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اللجن�����ة العلمي�����ة )*(
م�س���ر(�أ.د/ �إبر�هيم عبد �هلل �لزريقات  )�جلامعة �لأردنية – �لأردن(  – �لزقازي���ق  خ�سر)جامع���ة  �لبا�س���ط  عب���د  �أ.د/ 

�أ.د/ عبد �لرحمن �سيد �سليمان )جامعة عني �سم�س- م�سر(�أ.د/ �أحم���د عب���د �لعزي���ز �لتميم���ي )جامع���ة �ملل���ك �سع���ود(

م�س���ر( بنه���ا–  )جامع���ة  ب���در  �إبر�هي���م  �إ�سماعي���ل  �أ.د/ عب���د �ل�سب���ور من�سور حممد )جامعة قناة �ل�سوي�س - م�سر(�أ.د/ 
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�أ.د/ عب���د �هلل �لو�بل���ي )جامع���ة �ملل���ك �سع���ود – �ل�سعودي���ة(�أ.د/ �آمال عبد �ل�سميع باظة   )جامعة كفر �ل�سيخ – م�سر(

�أ.د/ عطي���ة عطي���ة �سي���د �أحمد )جامع���ة �لزقازيق – م�سر(�أ.د/ �آمال عبد �ل�سميع باظة   )جامعة كفر �ل�سيخ – م�سر(

�أ.د/ عل���ي مهدي كاظم )جامع���ة �ل�سلطان قابو�س – عمان(�أ.د/ به���اء �لدين �ل�سيد �لنج���ار )جامعة �لزقازيق – م�سر(

�أ.د/ عم���اد حمم���د خميم���ر )جامع���ة �لزقازي���ق – م�س���ر(�أ.د/ حجازي عبد �حلميد حجازي )جامعة �لزقازيق – م�سر(

�أ.د/ فات���ن ف���اروق عب���د �لفت���اح )جامعة �لزقازي���ق – م�سر(�أ.د/ ح�سن م�سطفي عبد �ملعطي )جامعة �لزقازيق – م�سر(

�أ.د/ ف���اروق �ل�سعي���د جربي���ل )جامع���ة �ملن�س���ورة – م�س���ر(�أ.د/ حم���د بليه �لعجمي )كلي���ة �لرتبية �لأ�سا�سية- �لكويت(

م�س���ر(�أ.د/ خال���د عب���د �ل���ر�زق �لنج���ار )جامعة �لقاه���رة – م�سر(  – �ملن�س���ورة  )جامع���ة  مو�ف���ى  حام���د  ف���وؤ�د  �أ.د/ 

�أ.د/ فيولي���ت ف���وؤ�د �إبر�هي���م  )جامع���ة ع���ني �سم����س- م�سر(�أ.د/ زي���د حمم���د �لبت���ال )جامعة �مللك �سع���ود – �ل�سعودية(

�أ.د/ حمم���د �أحم���د �لد�سوق���ي )جامع���ة �لزقازي���ق – م�سر(�أ.د/ زيد�ن �أحمد �ل�سرطاوي )جامعة �مللك �سعود - �ل�سعودية(

م�س���ر( طنط���ا–  )جامع���ة  �سق���ر  حمم���ود  زين���ب  �أ.د/ حمم���د �أحم���د �سعف���ان )جامع���ة �لزقازي���ق – م�س���ر(�أ.د/ 

�أ.د/ حممد �ل�سيد عبد �لرحمن )جامعة �لزقازيق – م�سر(�أ.د/ �سامية لطفي �لأن�ساري )جامعة �لإ�سكندرية – م�سر(

�أ.د/ حمم���د �مل���ري �إ�سماعي���ل   )جامع���ة �لزقازي���ق – م�سر(�أ.د/ �سعي���د ط���ه �أب���و �ل�سع���ود )جامع���ة �لزقازي���ق – م�س���ر(

�أ.د/ حمم���د بيوم���ي خلي���ل     )جامع���ة �لزقازي���ق – م�س���ر(�أ.د/ �سليم���ان حممد �سليمان )جامع���ة بني �سويف – م�سر(

�أ.د/ حمم���د �س���ربي �حل���وت   )جامع���ة �لزقازي���ق – م�سر(�أ.د/ �سم���رة �أبو �حل�سن �أبو زي���د )جامعة �لقاهرة – م�سر(

