال1اأمام1البح���وث1والدرا�س���ات1االأخ���رى1يف1اإعداد1.

برام���ج1ومن���اذج1اأخ���رى1ت�سخي�سي���ة1وعالجي���ة1للم�سكالت1التي1يع���اين1منها1
ذوي1�سعوبات1التعلم.

الطار النظري والدرا�صات ال�صابقة:
ميك���ن1تن���اول1�سعوب���ات1االنتب���اه1م���ن1خ���الل1مدخل���ني1خمتلف���ني1يعك�س���ان1
تباين���ا1ًب���ني1كل1منهم���ا1اإىل1حد1م���ا1يف1النظرة1اإىل1االنتباه,1حي���ث1تقوم1التوجهات1
البحثي���ة1الأح���د1هذي���ن1املدخل���ني1على1افرتا����ص1اأن1�سعوب���ات1التعلم1ه���ي1نتيجة1
ق�س���ور1اأو1ا�سط���راب1يف1واح���د1اأو1اأك���رث1م���ن1مكونات1االنتب���اه1)اليقظ���ة1العقلية,1
االنتقاء,1اجلهد,1ال�سعة,1املدى,1الدميومة(,1ويف1هذا1االإطار1تو�سلت1العديد11من1
الدرا�س���ات1اإىل1وج���ود1ف���روق1جوهري���ة1دال���ة1يف1االأداء1ب���ني1ذوي1اأمن���اط1�سعوبات1
التعلم1املختلفة1)النمائية1واالأكادميية(1وبني1اأقرانهم1من1العاديني1على1خمتلف1
..Pastor, P. N., & Reuben, C. A. (2008)11مقايي�ص1االنتباه1االنتقائي
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اأم���ا1التوجهات1البحثية1للمدخل1الث���اين1يف1درا�سة1االنتباه1فتتعلق1باالأطفال1
 (ADHD) Attention Deficit1ذوي1ا�سط���راب1االنتباه1م���ع1فرط1يف1الن�س���اط
التالي���ة:1 االأولي���ة1 باالأعرا����ص1 يتمي���ز1 وال���ذي1 1, 1Hyperactivity Disorder

.Chuang, T., Lee, I., & Chen, W. (2010)
11111111111Inattention11111111111ق�سور1االنتباه

111111111111111Impulsivity111111111111111االندفاعية
11111Hyperactivity111111فرط1الن�ساط

111111111
وق���د1ارتبط���ت1ه���ذه1اال�سطراب���ات1ب�سعوبات1التعل���م1اإىل1ح���د1اأن1العديد1من1
الدرا�س���ات1تنظ���ر1اإليهم���ا1كوجه���ني1لعملة1واحدة,1م���ع1اأن1كال1منهم���ا1ن�ساأ1يف1ظل1
نظ���م1ت�سنيفي���ة1خمتلف���ة:1فا�سطراب���ات1االنتب���اه1م���ع1ف���رط1الن�س���اط1وجدت1يف1
 Manual Diagnostic1الدلي���ل1االإح�سائي1الت�سخي�س���ي1لال�سطرابات1العقلية
1(DSM-III-R)11الطبعت���ني1الثالثةand Statistical of Mental Disorders
والرابع���ة1(DSM-IV)1املنقحت���ني1مبعرف���ة1رابطة1ال�سحة1النف�سي���ة1االأمريكية1
عام���ي119871و1,19941بينم���ا1ظهر1مفهوم1�سعوبات1التعل���م1على1امل�ستوى1الر�سمي1
مبوج���ب1القانون1العام1)142-94(,1ومل1تظهر1�سمن1فئات1هذا1القانون1�سعوبات1
االنتب���اه1م���ع1ف���رط1الن�س���اط,1وم���ع1ذلك1فق���د1ك�سف���ت1املمار�س���ة1الفعلي���ة1ونتائج1
البح���وث1والدرا�سات1ع���ن1االرتباط1الوثيق1بني1خمتلف1اأمن���اط1�سعوبات1التعلم1

و�سعوبات1عمليات1االنتباه1مع1فرط1الن�ساط1)الزيات,20081(.

111وتختلف1التقديرات1حول1اأعداد1اأو1ن�سبة1انت�سار1�سعوبات1التعلم1يف1املرحلة1
الثانوية,1ففي1الواليات1املتحدة1االأمريكية1وجدوا1اأن1ن�سبة1االإنت�سار1لدى1طالب1
املرحل���ة1الثانوي���ة)21%(1)عبيد,20131(.11واأو�سح1الديب1)2000(1اأن1ن�سبة1انت�سار1
�سعوب���ات1التعل���م1يف1اململك���ة1العربية1ال�سعودي���ة1مبختلف1املراح���ل1الدرا�سية1هي11111
)2-20%()1كما1ورد1يف1يو�سف,2011(.11ومع1االأ�سف1ال�سديد1وجد1باأن1هناك1ن�سبة1
كب���رية1م���ن1ذوي1�سعوبات1التعل���م1من1املرحل���ة1الثانوية1يت�سربون1م���ن1الدرا�سة,1
ففي1الواليات1املتحدة1االأمريكية1وجود1باأن301%1من1طالب1ذوي1�سعوبات1التعلم1

11.Balint et al (2009)1ال1يكملون1الدرا�سة1يف1هذه1املرحلة
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11111مي���ر1املراه���ق1الع���ادي1بفرتة1حرجة1من1التغريات1النف�سية1وهو1اأمر1طبيعي1ملا1
ين�س���اأ1عن���ه1من1طاقات1وا�ستعدادات1وقدرات1تتفاعل1فيما1بينها1لت�سكيل1�سخ�سية1
املراهق,1ومن1هذه1التغريات1:حده1االنفعال,1يغ�سب1ويثور1الأ�سباب1ب�سيطة,1ميتاز1
االنفع���ال1بالتقل���ب1و�سرعة1التغ���ري,1احل�سا�سية1ال�سدي���دة,1االن�سحاب1من1احلياة1
االجتماعي���ة,1اخلوف1م���ن1العالقات1االجتماعية,1ارتباط1الذات1ب�سكله1اخلارجي1
وجذب1انتباه1االخرين1اإليه,1الرغبة1يف1اال�ستقالل1عن1االأ�سرة1يف1اتخاذ1القرارات1
املنا�سب���ة1ل���ه1دون1تدخ���ل1االأ�س���رة1)عب���داهلل,2012(.11وه���ذه1التغ���ريات1النف�سي���ة1
واالجتماعي���ة1ال1يخل���وا1منه���ا1مراهق���ي1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م,1ولك���ن1قد1يعاين1
منه���ا1ب�س���وره1اأكرب1ب�سبب1وج���ود1�سعوبات1التعلم1مامل1يك���ن1هناك1ك�سف1وعالج1
1.Hallahan, D. P., & Kauffman, J. M. (2000).1له���ا1يخف���ف1من1حدته���ا

11111وقد1ي�ساب1البالغون1من1ذوي1�سعوبات1التعلم1ببع�ص1امل�سكالت1النف�سية1
نظ���ًرا1خل���ربات1الف�سل1املوؤملة1التي1م���روا1بها1خالل1�سن���وات1درا�ستهم,1ومن1تدين1
مفه���وم1ال���ذات,1وم���ن1الت�سوه���ات1املعرفية1التي1ت�سي���ب1طريق���ة1تفكريهم,1ومن1

(Pamela & Susan, 1998, 657)1.سعف1توا�سلهم1االجتماعي�

وق���د1ق���دم11“كل���ي” 1Kellyع���ام19551م1اأف���كاره1ح���ول1الت�س���ورات1ال�سخ�سية11
11Psychology of personalوكان1ل���ه1كب���ري1االأث���ر1على1بداي���ة1العالج1النف�سي1
املع���ريف,1الأن���ه1رك���ز1على1اأهمي���ة1الط���رق1الذاتية1الت���ي1ينظر1ويف�سر1م���ن1خاللها1
الفرد1ملا1يدور1حوله1يف1تغيري1ال�سلوك,1حيث1يرى1يف1نظريته,1نظرية1الت�سورات1
ال�سخ�سية1personal construct theory11اأن1ال�سخ�ص1يقوم1ب�سياغة1ت�سورات1
)توقع���ات(1ح���ول1م���ا1يجري1من1حوله,1ث���م1يتفح�ص1هذه1الت�س���ورات,1وبناء1على1
النتائج1التي1يتو�سل1اإليها1يقوم1بت�سحيح1اأو1تعديل1هذه1الت�سورات,1اأي1اأنه1يقوم1
باإعط���اء1مع���اين1للظواهر1لك���ي1ي�ستطيع1فيما1بع���د1توقع1ما1قد1يح���دث1ويحاول1

التحكم1به.1

وبذل���ك1ي���رى1“كلي” اأن1الطريقة1التي1ينظر1به���ا1النا�ص1للعامل1من1حولهم1
ق���د1تخل���ق1له���م1اال�سطراب���ات1النف�سي���ة,1حي���ث1اأن1ل���دى1كل1ف���رد1جمموع���ة1من1
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الت�س���ورات1االأ�سا�سي���ة1التي1يكون1من1خاللها1هوية1لنف�س���ه1وا�سطراره1لالبتعاد1
عن1هذه1الهوية1يف1�سبيل1ا�ستيعاب1خربات1جديدة1قد1يوؤدي1اإىل1�سعوره1بالذنب,1
وقد1ي�سعر1الفرد1بالقلق1يف1حالة1عدم1قدرته1على1التوقع1مبا1�سيئول1اإليه1موقف1
مع���ني1وع���دم1ا�ستطاعت���ه1بالت���ايل1عل���ى1القي���ام1ب�سلوكي���ات1مالئم���ة,1وق���د1تظهر1
امل�س���كالت1النف�سي���ة1عندما1يعج���ز1النظام1الت�س���وري1Construct system1لدى1
الف���رد1يف1توق���ع1احل���وادث1اأو1احتوائه���ا1�سم���ن1اخل���ربات1ال�سابق���ة1بطريقة1تكفل1
القي���ام1ب�سل���وك1منظم,1االأمر1الذي1يوؤدي1اإىل1اأحداث1ت�سويه1يف1النظام1الت�سوري1
للف���رد1وه���ذا1بدوره1يقود1اإىل1التوتر,1ومع1كل1ذل���ك1مل1تلق1نظرية1“كلي” قبواًل1
كبريا1ًمن1قبل1امل�ستغلني1بالعلوم1املعرفية1ل�سعوبة1فهمها,1ولكرثة1تفا�سيلها1مع1

قلة1املن�سور1حولها1من1كتب1ودرا�سات.

وتزام���ن1يف1نف�ص1ه���ذه1الفرتة1ظهور1العالج1العق���الين1االنفعايل1ل�1“األربت1
اآلي����ص” 1Albert Ellisقب���ل1التط���ورات1االأ�سا�سي���ة1يف1علم1النف����ص1املعريف1وكانت1
نظري���ة1ع���الج1االكتئ���اب1ل����1“بي���ك” يف1مراحله���ا1االأوىل,1حي���ث1كان1“اآلي����ص” 
ب�س���دد1التخل���ي1عن1التحلي���ل1النف�سي1وتطوي���ر1نظرية1معرفي���ة1�سلوكية1خا�سة1
ب���ه,1ويف1الوق���ت1ال���ذي1كان1في���ه1“بي���ك” 1Beckيبتع���د1بالتدري���ج1ع���ن1التحلي���ل1
النف�س���ي1ويبن���ي1نظريت���ه1يف1الع���الج1املع���ريف1,1كم���ا1كان1“كل���ي” 11Kellyاأي�س���ا1
يبل���ور1اأف���كاره1ح���ول1دور1اجلوانب1املعرفي���ة1يف1تكيف1االإن�سان1م���ع1بيئته,1وقد1بداأ1
“ اأي�س���ا1ًمعاجل���ا1وف���ق1مدر�س���ة1التحلي���ل1نف�س���ي1يف1فيالدلفي���ا,1غري1اأنه1 “بي���ك1
ق���ام1بالتخل���ي1عن1الفني���ات1التحليلية1وعمل1على1تطوير1نوع1م���ن1العالج1املعريف1

.11.Sibusiso, N., & Andile, M. (2008)

 Rational1وقد1تو�سل1“اآلي�ص” يف1يناير119551اإىل1ما1اأ�سماه1العالج1العقالين
1Therapyوغ���ري1ا�سم���ه1الحق���ا1ًيف1ع���ام119611اإىل1الع���الج1العق���الين1االنفع���ايل11
االأ�سطراب���ات1 ن�س���وء1 “اآلي����ص”  يرج���ع1 و1 1.Rational Emotive Therapy
النف�سي���ة1اإىل1م���ا1مت1تعلمه1من1االأفكار1غري1العقالني���ة1من1النا�ص1املهمني1خالل1
ف���رتة1الطفول���ة1باالإ�ساف���ة1اإىل1ما1يبتدعه1االأطف���ال1اأنف�سهم1م���ن1اعتقادات1غري1
منطقي���ة1وخراف���ات,1وبع���د1ذل���ك1يق���وم1النا�ص1باإع���ادة1تن�سي���ط1ه���ذه1االعتقادات1
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غ���ري1الفعال���ة1من1خالل1االإيح���اء1الذاتي1والتكرار,1وتنت���ج1معظم1االنفعاالت1من1
التفك���ري1وي�س���كل1الل���ومblame(1(1للنف����ص1ولالآخري���ن1حجر1االأ�سا����ص1يف1معظم1
اال�سطراب���ات1االنفعالي���ة,1وهك���ذا1فاإن1التطبيق���ات1االإكلينيكي���ة1للمنظور1املعريف1
1Cognitive perspectiveب�س���ورة1عام���ة1�سبق���ت1النظرية1والبح���وث1املنهجية1

املرتبطة1بعلم1النف�ص1املعريف.

11111ويعت���رب1من���وذج1الع���الج1املع���ريف1الآرون1بي���ك1Back1م���ن1اأب���رز1واأ�سه���ر1النماذج1
والط���رق1العالجي���ة1يف1االجت���اه1املع���ريف,1ويرك���ز1في���ه1عل���ى1مع���ارف1ومعتق���دات1
الف���رد1ك�سب���ب1يف1ا�سط���راب1ال�سخ�سي���ة,1ويت�سمن1من���وذج1بيك1اجتاًه���ا1جتريبًيا1
واآخ���ر1عقالني���ا1وثال���ث1�سلوكًيا,1وي���رى1اأن1ال�سخ�سي���ة1تتكون1من1اأبني���ة1معرفية1
تت�سم���ن1معلوم���ات1ال�سخ�ص,1ومعارفه,1ومفاهيم���ه,1وافرتا�ساته1خالل1مراحل1
من���وه1)عالم,20121(.1ويرتب���ط1البنيان1النظري1لهذه1الطريق���ة1العالجية1بعلم1
النف����ص1املع���ريف1وخا�س���ة1نظري���ة1معاجل���ة1املعلوم���ات1وعل���م1النف����ص1االجتماعي,1
وه���و1ع���الج1يت�سم1باأن���ه1ن�سط1حمدد1البني���ان1والتوقيت,11وق���د1ا�ستخدمت1بنجاح1
يف1ع���الج1العديد1م���ن1اال�سطرابات1النف�سي���ة1مثل:1القلق,1واالكتئ���اب,1واملخاوف1
املر�سي���ة,1وال�سيكو�سوماتية,1وم�س���كالت1االأمل,11ويقوم1العالج1املعريف1على1اأ�سا�ص1
نظ���ري1عق���الين1مع���ريف,1وه���و1اأن1الطريق���ة1التي1يح���دد1به���ا1االأف���راد1الرتاكيب1
املعرفي���ة1خلرباته���م,1حت���دد1كي���ف1ي�سعرون1وكي���ف1ي�سلكون,1ف���اإذا1ف�س���روا1موقًفا1
عل���ى1اأن���ه1خطر1ومهّدد,1ي�سعرون1بالقلق1ويتجهون1نح���و1�سلوك1الهرب,11وت�ستمد1
معارفه���م)1اأي1االأح���داث1اللفظي���ة1وامل�سورة1يف1جمرى1ال�سع���ور(1من1االعتقادات1
واالجتاه���ات1واالفرتا�س���ات,1وقد1ا�ستخدم1م�سطلح1“الع���الج1املعريف” ب�سبب1ما1
وج���د1م���ن1اال�سطراب���ات1النف�سي���ة1الت���ي1تنب���ع1غلًبا1م���ن1اأخطاء1معين���ة1يف1عادات1
الّتفك���ري,1فق���د1يفّكر1الفرد1على1اأ�سا�ص1تف�س���ريات1خاطئة1ملواقف1احلياة,1وي�سدر1
اأحكاًما1اأو1يقفز1اإىل1نتائج1خاطئة1اأو1قا�سية1عل1نف�سه1بحيث1يعجز1عن1التخطيط1
ملواجهة1م�سكالت���ه1اليومية,1وت�ستخدم1االأ�ساليب1العالجية1املعرفية1التي1ت�سمل1
مزيًجا1من1االإجراءات1اللفظية,1واأ�ساليب1تعديل1ال�سلوك,1بق�سد1م�ساعدة1الفرد1
التع���رف1عل���ى1الت�سورات1املحرفة1واملعتق���دات1غري1الوظيفي���ة1الكامنة1وراء1هذه1

املعارف,1واختبار1مدى1واقعيتها1وت�سحيحها.
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كم���ا1حاول1األربت1األ�ص1Albert Ellisيف1من���وذج1العالج1العقالين1االنفعايل1
الرب���ط1ب���ني1العاطف���ة1)امل�ساع���ر(,1والعق���ل1)التفك���ري(,1وال�سل���وك.11حي���ث1يرك���ز1
العالج1العقالين1االنفعايل1على1اأن1الب�سر1يفكرون1وي�سعرون1ويت�سرفون1ب�سكل1
متزام���ن,1وه���م1ن���ادًرا1ما1ي�سع���روا1دون1اأن1يفكروا,1الأن1امل�ساع���ر1ت�ستثار1عن1طريق1
اإدراك1موقف1معني.1ويقول1األي�ص1“ عندما1ينفعل1االإن�سان1فاإنه1يفكر1ويت�سرف,1
وحني1يت�سرف1فاإنه1يفكر1وينفعل,1وحني1يفكر1فاإنه1ينفعل1ويت�سرف”.11فهناك1
عدة1افرتا�سات1للنظرية1التي1و�سعها1األ�ص1لو�سف1طبيعة1االن�سان1واال�سطرابات1

النف�سية1لدية1وهي:
�1االن�سان1كائن1عاقل1متفرد1يف1كونه1عقالنًيا1وغري1عقالين,1وهو1حني1يفكر11-

ويت�سرف1بطريقة1عقالنية1ي�سبح1ذا1فاعلية1وي�سعر1بال�سعادة1والكفاءة.
�1اال�سط���راب1وامل�س���كالت1االنفعالي���ة1هي1نتيجة1التفك���ري1الالعقالين1وغري11-

املنطق���ي,1وي�ساح���ب1االنفع���ال1التفك���ري,1واالنفع���ال1ه���و1تفك���ري1متحي���ز1ذو1
طبيعة1ذاتية1وغري1منطقية.

�1ين�س���اأ1التفك���ري1غري1العق���الين1يف1التعلم1غري1املنطقي1املبك���ر,1ويكون1الفرد11-
مهي���ًئ1ل���ه1بيولوجًي���ا,1ويكت�سبه1م���ن1والديه1وم���ن1جمتمعه.11وخ���الل1النمو1
يتعل���م1الطف���ل1ويفك���ر1وي�سع���ر1باأ�سياء1معين���ة1بالن�سب���ة1لنف�س���ه1ولالآخرين,1
وترتب���ط1بع�ص1هذه1االأ�سياء1بفك���رة1“ هذا1ح�سن”,1فتكّون1انفعاالت1موجبة1
وجي���دة1كاحلب1والف���رح,1بينما1تلك1التي1ترتبط1بفكرة1“ هذا1�سيء1“,1تكّون1

انفعاالت1�سلبية1كالغ�سب1واخلوف1واحلزن.
�1الب�س���ر1كائن���ات1ناطقة,1ويتم1التفك���ري1عن1طريق1ا�ستخ���دام1الرموز1واللغة,11-

ومب���ا1اأن1التفك���ري1ي�ساحب1االنفعال,1ف���اإن1التفكري1غري1املنطق���ي1ي�ستمر1اإذا1
ا�ستمر1اخللل1االنفعايل,1ويبقى1ال�سخ�ص1امل�سطرب1حمافًظا1على1ا�سطرابه1
وعل���ى1�سلوكه1غري1املنطقي1عن1طريق1الكالم1الذاتي1واالأفكار1غري1املنطقية1

التي1ت�سيطر1على1تفكريه.
�1اإن1ا�ستم���رار1حال���ة1اال�سط���راب1االنفع���ايل1نتيج���ة1حلدي���ث1ال���ذات1واحلوار11-

الداخل���ي1م���ع1النف����ص1ال1يتح���دد1بفع���ل1الظ���روف1واالأح���داث1الت���ي1حتي���ط1
بالفرد)االأح���داث1اخلارجي���ة(1فق���ط,1بل1يتح���دد1بفع���ل1اإدراكات1الفرد1لهذه1

االأحداث1واجتاهاته1ومعتقداته1حولها.
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�1يجب1مهاجمة1االأفكار1واالنفعاالت1ال�سلبية1واملهددة1للذات1عن1طريق1تنظيم11-
االإدراك,1والتفك���ري1بدرج���ة1ي�سبح1معها1الفرد1منطقًي���ا1وعقالنًيا.11والهدف1
من1ذلك1هو1اأن1يو�سح1للفرد1اأن1حديثة1مع1ذاته1)1احلوار1الداخلي(1هو1م�سدر1
اخللل1اأو1امل�سكلة1اأو1اال�سطراب,1واأن1اأحاديثه1الذاتية1غري1منطقية,1والعمل1
عل���ى1تعديله���ا1كي1ي�سب���ح1اأكرث1عقالنًي���ا,1وبالتايل1تقل1االنفع���االت1ال�سلبية1
.Selgiman, M. E., & Csikszentmihalyi, M. (2000).1واملهددة1للذات

ويعد1النموذج1الذي1قدمه1“بيك” من1اأبرز1النماذج1العالجية1يف1هذا1االجتاه1
واأكرثها1�سيوعاً,1ففي1الوقت1الذي1يركز1فيه1على1معارف1واعتقادات1الفرد1ك�سبب1
يف1ا�سط���راب1ال�سخ�سي���ة,1فاإنه1ي�ستع���ني1اأي�سا1ًببع�ص1الفني���ات1ال�سلوكية1لتعليم1
الفرد1املهارات1التي1يجب1اأن1تتغري1بتغري1معارفه1ومدركاته1عن1ذاته1وعن1العامل1
1Schemas1وامل�ستقب���ل,1وي���رى1بيك1اأن1ال�سخ�سية1تتكون1من1خمططات1معرفية
ت�ستم���ل1على1املعلوم���ات1واالعتقادات1واملفاهيم1واالفرتا�س���ات1وال�سيغ1االأ�سا�سية1
لدى1الفرد1والتي1يكت�سبها1خالل1مراحل1النمو,1ويرى1اأن1النا�ص1تنفعل1باالأحداث1
وفق���ا1ملعانيه���ا1لديهم,1ويهتم1بيك1باالأفكار1التلقائي���ة1ال�سلبية1التي1تظهر1وكاأنها1
منعك�س���ات1اآلي���ة1وتب���دو1من1وجه���ة1نظر1امل�سط���رب1�سلوكي���ا1باأنها1معقول���ة1جداً,1
ويذه���ب1بيك1اإىل1اأن1االأف���كار1االأوتوماتيكية1توؤدي1اإىل1الت�سويه1املعريف1الذي1يعد1
نتيجة1لها,1ومن1اأمثلة1التمثل1ال�سخ�سي1Personalization1اأي1تف�سري1االأحداث1
م���ن1وجهة1النظ���ر1ال�سخ�سية1للم�سطرب,1والتفك���ري1امل�ستقطب1Polarized1اأي1
املتمرك���ز1عن���د1اأحد1طرفني1متناق�سني1اإما1اأبي����ص1اأو1اأ�سود,1واال�ستنتاج1التع�سفي1
اأي1اال�ستدالل1الالمنطقي,1واملبالغة1يف1التعميم1اأي1تعميم1نتيجة1معينة1على1كل1
املواقف1على1اأ�سا�ص1حدث1منفرد,1والت�سخيم1والتحجيم,1والعجز1املعريف,1واإذا1كان1
الع���الج1وفقا1ًلهذا1النموذج1يهدف1اإىل1التعامل1مع1التفكري1الالمنطقي1اخلاطئ1
والت�سويه���ات1املعرفية,1والتعامل1مع1امل�سكالت1املختلف���ة1وال�سعي1اإىل1تخفي�سها,1
فاإنه1يعتمد1على1عدة1اأ�س�ص1اأو1مبادئ1هي1امل�ساركة1العالجية,1وتوطيد1امل�سداقية1
م���ع1امل�سطرب,1وتقلي���ل1اأو1اختزال1امل�سكل���ة1reduction1اأي1تق�سيمها1اإىل1وحدات1
ي�سه���ل1تناوله���ا,1ومعرفة1كيفي���ة1العالج1وذل���ك1با�ستخدام1فنيات1عدي���دة1بع�سها1
مع���ريف1مث���ل1املناق�سة,1واملراقبة1الذاتية,1والتباعد1ال���ذي1يجعل1تفكريه1وتقييمه1
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للواق���ع1مو�سوعياً,1واإعادة1التقييم1املع���ريف,1والعالج1البديل1)مناق�سة1االأ�سباب(.11
وبع�سه���ا1جتريبي1اإمبرييق���ي1كاال�ستك�ساف1املوجه,1والتعري����ص,1وبع�سها1االآخر1
�سلوك���ي1كالواجب���ات1املنزلية,1واالإقت���داء,1والتخيل,1ولعب1ال���دور.1ويرى1“بيك” 
اأن1التكني���كات1ال�سلوكية1ذات1فاعلي���ة1الأنها1توؤدي1اإىل1تغيريات1اإجتاهية1ومعرفية1

لدى1احلاالت1املختلفة1)1العدل1عادل,20111(.

هدف���ت1درا�س���ة1(Sterr, 2003)1اإىل1التعرف1على1الفروق1الفردية1يف1االنتباه1
ب���ني1عين���ة1قوامه���ا1)8(1تالمي���ذ1م���ن1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1و1اأخ���رى1�سابط���ة,1
والذي���ن1ت���رتاوح1اأعماره���م1ماب���ني1171و1181�سن���ة1م���ن1تالميذ1املدر�س���ة1يف1اململكة1
املتحدة.1اأ�سارت1النتائج1اإىل1اأن1هناك1�سعف1دال1لالأداء1على1اختبار1االنتباه1لدى1

جمموعة1�سعوبات1التعلم1مقارنة1باملجموعة1ال�سابطة.

تاأث���ري1 عل���ى1 التع���رف1 اإىل1 1Faye & Barbara (2004) درا�س���ة1 وهدف���ت1
الربنام���ج1اجلماعي1عل���ى1ذوي1�سعوبات1التعلم1املراهقني1ملواجهة1امل�سكالت1التي1
يعان���ون1منها,11تكونت1عين���ة1الدرا�سة1من131جمموعات,1املجموعة1االأوىل11تكونت1
م���ن1)8(1ذكور1ي���رتاوح1اأعمارهم1بني151-116�سن���ة,1واملجموعة1الثانية1تكونت1من1
)8(1اإن���اث1ت���رتاوح1اأعمارهن1بني151-113�سن���ة,1واملجموعة1الثالثة1تكونت1من1)6(1
ذك���ور1ت���رتاوح1اأعمارهم1ب���ني101-112�سنة,1جميعهم1يعانون1م���ن1�سعوبات1التعلم,1
وا�ستخدم���ت1الباحثت���ان1يف1الدرا�س���ة1من���وذج1الع���الج1اجلماع���ي,1ال���ذي1يت�سم���ن1
�سيكولوجي���ة1ال���ذات,1امل�ساع���دات1املتبادلة,1الع���الج1اجلماعي1لالأف���راد,1واعتمدت1
الدرا�س���ة1عل���ى1اجلل�سات1العالجية1الت���ي1من1خاللها1يتحدث1فيه���ا1اأفراد1العينة1
ع���ن1خرباتهم1املوؤملة1وعن1م�سكالتهم1االنفعالية1واالجتماعية,1وتو�سلت1النتائج1
اإىل1فاعلي���ة1الع���الج1اجلماع���ي1,1والتقليل1م���ن1�سعور1العزلة,1وبن���اء1تقدير1الذات1
م���ن1خالل1قب���ول1االأقران1وم�ساعدة1االأخرين,1وتو�سل���ت1الباحثتان1على1اأن1%401
م���ن1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1لديه���م1م�س���كالت1اجتماعي���ة1وانفعالي���ة,1واأن1�سع���ف1
االأداء1االأكادمي���ي1لديه���م1واالح�سا����ص1بالف�س���ل1يرتب���ط1بالعدي���د1م���ن1م�س���كالت1
�س���وء1التكيف,1وقد1يك���ون1من1بينها1اجلنوح1وامل�س���كالت1النف�سية,1كما1تظهر1علي1
ذوي1�سعوب���ات1التعلم1اأعرا����ص1االكتئاب1والقلق,1تدين1تقدي���ر1الذات,1االإح�سا�ص1

بالوحدة1والعزلة.
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وهدف���ت1درا�س���ة1Sarah, Katherine & Chris (2007)1اإىل1التع���رف1على1
فاعلي���ة1التدخل1املعريف1ال�سلوك���ي1يف1خف�ص1واإدارة1القلق1لدى1البالغني1من1ذوي1
�سعوبات1التعلم,1من1خالل1اال�ستعانة1ببع�ص1اال�سرتاتيجيات1املعرفية1ال�سلوكية1
للتع���رف1عل���ى1القل���ق,1ومواجهت���ه1عن���د1�سعوره���م1بتهدي���د1القل���ق,11تكون���ت1عينة1
الدرا�س���ة1م���ن1)6(1بالغني1من1ذوي1�سعوب���ات1التعلم,1منهم1)4(1اإناث1و1)2(1ذكور,1
ت���رتاوح1اأعماره���م1م���ن221-160عاًم���ا,11وا�ستخ���دم1الباحث���ون1يف1درا�سته���م1مقيا�ص1
قال�سق���و1للقل���ق,1ال���ذي1يتكون1م���ن1)27(1مفردة,1والت���ي1تعتمد1عل���ى1التقديرات1
الذاتي���ة,1ويتمتع1املقيا�ص1بدرجة1جي���دة1من1ال�سدق1والثبات,1ويحتوي1الربنامج1
على1مقابالت1اكلينيكية1منظمة1على1اأن1يح�سر1كل1متعالج1�سخ�ص1معه1لي�ساركه1
ه���ذه1اجلل�سات1العالجية,11وتو�سلت1نتائج1الدرا�سة1اإىل1انخفا�ص1م�ستوى1القلق1
لدى1اأفراد1العينة,1وتطور1يف1ا�ستخدام1االأفراد1ال�سرتاتيجية1مواجهة1القلق,1واأن1
االأن�سط���ة1واالأ�سالي���ب1التفاعلي���ة1تفيد1يف1خف�ص1القلق1كلع���ب1االأدوار,1مع1اأهمية1
اإ�س���راك1االأ�سخا����ص1املهتم���ني1يف1حي���اة1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1حل�س���ور1مثل1هذه1
الربام���ج1العالجي���ة1الت���ي1ت�ساعد1على1زي���اده1فهمهم1وقدراته���م1يف1تقدمي1العون1

والدعم1بفاعلية1اأكرث.

11وهدفت1درا�سة1Anne, Penniee & Scott (2009)1اإىل1ا�ستخدام1العالج1
املعريف1ال�سلوكي1لتح�سني1تقدير1الذات1لدى1البالغني1من1ذوي1�سعوبات1التعلم,11
تكونت1عينة1الدرا�سة1من1)5(1بالغني1من1ذوي1�سعوبات1التعلم1ترتاوح1اأعمارهم1
ب���ني201-157عاًم���ا,11وا�ستخدم1الباحثون1يف1درا�ستهم1منوذج1فينيل1املعريف1لتقدير1
ال���ذات(Fennell,1997)1للم�ساعدة1يف1�سياغة1وفهم1تقدير1الذات1املتدين1لدى1
العين���ة,1ومقيا����ص1روزين���ربج1لتقدي���ر1ال���ذات(Rosenberg,1965),1واعتم���دت1
الدرا�س���ة1عل���ى1اجلل�س���ات1العالجي���ة1اجلماعي���ة1ل���ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1الذي���ن1
يعان���ون1م���ن1م�س���كالت1�سّحية1خطرية,1حي���ث1قامت1امل�س���كالت1ال�سّحية1بتكوين1
اأف���كار1ومعتق���دات1و�س���ور1�سلبي���ة1عن1ال���ذات,1فت�سعى1ه���ذه1اجلل�س���ات1اإىل1تكوين1
�س���ورة1اإيجابية1ع���ن1الذات,1وحت�سني1تقدير1الذات,1والعم���ل1على1ا�سباع1رغباتهم1
واحتياجاتهم1باأنف�سهم,11واأظهرت1نتائج1الدرا�سة1اإيجابية1العالج1املعريف1ال�سلوكي1

على1اأفراد1العينة.
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وهدفت1درا�سةHaydicky(2011) 1اإىل1التعرف1على1فاعلية1برنامج1تدريبي1
ملراهقني1ذوي1�سعوبات1التعلم1القائم1على1اأ�سا�ص1العالج1املعريف1ال�سلوكي1وعالج1
االنتباه1واليقظة,1فالعالج1املعريف1ال�سلوكي11يهدف1اإىل1تعليم1املراهقني1من1ذوي1
�سعوبات1التعلم1كيفية1ت�سمية1االأفكار1والتعبري1عن1االنفعاالت,1وتف�سري1االأفكار1
واالنفعاالت1الذاتية,1مع1فهم1مدى1تاأثري1االأفكار1واالنفعاالت1على1العالقات1مع1
االآخرين.11ويهدف1العالج1القائم1على1االنتباه1واليقظة1اإىل1تدريب1ذهن1مراهقي1
ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1على1خف����ص1امل�سكالت1ال�سلوكية1الت���ي1يعانون1منها,1زيادة1
الوعي1الذاتي1مع1�سبط1النف�ص,1القدرة1على1التكيف,1اكت�ساب1مهارات1الدفاع1عن1
النف����ص,1واكت�س���اب1مهارات1اجتماعية.11وتكونت1عّين���ة1الدرا�سة1من1)49(1مراهقا1
م���ن1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م,1مت1تق�سيمه���م1اإىل1جمموعتني,1املجموع���ة1ال�سابطة1
الت���ي1تتك���ون1م���ن1)28(1مراهق���ا1مل1تتعر�ص1للربنام���ج,1و1املجموع���ة1التجريبية1
والت���ي1تتك���ون1م���ن1)21(1مراهقا1تعر�س���وا1للربنام���ج1التجريبي,1والت���ي1ترتاوح1
اأعماره���م1م���ن1121اإىل1181عاًم���ا1,1حي���ث1ج���رت1الدرا�س���ة1مبدينة1تورنت���و1يف1كندا,1
ا�ستخ���دم1الباحث1يف1درا�ست���ه1مقيا�ص1وك�سلر1للذكاء,1اختب���ار1روودكور-جون�سون1
للتح�سيل1الطبعة1الثالثة,1مقيا�ص1كونرز1للتقدير1املعدل,1قائمو1تقدير1ال�سلوك1
للوظيفة1التنفيذية-�سورة1االأبوين,1قائمة1تقدير1�سلوك1الطفل,1قائمة1التقدير1
الذاتي1لل�سباب,1مقيا�ص1الوعي1واالنتباه1واليقظة1املعدل.11وتو�سلت1النتائج1اإىل1
حت�ّس���ن1يف1ال�سل���وك1ال�سادر1من1مراهقني1املجموع���ة1التجريبية1طبّقا1لتقديرات1
االأبوي���ن,1وانخفا����ص1يف1امل�س���كالت1االجتماعي���ة,1مع1انخفا����ص1ملمو�ص1يف1القلق1

ل�سالح1املجموعة1التجريبية.

وهدف���ت1درا�س���ة Samantha, Richard, Douga & David(2013) اإىل1
ا�ستخ���دام1ع���الج1البن���اء1ال�سخ�سي1يف1التع���رف1على1�سورة1ال���ذات1لدى1املراهقني1
م���ن1ذوي1�سعوب���ات1التعل���م.11تكون���ت1عينة1الدرا�س���ة1من1)59(1مراهق���ا1ومراهقة1
م���ن1ذوي1�سعوب���ات1التعلم,1منه���م)35(1ذكورا1و)24(1اإناثا,1يق���ل1اأعمارهم1عن1181
�سن���ة,1حي���ث1بل���غ1متو�سط1العم���ر1151�سن���ه1و141�سهور,1وج���رت1الدرا�س���ة1يف1اململكة1
املتحدة,1ا�ستخدم1الباحثون1يف1درا�ستهم1نظرية1البناء1ال�سخ�سي)PCT(,1والذي1
يه���دف1اإىل1معرف���ة1وجهة1نظر1ذوي1�سعوبات1التعلم1عن1ذاتهم1ب�سكل1مبا�سر1من1
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خ���الل1اأبع���اد1ال�سخ�سية,1والذي1يحتوي1على1جوانب1ب�سرية,1جوانب1اجتماعية,1
وجوان���ب1انفعالي���ة.11حي���ث1الح���ظ1الباحث���ون1اأن1كل1اأف���راد1العين���ة1يعان���ون1م���ن1
انخفا����ص1يف1قدراته���م1االجتماعي���ة1واالنفعالية1ودونية1يف1�س���ورة1الذات,1والذي1
يع���اين1م���ن1ق�سور1يف1الناحية1اللغوية1يعاين1من1�سعوبة1يف1التعبري1عن1�سورهم1
ل���ت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1اإىل1اأن1ذوي1�سعوبات1التعل���م1يحتاجون1اإىل1 الذاتي���ة,11وتو�سّ
اأ�سالي���ب1الدع���م1املختلف���ة1االجتماعي���ة1واالنفعالي���ة,1وبحاج���ة1اإىل1اال�ستماع1اإىل1

وجهات1نظرهم1واآرائهم,1بداًل1من1جتاهلهم.

التعليق على الدرا�صات ال�صابقة:
11111يتبني1من1خالل1ا�ستعرا�ص1الدرا�سات1ال�سابقة,1تنوع1وتعدد1اأهدافها,1واختالف1
العين���ات1الت���ي1اأجريت1عليها,1والبيئ���ات1اجلغرافية,1والنتائج1الت���ي1اأ�سفرت1عنها,1

وميكن1تو�سيح1ذلك1من1خالل1ما1يلي:
11 ع���دم1وج���ود1درا�سات1عربي���ة1تناولت1مو�س���وع1�سعوبات1التعلم1ل���دى1املرحلة1.

الثانوية1اأو1املراهقني,1وامل�سكالت1االجتماعية1واالنفعالية1التي1تتعلق1بهم.
21 تركي���ز1الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1عل���ى1مفه���وم1ال���ذات1وامله���ارات1االجتماعي���ة1مع1.

الّتطرق1للم�سكالت1املعرفية1واالنفعالية1واالجتماعية.
31 توج���ه1الدرا�س���ات1االأجنبي���ة1يف1االهتم���ام1ب���ذوي1�سعوب���ات1التعل���م1املراهقني1.

والبالغني,1والنظر1نحو1م�سكالتهم,1واحتياجاتهم1النف�سية1واالجتماعية.
41 اأك���دت1بع����ص1الدرا�سات1على1انخفا����ص1الوظائف1املعرفي���ة,1ومفهوم1الذات1,1.

وطريقة1حل1امل�سكالت1لدى1ذوي1�سعوبات1التعلم1مقارنًة1باأقرانهم1العاديني.
51 اتفق���ت1الدرا�س���ات1الت���ي1تناول���ت1مو�س���وع1الع���الج1املع���ريف1واالنفع���ايل1على1.

فاعليته���ا1يف1خف����ص1العدي���د1من1امل�س���كالت1ااملعرفية1واالنفعالي���ة1ملن1هم1يف1
املرحلة1الدرا�سية1الثانوية1وما1بعدها1.

61 اتفق���ت1الدرا�س���ات1الت���ي1تناولت1الع���الج1املع���ريف1والعق���الين1االنفعايل1على1.
تعدي���ل1طريقة1تفك���ري1ذوي1�سعوبات1التعلم1واإدراكه���م1مل�سكالتهم1والتعامل1
معه���ا,1مع1ا�ستب���دال1اأفكارهم1الالعقالني���ة1ال�سلبية1باالإيجابي���ة1خا�سة1عن1

ذاتهم.
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71 اأغل���ب1الربام���ج1العالجي���ة1القائم���ة1على1الع���الج1املعريف1والع���الج1العقالين1.
االنفعايل1مت1تطبيقها1على1على1طلبة1املرحلة1الثانوية1وما1بعدها1.

فرو�س البحث:
مما1تقدم1ميكن1�سياغة1الفرو�ص1التالية1كاإجابات1حمتملة1ملا1اأثري1من1ت�ساوؤالت1

يف1م�سكلة1البحث:
11 توج���د1ف���روق1دال���ة1اح�سائي���ا1ب���ني1القيا����ص1البع���دي1للمجموع���ة1ال�سابطة1.

والقيا����ص1البع���دي1للمجموع���ة1التجريبية1يف1مقيا�ص1م�س���كالت1ا�سطرابات1
االنتباه1مع1فرط1الن�ساط1.

21 توج���د1ف���روق1دال���ة1اح�سائي���ا1ب���ني1القيا�س���ني1القبل���ي1والبع���دي1للمجموعة1.
التجريبية1يف1مقيا�ص1م�سكالت1ا�سطرابات1االنتباه1مع1فرط1الن�ساط1.

31 ال1توج���د1فروق1دال���ة1اح�سائيا1بني1القيا�سني1البع���دي1والتتبعي1للمجموعة1.
التجريبية1يف1مقيا�ص1م�سكالت1ا�سطرابات1االنتباه1مع1فرط1الن�ساط1.

م�صطلحات الدرا�صة:
�سعوبات التعلم:

11111ين����ص1تعري���ف1اللجن���ة1الوطني���ة1االمريكي���ة1امل�سرتك���ة1ل�سعوب���ات1التعلم1
(NJCLD, 1994)1عل���ى1اأن1�سعوب���ات1التعل���م1“ه���ي1م�سطل���ح1ع���ام1ي�س���ري1اإىل1
جمموع���ة1غ���ري1متجان�س���ة1م���ن1اال�سطراب���ات1التي1تع���رب1عن1نف�سه���ا1من1خالل1
�سعوب���ات1دال���ة1يف1اكت�س���اب1وا�ستخ���دام1ق���درات1اال�ستم���اع1اأو1احلدي���ث1والق���راءة1
والكتاب���ة1واال�ست���دالل1اأو1القدرات1الريا�سية.1وهذه1اال�سطرابات1ذاتية1-1داخلية1
املن�ساأ1ويفرت�ص1اأن1تكون1راجعة1اإىل1خلل1يف1اجلهاز1الع�سبي1املركزي,1وميكن1اأن1
حت���دث1خ���الل1حياة1الف���رد,1كما1ميكن1اأن1تك���ون1متالزمة1مع1م�س���كالت1ال�سبط1
الذات���ي1وم�س���كالت1االإدراك1والتفاع���ل1االجتماع���ي,1لكن1هذه1امل�س���كالت1ال1تكّون1
وال1تن�س���ئ1بذاته���ا1�سعوب���ات1تعل���م.1وم���ع1اأّن1�سعوب���ات1التعل���م1ميك���ن1اأن1حت���دث1
متزامن���ة1م���ع1ظروف1االإعاق���ة1االأخرى1)مثل1الق�سور1احل�س���ي1اأو1التاأخر1العقلي1
اأو1ا�سط���راب1انفع���ايل1جوهري,1اأو1مع1موؤثرات1خارجية1)مث���ل:1فروق1ثقافية1اأو1
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تدري����ص1وتعلي���م1غ���ري1كاف1اأو1غري1مالئم(1اإال1اأنه���ا1اأي1�سعوبات1التعلم_1لي�ست1
نتيجة1لهذه1الظروف1اأو1املوؤثرات”)يف:1الزيات,19981(.

العلج املعريف :
11111اأ�س���ار1مليك���ه1)1741,1990(1اإىل1تعري���ف1الع���الج1املع���ريف1عل���ى1اأن���ه1“ منه���ج1
عالج���ي1يح���اول1تعديل1ال�سل���وك1الظاهر1من1خالل1التاأث���ري1يف1عمليات1التفكري1

لدى1العميل1“.

11111كم���ا1يع���ّرف1كل1م���ن1ف�سة1واأحمد)7131,2007(1الع���الج1املعريف1على1اأنه” عالج1
يع���ّدل1امل���دركات1العقلي���ة1اخلاطئ���ة1الت���ي1تكّون���ت1لدى1الف���رد,1الت���ي1جتعله1يبني1

اجتاهات1عقلية1واأ�ساليب1معرفية1تثري1لديه1�سلوكه1االنفعايل”.

11111ويع���ّرف1ع���الم1)101,2012(1الع���الج1املعريف1على1اأن���ه1“ العالج1الذي1يهدف1اإىل1
تعدي���ل1البنية1املعرفي���ة1واالأفكار1لدى1الفرد,1وم�ساعدته1عل���ى1االإدراك1ال�سحيح1

للواقع1دون1حتريف”.

العلج العقلين النفعايل:
11111هو1عالج1مرتبط1باألربت1األ�ص1املعتمد1على1فكرة1اال�سطرابات1النف�سية1ماهي1
اإاّل1نتيج���ة1الأفكار1خاطئة1وغري1عقالني���ة1م�ساحبة1لتاأثريات1على1م�ساعر1الفرد1

)الظاهر,2311,2004(.

11111و1يع���رف1اأب���و1اأ�سع���د)3001,2014(1العالج1العق���الين1االنفعايل1على1اأنه” عالج1
مبا�س���ر1موّج���ه,1ي�ستخ���دم1فنّي���ات1انفعالي���ة1ومعرفي���ة1مل�ساع���دة1الف���رد1لت�سحيح1
معتقدات���ه1اال1عقالني���ة1الت���ي1ي�ساحبه���ا1خل���ل1انفع���ايل1�سلوك���ي,1اإىل1معتق���دات1

عقالنية1ي�ساحبها1�سبط1انفعايل1و�سلوكي”.

�سعوبات النتباه مع فرط الن�ساط:
تع���رف1ا�سطراب���ات1اأو1�سعوب���ات1االنتب���اه1م���ع1ف���رط1الن�س���اط1وفق���ا1ًللدلي���ل1
الت�سخي�س���ي1االإح�سائ���ي1لال�سطرابات1العقلية1الطبع���ة1الرابعة,119941باأنها:1“ 
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من���ط1دائم1لعج���ز1اأو1�سعوبة1يف1االنتباه1و/اأو1فرط1الن�ساط1– االإندفاعية1يوجد1
ل���دى1البع����ص,1ويك���ون1اأكرث1تك���راراً,1وتواتراً,1وح���دة,1مما1يالحظ1ل���دى1االأفراد1

العاديني1من1االأقران1من1نف�ص1م�ستوى1النمو” )الزيات,20081(.

Hyperactivity1:فرط الن�ساط
توج���د1ثالث���ة1مكونات1رئي�سية1لفرط1الن�ساط,1فالعن�سر1احلركي1ي�سيع1بني1
التالمي���ذ1م���ن1امليالد1وحتى1�سن1اخلام�سة,1اأما1العن�س���ر1الثاين1والذي1يتمثل1يف1
اجلانب1املعريف1فيظهر1يف1املرحلة1االبتدائية,1حيث1ال1ي�ستطيع1التلميذ1اال�ستمرار1
يف1اأداء1املهارات1االأكادميية1اأو1اإمتام1الواجبات1املدر�سية,1اأما1العن�سر1الثالث1الذي1

يتمثل1يف1اجلانب1االجتماعي1فيظهر1ب�سدة1يف1مرحلة1املراهقة

يق�س���د1بعجز1االنتباه1عدم1قدرة1التالميذ1على1اختيار1املثريات1ذات1العالقة1
باملهارات1املطلوبة1والتي1ت�ساعدهم1يف1اال�ستمرار1واملتابعة1لتلك1املهارة1حيث1يت�ستت1
انتب���اه1التلمي���ذ1ب�سهولة1للمنبه���ات1الدخيلة1حتى1لو1كانت1ق���وة1تنبيهها1�سعيفة.

Impulsive1:الإندفاعية
1يق�س���د1به���ا1ع���دم1الكب���ح1حيث1يق���وم1التالمي���ذ1بتق���دمي1ا�ستجاب���ات1�سريعة1
جلمي���ع1املث���ريات1وامل�ستت���ات1اخلارجي���ة1والداخلية1وبالتايل1يت���م1�سرف1وحتويل1

انتباههم1عن1اجلهة1الرئي�سية1اإىل1تلك1املثريات

الطريقة والجراءات:

عينة البحث:
مت1اتباع1االإجراءات1التالية1يف1فرز1واختيار1العينة1النهائية1للدرا�سة:

اولاً:1تطبي���ق1اختب���ار1ال���ذكاء1على1جمي���ع1اأفراد1العينة1االأولي���ة1املكونة1من1)578(1
تلميذة1من1�سف1احلادي1ع�سر1ثانوي.

:1ر�س���د1درج���ات1التح�سيل1الدرا�س���ي1لنهاية1الف�س���ل1الدرا�س���ي1االأول1لعام1 ثاني�ااً
2012-12013جلمي���ع1طالب���ات1العين���ة1االأولي���ة1يف1املدار����ص1الت���ي1اخت���ريوا1منه���ا1
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جلمي���ع1املواد1االأ�سا�سية1)اللغة1العربية,1اللغ���ة1االإجنليزية,1الريا�سيات,1الرتبية1
االإ�سالمية,1املواد1االجتماعية,1كيمياء,1فيزياء,1اأحياء(.

:1ح�ساب1متو�سطات1ن�س���ب1الذكاء1ومتو�سطات1درج���ات1التح�سيل1الدرا�سي1 ثالث�ااً
لعّين���ة1الدرا�س���ة1وحتدي���د1التباع���د1بينهم���ا,1حي���ث1مت1ا�ستبع���اد1بع����ص1الطالب���ات1
الالتي1ح�سلن1على1ن�سب1ذكاء1ودرجات1حت�سيل1مرتفعة1جدا1ًاأو1منخف�سة1جدا1ً
)1درج���ات1متطرف���ة(1كي1ال1توؤثر1درجاتهم1على1املتو�س���ط1العام1ملتو�سطات1الذكاء1
والتح�سيل1الدرا�سي,1حيث1مت1ا�ستبعاد1)493(1طالبة1لت�سبح1العينة1)85(1طالبة.

:1ا�ستبع���اد1)13(1طالب���ة1يرج���ع1التباع���د1ب���ني1التح�سيل1الدرا�س���ي1والذكاء1 رابع�ااً
لديه���ن1الأ�سباب1تتعل���ق1باال�سطرابات1احلركية1اأو1�سوء1الظ���روف1البيئية,1وذلك1
بع���د1االط���الع1عل���ى1املعلوم���ات1والبيان���ات1االأولي���ة1الطبي���ة1يف1�سج���الت1املدر�سية1

للطالبة,1فاأ�سبحت1العينة1)72(1طالبة.