�أ.د/ حمم���د حممد �سوكت )جامعة قن���اة �ل�سوي�س– م�سر(�أ.د/ �سال���ح عبد �هلل هارون )جامع���ة �خلرطوم – �ل�سود�ن(

م�س���ر(  – �لزقازي���ق  )جامع���ة  وردة  �سري���ف  �س���الح  �أ.د/ م�س���رة عب���د �حلميد �ليو�سفي    )جامعة �ملنيا- م�سر(�أ.د/ 

�أ.د/ من���ال عب���د �خلال���ق ج���اب �هلل    )جامعة بنه���ا– م�سر(�أ.د/ �س���الح ف���وؤ�د مك���اوي )جامع���ة قن���اة �ل�سوي����س - م�سر(

– م�س���ر( �لزقازي���ق  )جامع���ة  �لع���دل  حمم���د  ع���ادل  �أ.د/ ه�س���ام عب���د �لرحم���ن �خل���ويل   )جامعة بنه���ا– م�سر(�أ.د/ 

)*( ملح����وظ�����ة:
          �لأ�سماء مت ترتيبها �أبجديًا. و�لأ�ساتذة �لو�رد �أ�سماوؤهم من تخ�س�سات متنوعة يف �لآد�ب و�لرتبية 

للتد�خل بني �لرتبية �خلا�سة وفروع �لعلوم �لأخرى.





�سيا�سات و�سروط وقواعد الن�سر
�سيا�سات الن�سر:

ذ�ت . 1 �لعلمي���ة  و�لدر��س���ات  �لبح���وث  �ملجل���ة  تن�س���ر 
�ل�سل���ة بالرتبية �خلا�س���ة، و�لتي مل ي�سبق ن�سرها �أو 

تقييمها يف جهة �أخرى.
ُتع���ربرِّ �لأعمال �لتي تن�سرها �ملجلة ع���ن �آر�ء كاتبيها، . 2

ول تعرب بال�سرورة عن ر�أي �ملجلة.
تخ�س���ع �لبح���وث و�لدر��س���ات للتحكي���م �لعلم���ي من . 3

قب���ل نخب���ة م���ن �لأ�سات���ذة �ملخت�س���ني يف مو�سوعات 
هذه �لبحوث.

لهيئ���ة �لتحري���ر �حل���ق يف حتدي���د �أولوي���ات �لن�س���ر . 4
لالأبح���اث �ملقدمة للمجلة ح�س���ب معايرها، وترتب 
�لبح���وث و�لدر��سات باملجل���ة وفق �عتبار�ت تنظيمية 
�أو  وفني���ة خا�س���ة، ول عالق���ة له���ا مبكان���ة �لبح���ث 

�لباحث.
يع���د �إر�س���ال �لبح���ث للمجل���ة تعه���د�ً م���ن �لباح���ث / . 5

�لباحثني يفيد باأن �لبحث مل ي�سبق ن�سره، و�أنه غر 
مق���دم للن�سر، ولن يقدم للن�سر يف وجهة �أخرى حتى 

تنتهي �إجر�ء�ت حتكيمه، ون�سره يف �ملجلة.
ل يج���وز ن�س���ر �لبح���ث يف �أي منف���ذ �آخ���ر ورقي���اً �أو . 6

�إلكرتوني���اً، دون �إذن كتاب���ي م���ن رئي����س هيئة حترير 
�ملجل���ة وبع���د مرور �سنة على �لأق���ل من تاريخ �سدور 

�لعدد، وي�سار �إىل هذه �ملو�فقة عند �إعادة �لن�سر.
حتتف���ظ �ملجل���ة بحقها يف �أن تخت���زل �أو تعيد �سياغة . 7

بع����س �جلم���ل و�لعب���ار�ت لأغر��س �ل�سب���ط �للغوي 
ومنهج �لتحرير.

يعط���ي �لباحث )�لباحث���ون( ن�سخة و�حدة من �لعدد . 8
�ملن�سور فيه �لبحث، و)5( م�ستالت منه.

توؤول كل حقوق �لن�سر للمجلة يف حالة قبول �لبحث . 9
للن�س���ر، حي���ث يت���م حتويل ملكي���ة �لن�سر م���ن �ملوؤلف 
�إىل �ملجل���ة، كم���ا يح���ق للمجل���ة �إع���ادة ن�س���ر �لبح���ث 

�إلكرتونيا. 