ا:1تطبيق1مقيا�ص1التقدير1الت�سخي�سي1)الزيات,20081(1يف1القراءة1والكتابة1 خام�ساً
والريا�سيات,1حيث1مت1ا�ستبعاد1)5(1طالبات,1لت�سبح1العينة1)67(1طالبة.

اأدوات الدرا�سة:

)�  اختبار امل�سفوفات املتتابعة:1اإعداد1جون1رافن1( John Raven ),1تقنني1
وتعريب1)عبدالروؤوف,20111(.

و�س�ف الختب�ار:1يعترب1اختب���ار1امل�سفوف���ات1املتتابعة1م���ن1اأ�سهر1اختب���ارات1الذكاء1
املتح���ررة1من1اأث���ر1الثقافة,1الأنه1ال1يعتمد1على1النواحي1اللفظية1يف1قيا�ص1الذكاء1
ب���ل1عل���ى1االأداء1العمل���ي,1وقد1اأع���دهRaven(1(1�سنه1.19381ويتك���ون1االختبار1من1
)48(1م�سفوف���ة,1كل1م�سفوف���ة1تتك���ون1م���ن1�س���كل1كب���ري1ح���ذف1من���ه1ج���زء1وعلى1
املفحو����ص1اأن1يح���د1اجل���زء1الناق�ص1من1بني1)6(1اأو1)8(1اأ�س���كال1معرو�سة.1وهذه1
امل�سفوف���ات1مق�سم���ة1اإىل1اأربع���ة1جمموع���ات,1كل1جمموع���ة1حتت���وي1عل���ى1)12(1
م�سفوف���ة1متدرج���ة1يف1ال�سعوب���ة,1من1دقة1املالحظة1و1حت���ى1الو�سول1اإىل1قيا�ص1
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اإدراك1العالق���ات1العام���ة1الت���ي1تت�س���ل1باجلوانب1العقلي���ة.1وقام���ت1عبدالروؤوف1
باإيجاد1�سدق1وثبات1هذا1االختبار1على1عينة1ا�ستطالعية,1حيث1مت1اإيجاد1ال�سدق1

التنبوؤي1ب1)0,61(1ومت1ح�ساب1معامالت1ثبات1االختبار1بعدة1طرق:
1 التطبيق1واإعادة1التطبيق,1وقد1بلغ1معامل1الثبات1)0,78(أ.
1 طريقة1التجزئة1الن�سفية,1وقد1كان1معامل1الثبات)0٫90(ب.
1 طريقة1االت�ساق1الداخلي,1وقد1بلغ1معامل1الثبات)0,89(ج.

ويت�سح1من1ذلك1اأن1االختبار1يتمتع1بدرجة1مقبولة1من1ال�سدق1والثبات.

)�  ر�س�د الدرج�ة النهائية للتح�سي���ل1الدرا�سي1جلميع1طالب���ات1العينة1االأولية1يف1
جمي���ع1امل���واد1االأ�سا�سية1)اللغ���ة1العربية,1اللغة1االإجنليزي���ة,1الريا�سيات,1الرتبية1
االإ�سالمي���ة,1املواد1االجتماعية,1كيمياء,1فيزياء,1اأحي���اء(1لنهاية1الف�سل1الدرا�سي1

االأول1لعام2013-20121

)�  مقيا�س التقدير الت�سخي�سي ل�سعوبات التعلم )اإعداد:الزيات،008)(
11111مت1اإع���داد1بطاري���ة1مقايي����ص1التقدي���ر1الت�سخي�سي���ة1ل�سعوب���ات1التعل���م1
ال�ستخدام���ه1يف1الك�سف1والت�سخي�ص1املبكر1لذوي1�سعوبات1التعلم1من1التالميذ,1
ب���دًء1م���ن1ال�س���ف1الثالث1حت���ى1التا�سع,1وه���ي1مقايي����ص1تقديرية1ثابت���ة1و�سادقة1
م���ن1الن���وع1حمكي1املرجع.1وتتك���ون1من1�سته1ع�سر1مقيا�س���ا1ًم�ستقلة,1منها1خم�سة1
مقايي����ص1تتن���اول1ا�سط���راب1العملي���ات1املعرفي���ة1اأو1�سعوب���ات1التعل���م1النمائي���ة1
املتمثل���ة1يف:1االنتب���اه,1االدراك1ال�سمع���ي,1االدراك1الب�س���ري,1االدراك1احلرك���ي,1
الذاك���رة,1وثالث���ة1اأخ���رى1تتناول1�سعوبات1التعل���م1االأكادميية:1الق���راءة,1الكتابة,1
والريا�سي���ات,1واملقيا����ص1التا�س���ع1ي�سمل1ثماين1مقايي�ص1فرعي���ة1تتناول1�سعوبات1

ال�سلوك1االنفعايل1واالجتماعي.

11111ويتك���ون1كل1مقيا����ص1م���ن1201بند1)1فقرة(1ت�س���ف1اأ�سكال1ال�سلوك1املرتبطة1
ب�سعوبات1التعلم1يف1املجال1النوعي1مو�سوع1التقدير,1وعلى1القائم1بالتقدير1قراءة1
كل1بند1واختيار1البند1الذي1ي�سف1على1اأف�سل1نحو1ممكن1مدى1انطباق1ال�سلوك1
ال���ذي1ي�سف���ه1البند1على1التلمي���ذ1مو�سوع1التقدير1ما1بني:1غالب���اً,1اأحياناً,1نادراً,1
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وال1ينطب���ق.1ويت���م1ح�س���اب1درجات1اخلام1ل���كل1مقيا�ص1عن1طري���ق1جمع1تقديرات1
املعلم���ني1اأو1االآب���اء1جلميع1البنود1)1اأمن���اط1ال�سلوك1املتمثلة1له���ذه1البنود(1وهذه1
الدرج���ات1اخل���ام1يتم1حتويلها1بعدئ���ذ1اإىل1مئينيات1وفًقا1الأ�س����ص1اإعداد1املئينيات.111
ومب���ا1اأن1املقيا����ص1يقت�س���ر1عل���ى1املرحل���ة1االبتدائي���ة1واملتو�سط���ة,1قام���ت1الباحثة1
باإ�ساف���ة1بع����ص1التعدي���الت1عل���ى1مقيا����ص1التقدي���ر1الت�سخي�س���ي1ال���ذي1يك�س���ف1

وي�سخ�ص1�سعوبات1التعلم1االأكادميية1وهي1القراءة1والكتابة1والريا�سيات.1

 ADHD Symptoms Rating14� مقيا�س �س�عوبات النتباه مع فرط الن�ساط
11Scale (ADHD-SRS) (Holland, Gimple & Merrell, 2001)

ذوي1 ت�سخي����ص1 يف1 الرائ���دة1 املقايي����ص1 م���ن1 1ADHD-SRS مقيا����ص1 يع���د1
�سعوب���ات1االنتب���اه1م���ع1ف���رط1الن�س���اط,1وقد1�سم���م1ه���ذا1املقيا�ص1خ�سي�س���ا1ًلفئة1
ذوي1�سعوب���ات1االنتب���اه1م���ع1فرط1الن�ساط1الذين1ت���رتاوح1اأعمارهم1ما1بني118-51
�سن���ة,1حي���ث1من1املمكن1االجابة1عن1عب���ارات1املقيا�ص1من1خالل1اأولي���اء1االأمور1اأو1
املعلمني,1وذلك1ي�سكل1مرونة1اأكرب1للباحثني1اأو1املتخ�س�سني1يف1جمال1ت�سخي�ص1

�سعوبات1االنتباه1مع1فرط1الن�ساط.

يتوف���ر1مقيا����ص1ADHD-SRS1ب���كل1من1اللغت���ني1االإجنليزي���ة1واالأ�سبانية,1
وه���و1يتك���ون1من1)56(1عب���ارة1تتوزع1يف1بعدين1اثنني1هم���ا1)االأول:1فرط1الن�ساط1
واالندفاعية,1والثاين:1عجز1االنتباه(,1حيث1يتكون1البعد1االأول1من1)34(1عبارة,1
والبع���د1الثاين1يتكون1من1)22(1عبارة,1وي�س���رتط1املقيا�ص1على1االأفراد1القائمني1
عل���ى1الك�س���ف1والت�سخي�ص1من1خالله1اأن1يكونوا1عل���ى1م�ستوى1عال1من1التدريب1
االأكادمي���ي1املنا�س���ب1يف1تطبي���ق1اأ�سا�سي���ات1العم���ل1البحث���ي,1وا�ستخ���دام1وتف�س���ري1
املقايي����ص1واالختب���ارات1التعليمية1والنف�سي���ة,1اإ�سافة1اإىل1االإمل���ام1بخ�سائ�ص1ذوي1

�سعوبات1االنتباه1مع1فرط1الن�ساط1واالأعرا�ص1املتواترة1لديهم.

يتواف���ق1املقيا����ص1مع1املح���ك1الت�سخي�سي1ل���ذوي1�سعوبات1االنتب���اه1مع1فرط1
الن�س���اطDSM-IV1,1ويع���د1املقيا�ص1من1املقايي�ص1التي1تك���ون1جهة1التقييم1فيها1
متع���ددة,1حي���ث1اأن���ه1ميكن1تقيي���م1الطفل1من1داخ���ل1املنزل,1فيجي���ب1اأي1من1االأب1
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اأو1االأم1اأو1كالهم���ا1عل���ى1عبارات1املقيا�ص1ومدى1تواتره���ا1الأنهما1على1دراية1كافية1
ب�سل���وك1طفلهم���ا,1كذل���ك1من1املمك���ن1اأن1يك���ون1التقييم1من1داخ���ل1املدر�سة1وعادًة1
م���ا1يك���ون1املعل���م1هو1االأن�س���ب1لالإجابة1عن1عب���ارات1املقيا�ص,1ويج���ب1اأن1يكون1من1
املعلم���ني1الذي���ن1ال1تق���ل1ع���دد1ح�س�سه���م1االأ�سبوعي���ة1ع���ن1)4(1ح�س����ص1للف�سل1
املدر�س���ي1امل���راد1تقييم���ه,1وذل���ك1ليك���ون1املعل���م1موؤه���ل1للتع���رف1عل���ى1ال�سلوكيات1
املتوات���رة1جلمي���ع1تالميذ1الف�س���ل1املدر�سي,1وذل���ك1ال�سرط1ينطب���ق1على1معلمي1
امل���واد1االأ�سا�سية1الذين1يكون1معدل1احل�س����ص1االأ�سبوعي1لديهم1مرتفعا1ًمقارنًة1

باملعلمني1االآخرين.

ي�ستخ���دم1مقيا����ص1ADHD-SRS1الأغرا�ص1الت�سخي����ص1العيادي1لالأطفال1
واملراهق���ني1الذي���ن1يعانون1من1�سعوبات1االنتباه1مع1فرط1الن�ساط,1حيث1يف�سل1
املقيا����ص1بعبارات���ه1بني1اأعرا�ص1ف���رط1الن�ساط1واالندفاعية1كبع���د1اأول,1واأعرا�ص1
عج���ز1االنتب���اه1)الت�ست���ت(1كبع���د1ث���اين,1وه���ذا1الف�س���ل1ي�سه���ل1عل���ى1القائم���ني1
بينم���ا1ميك���ن1 الت�سخي����ص,1 املبك���ر1يف1عملي���ة1 للك�س���ف1 الدوري���ة1 بالت�سخي�س���ات1
ا�ستخ���دام1املقيا�ص1الأغرا�ص1البحث1العلمي1كاأداة1تقييم1وت�سخي�ص1للتعرف1على1
ذوي1�سعوب���ات1االنتب���اه1م���ع1ف���رط1الن�س���اط,1وقد1ق���ام1الباحث1برتجم���ة1مقيا�ص1

1ADHD-SRSاإىل1اللغة1العربية.

طريقة تطبيق املقيا�س وت�سحيحه:
يج���ب1عل���ى1القائم1عل���ى1التقييم1)املعل���م,1ويل1االأمر(1اأن1تك���ون1لديه1املعرفة1
التام���ة1بالطف���ل1اأو1املراه���ق1ال���ذي1يت���م1تقييم���ه,1يب���داأ1التطبي���ق1يف1االإجاب���ة1عن1
واإ�س���م1 التلمي���ذ1 البيان���ات1االأولي���ة1يف1ال�سفح���ة1االأوىل1كاالإ�س���م1والعم���ر1ون���وع1
املدر�سة,1ثم1يقوم1ال�سخ�ص1القائم1بالتقييم1باالإجابة1عن1)56(1عبارة1يف1املقيا�ص1
)وي�سرتط1االإ�سارة1يف1�سندوق1التعليمات1اإىل1قراءة1كل1عبارة1بحر�ص1والتفكري1
مليا1ًقبل1االإجابة1عن1العبارة,1والتنبيه1باأنه1اإذا1مل1يكن1ال�سخ�ص1القائم1بالتقييم1
عل���ى1دراي���ة1كافي���ة1يف1مالحظة1�سل���وك1الطف���ل1يف1اأي1من1العب���ارات1يرجى1و�سع1
 ADHD-SRS “ال�سل���وك1ال1يح���دث”(.1وميت���از1مقيا����ص1 عالم���ة1)×(1عل���ى1
بتوفريه1للوقت1واجلهد1على1القائم1بالتقييم,1حيث1ت�ستغرق1االإجابة1على1جميع1
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عبارات1املقيا�ص1من101-115دقيقة1�سواء1كان1القائم1بالتقييم1املعلم1اأو1ويل1االأمر.
يج���ب1عل���ى1امل�سح���ح1اأن1يقوم1بت�سحي���ح1جميع1العب���ارات1للح�سول1على1

الدرجات1اخلام,1كما1يت�سح1باجلدول1التايل:
جدول )1(

ADHD-SRS1كيفية ح�شاب الدرجات اخلام ملقيا�س 
الدرجة الخاماالختيار

0السلوك ال يحدث

1يحدث السلوك مرة إلى عدة مرات بالشهر

2يحدث السلوك مرة إلى عدة مرات باألسبوع

3يحدث السلوك مرة إلى عدة مرات باليوم

4يحدث السلوك مرة إلى عدة مرات بالساعة

ث���م1يق���وم1امل�سح���ح1بو�سع1الدرجة1اخل���ام1يف1املرب���ع1غري1امل�سلل1ال���ذي1يكون1
1,)HI(1مقاب���ل1كل1عب���ارة,1حيث1يوجد1اأمام1جميع1العب���ارات1عمودان1يرمز1لالأول
ويدل1على1البعد1االأول1وهو1فرط1الن�ساط1واالندفاعية,1اأما1العمود1الثاين1يرمز1
)IN(1ويدل1على1البعد1الثاين1وهو1عجز1االنتباه,1ويكون1املربع1غري1املظلل1يف1اأي1

من1العمودين1اأمام1العبارة1هو1الدال1على1البعد1املراد1تقييمه.

ث���م1يق���وم1امل�سحح1بجمع1درجات1العبارات1يف1كل1عمود1على1حدة1من1ا�ستمارة1
التقيي���م,1ث���م1يقوم1امل�سحح1بنقل1الدرج���ات1اإىل1�سندوق1ملخ�ص1الدرجات1اخلام1
يف1اجل���زء1ال�سفل���ي1م���ن1ال�سفح���ة1االأخ���رية,1ث���م1جمع1الدرج���ات1اخل���ام1للبعدين1

وو�سعه1مبربع1الدرجة1الكلية.

11111111111111111111111:(Missing Items) التعامل مع العبارات املرتوكة

يتم1التعامل1مع1العبارات1املرتوكة1يف1النقاط1التالية:
11 عندم���ا1ي���رتك1القائم1بالتقييم1)5(1عب���ارات1اأو1اأكرث1فاإنه1يجب1على1امل�سحح1.

اأن1ال1يعتم���د1اأي1درج���ة1يف1اال�ستبان���ة1�س���واء1كان���ت1يف1اأحد1االأبع���اد1اأو1الدرجة1
الكلية.
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21 اإذا1كان���ت1العب���ارات1املرتوك���ة1)4(1عب���ارات1اأو1اأق���ل,1ميكن1للم�سح���ح1اأن1ي�سع1.
متو�س���ط1مع���دل1درجات1العبارات1التي1مت1اإكمالها1يف1البعد1الذي1تنتمي1اإليه1

العبارات1املرتوكة.

5�1الربنام���ج1العالج���ي1القائ���م1عل���ى1بع����ص1اآلي���ات1الع���الج1املع���ريف1واالنفعايل1يف1
خف�ص1امل�سكالت1االجتماعية1واالنفعالية1لدى1ذوات1�سعوبات1التعلم1.

اله�دف الع�ام م�ن الربنامج:1خف����ص1م�س���كالت1ا�سطراب���ات1االنتب���اه1مع1فرط1
الن�س���اط1لدى1ذوات1�سعوبات1التعلم1من1طالبات1ال�سف1احلادي1ع�سر1من1خالل1

ا�ستخدام1بع�ص1اآليات1العالج1املعريف1واالنفعايل.

اإعداد الربنامج: مت1اتباع1االإجراءات1التالية1من1اأجل1اإعداد1الربنامج1العالجي:
�1تطبي���ق1درا�س���ة1ا�ستطالعي���ة1عل���ى1املعلم���ات1واملدي���رات1واملدي���رات1امل�ساع���دات1
والباحث���ات1النف�سيات1واالجتماعيات1يف1املرحل���ة1الثانوية1والتي1ال1تقل1خربتهن1
ع���ن1)5(1�سن���وات,1لتحدي���د1اأك���رث1امل�س���كالت1املعرفي���ة1واالنفعالي���ة1�سيوًع���ا1ل���دى1

طالبات1املرحلة1الثانوية.

�1مت1االط���الع1على1املقايي�ص1واالختبارات1النف�سية1والرتبوية1الإعداد1مقيا�ص1
مبني1على1نتيجة1الدرا�سة1اال�ستطالعية,1والذي1يهدف1اإىل1التعرف1على1امل�سكالت1
املعرفي���ة1واالنفعالي���ة1التي1تع���اين1منها1الطالبة1ذات1�سعوب���ات1التعلم1يف1املرحلة1
الثانوي���ة,1حي���ث1ق���د1تتداخل11امل�س���كالت1املعرفية1واالنفعالي���ة1لطالبات1�سعوبات1
التعل���م1مع1امل�س���كالت1املعرفية1واالنفعالي���ة1للطالبات1العادي���ات1ب�سبب1امل�سكالت1
املتعلق���ة1واملرتبط���ة1باملرحلة1العمرية,1وعلى1ذلك1جاء1ه���ذا1املقيا�ص1للتمييز1بني1
امل�س���كالت1املعرفي���ة1واالنفعالي���ة1ال�سائعة1ب���ني1الطالبات1ذوات1�سعوب���ات1التعلم.

�1مت1االط���الع1على1بع�ص1الكت���ب1والدرا�سات1التي1تناولت1بع�ص1اآليات1العالج1
املع���ريف1واالنفع���ايل1الت���ي1تعم���ل1عل���ى1ع���الج1اأو1خف����ص1اأو1الوقاي���ة1م���ن1املعرفية1
االجتماعي���ة1واالنفعالي���ة,1واختي���ار1االإج���راءات1الت���ي1تتنا�س���ب1مع1اأف���راد1العينة1

وطبيعة1م�سكالتهن,1وو�سعها1�سمن1الربنامج.11
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�1اإع���داد1الربنام���ج1بن���اء1على1اأ�س����ص1العالج1املع���ريف1واالنفع���ايل,1حيث1عر�ص1
الربنامج1على1جمموعة1من1املحكمني1,1وذلك1بهدف1التحقق1من1مدى1مالئمة1
اجلل�س���ات1الأ�س����ص1العالج1املعريف1واالنفعايل,1وم���دى1مالئمة1اجلل�سات1للمرحلة1
العلمي���ة1)1طالب���ات1ال�س���ف1احل���ادي1ع�سر1م���ن1املرحل���ة1الثانوي���ة(1باالإ�سافة1اإىل1

قدرة1الربنامج1على1حتقيق1اأهدافة.

و�سف الربنامج:1يتكون1الربنامج1من1)18(1جل�سة1مق�ّسمة1اإىل1:
�1جل�سة1االختبار1القبلي1ملقيا�ص1ا�سطرابات1االنتباه1مع1فرط1الن�ساط

�1جل�سة1واحدة1متهيدية.
�1)14(1جل�س���ة1عالجي���ة1ل���ذوات1�سعوب���ات1التعل���م1م���ن1ال�س���ف1احل���ادي1ع�س���ر,1مت1
تطبيق1اجلل�سات1خالل1�ستة1اأ�سابيع,1بواقع1)13اأو141اأيام1اأ�سبوعًيا(1مبعدل1جل�سة1

اأو1جل�ستني1يف1اليوم.
�1جل�سة1االختبار1البعدي1ملقيا�ص1ا�سطرابات1االنتباه1مع1فرط1الن�ساط
�1جل�سة1االختبار1التتبعي1ملقيا�ص1ا�سطرابات1االنتباه1مع1فرط1الن�ساط

م�دة اجلل�س�ة:11بلغت1م���دة1اجلل�سة1الواح���دة1)140دقيقة(,1بحي���ث1متثل1اجلل�سة1
ح�س���ة1درا�سي���ة1كامل���ة,1واأحياًن���ا1تكون1اجلل�سة1عب���ارة1عن1جل�ست���ني1بحيث1ت�سمل1
ح�ست���ني1درا�سيت���ني1م���ع1اإعط���اء1الطالب���ات1وق���ت1ا�سرتاح���ة1ب���ني1احل�ست���ني1ملده1

)110دقائق(.

عنا�سر اجلل�سة:

)� عنوان اجلل�سة: ميثل1عنوان1امل�سكلة1املراد1تعديلها1وحت�سينها.
)� الهدف العام:1يعرب1عّما1يتوقع1من1الطالبة1اأن1تقوم1به1وتنجزه1بعد1االنتهاء1

من1الن�ساط1التدريبي1للجل�سة.
)� الإج�راءات امل�س�تخدمة:1وه���ي1اإج���راءات1يت���م1ا�ستخدامه���ا1لتحقي���ق1اأهداف1

اجلل�سة,1ومن1االإجراءات1التي1مت1ا�ستخدامها1يف1الربنامج:

� لع�ب الأدوار Role playing:1ه���و1طريق���ة1تت�سم���ن1األع���اب1وحم���اكاة1ومتثيل,1
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وتت�سل1هذه1الطريقة1ات�سااًل1مبا�سًرا1بحياة1الطالب,1وتعمل1على1اإمناء1�سخ�سيته1
وتكوين1�سلوكه,11وت�ستخدم1هذه1الطريقة1بغر�ص1اإمناء1العقل1عند1الطالبة1كما1
ي���رى1بياجي���ه,1وت�سه���ل1حمتوى1التعل���م,1وفهمه1م���ن1قبلهم,1حي���ث1ي�سبح1اللعب1
والتمثي���ل1م���ن1االأفع���ال1اأو1االأدوار1املتبادلة1ب���ني1الطالب1ورفاقه,1وه���ذه1امل�ساركة1

تك�سب1الطالب1قواعد1و�سوابط1ال�سلوك1ذات1ال�سلة1بهذه1االأدوار.

� التغذية الراجعة 11:1Feed Backوهو1عبارة1عن1معرفة1النتائج1ومدى1النجاح1
يف1اأداء1العمل1املطلوب,1وعادة1ما1تعطى1يف1نهاية1االأداء,1اأي1بعد1اأن1تنتهي1الطالبة1
م���ن1القي���ام1باال�ستجاب���ة.11وي�ستخ���دم1مفه���وم1التغذي���ة1الراجع1لو�س���ف1نوع1من1
التفاع���ل1املتب���ادل1بني1نوع���ني1اأو1اأكرث1من1االأحداث,1حي���ث1ي�ستطيع1حدث1مّعني1
)1ا�ستجاب���ة1املتعل���م1(1اأن1يبع���ث1ن�ساًط���ا1الحًق���ا1)تقيي���م1اال�ستجاب���ة(,1وه���ذا1يوؤثر1
بدوره1بطريقة1راجعة1اأو1باأثر1رجعي1على1اال�ستجابة1ال�سابقة1اأو1الن�ساط,1فيعيد1

توجيهه1اإذا1انحرف1عن1الهدف.

التعزيز الإيجابي  Positive Reinforcement:1وهو1عبارة1عن1اإ�سافة1اأو1ظهور1
مث���ري1حمب���ب1بع���د1ال�سلوك1مبا�س���رة,1مما1ي���وؤدي1اإىل1زيادة1احتم���ال1حدوث1ذلك1
ال�سلوك1يف1امل�ستقبل1باملواقف1املماثلة,1وهناك1اأنواع1من1املعززات1االإيجابية1وهي:

�1املعززات1االأولية:1االأطعمة,1احللويات,1امل�سروبات.

�1املع���ززات1االجتماعي���ة:1كاملع���ززات1اللفظي���ة1وه���ي1امل���دح1والثناء,1واملع���ززات1غري1
اللفظية1وهي1االبت�سامات,1تعبريات1الوجه,1حركة1الراأ�ص1التي1تدل1على1املوافقة.
التعل�م التع�اوينCooperative Learning1:11يعت���رب1التعل���م1التع���اوين1من1
املتطلب���ات1الرئي�سية1لتعلم1طلبة1ذوي1�سعوب���ات1التعلم1يف1املدار�ص1العادية,1فمن1

ا1مع1بع�ص1. خالله1تعمل1الطالبات1كمجموعة1يعمل1اأع�ساوؤها1بع�سً

امله���ارات1 تك���ون1 لك���ي1 1:Homework Assignments املنزلي�ة1 امله�ام 
وال�سلوكي���ات1اجلدي���دة1الت���ي1اكت�سبتها1الطالب���ة1من1خالل1اجلل�س���ات1العالجية1
ذات1فاعلي���ة1يف1حياته���ا,1فمن1املهم1تركيز1االهتم���ام1على1املهام1املنزلية,1فهي1التي1
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ت�سم���ن1تعميم1ممار�ستها1ملا1اكت�سبت���ه1حديًثا1من1املعارف1واالجتاهات1يف1خمتلف1
املج���االت,1فاملُعال���ج1ي�ساع���د1الطال���ب1يف1تقيي���م1م���دى1ق���درة1الطالب1عل���ى1القيام1
بتعمي���م1م���ا1تعّلمته1يف1جماالت1حياتها1املختلفة,1فقد1يكون1اأداء1الطالبة1اأو1الفرد1
جّي���ًدا1يف1اجلل�س���ة,1ولكن1لي�ص1بال�سرورة1اأن1يكون1بنف�ص1امل�ستوى1عند1ممار�ستها1

يف1حياتها1اليومية

ح�ل امل�س�كلتProblem Solving1:1اأ�سلوب1حل1امل�س���كالت1يعترب1من1اأ�ساليب1
تعدي���ل1ال�سل���وك1املع���ريف,1فه���و1ي�سم���ل1تنمي���ة1مه���ارات1ح���ل1امل�سكالت1م���ن1خالل1
تطوي���ر1ا�سرتاتيجيات1عامة1منا�سبة1للتعام���ل1مع1امل�سكالت1واإيجاد1حلول1لها1يف1

حال1مواجهتها.

التخّي�ل:1عملية1عقلية1تق���وم1على1ان�ساء1عالقات1جديدة1بني1اخلربات1وتنظيمها1
يف1�س���ور1و1اأ�س���كال1لي�ص1للفرد1خربة1بها1من1قب���ل.1ويعتمد1على1ا�سرتجاع1املتعلم1
لل�س���ور1احل�سي���ة1املختلف���ة”.1ويعت���رب1اإث���ارة1اإرادي���ة1واعي���ة1النطباع���ات1ال�سع���ور1
العقل���ي1م���ن1اأجل1تغيري1ال���ذات,1فالتخيل1يت�سمن1ثالث1خط���وات1اأ�سا�سية1وهي:1
ا�سرتخ���اء1اجل�س���م,1ت�سفية1الذهن1م���ن1الت�سوي�سات1واال�سطراب���ات,1واإثارة1�سور1
عقلي���ة1اإيجابي���ة.11وي�ساع���د1التخيل1يف1خلق1�سورة1ذاتي���ة1اإيجابية,1والتخل�ص1من1
االأف���كار1ال�سلبي���ة,1كما1اأنه1يعزز1فر�سة1الفرد1يف1اال�ستف���ادة1الق�سوى1من1طاقاته1

وامكانياته.

احل�وار والنقا��س:1احل���وار1عبارة1ع���ن1حديث1يتناول���ه1طرفان1اأو1اأك���رث1عن1طريق1
ال�س���وؤال1واالإجاب���ة1حول1مو�سوع1مع���ني,1فيتبادالن1الكالم1والنقا����ص1حولة,1وقد1
ي���وؤدي1اإىل1نتيج���ة1اأو1ق���د1ال1يقتنع1مب���ا1قيل1يف1هذا1املو�س���وع.1والنقا�ص1عبارة1عن1
فه���م1وحتلي���ل1وتف�سري1مو�س���وع1اأو1فكرة1اأو1م�سكلة1بني1�سخ�س���ني1اأو1اأكرث,1وبيان1
موطن1االختالف1واالتفاق1فيما1بينهم1عن1املو�سوع1الذي1يتم1مناق�سة.11فاحلوار1
والنقا����ص1ي�ساع���د1على1حتدث1الطالبات1يف1املوا�سي���ع1التي1تهمهم,1وامل�ساكل1التي1
ت�سغله���م,1فه���ي1ت�ساعد1الط���الب1على1تفهم1م�سكالتهم1والتعام���ل1معها,1وت�ساعد1

على1اكت�ساب1ومتكني1مهارات1االت�سال,1خا�سة1مهارات1اال�ستماع1والتحدث.
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املناق�سة اجلماعية:1املناق�سة1اجلماعية1هي1مناق�سة1متحّكم1بها,1حتدث1يف1مكان1
مع���ني)1قاع���ة1اأو1�سف1درا�سي(1بقياده1اأح���د1االأفراد,1بغر�ص1اإث���ارة1تفكري1الطلبة1
ع���ن1املعلوم���ات1واالأف���كار1واالآراء1وامل�سكالت1املطروحة,1يف1اإط���ار1حتقيق1االأهداف1
املعرفية1والوجدانية.11كما1اأنها1تخدم1يف1توجيه1تفكري1الطلبة1للوجهة1ال�سحيحة1
عند1االإجابة,1واإثارة1دافعيتهم1نحو1التعّلم,1وتثبيت1ومراجعة1معارفهم1ال�سابقة.11
واالأداة1االأ�سا�سية1للمناق�سة1اجلماعية1هي1االأ�سئلة1مب�ستوياتها1املعرفية1املختلفة,1

وكذلك1احلوافز1اللفظية1والغري1لفظية.

كما مت ا�ستخدام الفنيات التالية يف الربنامج:

)- جدول�ة الن�س�اطات :1ويتم1ذلك11باأن1يطل���ب1املعالج1من1املتعالج1اأن1ي�سجل1يف1
�سج���ل1اأداء1يوم���ي1اأو1اأ�سبوع���ي1ما1قام1به1يف1كل1�ساعة1م���ن1اليوم,1واأن1يعطي1ن�سبة1
لكل1فعالية1من1حيث1االإتقان1والر�سا1مبقيا�ص1من1�سفر1اإىل1ع�سرة,1حينما1يقدم1
�سج���ل1الن�س���اط1الأول1م���رة1,1ُيطل���ب1م���ن1املتعالج1ع���ادة1اأن1يعد1�سج���اًل1للن�ساطات1
االأ�سا�سي���ة1دون1حماول���ة1اإج���راء1اأي1تغي���ري1وتت���م1:مراجع���ة1املعطي���ات1يف1جل�س���ة1

العالج1التالية1.

 )- ن�س�بة الإتق�ان والر�س�ا:1ويتم1ذلك1باأن1يطل���ب1املعالج1م���ن1املتعالج1ت�سجيل1
درجة1االإتقان1والر�سا1على1اال�ستمارة1مبقيا�ص1مئوي1موؤلف1من11خم�ص1اأو1ع�سر1
درج���ات1ل���كل1منهم���ا,1وه���ذا1ما1ي�ساع���د1املتعالج1على1دف���ع11نح���و1اإدراك1النجاحات1

اجلزئية1والدرجات1القليلة1من1املتعة

)- املقيا��س املزدوج :1ت�ساعد1ه���ذه1التقنية1يف1روؤية1تفكري1املتعالج1من1منظار1
خمتل���ف,1كم���ا1تك�سف1ع���ن1عدم1واقعية1اأف���كاره1.1فاالإن�سان1غالبا1ًم���ا1ي�سع1لنف�سه1
مقايي����ص1عالي���ة,1غ���ري1م�سجعة1ت�سع���ره1بالرغب���ة1باالن�سحاب1واالإق���رار1بالعجز.1

عك�ص1ما1ي�سعه1لالآخرين1من1ت�سهيالت1وم�ساندة.

4- املهام املتدرجة: وت�ستخدم1هذه1التقنية1عندما1يواجه1املتعالج1عماًل1يبدو1
ل���ه1�سعب���اً,1ويت���م11ذلك1بتجزئ���ة1الهدف1ال�سلوك���ي1اإىل1خطوات1�سغ���رية1متتابعة,1
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ميك���ن1تنفيذه���ا1خطوة1واحدة11يف1كل1مرة1و�س���واًل1اإىل1الهدف1املرجو,1وُي�ستخدم1
تعيني1الواجبات1املتدرجة1مع1االأ�سخا�ص1امل�سطربني1على1نحو1منوذجي1كاأ�سلوب1
حلل1امل�سكالت,1وميكن1لهذه1الطريقة1التدريجية1ف�ساًل1عن1االأ�ساليب1املعرفية1
مث���ل1اأ�سلوب1طرح1االأ�سئلة1ال�سقراطي1وت�سجي���ل1االأفكار1اأن1جتدد1ن�ساط1املتعالج1

وتركز1طاقته1ب�سورة1منتجة,1وبالتايل1ترفع1من1مزاجه.

5-التدري�ب عل�ى امله�ارات الجتماعي�ة:1اإذا1كان1اختب���ار1الواقع1مهم���اً,1وكان1
بع����ص1املتعاجل���ني11يفتقرون1اإىل1مهارات1حم���ددة1فاإن1من1واجب1املعالج1م�ساعدة1
ه���وؤالء1املتعاجل���ني1على1اكت�س���اب1هذه1امله���ارات,1والتي1قد1تبداأ1م���ن1اإلقاء1التحية1

بال�سكل1املرغوب1حتى1التدريب1على1مهارات1احلوار1والتوا�سل.

)-التدري�ب على توكيد الذات : وتفيد1هذه1التقنية1مع1املتعاجلني1امل�سطربني1
والقلق���ني,1وذل���ك1بالرتكيز1على1التعبري1عن1م�ساعرهم,1واآرائهم1تعبريا1ًمبا�سرا1ً
وباأ�سلوب1مقبول1اجتماعيا1,1وت�ساعد1التوكيدية1على1حتقيق1اأكرب1قدر1ممكن1من1
الفاعلية1والنجاح1عندما1يدخل1االإن�سان1يف1عالقات1اجتماعية1مع1االآخرين,1فال1
يكون1�سحية1ملوقف1خاطئ1من1�سنع1االآخرين,1ودوافعهم1يف1مثل1هذه1املواقف.1

7- ت�س�تت النتباه:1يعترب1االإلهاء1مهارة1اإزاح���ة1ولي�ص1منهجا1ًلتغيري1التفكري1
غ���ري1الواقع���ي,1لذلك1ه���و1م���ن1الن�ساطات1البديل���ة1)مث���ل1اال�ستم���اع1اإىل1املذياع,1
اال�ستم���اع1اإىل1الفكاه���ات,1ح���ل1كلم���ات1متقاطعة,1لعب���ة1ريا�سية,1ت�سلي���ة1ما(1التي1
ميكنها1ب�سكل1موؤقت1اأن1تلهي1املتعالج1عن11االأفكار1االقتحامية1اأو1التاأمالت1اأو1اأية1

معرفيات1اأخرى1خمتلة1وظيفياً.1

8- ا�س�تخدام الدعاب�ة)1Humor(:1ويت���م1ذلك1عن1طريق1املغ���االة1فيما1يقوله1
املتعل���ج1اإىل1درج���ة1م�سحكة,1اأو1مترير1فكاه���ة,1اأو1تعليقات1فكاهية,1ومّت1ا�ستخدام1
ه���ذه1التقني���ة1يف1ه���ذا1الربنام���ج1م���ع1بع����ص1املتعاجلني,1عل���ى1اعتب���ار1اأن1الدعابة1

و�سيلة1لهٍو1اأكرث1منها1و�سيلة1ملواجهة1امل�سكلة.
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9- مواجه�ة الواقع:هنالك1اأحي���ان1ال1بد1من1تو�سيع1بع�ص1التدريبات1ال�سلوكية1
اإىل1خ���ارج1غرف���ة1الع���الج,1وباإم���كان1املعالج1هن���ا1اأن1يذهب1مع1املتعال���ج1اإىل1موقع1
احل���االت1الت���ي1يخ�ساه���ا,1فيمكن1الذهاب1مث���اًل1اإىل1مطع���م1اأو1اأن1يذهب1معه1اإىل1
موقع1ت�سوق1يخ�ساه,1اإ1ن1التعر�ص11للحياة1العملية1ميكن1اأن1يربط1بني1التدريب1

داخل1املدر�سة1وخارجها1وبني1الواجب1املنزيل1والتجربة1املعملية.

0)- التدري�ب على ال�س�رتخاء: ويتم1ذلك1بتعليم1املتعال���ج1مترينات1اال�سرتخاء1
خ���الل1اجلل�سة1العالجي���ة,1اأو1اإعطاءه1�سريطا1ًم�سجاًل1�سوتي���ا1ًمنا�سبا1ًله1ميّكنه1

من1ممار�سة1هذه1التدريبات1لوحده.

))- حل امل�س�كلت:1تفيد1ه���ذه1التقنية1املتعاجلني1الذي���ن1يفتقرون1ملهارات1يف1
حل1م�سكالتهم,1عن1طريق1تعليمهم1�سل�سلة1من1اخلطوات1ت�ساعدهم1على1امل�سي1
يف1التفك���ري1يف1امل�س���كالت1واحلل���ول,1ومل�ساعدته���م1عل���ى1التاأقل���م1م���ع1م�سكالته���م1

بطريقة1بّناءة1اأكرث1وميكن1اأن1ي�سرح1املعالج1للمتعالج1خطوات1حل1امل�سكالت.

نتائج البحث:

نتائج الفر�س الأول:
11ين����ص1الفر����ص1االأول1عل���ى1اأن���ه:1»1توجد1ف���روق1دالة1اح�سائي���ا1بني1القيا�ص1
البع���دي1للمجموع���ة1ال�سابط���ة1والقيا����ص1البع���دي1للمجموع���ة1التجريبي���ة1يف1
مقيا����ص1م�س���كالت1ا�سطراب���ات1االنتباه1مع1فرط1الن�س���اط1.1وللتحقق1من1�سحة1
ه���ذا1الفر�ص1مت1ا�ستخدام1اختبار1مان1ويتنيMann-Whitney(1(1ملعرفة1داللة1
الف���روق1احلا�سل���ة1ب���ني1متو�سط���ات1املجموعتني,1وج���اءت1النتائج1كم���ا1باجلدول1

التايل:
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جدول )2(
نتائ��ج اختبار مان ويتني للفروق بني درج��ات املجموعتني على مقيا�س ا�شطرابات االنتباه 

مع فرط الن�شاط )القيا�س البعدي)

البعد

المجموعة الضابطة 
 (13=n)

 المجموعة التجريبية
(n=10)قيمة

(U)
قيمة
(W)

قيمة
(Z)

 مستوى
الداللة  مجموع

الرتب
 متوسط
الرتب

 مجموع
الرتب

 متوسط
الرتب

فرط النشاط 
واالندفاعية

200.5015.4275.507.5520.5075.502.81-.004

030.-19114.69858.5030852.17عجز االنتباه

000.-209.5016.1266.506.6511.5066.503.32الدرجة الكلية

يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1ال�ساب���ق1وجود1ف���روق1دال���ة1اح�سائيا1ب���ني1املجموعتني1
يف1اأبع���اد1مقيا����ص1ا�سطراب���ات1االنتباه1م���ع1فرط1الن�ساط1والدرج���ة1الكلية1وذلك1
املجموعة1ال�سابطة,1حيث1اأن1الدرجة1املرتفعة1تدل1على1ارتفاع1م�ستوى1ا�سطراب1

االنتباه1مع1فرط1الن�ساط.

نتائج الفر�س الثاين:
11ين����ص1الفر����ص1الثاين1عل���ى1اأنه:1توجد1فروق1دال���ة1اح�سائيا1بني1القيا�سني1
القبلي1والبعدي1للمجموعة1التجريبية1يف1مقيا�ص1م�سكالت1ا�سطرابات1االنتباه1
م���ع1ف���رط1الن�س���اط1.1وللتحق���ق1م���ن1�سح���ة1ه���ذا1الفر����ص1مت1ا�ستخ���دام1اختب���ار1
اختب���ار1ولكوك�سون1للعينات1املرتبطة1للفروق1بني1متو�سطات1رتب1الطالبات1من11
املجموع���ة1التجريبية1على1موقفي1القيا�ص1القبل���ي1والبعدي1ملقيا�ص1ا�سطرابات1

االنتباه1مع1فرط1الن�ساط,1وجاءت1النتائج1كما1باجلدول1التايل:
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جدول )3(
نتائ��ج اختب��ار ولكوك�ش��ون للعين��ات املرتبطة للفروق ب��ني متو�شطات رت��ب الطالبات من  
املجموع��ة التجريبي��ة على موقفي القيا�س القبل��ي والبعدي ملقيا�س ا�شطراب��ات االنتباه مع 

فرط الن�شاط
العددالبعد

 مجموع
الرتب

 متوسط
الرتب

 Z قيمة      
 مستوى
الداللة

 فرط النشاط
واالندفاعية

7426الرتب السالبة*

2.32-.020 231.50الرتب الموجبة**

1المتساوية***

عجز االنتباه

10555.5الرتب السالبة*

2.82-.005 000الرتب الموجبة**

0المتساوية***

الدرجة الكلية

9546الرتب السالبة*

2.70-.007 111الرتب الموجبة**

0المتساوية***

** البعدي< القبلي                     *** البعدي= القبلي * البعدي> القبلي       

يت�سح1من1اجلدول1ال�سابق1وجود1فروق1دالة1اح�سائيا1بني1القيا�سني1القبلي1
والبع���دي1البعاد1مقيا�ص1ا�سطرابات1االنتباه1م���ع1فرط1الن�ساط1والدرجة1الكلية1

وذلك1ل�سالح1القيا�ص1القبلي.

نتائج الفر�س الثالث:
ين�ص1الفر�ص1الثالث1على1اأنه1:1ال1توجد1فروق1دالة1اح�سائيا1بني1القيا�سني1
البع���دي1والتتبع���ي1للمجموع���ة1التجريبي���ة1يف1مقيا����ص1م�س���كالت1ا�سطراب���ات1
االنتباه1مع1فرط1الن�ساط,1وللتحقق1من1�سحة1هذا1الفر�ص1مت1ا�ستخدام1اختبار1
ولكوك�س���ون1للعين���ات1املرتبط���ة1ملعرف���ة1دالل���ة1الف���روق1احلا�سلة1ب���ني1متو�سطي1
درجات1املجموعة1التجريبية1على1مقيا�ص1ا�سطرابات1االنتباه1مع1فرط1الن�ساط1
يف1القيا�سني1البعدي1والتتبعي,1وجاءت1النتائج1كما1هو1مو�سح1باجلدول1التايل:
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جدول  )4( 
نتائ��ج اختب��ار ولكوك�ش��ون للعين��ات املرتبطة للفروق ب��ني متو�شطات رت��ب الطالبات من 
املجموع��ة التجريبية على موقف��ي القيا�س البعدي والتتبعي ملقيا���س ا�شطرابات االنتباه مع 

فرط الن�شاط.
قيمة Zمتوسط الرتبمجموع الرتبالعددالبعد

مستوى 
الداللة

فرط النشاط 
واالندفاعية

5183.6الرتب السالبة*

1.59-111. 133الرتب الموجبة**

4المتساوية***

عجز االنتباه

518.53.7الرتب السالبة*

77.-439. 29.54.75الرتب الموجبة**

3المتساوية***

الدرجة الكلية

122الرتب السالبة*

1.13-251. 382.67الرتب الموجبة**

6المتساوية***

** البعدي< القبلي                     *** البعدي= القبلي * البعدي> القبلي       

يت�س���ح1م���ن1اجلدول1ال�سابق1ع���دم1وجود1فروق1دالة1اح�سائي���ا1بني1القيا�سني1
البعدي1والتتبعي1الأبعاد1مقيا�ص1ا�سطرابات1االنتباه1مع1فرط1الن�ساط1والدرجة1

الكلية.

مناق�صة النتائج:
يظه���ر1التالميذ1الذين1يعان���ون1من1�سعوبات1التعلم1ق�س���ورا1ًمنائيا1ًوا�سحا1ً
يف1العملي���ات1املعرفي���ة1عند1مقارنته���م1بالتالميذ1العاديني,1وق���د1يرجع1ذلك1اإىل1
خل���ل1وظيف���ي1يف1اجله���از1الع�سب���ي1املرك���زي,1ال���ذي1يوؤث���ر1ب���دوره1عل���ى1العمليات1
املعرفي���ة1كاالنتب���اه1واالإدراك1والذاك���رة,1ونتيج���ًة1للق�سور1يف1العملي���ات1املعرفية1
يواجه1التلميذ1العديد1من1ال�سعوبات1التي1تعيق1اكت�سابه1للمدخالت1التدري�سية1
بطريق���ة1مالئم���ة,1وه���ذه1ال�سعوب���ات1وامل�س���كالت1ت���وؤدي1بدوره���ا1اإىل1�سعوب���ات1
اأكادميي���ة1توؤث���ر1عل���ى1التح�سيل1االأكادميي1للتلميذ,1ومن1ث���م1البد1من1ا�ستدراك1
ومعاجل���ة1ال�سعوب���ات1االأكادميي���ة1من1خ���الل1الك�سف1عل���ى1ال�سعوب���ات1النمائية1
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يف1وق���ت1مبك���ر1م���ن1املراحل1املدر�سي���ة1للتلميذ,1وقب���ل1ا�ستفحال1ه���ذه1ال�سعوبات1
وتاأثريه���ا1على1امكانيات1وقدرات1التلميذ,1واأن1تو�سع1احللول1املنا�سبة1والربامج1
العالجي���ة1قب���ل1اأن1يتعر�ص1التلميذ1باالإحباط1من1تكرار1ف�سله1وتاأثري1ذلك1�سلبا1ً

على1مفهوم1وتقدير1الذات1لديه.

حي���ث1ت�س���ري1نتائ���ج1الدرا�سات1ال�سابق���ة1واالأطر1النظرية1يف1جم���ال1�سعوبات1
التعل���م1ب���اأن1اأي1خلل1يف1عملي���ة1االنتباه1يوؤدي1اإىل1�سعوبات1تعل���م1اأكادميية,1حيث1
يتطل���ب1من1التلمي���ذ1الكت�ساب1املدخ���الت1التدري�سية1بذل1جه���دا1عقليا1للرتكيز1
مل���ا1يقوم1املعلم1ب�سرحه,1واأي1خل���ل1يف1وظائف1االنتباه1يوؤدي1اإىل1انحراف1الرتكيز1
نحو1الت�ستت1واالندفاعية,1مما1يرتتب1عليه1م�سكالت1يف1مهارات1التعلم1تقود1اإىل1
�سعوبات1التعلم.1فاإّن1العالقة1بني1�سعوبات1التعلم1واالنتباه1عالقة1وثيقة,1حيث1
حتت���ل1�سعوب���ات1االنتباه1موقعا1ًمركزيا1ًبني1�سعوبات1التعل���م,1اإىل1حد1اأن1الكثري1
م���ن1امل�ستغلني1مبي���دان1الرتبية1اخلا�س���ة1ب�سفة1عامة,1و�سعوب���ات1التعلم1ب�سفة1
خا�سة1يرون1اأّن1�سعوبات1االنتباه1تقف1خلف1الكثري1من1اأمناط1�سعوبات1التعلم,1
وقد1يرجع1ذلك1اإىل1اأّن1العجز1يف1االنتباه1ميثل1اأهم1امل�سكالت1املعرفية1التي1توؤثر1
 (McConaught1سلب���ا1ًعلى1عمليتي1االإدراك1والذاكرة,1وذلك1يتوافق1مع1درا�سة�
(et al., 2011,11الت���ي1ت�س���ري11اإىل1اأن1ق�س���ور1االنتب���اه1مع1فرط1الن�ساط1هو1�سبب1

رئي�ص1يف1�سعف1االأداء1االأكادميي1للتالميذ1من1ذوي1�سعوبات1التعلم.1

اإن1الك�سف1املبكر1عن1التالميذ1ذوي1�سعوبات1التعلم1ي�سهل1على1االأخ�سائيني1
الرتبوي���ني1والنف�سيني1التعامل1مع1ال�سعوبات1االأكادميية1والنمائية1التي1يعاين1
منه���ا1التلمي���ذ,1فالك�س���ف1املبك���ر1عن1ال�سعوب���ات1النمائي���ة1يتيح1الفر�س���ة1لو�سع1
الربام���ج1التعليمي���ة1الت���ي1تعتم���د1عل���ى1ا�سرتاتيجي���ات1تعوي�سي���ة1تتنا�س���ب1م���ع1
الق���درات1الفردية1للتلميذ,1ومتكنه1من1اكت�ساب1املادة1التعليمية1بطريقة1تتجنب1
مواط���ن1الق�س���ور1لديه,1ومن1ثم1فعدم1التعرف1على1التالميذ1من1ذوي1�سعوبات1
التعل���م1يف1مراح���ل1عمري���ة1مبكرة1ق���د1يوؤدي1اإىل1�سعوب���ات1اأكرث1ت�سعب���ا1ًوتعقيداأً,1
وجتع���ل1م���ن1مهمة1اأخ�سائي1�سعوبات1التعلم1اأك���رث1�سعوبة,1ففي1مراحل1ما1قبل1
املدر�س���ة1ميك���ن1اأن1يع���اين1الطف���ل1من1�سعوب���ات1منائية1ق���د1ت���وؤدي1اإىل1�سعوبات1
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اأكادميي���ة,1ك�سعوب���ات1االنتب���اه1مع1فرط1الن�س���اط1التي1توؤدي1ع���ادًة1اإىل1�سعوبات1
التعل���م1االأكادميي���ة,1وه���ذا1يتطلب1و�سع1الربام���ج1العالجية1قبل1ف���وات1الفر�ص1
11ADHD-SRS1العالجي���ة1املتاحة,1وقد1قامت1الدرا�سة1احلالية1باإعتماد1مقيا�ص
لت�سخي����ص1ذوي1�سعوب���ات1االنتب���اه1مع1ف���رط1الن�ساط1يف1التنبوؤ1ب���ذوي1�سعوبات1
التعل���م1,1وميك���ن1للمقيا����ص1اأن1يتعرف1على1التالميذ1م���ن1ذوي1�سعوبات1االنتباه1
م���ع1ف���رط1الن�س���اط1يف1مراحل1عمرية1مبك���رة11ابتداًء1من1�س���ن1اخلام�سة1اإىل1�سن1
الثامن���ة1ع�س���ر1دون1احلاج���ة1للح�سول1عل���ى1درج���ات1التح�سيل1االأكادمي���ي1اأثناء1
الت�سخي�ص,1وعلى1اأ�سا�ص1اأّن1من1خالل1�سعوبات1االنتباه1مع1فرط1الن�ساط1ميكن1
ت�سخي����ص1�سعوبات1التعلم1ا�ستنادا1ًللعالقة1بني1ال�سعوبات1النمائية1وال�سعوبات1
االأكادميية1)عالقة1�سبب1ونتيجة(,1وا�ستنادا1ًلنتائج1الدرا�سة1احلالية1والدرا�سات1
ال�سابقة,1كما1اأ�سارت1درا�سة1(Gau et al, 2010),1للعالقة1بني1�سعوبات1االنتباه1
مع1فرط1الن�ساط1واالأداء1االأكادميي,1حيث1اأ�سارت1الدرا�سة1التي1اأقيمت1يف1تايوان1
عل���ى1تالمي���ذ1ت���رتاوح1اأعماره���م1م���ا1ب���ني61-115�سن���ة,1اإىل1اأن1التالمي���ذ1من1ذوي1
�سعوب���ات1االنتباه1مع1فرط1الن�ساط1لديهم1مع���دل1اأكرب1من1امل�سكالت1ال�سلوكية1
والعاطفي���ة1وق�س���ور1اأكادمي���ي1وا�س���ح1ودال1عن���د1مقارنتهم1بالتالمي���ذ1الذين1ال1

يعانون1من1�سعوبات1االنتباه1مع1فرط1الن�ساط.1

كم���ا1ميك���ن1مناق�س���ة1النتائج1يف1�س���وء1ا�ستخ���دام1الربنامج1املنا�س���ب1حيث1مت1
االعتم���اد1على1جمموعة1من1اآليات1العالج1املعريف1واالنفعايل1يف1خف�ص1م�سكالت1
االنتباه1وفرط1الن�ساط1لدى1املجموعة1التجريبية,1والذي1اأدى1بدوره1اإىل1وجود1
ف���روق1دال���ة1اح�سائي���ا1ب���ني1املجموعت���ني,1فنالحظ1وج���ود1انخفا����ص1ملمو�ص1يف1
الن�س���اط1الزائد1وفرط1احلركة,1وكذلك1يف1االندفاعية1كما1امتد1تاأثريه1يف1زيادة1
االنتباه1من1حيث1املدى1والرتكيز,1وقد1يف�سر1امتداد1اأثر1الربنامج1االيجابي1على1
هذه1امل�سكالت1اإىل1اأن1االآليات1التي1مت1ا�ستخدامها1فقد1ا�ستفادت1منها1الطالبات1يف1
ت�سحيح1مدركاتهن1واأفكارهن1ومعارفهن,1وبالتايل1اأ�سبحن1قادرات1على1تعميم1
ه���ذه1االأ�سلوب1املتبع1يف1تعديل1االأف���كار1الالعقالنية1وا�ستبدالها1باأفكار1عقالنية1
�سحيح���ة1اأدى1اإىل1التح�س���ن1م���ن1خ���الل1انخفا����ص1بع����ص1م�س���كالت1االندفاعية1
وف���رط1الن�س���اط1الت���ي1تع���اين1منه���ا1الطالب���ات1ذوات1�سعوب���ات1التعل���م.11وي���رى1
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1Lopez (2002)اإن1التدخ���الت1العالجي���ة1املنا�سبة1ت�ساع���د1على1تركيز1الطالب1
بقدرات���ه1واأف���كاره1االيجابي���ة1ب���داًل1م���ن1خ���ربات1الف�س���ل1واالحب���اط,1وتاأثرياتها1
ال�سلبي���ة1عل���ى1ال�سلوكي���ات1املعرفي���ة1واالنفعالي���ة,1وهذا1م���ا1ركزت1علي���ه1الدرا�سة1
احلالية,1فظهرت1الفروق1الوا�سحة1بني1املجموعتني1التجريبية1وال�سابطة1التي1

مل1تقدم1لها1اآليات1العالج1املعريف1واالنفعايل.1

وي�س���ري1الع���دل1ع���ادل1)2012(1اإىل1بع����ص1اخل�سائ����ص1وامل�س���كالت1ال�سلوكية1
الت���ي1ه���دف1الربنام���ج1العالج���ي1احل���ايل1يف1خف�سه���ا1مث���ل1الت�س���رع1والته���ور1يف1
االإجاب���ات1دون1تفك���ري,1وعلى1ذلك1ج���اء1الربنامج1لتح�سني1مه���ارات1الطالبات1يف1
ال���رتوي1والهدوء1من1خالل1االن�س���ات1والرتكيز1اجليد1عند1اال�ستماع11والتفكري1

قبل1الت�سرع1يف1احلديث1واالجابة,1مع1اكت�ساب1عادات1االن�سات1اجليدة.

اإن1الربنام���ج1مل1يقت�س���ر1عل���ى1الطالبات1فقط,1امنا1اهت���م1يف1ا�سراك1االأ�سرة1
واملعلم���ات1يف1املدر�س���ة1عل���ى1م�ساع���دة1الطالب���ات1يف1اال�ستفادة1من1ه���ذه1اجلل�سات1
العالجي���ة,1حي���ث1مت1تفعيل1مبداأ1حتمل1امل�سئولية1م���ن1خالل1ا�سراك1الطالبة1يف1
بع�ص1املهام1املنزلية1اأو1املدر�سية1بالتعاون1مع1االأ�سرة1والهيئة1التعليمية,1واملتابعة1
معهم1على1مدى1ا�ستجابة1الطالبة1لهن,1ومدى1تقدمها,1واملهم1يف1هذه1امل�ساركة,1
تاأ�سي���ل1ه���ذا1املبداأ1ل���دى1الطالبة1خلف����ص1م�سكلة1فرط1الن�س���اط1واحلركة,1ومت1
حتقي���ق1ه���ذه1اله���دف,1ومل1تكن1اال�ستف���ادة1مقت�س���رة1على1الطالب���ات1فقط,1امنا1
امت���دت1اإىل1االأ�س���رة1واملعلم���ات,1حي���ث1اكت�سب���وا1ع���دة1اأ�ساليب1ميك���ن1ا�ستخدامها1
م���ع1الطالب���ات1للتعرف1على1م�سكالتهم1وكيفيه1التعام���ل1معها1بطريقة1اإيجابية1

وجاذبة1ت�سهل1تعامل1الطالبة1معهم1واال�ستجابة1لهم.1

اإن1التالميذ1من1ذوي1�سعوبات1االنتباه1مع1فرط1الن�ساط1يعانون1من1ق�سور1
وا�س���ح1يف1امله���ارات1االأكادميي���ة1وال���ذي1ي���وؤدي1به���م1اإىل1�سعوب���ات1يف1التعلم1,1وقد1
اأ�س���ارت1درا�س���ة1(Volpe et al., 2006),1التي1قامت1على1عينة1مكونة1من1)146(1
تلميذا1ًمن1ذوي1�سعوبات1االنتباه1مع1فرط1الن�ساط1من1املرحلة1االبتدائية,1كان1
منه���م1ع���دد1)103(1تالمي���ذ1يعاين1من1�سعوبات1تعلم1,1واأ�س���ارت1النتائج1اأن1نق�ص1
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الدافعي���ة1للتعل���م1ل���دى1التالميذ1م���ن1ذوي1�سعوبات1االنتباه1مع1ف���رط1الن�ساط1
يوؤدي1اإىل1ق�سور1وا�سح1يف1التح�سيل1االأكادميي1,1حيث1اأن1نق�ص1الدافعية1للتعلم1
م���ن1مظاهر1ذوي1�سعوبات1االنتباه1مع1فرط1الن�ساط,1وهذا1النق�ص1يف1الدافعية1

.Bender, W. (2002)1يوؤثر1على1مهارات1الدرا�سة1وامل�ساركة1مع1االآخرين

وميك���ن1تف�س���ري1ه���ذه1النتائ���ج1يف1�سوء1م���ا1يتعلق1بجان���ب1االع���داد1للجل�سات1
اآلي���ات1 عل���ى1 القائ���م1 العالج���ي1 الربنام���ج1 وممي���زات1 وخ�سائ����ص1 العالجي���ة1
الع���الج1املع���ريف1واالنفع���ايل1ل���ذوات1�سعوب���ات1التعل���م,1مت1تطبيق1بع����ص1االآليات1
واال�سرتاتيجي���ات1يف1مواق���ف1وجل�س���ات1ح���دد1له���ا1عن���وان,1وهدف1ع���ام,1واأهداف1
خا�سة,1واآليات1واجراءات1العالج,1واالأن�سطة1التدريبية,1والن�ساط1التقوميي1لكل1
جل�سة,1باالإ�سافة1اإىل1ذلك,1معرفة1الطالبات1بالهدف1املراد1حتقيقه1يف1كل1جل�سة1
بو�س���وح1وباأ�سل���وب1مب�سط1ومقنع,1كما1اأن1ا�ستخ���دام1بع�ص1املعززات1املعنوية1اأثناء1
تطبي���ق1اجلل�س���ات1قد1يكون1عن�س���ًرا1موؤثًرا1يف1ت�سجيع1الطالب���ة1باال�ستمرار1على1
التق���دم,1ف���اأن1ا�ستخ���دام1الثناء1والتعزي���ز1االيجابي1وتقبل1املعلم���ة1مل�ساعر1الطلبة1
وتقدي���ر1م�ساعره���ن1باالإ�ساف���ة1اإىل1ا�ستخ���دام1احلواف���ز1اأثناء1تطبي���ق1اجلل�سات,1
يزي���د1م���ن1كف���اءة1الطلب���ة1وبالت���ايل1ينعك�ص1عل���ى1اأدائه���ن,1ومن1ب���ني1االجراءات1
الت���ي1مت1ا�ستخدامه���ا1اأي�س���ا1يف1الربنام���ج1لع���ب1االأدوار1حيث1اأنه���ا1طريقة1تت�سل1
بحي���اة1الطال���ب1ات�س���ااًل1مبا�س���ًرا,1وتعم���ل1على1من���و1�سخ�سّيته,1وتكوي���ن1�سلوكه,1
وتك�سبه1قواعد1و�سوابط1�سبط1ال�سلوك1ال�سادر1منه1واملوجه1لالآخرين,11كما1ان1
ا�ستخدام1التعلم1التعاوين1الذي1يعترب1من1اأحد1املتطلبات1الرئي�سة1لتعلم1الطلبة1
ذوي1�سعوب���ات1التعلم1يف1املدار�ص1العادية,1فمن1اأهداف1الربنامج1تعديل1ال�سلوك1
االندفاع���ي1للطالبة1م���ن1خالل1تقدمي1امل�ساعدة1لالآخري���ن1وبناء1عالقات1جيدة1
معه���م,1فالتعّل���م1التع���اوين1يجعل1الطالبة1تت�س���ارك1وتتعاون1م���ع1زميالتها,1وقد1
يط���ّور1هذا1االأ�سلوب1�سل���وك1الطالبة1اجتاه1زميالتها1من1حيث1تفهمها1مل�ساكلهن1
واحتياجاته���ن1والق���درة1على1دعمهن,1مم���ا1ي�ساعدها1على1تكوي���ن1وبناء1عالقات1
جي���دة,1باالإ�ساف���ة1اإىل1اأ�سل���وب1ح���ل1امل�س���كالت1ال���ذي1يعترب1م���ن1اأ�سالي���ب1تعديل1

ال�سلوك1املهمه1يف1حياه1ذوي1�سعوبات1التعلم1نتيجة1افتقارهم1لها1.
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وجت���در1اال�س���ارة1اإىل1اأن���ه1م���ن1االآلي���ات1املهمة1الت���ي1اعتمدت1عليه���ا1اجلل�سات1
ه���و1الرتكيز1على1امل���دركات,1وحتليلها1وتف�سريها1حتى1ت�ستطيع1الطالبة1التمييز1
ب���ني1م���ا1ه���و1خاط���ئ1و�سلبي,1وعل���ى1التفك���ري1ب�س���كل1عق���الين1وا�ستب���دال1االأفكار1
الالعقالني���ة1بالعقالنية1ع���ن1قناعة1تامة1بعد1اكت�سافها1والتعرف1عليها1بو�سوح1
بعي���ّدا1ع���ن1الت�سوي�سات1الت���ي1قد1تتحكم1باأ�سل���وب1التفكري,1وه���ذا1اأ�سا�سا1ما1يقوم1
علي���ه1اأ�سل���وب1“بي���ك” يف1عالج���ه1املع���ريف1و”األ���ربت1األ�ص” يف1عالج���ه1العقالين1
االنفعايل,1فهناك1تنوع1با�ستخدام1االآليات1واالجراءات1ملا1يخدم1هدف1اجلل�سة.

اإن1ا�ستخ���دام1اآلي���ة1التعليم���ات1الذاتية1املتعلقة1يف1حديث1ال���ذات,1�ساعد1كثرًيا1
يف1حت�س���ني1نظ���رة1الطالبة1لذاتها,1وذل���ك1من1خالل1احلدي���ث1الذاتي1االيجابي,1
فيت���م1تدري���ب1الطالب���ة1عل���ى1تبدي���ل1افكاره���ا1ال�سلبي���ة1باالإيجابي���ة1ع���ن1طري���ق1
حديثه���ا1لذاته���ا,1وم���ن1ث���م1اإدراك1تاأث���ري1هذه1االأف���كار1عليه���ا,1وغالًبا1م���ا1يدركن1
الطالب���ات1اأن1احلدي���ث1الذاتي1االيجابي1يعمل1على1تقلي���ل1امل�ساعر1ال�سلبية1التي1
يحملنه���ا1اجتاه1انف�سهن1واجتاه1الغري1اأي�سا,1فاحلديث1ال�سلبي1املبني1على1اأفكار1
ومعتقدات1�سلبية1يجعلهن1�سجينات1ذواتهن,1وغري1قادرات1على1االنفتاح1بالعامل1
 Samantha, T., Richard,11اخلارج���ي,1وتكوي���ن1عالق���ات1جيدة1م���ع1االآخري���ن

..B., Dougal, J. H., & David, G. (2011)

كم���ا1اأ�سهم���ت1بع�ص1االج���راءات1امل�ستخدم���ة1يف1الربنامج1العالج���ي11كقاعدة1
“�ستيف���ن1ك���ويف” على1تدريب1الطالب���ات1يف1كيفية1التعامل1مع1املواقف1املختلفة1
التي1يتعر�سن1لها1ب�سكل1�سبه1يومي1بداًل1من1اال�ست�سالم1لالأحداث1اخلارجة1عن1
االإرادة1ب���ل1التعام���ل1معه���ا1بطريقة1ايجابية1نابعة1عن1طريق���ة1التفكري1ال�سحيح1
.1وم���ن1االج���راءات1الفّعال���ة1يف1اجلل�س���ات1العالجي���ة1ا�ستخ���دام1التخي���ل,1فجع���ل1
الطالب���ة1ت�ستخ���دم1التخي���ل1لبع����ص1�سلوكياته���ا1املوجه���ة1للغري,1على1اأن���ه1�سلوك1
�سادر1من1الغري1وموجه1لها1جعلها1تعي1وتتفهم11مدى1تاأثري1�سلوكها1على1م�ساعر1
واأحا�سي�ص1االآخرين1والذي1�ساهم1يف1خف�ص1ال�سلوك1االندفاعي1لدى1الطالبات,1
���ا1م�ساعدة1الطالب���ة1عل���ى1اال�سرتخاء1وت�سفي���ة1الذهن1 كم���ا1اأ�سه���م1التخي���ل1اأي�سً
وتركي���ز1االنتب���اه1واإثارة1العقل1ب�سورة1ايجابية,1فق���د1�ساعد1التخيل1الطالبات1يف1
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خل���ق1�س���ورة1ايجابية1ع���ن1الذات1والتخل�ص1من1االأف���كار1ال�سلبية1التي1كانت1تقف1
وراء1انعدام1ثقتهن1لذواتهن,1فقد1اأ�سار1مالهي1وريزنز)2005(1اإىل1اأن1التخيل1له1
العدي���د1م���ن1املكا�سب1ح���ول1الذات1اأهمها1التغل���ب1على1القيود1واالأف���كار1والعوائق1
الت���ي1متن���ع1تطور1ال���ذات,1كما1اأن1تق���دمي1التق���ومي1با�ستخدام1التغذي���ة1الراجعة1
للطالب���ات1للتاأك���د1من1مدى1جناح1اجلل�سة1وحتقي���ق1اأهدافها1,1وعادة1ماتعطى1يف1

نهاية1االأداء,1اأي1بعد1اأن1تنتهي1الطالبة1من1القيام1باال�ستجابة.

كما1اأ�سهمت1الواجبات1املنزلية1على1تدّرب1الطالبة1على1املهارات1وال�سلوكيات1
اجلدي���دة1الت���ي1اكت�سبتها1داخ���ل1اجلل�سات1العالجية1يف1خمتل���ف1حياتها1الفعلية,1
���ا,1فقد1اأ�س���ارت1العديد1من1الدرا�س���ات1اأّن1لالنتباه1اأثر1كبري1على1 وتطبيقه���ا1عمليًّ
الكث���ري1من1امله���ارات1االأكادميية1واالجتماعية1واالنفعالي���ة,1بل1يف1بع�ص1االأحيان1
يرج���ع1الق�س���ور1يف1ه���ذه1اخل�سائ����ص1اأ�سا�س���ا1ًاإىل1الق�س���ور1والعج���ز1يف1وظائ���ف1
االنتباه,1ونظرا1ًالهتمام1الباحثني1يف1االآونة1االأخرية1ب�سعوبات1االنتباه1مع1فرط1
الن�س���اط1والقيام1بالعديد1من1الدرا�س���ات1البحثية1للتعرف1على1خ�سائ�ص1هوؤالء1
التالمي���ذ1وال�سلوكيات1املتوات���رة1التي1توؤثر1على1امله���ارات1االأكادميية1وال�سلوكية1
لديه���م,1فق���د1اأ�س���ارت1بع����ص1الدرا�س���ات1اأن1�سلوكي���ات1ذوي1�سعوب���ات1االنتباه1مع1
ف���رط1الن�س���اط1ت�سكل1عائقا1ًكب���ريا1ًيف1اكت�ساب1املدخ���الت1التدري�سية1بحيث1حتد1
م���ن1قدرته���م1يف1احل�سول1على1حت�سي���ل1اأكادميي1يتنا�سب1م���ع1حت�سيل1اأقرانهم1
من1العاديني,1بل1هذه1اخل�سائ�ص1وامل�سكالت1املعرفية1تقود1اإىل1�سعوبات1التعلم,1
ال�سيما1�سعوبات1تعلم1االأكادميية1التي1تتطلب1قدرا1عاليا1من1الرتكيز1واالنتباه1
ال�ستقبال1املفاهيم1ب�سكل1�سليم,1وحتتاج1اإىل1الرتوي1واملحافظة1على1الهدوء1عند1
االإجاب���ة1على1امله���ام1االأكادميية,1حيث1يعجز1التالميذ1من1ذوي1�سعوبات1االنتباه1
م���ع1فرط1الن�ساط1احلفاظ1على1تركيزهم1لفرتة1منا�سبة1وعدم1اال�ستعجال1عند1
القي���ام1بالواجب���ات1املدر�سي���ة1اأو1االختب���ارات1التح�سيلي���ة1بدرج���ة1توؤث���ر1�سلبيا1ًيف1

اأدائهم1االأكادميي.
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التو�صيات الرتبوية:
بن���اًء1عل���ى1النتائ���ج1التي1اأنته���ى1اليها1البح���ث,1ميكن1كتابة1بع����ص1التو�سيات1
الت���ي1قد1تفيد1املتخ�س�سني1والقائمني1على1العملية1التعليمية1عامة,1والتالميذ1

ذوي1�سعوبات1االنتباه1مع1فرط1الن�ساط,1خا�سة,1منها:

11 اأهمي���ة1توعية1القائمني1على1العملية1التعليمي���ة1بعمل1اختبارات1ت�سخي�سية1.
م�سحي���ة1ل���ذوي1�سعوب���ات1االنتباه1م���ع1فرط1الن�س���اط,1من1اأج���ل1حتديدهم1

والتدخل1العالجي1لهم.
21 �س���رورة1عم���ل1برامج1اإر�سادي���ة1اأ�سرية1مبني���ة1على1العالج1املع���ريف1االنفعايل1.

مل�ساع���دة1التالميذ1ذوي1�سعوبات1االنتباه1مع1فرط1الن�ساط1ت�ساهم1يف1احلد1
من1�سعوبات1التعلم1املتوقع1حدوثها.

31 اأهمي���ة1عق���د1موؤمترات1ودورات1للمعلم���ني1واأولياء1االأم���ور1وذوي1العالقة1يف1.
كيفي���ة1التعامل1مع1التالميذ1من1ذوي1�سعوب���ات1االنتباه1مع1فرط1الن�ساط,1

وفهم1خ�سائ�سهم1وحاجاتهم1وطبيعة1ال�سعوبات1التي1لديهم1.
41 تفعي���ل1اآلي���ات1الع���الج1املع���ريف1واالنفع���ايل1�سم���ن1اخلط���ط1العالجي���ة1لدى1.

الباحثني1النف�سيني1واالجتماعيني1ملواجهة1امل�ساكل1التي1يعاين1منها1الطلبة1
يف1املدار�ص.

51 تدري���ب1الباحث���ني1النف�سي���ني1واالجتماعي���ني1واملعلمني1على1الع���الج1املعريف1.
واالنفعايل,1وكيفية1تطبيقة.
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القلق الوال��دي وعالقته بالتف��اوؤل جتاه م�صتقب��ل الأبناء املوهوبني 
باملرحلة املتو�صطة من مدينة مكة املكرمة

اإعداد
د. عبد الوهاب م�صرب الأنديجاين اأ. د. ممد جعفر جمل الليل  

     برنامج تربية املوهوبني          ق�شم الرتبية وعلم النف�س
جامعة الباحة       جامعة اخلليج العربي    

امللخ�����������س
هدف���ت1الدرا�س���ة1اإىل1التعرف1على1الفرق1بني1االآب���اء1واالأمهات1يف1القلق1
الوال���دي1والتف���اوؤل1جتاه1م�ستقبل1االأبناء1املوهوبني1والف���رق1بني1القلق1الوالدي1
والتف���اوؤل1طبق���ا1ًلعدد1االأبن���اء1والعالقة1بينهما,1والتعرف1عل���ى1اأكرث1مظاهر1كل1
من1القلق1الوالدي1والتفاوؤل1انت�سارا1ًلدى1كل1من1االآباء1واالأمهات,1بلغ1عدد1اأفراد1
عين���ة1الدرا�س���ة1471اأب1و146اأم1من1اآباء1واأمهات1املوهوبني1يف1املرحلة1املتو�سطة1من1
الدرا�س���ة.1وق���د1قام1الباحث���ان1ببناء1مقيا�ص1القلق1الوال���دي1واال�ستعانة1مبقيا�ص1
التف���اوؤل1لعب���د1اخلال���ق1)199ئ6م(,1كم���ا1مت1حتلي���ل1بيان���ات1الدرا�س���ة1با�ستخ���دام1

املتو�سطات1احل�سابية1واختبارات1وحتليل1التباين.
اأظهرت1نتائج1الدرا�سة1عدم1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1االآباء1
واالأمه���ات1يف1كل1م���ن1القل���ق1الوال���دي1والتفاوؤل,1وع���دم1وجود1ف���روق1دالة1فيهما1
طبق���ا1ًلع���دد1االأبناء1يف1االأ�سرة,1كذل���ك1جاءت1العالقة1�سالبة1ب���ني1القلق1الوالدي1
والتف���اوؤل.1ج���اء1اخلوف1من1الكوارث1والفنت1اأكرث1مظاهر1القلق1الوالدي1تكرارا1ً
ل���دى1االآب���اء1واالأمهات1على1حد1�س���واء,1كما1كانت1الروؤية1امل�سرق���ة1واملتفائلة1اأكرث1
انت�سارا1ًلدى1االآباء1ومل1تكن1النظرة1التفاوؤلية1تختلف1كثريا1ًلدى1االأمهات1حيث1

تركز1اأكرث1املظاهر1لديهن1يف1توقع1املزيد1من1ال�سعادة1يف1امل�ستقبل.

الكلم��ات املفتاحية: القلق1الوال���دي1جتاه1م�ستقبل1االأبن���اء1– التفاوؤل1– الكلية1
املوهوبني.
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Parental Anxiety and Optimism among talented Students 
Future in middle school in Makkah

Prof. Mohammed J. Jamalallail Dr. Abdulwahab M. Andejani
    Gifted Students Education        Psychology Department
      Arabian Gulf University              AlBaha University

Abstract
The main objective of this study was to investigate the difference 
between fathers and mothers of gifted students in anxiety and 
optimism towards their children, and the relationship between 
parental anxiety and optimism. The sample of the study was 47 
father and 48 mothers. Parental anxiety and optimism scales were 
administered. Data is then analyzed using mean, t-test, and ANOVA. 
The results indicated no significance between fathers and mothers 
in both parental anxiety and optimism, and no difference in terms 
of number of children. The results also show a negative relationship 
between parental anxiety and optimism. Finally, results indicate 
that fear of future crisis was most frequent among parents, and yet, 
parents were highly optimistic.
Key Words: Parental future anxiety, Optimism, Gifted Students.

مقدمة:
اإن1تطلع1ال�سخ�ص1اإىل1امل�ستقبل1يعترب1اأمرا1ًحيوياً,1ذلك1اأن1هذا1امل�ستقبل1
هو1يف1حد1ذاته1م�سدرا1ًلقلق1االإن�سان,1جتاه1عدة1اأمور,1فيها1ال�سار1وفيها1املحزن,1
وفيه���ا1النج���اح1وفيها1االإخفاق,1وفيه���ا1النافع1وفيها1ال�سار,1وفيه���ا1ما1يبعث1على1
التف���اوؤل1ومنه���ا1ما1يبعث1على1الت�ساوؤم,1كل1ذلك1يوؤثر1�سلبا1ًيف1تخطيطه1مل�ستقبله1
ومل�ستقب���ل1م���ن1حول���ه1من1اأف���راد1اأ�سرته1خا�س���ة1اإذا1كان1يف1حالة1دائم���ة1من1القلق1

جتاه1م�ستقبل1االأمور.
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ميث���ل1م�ستقب���ل1االأبن���اء1هاج�س���ا1ًل���كل1اأب1واأم1الل���ذان1يري���ان1يف1اأبناءهما1
وبناتهم���ا1االأم���ل1وامل�ستقب���ل1والتعوي����ص1ملا1فق���داه1اأو1مل1يحظي���ان1– اأحدهما1اأو1
كالهم���ا1– م���ن1عل���م1اأو1مهنة1اأو1مكان���ة,1ال�سيما1واإن1كان1االبن���اأو1االبنة1ممن1من1
اهلل1علي���ه1م���ن1موهبة1ميزته1عن1باقي1اإخوته1وع���ن1البع�ص1االآخرين.هنا1ي�سبح1
الوالدي���ن1يف1قل���ق1دائ���م1وخ���وف1م�ستم���ر1مما1ق���د1يح���دث1الأبنائهم���ا1يف1امل�ستقبل1

ويعوق1�سريهم1املاأمول1يف1احلياة.

اإن1االأ�س���رة1بوجه1عام1والوالدين1على1وجه1اخل�سو�ص1يقومان1بوظائف1
متعددة1من1اأجل1اإ�سباع1حاجات1اأبناءهم,1فهما1على1�سبيل1املثال1يقدمان1احلماية1
امل�ستم���رة1لالأبن���اء1والبنات1وتق���دمي1الطعام1وال�سراب1وامللب�ص1وامل���اأوى1وي�سهمان1
يف1تن�سئ���ة1االأبن���اء1وتربيته���م1وي�سهم���ان1يف1و�سعه���م1يف1اأف�س���ل1مكان���ة1اجتماعية1
واقت�سادية1ومهنية1ممكنة,1ولهذا1فهما1يف1خوف1م�ستمر1من1الف�سل1من1حتقيق1
اآمالهم���ا1يف1ه���وؤالء1االأبن���اء1م�ستقب���اًل,1وي���زداد1االأمر1خوف���ا1ًاإذا1كانت1ه���ذه1االآمال1
تتعلق1باملوهوبني1منهم,1اإ�سافة1اإىل1اأن1الطفل1املوهوب1يتعر�ص1اأحيانا1ًاإىل1بع�ص1
ال�سراعات1واالإحباطات1الناجتة1عما1ي�سود1عالقته1بوالديه1وباإخوته,1وقد1يكون1
ذل���ك1وا�سح���ا1ًيف1ظل1تعدد1االأبناء1اأو1ترتيب1الطفل1املوه���وب1بني1اأخواته,1اإ�سافة1

اإىل1ذلك1ما1يعرتي1هذه1العالقة1من1تناف�ص1ونفور1)حممد,14231ه�(.

اإن1مو�س���وع1القل���ق1يعترب1م���ن1املو�سوعات1التي1ته���م1كل1اإن�سان1طاملا1هو1
يتفاع���ل1م���ع1املحي���ط1الذي1يعي����ص1فيه1وما1يف1ه���ذا1املحيط1من1موؤث���رات1تختلف1
م���ن1زم���ان1ومكان1وت���زداد1من1وقت1الأخ���ر.1وتربز1اأهمي���ة1املو�سوع1يف1ك���ون1القلق1
م�س���در1الأمرا�ص1الع�سابية1اأو1نتاجا1ًاأو1رد1فعل1الأمرا�ص1وا�سطرابات1وم�سكالت1
ومواق���ف1متنوع���ة1تواجه1االإن�سان,1اإذ1ال1يخلو1كل1مر����ص1من1االأمرا�ص1النف�سية1
اأو1م�سكل���ة1م���ن1امل�س���كالت1الت���ي1تواج���ه1الف���رد1اأو1اأين�س���اط1مه���م1يق���دم1علي���ه,1اإال1
وكان1ي�سع���ر1بالقلق.1وق���د1عاجلت1االجتاهات1النظري���ة1االأ�سا�سية1مو�سوع1القلق1
خا�سة1فيما1يتعلق1باأ�سبابه,1فمثال1اعترب1فرويد1اأن1م�سدر1القلق1غالبا1ما1يكون1
حدوث1ال�سراع1بني1الدوافع1الال�سعورية1امللحة1وبني1مطالب1الواقع1)املجتمع(1
يف1ح���ني1اعتربثورانكاالنف�س���ال1ال���ذي1يتعر����ص1ل���ه1الف���رد1يف1كثري1م���ن1املواقف1
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�سبباحًلدوثالقل���ق,1اأم���ا1اأدلر1فريج���ع1القلق1اإىل1امل�ساعر1الت���ي1كّونها1ال�سخ�ص1يف1
مرحل���ة1الطفول���ة1االأوىل1وكيفي���ة1تفاعل���ه1مع1البيئ���ة1اأثناء1ذلك,خا�س���ة1ال�سعور1
بالنق����ص1�س���واًء1كان1ه���ذا1النق����ص1ع�سوي���ا1ًاأو1اجتماعي���ا1ًاأو1عقلي���اً.1اأم���ا1اأ�سح���اب1
االجت���اه1ال�سلوك���ي1فيعتربون1القل���ق1�سل���وكا1ًمتعلماًيتمث���ل1يف1ا�ستجابات1اخلوف1
املكت�سب���ة1م���ن1خالل1ح���دوث1مواقف1للف���رد1جتعله1عر�سة1للقل���ق1,1يف1حني1تتفق1
اأغل���ب1اأراء1اأ�سح���اب1املذه���ب1الوجودي1واالإن�س���اين1على1اأن11القل���ق1يحدث1نتيجة1
خل���وف1االإن�س���ان1من1امل�ستقب���ل1والذي1عادة1م���ا1يكون1جمهوال1بالن�سب���ة1له1,1وقد1
يخف���ي1ورائهمن1امل�س���كالت1واملواقف1ال�سعبة1اأوكما1يراه���ا1على1هذا1النحو,1ومن1
ناحية1اأخرى1مت1تف�سري1حدوث1القلق1من1الناحية1الفيزيولوجية1بتاأثري1اجلهاز1
الع�سب���ي1األ���الإرادي)1ال�سمبث���اوي1والبارا�سمبثاوي(يف1اأع�س���اء1اجل�سم1اأثناء1قيام1
الف���رد1باأي1ن�ساط1من1االأن�سط���ة,1بحيث1تزداد1ن�سبة1االإردينالني1والنورادرينالني1
يف1دم���ه1مما1ي���وؤدي1اإىل1ارتفاع1�سغط1ال���دم1وال�سكر1وازدياد1اإف���راز1العرق1وجفاف1
احللق1وا�سطراب1التنف�ص1و�سحوب1اجللد1وارجتاف1االأطراف1وجتحيظ1العينني1
...1وغ���ري1ذل���ك1من1اأعرا�ص1حتدث1للفرد1ب�سبب1هذا1اخللل1يف1االإفرازات1واخللل1
يف1توازن���ات1اجل�س���م1.1اإن1االأ�سا����ص1الفيزيولوج���ي1للقل���ق1يكم���ن1يف1اإث���ارة1الق�سرة1
املخي���ة1ي�س���كل1تزايد1من1املنبهات1االآتية1م���ن1التكوين1ال�سبكي1بحيث1يقابله1بطء1
و�سع�وب���ة1تكي���ف1معها)عكا�س���ة1986,1م(1)عب���د1الغف���ار,ب1ت(1)جنات���ي19891م(1

)الطحان,1990م(.

يت�س���ح1مم���ا1�سب���ق1اأن1العام���ل1امل�س���رتك1ب���ني1تف�س���ري1القل���ق1م���ن1قب���ل1
النظري���ات1النف�سي���ة1اأن1جميع1اأنواع���ه1تتجه1�سوب1امل�ستقبل1ب�س���كل1اأو1باأخر1ففي1
ح���ني1كان1اأ�سح���اب1االجتاه���ني1التحليل���ي1وال�سلوكي1ي���رون1ما1يف1الف���رد1�سببا1ًيف1
�سع���وره1بالقل���ق,1اإال1اأن1القل���ق1يف1راأيهم1موجه1اإىل1خ���وف1االإن�سان1مما1قد1يحدث1
ل���ه1حا�س���را1ًوم�ستقباًل1ب�سبب1ما1تعر�ص1ل���ه1يف1املا�سي1البعي���د1اأواملا�سيالقريب.1
اأم���ا1اأ�سحاب1االجتاهاالإن�س���اين1وخا�سة1الوجوديينفاأنهم1ي���رون1القلق1خوفا1ًمن1
الالوجود1ومن1كل1�سيء1من1مظاهر1الالوجود,اأي1اخلوف1مما1قد1يحدث1للفرد1
يف1امل�ستقبل1ويوؤدي1اإىل1تهديد1وجوده1من1موت1اأو1كوارث1اقت�سادية,1اأو1اجتماعية1
اأو1ي���وؤدي1اإىل1�سل���ب1م���ا1لديه1من1متيز1يف1االجن���از1اأو1يف1املكانة1اأو1يف1اأي1�سيء1يعتز1

ويفتخر1به.
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وبالنظ���ر1اإىل1جمموع���ة1م���ن1الدرا�س���ات1ال�سابق���ة1الت���ي1اأتيحتللباحثني1
ميكن1القول1اإن1اغلبها1اأن�سب1على1معاجلة1القلق1بوجه1عام1وارتباطهبمجموعة1
م���ن1املتغ���ريات1املختلفة,1فقد1اأج���رى1اأحمد1)1989م(1درا�س���ة1يف1م�سر1هدفت1اإىل1
التع���رف1على1العالقة1بني1القل���ق1واالأداء1التح�سيلي1للطلبة1اجلامعيني1والتنبوؤ1
بتاأث���ري1القل���ق1على1التح�سيل1الدرا�سي1وكان1من1اأه���م1نتائج1هذه1الدرا�سة1وجود1
عالق���ة1ب���ني1القلق1والتح�سيل1الدرا�سي.1كذلك1قام1كل1من1عبد1اخلالق1واآخرون1
)1989م(1بدرا�سة1عن1الفروق1بني1القلق1واالكتئاب1بني1طالب1وطالبات1اجلامعة1
باالإ�سكندري���ة1مب�س���ر,1حي���ث1اأظهرت1نتائج1ه���ذه1الدرا�سة1عدم1وج���ود1فروق1بني1

هاتني1املجموعتني1يف1كل1من1القلق1واالكتئاب.

م���ن1 عل���ى1جمموع���ة1 اأجرته���ا1 1) )1991م1 ر�س���وان1 درا�سةلفوقي���ة1 ويف1
ط���الب1وطالب���ات1كلي���ة1الرتبي���ة1بجامع���ة1الزقازي���ق1مب�س���ر1وكان1م���ن1نتائجه���ا1
وج���ود1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1ًبني1الطالب1والطالبات,و1اأخ���ريا1جاءت1درا�سة1هالة1
دح���الن1)1423ه����(1لتوؤك���د1نتائجه���ا1وج���ود1عالقة1ب���ني1القلق1وظه���ور1االأعرا�ص1
ال�سيكو�سوماتي���ة1ل���دى1عين���ة1م���ن1االأطف���ال1املراجع���ني1للمراك���ز1ال�سحية1مبكة1
املكرم���ة1,1واأم���ا1الدرا�سات1الت���ي1تناولت1قلق1امل�ستقبل1فق���د1اأتيحتللباحثني1بع�سا1ً
منها,فق���د1اأج���رى1حمزة1)2005م1(درا�سة1حول1قلق1امل�ستقبل1لدى1اأبناء1العاملني1
باخلارج1وذلك1للتعرف1على1الفرقفي1هذا1القلق1بني1االأبناء1الذين1�سافر1اآباوؤهم1
للعمل1باخلارج1واالأبناء1الذين1مل1ي�سافر1اآباوؤهم1للعمل1خارج1م�سر.1وقد1اأظهرت1
نتائ���ج1الدرا�س���ة1وج���ود1فروق1دال���ة1بني1املوجوعت���ني1يف1اجلوان���ب1الفيزيولوجية1
واالنفعالي���ة1والعقلي���ة1واالجتماعي���ة1الت���ي1يت�سمنه���ا1املقيا�ص1امل�ستخ���دم1يف1هذه1
الدرا�سة,1وذلك1ل�سالح1اأبناء1العاملينباخلارج,1اإذ1كان1�سعورهم1بالقلق1للم�ستقبل1
اأك���رث1م���ن1ذويهم1من1اأبن���اء1املقيمني1يف1الب���الد.1ويف1درا�سة1لل�سربين���ي1)2006م1(1
ح���ول1ارتب���اط1بع����ص1املتغريات1باخلوف1م���ن1امل�ستقب���ل1والفعالي���ة1العامة1للذات1
واالحتياج���ات1ل���دى1اأمهات1االأطفال1املتخلفني1عقلي���ا1ًيف1م�سر1,1اأظهرت1نتائجها1
وج���ود1ف���روق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1اأمه���ات1االأطفال1املتخلفني1عقلي���ا1ًامللحقاأبنائهم1
بالق�س���م1اخلارج���ي1,1و1اأمه���ات1االأطفال1املتخلف���ني1عقليا1ًاملقي���م1اأبنائهن1بالق�سم1
الداخل���ي1ملدار����ص1الرتبي���ة1الفكرية1,و1اأمه���ات1االأطفال1املتخلف���ني1عقليا1ًامللتحق1
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اأبنائهن1بالف�سول1امللحقة1باملدار�ص1العادية1يف1اخلوف1من1امل�ستقبل1وذلك1طبقا1ً
ملتغ���ري1عم���ر1االأمه���ات1وملتغ���ري1عم���ر1الطف���ل1,1يف1ح���ني1مل1تظهر1ف���روق1دالة1من1
اخل���وف1م���ن1امل�ستقب���ل1تبعا1ًالختالف1ع���دد1االأبناء1وتبعا1ًالخت���الف1جن�ص1)نوع(1
الطف���ل1,1وح���ول1قلق1امل�ستقبل1لدى1بع�ص1اأفراد1اجلالية1العربية1.1ممن1يقيمفي1
الرنوي���ج1ق���ام1بلكي���الين1)2008م(1بدرا�س���ة1ح���ول1تقدي���ر1ال���ذات1وعالق���ة1بقل���ق1
امل�ستقب���ل1ل���دى1اجلاليةالعربية1املقيم���ة1يف1مدينة1او�سلوبالرنوي���ج,1حيث1اأ�سارت1
نتائ���ج1الدرا�سةارتف���اع1درج���ة1قل���ق1امل�ستقب���ل1ل���دى1اأف���راد1العين���ة1ووج���ود1عالقة1
ارتباطية1عك�سية1يبني1ارتفاع1درجة1تقدير1الذات1وانخفا�ص1درجة1قلق1امل�ستقبل1

لده1اإفراد1العينة.

اأم���ا1عل���ى1ال�سعي���د1اجلامع���ي1فق���د1اأجري���ت1ع���دة1درا�س���ات1تناول���ت1قلق1
امل�ستقب���ل1وارتباط���ه1ببع�ص1املتغ���ريات1,1حيث1قامت1ف�سيل���ة1ال�سبعاوي)2007م1(1
بدرا�س���ة1م�سحي���ة1عن1قل���ق1امل�ستقبل1لدى1طلبة1كلية1الرتبي���ة1وعالقته1باجلن�ص1
والتخ�س����ص1األدار�سي1وقد1اأظهرت1نتائ���ج1الدرا�سة1ارتفاع1م�ستوى1قلق1امل�ستقبل1
لدى1اأفراد1عينة1الدرا�سة1وكان1الطالبات1اأكرث1قلقا1ًمن1امللتحقني1بالتخ�س�سات1
االإن�ساني���ة1.كم���ا1قام1امل�سيخي)1430ه�(1بدرا�سة1حول1قلق1امل�ستقبل1وعالقته1بكل1
م���ن1فاعلي���ة1ال���ذات1وم�ستوى1الطم���وح1لدى1عينة1م���ن1طالب1جامع���ة1الطائف1,1
وق���د1اأظه���رت1النتائ���ج1وجود1عالق���ة1بني1ارتفاع1قل���ق1امل�ستقب���ل1وانخفا�ص1درجة1
كل1م���ن1فاعليةال���ذات1وم�ستوى1الطم���وح1,كما1اأظهرت1النتائ���ج1وجود1فروق1دالة1
اإح�سائي���ا1ًيف1قل���ق1امل�ستقب���ل1طبقا1ًملتغ���ريي1التخ�س�ص1وال�سن���ة1الدرا�سية1ل�سالح1
ط���الب1كلي���ة1االآداب1,1حيث1كان1قلق1امل�ستقبل1لديه1اأعل���ى1من1طالب1كلية1العلوم1
,1اأم���ا1الثني���ان1)1430ه�(1فقد1ق���ام1بدرا�سة1عن1جودة1احلياة1وقل���ق1امل�ستقبل1لدى1
ط���الب1املرحل���ة1اجلامعية1يف1مدينة1الريا�ص1وقد1اأظه���رت1النتائج1هذه1الدرا�سة1
فروقا1دالة1اإح�سائيا1بني1طالب1وطالبات1اجلامعات1يف1قلق1امل�ستقبل1تبعا1ملتغري1
التخ�س����ص1ل�سال���ح1التخ�س����ص1االإن�ساين,كم���ا1اأظهرت1النتائج1ع���ن1وجود1فروق1
دالة1يف1قلق1امل�ستقبل1تبعا1ملتغري1نوع1اجلامعة1)حكومية1و1اأهلية(,كذلك1اأظهرت1
النتائ���ج1ع���ن1وجود1تفاعل1ب���ني1نوع1اجلامعة1ون���وع1الكلية1)ذك���ور1واإناث(1,كذلك1
اأجرى1العنزي1)1431ه�1(1درا�سة1حول1اإدراك1القبول1والرف�ص1األوالدي1واالأفكار1
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العقالني���ة1وقل���ق1امل�ستقبل1لدى1عينة1من1ط���الب1جامعة1احلدود1ال�سمالية1ومن1
ب���ني1النتائ���ج1ه���ذه1الدرا�س���ة1ع���دم1وجود1ف���روق1دال���ة1اإح�سائي���ا1يف1قل���ق1امل�ستقبل1
طبق���ا1للتخ�س����ص1وال�سنة1الدرا�سية1,1وكذلك1اإمكاني���ة1التنبوؤ1بقلق1امل�ستقبل1من1
خ���الل1اإدراك1القب���ول1والرف����ص1األوالدي.وج���اءت1درا�س���ة1عبد1احللي���م)2010م(1
ح���ول1قل���ق1امل�ستقبل1وعالقت���ه1مبعنى1احلياة1وال�سغ���وط1النف�سيةلدى1عينة1من1
ط���الب1وطالبات1اجلامعة1مب�سر1لتوؤكد1نتائجها1على1عدم1ارتباط1قلق1امل�ستقبل1
بال�سغ���وط1النف�سي���ة1وكذل���ك1عدم1ارتب���اط1قلق1امل�ستقبل1مبعن���ى1احلياة1يف1حني1
كان1هناك1ارتباط1عك�سي1بني1ال�سغوط1النف�سية1ومعنى1احلياة,1وكذلك1اأظهرت1
نتائ���ج1الدرا�س���ة1عدم1وجود1ف���روق1دالة1اإح�سائيا1بني1ط���الب1وطالبات1يف1كل1من1
قلق1امل�ستقبل1وال�سغوط1النف�سية1يف1حني1ظهرت1فروق1دالة1بني1املجموعتني1يف1

معنى1احلياة1يف1اجتاه1الطالبات.

1يت�سح1مما1�سبق1اأن1القلق1بوجه1عام1و�سواًء1كان1حالة1اأم1�سمة1هو1عامل1
موؤث���ر1يف1ح���دوث1ا�سطرابات1اأو1م�سكالت1نف�سية1ل���دى1الفرد1اأو1يكون1مر�سا1ًمن1
اأمرا����ص1تل���ك1اال�سطرابات1اأو1امل�سكالت1مع1االأخ���ذ1االعتبار1من�ساأ1هذا1القلق1,1يف1
ح���ني1اأن1الدرا�س���ات1التي1تناولت1مو�سوع1قلق1امل�ستقبل1فقد1اهتمت1بالتحقق1من1
الفرق1يف1قلق1امل�ستقبل1بني1اأفراد1من1عينات1خمتلفة1اأغلبها1من1طالب1وطالبات1
اجلامع���ات1ويف1اإط���ار1بع����ص1املتغ���ريات1الدميوغرافي���ة1اإال1اأن1الدرا�س���ة1احلالي���ة1
حت���اول1اإلق���اء1ال�س���وء1على1القل���ق1الوالدي1جت���اه1م�ستقبل1اأبنائه���م,1بحيث1تكون1
اأ�سب���اب1القل���ق1هنا1تتعل���ق1مب�ستقب���ل1االأبناء1ولي����ص1بالوالدين,1بحك���م1العالقات1
االأبوي���ة1وم���ا1يتخللها1من1م�ساع���ر1االأبوة1وم�ساعر1االأمومة1جت���اه1االأبناء1وما1قد1

يحدث1لهم1يف1امل�ستقبل.