�لعرب���ي، . 3 للملخ�س���ني:  �ل�سفح���ة  �أ�سف���ل  يف  يك���ون 
و�لإجنلي���زي، كلم���ات مفتاحي���ة )Key Words( ل تزي���د 

على �ست كلمات، تعرب عن حماور �لبحث بدقة.
يرف���ق بالعم���ل �ملر�س���ل للن�سر بي���ان يت�سمن ��س���م �لباحث . 4

 ، �لإلك���رتوين  و�لربي���د  �لت�س���ال  و�أرق���ام  عمل���ه  وجه���ة 
وعنو�نه كامالً.

ب - قواعد الكتابة:

ال�سفحات واخلطوط: 

يك���ون مقا�س �ل�سفحة A4، �أن تك���ون م�ساحة �لكتابة على . 1
�لورق مبقا�س 12 × 19 �سم.

كتاب���ة م���ن �لبح���ث بخ���ط Traditional Arabic مقا����س . 2
)16(، �مل�ساف���ة مف���ردة ب���ني �ل�سط���ور، وم���رة ون�س���ف ب���ني 

�لفقر�ت.
3 . PT Bold Heading بخ���ط  �لرئي�س���ة  �لعناوي���ن  كتاب���ة 

مقا����س )14(، و�لعناوين �لفرعية بنف�س �خلط مقا�س 12. 
و�لعناوي���ن حت���ت �لفرعية بنف����س �خلط مقا����س )10( مع 

ترك م�سافة بني �لعناوين وما قبلها.
كتاب���ة �مل�ستخل����س �لعرب���ي بنف����س خط �مل���ن مقا�س )12( . 4

 Times New Roman وكتاب���ة �مل�ستخل�س �لأجنبي بخط
مقا�س )12(.

كتاب���ة �جلد�ول بنف�س خ���ط من �لبحث مقا�س )10( على . 5
�أل يخ���رج �أي  ج���دول ع���ن ح���دود هو�م����س �ل�سفح���ة، و�أل 
ينق�س���م �جلدول عل���ى �سفحتني �أو �أك���ر ، وميكن ت�سغر 

حجم خط �جلدول �إىل مقا�س )9( �إذ� لزم �لأمر.
كل �ل�س���ور و�لر�س���وم �لتو�سيحي���ة و�لبياني���ة � �إن وج���دت . 6

� باللون���ني �لأبي����س و�لأ�س���ود دون �خل���روج ع���ن هو�م����س 
�ل�سفحة.

�لعربي���ة         . 7 �لأرق���ام  با�ستخ���د�م  �لباحث/�لباحث���ني  يلت���زم 
)Arabic....3 -2 -1( �س���و�ء يف م���ن �لبح���ث، �أو �جلد�ول 
و�لأ�سكال، �أو �ملر�جع، ول تقبل �لأرقام �لهندية، �أو غرها.

�أ�سف���ل . 8 منت�س���ف  يف  �لبح���ث  ل�سفح���ات  �لرتقي���م  يك���ون 
�ل�سفح���ة، �بتد�ءً من �سفح���ة �مللخ�س �لعربي ثم �مللخ�س 
�لإجنلي���زي، وحت���ى �آخ���ر �سفح���ة م���ن �سفح���ات �لبح���ث 

ومر�جعه.
��ستخد�م �لرتقيم �لتلقائى بدل من �لرتقيم �ليدوى .. 9

10 .. Textbox بدل من  Table ستخد�م��

�سروط وقواعد الن�سر باملجلة
اأ. ال�سروط الالزمة لقبول البحث يف املجلة ) ال�سروط الفنية ( :

تر�س���ل �لبح���وث و�لدر��سات مكتوبة عل���ى �لكمبيوتر . 1
و�ح���دة  ون�سخ���ة  ورقي���ة،  ن�سخ���ة   )2( ع���دد  م���ن 
CD با�س���م رئي����س حتري���ر جمل���ة  �إلكرتوني���ة عل���ى 

�خلا�سة. "�لرتبية 
يع���د �لباحث/�لباحثني ملخ�س���ني للبحث: �أحدهما . 2

باللغ���ة �لعربي���ة و�لآخر باللغ���ة �لإجنليزي���ة ل يزيد 
عدد كلمات كل منهما عن )200( كلمة.