والإلق���اء1ال�س���وء1عل���ى1اجلان���ب1امل�س���يء1من1حي���اة1الف���رد1وه���و1التفاوؤل1
حت���اول1الدرا�س���ات1احلالي���ة1اأن1تتعرف1على1درج���ة1هذا1التفاوؤل1ل���دى1عينات1من1
الطلب���ة1واالآب���اء,1لهذا1يتم1عر�ص1بع�ص1الدرا�س���ات1التي1اأُتيحت1للباحثني1يف1هذا1
اجلان���ب.1فق���د1اأجرى�سان���خ1(Cheing, 1996)1درا�س���ة1حول1الف���روق1يف1كل1من1
التف���اوؤل1والت�س���اوؤم1ومعاي�ستها1بني1جمموعة1من1االأمريكان1م���ن1اأ�سول1اآ�سيوية1
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واأوربي���ة1واالأمري���كان1من1اأ�س���ول1قاقازية1وذلك1من1طلب���ة1اجلامعة1وقد1اأجريت1
الدرا�س���ة1على1عينة1قوامها)111(من1كل1جموع���ة1من1املجموعتني.وقد1اأظهرت1
نتائجه���ا1اأن1االأمري���كان1م���ن1اأ�سول1اآ�سيوية1كانوا1اأكرث1ت�ساوؤم���ا1ًواأكرث1ا�ستخداما1ً
للط���رق1التجنبية1واالأن�سحابي���ة1اأثناء1مواجهتهم1للعوامل1املوؤدي���ة1اإىل1الت�ساوؤم1,1
اأم���ا1املجموعة1االأخرى1فعل���ى1الرغم1من1انخفا�ص1درجة1الت�س���اوؤم1لديها1مقارنة1
باملجموع���ة1االأوىل1اإال1اأن1االأعرا����ص1اجل�سمي���ة1كان���ت1اأك���رث1ظه���ورا1ًلديه���ا1اأثن���اء1
معاي�س���ة1ومواجه���ة1اأفراده���ا1للعوام���ل1املوؤدي���ة1اإىل1الت�س���اوؤم.ويف1حماول���ة1ملعرفة1
(Dewberry, 1990)1القل���ق1امل�ستقب���ل1والتف���اوؤل1غ���ري1الواقع���ي1ق���ام1ديوب���ري
بالتحق���ق1م���ن1العالق���ة1ب���ني1كل1م���ن1التف���اوؤل1والت�س���اوؤم1والقلق,1عل���ى1عينة1من1
الط���الب1والطالب���ات1يف1اجنل���رتا1حي���ث1اأ�س���ارت1نتائ���ج1الدرا�سة1اأن1هن���اك1عالقة1
عك�سي���ة1ب���ني1م�ساع���ر1الطالب���ات1نح���و1بع����ص1االأح���داث1ال�سلبية1الت���ي1واجهتهن1
وب���ني1م���ا1ك���ن1علي���ه1م���ن1تف���اوؤل1غ���ري1واقع���ي1اأثن���اء1ح���دوث1تل���ك1املواق���ف1,1وقد1
ا�ستنت���ج1�ساح���ب1الدرا�سة1اأن1درج���ة1القلق1جتاه1احلدث1ال�سلب���ي1يوؤثر1يف1الغالب1
عل���ى1درجة1التف���اوؤل1والت�ساوؤم1جتاه1هذا1احلدث1.وملعرف���ة1تاأثري1كل1من1التفاوؤل1
والع�سابي���ة1عل���ى1التواف���ق1لدى1الن�ساء1امل�سنات1فقد1ق���ام1كل1من1بوالند1وكابيليز1111111111111111
(Boland and Cappeliez, 1997)1درا�س���ة1حاول���ت1التحق���ق1من1العالقة1بني1
التف���اوؤل1وبع����ص1املتغ���ريات1الدميوغرافي���ة,1حيث1بلغ���ت1عينة1الدرا�س���ة1091من1
الن�س���اء1الالتي1تعدي���ن1ال�ستني1�سنة1من1العمر,1وقد1متت1مقابلتهن1ملدة131�سهور1
,1وقد1اأ�سفرت1الدار�سة1عن1وجود1عالقة1بني1التفاوؤل1وتلك1املتغريات,1باالإ�سافة1
اإىل1اإمكاني���ة1التنب���وؤ1مبعاي�س���ة1ال�سغ���وط1والر�سا1ع���ن1احلياة1من1خ���الل1ارتفاع1

تفاوؤل1املراأة1وانخفا�ص1احلالة1الع�سابيةلديها.11

كم���ا1قام1كل1م���ن1ماير�سو�ستي���د1(Myers and Steed,1990)1بدرا�سة1
للتاأك���د1م���ن1مدى1العالقة1ب���ني1مزاجية1التفاوؤلية1واملزاجي���ة1الت�ساوؤمية1والقمع1
وقلق1ال�سمة.1وقد1متت1الدار�سة1على11431فرد1تراوحت1اأعمارهم1ما1بني1181و147
�سن���ة1يف1بريطاني���ا,1وق���د1اأظه���رت1نتائج1الدار�س���ة1انخفا�ص1يف1درج���ة1القلق1لدى1
االأف���راد1االأك���رث1تفاوؤاًل,1كذل���ك1اأظهرت1نتائ���ج1درا�سة1كل1من1�سزواي���زر1وزمالوؤه1
(Schweizer et al,1999)1وج���ود1ارتب���اط1ب���ني1التوقع���ات1االإيجابية1والتفاوؤل1
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االجتماع���ي1وال�سعادةالنف�سي���ة,1وذلك1من1خالل1دار�سة1اأجريت1على12001فردا1ًيف1
اأملاني���ا.1ول���ذا1ميكن1اعتبار1التف���اوؤل1توقع1عام1لكل1نتيج���ة1اإيجابية1يح�سل1عليها1
الف���رد1يف1احلي���اة,1ويف1دار�س���ة1بالبي���د1)1428ه����(1والت���ي1هدف���ت1اإىل1التعرف1على1
عالقة1بني1التفاوؤل1والت�ساوؤم1والر�سا1والوظيفي1لعينة1من1املر�سد1بني1املدر�سيني1
مبراح���ل1التعلي���م1العام1مبحافظة1القنفذة1باململك���ة1العربية1ال�سعودية1,1بلغ1عدد1
اأفراده���ا1,11071اأظه���رت1نتائ���ج1الدرا�سة1اأن1هناك1عالق���ة1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1
التف���اوؤل1والر�س���ا1الوظيف���ي1,1بينما1كان���ت1العالقة1�سالبيه1بني1الت�س���اوؤم1والر�سا1
الوظيف���ي,1وكذل���ك1اأظه���رت1النتائج1عدم1وجود1ف���روق1دالة1اإح�سائي���ا1يف1كل1من1
التف���اوؤل1والت�س���اوؤم1ب���ني1املر�سدي���ن1طبقا1ًمل���كان1العمل1واخل���ربة1,1يف1حني1وجدت1
ف���روق1لهذي���ن1املتغريي���ن1ح�س���ب1متغ���ري1الدخ���ل1ال�سه���ري1حي���ث1كان1الف���رق1يف1
التف���اوؤل1ل�سال���ح1املجموع���ات1ذات1الدخ���ل1ال�سه���ري1اأك���رث1م���ن1ع�س���رة1اآالفريال,1
ويف1دار�س���ة1اأخ���رى1ح���ول1اأ�سالي���ب1التن�سئة1االأ�سري���ة1وعالقتها1بكل1م���ن1التفاوؤل1
و1الت�س���اوؤم1ل���دى1عينة1م���ن1تالميذاملرحل���ة1املتو�سطة1والثانوي���ة1مبنطقة1جازان1
,1ق���ام1احلرب���ي1)1429ه����(1بدرا�سة1هدف���ت1اإىل1التحقق1من1العالقة1ب���ني1اأ�ساليب1
التن�سئ���ة1االأ�سري���ة1وكل1من1التف���اوؤل1والت�ساوؤم1واإمكانية1التنب���وؤ1بكل1من1التفاوؤل1
والت�س���اوؤم1م���ن1خالل1اأ�سالي���ب1املعاملة1االأ�سرية1ذلك1على1عين���ة1بغلت2731طالبة1
و3561طالب���ة1.1وق���د1اأظه���رت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1وجود1عالق���ة1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1
ب���ني1التف���اوؤل1ونوع1معاملة1االأب1واالأم1يف1اأبعاد1املقيا����ص1امل�ستخدم:1االيذاءاجل�ص
ديواحلرمان,والق�س���وة,واالإذالل,1واالإ�سعار1بالذن���ب,1وتف�سيل1االأخوة1والتدليل.1
كم���ا1اأظه���رت1الدار�سة1وجود1فروق1دالة1اإح�سائي���ا1ًبني1الطالب1والطالبات1يف1كل1
م���ن1التف���اوؤل1والت�س���اوؤم1حيث1كان1الذكور1اأك���رث1تفاوؤاًل,1واأظه���رت1نتائج1الدرا�سة1
اأي�س���ا1ًوج���ود1عالق���ة1بني1بع�ص1نوعي���ة1املعامل���ة1االأ�سرية1والتف���اوؤل1والتي1ميكن1
عل���ى1�سوءه���ا1التنب���وؤ1بالتف���اوؤل1والت�س���اوؤم1طبقا1َل�سلبي���ة1املعاملة1وم���ن1حيث1اأثر1
1(lai et al,2005)1التف���اوؤل1عل���ى1ج�س���م1الف���رد1فق���د1ق���ام1كل1م���ن1لي���ه1وزم���الوؤه
بدرا�سة1هدفت1التعرف1على1ما1تخلقه1احلالة1التفاوؤلية1لدى1الفرد1على1ج�سمه,1
وذل���ك1م���ن1خالل1معرفتهمقدار1ما1يوؤدي1التف���اوؤل1اإىل1اإفراز1هرمون1الكرتيزون1
اللعاب���ي1,1حي���ث1اأجريت1باأخذ1عينة1من1الكرتيزون1اللعابي1من1801من1ال�سينيني1
)ه���وجن1ك���وجن1(1عل���ى1مدار1الي���وم1وخالل1يوم���ني1متتابعني,1وقد1اأظه���رت1نتائج1
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الدار�س���ة1اأن1احلا�سل���ني1على1درج���ات1مرتفعة1يف1التف���اوؤل1كان1اإف���راز1الكرتيزون1
لديه���م1اأق���ل1يف1حاالت1اليقظة1وعندما1تكون1هن���اك1�سيطرة1على1احلالة1املزاجية1
والت�س���اوؤم1م���ن1قبل1االأف���راد,1وخا�سة1لدى1الذكور1من1اأف���راد1العينة1الذين1كانوا1
م�ست���وى1االإف���راز1لديه���م1مرتفع���ا1ًيف1حاالت1اليقظ���ة1,1وتو�سل1الباحث���ون1اإىل1اأن1
اجلوانب1النف�سية1الفاعلة1م�ساف1اإليها1التفاوؤل1واملوؤثرات1االيجابية1العامة1كل1
ذلك1له1تاأثري1كبري1على1اإفراز1هرمون1الكريتزون1لدى1االإن�سان.وخال�سة1القول1
ي�سب���ح1االأم���ر1�سروريا1ًللتعرف1عل���ى1الفرق1يف1مظاهر1القل���ق1الوالدي1ومظاهر1
التف���اوؤل1الناجت���ة1عن1قل���ق1امل�ستقب���ل1والتفاوؤل1لدى1ب���اء1واأمه���ات1املوهوبني1من1
ط���الب1املرحل���ة1املتو�سط���ة1تلك1املظاهر1الت���ي1تنتج1عن1ت�سورات1ذهني���ة1اأو1اأفكارا1ً
�سلبية1تعك�ص1قلق1الوالدين1على1م�ستقبل1اأبنائهم1وبتفاوؤلهم1جتاه1هذا1امل�ستقبل1

وما1قد1يرتتب1على1ذلك1من1�سلوك.

م�صكلةالدرا�صة:
اإن1اقت�س���ار1االهتم���ام1باملوه���وب1فق���ط1دون1اأخذن���ا1يف1االعتب���ار1املحي���ط1
ال���ذي1يعي����ص1في���ه1– وخا�س���ة1اأ�سرت���ه1واأبوي���ه1– اأم���را1ًال1ين�سج���م1م���ع1اإج���راءات1
رعاي���ة1املوهوبني1وار�سادهم,1كذلك1كان1االهتم���ام1بالعوامل1املختلفة1التي1ت�سهم1
يف1تربي���ة1املوه���وب1وتنميته1اأن1ناأخذ1يف1اعتبارنا1حميط���ه1االأ�سري.1ووالديه1على1
وجه1اخل�سو�ص1)حممد,14231ه�(.1وتتمثل1م�سكلة1الدرا�سة1احلالية1يف1حماولة1
التع���رف1عل���ى1مظاه���ر1قل���ق1امل�ستقبل1والتف���اوؤل1لدى1اب���اء1واأمه���ات1املوهوبني1يف1
املرحل���ة1املتو�سط���ة1باململك���ة1العربي���ة1ال�سعودية1حي���ث1يرتتب1عل���ى1اخلوف1على1
م�ستقبل1االأبناء1والت�ساوؤم1مما1قد1يتعر�سون1اإليه1من1�سغوط1ومعوقات,1ال�سعور1

بخيبة1االأمل1امل�ستقبلية1واالإحباط1امل�سبق1والعك�ص1بالعك�ص1بطبيعة1احلال.

اأ�صئلةالدار�صة:
11 ه���ل1توج���د1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1االآب���اء1واالأمه���ات1يف1كل1م���ن1.

املرحل���ة1 يف1 اأبنائهماملوهوب���ني1 م�ستقب���ل1 نح���و1 والتف���اوؤل1 القلقالوال���دي1
املتو�سطة؟
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21 هل1توجد1فروق1بني1االآباء1واالأمهات1يف1كل1من1القلق1والتفاوؤلتجاه1م�ستقبل1.
اأبناءهم1املوهوبني1طبقا1ًلعدد1االأبناء؟

31 ه���ل1هناك1عالقة1بني1القل���ق1الوالدي1جتاه1االأبناء1املوهوبني1والتفاوؤل1لدى1.
االآباء1واالأمهات؟

41 م���ا1اأك���رث1مظاهر1القل���ق1الوالدي1جت���اه1م�ستقبل1االأبن���اء1املوهوبني1لدى1كل1.
من1االأب1واالأم؟

51 ل���دىكل1م���ن1االآب���اء1واالأمه���ات1نح���و1م�ستقب���ل1. اأك���رث1مظاهرالتف���اوؤل1 م���ا1
اأبناءهماملوهوبني؟

اأهداف الدرا�صة:
11 التع���رف1على1اأك���رث1املظاهر1�سيوعا1ًل���كل1من1القلق1الوال���دي1والتفاوؤل1جتاه1.

م�ستقبل1الطالب1املوهوبني.
21 حتدي���د1الف���روق1بني1االآب���اء1واالأمهات1يف1القل���ق1الوالدي1جت���اه1م�ستقبل1كل1.

من1االأبناء.
31 التع���رف1عل���ى1العالقة1بني1كل1م���ن1القلق1الوال���دي1والتفاوؤل1الآب���اء1واأمهات1.

الطالب1املوهوبني.
41 اقرتاح1بع�ص1التو�سيات1التي1ميكن1اأن1ت�سهم1يف1تقليل1درجة1القلق1الوالدي1.

وحت�سني1درجة1التفاوؤل1لدى1الوالدين1جتاه1م�ستقبل1اأبناءهم1املوهوبني.

اأهميةالدار�صة:
ترج���ع1اأهمي���ة1الدرا�س���ة1احلالي���ة1اإىل1اأهمي���ة1�سريح���ة1املوهوب���ني1م���ن1
الطلب���ة1يف1املرحل���ة1املتو�سط���ة1ودورها1امل�ستقبلي1يف1تط���ور1املجتمع1الذي1ينتمون1
اإلي���ه1ويعي�س���ون1فيه.ومبا1اأن1مظاهر1قل���ق1امل�ستقبل1تعاين1منها1�سرائح1عديدة1يف1
كل1جمتم���ع1وكذل���ك1االأمر1بالن�سبة1للت�ساوؤم,1ف���اإن1من1ال�سروري1القيان1بدرا�سة1
لر�سد1�سعور1الوالدين1جتاه1م�ستقبل1اأبنائهم1املوهوبني1وما1ي�ساحبه1من1تفاوؤل1
اأو1ت�س���اوؤم1نح���و1هذا1امل�ستقبل,1االأمر1الذي1بف�سح1املجال1لدرا�سات1اأخرى1ت�سهم1يف1

البحث1عن1االأ�سباب1وطرق1املواجهة1املنا�سبة.
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م�صطلحات الدرا�صة:
اأولاً: القلق األوالدي: 

يع���رف1الباحث���ان1لقلق1األوال���دي:1باأنهاخل�سية1امل�ستم���رة1ن�سبيا1ًمن1قبل1
الوالدي���ن1اأو1اأحدهم���ا1عل���ى1م�ستقب���ل1اأبنائه���م,1نتيج���ة1خ���ربات1مبا�س���رة1اأو1غري1
مبا�س���رة1اأو1وهمية,1فهو1�سعور1الوالدين1اأو1اأحدهما1بالتوتر1والرتقب1واالنزعاج1
عل���ى1م�ستقب���ل1اأبناءه���م1املوهوب���ني1وبناته���م1املوهوب���ات1يف1جماالت1عدي���دة1مثل1
اجلان���ب1الدرا�س���ي1واجلانب1االأ�سري1والعلم���ي,1وفقا1ًملعطي���ات1الظروف1احلالية1

التي1يعي�ص1فيها1الطلبة1وخا�سة1املوهوبني1منهم.

التعريف الإجرائي للقلق الوالدي:
ميك���ن1حتدي���د1التعري���ف1االإجرائ���ي1للقلق1األوال���دي1باأن���ه1الدرجة1التي1
يح�سل1عليها1الولدين1اأو1اأحدهما1على1مقيا�ص1القلق1األوالدي1امل�ستخدم1يف1هذه1

الدار�سة.

ثانيااً:التفاوؤل:
ويع���رف1الباحث���ان1باأن���ه1النظ���رة1االيجابي���ة1لل�سخ����ص1جت���اه1املواقف1اأو1
االجناز1بحيث1يتبعها1اأمل1وا�ستب�سار1وتوقع1خري1نحوه1اأو1نحو1االآخرين1من1حوله.1

التعريفالإجرائيللتفاوؤل:
ميك���ن1حتديده1بالدرجة1التي1يح�س���ل1عليها1امل�ستجيب1ملقيا�ص1التفاوؤل1

امل�ستخدم1يف1هذه1الدار�سة1من1الوالدين1اأو1اأحدهما.

ثالثااً: املوهوب:
هو1الطالبالذي1يقدم1اإنتاج1�سواء1كان1فكريا1ًاأو1فنيا1ًاأو1هند�سية1اأو1طبيا1ً
اأو1يف1اأي1جمال1اأخرى1وهذا1االإنتاج1�سواء1كان1اإبداعيا1ًجديدا1ًاأو1تطويرا1ًباإ�سافة1
اأو1حذف���ا1ًيف1املنت���ج1اأو1تغ���ري1ا�ستخدامه,1فالطالب1املوهوب1هو1ال���ذي1ي�ستطيع1اأن1
يعط���ي1دلي���اًل1عل���ى1اأدائه1الرفي���ع1يف1كل1من1املج���ال1العقلي1واالإبداع���ي1والنف�سي1
واالأكادمي���ي1والقي���ادي؛1بحي���ث1يتطلب1ذلك1توفر1برامج1وجه���ود1من1اأجل1تلبية1

احتياجه.1)جروان,20021(.
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التعريف الإجرائي للموهوب:
ه���و1الطال���ب1ال���ذي1تر�سح���ه1اإدارة1املوهوب���ني1ب���اإدارة1الرتبي���ة1والتعلي���م1
مبنطقة1مكة1املكرمة1بعد1اأن1طبقت1عليه1اأدواتها1اخلا�سة1بالك�سف1عن1املوهوبني1

من1قبل1وزارة1الرتبية1والتعليم1باململكة1العربية1ال�سعودية.

مقيا�س الدرا�صة:
اأول: مقيا�س القلق الوالدي: من اإعداد الباحثني:

مرحلة1اإعداد1املقيا�ص:
متاالإط���الع1ع���ل1م���ا1اأتي���ح1للباحث���ني1م���ن1ت���راث1نف�س���ي1باالإ�ساف���ة1اإىل1
االط���الع1عل���ى1جمموع���ة1من1املقايي����ص1التي1تناول���ت1مو�سوع1القل���ق1العام1وقلق1
امل�ستقب���ل1)عب���د1الغف���ار,ب.د.(1)عكا�س���ة19861م(1)جنات���ي19891م(1)جم���ل1الليل1
القل���ق1 اأن1 فوج���دا1 1430ه����(1 )الثني���ان1 )زيليي�سك���ي19961Zaleskiم(1 1415ه����(1
بوج���ه1ع���ام1يتك���ون1يف1الغال���ب1م���ن1جمموعة1م���ن1االأبع���اد1اأو1املح���اور1مثل:البعد1
االنفعاليوالبعد1اجل�سمي1والبعد1العقلي,1البعد1ال�سلوكي1التي1تت�سمن1جمموعة1
من1املظاهر1التي1تعرب1عن1القلق.)جناتي19891م(1)جمل1الليل14151ه�(.يت�سف1
قل���ق1امل�ستقب���ل1باخل���وف1نح���و1ما1قد1يح���دث1للفرد1م���ن1م�س���كالت1واأزمات1وغري1
ذل���ك1من1اأحداث1توؤدي1اإىل1اإعاق���ة1الفرد1من1اإ�سباعحاجاته1وقد1تعر�سه1للخطر1
امل���ادي1واملعن���وي1وغريه1وهذا1ما1ي�سرتك1فيه1جميع1اأن���واع1القلق1بوجه1عام,1وهو1
توجه1اخلوف1نحو1ما1قد1يحدث1لالإن�سان1�سواًء1كان1ذلك1يف1امل�ستقبل1القريب1اأو1

امل�ستقبل1البعيد.1ولقد1مت1بناء1املقيا�سوفق1اخلطوات1التالية:
11 تعري���ف1قل���ق1امل�ستقب���ل1عل���ى1اأن���ه1اخلوف1م���ن1امل�ستقب���ل,1اإذ1يعت���رب1حالة1من1.

اخلوف1وال�سك1والقلق1مما1قد1يحدث1من1تغريات1على1الفرد1يف1امل�ستقبل.
21 مت1ا�ستخال����ص1جمموعة1من1االأبعاد1ي�سم���ل1كل1منها1جمموعة1من1املظاهر1.

اأو1املوؤث���رات1الت���ي1تع���رب1ع���ن1قل���ق1الوالدين1جت���اه1م�ستقب���ل1اأبنائه���م,1وهذه1
االأبع���اد1ه���ي:1الت�ساوؤم1م���ن1امل�ستقبل,1والياأ����ص1من1امل�ستقب���ل,1وتوقع1ال�سرر,1
وامل�ساعرال�سلبي���ة,1حيث1تعرب1بنود1ه���ذه1االأبعاد1عن1خماوف1الوالدين1جتاه1
م�ستقب���ل1اأبناءه���م1يف1اجلوانب1الت���ي1مت1ذكرها1يف1تعري���ف1القلق1الوالدي1يف1

هذه1الدرا�سة.
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�سدقاملحكمني:
مت1عر����ص1عب���ارات1املقيا����ص1عل���ى1املتخ�س�سني1يف1علم1النف����ص1وال�سحة1
النف�سي���ة1واالإر�س���اد1النف�س���ي1فيللتاأك���د1م���ن1�س���دق1العب���ارات1الت���ي1متث���ل1القل���ق1
األوال���دي1جت���اه1م�ستقب���ل1اأبناءه���م1املوهوب���ني1وبناء1عل���ى1راأيهم1اأبقي���ت1الفقرات1
الت���ي1اتف���ق1على1منا�سبته���ا1مع1اأبع���اد1املقيا�ص,حي���ث1اأ�سبح1عدد1عب���ارات1املقيا�ص1
يف1ال�س���ورة1م���ا1قبل1النهائية1ل���ه1هو1)36(1عبارةكما1مت1تعدي���ل1بع�ص1العبارات1اأو1

حتويلها1اإىل1اأبعاد1اأخرى.1

جتربة املقيا�س يف �سورته الثانية:
طبق1املقيا�ص1يف1�سورته1الثانية1على1361)اأب(1و1)اأم(منوالدي1املوهوبني1
يف1املنطق���ة1التعليمي���ة1مبدينة1مكة1املكرمة,1وت�سري1اجلداول111و12و13اإىل1طبيعة1

االت�ساق1الداخلي1لعبارات1املقيا�ص.

جدول)1(
معامل االرتباط لعبارات املقيا�س باملجموع الكلي

معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقمالعبارة

10.26190.68**
20.59**200.40*
30.58**210.58**
40.31220.67**
50.54**230.39*
60.45**240.57**
7 0.33250.61**
80.62**260.64**
90.36*270.40*

100.53**280.67**
110.37*290.72**
120.52**300.68**
130.39*310.73**
140.47**320.56**
150.62**330.59**
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معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقمالعبارة

160.52**340.64**
170.47**350.71**
180.54**360.75**

ت�سري1عالمة1)**(1اأن1معامل1االرتباط1دالة1عند1)0٫01(.
كما1ت�سري1عالمة1)*(1اأن1معامل1االرتباط1دالة1عند)0٫05(.

ويالح���ظ1م���ن1خالل1اجل���دول)1(1اأن1معام���ل1االرتباط1للعب���ارة1االأوىل1
)0٫26(1وه���ي1غ���ري1دال���ة1لذلك1مت1ح���ذف1ه���ذه1العبارة.واأما1بالن�سب���ة1للعبارتني1
رق���م1)4(1حيث1كان1معامل1االرتب���اط)0٫31(1والعبارة1رقم1)7(1معامل1االرتباط1
)0٫33(1فهم���ا1عل���ى1الرغم1منع���دم1داللتهم���ا1اإح�سائي���ا1ًاإال1اأن1الباحثني1يعتقدان1
اأنهم���ا1م���ن1العب���ارات1املهمة1والتي1تعرب1عن1مظاهر1القل���ق1الولدي1لذلك1مل1يتم1

حذفها1كما1اأنهما1قريبتني1من1معامل1االرتباط1الدال)0٫35(.

جدول)2(
معامل االرتباط للمحاور مع بع�شها ومع املجموع الكلي

مجموعالمحاورمحور4محور3محور2محور1

**0.79**0.70**0.51**0.47محور1

**0.85**0.69**0.81محور 2

**0.91**0.80محور3

**0.91محور4

مجموعالمحاور

ت�سري1عالمة1)**(1اأن1معامل1االرتباط1دالة1عند1)0٫01(
كما1ت�سري1عالمة1)*(1اأن1معامل1االرتباط1دالة1عند)0٫05(

يالحظ1اأن1معامل1ارتباط1املحاور1مع1بع�سها1كان1دااًل1اإح�سائيا1وكذلك1
ارتباط1املحاور1مع1املجموع1الكلي.
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جدول )3(
معامل ارتباط العبارة باملحور التي تنتمي اإليه

المحوراألول
محورالتشاؤم

المحورالثاني
اليــأس

المحورالثالث
 توقع الشر

المحورالرابــع
 المشاعرالسلبية

قيمة االرتباطرقم العبارةقيمة االرتباطرقم العبارةقيمة االرتباطرقم العبارةقيمة االرتباطرقم العبارة
20.78**100.60**190.69**290.77**
30.82**110.42**200.50**300.72**
40.68**120.59**210.64**310.83**
50.69**130.44**220.71**320.61**
60.41*140.45**230.39*330.67**
70.40**150.71**240.67**340.66**
80.51**160.77**250.67**350.78**
90.43**170.68**260.57**360.85**

180.66**270.54**
280.67**

ت�سري1عالمة1)**(1اأن1معامل1االرتباط1دالة1عند1)0٫01(.
كما1ت�سري1عالمة1)*(1اأن1معامل1االرتباط1دالة1عند)0٫05(.

يالح���ظ1اأن1معام���ل1ارتباط1العبارات1باملح���ور1التي1تنتمي1اإليه���ا1كانت1ارتباطات1
ذات1داللة1اإح�سائية.

ثبات املقيا�س:
بل���غ1 األفا(حي���ث1 )معام���ل1 كرونب���اخ1 معادل���ة1 م���ن1 اال�ستف���ادة1 مت���ت1
معامله���ا)0٫93(1كذل���ك1مت1ح�س���اب1ثب���ات1التجزئ���ة1الن�سفي���ة1ال�ستجاب���ات1عينة1
الدرا�س���ة1اال�ستطالعية,1حيث1بل���غ1معاملها)0٫82(1االأمر1الذي1طمئن1الباحثني1

حول1ا�ستخدام1املقيا�ص.1

ثانيااً – مقيا�س التفاوؤل: من اإعداد عبد اخلالق ))99)م(:
يعت���رب1مقيا�ص1التف���اوؤل1اأحد1جزاأي1القائمة1العربي���ة1للتفاوؤل1والت�ساوؤم1
الت���ي1ق���ام1باأعداده���ا1عبد1اخلالق1�سن���ة19961م1,1حيث1يقي�ص1ه���ذا1اجلزء1ال�سفات1
املختلف���ة1اأو1اأغلبها1للتف���اوؤل1والتي1يعرب1املفحو�ص1عن1وجود1هذه1ال�سفات1لديه1
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اأو1العك�ص1بطريقة1التقرير1الذاتي1,1وقد1اأ�ستخدم1هذا1املقيا�ص1بع�سالدار�سات1يف1
املجتمع1ال�سعودي1مثل1:1درا�سة1كل1من1بالبيد)1429ه�(واحلربي1)11430ه�(1وقد1
تو�س���ل1معداملقيا�س���اإىل1احل�سول1على1درجات1جيدة1يف1كل1من1ال�سدق1التالزمي1
وال�س���دق1األتقارب���ي1وال�س���دق1األعاملي1للمقيا����ص1,1كذلك1اأطمئ���ن1اإىل1ثباته1عن1

طريق1ا�ستخدام1معادلة1كرونباخ)معامل1األفا(1وكانت11.10٫931

عينة الدرا�سة:
تكون���ت1عين���ة1الدرا�س���ة1م���ن1471اأب1و146اأم1م���ن1اآب���اء1واأمه���ات1الط���الب1
املوهوب���ني1يف1املرحل���ة1املتو�سط���ة1مبدين���ة1مك���ة1املكرم���ة,1والذي���ن1مت1ت�سخي�سهم1
باملوهوب���ني1وف���ق1املعاي���ري1املتبع���ة1يف1وزارة1الرتبي���ة1والتعلي���م1باململك���ة1العربي���ة1

ال�سعودية.

نتائج الدرا�سة:
اأواًل:1عر����ص1نتائ���ج1ال�س���وؤال1االأول:1م���ا1الف���رق1ب���ني1االآب���اء1واالأمهات1يف1
كل1م���ن1القل���ق1الوال���دي1والتفاوؤل1جتاه1م�ستقب���ل1اأبناءهم1املوهوب���ني؟1مت1اإجراء1
اختب���ارات1للتع���رف1عل���ى1الف���رق1ب���ني1املجموعت���ني1يف1كل1م���ن1القل���ق1الوال���دي1
والتف���اوؤل,1ويو�س���ح1اجل���داول)4و5(1الف���رق1ب���ني1املجموعت���ني1يف1كل1م���ن1القل���ق1

الوالدي1والتفاوؤل1على1التوايل:

جدول )4(
الداللة االإح�شائية للفروق بني متو�شطات االآباء واالأمهات يف القلق الوالدي

الداللة اإلحصائيةتاالنحراف المعياريالمتوسطتاسم المجموعة

472.060.47اآلباء

ال توجد داللة0.12

462.050.42األمهات

يت�س���ح1م���ن1اجلدول1رقم1)4(1عدم1وجود1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1
االآباء1واالأمهات1يف1القلق1الوالدي1جتاه1م�ستقبل1اأبناءهم1املوهوبني.
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و�سبب1عدم1وجود1درا�سات1�سابقة1مبا�سرة1ت�سرتك1مع1الدرا�سة1احلالية1
يف1املتغ���ريات1عل���ى1ح���د1عل���م1الباحث���ني1– يت���م1اإلق���اء1بع����ص1ال�س���وء1عل���ى1بع�ص1
الدرا�س���ات1املتاح���ة1ويف1ح���دود1بع����ص1اجلوان���ب1امل�سرتكة1م���ن1الدرا�س���ة1احلالية,1
فعل���ى1�سبي���ل1املثال1تتفق1نتائجها1مع1نتيجة1درا�س���ة1كل1من1عبد1اخلالق1واآخرون1
)1989م(,1وعب���د1احللي���م1)2010م(1الت���ي1اأظه���رت1نتائ���ج1درا�ستيهم���ا1ع���دم1وجود1
فروق1بني1الطالب1والطالبات1يف1القلق,1يف1املقابل1اأظهرت1نتائج1بع�ص1الدرا�سات1
فروقا1ًدالة1اإح�سائيا1ًيف1القلق1بني1الطلبة1طبقا1ًملتغري1اجلن�ص,1وذلك1مثل1درا�سة1
كل1م���ن1فوقي���ة1ر�س���وان1)1991م(1والثني���ان1)1430ه����(1بهذا1الق���در1الب�سيط1من1
االخت���الف1يف1نتائ���ج1بع�ص1الدرا�س���ات1املتاحة1ويف1حدود1متغ���ري1اجلن�ص1يالحظ1
تفاوت1العوامل1املثرية1لقلق1اأفراد1عينات1تلك1الدرا�سات,1اأما1يف1الدرا�سة1احلالية1
فقد1كانت1العينة1مكونة1من1االآباء1واالأمهات1الذين1يكافحون1من1اأجل1م�ستقبل1
م�س���رق1الأبنائه���م1وعلى1وج���ه1اخل�سو�ص1من1اأنعم1اهلل1عز1وج���ل1عليهم1باملوهبة,1
كان1متوقع���ا1ًاأن1يحتل1اخل���وف1مكانا1ًيف1قلوب1هوؤالء1على1م�ستقبل1املوهوبني1من1

اأبناءهم1ب�سبب1عدم1و�سوح1اآلية1التوجيه1الرتبوي1والتوجيه1املهني1لديهم.

اإن1عدم1وجود1فروق1دالة1بني1االآباء1واالأمهات1ح�سب1ما1اأ�سفرت1عنه1نتائج1
الدرا�سة1احلالية1وطبقا1ًما1جاء1يف1الرتاث1النظري1)عكا�سة,19861م(,1)الطحان,1
1990م(1حول1االأ�سباب1العامة1للقلق,1اإ�سافة1اإىل1ما1ذكره1حموده1)1990م(1ب�ساأن1
م�س���ادر1القل���ق1وتركيزا1ًعلى1جميع1ما1يه���دد1�سالمة1الفرد1و�سالم���ة1االأ�سخا�ص1
املهم���ني1بالن�سب���ة1له1وكذلك1املواق���ف1املحيطة,1يوؤكد1اطمئن���ان1الوالدين1مل�سرية1
اأبناءه���م1املوهوب���ني1العلمي���ة1واطمئنانه���م1وقناعته���م1باجله���ود1الت���ي1تب���ذل1من1
�ساعدته���م1عل���ى1النم���و1يف1اجلوان���ب1وتلبي���ة1احتياجاته���م1من1قب���ل1امل�سوؤولني1يف1

وزارة1الرتبية1والتعليم.
جدول )5(

الداللة االإح�شائية للفروق بني متو�شطات االآباء واالأمهات يف التفاوؤل
الداللة اإلحصائيةتاالنحراف المعياريالمتوسطتاسم المجموعة

474.200.70اآلباء
غير دالة1.59

463.980.68األمهات
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يت�سح1من1اجلدولني)51,4(1اأنه1ال1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1
االآباء1واالأمهات1يف1التفاوؤل1جتاه1م�ستقبل1اأبنائهم1املوهوبني.

بالنظر1اإىل1النتيجة1التي1تتعلق1بال�سق1االأول1من1ال�سوؤال1نرى1اأنها1تتفق1
مع1نتيجة1ال�سق1الثاين1منه1والتي1توؤكد1على1عدم1وجود1فروق1دالة1اإح�سائيا1ًبني1
االآب���اء1واالأمه���ات1يف1التفاوؤل1جتاه1م�ستقبل1اأبناءهم,1وه���ذا1يوؤكد1اأي�سا1ًانخفا�ص1
اال�ستع���داد1للت�س���اوؤم1لدى1اأفراد1العينة1يف1االأهل,1وعدم1تعر�سهم1ملا1يثري1الت�ساوؤم1
واخل���وف1والقل���ق1جتاه1م�ستقب���ل1اأبناءهم1املوهوب���ني,1باالإ�ساف���ة1اإىل1اطمئنانهم1
بوج���ود1جمموع���ة1م���ن1ال�سمات1االإيجابي���ة1لديهم1والت���ي1ت�ساعده���م1على1جتاوز1
الكث���ري1م���ن1العقبات1التي1ق���د1يتعر�سون1لها1يف1م�ستقبلهم,1عل���ى1�سبيل1املثال1ما1
يتمتع���ون1ب���ه1م���ن1�سف���ات1عقلية1تتمث���ل1يف1�سرعة1التعل���م1والقدرة1عل���ى1الرتكيز1
والق���درة1على1التاأمل1والقدرة1على1التفك���ري1االإبداعي1وحب1اال�ستطالع1العقلي,1

وكذلك1ما1يحملونه1من1�سمات1�سخ�سية1مثل1قوة1الب�سرية1والفهم1واملثابرة.

اإن1كال1النتيجت���ني1ت�س���ريان1اإىل1اأن1متو�سط1القلق1لدى1االآباء1واالأمهات1
كان1اأق���ل1م���ن1املتو�س���ط1االفرتا�سي1حي���ث1بلغ1ل���دى1االآباء12٫061ول���دى1االأمهات1
12٫005م���ن151درج���ات,1يف1حني1كان1متو�سط1التفاوؤل1ل���دى1املجموعتني1اأعلى1من1
املتو�سط1االفرتا�سي1وفقا1ًملقيا�ص1التفاوؤل,1وهذا1موؤ�سرا1ًاإىل1اأن1اأفراد1املجموعتني1

مطمئنون1اإىل1حد1كبري1نحو1م�ستقبل1اأبناءهم1املوهوبني.

:1عر����ص1نتائ���ج1ال�سوؤال1الث���اين:1هل1توجد1ف���روق1دالة1اإح�سائي���ا1ًيف1القلق1 ثاني�ااً
والتفاوؤل1جتاه1م�ستقبل1االأبناء1املوهوبني1طبقا1ًلعدد1االأبناء1يف1االأ�سرة؟

ولالإجاب���ة1ع���ن1ال�س���وؤال1الث���اين,1مت1ا�ستخ���دام1حتليل1التباي���ن1االأحادي1
للتع���رف1عل���ى1الف���رق1بني1املجموع���ات1يف1كل1م���ن1القل���ق1الوالدي1والتف���اوؤل1كما1

يظهر1يف1جدول1)16و7(.
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جدول )6(
الداللة االإح�شائية للفروق بني متو�شطات االآباء واالأمهات يف القلق الوالدي

طبقًا لعدد االأبناء يف االأ�شرة
عدد األبناء

مجموع 
المربعات

مستوى الداللةفمتوسط المربعاتدرجات الحرية

14820.074بين المجموعات

ال توجد داللة18.15900.200.36داخل المجموعات

18.29920.42المجموع

يت�سح1من1جدول1رقم1)6(1اأنه1ال1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1لدى1
االآب���اء1واالأمه���ات1يف1القلق1الوال���دي1جتاه1م�ستقبل1االأبن���اء1املوهوبني1طبقا1ًلعدد1

االأبناء1يف1االأ�سرة.

جدول )7(
الدالل��ة االإح�شائي��ة للفروق بني متو�شطات االآباء واالأمهات يف التف��اوؤل جتاه م�شتقبل االأبناء 

املوهوبني ح�شب عدد االأبناء
عدد األبناء

مجموع 
المربعات

مستوى الداللةفمتوسط المربعاتدرجات الحرية

0.48820.234بين المجموعات

ال توجد داللة45.09900.5010.47داخل المجموعات

45.5692المجموع

يت�س���ح1من1اجل���دول1)7(1اأنه1ال1توج���د1فروق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1لدى1
االآب���اء1واالأمه���ات1يف1التف���اوؤل1جتاه1م�ستقبل1االأبناء1املوهوب���ني1طبقا1ًلعدد1االأبناء1

يف1االأ�سرة.

م���ن1خ���الل1النظر1اإىل1اجلدولني1)16و71(1يت�سح1ع���دم1وجود1فروق1دالة1
اإح�سائي���ا1ًل���دى1اأف���راد1عين���ة1الدرا�سة1يف1كل1من1القل���ق1الوالدي1والتف���اوؤل1طبقا1ً
لع���دد1االأبن���اء1والبن���ات1يف1االأ�س���رة,1بالرغ���م1اأن1ع���دد1االأبناء1يف1االأ�س���رة1ال1يخ�سع1
للتوج���ه1النظ���ري1حول1اأهمي���ة1الرتتيب1امليالدي1للطفل,1اإال1اأن���ه1وب�سكل1�سمني1
ميك���ن1اال�ست���دالل1من1العدد1املوجود1من1االأبناء1داخل1االأ�سرة1الواحدة1قد1يجعل1
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من1هذا1الرتتيب1اأمرا1ًال1مفر1منه,1حيث1تت�سح1اأحيانا1ًاملميزات1التي1يحظى1بها1
الطف���ل1ح�س���ب1موقعه1من1الرتتيب1امليالدي1من1عناي���ة1�سديدة1واهتمام1ورعاية1
لالب���ن1الوحي���د1واالب���ن1االأ�سغ���ر,1على1عك�ص1ما1ق���د1يواجهه1االب���ن1االأو�سط1من1
�سغ���وط,1وم���ا1ُيلق���ى1على1االب���ن1االأكرب1م���ن1م�سوؤولي���ات1)احلري���ري1واالإمامي,1
1432ه����(1اإن1ع���دم1وج���ود1ف���روق1يف1كل1م���ن1القلق1الوال���دي1والتف���اوؤل1طبقا1ًلعدد1
االأبن���اء1يف1الدرا�س���ة1احلالي���ة1اإ�س���ارة1اإىل1اختالف1النتيجة1عما1ه���و1متوقع1ح�سب1
االجتاه1النظري1الذي1يعطي1اأهمية1كبرية1لرتتيب1االأبناء1داخل1االأ�سرة1وموقع1
كل1طف���ل1يف1ه���ذا1الرتتي���ب1وكيف1باالأم���ر1اإذا1كان1هذا1الطفل1م���ن1املوهوبني,1اإن1
هذا1ي�سري1اإىل1اهتمام1الوالدين1بجميع1االأبناء1ب�سكل1مت�ساو1ودون1ا�ستثناء1اأثناء1

معاملتهم1الأبنائهم1وتقدمي1الرعاية1لهم.

:1ه���ل1توج���د1عالقة1ارتباطي���ة1بني1القل���ق1الوالدي1والتف���اوؤل1لدى1كل1من1 ثالث�ااً
االآباء1واالأمهات؟

مت1ا�ستخدام1معامل1بري�سون1لالرتباط1للتحقق1من1درجة1العالقة1بني1
كل1من1القلق1الوالدي1والتفاوؤل1ونوعية1هذه1العالقة1كما1يظهر1يف1جدول81.

جدول )8(
يو�شح االرتباط بني القلق الوالدي والتفاوؤل لدى اأفراد العينة

الداللة اإلحصائيةدرجة االرتباطفمتغيري الدراسة

القلق الوالدي
دالة عند مستوى 93-0.410.01

التفاؤل

يت�س���ح1من1اجلدول1رق���م1)8(1اأن1هناك1عالقة1ارتباطي���ة1�سالبة1بني1كل1
من1القلق1الوالدي1والتفاوؤل1بلغت1درجتها0٫411-كما1كانت1داللتها1عند1م�ستوى1
1.0٫01لق���د1كان���ت1ه���ذه1النتيج���ة1طبيعي���ة1طبق���ا1ًلعالم���ات1ومظاه���ر1القلق1عند1
االإن�س���ان1واملتمثل���ة1يف1ال�سع���ور1بالياأ����ص1وتوق���ع1الف�س���ل1وتوقع1ال�س���ر,1وهذا1يتفق1
م���ع1عين���ة1الدرا�س���ة1احلالي���ة1التي1ح�سل���ت1على1متو�سط���ات1منخف�س���ة1يف1القلق1
الوال���دي1ومتو�سط���ات1مرتفع���ة1يف1التف���اوؤل,1كما1ه���و1مبني1يف1اجل���داول1ال�سابقة1
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الت���ي1تت�سمن1تلك1املتو�سطات,1اإ�سافة1اإىل1ذلك1اأن1اجلزء1الطريف1االآخر1واملقابل1
للتف���اوؤل1واملق�س���ود1ب���ه1الت�ساوؤم1هو1مكون1رئي�ص1من1مكون���ات1القلق,1ولهذا1كانت1
نتيج���ة1ه���ذا1ال�سوؤال1طبيعية1واإن1كان1ذكرها1من1خالل1�سوؤال1من1اأ�سئلة1الدرا�سة1
احلالي���ة1ي���راد1ب���ه1التحق���ق1م���ن1ه���ذه1النتيج���ة1الت���ي1طبق���ت1الدرا�سة1فيه���ا1على1

الوالدين1ولي�ص1على1االأبناء.

:1عر�ص1نتائج1ال�سوؤال1الرابع:1ما1اأكرث1مظاهر1القلق1الوالدي1انت�سارا1ًلدى1 رابعااً
كل1من1االآباء1واالأمهات؟1باال�سطالع1على1جدول191يظهر1اأن:

جدول )9(
املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية لرتتيب مظاهر القلق الوالدي

أ
(اآلباء)

عبارة مظهر القلق 
الوالدي

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

أ
(األمهات)

عبارة مظهر القلق 
الوالدي

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

1

أخشى على ابني/ ابنتي 
من الكوارث والفتن التي 
تحدث من وقت آلخر في 

هذا العالم.

2.721.0571

أخشى على ابني/ ابنتي 
من الكوارث والفتن التي 
تحدث من وقت آلخر في 

هذا العالم.

2.910.1007

2

حتمًا يعاني العالم من 
مشكالت اقتصادية 

وغيرها سيكون ألبنائي 
وبناتي نصيب منها.

2.490.8312

حتمًا يعاني العالم من 
مشكالت اقتصادية 

وغيرها سيكون ألبنائي 
وبناتي نصيب منها.

2.760.673

3

أنا قلق بشأن ما قد يحدث 
ألبنائي وبناتي بسبب عدم 

المساندة االجتماعية لهم 
في المستقبل.

2.430.8273

أنا قلق بشأن ما قد يحدث 
ألبنائي وبناتي بسبب 

عدم المساندة االجتماعية 
لهم في المستقبل.

2.500.863

4
أشعر بالتوتر عندما أفكر 
في مستقبل أبنائي/ بناتي.

2.360.8704
أشعر بالتوتر عندما 

أفكر في مستقبل أبنائي/ 
بناتي.

2.460.836

5
أستبعد أن يجد ابني/ ابنتي 
الفرص الوظيفية المناسبة 

لموهبته.
2.340.8915

عدم حصول أبنائي 
وبناتي لما يحتاجونه من 

انفتاح ذهني في المستقبل 
أمٌر يقلقني.

2.390.856
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أ
(اآلباء)

عبارة مظهر القلق 
الوالدي

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

أ
(األمهات)

عبارة مظهر القلق 
الوالدي

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

6
أشعر باالنقباض عندما 

أتذكر أن الحياة تسير في 
غير صالح أبنائي وبناتي.

2.260.8266
تزداد مشاعر الخوف 
على مستقبل أبنائي/ 
بناتي عامًا بعد عام.

2.260.963

7

أخاف على أبنائي وبناتي 
أن يصبحوا عالة على 

اآلخرين عند قضاء 
حاجاتهم في المستقبل.

2.210.8327
أستبعد أن يجد ابني/ 

ابنتي الفرص الوظيفية 
المناسبة لموهبته.

2.260.800

8

عدم حصول أبنائي 
وبناتي لما يحتاجونه من 

انفتاح ذهني في المستقبل 
أمٌر يقلقني.

2.130.9698
أبنائي/ بناتي غير 

قادرين على التخطيط 
لمستقبلهم.

2.260.855

9

خيبة أملي كبيرة في عدم 
االستفادة من طاقات 

وقدرات ابني/ ابنتي في 
المستقبل.

2.130.9699

أشعر باالنقباض عندما 
أتذكر أن الحياة تسير 
في غير صالح أبنائي 

وبناتي.

2.220.892

10
حياة أبنائي وبناتي ستكون 

مليئة بالصراع مع 
اآلخرين.

2.090.71710

أخاف على أبنائي وبناتي 
أن يصبحوا عالة على 

اآلخرين عند قضاء 
حاجاتهم في المستقبل.

2.200.859

11
أخشى أن يحدث مكروه 

ألبنائي وبناتي بعد 
رحيلي عن هذه الدنيا.

2.170.996

ي�س���ري1اجل���دول1رق���م1)9(1اإىل1ترتيب1الع�سرة1االأوىل1م���ن1مظاهر1القلق1
ل���دى1كل1م���ن1االآب���اء1واالأمه���ات,1حي���ث1ج���اءت1اخل�سي���ة1عل���ى1االب���ن1م���ن1الف���نت1
واحل���وادث1يف1اأول1مظاه���ر1القل���ق1الوال���دي1مبتو�س���ط1ق���دره12٫721ل���دى1االآب���اء,1
و12٫91ل���دى1االأمه���ات.1يالحظ1عل���ى1املتو�سطني1اأنهما1اأعل���ى1بقليل1عن1املتو�سط1
االفرتا�س���ي1له���ذه1العب���ارة1والذي1يقدر1ب����1.2٫501اإن1نوعية1القلق1هن���ا1اأقرب1اإىل1
القلق1الواقعي1الذي1اأ�سارت1اإليه1نظرية1التحليل1النف�سي,1وذلك1يف1ظل1االأزمات1
والك���وارث1الطبيعي���ة1الت���ي1يعي�سها1العامل1يف1الوقت1احلا�س���ر,1حتى1اأن1جزءا1ًمن1
املناط���ق1ال�سعودي���ة1مليكن1مبناأى1من1بع�ص1الك���وارث1الطبيعية1واملتمثلة1يف1نزول1
االأمطار1وتدفق1ال�سيول1يف1بع�ص1االأجزاء1من1اململكة1وما1اأعقب1ذلك1من1اأ�سرار,1
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اإ�سافة1اإىل1ذلك1ما1يحدث1يف1العامل1اأجمع1من1اأزمات1كان1له1بالغ1االأثر1يف1جميع1
االأف���راد1م���ن1كل1جمتمع1ان�سجاما1ًمع1املقولة1باأن1العامل1اأ�سبح1قرية1�سغرية.1اإن1
القلق1عنا1ميتد1من1احلا�سر1اإىل1امل�ستقبل,1حيث1اأ�سبح1اجليل1احلايل1من1االآباء1
واالأمه���ات1يف1حال���ة1من1اخل���وف1ال�سديد1على1ما1ق���د1يحدث1لالأبناء1م���ن1اأ�سرار1

وم�سكالت.

ج���اء1الرتتي���ب1الث���اين1م���ن1العب���ارات1متمث���اًل1يف1اخلوف1م���ن1امل�سكالت1
االقت�سادي���ة,1حي���ث1يعت���رب1العام���ل1االقت�س���ادي1م���ن1العوام���ل1املوؤث���رة1يف1حي���اة1
االإن�س���ان1يف1اأي1زم���ان1وم���كان,1ال1�سيم���ا1يف1الوق���ت1احلا�سر1الذي1ن�سع���ر1باأهميته1
ونخ�س���ى1اآث���اره1ال�سلبية1عل���ى1حياتنا,1واإن1كان1هناك1تف���اوت1بني1كل1من1متو�سط1
االآب���اء1ومتو�س���ط1االأمهات1يف1درج���ة1القلق1جتاه1العامل1االقت�س���ادي,1اإال1اأن1كونه1
الرتتيب1الثاين1لدى1املجموعتني1اإ�سارة1اإىل1منطقية1الرتتيب,1فحدوث1الكوارث1
اأي���ا1ًكان1نوعه���ا1غالبا1ًم���ا1يكون1حدوثا1ًفجائي���ا1ًيلحق1ال�سرر1ويبع���ث1على1الفزع,1
حت���ى1ول���و1كان1ذلك1من1قبي���ل1التخيل,1حيث1اأن1امل�س���كالت1االقت�سادية1اأو1املعاناة1
من1االأو�ساع1االقت�سادية1غالبا1ًما1يحدث1تدريجياً,1يقوم1ال�سخ�ص1اأثناءها1بعدة1
جه���ود1تتجل���ى1يف1التفاعل1م���ع1املعاناة1االقت�سادية1ثم1دخول���ه1يف1كر1وفر1حماواًل1
مواجهته���ا,1يك���ون1بعدها1قد1األف1هذه1املعاناة,1حتى1واإن1ف�سل1يف1معركته1�سدها؛1
وبالرغ���م1م���ن1هذا1ف���اإن1الوالدين1ال1يتقب���ال1حدوث1مثل1هذه1املواق���ف1الأبنائهما1

بطبيعة1احلال.

ج���اءت1العب���ارة1الثالثة1واملتمثلة1يف1القلق1واخلوف1من1عدم1تلقي1االأبناء1
امل�سان���دة1االجتماعي���ة1يف1امل�ستقب���ل,1�س���واًء1كانت1من1اأف���راد1االأ�س���رة1نف�سها1اأو1من1

املجتمعني1القريب1والبعيد1على1حد1�سواء.

اإن1جتزئ���ة1االأ�س���رة1وتفتتها1ودخولها1يف1نطاق1ما1ي�سم���ى1باالأ�سر1الذرية1
ي�سكل1هاج�سا1ًللجيل1احلايل1من1االآباء1واالأمهات.1اإن1التباعد1والتنافر1بني1اأفراد1
االأ�س���رة1الواح���دة1اأم���را1ًمقلق���ا1ًل���دى1البع�ص1ال���ذي1يلم�ص1بنف�سه1م���ا1يحدث1من1
خالف���ات1وقطيع���ة1ب���ني1االإخوة1واالأخ���وات,1ال1�سيم���ا1واإن1كان1البع����ص1من1هوؤالء1
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االأبن���اء1م���ن1املوهوب���ني,1اإن1الطفل1املوه���وب1عادة1ما1يعاين1م���ن1الوحدة1والعزلة,1
ب���ل1ويع���اين1م���ن1عدم1القب���ول1ممن1حول���ه1اأحياناً,1وه���ذا1ي�سهم1يف1ازدي���اد1م�سافة1
التباع���د1بين���ه1وب���ني1اإخوته,1وقد1ميت���د1االأم���ر1اإىل1االأ�سواأ1يتمث���ل1يف1عدم1تقدمي1
امل�سان���دة1الت���ي1يحتاجه���ا1يف1امل�ستقب���ل1م���ن1هوؤالء.1اإن1م���ا1قد1يتعر����ص1اإليه1االبن1
املوه���وب1من1اإهمال1وع���دم1قبول1من1اإخوته,1وعدم1م�ساندتهم1له1يف1امل�ستقبل1قد1
يح���دث1اأي�سا1ًمن1االآخري���ن1الذين1ال1يرحبون1مبوهبت���ه1بداعي1الغرية1واحل�سد11111111111111111111111
)حمم���د,14231ه����(,1لذل���ك1كان1احتم���ال1ع���دم1توفر1امل�سان���دة1لالأبن���اء1بوجه1عام1
واملوهوبني1منهم1على1وجه1اخل�سو�ص1عاماًل1مثريا1ًللقلق1لدى1كل1اأب1وكل1اأم.

ياأت���ي1الرتتي���ب1الالح���ق1للعب���ارات1املعربة1عن1قل���ق1الوالدي���ن1مت�سمنا1ً
التفك���ري1امل�ستم���ر1يف1م�ستقبل1االأبناء1واخل�سية1من1عدم1تلبي���ة1احتياجات1االأبناء1
يف1كاف���ة1املج���االت1وخا�س���ة1املج���االت1االإثرائية1الت���ي1ت�ساعد1املوه���وب1على1النمو1
املنا�س���ب1والت���ي1ت�ساع���ده1عل���ى1التخطي���ط1ال�سليم1مل�ستقبل���ه,1ياأتي1بع���د1ذلك1من1
عبارات1معربا1ًعن1قلق1الوالدين1اخلوف1من1عدم1االأمن1الوظيفي1والذي1يت�سمن1
احل�س���ول1على1العم���ل1املنا�سب1واال�ستمرار1فيه.اإن1اال�ستق���رار1الوظيفي1وخا�سة1
يف1العم���ل1املنا�س���ب1نعم���ة1من1اهلل1ع���ز1وجل,1فاإذا1م���ا1حتققت1ي�سب���ح1ال�سخ�ص1يف1
ماأم���ن1من1االأزمات1االقت�سادية1وي�سب���ح1قادرا1ًعلى1حتقيق1ذاته,1خا�سة1بالن�سبة1

للموهوب1الذي1لديه1الكثري1من1االآمال1والتطلعات.

وياأت���ي1ترتي���ب1العب���ارات1املعربة1عن1اخلوف1من1ح���دوث1املكروه1لالأبناء1
املوهوب���ني1وح���دوث1ال�س���راع1بينه���م1وب���ني1غريهم1من1االأف���راد1يف1اآخ���ر1العبارات1
الع�سرة1املذكورة1يف1اجلدول1)9(.اإن1هذا1اخلوف1�سيء1طبيعي1يحمله1كل1اأب1وكل1
اأم1خا�س���ة1يف1ظ���ل1التغريات1االجتماعية1والعوام���ل1االقت�سادية1وازدياد1التناف�ص1
ب���ني1االإخوة1وازدياده1بينهم1وب���ني1االآخرين1ممن1يتعاملون1معهم1يف1املدر�سة1ويف1

العمل1ويف1املجتمع1بوجه1عام.

:1عر����ص1نتائج1ال�سوؤال1اخلام�ص:1ما1اأكرث1مظاه���ر1التفاوؤل1انت�سارا1ًلدى1 خام�س�ااً
كل1االآباء1واالأمهات؟1باال�سطالع1على1جدول1101يظهر1اأن:
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جدول )10(
املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية لرتتيب مظاهر التفاوؤل

أ
(اآلباء)

عبارة مظهر التفاؤل
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

أ
(األمهات)

عبارة مظهر التفاؤل
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

1
أرى الجانب المشرق 
المضيء من األمور.

4.400.6811
ستكون حياتي أكثر 

سعادة.
4.300.785

2
أشعر أن الغد سيكون يومًا 

مشرقًا.
4.340.8152

ال يأس مع الحياة وال حياة 
مع اليأس.

4.260.880

3
ال يأس مع الحياة وال حياة 

مع اليأس.
4.340.9623

أرى الجانب المشرق 
المضيء من األمور.

4.131.046

4
يخبئ لي الزمن مفاجآت 

سارة.
4.340.9844

يخبئ لي الزمن مفاجآت 
سارة.

4.110.971

5
ستكون حياتي أكثر 

سعادة.
4.320.8625

أشعر أن الغد سيكون يومًا 
مشرقًا.

4.090.865

4.070.975تبدو لي الحياة جميلة.4.400.6816تبدو لي الحياة جميلة.6

7
انظر إلى المستقبل على 

أنه سيكون سعيدًا.
4.230.9847

أتوقع أن تتحسن األحوال 
مستقباًل.

4.020.954

8
أفكر بالمستقبل بكل 

تفاؤل.
4.211.0208

أرى أن الفرج سيكون 
قريبًا.

3.960.698

9
إن اآلمال أو األحالم التي 

لم تتحقق اليوم ستتحقق 
غدًا.

4.171.0079
إن اآلمال أو األحالم التي 

لم تتحقق اليوم ستتحقق 
غدًا.

3.981.016

10
أرى أن الفرج سيكون 

قريبًا.
4.000.90910

أفكر بالمستقبل بكل 
تفاؤل.

3.960.868

بالنظ���ر1اإىل1جدول1رقم1)10(1وما1يت�سمنه1من1ترتيب1لعبارات1التفاوؤل1
يت�سح1اأن1هناك1ت�سابها1ًكبريا1ًبني1االآباء1واالأمهات1يف1ترتيب1العبارات1املعربة1عن1
تفاوؤله���م1جتاه1م�ستقبل1اأبنائهم1املوهوب���ني,1فقد1جاءت1روؤية1اجلانب1امل�سرق1من1
االأمور1يف1املرتبة1االأوىل1لدى1االآباء1ومبتو�سط1قدره1,4٫401وهو1يعرب1عن1ارتفاع1
درج���ة1التف���اوؤل1يف1ه���ذا1املظه���ر,1يف1ح���ني1كان���ت1العب���ارة1املت�سمنة1توق���ع1ال�سعادة1
م���ن1اأك���رث1العب���ارات1انت�سارا1ًلدى1االأمه���ات.1جاء1توقع1اخل���ري1يف1االأيام1املقبلة1يف1
الرتتي���ب1الث���اين1من1العب���ارات1لدى1االآب���اء1ومبتو�سط1ق���دره14٫341تلتها1عبارة:1
ال1ياأ����ص1م���ع1احلياة,1وال1حياة1مع1الياأ�ص,1يف1املرتب���ة1الثالثة1لدى1االآباء1مبتو�سط1
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14٫34اأي�س���اً,1يف1حني1كانت1هذه1العب���ارة1يف1الرتتيب1الثاين1لدى1االأمهات,1وروؤية1
اجلان���ب1امل�س���رق1م���ن1احلي���اة1يف1املرتب���ة1الثالثة1لديه���ن,1بعد1ذلك1ت���واىل1عر�ص1
العب���ارات1يف1اجل���دول1)10(1م�س���ريا1ًاإىل1وج���ود1اخت���الف1ب�سي���ط1يف1ترتيبه���ا1من1
جمموعت���ي1االآب���اء1واالأمه���ات.1اإن1اأهم1م���ا1ي�سار1اإلي���ه1هنا1اأن1املتو�سط���ات1جميعها1
كان���ت1اأعلى1من1املتو�سطات1االفرتا�سية1للتفاوؤل1والذي1يقدر1املتو�سط1احل�سابي1

االفرتا�ص1ب�2٫501.

خال�س���ة1القول1اإن1حماول���ة1الدرا�سة1هذه1تركزت1يف1التحقق1من1الفرق1
يف1القل���ق1الوال���دي1والتفاوؤل1جتاه1م�ستقبل1االأبناء1املوهوبني,1بحيث1تعطي1روؤية1
عن1مدى1ما1ي�سعر1به1الوالدان1من1قلق1وما1ي�سعران1به1من1تفاوؤل1جتاه1م�ستقبل1
االأبن���اء,1خا�س���ة1املوهوب���ني1منهم,1على1اعتبار1اأن1االأ�سرة1ج���زء1مهم1من1املنظومة1
الرتبوية1واالإر�سادية1لهوؤالء1االأبناء,1كذلك1يلقي1هذا1اجلزء1الفرق1بني1الوالدين1
يف1القل���ق1يف1تفاوؤلهم���ا1جتاه1امل�ستقبل1وذلك1من1حي���ث1الفرق1بني1املجموعتني1يف1

هذين1املتغريين1طبقا1ًلعدد1االأبناء1يف1االأ�سرة.

اإن1نتائ���ج1ه���ذه1الدرا�س���ة1نتائ���ج1اإيجابي���ة1وم�سجعة1ويحيطه���ا1احلذر1يف1
الوقت1نف�سه,1فهي1وال1�سك1تعرب1عن1الروؤية1الوالدية1التي1تنظر1اإىل1االأمور1من1

زاويتي1اخلوف1واالأمل.

وميك���ن1للباحثني1اخلروج1بتو�سيات1على1�س���وء1نتائج1الدرا�سة1احلالية1
اأهمه���ا1تدعي���م1الروؤي���ا1الوالدية1جت���اه1م�ستقبل1االأبن���اء1املوهوبني1اأثن���اء1االإر�ساد1
االأ�س���ري1وع���ن1طريق1اإع���داد1الربامج1الوقائي���ة1املنا�سبة1يف1املدار����ص1وعن1طريق1
و�سائ���ل1االإع���الم,1تل���ك1الربامج1التي1ميك���ن1اأن1ت�سه���م1يف1اإعداد1االآب���اء1واالأمهات1
واملوهوب���ني1م���ن1االأبن���اء1والعادي���ني1وذوي1االحتياج���ات1اخلا�س���ة1اأي�س���اً,1ذلك1اإن1
اجلميع1اأ�سبح1يف1حاجة1للوقاية1والتح�سني1النف�سي1�سد1االأزمات1النف�سية1و�سد1
الك���وارث1باأ�سكاله���ا1املتع���ددة,1بعد1حف���ظ1اهلل1تعاىل1ورعايته,1كما1ي���رى1الباحثان1
اإج���راء1املزي���د1من1الدرا�س���ات1عرب1�سرائح1خمتلفة1من1اآب���اء1واأمهات1املوهوبني,1ال1
�سيم���ا1والتي1تختلف1مواهبهم,1وكذلك1تختل���ف1العوامل1الدميوغرافية1لديهم.1

واحلمد1هلل1رب1العاملني.
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ملحق: مقيا�س درا�صة القلق الوالدي
ب�سم1اهلل1الرحمن1الرحيم

املكرم1ويل1اأمر1الطالب/1الطالبة:
ال�سالم1عليكم1ورحمة1اهلل1وبركاته1111وبعد:

يق���وم1الباحث���ان1بدرا�س���ة1حول1)القل���ق1الوالدي1جت���اه1م�ستقب���ل1اأبنائهم/بناتهم1
املوهوبني(1وحيث1اأن1اأبنكم1�سمن1فئة1الطالب1املوهوبني.ناأمل1من1منكم1التكرم1
بق���راءة1كل1عب���ارة1ومن1ثم1اختيار1ما1تراه1منا�سب���ا1لك1وذلك1بو�سع1عالمة)√(,1
علم���ا1ًباأن���ه1ال1توج���د1اإجاب���ات1�سحيحة1واأخ���رى1خاطئة,1واإمنا1ه���ي1وجهة1نظرك1

اخلا�ص1بك.

كما1نود1اأن1ن�سري1اإىل1اأن1جميع1املعلومات1التي1يح�سل1عليها1الباحثان1هي1مو�سع1
ال�سرية1التامة1وت�ستخدم1اإال1لغر�ص1البحث1العلمي.

واإليك مثال يو�سح كيفية الإجابة عن العبارات: 

العبارةالرقم
موافق 
بشدة

موافق
غير 
موافق

غير موافق 
بشدة

√أرى أن المستقبل التعليمي البني/البنتي غير مطمئن.

�ساكرين1ل�سعادتكم1ما1تبذلونه1من1جهد1ووقت1من1اأجل1هذا1التحكيم.

الباحثان:
اأ.د.ممد جعفر جمل الليل                                   د.عبد الوهاب م�صرب اأنديجاين 

وياأم���ل1الباحث���ان1التكرم1باالإجابة1عن1االأ�سئلة1التالية1قبل1البدء1يف1االإجابة1على1
اأ�سئلة1االأداة:
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)58-1فاأكرث()1( 1)1()57-47( 1)11()461-36( العمر:11)351-25()1(1
)17-1فاأكرث()11( 1)111()61-4( 1)1(1)3-1(1 1 عدد1االأبناء:1

1ثانوي1)11( متو�سط1)1(1 1ابتدائي1)1(1 امل�ستوى1التعليمي:11
غري1ذلك1)1( دكتوراه1)11(1 ماج�ستري1)1(1 جامعي1)11(1 1

العــــــبارةالرقم
موافق 

بشدة                              
موافق

غير 
موافق

غير موافق 
بشدة

سعادة ابني/ابنتي الزوجية أمرًا أشك في حدوثه في المستقبل.1

مستقبل ابني/ابنتي غير مطمئن.2

أرى أن موهبة ابني/ابنتي أمرَا غير مستقر.3

أنا غير مرتاح بما سوف تأتي به األيام البني/البنتي.4

أفكار ابني /ابنتي حول المستقبل المهني ال تبشر بالخير.5

6
خيبة أملي كبيرة في عدم االستفادة من طاقات وقدرات ابني/ ابنتي في 

المستقبل.

7
أخشى من اللحظة التي يضطر فيها أبنائي وبناتي دفع ثمن ما يفعلونه 

حاليًا من أجل مستقبلهم. 

أتشاءم مما عليه ابني/ابنتي من تفوق.8

أستبعد أن يجد ابني/ابنتي الفرص الوظيفية المناسبة لموهبته.9

10
أخشى على ابني/ابنتي من الكوارث والفتن التي تحدث من وقت آلخر 

في هذا العالم.

وصول ابني/ابنتي إلى ما يطمح إليه في المستقبل أمر مستحيل.11

أبنائي/بناتي غير قادرين على التخطيط لمستقبلهم.12

أرى أن ابني/ابنتي غير قادر على مواجهة صعوبات الحياة. 13

أتوقع استمرار ما يواجه أبنائي وبناتي من مشكالت دون حل لها.14

يبدو لي أنه مقدر على أبنائي وبناتي العيش في معاناة طيلة العمر.15

أتوقع تعرض أبنائي وبناتي لسوء المعاملة بسبب ما هم عليه من تميز.16

من المؤكد أن يكدح ابني/ابنتي ويعمل، ولكن دون مكافأة.17

أخشى أن يحدث مكروه البني/البنتي بسبب ما يتميز به من تفوق.18

سوف يلحق الشر بمستقبل أبنائي/بناتي بسبب ما لديهم من قدرات عالية.19

أخشى أن يحدث مكروه ألبنائي وبناتي بعد رحيلي عن هذه الدنيا.20
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العــــــبارةالرقم
موافق 

بشدة                              
موافق

غير 
موافق

غير موافق 
بشدة

21
أخشى إصابة أبنائي وبناتي باألمراض بسبب ما يولونه من اهتمام زائد 

بدراستهم.

أتوقع انخفاض المستوى الدراسي إلبني أو البنتي. 22

23
الموهوبين  وبناتي   – أبنائي  استغالل  ُيسئ  سوف  العالم  أن  أرى 

والموهوبات في المستقبل.

24
حتما يعاني العالم من مشكالت اقتصادية وغيرها سيكون ألبنائي 

وبناتي نصيب منها.

حياة أبنائي وبناتي ستكون مليئة بالصراع مع اآلخرين.25

26
عدم حصول أبنائي وبناتي لما يحتاجونه من انفتاح ذهني في المستقبل 

أمٌر يقلقني.

27
أنا قلق بشأن ما قد يحدث ألبنائي وبناتي بسبب عدم المساندة االجتماعية 

لهم في المستقبل

أشعر بالتوتر عندما أفكر في مستقبل أبنائي/بناتي.28

29
في  ألسرته  سعيدة  حياة  توفير  على  قادر  غير  ابني/ابنتي  أن  أشعر 

المستقبل.

تزداد مشاعر الخوف على مستقبل أبنائي/بناتي عامًا بعد عام. 30

أشعر بعدم قدرة أبنائي/وبناتي على حل مشكالتهم في المستقبل.31

32
أبنائي  صالح  غير  في  تسير  الحياة  أن  أتذكر  عندما  باالنقباض  أشعر 

وبناتي

33
قضاء  عند  اآلخرين  على  عالة  يصبحوا  أن  وبناتي  أبنائي  على  أخاف 

حاجاتهم في المستقبل. 

أشعر بخيبة اآلمال كلما فكرت في مستقبل أبنائي/بناتي. 34

35
يصعب على الشعور بمتعة في هذه الحياة ما قد يالقي أبنائي/بناتي في 

زمانهم.
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مقيا�س التفاوؤل اأحمد عبد اخلالق

كثيرًا جدًاكثيرًامتوسطقلياًلالالعباراتم

تبدو لي الحياة جميلة.1

أشعر أن الغد سيكون يوما مشرقا.2

أتوقع أن تتحسن األحوال مستقبال.3

أنظر إلى المستقبل على أنه سيكون سعيدا.4

أنا مقبل على الحياة بحب وتفاؤل.5

يخبئ لي الزمن مفاجآت سارة.6

ستكون حياتي أكثر سعادة.7

ال يأس وال حياة مع اليأس.8

أرى أن الفرج سيكون قريبا.9

أتوقع األفضل.10

أرى الجانب المشرق المضيء من األمور.11

أفكر في األمور البهيجة المفرحة.12

إن اآلمال أو األحالم التي لم تتحقق اليوم ستحقق غدًا.13

أفكر بالمستقبل بكل تفاؤل.14

أتوقع أن يكون الغد أفضل من اليوم15
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م�صتوى ق��درات التفكري البتكارى لدى معلم��ي الريا�صيات مبرحلة 
الأ�صا�س ) درا�صة على ملية الق�صارف ب�صرق ال�صودان(

اإعداد
     د. معت�صم الر�صيد غالب                                  اأ. عادل اإدري�س زرق اهلل  

ق�شم الرتبية اخلا�شة كلية الرتبية           وزارة الرتبية والتعليم-والية الق�شارف.جامعة حائل

ملخ�س الدرا�صة
هدف���ت1الدرا�س���ة1اإىل1قيا����ص1م�ست���وى1التفك���ري1االبت���كارى1لدى1معلم���ي1مرحلة1
االأ�سا�ص1بوالية1الق�سارف1يف1�سرق1ال�سودان1ن1ا�ستخدم1الباحثان1املنهج1الو�سفي1
,1ومت1ت�سمي���م1ا�ستبان���ه1جلمع1بيان���ات1الدرا�سة1,�1,1مت1اختي���ار1عينة11ع�سوائية1من11
حملي���ة1الق�س���ارف1قوامه���ا1)70(1معلم���ا1ومعلم���ة1,1ومت1حتلي���ل1بيان���ات1الدرا�سة1
اإح�سائي���ا1با�ستخ���دام1برنام���ج1احل���زم1االإح�سائية1للعل���وم1االجتماعي���ة1.1اأ�سفرت1
نتائ���ج1الدرا�س���ة1ع���ن1ات�س���اف1معلم���ي11الريا�سي���ات1مبرحل���ة1االأ�سا����ص1بدرج���ة1
متو�سط���ة1م���ن1التفكري1االبت���كارى,1وعن1وجود1عالقة11ذات1دالل���ة1اإح�سائية1بني1
معلمي1الريا�سيات1يف1اأبعاد1الطالقة1واالأ�سالة1واملرونة11واحل�سا�سية1للم�سكالت1
,1وع���دم1وج���ود1عالقة1دال���ة1اإح�سائيا1بني1معلمي1الريا�سي���ات1تعزى1اإىل1النوع1يف1

م�ستوى1التفكري1االبتكارى.

This study aimed at measuring the level of mathematics basic level 
teachers , abilities of creative thinking in Gedaref State in Eastern  
Sudan , to achieve this aims , the study adopted the descriptive method 
, the questionnaire used as a tool for data collection relevant to the 
research topic: A sample were randomly chosen from mathematics 
teachers in basic level ( seventy teachers of both sexes). The  data 
was analyzed by using statistical packages for social sciences (SPSS) 
: The result show that basic level mathematics teachers are classified 
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as of moderate creative thinking . and there were relationship 
between the target teachers and fluency , originality, flexibility , and 
sensitive to tackling the problems. No effect of sex  between male 
and female teachers in creative thinking .        

مقدمة
يع���د1التفك���ري1االبتكارى1�سورة1فريدة1م���ن1�سور1الن�ساط1العقل���ي1,1ويعتمد1على1
التمي���ز1عل���ى1درج���ة11عالي���ة1م���ن1الن�س���اط1,1والطالق���ة,1واملرون���ة1,1واالأ�سالة1,1يف1

التفكري1والقدرة1على1حل1امل�سكالت1.

1لقد1اأدرك1الباحثون1�سرورة1التحرر1من1القيود1التي1تفر�سها1االأهمية1املن�سوبة1
لل���ذكاء1واختبارات���ه,1الن1هذه1االختبارات1م�سبعة1بعوام���ل1عقلية1معينة1كالقدرة1
اللفظي���ة1والعددي���ة1واملكانية1,1والقدرة1على1اال�ستدالل1واإدراك1العالقات1يف1حني1
تهمل1قدرات1عقلية1اأخرى1كاالأ�سالة1,1والطالقة1الفكرية1,1واملرونة1,1والتلقائية1
,1واحل�سا�سي���ة1للم�س���كالت1,1وهى1قدرات1اأثبتت1بحوث1عديدة1وجودها1وارتباطها1
بالناجت1التح�سيلى1واالبتكارى1ببع�ص1�سمات1ال�سخ�سية1عند1االأطفال1واملراهقني1

والرا�سدين1)1ن�سواتى1341,19851:1(.

111وتع���د1كفايات1املعل���م1وتطور1قدراته1موؤ�سرا1على1جودة1التعليم1والتعلم1وارتفاع1
التح�سيل1,1كما1ي�ساعد1ارتفاع1اأداء1املعلم1على1حتقيق1االأهداف1الرتبوية1واأحداث1
التغريات1املرغوبة1يف1�سلوك1طالبه.1وال1يحدث1كل1ذلك1اإال1اإذا1طور1املعلم1قدراته1

الذاتية1,عن1طريق1التوجه1االبتكارى1واالبداعى.

1اإن1الطرق1التي1يتبعها1املعلم1يف1التدري�ص1,1وخا�سة1تدري�ص1الريا�سيات1وم�ستوى1
التفكري1االبتكارى1لديه11يتطلب1التدري�ص1با�ستخدام1اإ�سرتاتيجية1حل1امل�سكالت1
,واملي���ل1اإىل1ا�ستخ���دام1ط���رق1مبتكرة1وحت�س���ني1طرق1التدري����ص1التقليدية1يف1ظل1

ارتفاع1عدد1الطالب1يف1الف�سول1,1واالنفجار1املعريف11يف1�ستى1�سروب1املعرفة.
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م�صكله البحث:
1ت�س���ري1نتائ���ج1مرحل���ة1االأ�سا����ص1بوالي���ة1الق�س���ارف11اإىل1تدن���ى1م�ست���وى1حت�سيل1
الريا�سي���ات1,والت���ي1مل1تتج���اوز1ن�سبة11)132%(11يف1الع�س���ر1�سنوات1االأخرية,11واحد1
طرق1قيا�ص1م�ستوى1اأداء1املعلم1والذي1يعترب1حجر1الزاوية1يف1العملية1التعليمية1
اأ�سالي���ب1التدري����ص1الت���ي1يتبعه���ا1,1واأمناط1التفك���ري1الريا�سي1الت���ي1ي�ستخدمها1
ومدى1اإتباع1طرق1خالقة1ومبدعة1لتح�سني1اأداء1الطالب.مما1دعي1اإدارة1الرتبية1
والتعلي���م1بالوالي���ة1اإىل1ابتع���اث1عدد1من1معلم���ي1الريا�سي���ات1اإىل1كليات1الرتبية1
باجلامع���ات1للح�سول1على1البكالريو�ص1واملاج�ست���ري1وعقد1دورات1تدريبية1لهم,1
وقيا����ص1ن���واجت1التعلم1وطرق1تطوي���ر1االأداء1وقيا�ص1م�ست���وى1التفكري1االبتكارى1
وال���ذي1ي�ستم���ل1عل���ى1:1الطالقة1,1واالأ�سال���ة,1واملرونة1,1واحل�سا�سي���ة1للم�سكالت1

يك�سف1لنا1م�ستوى1التفكري1االبتكارى1لدى1معلمي1الريا�سيات1.

اأهمية البحث:
1قيا����ص1م�ست���وى1ق���درات1التفك���ري1االبت���كارى1لدى1معلم���ي1الريا�سي���ات1مبرحلة1
االأ�سا�ص1�سيك�سف1عما1اإذا1كانت1تلك1القدرات1االبتكارية1عامال1من1عوامل1ارتقاء1
املخرج���ات1التعليمي���ة1يف1مادة1الريا�سي���ات1,1ونتائج1هذه1الدرا�س���ة1قد1يكون1عونا1
للقائم���ني1عل���ى1اأمر1التعليم1يف1الوالية1من1اأجه���زة1فنية1واإدارية1يف1حل1امل�سكالت1
التي1جتابه1التالميذ1يف11مادة1الريا�سيات1,1ولزيادة1م�ستوى1التح�سيل1الدرا�سى1

لديهم.

اأهداف البحث: 
حتقق1الدرا�سة1االأهداف1االآتية:

11 معرف���ة1م�ست���وى1التفك���ري1االبت���كارى1ل���دى1معلم���ي1الريا�سي���ات1مبرحل���ة1.
االأ�سا�ص1.

21 التع���رف1على1العالق���ة1بني1معلمي1الريا�سي���ات1يف1اأبعاد1التفك���ري1االبتكارى111111.
)1الطالقة1– االأ�سالة1– املرونة1– احل�سا�سية1للم�سكالت1(.

31 1التع���رف1عل���ى1ف���روق1ق���درات1التفك���ري1االبتكارى1ل���دى1معلم���ي1الريا�سيات1.
مبرحلة1االأ�سا�ص1بيت1الذكور1واالناث.



م�شتوى قدرات التفكري االبتكارى لدى معلمي الريا�شيات مبرحلة االأ�شا�سد . معت�شم الر�شيد غالب & اأ. عادل اإدري�س زرق اهلل

- 342 -

فرو�س البحث:
�سيقوم1البحث1باالإجابة1على1الفرو�ص1االآتية:

1-1يت�سف1معلم1الريا�سيات1مبرحلة1االأ�سا�ص1مبنطقة1الق�سارف1ب�سرق1ال�سودان1
بالتفكري1االبتكارى1بدرجة1مرتفعة.

2-1توجد1عالقة1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1معلمي1الريا�سيات1مبرحلة1االأ�سا�ص1يف1
اأبعاد1التفكري1االبتكارى1االآتية:

اأ-1الطالقة1يف1التفكري.
ب-1االأ�سالة1يف1التفكري.
ج-1املرونة1يف1التفكري.

د-1احل�سا�سية1للم�سكالت.
3-1توج���د1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1يف1درجة1م�ستوى1قدرات1التفكري1االبداعى1
ال���ذي1ميار�س���ه1معلم1الريا�سيات1مبرحلة1االأ�سا�ص1مبنطقة1الق�سارف1يعزى1اإىل1

النوع1)1ذكر1– اأنثى1(.

منهج البحث:
1اتبع1الباحثان1املنهج1الو�سفي1الذي1يعتمد1على1و�سف1الظاهرة1مو�سوع1البحث1

بق�سد1ت�سخي�سها1وك�سف1جوانبها.

حدود البحث: 
1ح���دود1البح���ث1تتمث���ل1يف1معرف���ة1م�ست���وى1التفك���ري1االبت���كارى1ل���دى1معلم���ي1

الريا�سيات1مبرحلة1االأ�سا�ص1مبنطقة1الق�سارف1ب�سرق1ال�سودان.
احل���دود1اجلغرافي���ة1للبح���ث1:1تتمث���ل1يف1منطقة1الق�سارف11والي���ة1الق�سارف1– 

ب�سرق1ال�سودان.
احلدود1الزمانية1للبحث:1العام1الدرا�سي20141-20131.

م�صطلحات البحث:
التفك�ري البت�كارى:1ه���و1ن�س���اط1عقل���ي1مرك���ب1وه���دف1توجه���ه1رغب���ة1قوي���ة1. )

تك���ن1معروف���ة1 اأ�سيل���ة1مل1 ن���واجت1 اإىل1 التو�س���ل1 اأو1 ع���ن1حل���ول1 البح���ث1 يف1
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�سابق���ا.1ويتمي���ز1التفك���ري1االبداع���ى1بال�سمولية1والتعقيد1الأن���ه1ينطوي1على1
عنا�س���ر1معرفي���ة1وانفعالية1واأخالقي���ة1متداخلة1ت�سكل1حال���ة1ذهنية1فريدة111111111111111111111111111111111111111111111111

)1اجلروان:1831,20081(.
معل�م الريا�س�يات: ه���و1املعل���م1املوؤهل1علمي���ا1لتدري����ص1م���ادة1الريا�سيات1فى1. )

مرحلة1االأ�سا�ص1من1ال�سف1االأول1اإىل1ال�سف1الثامن1)1ال�سائغ:1994,2911(.
مرحل�ة الأ�س�ا�س:1هي1مرحل���ة1متتد1لثماين1�سن���وات1للفئة1العمري���ة1من1�ست1. )

�سنوات1حتى1الرابعة1ع�سر,1وهى1مرحلة1ت�سم1املرحلة1االبتدائية1واملتو�سطة1
ال�سابقتني1بال�سودان1)1اأبو1�سنب119931:1‘ 35(.

ب���ني1. 4 اإح���دى1والي���ات1ال�س���ودان1وتق���ع1يف1اجل���زء1ال�سرق���ي1من���ه1 الق�س�ارف:1
خط���ي1عر����ص1121و117درج���ة1�سم���ااًل,1وخط���ي1ط���ول1341و136درج���ة1�سرق���اً.1
حتّده���ا1م���ن1الناحيت���ني1ال�سمالي���ة1والغربي���ة1واليتى1اخلرط���وم1والق�سارف1
وم���ن1الناحي���ة1ال�سرقي���ة1والية1ك�س���ال1و1احل���دود1ال�سوداني���ة1االإثيوبية1ومن1
اجلن���وب1والي���ة1�سن���ار1.1وتتمي���ز1مب�ساحاته���ا1الزراعي���ة1الوا�سع���ة1وتربته���ا1
اخل�سب���ة1وتعت���رب1واح���دة1م���ن1اأك���رب1مناط���ق1االإنت���اج1الزراع���ي1يف1ال�سودان.

)1املو�سوعة1العربية120131:1(.

الإطار النظري:
اأ�سبح���ت1عملية1تنمية1التفك���ري1وخا�سة1التفكري1االبتكارى1هدفا1اأ�سا�سيا1وتعمل1
النظ���م1التعليمية1املتقدم���ة1على1حتقيقه1,1ويكون1ذلك1بو�سع1اخلطط1والربامج1
والو�سائ���ل1املتنوع���ة1,وتوف���ري1االإمكاني���ات1الب�سري���ة1واملادي���ة1,1وتطبي���ق1ذلك1من1
خ���الل1الربام���ج1التعليمي���ة1املتع���ددة1امل�ساحبة1للمنه���ج1الدرا�س���ي1,1اأو1من1خالل1
اأ�سلوب1معاجلة1حمتوى1املنهج1الدرا�سي1واإعداد1املعلم1ومن1خالل1تنمية1مهارات1

الطالب1.

1والتفكري1كما1يعرفه1دى1بونو1De Bono ( 1976)1باأنه1ا�ستك�ساف1للخربة1من1
اجل1الو�سول1اإىل1الهدف1الذي1قد1يكون1اتخاذ1قرار1اأو1فهم1م�سالة1اأو1حل1م�سكلة1
اأو1اإ�س���دار1حك���م.1وي�سي���ف1كروبل���ى1Cropely ( 2001)1التفك���ري1باأن���ه1تراكي���ب1

معرفيه1واليات1�سبط1تتفاعل1جميعها1مع1العامل1اخلارجي1الإنتاج1التفكري.
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111والتفك���ري1االبت���كارى1ه���و1التفك���ري1املت�سعب1ال���ذي1يفكر1�ساحبه1ف���ى11اجتاهات1
متعددة1وال1يخت�سر1على1اجتاه1واحد1,1وهو1اإعادة1ترتيب1االأ�سياء1املاألوفة1بطريقة1
غ���ري1ماألوف���ة1,1وه���و1الق���درة1عل���ى1روؤي���ة1ما1ال1ي���راه1االآخ���رون.1ويح���دد1اجلروان1

)120081(1اأهم1مهارات1االإبداع1يف1االتى:

)- الطلق�ةFluency1:1وتعن���ى1الق���درة1عل���ى1توليد1ع���دد1كبري1م���ن1البدائل1اأو1
املرتادف���ات1اأو1االأف���كار1اأو1امل�س���كالت1اأو1اال�ستعم���االت1عن���د1اال�ستجابة1ملثري1معني11
وال�سهول���ة1وال�سرع���ة1يف1توليده���ا1عن1طري���ق1التحليل1العامل���ى1مت1التو�سل1اإىل1
اأنواع1متعددة1ممن1الطالقة1مثل1الطالقة1اللفظية1اأو1طالقة1الكلمات1,1وطالقة1
املع���اين1اأو1الطالقة1الفكرية1وطالقة1االأ�سكال1وه���ي1القدرة1على1الر�سم1ال�سريع1
لعدد1من1االأمثلة1اأو1التعديالت1يف1اال�ستجابة1ملثري1و�سعي1اأو1ب�سري1مثل1:1ر�سم1

االأ�سكال1الهند�سية1يف1الريا�سيات1والتطبيقات1املختلفة1عليها.

)- املرون�ة1:1Flexibility1ه���ي1الق���درة1عل���ى1تولي���د1اأفكار1متنوع���ة1لي�ست1من1
ن���وع1االأف���كار1املتوقعة1ع���ادة1,1وتوجيه1اأو1حتويل1م�سار1التفك���ري1مع1تغري1املثري1اأو1
متطلب���ات1املوق���ف1,1واملرونة1هي1عك�ص1اجلمود1الذهني1الذي1يعنى1اأمناط1ذهنية1
حمددة1�سلفا1وغري1قابلة1للتغري1ح�سب1ما1ت�ستدعى1احلاجة1,1ومن1اأ�سكال1املرونة1
:1املرون���ة1التلقائي���ة1,1واملرون���ة1التكيفية1,1ومرونة1اإعادة1التعري���ف1اأو1التخلي1عن1

مفهوم1اأو1عالقة1قدمية1ملعاجلة1م�سكلة1جديدة.

)- الأ�س�الةOriginality1:1ه���ي1اأك���رث1اخل�سائ����ص1ارتباطا1باالإب���داع1والتفكري1
االبداع���ى1,1واالأ�سال���ة1ه���ي1اجل���دة1والتف���رد1,1وه���ى1العامل1امل�س���رتك1بني1معظم1
التعريف���ات1الت���ي1ترك���ز1عل���ى1الن���واجت1االبداعي���ة1كمح���ك1للحك���م1عل���ى1م�ستوى1

االإبداع1.

4- الإفا�س�ة Elaboration:1هي1القدرة1على1اإ�سافة1تفا�سيل1جديدة1ومتنوعة1
لفك���رة1اأو1ح���ل1م�سكل���ة1اأو1لوح���ة1م���ن1�سانه���ا1اأن1ت�ساعد1عل���ى1تطويره���ا1واغنائها1

وتنفيذها.
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5- احل�سا�س�ية للم�س�كلت :1ويق�س���د1به���ا1الوعي1بوج���ود1م�س���كالت1اأو1حاجات1
االأف���راد1 بع����ص1 ق���درة1 ذل���ك1 ويعن���ى1 املوق���ف1 اأو1 البيئ���ة1 يف1 �سع���ف1 عنا�س���ر1 اأو1
اأ�س���رع1م���ن1غريه���م1يف1مالحظ���ة1امل�سكل���ة1والتحق���ق1م���ن1وجوده���ا1يف1املوق���ف1,1
ويرتب���ط1به���ذه1الق���درة1مالحظ���ة1االأ�سياء1غ���ري1العادي���ة1اأو1ال�س���اذة1اأو1املحرية1يف1
حمي���ط1الف���رد,1اأو1اإع���ادة1توظيفه���ا1اأو1ا�ستخدامه���ا11اأو1اإث���ارة1ت�س���اوؤالت1حوله���ا.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

)1اجلروان:1,20081�ص861-851(.

 ويحدد احلارثى ))0) مهارات التفكري البتكارى يف ما يلى:

11 ت�سجيع1االأ�سئلة1الت�سعبية1واالأ�سئلة1ذات1البدايات1والنهايات1املفتوحة.-
21 طرح1االأفكار1ومناق�ستها1مع1االآخرين.-
31 االإ�سغاء1بانتباه1اإىل1االآخرين1.-
41 التمييز1بني1االأفكار1املختلفة.-
51 حتمل1م�سوؤولية1املخاطرة1بالف�سل.-
61 �سعة1االأفق1والنظرة1ال�سمولية1لالأمور.-
71 اخذ1البدائل1املتعددة1للحل1يف1احل�سبان.-
81 حتديد1االأولويات.-
91 تفهم1وجهات1نظر1االآخرين.-
توليد1االأفكار1متعددة1ل�سئى1واحد.-101
توليد1ا�ستعماالت1متعددة1ل�سئ1واحد.-111
�سرعة1التكيف1مع1املواقف1اجلديدة.-121
اإنتاج1اأ�سياء1جديدة1غري1ماألوفة1.-131
اإ�سافة11اأفكار1جديدة1لفكرة1ب�سيطة.-141
دقة1املالحظة1ملا1يرى1اأو1ي�سمع.1)1احلارثى1,20121:1�ص67(.-151

ورغ���م1تط���ور1اأ�سالي���ب1التفك���ري1االبت���كارى1وا�ستخدامه���ا1يف1جم���االت1التعلي���م1
ع���ن1طري���ق1تنمي���ة1التفكري1االبداع���ى1وطرق1التدري����ص1االإبداعي���ة1اإال1اأن1املناهج1
التقليدية1ال1زالت1تركز1على1املحتوى1املعريف1,1والرتكيز1على1احلفظ1واال�ستظهار1
,1والرتكيز1على1امل�ستويات1العقلية1الدنيا.1وعندما1يتحدث1املعلمون1عن1التفكري1
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فاإنه���م1يق�س���دون1اأداء1الط���الب1يف1ح���ل1امل�سائ���ل1يف1الريا�سي���ات1,1فتنمية1التفكري1
عنده���م1ه���ي1زي���ادة1معرفة1الط���الب1يف1املو�سوع���ات1اجلزئي���ة1ولكن1هن���اك1اأنواع1
اأخ���رى1م���ن1التفك���ري1ال1يرك���ز1عليها1املعل���م1وال1املنه���ج1يف1مدار�سنا1مث���ل1التفكري1
االبت���كارى1ال���ذي1يرك���ز1عل���ى1تولي���د1االأف���كار1اجلدي���دة1,1والتفكري1الناق���د1الذي1
يركز1على1النظرة1الثاقبة1وعلى1التقومي1واإ�سدار1االأحكام1وتفكري1�سناعة1اتخاذ1

القرار,1وحل1امل�سكالت.

ولك���ي1ت�سه���م1املناه���ج1الدرا�سي���ة1يف1تنمي���ة1التفك���ري1االبت���كارى1ينبغ���ي1اأن1ت�سمم1
باأ�سل���وب1يدع���و1اإىل1انطالق1اأف���كار1الطالب1وحتدى1قدراته���م1االإبداعية1,1واإثارة1
دوافعه���م1نح���و1التجدي���د1واالبت���كار1,1وت���ربز1م���ن1ب���ني1املناه���ج1الدرا�سي���ة1منه���ج1
الريا�سي���ات1كو�سي���ط1لتنمي���ة1التفك���ري1باأنواع���ه1املختلف���ة1باالإ�ساف���ة1اإىل1ك���ون1
الريا�سيات1اإحدى1الركائز1االأ�سا�سية1للتطور1العلمي1التكنولوجي1,1وبالتايل1فان1
طبيع���ة1بنائه���ا1وحمتواها1وطريقة1معاجلة1املو�سوع���ات1فيها1يجعل1منها1ميدانا1
خ�سب���ا1للتدري���ب1على1اأ�سالي���ب1التفكري1ال�سليم���ة1,1فالريا�سيات1بن���اء1ا�ستداليل1
يب���داء1م���ن1مقدم���ات1م�سلم1ب�سدقه���ا1,1وت�ست���ق1منها1النتائ���ج1با�ستخ���دام1قواعد1
منطقي���ة1,1وه���ذا1يعت���رب1اأ�سا�سا1للتفكري1املنطق���ي1ال�سليم1,1واللغ���ة1التي1ت�ستخدم1
يف1الريا�سي���ات1تتمي���ز11بالدقة1واالإيج���از1يف1التعبري1,1وهذا1يعترب1عامال1م�ساعدا1
عل���ى1و�سوح1االأفكار1التي1ت�ستخدم1كمادة1للتفكري1مبختلف1اأ�ساليبه11وتعمل1على1

توجيهه1يف1م�سارات1�سليمة1)1املالكي:2671,20111(.

1كم���ا1اأن1الريا�سي���ات1تعد1اأهم1املج���االت1التي1ميكن1اأن1ت�ساهم11يف1تنمية1التفكري1,1
نظ���را1لطبيعته���ا1التي1ميكن1اأن1ت�ساهم1يف1تنمية1التفك���ري1,1نظرا1لطبيعتها1التي1
ترتبط1باال�ستقراء1واال�ستنباط1واالبتكار1,1ونظرا1ملا1تتطلبه1حل1امل�سائل11كمكون1
ا�سا�س���ى1يتطل���ب1من1املتعلم1اأن1يعمل1تفكريه1يف1جتديد1خطط1احلل1وما1تتطلبه1

املعلومات1ال�سابقة1وطرق1الربط1بينها1للتو�سل1اإىل1احلل1ال�سحيح.

تو�س���ح1درا�س���ة1رين���زوىل1Renzuly  (1981)1اإن1املعل���م1يحت���ل1املرك���ز1االأول1م���ن1
حي���ث1اأهميت���ه1يف1جن���اح1الربامج1الرتبوي���ة1للطالب1املوهوبني1ب���ني1خم�سة1ع�سر1
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عام���ال1اأ�سا�سي���ا1,1وج���اءت1املناه���ج1يف1املرتب���ة1الثاني���ة1,1وامل���وارد1املالي���ة1يف1املرك���ز1
العا�س���ر.1فاملواق���ف1التي1يكونها1املعلم1اأثناء1التدري����ص1يف1احلجرة1الدرا�سية1التي1
حت���دث1التفاع���ل1وتوؤث���ر1يف1اجتاهات1الط���الب1واإدراكهم1لذاتهم1كم���ا1اأنها1ت�ساعد11
عل���ى1اال�ستق�س���اء1والبح���ث1والتجري���ب1,1وتعط���ى1الفر�س���ة1للط���الب1على1ح�سن1
االختبار1,1فاملعلم1هو1امل�سئول1عن1خلق1جو1تعليمي1جديد1من1خالل1ور�ص1العمل1

,واملحتوى1الذي1يعمل1على1تنمية1التفكري1لدى1الطالب.

1Ausubel ( 1978) اوزوب���ل1 1Torrance ( 1970) توران����ص1 درا�س���ة1 اأن1 غ���ري1
ودرا�س���ة1�سع���د1اهلل1)1986(1توؤك���د1عل���ى1�س���رورة1تواف���ر1جمموع���ة1م���ن1امله���ارات1
التدري�سي���ة1املرتبط���ة1بتنمي���ة1التفكري1االبتكارى1لدى1املعلم���ني1,1لكي1يتم1تنمية1
التفك���ري1االبت���كارى1ل���دى1طالبهم.غ���ري1اأن1الواق���ع1يف1كثري1من1�س���وره1يوؤكد1اأن1
واق���ع1التدري����ص1ال�سفي1للمعلمني11وعدم1توفر1مه���ارات1التفكري1االبتكارى1لدى1
املعلم���ني1,وا�ستم���رار1املعلمني1يف1االعتماد1على1الطرق1التقليدية1يف1معاجلة1املادة1

مو�سوع1التعلم1وهو1ما1يعيق1عملية1االبتكار.1

تظه���ر1نتائ���ج1درا�س���ة1الباق���ر1)119931(1اأن1ال���وزن1الن�سب���ي1ل���الأداء1الكل���ى1ملعلمات1
الريا�سي���ات1يف1جم���ال1تنمي���ة1التفك���ري1االبتكارى1بلغ���ت01)0٫41(1م���ن1ا�سل1)141(1
وه���ى1ن�سب���ة1تدل1على1انعدام1هذه1املهارات1االدائية1لدى1املعلمات1,كما1دلت1درا�سة1
الكر����ص1)11997(1اأن1الن�سب���ة1املئوي���ة1لدى1معلمي1الريا�سي���ات1متو�سطة1بالن�سبة1
للمهارات1االأ�سا�سية1التي1تي�سر1عملية1االبتكار1داخل1الف�سل1من1قبل1املعلمني1.
111ويرك���ز1كاندم���ري1Kandeemir ( 2014)1يف1ت�سمي���م1برنام���ج1تدريب���ي1حل���ل1
امل�س���كالت1من���وذج1ابداع���ى1ملعلم���ي1الريا�سي���ات1,1ويه���دف1الربنام���ج1اإىل1حت�سني1
م�ستوى1التح�سيل1يف1الريا�سيات1من1خالل1ا�ستخدام1طرق1اإبداعية1يف1التدري�ص1
,1مم���ا1يح�س���ن1اأدائه���م1التدري�س���ي1ويرق���ى11اأدائه���م1االبداع���ى1وط���رق1التدري����ص1
االإبداعي���ة1يف1ح���ل1امل�س���كالت.1حيث1مي���ر1امل�سارك���ون1مبواقف1مالحظ���ة1ومقابلة1
خ���الل1اإحدى1ع�س���ر1اأ�سبوعا1وت�سجي���ل1وحتليل1اأدائهم1ور�س���د1املواقف1االإبداعية1
م���ن1خالل1تنمية1القدرات1االداراكية1حلل���ول1امل�سكالت1يف1الريا�سيات1من1خالل1

.)Kandemir ,2014).1تنمية1اأنواع1التفكري1االإبداعية
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وتوؤكد1درا�سة1الغنام1)119981(1اأن1املعلمني1يركزون1على1ال�سرح1والتلقني1وا�ستخدام1
االأ�سئلة1ذات1االإجابات1املحدودة1التي1ال1ت�سمح1للطالب1بتقدمي1االأفكار1اجلديدة1
وغ���ري1املاألوف���ة1,1مما1ي���وؤدى1اإىل1�سعف1قدرتهم1االبتكارية1,1وت�س���ري1نتائج1درا�سة1
خال���د1)19991(1اإىل1�سع���ف1م�ستوى1اأداء1مهارات1الريا�سيات1يف1مرحلة1االإعدادية1
الت���ي1تي�س���ر1عملية1االبت���كار1داخل1حجرة1الدرا�س���ة.1غري1اأن1درا�س���ة1اني�سة1احمد1
فخ���رو1)119931(1ع���ن1اب���رز1مه���ارات1التفك���ري1االبت���كارى1ل���دى1معلم���ي1املرحل���ة1
االبتدائي���ة1وطبيع���ة1اجتاهاتهم1نحو1االبتكار1لعينة1مكونة1من1)1501(1معلما1وقد1
اأظهرت1نتائج1الدرا�سة1اأن1ابرز1ال�سمات1االبتكارية1يتمثل1يف1:1املبادرة1واال�ستفادة1
م���ن1اخل���ربات1,1التاأمل1يف1االأف���كار1,1التنظيم1والرغبة1يف1التف���وق1,1توليد1االأفكار1
اجلدي���دة1,1املثاب���رة.1بينما1ت�سري1نتائج1درا�سة1البلو�سى1)120061(1ملعوقات1التفكري1
االبت���كارى1يف1الريا�سي���ات1لعينة1مكون���ة1من661معلما1يف1منطق���ة1الباطنة1�سمال1

وقد1اأظهرت1نتائج1الدرا�سة1اأن1املعوقات1ح�سب1الرتتيب1هي1كما1يلي:1
11 االأ�سرة1واملجتمع.-
21 االإمكانيات1املادية1والب�سرية.-
31 حمتوى1املنهج.-
41 التقومي1املعلم.-

ال1توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1تعزى1اإىل1متغري1اجلن�ص1اأو1التدريب.
وحت���دد1درا�س���ة1حم���ود1)119951(1معوق���ات1االبت���كار1يف1املدر�سة1يف1االت���ى1:1طرائق1
التدري����ص1التقليدي���ة1,1واأ�سالي���ب1التق���ومي1املعتم���دة1عل���ى1احلف���ظ1واال�سرتجاع1
للمعلومات1,1واملناخ1التقليدي1ال�سائد1,1واملعلم1املت�سلط1االأمر1الناهي.1وتتفق1مع1
ه���ذه1الدرا�س���ة1درا�ست���ي11كل1من1التودى1)120021(1واملالك���ى1)120011(1والتي1توؤكد1
نتائجهم���ا1اإىل1ع���دم1توفر1مهارات1التدريب1االبداعى1لدى1املعلمني1وا�ستمرارهم1
يف1الط���رق1التقليدي���ة1يف1معاجل���ة1مو�س���وع1التعل���م1واملتمرك���زة1ح���ول1املعلم1.1مع1
الرتكي���ز1على1ال�سب���ط1ال�سفي1ب�سورة1تعي���ق1اإبداع1الطالب.بينم���ا1ت�سري1درا�سة11
عدنان���ة1�سعي���د1املقب���ل1)20031(1والت���ي1هدف���ت1اإىل1التع���رف1على1م���دى1ا�ستخدام1
معلم���ي1املرحل���ة1االبتدائية1مهارات1التفكري1العام���ة1والتفكري1التمهيدي1,1لعينة1
مكونة1من12301معلما1يف1مدينة1الدوحة1بقطر1,1وقد1اأظهرت1نتائج1الدرا�سة1تدنى1



العدد )10( يناير 2015 جملة الرتبية اخلا�شة ) كلية الرتبية بالزقازيق (

- 349 -

ا�ستخ���دام1مه���ارات1التفك���ري1األعام���ه1)1امل�ست���وى1التمهيدي(1وم�ست���وى1والتفكري1
االبت���كارى1ع���ن1املتو�س���ط1,1كم���ا1مل1تظهر1فروق1تع���زى1اإىل1اخلربة1ب���ني1املعلمني1
,1ولك���ن1توج���د1ف���روق1دال���ة1اإح�سائيا1عن���د1م�ست���وى1)5,1(بني1املعلم���ني1واملعلمات1

ل�سالح1املعلمات1,1ومل1توجد1فروق1تعزى1اإىل1التدريب1بني1املعلمني.11

وق���د1تو�سل���ت1درا�س���ة1عبد1ال�سمي���ع1)12005(بعن���وان1فعالية1توظي���ف1تكنولوجيا1
الو�سائ���ط1املتع���ددة1باحلا�س���ب1يف1تدري�ص1هند�س���ة1ال�سف1الثال���ث1االإعدادي1على1

حت�سيل1التالميذ1وتنمية1التفكري1االبتكار1لديهم1اىل1النتائج1التالية1:1

توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سطات1درجات1جمموعتي1الدرا�سة1(11)
)1التجريبي���ة1وال�سابط���ة1(1ف���ى1م�ست���وى1التح�سي���ل1يف1الهند�س���ة1ل�سال���ح1
املجموع���ة1التجريبي���ة1يرج���ع1اإىل1من���ط1الربنام���ج1امل�ستخ���دم1القائ���م1عل���ى1

تكنولوجيا1الو�سائط1املتعددة1التفاعلية1عند1م�ستوى1داللة10٫011.

توجد1فروق1ذات1داللة1اإح�سائية1بني1متو�سطات1درجات1جمموعتي1الدرا�سة1(21)
)1التجريبي���ة1وال�سابطة1(1يف1اختبار1التفكري1االبتكارى1فى1هند�سة1الدائرة1
ل�سال���ح1املجموع���ة1التجريبي���ة1يرجع1اإىل1من���ط1الربنامج1امل�ستخ���دم1القائم1
على1تكنولوجيا1الو�سائط1املتعددة1التفاعلية11عند1م�ستوى1داللة10٫011وهذا1

بالن�سبة1لكل1مهارة1على1حدة1وكذلك1بالن�سبة1لالختبار1ككل1.