ال�م����را�س�����الت

تر�س���ل �لبح���وث وجمي���ع �ملر��س���الت �ملتعلقة باملجل���ة �إىل �لربي���د �للكرتونى  �
iescz2012@yahoo.com                :للمجلة

�أو �إىل �لعن���و�ن �لت���اىل: مرك���ز �ملعلوم���ات �لرتبوي���ة و�لنف�سي���ة و�لبيئي���ة -                    �
–  جمهورية م�سر �لعربية كلية �لرتبية جامعة �لزقازيق – �لزقازيق 

�أو عن طريق رقم �لهاتف : 01275767572 �

ملتابعة �جلديد يف �ملجلة يرجي �لدخول �إىل �ملوقع �للكرتوين للمجلة �
www1.zu.edu.eg/foecenter





العدد )13( اكتوبر 2015 جملة الرتبية اخلا�صة

حمتـــــويـــــات العـــــدد

فعالية الدراما النف�سية يف خف�س اأعرا�س االكتئاب لدى التالميذ ذوي �سعوبات التعلم

د.�صادي حممد ال�صيد اأبو ال�صعود .
1

فعالية برنامج اإر�س�ادي لتنمية الذكاء الوجداين يف خف�س بع�س امل�س�كالت ال�سلوكية 
لدى الطالب املوهوبني اأكادميًيا .

د. العربي حممد على زيد                   د. اأمري عبد ال�صمد على �صعود

68

قيم العمل لدى معلمي الطلبة املكفوفني وال�سم يف االأردن  .

د. حممد �صميح عا�صور
132

م�س�توى معرفة الطلبة املعلمني بفنيات حتليل ال�س�لوك التطبيقي وعالقته ببع�س 
املتغريات .

د. عبدالكرمي احل�صني

158

فعالية االإر�ساد النف�سي الديني اجلماعي يف تنمية جودة احلياة لدى طالبات اجلامعة 
الفائقات اأكادميًيا .

د. اأحمد �صعيد زيدان

185

امل�س�اركة ال�س�فية وعالقته�ا باالجتاه نحوها لدى الطالب ذوي امل�س�كالت ال�س�لوكية 
ال�سفية باملرحلة االإعدادية " درا�سة و�سفية كلينيكية " .

د. اأحمد عبد الغني ابراهيم

241

فعالية برنامج �س�لوكي يف خف�س حده ال�س�مت االختياري وتنمي�ة الكفاءة االجتماعية 
لدى تالميذ املرحلة االبتدائية .

د. �صعيد كمال عبد احلميد   

309

فعالي�ة برنام�ج تدريبي لتنمي�ة مهارات م�ا وراء الذاك�رة واأثره فى عملي�ات الذاكرة 
والتح�س�يل الدرا�سي لدى التالميذ العاديني منخف�سى التح�سيل وذوي االإعاقة الفكرية 

اخلفيفة .