الربنام���ج1امل�ستخ���دم1ل���ه1فعالية1ف���ى1تنمية1مه���ارات1التفكري1االبت���كارى11فى1(31)
الهند�سة1لدى1التالميذ1حيث1كانت1قيمة1مربع1اإيتا11η21فى1اختبار1التفكري1
ل���كل1مه���ارة1على1حدة1اأكرب1م���ن1القيمة1)0,14(1,1وكذل���ك1بالن�سبة1لالختبار1

ككل1.

كف���اءة1الربنامج721%1فى1تنمية1التح�سي���ل1فى1الهند�سة1لدى1التالميذ1كما1(41)
اأن1كفاءة1الربنامج711%1فى1تنمية1مهارات1التفكري1فى1الهند�سة1.

ح���دى1الكف���اءة1للربنام���ج1املق���رتح1هم���ا11)601/721(1اأى1اأن721%1م���ن1جمموع1(51)
التالمي���ذ1اللذي���ن1در�س���وا1الربنام���ج1ح�سل���وا1عل���ى601%1فاأكرث1م���ن1الدرجة1

النهائية1فى1اختبار1التح�سيل1فى1الهند�سة1.
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ح���دى1الكف���اءة1للربنام���ج1املق���رتح1هم���ا11)601/721(1اأى1اأن721%1م���ن1جمموع1(61)
التالمي���ذ1اللذي���ن1در�س���وا1الربنام���ج1ح�سل���وا1عل���ى601%1فاأكرث1م���ن1الدرجة1

النهائية1فى1اإختبار1التفكري1فى1الهند�سة1

11م���ن1الدرا�س���ات1ال�ساب���ق1جن���د1اأن1معظ���م1الدرا�س���ات1ا�ستخدمت1املنه���ج1الو�سفي1
وا�ستخدم���ت1اأدوات1متع���ددة1,1وعين���ات1متباينة1,1ومن1بيئات1عربية1خمتلفة1,1كما1
تباينت1نتائج1الدرا�سات1عن1ا�ستخدام1التفكري1االبتكارى1,1فبينما1اأظهرت1بع�سها1
�سع���ف1ا�ستخ���دام1التفكري1االبتكارى1يف1احلجرة1ال�سفي���ة1,1جند1بع�سها1قد1وجد1

ا�ستخدام1متو�سط1اأو1ا�ستخدام11بع�ص1اأنواع1التفكري1االبتكارى.

اإجراءات البحث:1قام1الباحثان1يف1هذا11اجلزء1من1البحث1بتناول1االتى:
11 منهج1الدرا�سة1-
21 وو�سف1جمتمع1الدرا�سة-
31 وعينة1الدرا�سة1-
41 واأداة1الدرا�سة1.-
51 االأ�ساليب1االإح�سائية1امل�ستخدمة1يف1الدرا�سة.-

منهج الدرا�صة: ا�ستخدم1الباحث���ان1املنهج1الو�سفي1عن1طريق1و�سف1الظاهرة1,1
وجمع1البيانات1و�سفيا1وكميا1وحتليلها.

جمتمع البحث:
11ا�ستهدفت1الدرا�سة1معلمي1الريا�سيات1من1حملة1بكالريو�ص1الرتبية1تخ�س�ص1

ريا�سيات1وعددهم1)102(1معلما1ومعلمة1مبحلية1الق�سارف1ب�سرق1ال�سودان1.
جدول رقم )1 ( 

يو�شح توزيع جمتمع الدرا�شة:
النسبة المئويةالعددالنوع
29.4%30ذكر
70.6%72أنثى

100%102العدد الكلى
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عينة الدرا�صة:
تكون���ت1عينة1الدرا�سة1م���ن1عينة1ع�سوائية1قوامها1)70(1معلم���ا1,بن�سبة)%68٫71(1
,منهم1)30(1معلما1بن�سبة1)42٫9%(1,1و)40(1معلمة1بن�سبة1)57٫1%(1من1املجتمع1

الكلى.

اأدوات الدرا�صة:
1اعتم���د1الباحث���ان11اال�ستبانة1مبا1يتنا�سب1م���ع1فر�سيات1البحث1ومتغرياته1,1وقد1

ا�ستعان1الباحثان1باالختبارات1االآتية1يف1ت�سميم1اال�ستبانة:
11 اختب���ار1الق���درة1عل���ى1التفك���ري1االبت���كارى11اعداد1خ���ري1اهلل1وتقن���ني1الطالب1-

.)2001(
21 مقيا�ص1االأ�سالة1ملو�سى1واحلطاب1)2004(.-
31 مقيا����ص1ليكرت1لقيا����ص1االجتاهات1احلديثة1فى1تدري����ص1الريا�سيات1تقنني1-

حمد1)2003(.
41 تتكون1اال�ستبانة1من1)441(1�سوؤاال1موزعة1على1اأربعة1حماور1هي:-
11 حمور1الطالقة1:1وي�ستمل1على1101عبارات.-
21 حمور1االأ�سالة:1ويتكون1من1)111(1عبارة.-
31 حمور1املرونة1وي�سمل1)13(عبارة.-
41 حمور1احل�سا�سية1للم�سكالت1)10(1عبارات.-

�سدق وثبات ال�ستبانة:1
مت1ح�س���اب1�س���دق1اال�ستبان���ة1بدائ���ا1بال�س���دق1الظاه���رى1ع���ن1طري���ق1خم�سة1من1
املخت�س���ني1يف1جمال1املوهب���ة1والتفوق.1مت1تطبيق1عينة1ا�ستطالعية1مت1اختيارها1
بطريق���ة1ع�سوائي���ة1م���ن1جمتمع1الدرا�س���ة1وعددها1)401(1معلما1وق���د1بلغ11ح�ساب1
ال�س���دق1الذات���ي1بع���د1اإيج���اد1معامل1الثب���ات10٫901.وحل�س���اب1ثب���ات1اال�ستبانة1مت1
ح�س���اب1التجزئ���ة1الن�سفي���ة1عن1طريق1معادل���ة1بري�سون1Person1وق���د1بلغ1ثبات1

االختبار0٫811.
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طريقة ت�سحيح ال�ستبانة:
1تت�سم���ن11خي���ارات1املفحو����ص1لالإجاب���ة1ثالثة1خيارات1هي1)1دائم���ا1– اأحيانا-1ال1

يحدث1(1
يف1حال���ة1العب���ارات1االيجابي���ة1تعط���ى1اال�ستجابة1دائم���ا1درجت���ني1,1واأحيانا1درجة1

واحدة1,1وال1يحدث1ال1تعطى1درجة1)1�سفر(.

الأ�ساليب الإح�سائية لتحليل البيانات:1
1مت1حتلي���ل1البيان���ات1عن1طري���ق1برنامج1احل���زم1االإح�سائية1للعل���وم1االجتماعية1
ومت1  (SPSS) Statistical Package For Social Sciences
ا�ستخ���دام1الط���رق1االإح�سائي���ة1االآتي���ة:1الن�س���ب1املئوي���ة1,1املتو�سط���ات1,1مرب���ع1كا

.(T.Test)11اختبار1ت,(Chi- square)1

نتائج الدرا�صة وتف�صريها:1
اتب���ع1الباحثان1نتائج1الدرا�سة1ح�س���ب1ت�سل�سل1الفرو�ص1حيث1ن�ص1الفر�ص1االأول1

على:
1-1يت�سف1معلم1الريا�سيات1مبرحلة1االأ�سا�ص1مبنطقة1الق�سارف1ب�سرق1ال�سودان1

بالتفكري1االبتكارى1بدرجة1مرتفعة.1

جدول رقم ) 2(
 يو�سح1التكرارات1والن�سب1املئوية1واملتو�سط1العام1ال�ستجابات1اأفراد1العينة1ملعرفة1

درجة1التفكري1االبتكارى1لديهم:
المتوسطال يحدثأحيانادائما

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

192662.581926.633510.91.51

اجل���دول1اأعاله1يو�س���ح1ا�ستجابات1اأفراد1العينة1ومدى1متتعه���م1بقدرات1التفكري1
االبتكارى1حيث1تظهر1جمموع1التكرارات1على1اال�ستجابات1)1دائما(1على1العبارات1
املوجب���ة1والتي1بلغ���ت1يف1جمملها1)1926(1من1جمموع1التك���رارات1الكلية1)3080(1
بن�سبة1)62٫51%(1مما1يدل1على1اأن1معلمي1مرحلة1االأ�سا�ص1يتمتعون1بدرجة1فوق1
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املتو�سط1من1التفكري1االبتكارى1.وتظهر1متو�سط1العبارات1على1حمور1الطالقة1
تدنى1بع�ص1اأفراد1العينة1يف1ا�ستخدام1طرائق1التدري�ص1امل�سجعة1لالبتكار1,و�سعف1
القدرة1على1توليد1اأفكار1مبتكرة1,1والتقيد1املطلق1مبا1هو1متاح1يف1الكتاب1املدر�سي1
فقط.1وتظهر1درا�سة1الكر�ص1)11997(1اأن1الن�سبة1املئوية1لدى1معلمي1الريا�سيات1
متو�سط���ة1بالن�سبة1للمهارات1االأ�سا�سية1الت���ي1تي�سر1عملية1االبتكار1داخل1الف�سل1
م���ن1قبل1املعلمني1.1وعدم1ارتف���اع1ن�سبة1قدرات1التفكري1االبتكارى1يعود1اإىل1طرق1
التدري����ص1التقليدي���ة1,1وط���رق1التق���ومي1التي1تعتمد1عل���ى1اال�ستظه���ار1والتذكر1,1
وترى1الند1Land (2014)11اأن1تنمية1ا�سرتاتيجيات1التفكري1من1العوامل1املوؤثرة1
يف1جن���اح1املعل���م1يف1بن���اء1التفك���ري1االبت���كارى1لدى1طالب���ه1خا�س���ة1يف1الريا�سيات1
,ويزداد1االأمر1اأهمية1يف1برامج1االإثراء1للموهوبني1,1حيث1اأنهم1يتقدمون1ب�سرعة1
كب���رية1يف1اإج���ادة1الق���درات1احل�سابي���ة,1وي�ستطيع���ون1تنمي���ة1خرباته���م1الذاتي���ة1
يف1ح���ل1امل�س���كالت1م���ن1خالل1ط���رق1متع���ددة1,1وعلى1معل���م1الريا�سي���ات1اأن1يعمق1
ه���ذه1اخل���ربات1من1خالل1مواق���ف1التعلم1,1ومن1خ���الل1حل1امل�سائ���ل1الريا�سية1,1
مم���ا1يجعله���م1اأك���رث1ق���درة1عل���ى1االإب���داع1يف1ح���ل1امل�س���كالت1وت�سخي����ص1امل�سببات1
.(Land , 2014,p3 )1وم���ن1العوام���ل1الت���ي1تقل���ل1م���ن1ارتف���اع1ق���درات1التفك���ري1
االبتكارى1يف1تدري�ص1الريا�سيات1اخلطة1الدرا�سية1التي1تعتمد1على1مدى1زمني1
ال1ي�سم���ح1بتع���دد1االأف���كار1وتب���ادل1االآراء1بني1املعل���م1وطالبه1يف1ظ���ل1منهج1درا�سي1
مثق���ل1مبحت���وى1كب���ري1يجهد1املعل���م1يف1االنتهاء1من���ه1قبل1نهاية1الع���ام1الدرا�سي.1
بينما1يرى1بدر1)1985(1اأن1توافر1اخل�سائ�ص1االبتكارية1يف1البيئة1املدر�سية1داخل1
الف�س���ل1الدرا�س���ي1مبقدار1متو�سط1,1ي���وؤدى1اإىل1ارتفاع1الق���درات1االبتكارية1لدى1
التالمي���ذ1مقارنة1بالبيئات1املدر�سية1التي1تتوافر1فيها1هذه1اخل�سائ�ص1مبقادير1

قليلة.

الفر��س الث�اين:1توج���د1عالق���ة1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1معلم���ي1الريا�سي���ات1
مبرحلة1االأ�سا�ص1يف1اأبعاد1التفكري1االبتكارى1االآتية:

اأ-1الطالقة1يف1التفكري.
ب-1االأ�سالة1يف1التفكري.
ج-1املرونة1يف1التفكري.

د-1احل�سا�سية1للم�سكالت
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اأ- بعد حمور الأ�سالة: يقي�ص1هذا1البعد1مدى1متتع1اأفراد1العينة1باملرونة1كواحدة1
من1مكونات1التفكري1االبتكارى:

جدول رقم )3  (
 يو�شح قيمة مربع كاى ملدى متتع املعلمني مبرحلة االأ�شا�س باملرونة

المرونة
القيمة 

الجد ولية 
مستوى الداللة القيمة المحسوبةدرجة الحرية

الداللة 
اإلحصائية

دالة21.31224.340.05مربع كاى

70عدد المستجيبين

يو�س���ح1اجل���دول1اأع���اله11وجود1ف���روق1ذات1داللة1اإح�سائية1عن���د1م�ستوى1املعنوية1
)0٫05(1يف1بع���د1املرون���ة1ب���ني1اأع�س���اء1هيئ���ة1التدري����ص1,مم���ا1يعن���ى1ق���درة1معظ���م1
املعلم���ني1على1اإعطاء1اأف���كار1خمتلفة1ومتنوعة1وب�سهول���ة1وقدرتهم1على1مواجهة1
املواق���ف1باأمن���اط1واأ�سالي���ب1عقلي���ة1متنوعة.1حيث1جن���د1ارتفاع1ن�س���ب1ا�ستجابات1
املفحو�س���ني1عل���ى1بع���د1املرون���ة1ومث���ال1ذل���ك1ا�ستخ���دام1املعل���م1الأ�سالي���ب1تفك���ري1
ونق���ل1التعل���م1اإىل1اأح���وال1اأخرى1اأثن���اء1التدري�ص)601%(1,1م�ساع���دة1الطالب1على1
اإيج���اد1احلل���ول1للم�س���كالت1الريا�سي���ة1باأنف�سه���م1)70٫4%(,1وق���درة1املعل���م1عل���ى1
عر����ص1جمموع���ة1من1االأمثلة1عل���ى1التالميذ1للو�سول1للقاع���دة1الريا�سية1التي1
حتك���م1ح���ل1امل�سالة)77٫2%(,1وق���درة1املعلم1عل���ى1اال�ستنتاج1للو�س���ول1اإىل1الهدف1
ع���ن1طري���ق1االأ�سئل���ة1الهادفة1التي1اطرحه���ا1عليهم1)87٫1%(1,1وق���درة1املعلم1على1
ت�سجيع1التالميذ1على1جتريب1وتطبيق1مقرتحاتهم1يف1حل1امل�سكالت1الريا�سية1
مبختل���ف1الط���رق1)55٫7%(.1وت���دل1ن�س���ب1العب���ارات1ال�سابق���ة1عل���ى1اإدراك1املعل���م1
للمتغ���ريات1والعوام���ل1الت���ي1تعي���ق1وتي�س���ر1العملي���ة1التعليمي���ة1داخ���ل1الف�س���ل.1
وقيام���ه1بدور1املوجه1واملر�سد1واملنظم1واملحلل1يف1العملية1التعليمية1بدال1من1دور1
امل�سيط���ر1عل���ى1كافة1العملية1التعليمية1,1وميل1املعل���م1اإىل1تقبل1ابتكارات1الطالب1
واحرتامه���ا1باعتباره���ا1تعب���ريا1ع���ن1اأفكاره���م1دون1اأن1يفر����ص1معاي���ري1خربات���ه1
ال�سخ�سي���ة1وحر�س���ه1عل���ى1امل�سارك���ة1الفعال���ة1وااليجابي���ة1م���ن1التالمي���ذ.1وف���ى1
درا�سة1فخرو1)119931(1عن1ابرز1مهارات1التفكري1االبتكارى1لدى1معلمي1املرحلة1
االبتدائية1وطبيعة1اجتاهاتهم1نحو1االبتكار1لعينة1مكونة1من1)1501(1معلما1تظهر1
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اأن1اب���رز1ال�سم���ات1االبتكارية1يتمثل1يف1:1املبادرة1واال�ستفادة1من1اخلربات1,1التاأمل1
يف1االأفكار1,1التنظيم1والرغبة1يف1التفوق1,1توليد1االأفكار1اجلديدة1,1املثابر.1ويرى1
اليتونLytton,1986)11(1اأن1االبتكار1يزدهر1يف1البيئة1احلديثة1التي1فيها1حرية1
ومرون���ة1,11وت�سي���ف1�سم���ات1االنب�س���اط1واحلما����ص1,1واالتزان1االنفع���ايل1,1اإ�سافة1

للمرونة1تزيد1التفكري1االبداعى1لدى1التلميذات.

ب. بعد الأ�سالة:
اجلدول رقم )  4 (

 يو�ش��ح قيم��ة  )مربع كا ( مل��دى متتع اأفراد العين��ة االأ�شالة كمكون  م��ن مكونات التفكري 
االبتكارى:

مستوى الداللةالقيمة المحسوبةدرجة الحريةالقيمة الجد وليةاألصالة
الداللة 

اإلحصائية
18.31مربع كا

داله1024.290.05

عدد المستجيبين
70

يو�سح1اجلدول1اأعاله1وجود1عالقة11دالة1اإح�سائيا1يف1بعد1االأ�سالة11لدى1معلمي1
مرحل���ة1االأ�سا�ص1بوالية1الق�سارف1,مما1يدل1عل���ى1اإعطاء1املعلمني1حلول1جديدة1
لبع�ص1مناذج1تطبيق1امل�سائل1الريا�سية1.وتظهر1ا�ستجابات1اأفراد1العينة1على1بعد1
االأ�سال���ة1ت�سبع1تلك1اال�ستجابات1بعدد1من1من���اذج1االأ�سالة1بدرجة1متو�سطة1من1
خ���الل1ا�ستجاب���ات1اأفراد1العينة1مثل:1القدرة1على1احل�س���ول1على1اأفكار1وعالقات1
جديدة1عند1االطالع1على1الكتب1وامل�سادر1اخلا�سة1بالريا�سيات)52٫91%(1,1امليل1
اإىل1اكت�س���اف1اجلدي���د1يف1جم���ال1التخ�س�ص1)80%(,1ولكن1هن���اك1بع�ص1العبارات11
تدل1على1�سعف1بعد1االأ�سالة1لدى1بع�ص1اأفراد1العينة1مثل1القدرة1على1ا�ستخدام1
اأف���كار1جديدة1يف1حل1امل�سائل1الريا�سية1)44٫3%(.1ويوؤكد1عبيدات1)1988(1ح�سب1
اقرتاحاتMax Sobel  (1988) 1انه1يجب1ت�سجيع1اأ�سالة1التفكري1ن1وذلك1من1
خ���الل1ت�سجي���ع1الطالب1على1تقدمي1واقرتاح1حلول1جدي���دة1للم�سائل1الريا�سية11
اأو1تطبيق1القوانني1)1عبيد,19881,�ص1441(.1وميكن1تنمية1االأ�سالة1لدى1الطالب1
بتعوي���ده1على1اإعطاء1حلول1خمتلف���ة1ومتنوعة1للموقف1الريا�سي1الذي1يتعر�ص1
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ل���ه1,1ويت���م1ذلك1يف1الريا�سيات1من1خالل1اإعطاء1الطالب1فر�سة1حلل1التمرينات1
الريا�سي���ة1باأكرث1من1طريقة1واإعطائهم1مواقف1ريا�سية1جتعلهم1يتوا�سلون1بها1

اإىل1عدة1حلول1خمتلفة11ميكن1اأن1تكون1مبتكرة1وبعيدة1عن1االأفكار1العادية.

ج . بعد احل�سا�سية للم�سكلت:  
اجلدول رقم  )  5 ( 

يو�ش��ح قيم��ة )مربع كا ( للعالق��ة االإح�شائية بني معلم��ي الريا�شيات مبرحل��ة االأ�شا�س يف 
احل�شا�شية للم�شكالت:

الحساسية 
للمشكالت

مستوى الدالليةالقيمة المحسوبةدرجة الحريةالقيمة الجد ولية 
الداللة 

االحصائية

19.68مربع كا
دالة1129.770.05

70عدد المستجيبين

بع���د1 ب���ني1معلم���ي1االأ�سا����ص1يف1والي���ة1الق�س���ارف1يف1 اإح�سائي���ة1 توج���د1عالق���ة1
احل�سا�سي���ة1للم�س���كالت1,1مما1يدل1عل���ى1قدرتهم1ك�سف1اأوج���ه1ال�سبه1واالختالف1
الت���ي1يراها1النا�ص1اأنها1مت�سابه���ة1,1والقدرة1على1جوانب1النق�ص1ونقاط1ال�سعف1
,1والتغل���ب1عل���ى1امل�سكالت.1وتدل1عبارات1هذا1البعد1على1ق���درة1اأفراد1العينة1على1
احل�سا�سي���ة1للم�س���كالت1مث���ل1:1ع���دم1االعتم���اد1عل���ى1االإم���الء1وحفظ1من���اذج1حل1
امل�سائ���ل1الريا�سي���ة1)81٫4(1,1وعدم1االعتم���اد1على1التلقني11واملحا�سرة1يف1تدري�ص1
الريا�سي���ات1)78٫6%(1,و1يق���ف1حج���م1املق���رر1دون1ا�ستخدام1االأ�سالي���ب1االبتكارية1
)60٫0%(1,1وع���دم1االعتم���اد1فق���ط1عل���ى1من���اذج1الكت���اب1املدر�س���ي1يف1ح���ل1امل�سائ���ل1
الريا�سية1)50٫01%(11مما1يدل1على1اأن1ن�سف1اأفراد1العينة1يعتمدون1على1م�سادر1
1Cussans &Others1خمتلف���ة1يف1حل1امل�سائل1الريا�سية.1ويرى1كازن���ز1واآخرون
ان1اأ�سل���وب1تدري����ص1ح���ل1امل�س���كالت1يع���د1طريق���ة1فعالة1لتنمي���ة1امله���ارات1العلمية1
,والعملي���ات1املعرفية1واالإبداع1العلمي1,1حيث1اأن1هذه1اال�سرتاتيجيات1التدري�سية1
تعم���ل1على1تنمية1االبتكار1,وتتفق1مع1طبيعة1الريا�سيات1,1الن1ا�ستخدامها1ي�سع1
الط���الب1يف1مواق���ف1جتعله���م1مي���رون1مبراح���ل1قريبة1ال�سب���ه1مبراح���ل1العملية1

االبتكارية1,1مما1ي�ساعد1الطالب11على1حل1امل�سكالت1التي1تواجهه.1
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الفر��س الثال�ث -1توجد1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائية1يف1م�ستوى1ق���درات1التفكري1
االبت���كارى1الذي1ميار�سه1معلم1الريا�سيات1مبرحلة1االأ�سا�ص1مبنطقة1الق�سارف1

تعزى1اإىل1النوع1)1ذكر1؟1اأنثى(.

جدول رقم )   6 (
 يو�شح قيمة )ت( والفروق بني املعلمني واملعلمات يف قدرات التفكري واالبتكار

العددالنوع
االنحراف 
المعياري

المتوسط
درجة 
الحرية

ت المحسوبةت الجدولية
الداللة 

اإلحصائية
306.8266.47ذكر

غير دالة682.000.27 407.1266.93أنثى
العدد 
الكلى

70

1اجل���دول1اأع���اله1يو�س���ح1ع���دم1وج���ود1ف���روق1ذات1دالل���ة1اإح�سائي���ة1ب���ني1املعلم���ني1
واملعلم���ات1الذي���ن1يدر�س���ون11الريا�سي���ات11يف1مرحل���ة1االأ�سا�ص1يف1ق���درات1التفكري1
االبت���كارى.1ويع���زى1الباحث���ان1ه���ذه1النتيج���ة1اإىل1متاث���ل1اأع���داد1املعلم���ني1م���ن1
اجلن�سني1يف1مرحلة1الدرا�سة1اجلامعية1,1والدورات1التدريبية1التي1تقيمها1وزارة1
الرتبي���ة1والتعليم.1وتتفق1نتائج1هذا1الفر�ص1مع1درا�سة1البلو�سى1)20061(1والتي1
تو�سلت1اإىل1عدم1وجود1فروق1بني1اجلن�سني1يف1التفكري1االبتكارى1,1واختلفت1مع11
درا�س���ة1جمع���ة1)1200291ودرا�س���ة1البنعلى1)20031(1والتي1اأك���دت1على1وجود1فروق1
يف1ق���درات1التفك���ري1االبتكارى1ب���ني1الذكور1واالإناث.غري1اأن11نتائ���ج1درا�سة1الباقر1
)119931(1اأن1ال���وزن1الن�سب���ي1ل���الأداء1الكل���ى1ملعلم���ات1الريا�سي���ات1يف1جمال1تنمية1
التفكري1االبتكارى1بلغت01)0٫41(1من1اأ�سل1)141(1وهى1ن�سبة1تدل1على1انعدام1هذه1
املهارات1االأدائية1لدى1املعلمات1.1بينما1ت�سري1درا�سة11املقبل1)20031(1والتي1هدفت1
اإىل1التعرف1على1مدى1ا�ستخدام1معلمي1املرحلة1االبتدائية1على1مهارات1التفكري1
العام���ة1والتفك���ري1التمهي���دي1,1لعين���ة1مكونة1م���ن12301معلما1يف1مدين���ة1الدوحة1
بقط���ر1,1وق���د1اأظه���رت1نتائ���ج1الدرا�سة1تدن���ى1ا�ستخدام1مه���ارات1التفك���ري1األعامه1
)1امل�ست���وى1التمهيدي(1وم�ستوى1التفكري1االبتكارى1عن1املتو�سط1,1كما1مل1تظهر1
ف���روق1تع���زى1اإىل1اخل���ربة1ب���ني1املعلمني1,1ولكن1توج���د1فروق1دال���ة1اإح�سائيا1عند1
م�ست���وى1)5,1(ب���ني1املعلمني1واملعلم���ات1ل�سالح1املعلم���ات1,1ومل1توجد1فروق1تعزى1

اإىل1التدريب1بني1املعلمني.1
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ا�صطرابات النطق والكالم لدى تالمي��ذ املرحلة البتدائية يف �صوء 
بع�س املتغريات بوادي الدوا�صر "درا�صة ميدانية«)1(

اإعداد 
د.اأحمد فوزي جنيدي

اأ�شتاذ الرتبية اخلا�شة امل�شاعد
كلية الرتبية بوادي الدوا�شر- 

جامعة �شلمان بن عبدالعزيز

د.�صعيد عبدالرحمن ممد
اأ�شتاذ الرتبية اخلا�شة امل�شارك

كلية الرتبية – جامعة امللك �شعود

اأ.هبه عطية التباع
حما�شر بق�شم الرتبية اخلا�شة 

كلية الرتبية بوادي الدوا�شر- جامعة �شلمان بن عبدالعزيز

امللخ�س:
1111111هدف���ت1الدرا�س���ة1احلالي���ة1اإىل1التع���رف1عل���ى1اأك���رث1اأنواع1ا�سطراب���ات1النطق1
وال���كالم1انت�س���ارا1ًب���ني1تالمي���ذ1املرحل���ة1االبتدائي���ة1مبحافظ���ة1وادي1الدوا�س���ر.1
والتع���رف1عل���ى1اخت���الف1ن�سب���ة1انت�ساره���ا1وفقا1ًالخت���الف1متغري1اجلن����ص,1ونوع1
اال�سط���راب,1والعم���ر,11وتكونت1عينة1الدرا�سة1م���ن1)1588(1تلميذ1وتلميذة1)1842
تلمي���ذ,17461تلميذة(1مم���ن1تراوحت1اأعمارهم1ما1بني61– 12عام1من1اإحدى1ع�سر1
مدر�سة1ابتدائي1مبحافظة1وادي1الدوا�سر1باململكة1العربية1ال�سعودية.1وا�ستخدم1
الباحث���ني1االأدوات1التالي���ة1)ا�ستم���ارة1درا�سة1حاالت1ا�سطراب���ات1النطق1والكالم,1
مقيا����ص1�س���دة1التلعث���م(,1وبتحلي���ل1النتائ���ج1تو�سل���ت1الدرا�س���ة1اإىل1اأن1ا�سط���راب1
االإب���دال1يعت���رب1اأك���رث1اال�سطراب���ات1�سيوع���ا1ًمقارن���ة1باأن���واع1ا�سطراب���ات1النطق1
والكالم1االأخرى,1واختلفت1ن�سبة1انت�سار1ا�سطرابات1النطق1والكالم1بني1تالميذ1
املرحلة1االبتدائية1)اأفراد1العينة(1باختالف1اجلن�ص,1وذلك1ل�سالح1الذكور,1ووجد1
اخت���الف1ن�سب���ة1االنت�س���ار1وفقا1ًالخت���الف1متغريي11ن���وع1اال�سط���راب,1واجلن�ص.1
واأخريا1ًوجد1اختالف1يف1ا�سطرابات1النطق1والكالم1لدى1اأفراد1العينة1باختالف1
1(1�سكر1وتقدير1يتقدم1الباحثون1بجزيل1ال�سكر1وعظيم1التقدير1اإىل1عمادة1البحث1العلمي1بجامعة1 11

�سلمان1بن1عبد1العزيز1على1متويلها1لهذا1امل�سروع1البحثي1رقم1)102/اأ/33(1للعام1اجلامعي1434/14331ه�.
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متغ���ريي1نوع1اال�سط���راب1والعمر,1حيث1ترتفع1ن�سبة1انت�س���ار1ا�سطرابات1النطق1
وال���كالم1يف1املراح���ل1االأوىل1من1املرحلة1االبتدائية,1ويقل1تدريجيا1بتقدم1املرحلة1

االبتدائية.

الكلم��ات املفتاحية: ا�سطراب1االإب���دال,1ا�سطراب1احلذف,1ا�سط���راب1الت�سويه,1
ا�سطراب1االإ�سافة,1التلعثم.

Speech and Articulation disorders in primary School 
Pupils in light of Some of Variables in Wady Al-Dawaser 

"Field Study
Abstract:
      The present Study aimed to identify the most common types 
of Speech and Articulation disorders prevalent among primary 
school pupils in Wady Al-Dawaser. And to identify the difference 
in penetration, according to the different variable sex, and type of 
the disorder, age, and the study sample consisted of (1588) pupils 
(842 pupils 0.746 schoolgirl) who ranged in age from 6-12 years of 
eleven school elementary Wady Al-Dawaser in Saudi Arabia . And 
use the researchers following tools (case studies form Articulation 
disorders and speech, severe stuttering) measure, analyze the results 
study found that substitution disorder is more common disorders 
compared to the types of Articulation disorders and other speech, 
and varied prevalence of speech and language among primary school 
pupils disorders (respondents) according to sex, in favor of males, 
and found differing prevalence according to the different variables of 
the type of the disorder, and sex. Finally, there is a difference in the 
pronunciation and speech disorders among individuals depending 
on the sample type variables of turmoil and age, where a greater 
prevalence of speech and speech disorders in the early stages of the 
primary stage, and gradually progress at least primary school.
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Key words: Substitution disorder, Omission disorder, Distortion 
disorder, Addition disorder, Stuttering.

مقدمة:
111111اإن1مو�س���وع1اللغ���ة1Language1م���ن1املو�سوع���ات1املهم���ة1الت���ي1�سغلت1القدماء1
واحلديثني1من1علماء1وباحثني؛1يف1اللغة1والطب1وعلم1النف�ص1والرتبية1اخلا�سة1
وعلم1االجتماع1وغريهم1من1املتخ�س�سني1يف1جماالت1العلوم1االأخرى؛1باعتبارها1
�سم���ة1اإن�ساني���ة1ب���ل1اأرقى1ما1ل���دى1االإن�سان1من1م�س���ادر1القوة1والتف���رد؛1كما1تتيح1
اللغ���ة1ل���ه1عملي���ة1التعل���م1ونق���ل1ال���رتاث1والقي���م1والتقاليد1م���ن1جي���ل1اإىل1جيل,1
وترتك���ز1حول1فعالياته1الفكري���ة1واحلركية1واالجتماعي���ة1والنف�سية1والتكيفية؛1
وتنقل���ه1م���ن1عامل1املاديات1اإىل1ع���امل1اخلياالت1واللمح�سو�سي���ات1)1الزراد,1990(,1
ولهذا1ُيعد1غياب1قدرة1الفرد1على1التعبري1فقدانا1ًاأو1�سعافا1ًيف1اأحد1اأوجه1الق�سور1

يف1الب�سر,1وُتعد1اللغة1اأهم1و�سائل1التوا�سل1بني1الب�سر.1

11111وبالرغ���م1م���ن1اأن1االإن�س���ان1ي�ستخدم1اأ�ساليب1وطرق1خمتلف���ة1للتوا�سل,1اإال1اأن1
اللغ���ة1تع���د1اأحد1هذه1االأ�ساليب,1مبا1متثله1من1نظام1من1الرموز1املتفق1عليها1بني1
فئ���ة1معين���ة1من1الب�س���ر,1وتتعدد1�سور1اللغ���ة1واأ�ساليبها1بني1الب�س���ر1اإال1اأن1ال�سائع1
منه���ا1ه���ي1اللغة1ال�سفهية1اأو1اجلانب1املنطوق1منه���ا1اأو1الفعل1احلركي1لها1وهو1ما1
ي�سم���ي1بال���كالم,1وتعتمد1عملية1الكالم1على1من���و1وتكامل1جمموعة1من1االأجهزة1

احل�سية1واحلركية1والع�سبية1)ال�سخ�ص,19971(.

1111111واتفق1الكثري1من1الباحثني1على1اأن1منو1النطق1والكالم1عند1الطفل1يكتمل1يف1�سن1
دخول1املدر�سة.1اأما1اإذا1ظهر1اأي1انحراف1عن1املاألوف1فيمكن1اعتبار1ذلك1داللة1على1
وجود1ا�سطراب1لديه1يف1اللغة.1وتعد1ا�سطرابات1النطق1والكالم1اأهمها1واأكرثها1
انت�س���ارا1ًبني1اأطف���ال1املرحلة1االأوىل1من1التعليم1االأ�سا�سي1)عبدالرحمن,20041(.1

111111ويبني1توميك1واآخرون1Tomic, et., al.,  (2009)اأن1النطق1هو1ال�سورة1التي1
تع���رب1ع���ن1اللغة,1وي�ستطيع1بها1االإن�س���ان1اأن1يتوا�سل1مع1االآخري���ن,1وا�سطرابات1
النطق1حتدث1نتيجة1وجود1اأخطاء1يف1اإخراج1ال�سوت1وحروف1الكالم1وخمارجها1
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وع���دم1ت�سكيله���ا1ب�سورة1وا�سحة1و�سحيحة,1وتتع���دد1اأ�سباب1هذا1اال�سطراب,1كما1
تختل���ف1درجات1ا�سطرابات1النطق1من1الب�سيط���ة1اإىل1احلادة1حيث1يخرج1الكالم1

غري1مفهوم1نتيجة1احلذف1واالإبدال1والت�سويه1واالإ�سافة.

11111111وي�سري1كيج�سرتا1واآخرون1keegstra, et., al.(2010)11اإىل1اأن1ا�سطرابات1
النط���ق1ه���ي1اأخط���اء1كالمي���ة1تنتج1عن1اأخط���اء1يف1حرك���ة1الفك1والل�س���ان,1اأو1عدم1
ت�سل�سله���ا1ب�س���كل1منا�س���ب1بحي���ث1يح���دث1ت�س���وه1اأو1اإ�سافة1اأو1حذف1وق���د1ال1يكون1
له���ذه1اال�سطراب���ات1اأ�سباب1ع�سوية1وا�سحة,1ويف1ه���ذه1احلالة1تعزى1ا�سطرابات1
النطق1للحرمان1البيئي1وال�سلوك1الطفويل1وامل�سكالت1االنفعالية1وبطء1النمو.
1111ومت���ر1عملي���ة1الكالم1مبراحل1ث���الث1اأ�سا�سية1تت�سمن1االأوىل:1ا�ستقبال1الكالم1
من1املحيطني1به1كاالآباء1واالأقارب1من1خالل1حا�سة1ال�سمع1وحتويلها1اإىل1نب�سات1
ع�سبي���ة1تر�سل1اإىل1املخ1عرب1الع�سب1ال�سمع���ي,1حيث1تبداأ1املرحلة1الثانية1لعملية1
ال���كالم1وهى1معاجلة1الكالم1امل�سموع,1حيث1ي�سل1ال�سوت1اإىل1منطقة1اال�ستقبال1
ال�سمعي1املعروفة1با�سم1منطقة1برودمان1,1Brodman’s area1ومنها1اإىل1منطقة1
فرينك���ي1Fernike’s area1امل�سئول���ة1ع���ن1فه���م1ال���كالم1واإع���داد1املع���اين1وتف�سري1
1Broca’s area1املفردات1واختيارها1بهدف1اإنتاج1اجلمل,1ومنها1اإىل1منطقة1بروكا
امل�سئول���ة1ع���ن1اإنت���اج1الكالم1وتنظيم1اأمن���اط1النطق1والكلم���ات1واجلمل,1ومن1هنا1
ير�س���ل1االأمر1املنا�س���ب1اإىل1املنطقة1امل�سئولة1عن1حركة1اجله���از1ال�سوتي1واأع�ساء1
النط���ق1لتاأخذ1احلركات1املنا�سبة1الإنتاج1االأ�س���وات1املطلوبة,1وهى1املرحلة1الثالثة1

واالأخرية1وامل�سماة1مبرحلة1اإنتاج1الكالم1)ال�سرطاوى,1اأبو1جودة,2000(.1

11111وتاأ�سي�س���ا1ًعل���ى1م���ا1�سب���ق1يت�س���ح1اأن1ح���دوث1خل���ل1يف1اأي1م���ن1املراح���ل1الث���الث1
لعملي���ة1ال���كالم1يرتتب1عليه1بالطبع1خلل1يف1عملية1النط���ق1واإنتاج1الكالم,1بل1اإن1
العملي���ة1املحوري���ة1يف1عملية11النطق1والكالم1ه���ي1املرحلة1الثانية1واملنوط1بها1املخ1
ومراك���ز1اللغ���ة1فيه1ا�ستقبااًل1وفهم���ا1ًواإنتاجاً,1فبدون1�سالمة1ه���ذه1املناطق1يف1املخ1
ل���ن1ي�ستطي���ع1االإن�سان1نط���ق1االأ�سوات,1حتى1ل���و1متتع1الفرد1بحا�س���ة1�سمع1قوية,1

وجهاز1نطق,1وجهاز1�سوت1طبيعيان.
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1)1993(Bernstein & Tiegerman 11111ولذا1يوؤكد1كل1من1برن�ستني1وتيجرمان
عل���ى1�س���رورة1تعليم1اأ�سوات1ح���روف1الكالم,1باعتبارها1املمي���زة1للكالم,1فلكل1لغة1
اأ�س���وات1حمددة1لرموزها,1تتجمع1هذه1االأ�س���وات1لتعطي1مقاطع,1ثم1كلمات,1ثم1
جم���ل,1واالأ�س���وات1ه���ي1املادة1اخل���ام1للكالم,1لذا1فه���ي1النقطة1الهام���ة1التي1يجب1

تدريب1اأطفالنا1عليها.

11111وي�سيف1فان1ريري1Van riper(1982)1اأن1ما1يتعر�ص1له1الطفل1داخل1االأ�سرة1
م���ن1من���اذج1للنط���ق,1ممثلة1يف1االأب1اأو1االأم,1�سواء1يف1النط���ق1املعيب1اأو1ما1ي�ساحبه1
م���ن1لزم���ات,1ه���و1اأحد1العوام���ل1امل�سبب���ة1ال�سطرابات1النط���ق,1كما1اأن1ع���دم1رغبة1
االأ�س���رة1يف1الطفل1واإهماله1وعدم1ا�ستثارته1لغويا1ًيوؤدى1اإىل1الكثري1من1امل�سكالت1
النطقي���ة,1واأي�س���ا1ًاالهتم���ام1الزائد1بالطف���ل1وباالأخ�ص1بطريق���ة1نطقه1وكالمه1
وحر����ص1الوالدي���ن1على1نطق���ه1الأ�سوات1احلروف1كما1ينطقه���ا1الكبار,1مما1يزيد1
م���ن1اال�سط���راب1لدي���ه,1اأو1يحدث1نوع1م���ن1العناد1لدى1الطف���ل1ويرف�ص1ت�سحح1

نطقه1املعيب1واال�ستمرار1يف1النطق1اخلطاأ.

11111وم���ا1يعاني���ه1الطفل1من1م�س���كالت1يف1النطق1والكالم1قد1يكون1رد1فعل1ملا1يدور1
حول���ه1يف1املن���زل1من1�سراعات1و�سوء1توافق,1وم���ا1يعانيه1من1م�سكالت1نف�سية1من1
ج���راء1ذل���ك,1وم���ن1هن���ا1كان1معرفة1الظ���روف1االأ�سري���ة1التي1يعي�ص1فيه���ا1الطفل1
م�سطرب1النطق1من1االأمور1احليوية1لفهم1م�سكلته1وعالجها.1فالبيت1امل�سطرب1

يجعل1من1ت�سحيح1النطق1لدى1طفله1اأمرا1ً�سعبا1ً)الزراد,19901(.

111111وتختلف1ا�سطرابات1النطق1والكالم1يف1درجة1�سدتها1من1اخلفيفة1التي1تزول1
مب���رور1الوق���ت,1اإىل1املتو�سط���ة1واحل���ادة1جداً؛1الت���ي1حتتاج1اإىل1متابع���ة1ومعاجلة1
من1قبل1االخت�سا�سيني1يف1املراكز1بت�سحيح1النطق1والكالم1)الطاهر1واملو�سوي,1
1995(.1واتفق���ت1نتائ���ج1الدرا�س���ات1عل���ى1اأن1ا�سطراب���ات1النط���ق1ل���دى1االأطف���ال,1
اأعل���ى1اأن���واع1ا�سطرابات1التوا�س���ل1انت�سارا1ًلديه���م,11وتن�سر1لديه���م1كافة1مظاهر1
اال�سطراب1كاالإبدال,1واحلذف,1واالإ�سافة,1والت�سويه,1واإن1اختلفت1ن�سبة1االنت�سار1
م���ن1�س���ورة1اإىل1اأخ���رى,1واأن1ا�سطراب���ات1النطق1ه���ي1اأكرث1ا�سطراب���ات1التوا�سل1
انت�س���ارا1ًلدى1االأطف���ال,1يليها1ا�سطرابات1ال�سوت,1ثم1ا�سطرابات1طالقة1الكالم1
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 Rondal & Edwards,كالتلعثم1وال�سرعة1الزائدة1يف1الكالم1)ال�سخ�ص,1997؛
؛11997الوابل���ي,20031(.1بينم���ا1اأ�س���ار1روت�سالن���ني1Ruotsalalnen(2008)1اإىل1
اأن1ا�سطراب���ات1طالق���ة1الكالم1ه���ي1اال�سطرابات1التي1توؤث���ر1على1طالقة1الكالم1
واأ�سهرها1ما1يعرف1بالتلعثم1الذي1يكون1على1�سكل1ترديد1اأو1توقف1اأو1اإطالة1للكالم.

اأعرا����ص1 اأن1 1Keeastral, et.,al., (2010) واآخ���رون1 كي�س���رتال1 واأ�س���اف1 1 1 1 1 1 1
ا�سطراب���ات1ال���كالم1والت���ي1تتمث���ل1يف1ع���دم1و�س���وح1ال���كالم,1وقلة1ع���دد1املفردات,1
ونق����ص1الق���درة1عل���ى1التعب���ري1بال���كالم,1والق�س���ور1على1فه���م1معاين1الكلم���ات1اأو1
نطقه���ا,1والكالم1الطفلي1والكالم1الت�سنج���ي1والثاأثاأة1وعيوب1الطالقة1يف1الكالم1
والتعب���ري1مثل1التعلثم1)اللجلجة1اأو1التهته���ة1اأو1التاأتاأة(,1كما1ت�ساحبها1يف1بع�ص1
االأحي���ان1ا�سطراب���ات1حركي���ة1مثل1حتري���ك1اليدي���ن1اأو1ال�سغ���ط1بالقدمني1على1
االأر����ص1وارتعا����ص1رمو����ص1الع���ني1اأو1اجلف���ون1اأو1اإخ���راج1الل�س���ان1اأو1مي���ل1الراأ�ص,1
وال�سرعة1الزائدة1يف1الكالم,1وعيوب1النطق1والكالم1مثل1اخلمخمة1)اخلنف(1.

م�صكلة الدرا�صة: 
1111تكم���ن1م�سكل���ة1الدرا�س���ة1يف1ازدي���اد1اأع���داد1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب���ات1النط���ق1
وال���كالم1مم���ن1ال1يعان���ون1م���ن1اأية1اإعاق���ة1مما1يوؤث���ر1يف1�سخ�سياتهم,1فت���وؤدي1اإىل1
اإح���داث1ا�سط���راب1يف1�سلوكي���ات1االأطف���ال,1فتجعله���م1ي�سع���رون1بنق����ص1الكفاي���ة1
الذاتي���ة1الت���ي1ت���رتك1ب�سمته���ا1عل���ى1ُجل1�سخ�سي���ة1الطف���ل1يف1امل�ستقب���ل,1في�سري1
البع����ص1اإىل1اأن1درج���ة1انت�س���ار1ه���ذه1اال�سطراب���ات1تختل���ف1باخت���الف1املرحل���ة1
العمري���ة,1فتك���ون1مرتفعة1ت�سل1اإىل861%1م���ن1االأطفال1يف1مرحلة1ما1قبل1اكتمال1
النم���و1اللغ���وي1)�س���ن1ال�ساد�سة(,1وتنخف����ص1اإىل81%-10%1من1االأطف���ال1بعد1�سن1

(Sunderland, 2004)1الثامنة

11111كما1تو�سلت1درا�سة1لوي�ص1واآخرون1Lewis, et al. (2006)1اإىل1اأن1ن�سبة1%751
م���ن1ب���ني1االأطفال1الذين1يعانون1م���ن1ا�سطرابات1النطق1وال���كالم1واإعاقة1لغوية1
يعان���ون1م���ن1م�س���كالت1يف1الق���راءة,1واأن1ا�سطرابات1النطق1وال���كالم1تعوق1عملية1

التعلم.
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11111ويف1الواق���ع1ق���د1تظه���ر1ا�سطراب���ات1النطق1والكالم1لدى1بع����ص1االأطفال1اأثناء1
منوه���م,1وه���ذا1اأمر1طبيع���ي,1وهذه1اال�سطراب���ات1تختفي1عادة1مع1النم���و,1اأما1اإذا1
ا�ستم���رت1وظه���رت1يف1�س���كل1مر�سي,1فقد1حت���د1من1قدرة1الطفل1عل���ى1التح�سيل1
الدرا�س���ي1يف1امل�ستقبل,1وهنا1يجب1التدخل1العالج���ي.1واأكد1ذلك1درا�سة1كارا�س�ص1
 Karrass; Walden; Conture; Graham; Arnold; Hartfield&1واآخ���رون
1Schwenk (2006)باأن1ا�سطرابات1النطق1والكالم1ال1توؤثر1فقط1على1حت�سيل1
اللغة1بل1توؤثر1على1حت�سيل1املواد1الدرا�سية1االأخرى,1ويرجع1ال�سبب1يف1ذلك1اإىل1اأن1
اللجلجة1توؤدى1اإىل1نق�ص1التحكم1يف1االنفعاالت1وتوؤدى1اأي�سا1ًاإىل1�سعف1االنتباه.1
111ويف1نف����ص1ال�سي���اق1اأ�سف���رت1نتائ���ج1العديد1من1الدرا�سات1ع���ن1خ�سائ�ص1االأفراد1
 Kotbi1الذي���ن1يعانون1من1ا�سط���راب1النطق1والكالم,1منها:1نتائج1درا�سة1كوتبي
(1992)1والت���ي1اأ�سف���رت1ع���ن1ظهور1مفهوم1ال���ذات1ال�سالب1مع1ارتف���اع1االأعرا�ص1
 Fitzgerald (1992) االكتئابي���ة,1بينم���ا1اأظه���رت1نتائ���ج1درا�س���ة1فيتزجريال���د1
ارتف���اع1م�ست���وى1ال�سغ���وط1النف�سي���ة1والعزل���ة1االجتماعي���ة,1وكذل���ك1تو�سل���ت1
نتائ���ج1درا�س���ة1كراي���ج1Craig (1994)1اإىل1ارتفاع1م�ستوى1القل���ق1لديهم,1وارتفاع1
م�ست���وى1اخلجل1و�سع���ف1م�ستوى1الطم���وح1(Patrakea,1998),1و�سعف1الوعي1
بالذات(Tellis,1998),11و�سعف1م�ستوى1تقدير1الذات)خليل,2000(,1و�سعف1يف1

.(Giffin,2006)التكيف1مع1متطلبات1احلياة1االجتماعية

وي�سي���ف1ال�سربين���ي1)2001(1اأن1ح���االت1ا�سطرابات1النط���ق1والكالم1عادة1
ماي�ساحبه���ا1م�س���كالت1عدي���دة1مث���ل:1القل���ق,1واالرتب���اك,1وال�سع���ور1بالنق����ص,1

واالنطواء,1وعدم1القدرة1على1التوافق.

11111ويف1�سوء1ما1�سبق1جند1اأن1وجود1ا�سطرابات1النطق1والكالم1لدى1التلميذ1داخل1
الف�سل1قد1يجعله1مو�سع1�سخرية1من1قبل1زمالئه,1مما1قد1يوؤدى1اإىل1م�ساحنات1
بني1التالميذ1يف1الف�سل1اأو1يوؤدى1اإىل1عزوف1التلميذ1عن1الدرا�سة,1ونظرا1ًلوجود1
ا�سطراب���ات1نطق1وكالم1ل���دى1الطفل1يجعله1يعزف1ع���ن1التوا�سل1مع1االآخرين,1
مم���ا1ي���وؤدى1اإىل1م�س���كالت1نف�سي���ة1ل���دى1الفرد1و�سع���وره1باالكتئاب1وم���ن1هنا1تعد1
م�سكل���ة1البح���ث1لها1عائد1على1ال�سخ����ص1نف�سه1وتخل�سه1م���ن1امل�سكالت1النف�سية1
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امل�ساحب���ة1ال�سطرابات1النط���ق1والكالم1باالإ�سافة1اإىل1زيادة1التح�سيل1الدرا�سي,1
ونظ���را1ًاإىل1اأن1ا�سطراب���ات1النطق1والكالم1ُتعد1واحدة1من1اأكرث1امل�سكالت1�سيوعا1ً
بني1االأطفال,1االأمر1الذي1جعل1بع�ص1الدول1تخ�س�ص1ملثل1هوؤالء1االأطفال1برامج1

تعليمية1خا�سة1بهم.

111111وم���ن1هن���ا1تبل���ورت1م�سكل���ة1الدرا�سة1بالوق���وف1على1ن�سبة1انت�س���ار1ا�سطرابات1
النطق1والكالم1بني1تالميذ1املرحلة1االبتدائية1مبحافظة1وادي1الدوا�سر,1وميكن1
�سياغة1م�سكلة1الدرا�سة1يف1الت�ساوؤل1الرئي�ص1التايل:1“ما1هي1ا�سطرابات1النطق1
والكالم1لدى1تالميذ1املرحلة1االبتدائية1مبحافظة1وادي1الدوا�سر1يف1�سوء1بع�ص1

املتغريات؟.1ومن1خالل1هذا1الت�ساوؤل1تتفرع1الت�ساوؤالت1االآتية1:

ويكن �سياغة م�سكلة امل�سروع احلايل يف الت�ساوؤلت الآتية :

11 م���ا1اأك���رث1اأن���واع1ا�سطراب���ات1النط���ق1وال���كالم1انت�س���ارا1ًب���ني1تالمي���ذ1املرحلة1-
االبتدائية1مبحافظة1وادي1الدوا�سر؟.

21 ه���ل1تختل���ف1ن�سبة1انت�س���ار1ا�سطراب���ات1النطق1والكالم1ب���ني1تالميذ1املرحلة1-
االبتدائي���ة1مبحافظ���ة1وادي1الدوا�س���ر1وفقا1ًالختالف1متغ���ري1اجلن�ص)1ذكو,1

اإناث(؟.
31 ه���ل1تختل���ف1ن�سبة1انت�س���ار1ا�سطراب���ات1النطق1والكالم1ب���ني1تالميذ1املرحلة1-

ن���وع1 متغ���ريي1 الخت���الف1 وفق���ا1ً الدوا�س���ر1 وادي1 مبحافظ���ة1 االبتدائي���ة1
اال�سطراب)االإب���دال,1احلذف,1الت�سويه,1االإ�سافة,1التلعثم(,1واجلن�ص)1ذكو,1

اإناث(؟.
41 1ه���ل1تختل���ف1ن�سبة1انت�س���ار1ا�سطرابات1النطق1والكالم1ب���ني1تالميذ1املرحلة1-

االبتدائية1مبحافظة1وادي1الدوا�سر1وفقا1ًالختالف1متغريي1نوع1اال�سطراب1
)االإبدال,1احلذف,1الت�سويه,1االإ�سافة,1التلعثم(,1والعمر1)61-17�سنوات,1اأكرث1
م���ن71-181�سن���وات,1اأكرث1من181– 9�سن���وات1,1اأكرثمن91-1101�سنوات,1اأكرث1من1

110– 11�سنة,1اأكرث1من111-1121�سنة(؟.
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اأهداف الدرا�صة: تهدف الدرا�صة احلالية اإىل :
11 التع���رف1عل���ى1اأك���رث1اأن���واع1ا�سطرابات1النطق1وال���كالم1انت�س���ارا1ًبني1تالميذ1-

املرحلة1االبتدائية1مبحافظة1وادي1الدوا�سر.
21 التع���رف1على1اختالف1ن�سبة1انت�سار1ا�سطرابات1النطق1والكالم1بني1تالميذ1-

املرحلة1االبتدائية1مبحافظة1وادي1الدوا�سر1وفقا1ًالختالف1متغري1اجلن�ص)1
ذكور,1اإناث(.

31 التع���رف1على1اختالف1ن�سبة1انت�سار1ا�سطرابات1النطق1والكالم1بني1تالميذ1-
املرحل���ة1االبتدائي���ة1مبحافظ���ة1وادي1الدوا�سر1وفقا1ًالخت���الف1متغريي1نوع1
اال�سطراب)االإب���دال,1احل���ذف,1الت�سوي���ه,1االإ�ساف���ة,1التلعث���م(,1واجلن����ص)1

ذكور,1اإناث(.
41 1التعرف1على1اختالف1ن�سبة1انت�سار1ا�سطرابات1النطق1والكالم1بني1تالميذ1-

املرحل���ة1االبتدائي���ة1مبحافظ���ة1وادي1الدوا�سر1وفقا1ًالخت���الف1متغريي1نوع1
اال�سطراب)االإب���دال,1احل���ذف,1الت�سويه,1االإ�سافة,1التلعث���م(,1والعمر1)17-6
�سن���وات,1اأك���رث1م���ن71-181�سن���وات,1اأك���رث1م���ن181– 9�سن���وات1,1اأكرثم���ن1101-91

�سنوات,1اأكرث1من1101– 11�سنة,1اأكرث1من111-1121�سنة(.

اأهمية الدرا�صة:
11111تتمثل1اأهمية1البحث1احلايل11فيما1يلي:-

• درا�س���ة1فئ���ة1من1فئات1ذوي1االحتياجات1اخلا�سة,1وه���ي1فئة1ذوي1ا�سطرابات1	
النطق1والكالم1يف1�سوء1بع�ص1املتغريات1الأول1مرة1– يف1حدود1علم1الباحثني-1

يف1هذه1املنطقة1من1اململكة1العربية1ال�سعودية1)وادي1الدوا�سر(.
• انت�ساره���ا1	 ومع���دل1 املنت�س���رة1 وال���كالم1 النط���ق1 ا�سطراب���ات1 عل���ى1 التع���رف1

ومظاهرها1لدى1تالميذ1املرحلة1االبتدائية1بوادي1الدوا�سر.
• قد1ت�سهم1النتائج1التي1تتو�سل1اإليها1الدرا�سة1يف1و�سع1تالميذ1هذه1الفئة1يف1	

بوؤرة1االهتمام1من1قبل1املخت�سني1واملهتمني1,1حتى1ال1تتفاقم1االآثار1املرتتبة1
مما1يوؤدي1ذلك1اإىل1ظهور1العديد1من1امل�سكالت1النف�سية1وال�سلوكية,1وكذلك1

قد1توؤثر1يال�سلب1على1حت�سيلهم1الدرا�سي.
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م�صطلحات الدرا�صة :-
Articulation Disorders1: ا�سطرابات النطق -(

11111يعرف1عبدالرحمن1)2004(1باأنه1“ اال�سطراب1املعرب1عن1افتقاد1الفرد1للقدرة1
عل���ى1التوا�س���ل1اللفظ���ي1اجلي���د1م���ع1االآخري���ن,1مب���ا1يتنا�س���ب1مع1عم���ره1الزمني1
والعقل���ي؛1وذل���ك1,1نتيجة1اإبدال1بع�ص1احلروف1حمل1االأخرى1,1اأو1حذف1بع�سها,1
اأو1ح���دوث1ت�سوي���ه1فى1ال���كالم1,1مما1يوؤدي1اإىل1عدم1نطق1ال���كالم1�سليماً,1وبالتايل1

اإعاقة1فهم1االآخرين1لهذا1الكالم1.

1111111يق�سد1بها1بها1اإجرائيا1ً»عدم1قدرة1الطفل1على1نطق1بع�ص1االأ�سوات1اللغوية,1
وال���ذي1يب���دو1يف1واحد1اأو1اأكرث1من1اال�سطراب���ات1التالية:1اإبدال1نطق1�سوت1بداًل1
من1�سوت1اأخر,1اأو1حذف1�سوت1او1اأكرث1من1الكلمة,1اأو1حتريف)1ت�سويه(1ال�سوت1
ب�س���ورة1تقرب���ه1من1ال�سوت1االأ�سلي1غ���ري1اأنه1ال1مياثله1متاماً,1اأو1اإ�سافة1حرف1اأو1
اأك���رث1للكلم���ة1املنطوق���ة,1وتتمثل1هذه1املظاه���ر1يف1ا�سطرابات1النط���ق)11االإبدال-11

احلذف-11الت�سويه-1االإ�سافة(.

Speech Disorders1:ا�سطرابات الكلم -(
111111ويق�سد1بها1خلل1يف1تنظيم1الكالم1ومدته1و�سرعته1ونغمته1وطالقته,11مبا1ال1
يتالءم1مع1عمره,1يظهر1يف1�سورة1التكرار1اأو1التطويل1اأو1التوقف1اأثناء1الكالم1اأو1

�سرعة1الكالم1الزائدة1اأو1بطئه1ال�سديد1)مطر,20111(.

111111ويقت�س���ر1التع���رف1االإجرائ���ي1عل���ى1اأح���د1مظاه���ر1ا�سطراب���ات1ال���كالم1وه���و1
التعلث���م1اأو1اللجلج���ة1وهو1ا�سط���راب1يف1طالقة1الكالم1واإيقاع���ه1و�سرعته1وميتاز1
بالوقف���ات1االإجباري���ة1اإثن���اء1ال���كالم1اأو1توقف1ملح���وظ1غري1طبيع���ي1قبل1النطق1
وال���كالم,1ويتمث���ل1يف1الدرجة1التي1يح�س���ل1عليها1التلمي���ذ/1التلميذة1يف1مقيا�ص1

�سدة1التلعثم.

)- تلميذ املرحلة البتدائية: 
1111111111وهم1االأطفال1التي1ترتاوح1اأعمارهم1ما1بني61-1121عاما1ًباملدار�ص1االبتدائية1
واخلال���ني1م���ن1االإعاق���ة1احل�سي���ة1اأو1احلركي���ة1اأو1العقلي���ة1وامللتحق���ني1باملدار����ص1
االبتدائية1واملوجودين1يف1ال�سف1االأول1اأو1الثاين1اأو1الثالث1اأو1الرابع1اأو1اخلام�ص1

,1اأو1ال�ساد�ص.
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الإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة
متهيد:

1111لق���د1اأو�سح���ت1البح���وث1العلمي���ة1اأن1اللغ���ة1عن���د1االإن�سان1تبداأ1مع1ب���كاء1الطفل1
�ساع���ة1والدته,1ويتطور1بكاء1الطفل1بعد1ال�سه���ر1اخلام�ص1اأو1ال�ساد�ص1اإىل1اأ�سوات1
ميك���ن1اأن1ن�سميها1اأ�سوات1اللعب,1وي�ستخدمها1الإثارة1االنتباه1اإليه,1والتعبري1عن1
نف�سه,1واإحداث1ا�ستجابة1الغري1نحوه.1ودلت1البحوث1والدرا�سات1على1اأن1الطفل1
يف1�س���ن1ع�س���رة1�سهور1ي�سب���ح1قادرا1ًعلى1نط���ق1كلمة1واحدة1ذات1معن���ى,1ثم1ت�سبح1
ح�سيلت���ه1م���ن1ثالثة1اإىل1اأرب���ع1كلمات,1عند1نهاية1ال�سن���ة1االأوىل,1ويف1�سن1الثالثة1
يك���ون1ل���دى1الطفل1حوايل18901كلمة,1وعند1�سن1الرابعة1ميكن1للطفل1العادي1اأن1
يق�ص1جملة1كاملة1تتكون1من61-181كلمات,1وما1اأن1ي�سل1عمره1اإىل1خم�ص1�سنوات1
حت���ى1تك���ون1ح�سيلت���ه1من1الكلمات1تتف���اوت1ب���ني21-131اآالف1كلمة,1مب���ا1ينبغي1اأن1
يكون1حديثه1مع1الغري1مفهوماً,1اأما1االأطفال1املختلفني1عن1الطفل1العادي,1�سواًء1
يف1ح�سيلته���م1م���ن1كلمات1اللغ���ة,1اأو1من1حيث1عدم1القدرة1عل���ى1الكالم1بطالقة؛1
اأو1يعان���ون1م���ن1الثاأث���اة,1واللجلج���ة,1واخلمخم���ة,1اإىل1غري1ذلك1م���ن1ا�سطرابات1

الكالم,1فيحتاجون1اإىل1تدخل1عالجي.1)علي,1991(.1

1111ال1�س���ك1اأن1التوا�س���ل1ب���ني1الب�س���ر1يتطل���ب1توافر1ق���در1من1الكفاي���ة1التوا�سلية1
اللغوي���ة1بنوعيه���ا:1الكتاب���ي1والكالم���ي,1وال���كالم1اأك���رث1ا�ستخداما1ًم���ن1الكتابة1.1
ومي���ر1طالب1املرحل���ة1االبتدائية1مبرحلتني1منائيت���ني1متمايزتني1هما:1مرحلتا1
الطفول���ة1املتو�سط���ة1والطفولة1املتاأخ���رة,1ويحتاج1التالمي���ذ1يف1هاتني1املرحلتني1
مله���ارات1التوا�س���ل1م���ع1االآخري���ن1باملدر�س���ة1وخارجها1وي���وؤدي1الق�س���ور1يف1النطق1
والكالم1اإىل1احلد1من1مقدرة1التلميذ1على1حتقيق1حاجاته1النف�سية1واالجتماعية1
يف1التفاع���ل1االجتماعي1الناج���ح,1وت�سهم1بع�ص1خ�سائ����ص1ال�سخ�سية1يف1تكري�ص1
امل�سكلة1اأو1التغلب1عليها1ح�سب1نوع1ال�سخ�سية1وحمدداتها.1ومن1هذه1اخل�سائ�ص1
 (Mahr1اخل���وف1الكالم���ي1,1وما1ينتج1عنه1م���ن1جتنب1املواقف1املرتبط���ة1بالكالم
(Terosian,1999 &1والقل���ق1واالكتئاب(Goldman et al., 1996),1واملعاملة1
1,Jamieson(1.الوالدي���ة1من1جان���ب1االأم1ببعديها1القبول/الرف����ص1الوالدي
1995(.1وفيم���ا1يلي1يتم1اإلقاء1ال�س���وء1على1ا�سطرابات1النطق1والكالم1من1خالل1

ثالث1مباحث1اأ�سا�سية:
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املبحث الأول ا�سطرابات النطق:
1111111ُيع���د1النط���ق1عملي���ة1معقدة1للغاية1ي�سرتك1فيها1اأكرث1من1جهاز,1وخالل1هذه1
العملي���ة1يت���م1ت�سكيل1اأ�س���وات1الكالم1ال�سادرة1ع���ن1اجلهاز1ال�سوت���ي,1واملتمثل1يف1
احلنجرة1واالأحبال1ال�سوتية,1واملنقول1خاللها1هواء1الزفري1اإىل1اجلهاز1النطقي,1
ال���ذي1يت���ويل1معاجلة1هذه1االأ�سوات1لت�سبح1فيما1بع���د1متمايزة,1ويعرب1كل1منها1
عن1�سوت1حرف1معني,1وي�ستطيع1ال�سامع1اأن1يفهمه,1فال�سوت1يظل1عدمي1املعني1
وغ���ري1مفهوم1حت���ى1يت�سكل1يف1جهاز1النطق1ليعطي1ال�س���وت1املميز1للحرف1املراد1
نطق���ه,1وفق���ا1ًملا1جرى1عليه1من1معاجلة1يف1جه���از1النطق,1وهو1ما1يعرف1مبخارج1
اأ�س���وات1احل���روف,1وعندما1يكون1هن���اك1�سعوبة1يواجهها1ال�سخ����ص1يف1ا�ستخدام1

جهازه1النطقي1لت�سكيل1واإخراج1االأ�سوات,1فتن�ساأ1ا�سطرابات1النطق.

1111ويت�سمن1هذا1املبحث1مفهوم1ا�سطرابات1النطق,1مظاهر1ا�سطرابات1النطق,1اأ�سباب1
ا�سطراب���ات1النطق,1واأ�سالي���ب1ت�سخي�سها1وطرق1عالجها,1وبيان1ذلك1فيما1يلي:

)- مفهوم ا�سطرابات النطق: 
1111يع���رف1النط���ق1هــنأب1Articulationالعملي���ة1احلركي���ة1الكلي���ة1امل�ستخدم���ة1يف1
تخطي���ط1وانت���اج1ال���كالم.1ويعرب1ع���ن1اخت���الل1النطق1بع���دة1م�سطلح���ات1منها:1
ا�سط���راب,1اأو1عي���ب,1اأو1غ���ري1الع���ادي,1اأو1انحراف1ع���ن1الطبيعي,1اأو1ت�س���وه,1اإال1اأن1
ال�سائ���ع1واالأع���م1ا�ستخدام1م�سطلح1ا�سطرابات1الذي1ي�سري1اإىل1اأي1خلل1يف1االأداء1

العادي1لعملية1النطق.

الدلي���ل1 النط���ق1Articulation Disorderيف1 ا�سطراب���ات1 ُتع���رف1 بينم���ا1 1 1 1 1 1 1
الرابع���ة1 الطبع���ة1  – العقلي���ة1 لال�سطراب���ات1 واالإح�سائ���ي1 الت�سخي�س���ي1
(DSMIV,1994)1باأنها1ف�سل1الفرد1يف1ا�ستخدام1اأ�سوات1الكالم1املتوقعة1منائياً,1
والت���ي1تكون1منا�سبة1لعمره1وذكائه1ولهجت���ه,1ويت�سح1يف1اإ�سدار1�سوتي1رديء,1اأو1
تلف���ظ1غ���ري1منا�سب,1ويتمث���ل1اال�سطراب1اللفظ���ي1يف1اأخطاء1يف1اإ�س���دار1ال�سوت1
اأو1اإب���دال1�س���وت1م���كان1�سوت1اآخ���ر,1اأو1حذف1اأ�س���وات1كاحل���روف1ال�ساكنة1يف1اأخر1

الكلمة,1اأو1ت�سويه1وحتريف1الكلمة1مما1يعطى1انطباعا1ًباأنه1كالم1طفلي.1
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11111وقدعرفه���ا1الوابل���ى1)2003(1باأنها1ذلك1اخللل1الذي1تخرج1من1خالله1اأ�سوات1
ال���كالم1ب�س���ورة1�س���اذة1وغ���ري1عادي���ة1بحيث1تكون1عل���ى1�سكل1ح���ذف,1اأو1اإب���دال,1اأو1

اإ�سافة,1وكذالك1حتريف1يف1عنا�سر1الكلمة111
111

1111واأ�ساف1فالريي1Valerie (2008)1باأن1ا�سطرابات1النطق1هي1وجود1�سعوبات1
يف1مظاه���ر1االإنت���اج1احلرك���ي1لل���كالم,1اأو1عدم1القدرة1عل���ى1اإنتاج1اأ�س���وات1كالمية1
حم���ددة,1اأي1اأن1االإعاق���ة1التوا�سلي���ة1ناجت���ة1ع���ن11العمليات1املوؤدي���ة1للنطق1ولي�ص1

بالقدرات1اللغوية1املركزية.1111

Bauman-Waengler(2008)1111111111بينم���ا1رك���ز1تعري���ف1باوم���ان1– واينجل���ري
عل���ى1ع���دم1قدرة1الفرد1على1اإ�سدار1اأ�سوات1اللغ���ة1ب�سورة1�سليمة,1نتيجة1مل�سكالت1
يف1التنا�س���ق1الع�سل���ي1اأو1عي���ب1يف1خم���ارج1اأ�س���وات1احل���روف,1اأو1فق���ر1يف1الكف���اءة1

ال�سوتية,1اأو1خلل1ع�سوي,1اأو1جمموعة1من1امل�سببات1النف�سية1والبيئية1.

)- اأ�سباب ا�سطرابات النطق:
1111111حتدث1ا�سطرابات1النطق1عندما1يقوم1املتكلم1بحذف1اأو1اإ�سافة1اأحد1االأ�سوات1
اللغوي���ة1اأو1اأك���رث,1اأو1عندم���ا1ي�ستب���دل1اأح���د1االأ�س���وات1اللغوية1ب�س���وت1اأو1اأ�سوات1
لغوية1اأخرى,1مما1ينتج1عن1كل1ذلك1عدم1تاأدية1ال�سوت1املعنى1املطلوب1اأو1اأن1يكون1
كالم1الطف���ل1غ���ري1مفهوم,1ويجب1االأخ���ذ1بعني1االعتبار1اأن1االأطف���ال1الذين1تقل1
اأعماره���م1ع���ن1خم�ص1�سن���وات1يحدث1لديهم1االإبدال1اأو1احل���ذف1يف1اأحد1االأ�سوات1
اللغوي���ة,1وذل���ك1قبل1اكتمال1النمو1اللغوي1لديهم,1اأما1اإذا1حدث1ا�سطراب1النطق1
يف1اأعم���ار1متقدم���ة,1ف���اإن1ذلك1يعطي1دلي���اًل1على1احلاج���ة1اإىل1التدخل1العالجي,1
ومن1اأهم1االأ�سباب1التي1توؤدي1اإىل1ا�سطرابات1النطق1اأ�سباب1ع�سوية1اأو1وظيفية,1

اأو1اجتماعية1اأو1نف�سية1ونو�سح1ذلك1فيما1يلي:1

اأ- اأ�سباب ع�سوية: 
 Shriberg& وكواتكو�سك���ي1 و�سرب���ريج1 1,)2008( ال�سعي���د1 م���ن1 كل1 اتف���ق1 1 1 1 1 1 1
11Kwiatkowski (1994)اأن1االأ�سب���اب1الع�سوي���ة1ال�سطرابات1النطق1تتمثل1يف1
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�سع���ف1ال�سمع,1اأو1ال�سم���م,1وال�سعوبة1يف1التمييز1بني1املثريات1ال�سوتية,1ورابطة1
الل�س���ان,1وكرب1و�سغر1حجمه,1وخروجه1خ���ارج1الفم1اأثناء1الكالم,1وتظهر1م�ساكل1
الل�سان1يف1ا�سطراب1نطق1احلروف1)ت,1ذ,1ط,1ز,1ر(,1وعدم1تطابق1الفكني,1و�سلل1
بع����ص1االأجه���زة1امل�سوؤولة1عن1النطق,1وت�سوهات1االأ�سنان,1وعدم1تنا�سقها,1وتظهر1
م�س���اكل1الل�س���ان1يف1ا�سطراب1نطق1احلروف1)ز,1�ص,1ف,1ذ,1�ص(1وال�سفة1ال�سرماء,1
و�سقف1احللق1املفتوح,1حيث1تظهر1م�سكلة1يف1نطق1احلروف1)ح1,1ت1,1ق,1ك,1ط,1ب(.

1
ب- اأ�سباب غري ع�سوية )وظيفية(:

111111111تتمث���ل1يف1التن�سئ���ة1االأ�سري���ة,1والتعلي���م1اخلاطئ,1ونق����ص1احلافز,1والتقليد1
الأح���د1اأف���راد1االأ�س���رة,1وع���دم1تعر����ص1الطف���ل1للخ���ربات1اللفظي���ة1ال�سحيحي���ة,1
وال�سغ���ط1الذي1يواجه1الطف���ل1داخل1االأ�سرة1وامل�س���اكل1االأ�سرية1وترتيب1الطفل1

يف1االأ�سرة1)ال�سعيد,20081(.

1111111واأ�ساف1�سربريج1وكواتكو�سكي11Shriberg& Kwiatkowski (1994)111اأن1
ه���ذه1االأ�سباب1تكون1غري1حمددة1بال�سب���ط,1فاأع�ساء1النطق1�سليمة1ولكن1تتمثل1
يف:1اإتب���اع1االأ�سل���وب1اخلاط���ئ1يف1تعلي���م1التح���دث1وال���كالم1والنط���ق,1واأ�سباب1ذات1
طابع1نف�سي1تربوي1ترجع1اإىل1االأ�سرة1والرتبية1وعوامل1التن�سئة1االجتماعية1اأو1
ترج���ع1اإىل1عوام���ل1نف�سية1ووجدانية1عميقة1مث���ل1االنفعاالت1احلادة1وال�سدمات1
النف�سية1مثال1وجميع1هذه1االأ�سباب1متداخلة1ومتفاعلة1مع1بع�سها1البع�ص1وقد1

ترجع1احلالة1الواحدة1اإىل1اأكرث1من1�سبب1اأو1عامل1من1العوامل1املذكورة.

ج-1اأ�سباب1اجتماعية:1
11111111وتتمثل1يف1فقر1البيئة1الثقافية1باحلديث1الرفيع1وبالكالم1املوجه1وبالتدريب1
املنا�سب1للطفل1كما1هو1احلال1لدى1اأطفال1املالجئ1ودور1االأيتام1الذين1ال1تتوفر1
لديه���م1عوامل1الرتبية1والتدريب1والتن�سئ���ة1االجتماعية1والرتبوية1اجليدة1مبا1
يف1ذلك1تقليد1االأطفال1للكالم1امل�سطرب1اأو1امل�سحك1واإيجاد1االأهل1واالأقرباء1باأن1
الطفل1لديه1عاهة1وا�سطراب1يف1كالمه,1و�سوء1التوافق1املدر�سي1اأو1االجتماعي1اأو1

(Shriberg& Kwiatkowski,1994)1االأ�سري1يف1جميع1النواحي
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د- اأ�سباب ع�سوية ونف�سية معااً:
1111وق���د1يك���ون1�سبب1هذا1اال�سطراب1ع�س���وي1ونف�سي1مًعا,1ف�سعف1الثقة1بالنف�ص1
وع���دم1الق���درة1على1تاأكيد1ال���ذات1وت�سدع1االأ�سرة1وم�سكالته���ا1احلادة,1واحلرمان1
العاطف���ي1للطف���ل1م���ن1الوالدين,1والرعاي���ة1الزائدة,1والدالل1املف���رط,1والتعليق1
ال�سلبي1على1ا�سطراب1النطق1يف1حالة1احلديث1مع1غريه1اأو1مع1جن�ص1اآخر1اأو1اأمام1

(Porter& Hodson, 2001)1جماعة,1من1اأهم1االأ�سباب1النف�سية1الوجدانية

 Heather & Van Der Lely1111111واأك���دت1نتائ���ج1درا�س���ة1هياثري1وفان1دير1ليل���ي
(1993)11عل���ى1اأن1ال�سع���ور1بالنق�ص,1وفقدان1احلنان1من1اأحد1االأبوين,1والتدليل1
الزائد1واال�ستجابة1لرغباته1دون1اأن1يتكلم1فيكفي1اأن1ي�سري1اأو1اأن1يعرب1بحركة1ما1اأو1
بكلمة1مبتورة1فتلبى1رغبته1من1االأ�سباب1النف�سية1التي1قد1توؤدي1اإىل1ا�سطرابات1
والك�س���ل. واالإنطوائي���ة1 التح�سي���ل,1 واالإخف���اق1يف1 الدرا�س���ي1 والتاأخ���ر1 النط���ق,1

)- مظاهر ا�سطرابات النطق :
11111اتفق1كل1من1عبدالرحمن1)2004,(,1وال�سعيد1)2008(,1)الببالوي,20131(1على1
اأن1مظاهر)اأن���واع(1ا�سطراب���ات1النطق1تتمثل1يف1اأربع1اأن���واع1اأ�سا�سية1هي1االإبدال,1
واحل���ذف,1واالإ�ساف���ة,1والت�سوي���ه,1باالإ�سافة1اإىل1ال�سغط,1والتق���دمي,1وفيما1يلي1

بيان1بذلك:

اأ1– الإب�دالSubstitution1:1ويحدث1عندم���ا1ي�ستبدل1فوينم1)�سوت(1باأخر1غري1
منا�س���ب1يف1الكلم���ة1ويغري1معناها1مث���ل1)تا�ص(1بداًل1من1)كا����ص(,1و)الجل(1بداًل1

من1)راجل(,1و)1دمل(1بداًل1من1)جمل(,1وهذا1االإبدال1غري1املعنى.1

ب- احل�ذفOmission1:1وفي���ه1يتم1ح���ذف1�سوت1اأو1مقطع1من1بداي���ة1الكلمة1اأو1
منت�سفها1اأو1نهايتها,1مما1يجعل1الكلمة1غري1مفهومة1اأو1غري1معروفة1وقد1يغري1
معناه���ا1مث���ل1)بي�.....(1ه���ل1يق�سد1به1)بيت(1اأم1)بي����ص(1الأن1احلرف1االأخري1هو1
ال���ذي1يح���دد1معنى1الكلم���ة1هنا,1ومتيل1عيوب1احلذف1الأن1حت���دث1لدى1االأطفال1
ال�سغ���ار1ب�س���كل1اأكرث1�سيوعا1ًم���ن1االأطفال1االأكرب1�سناً,1وتظه���ر1يف1نطق1احلروف1
ال�ساكنة1التي1تقع1يف1نهاية1الكلمة1اأكرث1مما1تظهر1يف1احلروف1ال�ساكنة1يف1بداية1

الكلمة,1اأو1يف1و�سطها1مثل:1دار-1دا1,1اأكلت1– كت.
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ج- الإ�س�افة Addition:1وذل���ك1ب���اأن1ي�سي���ف1الطف���ل1للكلم���ة1�سوت���ا1ًاأو1مقطع���ا1ً
يف1م���كان1م���ا1منه���ا1يغ���ري1معناها1مثل)اأن���ا1اأريد1�سلكر(1ب���داًل1من)اأن���ا1اأريد1�سكر(,1
و)�ستي���ارة1(1ب���داًل1من1)�سيارة(,1و)اأبابا(1بداًل1من1)1بابا(,1ويعترب1هذا1العيب1اأقل1

عيوب1النطق1انت�ساراً.

د - الت�س�ويه اأو التحري�فDistortion1:1حيث1ينطق1الطف���ل1ال�سوت1ب�سكل1غري1
وا�س���ح1املع���امل,1اإال1اأن1ال�س���وت1اجلديد1يظ���ل1قريبا1ًمن1ال�س���وت1ال�سحيح,1ولكن1
ال1ميك���ن1متيي���زه1اأو1مطابقت���ه1م���ع1االأ�س���وات1املعروف���ة1يف1اللغ���ة,1كنط���ق1ال�س���ني1
م�سحوب���ة1ب�سف���ري,1وال�سني1من1جانب1الفم1والل�س���ان,1لذلك1ال1ت�سنف1على1اأنها1
عي���وب1اإبدالية1فال�سوت1مل1ي�ستب���دل,1ومل1يحذف,1ولكن1االختالف1ال1يوؤدي1اإىل1
تغري1االنتاج1ال�سوتي1اإىل1فونيم1اأخر1مثل1)1اأثمي(1بداًل1من1)اأ�سمي(1اأو1)حثان(1
بداًل1من1)ح�سان(1ال�سوت1املنتج1هنا1لي�ص1ثاء1اأو1�ساد1وا�سحة1بل1ال�سوت1م�سوه1
حيث1يكون1الهواء1اخلارج1مع1ال�سوت1اأكرث1من1املطلوب1الأنتاجه1مما1ي�سوهه1.

ه�- ال�س�غطPressure1:11بع�ص1احلروف1تتطلب1من1الفرد1لنطقها1اأن1ي�سغط1
بل�سان���ه1عل���ى1اأعل���ى1�سق���ف1احلل���ق1واإال1بطريقة1غ���ري1�سحيحة1مثل1ح���رف1الراء1
وال���الم,1وذل���ك1لعي���ب1خلق���ي1يف1�سق���ف1احلل���ق1ال�سل���ب1اأو1يف1الل�س���ان1واالأع�ساب1

املحيطة1به1)الزراد,1990(.

و- التق�دمي:1وذل���ك1بتق���دمي1ح���رف1عل���ى1اأخر1مث���ل:1)نبوي���ة1– بنوي���ة,1رز-1زر1,1
بامية-1بامية1(,1ويظهر1بعد1الثانية1ويختفي1بعد1اخلام�سة1)�سقري,20051(.

1111111وميك���ن1اأن1يح���دث1اأي1ن���وع1م���ن1عي���وب1النط���ق– الت���ي1�سبقت1االإ�س���ارة1اإليها1
وب���اأي1درج���ة1م���ن1التكرار,1وباأي1من���ط1من1االأمن���اط,1وقد1يت�سم���ن1كالم1الطفل1
عيب���ا1ًواح���داً,1اأو1جمموع���ة1من1هذه1العي���وب,1كما1اأن1عيوب1النط���ق1عند1االأطفال1
كثريا1ًما1تكون1غري1ثابتة1وتتغري1من1مرحلة1منو1اإىل1مرحلة1اأخرى,1وقد1ينطق1
الطف���ل1ال�س���وت1الواح���د1�سحيح���ا1ًيف1بع�ص1االأوق���ات1اأو1املواقف,1لكن���ه1يحذف1اأو1

يبدل1اأو1يحرف1نف�ص1ال�سوت1يف1اأوقات1اأو1مواقف1اأخرى.
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4- ت�سخي�س ا�سطرابات النطق
1111111اإن1اأ�س���وات1االإن�س���ان1ت�ساحب���ه1من���ذ1حلظ���ة1ميالده,1حيث1مت���ر1بعدة1مراحل1
تتح���ول1فيه���ا1من1اأ�سوات1انعكا�سية,1اإىل1اأ�سوات1اإرادي���ة1لغوية1موجهة1توا�سلية,1
يعتمد1عليها1االإن�سان1العادي1يف1تفاعله1اليومي,1ون�ساطاته,1والتعبري1عن1اأفكاره1
واحتياجات���ه,1وعل���ى1ه���ذا1ف���اإن1ا�سط���راب1نطق1االأ�س���وات1)الفونولوج���ي(11الذي1
يعت���رب1انحراف���ا1ًيف1جمرى1ال���كالم1وت�سويًها1للكالم1يغري1ويعي���ق1الفرد1ويحرمه1

من1اأهم1�سبل1االت�سال1النف�سي1مع1االآخرين)اأمني,20051(.

11111111وعند1احلكم1على1ا�سطرابات1النطق1يجب1االأخذ1بعني1االعتبار1عمر1الطفل1
الذي1يظهر1لديه1اال�سطراب,1فمن1املاألوف,1على1�سبيل1املثال,1حدوث1ا�سطرابات1
يف1اإب���دال1اأو1ح���ذف1االأ�س���وات1اللغوي���ة1يف1االأعمار1التي1تقل1ع���ن51-161�سنوات1قبل1
اكتم���ال1من���و1اللغ���ة1عند1الطفل,1ولكن1بع���د1هذا1ال�سن,1فاإن1التقيي���م1ي�سبح1اأكرث1
دالل���ة1على1وج���ود1اال�سطرابات1خا�سة1اإذا1تاأثر1�سوت1لغ���وي1ما1اأو1جمموعة1من1
االأ�س���وات1اللغوي���ة1بحيث1ت�س���ل1الر�سالة1اللفظية1اإىل1امل�ستم���ع1بطريقة1م�سوهة1
وغ���ري1مفهومة1)ال�سرط���اوي1واآخرون,2002(.1ويوؤكد1كل1م���ن1ال�سخ�ص1)1997(1
والبب���الوي1)2003(1عل���ى1اأن1العم���ر1الزمني1للفرد1قد1يجع���ل1ا�سطرابات1النطق1
منائي���ة1ث���م1تختفي1مع1اكتمال1النمو1اللغوي1عند1الطفل,1اأو1عند1دخوله1املدر�سة1
اأو1بعده���ا1بقلي���ل,1فال1يع���د1ذلك1ا�سطراب���ا1ًاإال1اإذا1ا�ستمر1بعد1�س���ن1ال�سابعة,1وهنا1
يحتاج1اإىل1التدخل1العالجي.1وا�سار1ال�سخ�ص1)1997(1اإىل1اأن1ا�سطرابات1النطق1
قد1توؤدى1اإىل1ف�سل1الفرد1يف1التوا�سل1مع1املحيطني1به,1مما1ي�سبب1معاناة1نف�سية1

و�سوء1توافق1لدى1الفرد.

1111وهن���ا1تظه���ر1الف���روق1الفردي���ة1ب���ني1االأطف���ال1حي���ث1ي�ستطي���ع1بع����ص1االأطفال1
نط���ق1جميع1االأ�سوات1ال�سامتة1)ال�ساكنة(1يف1عمر1الرابعة,1بينما1يالحظ1بع�سا1ً
اأخ���ر1يتاأخ���ر1اإىل1م���ا1بع���د1ذلك,1حتى1�س���ن1الثامن���ة,1وحتى1ذلك1العم���ر1الزمني1ال1
يعترب1م�سكلة1وال1ي�سخ�ص1على1اأنه1ا�سطراب,1اإذ1اأن1ن�سج1اأجهزة1النطق1واجلهاز1
الع�سب���ي1ق���د1تتفاوت1من1طفل1اإىل1اآخر,1ولكن1امل�سكلة1حتتاج1اإىل1تدخل1بعد1هذا1

العمر1الزمني)الببالوي,20031(.



ا�شطرابات النطق والكلم لدى تلميذ املرحلة االبتدائية يف �شوء بع�س املتغريات د . اأحمد فوزي جنيدي & واآخرون

- 377 -

11111111وُيعد1تاأخر1نطق1الطفل1لبع�ص1االأ�سوات1الهجائية1اإىل1عمر1ما1بعد1الثامنة1
موؤ�س���را1ًب���اأن1امل�سكل���ة1لي�س���ت1نتيجة1تاأخ���ر1طبيع���ي1يف1النمو1وال1تتعل���ق1بن�سج1اأي1
من1االأجهزة1النطقية,1واإمنا1هي1م�سكلة1وظيفية1حتتاج1الإعادة1التاأهيل1وتدريب1
الطف���ل1عل���ى1النط���ق1ال�سحي���ح1لبع����ص1االأ�س���وات1الهجائي���ة1الت���ي1يخط���ئ1يف1
نطقها(Caroline, 1998)1,1اإن1الفرق1بني1ال�سوت1اللغوي1واحلرف1وا�سح؛1الأن1
احلرف1يكتب1ويقراأ1بينما1ال�سوت1ينطق1وي�سمع1الأنه1عندما1نقول//1ب//1فاإننا1

نعني1بذلك1�سوت1الباء1ولي�ص1حرف1الباء.

111111وم���ن1املع���روف1اأن1كل1لغ���ة1له���ا1قواعده���ا1اخلا�س���ة1الت���ي1حتك���م1طريقة1نطق1
ذات1 كلم���ة1 لتكوي���ن1 البع����ص1 ببع�سه���ا1 االأ�س���وات1 وارتب���اط1 احل���روف1 اأ�س���وات1
معن���ى,1واإذا1مل1ي�ستخ���دم1الطفل1ه���ذه1القواعد1املتعارف1عليه���ا1وا�ستخدم1قواعد1
�س���اذة1خا�س���ة1ب���ه,1نق���ول1اأن1الطف���ل1يعاين1م���ن1ا�سط���راب1نطق���ي1)فونولوجي(

.(Patricia, 2005)

1كم���ا1ح���دد1الدلي���ل1الت�سخي�س���ي1واالإح�سائ���ي1لال�سطرابات1العقلي���ة– الطبعة1
الرابع���ة1 (DSMIV,1994)عددا1ًمن1املحكات1الت�سخي�سية1التالية1ال�سطرابات1

النطق,1وهي:
1 ف�س���ل1الف���رد1يف1ا�ستخ���دام1اأ�س���وات1كالمي���ة1متوقع���ة1طبق���ا1ًملرحل���ة1من���وه1اأو1-

منا�سب���ة1لعم���ره1ولهجت���ه,1مث���ل:1االأخطاء1يف1نط���ق1ال�س���وت,1اأو1يف1ا�ستخدام1
التمثي���ل1اأو1التنظيم1مثل:1اإبدال1�س���وت1باأخر,1اأو1حذف1االأ�سوات,1اأو1تعريف1

االأ�سوات1يف1الكلمة.
1 تتداخ���ل1ال�سعوبات1يف1اإ�سدار1ال�سوت1الكالمي1مع1التح�سيل1االأكادميي,1اأو1-

االإجناز1املهني,1اأو1مع1التوا�سل1االجتماعي.
1 ل���و1وج���د1تخلف1عقلي1اأو1عجز1حركي1كالم���ي1اأو1عجز1ح�سي1اأو1حرمان1بيئي1-

فاإن1�سعوبات1الكالم1تزداد1باقرتانها1بهذه1امل�سكالت.
1واأ�س���اف1كل1من1الزراد)1990(؛1ال�سخ����ص)1997(؛1الرو�سان)20011(1عددا1ً
من1املحكات1التي1ميكن1من1خاللها1التعرف1على1ا�سطرابات1النطق,1وهي:
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11 تعترب1املالحظة1من1اأ�ساليب1التقييم1املبدئي1..
21 تقييم1اأع�ساء1النطق..
31 تقييم1كفاءة1النطق:ويتم1ذلك1على1ثالث1م�ستويات1كما1يلي:.

1 اإعادة1نطق1ال�سوت1منفرد:1اأ1,1ب,1ت,1ث1الخ.أ.
1 اإعادة1ال�سوت1يف1مقطع:1)ب(1با11بى11بو1)ت(1تا11تى11تو1....1الخ.ب.
1 1اإع���ادة1ال�س���وت1يف1كلم���ات1:1)ب(1يف1اأول1الكلم���ة11ب���اب1,11وو�س���ط11طب���ل1,1ج.

واأخر11دب.
4-1اختبار1القابلية1لال�ستثارة1:1ويكون1ذلك1على1عدة11م�ستويات1:1

1 حث1الطفل1على1نطق1ال�سوت1امل�سطرب1ب�سورة1�سحيحة1تلقائياً.أ.
1 1اإذا1مل1ي�ستطي���ع1ينط���ق1املعال���ج1ال�س���وت1�سحيحاً)�سمعي(1ويطلب1من1ب.

الطفل1تكراره1بعده.
1 اإذا1مل1ي�ستطي���ع1يق���وم1املعالج1بتنبه1الطفل1لريك���ز1على1�سكل1ال�سفاه1اأو1ج.

و�سع1الل�سان1عند1النطق,1)ب�سري(.
1 اإذا1اأخف���ق1يطل���ب1من���ه1نط���ق1ال�س���وت1امل�سط���رب1منف�س���ال1اأو1مت�س���ال1د.

بحرف1متحرك1)تا-1تا-1تا(1,1وميكن1اإ�سافة1تنبيهات1مل�سية1مثل1و�سع1
يد1الطفل1على1احللق1اأو1و�سع1ظاهر1اليد1اأمام1الفم1لالإح�سا�ص1بخروج1

الهواء1عند1نطق1حرف1)الباء(1مثال1وهكذا.
5-1االختبار1املتعمق1للنطق.

6-1تقييم1ال�سمع1والتمييز1ال�سمعي.1
7-1تقييم1القدرات1العقلية.
8-1درا�سة1تاريخ1احلالة1.

5- ع�لج ا�سط��رابات النط�ق : 
11111تعت���رب1عملي���ة1الع���الج1والتدريب1على1النطق1ال�سليم1م���ن1العمليات1الرئي�سية1
يف1مواجه���ة1ه���ذا1اال�سطراب1الأنه���ا1تعيد1�سياغ���ة1االإن�سان1الذي1اأعي���ق1جزئًيا1يف1
بع�ص1قدراته1التوا�سلية1حتى1يظل1اإ�سهامه1ن�سط1يف1املجتمع1مبا1يحفظ1له1ثقته1
بنف�س���ه1واح���رتام1االآخرين1له1)كام���ل,20031(,1وينظر1اإىل1الع���الج1يف1ا�سطرابات1
النطق1من1منظور1مبادئ1التعلم,1فهو1تدريب1على1تعلم1مهارات1احلركة1ومهارات1
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التميي���ز1وا�ستجابات1نطقية1والقواعد1الفونولوجية1فالتعلم1جزء1اأ�سا�سي1خالل1
عملية1العالج.

وهناك1اجتاهات1خمتلفة1يف1عالج1ا�سطرابات1النطق,1وفيما1يلي1بيان1ذلك:1
1-1االجتاه1الذي1يعتمد1على1مكان1نطق1�سوت1احلرف.

2-1اجت�اه1الت�دريب1ال�سمع�ي:1تق�سم1هذه1الطريقة1اإىل1مرحلتني1:1
اأ-1االإع��داد1ال�سمع��ي.1111111111111111111ب-1اإنت��اج1ال�س��وت. 1

3-1االجت�اه1احل�س�ي1احلرك�ي.
4-1اجت�اه11التغذي�ة1الراجع�ة.

5-1االجت��اه1ال�سلوك��ي1)ال�سخ�ص,1997؛1ال�سرطاوى,1واأبوجودة20001,1(.

111111وب�سفة1عامة1لي�ص1هناك1مدخل1مثايل1ولكن1على1املعالج1اأن1ي�ستخدم1من1اأي1
من1املداخل1ما1يفيد1احلالة1التي1اأمامه.

1111كم���ا1يت�سم���ن1الع���الج1مرحلت���ني1رئي�سيت���ني1هم���ا1االكت�س���اب1والتعمي���م,1ويرى1
البع����ص1اأن1الع���الج11ق���د1ينق�س���م1اإىل1ث���الث1مراح���ل1ه���ي1االكت�س���اب,1والتعوي���د,1
والتعمي���م.1ويف1العم���وم1فاإن1العالج1يف1املرحل���ة1االأوىل1يركز1على1اإدراك1ال�سخ�ص1
ووعي���ه1بكيفي���ة1اإنت���اج1االأ�س���وات1ب�س���كل1�سحيح1من1خ���الل1تدريبه1عل���ى1م�ستوى1
واع���ي1اأم���ا1املرحلة1الثانية1فهي1الرتكيز1على1كيفي���ة1اإنتاج1ال�سخ�ص1لالأ�سوات1يف1

(McReynolds, 1994).11سياقات1متنوعة�

11وي�ستم���ل1التدري���ب1عل���ى1اكت�س���اب1خط���وات1تدريبي���ة1يتعل���م1م���ن1خالله���ا1 1 1 1
ال�سخ����ص1امل�سط���رب1نطقيا1ًعلى1اإنت���اج1ال�سوت1امل�ستهدف1ب�س���كل1واعي1ومدرك.11
وخ���الل1التدري���ب1ينتقل1ال�سخ����ص1عرب1خط���وات1مت�سل�سلة1موجهة1م���ن1االإنتاج1
غ���ري1ال�سحي���ح1اإىل1تقري���ب1اال�ستجاب���ة1امل�ستهدف���ة1ويف1النهاي���ة1اإىل1اال�ستجاب���ة1
ال�سحيح���ة.1وبعد1تطور1اال�ستجابة1املح���ددة1ب�سكل1تدريجي1فاإن1التمارين1تعمم1
اإىل1مواق���ف1اأخرى1متنوعة.1مبعن���ى1اإذا1اأنتج1ال�سوت1يف1و�سع1منعزل1فاإنه1ينتقل1
اإىل1اإنتاج���ه1يف1وح���دات1اأك���رث1تعقي���دا1ًيف1�سل�سلة1م���ن1املقطع1اإىل1الكلم���ة1اإىل1�سبه1
اجلمل���ة1اإىل1اجلمل���ة.1فف���ي1البداية1يقدم1من���وذج1للمري�ص1ومن1ث���م1يطلب1منه1
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اأن1يقل���د1النم���وذج1املق���دم1ل���ه1م���ن1قب���ل1االأخ�سائ���ي1وعندم���ا1يتق���ن1التقلي���د1فاإن1
املعال���ج1ينتق���ل1اإىل1اإنتاج���ه1يف1�سكل1كالم1عف���وي.1وقد1ينفذ1بط���رق1متعددة1ومن1
اأكرثه���ا1�سيوًع���ا1ا�ستخ���دام1ال�سور1املعربة1ع���ن1االأ�سوات1امل�ستهدف���ة1والتي1يطلب1
م���ن1الطفل1اال�ستجابة1له���ا.1وبعدها1ينتقل1من1اإجراء1ت�سمي���ة1ال�سورة1اإىل1اإنتاج1
كلم���ة1بال�س���وت1امل�سته���دف1يف1جمل���ة1مكتمل���ة1ال�س���كل1يف1الق���راءة1اإذا1كان1الطفل1
قادًرا1على1القراءة,1ويف1حالة1الكبار1فاإنه1ينتقل1مبا�سرة1من1النموذج1اإىل1القراءة

.(Hedge and Davis, 2009)

111111ويو�سف1هوؤالء1االأطفال1باأنهم1ال1ميتلكون1مهارات1توا�سل1فعالة,1ومييلون1اإىل1
جتنب1املواقف1االجتماعية1ب�سبب1�سعورهم1بعدم1الطماأنينة,1كما1اأن1حماوالتهم1
البت���داء1املحادث���ة1قليل���ة1ما1اأمك���ن1وال1ي�سارك���ون1املواقف1التوا�سلي���ة,1ويعتمدون1
كث���ريا1ًعل���ى1م���ن1ه���م1اأكرب1منه���م,1�سن���ا1ًيف1تفاعله���م1اللفظ���ي,1ويو�س���ف1ال�سلوك1
االجتماعي1لهوؤالء1االأطفال1باأنه1متدين1ومتجاهل1ومرفو�ص)الزريقات,20051(1
ومم���ا1�سبق1ي�ستدل1عل���ى1ارتباط1اجلو1النف�سي1االأ�س���ري1وما1يت�سمنه1من1ظالل1
�سلبية1للوالدين1)�سعف1االهتمام1والرعاية(1با�سطرابات1نطق1االأ�سوات,1كما1اأن1
االإف���راط1يف1احل���ب1ال1يقل1يف1اآثاره1ال�سلبية1عن1نق����ص1م�ساعر1احلب1والعواطف1

التي1يحتاجها1الطفل1لينمو1منوا1ًنف�سيا1ًواجتماعيا1ً�سليماً.

املبحث الثاين: ا�سطرابات الكلم: 
11111يتطل���ب1احلدي���ث1ع���ن1ا�سطراب���ات1ال���كالم1معرف���ة1اأ�سبابها1والعوام���ل1املوؤثرة1
عليه���ا,1وم���ن1ه���ذه1العوام���ل1واملتغ���ريات1العوام���ل1النف�سي���ة1االنفعالي���ة1كمفهوم1
الف���رد1ع���ن1ذات���ه1وم���دى1كفاءت���ه1اللغوية1وكفاءت���ه1العام���ة,1والقل���ق1والتوتر1من1
احلدي���ث1اأم���ام1االآخرين1اأي1ما1يع���رف1برهاب1الكالم,1ويف1االآون���ة1االأخرية1اأ�سبح1
الوع���ي1بالبع���د1االنفع���ايل1االجتماع���ي1Socioemotional1يف1الق�ساي���ا1املتعلقة1
بالطفول���ة1ال1�سيم���ا1ا�سطرابات1الكالم1اأمرا1ًبالغ1االأهمي���ة,1ومن1ثم1اأ�سبح1هناك1
تزاي���د1يف1االهتمام1بالعوام���ل1النف�سية1واالجتماعية,1وكذل���ك1االهتمام1مبظاهر1
ا�سطراب���ات1طالقة1الكالم1)التكرار-11االإطال���ة-1التوقف(,1وتق�سد1با�سطرابات1
طالق���ة1ال���كالم1حدوث1تقطع���ات1غري1منتظم���ة1يف1الكالم1وكالما1ًغ���ري1منا�سب,1
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وم���ن1جه���ة1اأخرى1ُتعد1ا�سطرابات1طالق���ة1الكالم1باأنها1خل���ل1يوؤثر1على1�سال�سة1
اللغ���ة1املنطوق���ة,1فتت�س���م1بالتك���ررات1واالإط���االت1والتوقف���ات1واحل���رية1والرتدد,1

وتتخذ1اأ�سكااًل1منها:

التاأتاأة :أ- 
11111وعرفته���ا1منظم���ة1ال�سح���ة1العاملي���ة1)1977(1باأنه���ا1ا�سط���راب1ي�سي���ب1توات���ر1
ال���كالم,1حي���ث1يعل���م1الفرد1متاما1ًم���ا1�سيقوله,1ولكنه1يف1حلظة1م���ا,1ال1يكون1قادرا1ً
1.(Haynes,1990)1عل���ى1قول���ه,1ب�سبب1التكرار1ال���الإرادي1اأو1االإطالة1اأو1التوق���ف
وتتميز1التاأتاأة1بواحدة1اأو1اأكرث1من1اخل�سائ�ص1التالية:1التكرار1والرتد1يف1الكالم1

واملقرتحات1وعبارات1غري1كاملة1)عطية,19881(.

1111وي�سيف1ال�سعيد1)2008(1اأن1التاأتاأة1عبارة1عن1ا�سطراب1يف1طالقة1الكالم1ومتتاز1
بتكرارت1لالأحرف1اأو1الكلمات1واإطاالت1لالأ�سوات1املنطوقة1وحرية1ووقفات1اأثناء1
الكالم.1مثل1نطق1كلمة1)1�سامل(1�ص1�ص1�ص1�سامل1)تكرار(1اأو1�س�������������������امل11)اإطالة(.

ال�سرعة الزائدة يف الكلم:1ب- 
وه���ي1ا�سطراب1يف1الكالم1ميت���از1بنطق1مت�سارع1مع1حذف1لالأ�سوات1الكالمية1اأو1
ح���روف1اأ�سا�سي���ة1وتغ���ري1الرتكيب1النحوي1وميت���از1الكالم1باأن���ه1مت�سنج1وم�سدود1

يجعله1غري1وا�سح1و�سعب1فهمه.11

ج - التلعثم اأو اللجلجة:
11وه���و1ا�سط���راب1يف1طالقة1الكالم1واإيقاعه1و�سرعته1وميتاز1بالوقفات1االإجبارية1
اأثناء1الكالم.1مثل:1كلمة1)�سامل(1�ص1)توقف(1امل,1اأو1توقف1ملحوظ1غري1طبيعي1

قبل1النطق1والكالم.1)ال�سعيد,20081(

ويركز1الباحثني1يف1هذا1املبحث1على1اأحد1ا�سطرابات1طالقة1الكالم1وهو1التلعثم1
اأو1اللجلج���ة,1حي���ث1ُيع���د1التلعثم1اأك���رث1املظاهر1�سيوع���ا1ًيف1ا�سطراب���ات1الطالقة1

اللفظية.
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1111111وهن���اك1م�سطلح���ات1خمتلف���ة1تع���رب1جميعه���ا1ع���ن1ا�سطراب1طالق���ة1الكالم1
مث���ل1التلعث���م1– التهتهة1– العقلة11-1الرت���ة1– النمنمة1– الفقفقة1– اللجلجة,1
وجميعه���ا1تعت���رب1مظاهر1واح���دة1تدل1على1�س���يء1واحد,1وميكن1تعري���ف1التلعثم1
باأن���ه1ا�سط���راب1يف1اإيقاع1الكالم1مما1يعيق1الفرد1يف1اال�سرت�سال1يف1الكالم,1ويت�سم1
بتك���رار1االأ�س���وات1اأو1املقاطع1ال�سوتية1اأو1اإطالتها1اأو1توق���ف1ال1اإرادي1اأثناء1الكالم1
بدرج���ة1جت���ذب1انتباه1امل�ستمع1واملتحدث1على1حد1�س���واء,1وي�ساحبه1معاناة1الفرد1
للتخل����ص1من���ه,1ويظه���ر1ذلك1فيما1يب���دو1عليه1من1مظاهر1انفعالي���ة,1�سلوكية1ما1

يوؤدى1الإعاقة1التوا�سل.

1111111وتوؤك���د1نتائ���ج1درا�س���ة1كلني1وهوود1Klein& Hood (2004)1على1اأن1م�سكلة1
التلعث���م1تع���وق1التالمي���ذ1ال�سغار1من1التح�سي���ل1املنا�سب1واأي�سا1ًتع���وق1تفاعلهم1
اجلي���د1م���ع1اأقرانه���م1كم���ا1اأن1التلعثم1اإذا1مل1يت���م1عالجه1وي�ستمر1م���ع1الفرد1فاإنه1
يع���وق1اأدائ���ه1الوظيفي1فيما1بعد,1وكذلك1يعوق1االأفراد1من1احل�سول1على1فر�سة1
عمل,1ويعوق1تقدمهم1يف1العمل1ومن1املمكن1اأن1يفقد1الفرد1عمله1ب�سبب1التلعثم.

  وهناك عدة خ�سائ�س للأفراد الذين يعانون من م�سكلة التلعثم نوجزها فيما يلي: 

1 التك�����رار:1ويق�سد1به1التكرار1لبع�ص1عنا�سر1الكالم1مثل1تكرار1حرف1)اأ(1-
يف1العبارة1التالية1)اأ1– اأ1– اأ1– اأ1نا1ذاهب1اإىل(1اأو1مثل1)ك1– ك1– كتاب(1اأو1تكرار1

مقطع1كامل1مثل1)1اأ�ص1– اأ�ص1– اأ�سرب(.1

1111واإذا1كان1العن�س���ر1املتك���رر1جم���رد1ح���رف1فاإن���ه1ي���وؤدى1اإىل1ا�سط���راب1يف1مقط���ع1
كام���ل1ع���ن1طريق���ة1اإ�سافة1حرف1اأخر1اإىل1احل���رف1االأ�سلي1امل���راد1نطقه1كاإ�سافة1
)اأ(1يف1كلم���ة1فري���ق1فتك���ون1كم���ا1يلي)1فا1ف���ا1فاريق(,1وهن���ا1يقوم1املتلجل���ج1بتكرار1
كلم���ة1باأكمله���ا1يف1لك���ن1)انتظر1لكن1… لك���ن(1وحتى1العب���ارة1اأو1اجلملة1باأكملها1
قد1تتكرر1ويف1كالم1املتلجلج1مثل1)دعني1اأرى1… دعني1اأرى(1ويكون1هذا1التكرار1
اآلي���اً,1وبالت���ايل1يحدث1ا�سطراب1يف1النطق1مما1ي���وؤدى1اإىل1ا�سطراب1يف1التوا�سل1

بينه1وبني1االآخرين.
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-1الإط���ال�ة1:1ه���ي1حماول���ة1من1جانب1املتلجل���ج1الإطالة1نطق1املقاط���ع1والكلمات1
للخروج1من1ماأزق1التلجلج1اأثناء1الكالم,1وميكن1اأن1ي�ساف1اإىل1االإطالة1كخا�سية1
م���ن1اخل�سائ����ص1املميزة1للجلج���ة1– اإدخال1حرف1اأو1�سوت1غري���ب1اأو1دخيل1على1
الكلمة1,1وي�ستهدف1املتلجلج1من1ورائه1ا�ستهالك1الوقت1وذلك1عن1طريق1االإطالة1
يف1اأي1حرف1وقد1تكون1هذه1التكرارات1عبارة1عن1تزايد1اأو1تناق�ص1يف1تدفق1الهواء1

من1واإيل1احلنجرة.

-1الت����وقف:1ويعني1االمتناع1عن1الكالم1للحظة1– انغالقا1ًيف1مكان1ما1باالأحبال1
ال�سوتية1مع1توقف1جمود1احلركة1االآلية,1باالإ�سافة1اإىل1�سغط1م�ستمر1من1جانب1
الهواء1املوجود1خلف1منطقة1االإعاقة1م�سحوبا1ًبتوتر1ع�سلي1يف1هذه1املنطقة1من1

جهاز1الكالم.

11111111وم���ع1تفاق���م1اال�سطراب���ات1ف���اإن1التوقفات1قد1تط���ول1اأو1تق�سر1يف1مدتها1كما1
ق���د1يق���وم1املتلجلجون1بتاأدية1بع�ص1ال�سلوكيات1الت���ي1ت�ساعدهم1على1اخلروج1من1
ه���ذا1التوق���ف1مثل1التعبري1بهزة1الراأ�ص1اأو1الذراعي���ني1ويطلق1على1هذه1االأمناط1

من1ال�سلوك1م�ساحبات1التوقف.

اأعرا�س التلعثم الظاهرية: 
111هن���اك1بع����ص1االأعرا�ص1اأو1امل�ساحبات1الظاهرية1التي1حتدث1على1املتلعثم1اأثناء1

الكالم1نوجزها1فيما1يلي:1
• الن�ساط1الع�سلي1املرافق:1وهى1�سدة1ع�سالت1الوجه,1حتريك1الراأ�ص,1رم�ص1	

العني,1تعب1مفاجئ1يف1التنف�ص1….1اإلخ.
• مقاطع1كالمية1دخيلة:1مثل1»�سايف«1»1اأيوه1»1»اآه«1… اإلخ.	
• تغ���ريات1غ���ري1طبيعي���ة1يف1ال�س���وت:1ال�سرع���ة1اأو1البطء1يف1احلدي���ث,1تغري1يف1	

نوعي���ة1ال�س���وت,1تغ���ري1مفاج���ئ1يف1نغم���ة1ورنة1ال�س���وت)1تتم1ه���ذه1التغريات1
رغبة1يف1اإخفاء1اللعثمة(.

• ردود1فع���ل1اجللد:1مثل1االحمرار,1ال�سحوب,1التعرق.Rothstein ,1990(1؛1	
الزراد,1990؛1ال�سخ�ص,1997؛1ال�سرطاوى,1اأبو1جودة,2000(1
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املبحث الثالث: ا�سطرابات النطق والكلم:
111111يع���رف1ال�سخ����ص1والدماط���ى)1992(1ا�سط���راب1النط���ق1وال���كالم1باأن���ه1:عدم1
الق���درة1عل���ى1اإ�س���دار1اأ�سوات1اللغ���ة1ب�سورة1�سليم���ة1نتيجة1م�س���كالت1يف1التنا�سق1
الع�سلي1اأو1عيب1يف1خمارج1اأ�سوات1احلروف1اأو1لفقر1يف1الكفاءة1ال�سوتية1اأو1خلل1
ع�س���وي,1والعتبار1ذلك1ا�سطرابا1ًيج���ب1اأن1يعوق1عملية1التوا�سل,1واأن1ي�سرتعى1

انتباه1املتحدث,1واأن1يف�سى1اإىل1معاناة1ال�سخ�ص1املتحدث1.

11111وبالن�سب���ة1مل���دى1انت�سار1ا�سطراب���ات1النطق1والكالم:1فقد1حدد1املعهد1الوطني1
لالأمرا����ص1الع�سبي���ة1باأمريكا1ن�سب���ة1)15%(1النت�سار1ا�سطراب���ات1النطق1والكالم1
املختلف���ة,1ومتث���ل1ا�سطراب���ات1النطق1وحده���ا1)3%(1منها,1وتنت�سر1ل���دى1الذكور1

اأكرث1من1االإناث1)ال�سخ�ص,1997(1.

11111هدف���ت1درا�س���ة1ال�سعي���د1)1999(1اإىل1معرف���ة1العي���وب1االإبدالية1عن���د1االأطفال1
الطبيع���ني1م���ا1ب���ني31-171�سنوات1واأث���ر1كل1من1اجلن�ص1والعم���ر1وموقع1ال�سوت1يف1
الكلم���ة1والرتتي���ب1ال���والدي1يف1االأ�س���رة,1وا�ستخ���دم1اختب���ار1ت�سمية1ال�س���ور1كاأداة1
درا�س���ة,1واأ�س���ارت1النتائ���ج1اإىل1اأن1)20(1�سوت���ا1ًمت1ا�ستبداله���ا1اأي1بن�سب���ة1%71٫421
م���ن1جمم���وع1االأ�س���وات1ال�ساكنة,1ومل1يوج���د1اأثر1ملوقع1يف1الكلم���ة1ومل1يوجد1اأثر1
للجن�ص.1ووجدت1فروق1يف1العمر1ل�سالح1الفئات1العمرية1الكبرية1ومل1يوجد1اأثر1

لرتتيب1الطفل1يف1االأ�سرة.1

11111بينم���ا1اأ�سف���رت1نتائ���ج1درا�س���ة1الفق���ي1)1997(1ع���ن1اأن1ن�سبة1�سي���وع1التلعثم1بني1
الذك���ور1واالإن���اث1ت���رتاوح1م���ن121:11ل�سال���ح1الذك���ور,1واأن1ن�سب���ة1انت�س���ار1التلعث���م1
 Jones1تزي���د1اإىل1ح���د1كبري1داخل1املدار�ص1االبتدائي���ة.1ويوؤكد1هذا1الكالم1»جونز
(2002)1اأن1التلعث���م1ميك���ن1اأن1يظه���ر1يف1اأي1عم���ر1ويظهر1بن�سب���ة501%1يف1املرحلة1

االبتدائية1.

11111وت�س���ري1التقدي���رات1اإىل1اأن1االأطف���ال1ذوي1ا�سطراب���ات1التوا�س���ل1ي�سكل���ون1%21
م���ن1جملة1الطالب1يف1عمر1املدر�سة,1وتعت���رب1ا�سطرابات1التوا�سل1ثان1االإعاقات1
االأك���رث1انت�س���اراً,1ومتث���ل1هذه1االإعاقة1ح���وايل1ُخم�ص1تقريبا1ًم���ن1الطالب1الذين1
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يتم1خدمتهم1من1قبل1الرتبية1اخلا�سة.1وتعترب1ا�سطرابات1النطق1وا�سطرابات1
.(Smith,2004)1اللغة1من1االأنواع1االعتيادية1ال�سطرابات1التوا�سل

111111كما1اأظهرت1العديد1من1الدرا�سات1اأن1ن�سبة1انت�سار1ا�سطرابات1النطق1والكالم1
تتزايد1يف1�سن1الطفولة1املبكرة,1وتتال�سى1تدريجيا1ًمع1مرور1الزمن,1اإال1اأن1قدرا1ً
ال1ي�سته���ان1ب���ه1من1ه���ذه1الن�سبة1يظل1يعاين1من1ه���ذه1اال�سطرابات,1مما1يتطلب1

تقدمي1خدمات1عالجية1ونف�سية1للتخل�ص1منها.11111

1111111111وتختل���ف1الدرا�س���ات1امل�سحي���ة1والوبائية1يف1تقدير1هذه1الن�سب1ح�سب1حجم1
العين���ة1والعم���ر1الزمن���ي1لالأف���راد1ون���وع1اال�سطراب���ات1املعن���ي1بدرا�ست���ه1وجن����ص1
اأف���راد1العين���ة,1فمث���اًل1اأظهرت1درا�س���ة1قام1بها1ال�سخ����ص)1997(1اأن1ن�سب���ة1انت�سار1
ا�سطراب���ات1النط���ق1وال���كالم1ل���دى1االإن���اث5٫471%1واأن1ن�سب���ة1انت�ساره���ا1ل���دى1
الذك���ور1كان���ت7٫51%,11واأظه���رت1درا�س���ة1مان�س���ون1Mansson (2000)1اأن1ن�سب���ة1
انت�س���ار1اأح���د1ا�سطرابات1ال���كالم1وهو1التعلثم1كان���ت5٫1911%1يف1�سن31-151�سنوات.1
واأظه���رت1درا�س���ة1ال�سعي���د1)2006(1اأن1هن���اك1فروقا1ًيف1ن�سب1مظاه���ر1التاأتاأة1لدى1
تالمي���ذ1املرحل���ة1االبتدائي���ة1ال�سوري���ني1فالتك���ررات138٫91%,1والتوقفات1%29٫721
,1واالإط���االت20٫541%.1كم���ا1اأظه���رت1درا�سة1ع���واد1)2008(1اأن1ن�سب���ة1اال�سطرابات1
النطقي���ة1ب�س���كل1ع���ام1بني1طالب1املدار�ص1االبتدائية1يف1مدين���ة1جدة9٫551%1.1واأن1
اأعل���ى1اأ�س���كال1ا�سطراب���ات1النط���ق1انت�س���ارا1ًكان1ا�سط���راب1احل���ذف1)3٫28%(,1ثم1
االب���دال1)3٫17%(,1ث���م1الت�سوي���ه1للح���روف1)2٫71%(,1واأخ���ريا1ًا�سط���راب1اإ�سافة1

حروف1فكانت1ن�سبته1)%0٫4(.11

111111كما1هدفت1درا�سة1هويل1Howell (2007)1اإىل1التعرف1على1عالمات1التلعثم1
النمائ���ى1م���ن1عم���ر8111-112�سنة,1ويختل���ف1عدم1الطالقة1من1مرحل���ة1عمرية1اإىل1
اأخ���رى11فمث���اًل1يف1�س���ن1الثامنة1يكون1ع���دم1الطالقة1بتكرار1كلم���ة1اأو1اأكرث,1بينما1
يك���ون1ع���دم1الطالق���ة1يف1عمر1121�سنة1واأكرث1عدم1الطالق���ة1يف1حمتوى1الكلمات,1
وم���ن1نتائ���ج1الدرا�سة1اأنه1على1الرغم1من11اال�سطراب1ينتقل1جينيا1ًاإال1اأن1طريقة1
االنتقال1لي�ست1معروفة1يف1الوقت1احلا�سر,1يف1العمر1املبكر1يقل1تاأثري1التاأثريات1

البيئية1االجتماعية1العرب1ثقافية.
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111111بينما1تناولت1درا�سة1بلود�ستنيBloodstein (2007) 1والتي1تناولت1التلعثم1
املبك���ر1وعالقت���ه1بنمو1اللغة,1يحدث1التلعثم1عندم���ا1يتعلم1الطفل1بع�ص1الكلمات1
يف1�س���ن1181�سه���راً,1ولذا1ميك���ن1ت�سخي�ص1التلعثم1يف1�سن1مبك���رة21-15�سنوات1وهى1
املرحل���ة1العمري���ة1التي1ي�ستطيع1تكوين1اجلمل,1وم���ن1نتائج1الدرا�سة1اأن1االأطفال1
الذي���ن1يعان���ون1من1التلعثم1يعانون1من1نق����ص1يف1مهارات1اللغة1واأن1التلعثم1لدى1

الذكور1اأعلى1منه1لدى1االإناث

111111111وي�ستفي���د1الباحث���ني1م���ن1الدرا�سات1والبحوث1ال�سابقة1للتاأكيد1على1مظاهر1
ا�سطراب���ات1النط���ق1وال���كالم1م���ن1حيث1ن�سب���ة1انت�ساره���ا1�س���واًء1كان1باالتفاق1مع1
نتائ���ج1بع����ص1الدرا�سات1واالختالف1عن1نتائج1بع����ص1الدرا�سات1االأخرى1وهذا1ما1

ك�سفته1عنه1الدرا�سة1احلالية1

11111ومم���ا1�سب���ق1يت�س���ح1اأن1ن�سبة1ا�سطرابات1النط���ق1تختلف1باختالف1العديد1من1
العوام���ل1واملتغ���ريات1الدميغرافية,1اأو1االجتماعي���ة,1اأو1النف�سية,1....اإلخ.1ولذلك1
وج���د1الباحثني1�سرورة1الك�سف1عن1هذه1اال�سطرابات1من1حيث1ن�سبة1انت�سارها,1

واأنواعها,1ومن1ثم1قيام1اجلهات1املعنية1بالتدخل1الالزم1حلل1هذه1امل�سكلة.

فرو�س الدرا�صة:
111بن���اًء1عل���ى1م���ا1تق���دم1من1االإطار1النظ���ري1للدرا�س���ة1ونتائج1الدرا�س���ات1ال�سابقة,1

وبالرجوع1اإىل1م�سكلة1الدرا�سة1وهدفها1افرت�ص1الباحثني1الفرو�ص1االآتية1:1
11 ُيع���د1االإبدال1من1اأكرث1اأنواع1ا�سطرابات1النطق1والكالم1انت�سارا1ًبني1تالميذ1.

املرحلة1االبتدائية1مبحافظة1وادي1الدوا�سر.
21 تختل���ف1ن�سب���ة1انت�س���ار1ا�سطراب���ات1النط���ق1وال���كالم1ب���ني1تالمي���ذ1املرحل���ة1.

االبتدائي���ة1مبحافظ���ة1وادي1الدوا�س���ر1باخت���الف1متغ���ري1ن���وع1اال�سط���راب1
واجلن�ص)1ذكور,1اإناث(1.

31 تختلف1ن�سبة1انت�سار1ا�سطرابات1النطق1والكالم1بني1تالميذ1املرحلة1االبتدائية1.
مبحافظ���ة1وادي1الدوا�س���ر1باخت���الف1متغ���ريي1ن���وع1اال�سطراب)االإب���دال,1

احلذف,1الت�سويه,1االإ�سافة,1التلعثم(,1واجلن�ص)1ذكور,1اإناث(.
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41 تالمي���ذ1. ب���ني1 وال���كالم1 النط���ق1 ا�سطراب���ات1 انت�س���ار1 ن�سب���ة1 تختل���ف1
ن���وع1 متغ���ريي1 باخت���الف1 الدوا�س���ر1 وادي1 االبتدائي���ة1مبحافظ���ة1 املرحل���ة1
اال�سطراب)االإب���دال,1احل���ذف,1الت�سويه,1االإ�ساف���ة,1التلعثم(,1والعمر1)17-61
�سن���وات,1اأك���رث1م���ن71-181�سن���وات,1اأك���رث1م���ن181– 9�سن���وات1,1اأكرثم���ن1101-91

�سنوات,1اأكرث1من1101– 11�سنة,1اأكرث1من111-1121�سنة(.

الطريقة والإجراءات:
- منهجي�ة الدرا�س�ة:1ا�ستخ���دم1الباحث���ني1املنه���ج1الو�سف���ي1التحليل���ي1ملالئمته1
لطبيع���ة1الدرا�س���ة1ومتغرياته���ا,1واعتم���د1الباحث���ني1يف1ه���ذه1الدرا�س���ة1عل���ى1اآراء1
املعلم���ني1واالأخ�سائيني1االجتماعيني1لتحديد1االأطفال1الذين1يعانون1مظهرا1ًاأو1
اأكرث1من1مظاهر1ا�سطرابات1النطق1والكالم1)1التلعثم(,1وحتديد1هذا1املظهر.

- عينة الدرا�صة:
111تكون���ت1عين���ة1الدرا�سة1م���ن1)1588(1تلميذ1وتلمي���ذة1)1842تلميذ,17461تلميذة(1
تراوحت1اأعمارهم1ما1بني161– 112عام,1مت1اأخذهم1من1اإحدى1ع�سر1مدر�سة1ابتدائية1
)16مدار�ص1للبنني,151مدار�ص1للبنات(1ممثلة1للمناطق1املختلفة1مبحافظة1وادي1
الدوا�س���ر,1وجميعهم1من1االأطفال1العادي���ني1يف1خمتلف1اجلوانب1ال�سخ�سية1كما1

هو1مو�سح1باجلدول1التايل1.

جدول )1(
بي��ان باملدار�س وموقعه��ا وعدد الف�شول وعدد التالميذ )بنني – بن��ات( التي ُطبقت عليها 

اأدوات الدرا�شة
عدد التالميذعدد الفصولالموقعالمدارس المطبق عليها الدراسةالنوع

بنين

7134جنوبابتدائية اإلمام أحمد بن حنيفة 

691غرب أبتدائية القادسية 

12181   شمالابتدائية علي بن أبي طالب 

7129شرقابتدائية الملك عبدالعزيز

6102وسطابتدائية األمام الترمذي 

12205وسطابتدائية قرطبة
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عدد التالميذعدد الفصولالموقعالمدارس المطبق عليها الدراسةالنوع

بنات

11147جنوبمدرسة اللدام الثانية االبتدائية

6110غربمدرسة الفرعة األولى االبتدائية 

7143   شمالمدرسة اللدام األولى االبتدائية

443شرقمدرسة الشرفاء االولى االبتدائية 

12303وسطمدرسة الخماسين الرابعة االبتائية

11901588 مدرسةالمجموع 

- اأدوات الدرا�صة:1تكونت1اأدوات1الدرا�سة1مما1يلي:
)- ا�ستمارة درا�سة حالت ا�سطرابات النطق والكلم.11)1اإعداد1ال�سخ�ص,19971(1
* و�س�ف ال�س�تمارة وهدفه�ا1:1ته���دف1اال�ستم���ارة1اإىل1ت�سخي����ص1وتقيي���م1ح���االت1
ا�سطراب���ات1النطق1ل���دى1االأطفال,1والتعرف1على1اأخطاء1عملي���ة1ت�سكيل1اأ�سوات1
ال���كالم,1وكذل���ك1مو�سع1ال�سوت1اخلطاأ1فى1الكلمة1)1البداية,1الو�سط,1النهاية1(,1
ونوع1اال�سطراب1)1حذف,1اإبدال,1حتريف,1اإ�سافة(1.1وبذلك1تعطي1فكرة1و�سفية1
عن1ا�سطرابات1النطق1لدى1االأطفال؛1ثم1يتم1حتويل1هذه1ال�سورة1الو�سفية1اإىل1
تقدي���رات1كمية1تو�سح1مقدار1اال�سطراب1ومعدله.1واال�ستمارة1عبارة1عن1قائمة1
م���ن1الكلمات1اأو1قائمة1من1ال�س���ور1املرافقة1بالبطاقة,1ويحاول1الطفل1نطق1هذه1

الكلمات,1وبجانب1القوائم1توجد1ورقة1لت�سجيل1نتائج1التقييم.1

* اإج�راءات تطبي�ق ال�س�تمارة وت�س�حيحها :1يقوم1املعال���ج1بعر�ص1قائم���ة1الكلمات1
اأو1قائم���ة1ال�س���ور1املرفق���ة1بالبطاق���ة1عل1االأطف���ال,1ويطلب1املعال���ج1منهم1نطقها1
وت�سميته���ا,1م���ع1حتديد1قدراتهم1على1نطق1اأ�س���وات1احلروف1املختلفة1من1خالل1
ذلك.1ويراعى1تكرار1هذا1االأمر1مع1عدة1كلمات1اأو1�سور,1اأو1ا�ستخدام1القائمتني1معا1ً
ف���ى1نف����ص1الوقت؛1مما1يتيح1لالأطفال1فر�س���ة1نطق1اأ�سوات1احلروف1فى1موا�سع1
خمتلفة1من1الكلمات,1ويتم1ت�سجيل1نتائج1ذلك1فى1ورقة1االإجابة1اخلا�سة1بنتائج1

تقييم1النطق11.1

)- مقيا�س �سدة التلعثم لدى تلميذ املرحلة البتدائية. 111)اإعداد1الباحثون(
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111111ا�ستعر����ص1الباحث���ني1بع�ص1املقايي����ص1واالختبارات1التي1مت1ت�سميميها1بهدف1
قيا����ص1�س���دة1التلعث���م1عند1التالميذ1يف1املرحل���ة1االبتدائية,1مث���ل:1مقيا�ص1تقييم1
النطق1)ال�سخ�ص,1997(,1ومقيا�ص1تقييم1النطق)1مطر,2006(,1ومقيا�ص1النطق1
لالأطفال1املعاق���ني1عقلياً)خطاب,2011(,1ومن1خالل1ا�ستعرا�ص1االإطار1النظري1
والدرا�سات1ال�سابقة1واملقايي�ص1واالختبارات1ال�سابقة1اأمكن1حتديد1ثالث1عنا�سر1
رئي�سي���ة1للمقيا����ص)1التوق���ف-1التك���رار-1التطوي���ل(,1ث���م1متت1�سياغ���ة1العبارات1
اخلا�س���ة1باملقيا����ص1وعدده���ا1)30(1عب���ارة1يف1�سورته���ا1االأولي���ة1والت���ي1مت1عر�سها1
عل���ى1)5(1حمكمني1من1اأ�ساتذة1علم1النف�ص1وال�سحة1النف�سية1والرتبية1اخلا�سة1
واملتخ�س�س���ني1يف1جم���ال1التخاط���ب,1وذل���ك1للتعرف1على1مدى1انتم���اء1كل1عبارة1
للمقيا����ص,1وبع���د1حذف1العبارات1التي1مل1تلق1قبواًل1اأو1ن�سبة1اتفاق1تزيد1عن1%801
ب���ني1املحكم���ني1واأ�سب���ح1عدد1عبارات1املقيا�ص1)27(1عب���ارة.11ثم1مت1تطبيق1مقيا�ص1
�سدة1التلعثم1على1عدد1من1تالميذ1باملرحلة1االبتدائية1كعينة1ا�ستطالعية1قوامها1
)100(1تلمي���ذا1ًوتلمي���ذة,1م���ن1مدر�ستي1االإمام1ال�سافع���ي1االبتدائية1)1بنني(,1واآل1
قرن���ني1االبتدائي���ة1)11بن���ات1(1بوادي1الدوا�سر1– اململك���ة1العربية1ال�سعودية,1ممن1
تراوح���ت1اأعمارهم1ما1ب���ني1»121,161«1عاماً,1من1خالل1ا�ستجابة1املعلمني1واملعلمات1
عل���ى1عبارات1املقيا�ص,1وذل���ك1بغر�ص1ح�ساب1اخل�سائ�ص1ال�سيكومرتية1للمقيا�ص1

)1ال�سدق1– الثبات(,1وبيان1ذلك1فيما1يلي:

اأ – ح�ساب �سدق املقيا�س: - 
111قام1الباحثني1بالتحقق1من1مدى1�سدق1مقيا�ص1�سدة1التلعثم1من1خالل1ح�ساب11
معام���ل1ارتباط1درجة1كل1عب���ارة1بالدرجة1الكلية1للمقيا�ص:1مت1التحقق1من1ذلك1
ع���ن1طريق1ح�س���اب1معامالت1االرتباط1بني1درجة1كل1عبارة1م���ن1عبارات1املقيا�ص1
والدرج���ة1الكلي���ة1للمقيا����ص:1ج���اءت1قيم1معام���الت1ارتب���اط1العب���ارات1بالدرجة1

الكلية1للمقيا�ص1على1النحو1التايل:1
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جدول )2(
يبني معامل ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للمقيا�س

معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة

1**0.45910**0.680190.181
2**0.41511**0.42120**0.531
3**0.38412**0.37621**0.437
4**0.52013**0.40022**0.653
5**0.37014**0.58923**0.548
6**0.36415**0.57924**0.350
70.19016**0.41625**0.446
8**0.36217**0.35726**0.605
9*0.31418**0.40127**0.444

111111*1دال1عند1م�ستوى11111111111110٫051**1دال1عند1م�ستوى0٫011
1111يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1رقم1)2(1اأن1جمي���ع1معامالت1ارتباط1العب���ارات1بالدرجة1
الكلي���ة1للمقيا����ص1دال���ة1اإح�سائي���اً,1با�ستثن���اء1العبارتني1رق���م1)7(,1)19(1غري1دالة1
اإح�سائي���اً,1ومت1حذفهم���ا,1وه���ذا1ي���دل1عل���ى1متت���ع1املقيا����ص1بدرج���ة1مرتفع���ة1من1

ال�سدق,1لي�سبح1عدد1عبارات1املقيا�ص1يف1�سورته1النهائية1)25(1عبارة.

ب- الثبات:1وللتحقق1من1ثبات1الدرجة1الكلية1للمقيا�ص,1قام1الباحثني1بح�ساب1
معامل1األفا1كرونباخ,1وجتمان,1وجاءت1النتائج1على1النحو1التايل:

جدول )3(
معامالت ثبات الدرجة الكلية للمقيا�س

جتمانمعامل ألفا كرونباخالمتغير
0.5870.587الدرجة الكلية

1111111يت�س���ح1م���ن1اجل���دول1رق���م1)3(1اأن1معامالت1الثبات1مرتفع���ة,1وهذا1يدل1على1
متتع1املقيا�ص1بدرجة1مرتفعة1من1ال�سدق1والثبات.

ج- ال�س�ورة النهائي�ة للمقيا��س:1وت�سمن���ت1ال�س���ورة1النهائي���ة1للمقيا����ص)25(1
1ü(1عب���ارة,.1وتكون1االإجابة1على1املقيا�ص1م���ن1خالل1و�سع1املعلم/1املعلمة1عالمة
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(1اأم���ام1العبارة1التي1يالحظها/1تالحظها1وتنطب���ق1على1التلميذ/1التلميذة1التي1
يق���وم1بالتدري����ص1لهم1والتعامل1معه���م1يف1املواقف1الدرا�سي���ة1املختلفة1من1خالل1
االختي���ارات1االآتي���ة1)تالح���ظ1بدرج���ة1كب���رية,1تالح���ظ1بدرجة1متو�سط���ة,1نادرة1
احل���دوث(1وت�سح���ح1)11,21,3(1بالرتتي���ب1ل���كل1عب���ارات1املقيا����ص,1وبالتايل1تعترب1
الدرجة1العليا1للمقيا�ص1)75(1درجة1وتدل1على1�سدة1التلعثم1لدى1الطفل,1وتعترب1

الدرجة1الدنيا1)25(1وتدل1على1عدم1وجود1ا�سطراب1التلعثم1لدى1الطفل.

نتائج الدرا�صة ومناق�صتها 
1111111111111ومت1احل�س���ول1عل���ى1املعلوم���ات1اخلا�س���ة1ب���اأدوات1الدرا�س���ة1م���ن1خالل1اآراء1
املعلم���ني1واالأخ�سائيني1االجتماعيني1باملدار�ص1االبتدائية1للتعرف1على1احلاالت1
الت���ي1تع���اين1م���ن1ا�سطرابات1النط���ق)1االإب���دال,1احل���ذف,1الت�سوي���ة1,1االإ�سافة(,1
وا�سطراب���ات1طالقة1ال���كالم1)1التلعثم(.1ثم1قام1الباحث���ني1بتحليل1النتائج1التي1
مت1احل�سول1عليها1من1املدار�ص1من1خالل1تفريغ1بيانات1اأدوات1الدرا�سة,1وح�ساب1
الن�سب���ة1املئوية1ل���كل1ا�سطراب1مقارنة1بالعدد1الكل���ي1للتالميذ1الذين1مت1تطبيق1
اأدوات1الدرا�سة1عليهم1وفقا1ًملتغري1نوع1اال�سطرابات,1واجلن�ص,1ونوع1اال�سطراب1

واجلن�ص1معاً– نوع1اال�سطراب1والعمر1الزمني1معاً.1

نتائج الفر�س الأول 
111ين����ص1الفر����ص1االأول1على1اأن���ه1»1ُيعد1االإبدال1من1اأكرث1اأنواع1ا�سطرابات1النطق1
وال���كالم1انت�س���ارا1ًب���ني1تالمي���ذ1املرحل���ة1االبتدائي���ة1مبحافظ���ة1وادي1الدوا�س���ر,1
وللتحق���ق1من1�سحة1هذا1الفر����ص,1ا�ستخدم1الباحثني1التكررات1والن�سب1املئوية,1

وجاءت1النتائج1كما1يلي:-
جدول )4( 

يبني توزيع حاالت ا�شطرابات النطق والكالم وفقًا نوع اال�شطراب
النسبة المئويةعدد الحاالتنوع االضطراب

9291.08اإلبدال
3534.65الحذف
2726.73التشويه
1312.87اإلضافة
65.94التلعثم
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111111يت�س���ح1م���ن1ج���دول1رق���م)4(1اأن1الن�سب���ة1املئوي���ة1النت�س���ار1ا�سط���راب1االإب���دال1
بلغت91٫0811%1وهي1اأكرب1ن�سبة1انت�سار1مقارنة1باأنواع1ا�سطرابات1النطق1والكالم1
االأخ���رى,1وج���اءت1ا�سطرابات1طالق���ة1الكالم1)التعلث���م(1اأقل1ن�سب���ة1انت�سار,1مما1

يحقق1�سحة1الفر�ص1االأول1للدرا�سة.

1111111وميك���ن1تف�س���ري1ذل���ك1اإىل1اأن1العدي���د1من1الدرا�سات1اأكدت1عل���ى1اأن1ا�سطراب1
االإب���دال1ه���و1اأك���رث1ان���واع1ا�سطراب���ات1النط���ق1وال���كالم1�سيوع���ا1ًب���ني1االأطف���ال1يف1
املرحل���ة1االبتدائي���ة1,1حي���ث1اتفقت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1احلالية1مع1نتائ���ج1درا�سة1كل1
م���ن1ال�سخ����ص1)1991(,1ودرا�س���ة1ال�سعي���د1)2002(1الت���ي1اأكدت1عل���ى1اأن1ا�سطراب1
االإب���دال1ه���و1اأعل���ى1اأن���واع1ا�سطراب���ات1النط���ق1انت�س���ارا1ًحيث1بلغ���ت1ن�سب���ة1انت�سار1
ا�سط���راب1االإب���دال45٫711%,1ث���م1يليها1ا�سطراب1احلذف1بن�سب���ة1انت�سار%14٫271,1
ثم1ا�سطراب1الت�سويه1بن�سبة12٫271%,1ويف1االأخري1جاء1ا�سطراب1االإ�سافة1بن�سبة1

انت�سار2٫671؟%.

111111كما1اختلفت1نتائج1الدرا�سة1احلالية1مع1نتائج1درا�سة1عواد1)2008(1التي1طبقت1
على1عينة1من1التالميذ1مبدينة1جدة1باململكة1العربية1ال�سعودية1التي1اأكدت1على1
اأن1ا�سط���راب1احلذف1)3٫28%(1جاء1يف1الرتتيب1االأول,1بينما1ا�سطراب1االإبدال)1
3٫17%(1ج���اء1يف1الرتتي���ب1الث���اين.1وق���د1يرجع1هذا1االخت���الف1اإىل1االختالف1يف1

العوامل1الدميوغرافية1,1واالجتماعية,1.1

11111وحتت���ل1ا�سطراب���ات1النط���ق1-1ح�سب1راأي1العلماء1والباحث���ني-1الن�سبة1االأكرث1
�سيوع���ا1ًب���ني1ا�سطراب���ات1اللغة1وال���كالم1حيث1تق���در1الرابطة1االأمريكي���ة1لل�سمع1
والنط���ق1واللغ���ة1اأن1)10%(1م���ن1االأف���راد1يف1املجتم���ع1االأمريك���ي1يعان���ون1من1اأحد1
اأ�سكال1ا�سطرابات1التوا�سل,1واأن1ا�سطرابات1النطق1متثل1احلد1االأعلى1من1هذه1

اال�سطرابات1بن�سبة1ت�سل1اإىل1)50%(1)فارع1واآخرون,20001(.

نتائج الفر�س الثاين
ين����ص1الفر����ص1الث���اين1عل���ى1اأن���ه1»1تختل���ف1ن�سب���ة1انت�س���ار1ا�سطراب���ات1النط���ق1
وال���كالم1ب���ني1تالمي���ذ1املرحل���ة1االبتدائي���ة1مبحافظ���ة1وادي1الدوا�س���ر1باختالف1
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متغرياجلن����ص)1ذك���ور-1اإن���اث(«.1وللتحق���ق1م���ن1�سح���ة1ه���ذا1الفر����ص,1ا�ستخ���دم1
الباحثني1التكررات1والن�سب1املئوية,1وجاءت1النتائج1كما1يلي:-

جدول )5(
يب��ني ن�شب انت�شار ا�شطرابات النطق والكالم بني تالميذ املرحلة االبتدائية مبحافظة وادي 

الدوا�شر وفقًا ملتغري اجلن�س )ذكور – اإناث(
        عدد الحاالت

الجنس
المضطرب فيها المطبق عليها

النسبة المئوية الضطرابات 
النطق والكالم

842617.24ذكور
746405.36إناث

15881016.36العينة الكلية

1111يت�س���ح1م���ن1ج���دول1رقم1)5(1اأن1ن�سب���ة1انت�سار1ا�سطراب���ات1النطق1والكالم1بني1
تالميذ1املرحلة1االبتدائية1)اأفراد1العينة(1مبحافظة1وادي1الدوا�سر1اختلفت1بني1
الذك���ور1واالإن���اث,1حي���ث1بلغت7٫241%11لدى1الذك���ور,1وبلغت5٫361%1ل���دى1االإناث,1
وبالت���ايل1يت�س���ح1اأن1ن�سب���ة1انت�س���ار1ا�سطراب���ات1النط���ق1ل���دى1الذك���ور1اأعل���ى1من1
ن�سبته���ا1ل���دى1االأن���اث1,1وه���ذا1يحقق1�سحة1الفر����ص1الثاين1للدرا�س���ة,1ويتفق1مع1
 Zimmerman, et1نتائ���ج1درا�سة1كل1من1ال�سخ�ص)1991(,1وزميريمان1واآخرون
al. (2007),1بينم���ا1نتائ���ج1درا�س���ة1ال�سعي���د)2002(1اأك���دت1على1ع���دم1وجود1تاأثري1

للجن�ص1على1اختالف1ن�سبة1انت�سار1ا�سطرابات1النطق1والكالم.

1111111وميك���ن1تف�س���ري1ذلك1وفقا1ملا1اأكدت���ه1نتائج1درا�سة1كاترين1نيل�سون1باأن1البنات1
ي�سبق���ن1البن���ني1يف1من���و1الكلمات1خا�س���ة1يف1ال�سنوات1االأوىل,1حي���ث1اأكدت1على1اأن1
البن���ات1يف1غين���ة1الدرا�س���ة1التي1قامت1بها1ي�سبق���ن1البنني1باأربع���ة1اأ�سهر1يف1تنمية1
اخلم�س���ني1كلم���ة1االأوىل,1كم���ا1اأن1البن���ات1يتفوق���ن1عل���ى1البن���ني1يف1ه���ذه1املرحل���ة1
العمري���ة1يف1كل1مواق���ف1اللغ���ة1كبداي���ة1ال���كالم1وع���دد1املف���ردات,1كم���ا1اأنه���ن1اأكرث1

ت�ساوؤاًل1واأح�سن1نطقاً)يف:1الببالوي,20131(

نتائج الفر�س الثالث: 
111111وين����ص1الفر����ص1الثال���ث1عل���ى1اأنه1»1تختل���ف1ن�سبة1انت�س���ار1ا�سطرابات1النطق1
وال���كالم1ب���ني1تالمي���ذ1املرحل���ة1االبتدائي���ة1مبحافظ���ة1وادي1الدوا�س���ر1باختالف1
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متغريي1نوع1اال�سطراب1)1االإبدال1– احلذف1– الت�سويه– االإ�سافة1– التلعثم(,1
واجلن����ص)1ذك���ور-1اإناث(.1وللتحقق1م���ن1�سحة1هذا1الفر����ص,1ا�ستخدم1الباحثني1

التكررات1والن�سب1املئوية,1وجاءت1النتائج1كما1يلي:-
جدول )6(

يبني ن�شب انت�شار ا�شطرابات النطق والكالم وفقًا ملتغريي نوع اال�شطراب واجلن�س
        عدد الحاالت والنسبة  

                      المئوية 
  نوع االضطراب 

العينة الكلية (ن=1588)البنات (ن =746)البنين (ن=842)

%العدد%العدد%العدد

435.10496.60925.79 اإلبدال
222.61131.74352.2الحذف 
151.78121.60271.70التشويه
30.35101.34130.81اإلضافة
40.4720.2660.37التلعثم

1111يت�سح1من1جدول1رقم1)6(1اأن1ا�سطرابات1النطق1والكالم1بني1تالميذ1املرحلة1
االبتدائي���ة1)عين���ة1الدرا�س���ة(1مبحافظ���ة1وادي1الدوا�س���ر1تختل���ف1باخت���الف1نوع1
اال�سط���راب1حي���ث1ن�سبة1انت�س���ار1ا�سطراب1االإب���دال1لدى1االإن���اث1)6٫60%(1اأعلى1
منه���ا1ل���دى1الذك���ور)5٫10%(,1وكذل���ك1ن�سب���ة1انت�س���ار1ا�سط���راب1االإ�ساف���ة1ل���دى1
االإن���اث1اإىل1منه���ا1ل���دى1الذكور1)0٫35%(.1اأم���ا1باقي1اأن���واع1اال�سطرابات1االأخرى1
فن�سب���ة1اأنت�ساره���ا1لدى1الذكور1اأعلى1منها1ل���دى1االأناث,1حيث1يكون1جممل1ن�سبة1
انت�س���ار1ا�سطراب���ات1النط���ق1والكالم1لدى1الذكور1اأعلى1م���ن1ن�سبة1انت�سارها1لدى1
االأن���اث.1وبالنظ���ر1اإىل1نوع1اال�سطراب1ب�سكل1عام1جند1اأن1ا�سطراب1االأبدال1ياأتي1

يف1الرنتبة1االأوىل,1مما1يتفق1مع1نتائج1اجلدولني1رقم1)4(1,1)5(.111111

نتائج الفر�س الرابع
11111ين�ص1الفر�ص1الرابع1على1اأنه1»1تختلف1ن�سبة1انت�سار1ا�سطرابات1النطق1والكالم1
بني1تالميذ1املرحلة1االبتدائية1مبحافظة1وادي1الدوا�سر1باختالف1متغريي1نوع1
اال�سطراب)االإب���دال1– احل���ذف1– الت�سوي���ه1– االإ�ساف���ة1– التلعثم(,1والعمر1)1
6-17�سن���وات,1اأك���رث1م���ن71-181�سن���وات,1اأك���رث1م���ن181– 9�سن���وات1,1اأكرثم���ن1101-91
�سنوات,1اأكرث1من1101– 11�سنة,1اأكرث1من111-1121�سنة(«.1وللتحقق1من1�سحة1هذا1
الفر�ص,1ا�ستخدم1الباحثني1التكررات1والن�سب1املئوية,1وجاءت1النتائج1كما1يلي:-
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جدول )7(
يبني ن�شب انت�شار ا�شطرابات النطق والكالم وفقًا ملتغريي العمر ونوع اال�شطراب 

     العمر 

نوع 
االضطراب                    

6- أقل من 7 
سنوات

من 7 – أقل من 
8 سنوات

من 8- أقل من9  
سنوات

من 9- أقل من 
10 سنوات

من10- أقل 
من 11 
سنوات

 من 11- أقل من 
12  سنة

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

10.1077.3355.5222.15-1818.211313.25اإلبدال
--3.6532.9310.75-1111.3554.24الحذف
--22.21--1.20-54.3822.24التشويه
-------21.8011.06اإلضافة
21.6210.5132.80------التلعثم

3635.642120.791514.851211.8898.9154.95الدرجة الكلية

1111يت�س���ح1م���ن1جدول1بقم1)7(1اأنه1يوجد1اختالف1بني1تالميذ1املرحلة1االبتدائية1
مبحافظ���ة1وادي1الدوا�س���ر1وفق���ا1ًالخت���الف1متغ���ريي1ن���وع1اال�سط���راب1والعم���ر,1
حي���ث1ترتف���ع1ن�سب���ة1انت�س���ار1ا�سطراب���ات1النط���ق1وال���كالم1يف1الفرتة1م���ن61-1اأقل1
م���ن171�سن���وات1حيث1و�سلت1الن�سبة1املئوي���ة1ال�سطرابات1النطق1والكالم1باأنواعها1
املختلف���ة1اإىل135٫641%1وج���اء1ذلك1يف1الرتتيب1االأول,1ث���م1يليها1الفرتة1من171اإىل1
اأق���ل1من181وبلغ���ت1)20٫79%(,1ومن1املالحظ1اأن1ن�سبة1اال�سطرابات1الأخرين1مما1

يحقق1�سحة1الفر�ص1الرابع.1

111111وميك���ن1اأن1ن�ستخل����ص1ب�س���كل1ع���ام1من1جدول1رق���م1)7(1اأن1ا�سطرابات1النطق1
تنت�س���ر1ب���ني1تالميذ1ال�سفوف1االأوىل1م���ن1املرحلة1االبتدائي���ة1بن�سبة1كبرية1تقل1
تدريجي���ا1ًولك���ن1ال1تختف���ي1يف1ال�سف���وف1العلي���ا1م���ن1املرحل���ة1االبتدائي���ة,1وه���ذا1
يت�س���ح1جلي���ا1ًيف1ا�سطراب1الت�سويه1وا�سطراب1االإ�ساف���ة1التي1تختفي1مع1التقدم1
يف1ال�سف���وف1العليا,1بينما1ا�سطراب1االإب���دال1وا�سطراب1احلذف1اليختفي1ولكن1

تقل1ن�سبة1انت�ساره1تدريجياً.

111111وه���ذا1م���ا1اأك���ده1عب���د1الرحم���ن1)2004(1عل���ى1اأن1ا�سطراب���ات1النط���ق1من1اأهم1
ا�سطراب���ات1التوا�س���ل1واأكرثه���ا1انت�سارا1ًب���ني1اأطفال1املرحل���ة1االأوىل1من1التعليم1

االأ�سا�سي
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1111111واتفق���ت1نتائ���ج1الدرا�س���ة1احلالي���ة1م���ع1نتائ���ج1درا�س���ة1ال�سخ����ص1)1997(1التي1
اأك���دت1عل���ى1اأن1ا�سطراب���ات1النطق1وال���كالم1تنت�سر1بن�سبة1مرتفع���ة1بني1االأطفال1
يف1االأعم���ار1الزمني���ة161�سن���وات1فاأقل,1وتقل1بعد1ذلك1حت���ى1ت�سل1الأدنى1ن�سبة1بني1
االأطف���ال1ق���ي1االعمار1121�سن���ة1فاأكرث,1وقد1لوحظ1ارتفاعه���ا1قلياًل1بني1االأطفال1
م���ن101-1111�سن���ة1بع���د1انخفا�سه���ا1يف1�س���ن191�سن���وات1وق���د1ارجع1ذل���ك1اإىل1دخول1
بع�ص1اأفراد1العينة1يف1�سن1املراهقة1)خا�سة1االإناث(؛1وما1يقرتن1بها1من1تغريات1
ف�سيولوجي���ة1تنعك����ص1اآثاره���ا1ب�س���ورة1وا�سحة1عل���ى1كالم1الطف���ل,1وكذلك1تتفق1
نتائج1درا�سة1ال�سعيد1)2002(1على1اأن1االأخطاء1النطقية1تكرث1يف1الفئات1العمرية1
ال�سغ���رية,1ث���م1تق���ل1ه���ذه1االأخطاء1يف1الفئ���ات1العمري���ة1الكبرية,1وه���ذا1يتفق1مع1

نتائج1الدرا�سة1احلالية.

11111111وت���رتاوح1�س���دة1ا�سطرابات1النط���ق1بني1الب�سيط1وال�سديد,1فمنها1ما1يختفي1
بتنبي���ه1ب�سي���ط1من1الوالدي���ن1اأو1املعلمني,1ومنها1ما1يحت���اج1اإىل1متابعة1ومعاجلة1
م���ن1قب���ل1اخت�سا�سيي1معاجل���ة1النطق1يف1املراك���ز1اخلا�سة1)الطاه���ر1واملو�سوي,1
1995(,1وعلى1الرغم1من1قلة1الدرا�سات1العربية1حول1اال�سطرابات1النطقية,1اإال1
اأن1ظاهرة1�سيوعها1بني1االأطفال1يف1العديد1من1املجتمعات1اأمر1ال1ميكن1جتاهله,1
وق���د1اأ�سبحت1ظاه���رة1ت�ستحق1االهتمام1خ�سو�سا1ًعند1االأطفال1الذين1بلغوا1�سن1

.(Angew, 2004)1املدر�سة

التو�صي��ات الرتبوية:1يف1�س���وء1ما1تو�سل���ت1اإلي���ة1الدرا�سة1احلالية1م���ن1النتائج1
ميكن1تقدمي1التو�سيات1الرتبوية1التالية:

11 تق���دمي1اخلدم���ات1الرتبوي���ة1الت���ي1تنا�س���ب1التالمي���ذ1الذي���ن1يعان���ون1م���ن1.
ا�سطرابات1يف1النطق1والكالم.

21 االهتم���ام1بربام���ج1ت�سخي����ص1ا�سطرابات1النط���ق1وال���كالم1يف1مرحلة1ريا�ص1.
االأطفال1واملدار�ص1االبتدائية1ب�سفة1عامة.

31 �س���رورة1العمل1على1ا�ستخ���دام1برامج1تدريبية1متعددة1م���ن1خالل1الو�سائط1.
املتعددة1خلف�ص1حدة
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41 ا�سطراب���ات1النط���ق1وال���كالم1ل���دى1ه���وؤالء1التالمي���ذ1الذي���ن1يعان���ون1م���ن1.
ا�سطرابات1يف1النطق.

51 العمل1على1توفري1كوادر1متخ�س�سة1ومدربة1يف1التعامل1مع1االأطفال1الذين1.
يعانون1من1ا�سطرابات1النطق1والكالم.

61 اإج���راء1فحو�س���ات1و1اختب���ارات1دوري���ة1تتن���اول1م�ست���وى1ال�سم���ع1و1االإب�سار1و1.
القدرة1العقلية1العامة1و1القدرة1اللغوية1.1

71 التاأكي���د1عل���ى1اجلانب1النف�سي1للطالب1و1�سرورة1مراعاة1�سحته1النف�سية1يف1.
كل1�سيء.1
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