د. ماي�صة فا�صل اأبو م�صلم  

372



 فعالية الدراما النف�سية فى خف�ص اأعرا�ص االكتئاب
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ملخ�ص البحث:
��سته���دف �لبح���ث �لك�سف ع���ن معدلت �نت�س���ار �لكتئاب ل���دى �لتالميذ ذوي 
�سعوب���ات �لتعل���م، وت�سمي���م برنامج در�ما نف�سية و�ختبار فعاليت���ه يف خف�س �أعر��س 
�لكتئ���اب ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �سعوبات �لتعل���م مبحافظة �لطائ���ف باململكة �لعربية 
�ل�سعودي���ة، وق���د تكون���ت �لعينة �لكلية للبحث م���ن )120( تلميذًا م���ن �لتالميذ ذوي 
�سعوب���ات �لتعلم من �لتالميذ �مللتحق���ني بربنامج �سعوبات �لتعلم مبد�ر�س �لرتبية 
و�لتعلي���م مبحافظ���ة �لطائ���ف باململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودي���ة يف ح���ني تكون���ت �لعين���ة 
�خلا�س���ة بالدر��س���ة �لتطبيقية م���ن )20( تلميذًا من �لتالمي���ذ ذوي �سعوبات �لتعلم 
�مللتحق���ني بربنام���ج �سعوب���ات �لتعلم مبدر�سة �مللك في�س���ل �لبتد�ئية، وقد تر�وحت 
�أعماره���م �لزمني���ة م���ن )9– 11( عامًا، ومت تق�سيمه���م �إىل جمموعتني متجان�ستني: 
جمموع���ة جتريبي���ة وجمموعة �سابطة قو�م كل منه���ا )10( تالميذ، وقد مت تطبيق 
�لأدو�ت �لآتي���ة: �لطبع���ة �لثاني���ة م���ن قائم���ة كوفاك����س Kovacs (2011) لكتئ���اب 
�ل�سغ���ار �لتقري���ر �لذ�ت���ي �ملطول: تعري���ب و�إعد�د �لباح���ث، مقيا�س �ستانف���ورد بينيه 
�لع���رب للذك���اء )�لطبع���ة �لر�بعة(: �إعد�د حن���ورة )2001(، مقيا����س �سعوبات �لتعلم: 
�إع���د�د �ل�سرط���اوي )1995(، ��ستم���ارة تقدي���ر �لو�س���ع �لجتماعي �لثق���ايف لالأ�سرة يف 
�لبيئة �ل�سعودية: �إعد�د/ من�سي و�أحمد، تقنني �ل�سربيني و�أبو �ل�سعود )2013(، وقد 
�أ�سف���رت �لدر��س���ة عن �لنتائج �لآتية: �رتفاع مع���دلت �نت�سار �لكتئاب لدى �لتالميذ 
ذوي �سعوب���ات �لتعل���م، وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�سائيًا ب���ني رتب درج���ات �لتالميذ ذوي 
�سعوب���ات �لتعل���م �أفر�د �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�سابطة عل���ى مقيا�س �لكتئاب يف 
�لقيا����س �لبعدي ل�سال���ح �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية، وجود ف���روق د�لة �إح�سائيًا بني 
رت���ب درجات �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعل���م �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س 
�لكتئاب يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي، عدم وجود فروق د�لة 
�إح�سائيً���ا بني رتب درجات �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية 

على مقيا�س �لكتئاب يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي.

الكلمات املفتاحية: �لكتئاب– – ذوو �سعوبات �لتعلم– �لدر�ما �لنف�سية.
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The Effectiveness Of Psychodrama In Reducing Depression 
Symptoms For Students With Learning Disabilities

Dr. Shady Mohammed Al Sayed Abo El Soad
Assistant professor of special education and mental health

Faculty of Education – Taif University

The study aimed at investigating prevalence rates of depression 
among students with learning disabilities, Examine the effectiveness 
of Psychodrama in reducing depression symptoms for students with 
learning disabilities in Taif governorate – Saudi Arabia Kingdom.

The total sample of the study consisted of 120 students with 
learning disabilities from schools of Taif governorate – Saudi Arabia 
Kingdom, The sample of experimental study consisted of 20 students 
with learning disabilities from King Faisal primary school in Taif 
governorate – Saudi Arabia Kingdom, Ages ranged from (9– 11) 
years. The sample was divided into two groups: Experimental group 
(10 students) and control group (10 students). The study included 
the following Instruments: Full Length CDI 2:SR scale preparation 
and arabization by investigator, The learning disabilities scale was 
prepared by Al– Saratawi (1995), Stanford– Binet Intelligence scale, 
Fourth edition was prepared by Hanora (2001) , The socio– cultural 
situation scale for family in Saudi environment , prepared by Mansy 
and Ahmed ,Standardization by Al– Sherbeny and Abo– Alsoad 
(2013). The results of the study demonstrated that: High prevalence 
rates of depression among students with learning disabilities, There 
were significant differences between ranks scores of the experimental 
group students and the control group students in post measurement 
of the depression scale in favor of experimental group. There were 
significant differences between ranks scores of the experimental 
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group students in pre and post measurement of depression scale in 
favor of post measurement. There were no significant differences 
between ranks scores of the experimental group students in post and 
follow– up measurement of the depression scale. 

 .Keywords: Psychodrama – Depression – Learning disabilities
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مقدمة: 
ينت�س���ر �لكتئ���اب يف جمي���ع �ملجتمع���ات، ويتو�ج���د يف جمي���ع �ملر�ح���ل �لعمرية 
كم���ا ي�سي���ب �لذك���ور و�لإن���اث، ويبلغ ع���دد �لأ�سخا����س �لذي���ن يوؤثر عليه���م �لكتئاب 
ح���ول �لع���امل ح���و�يل )350( ملي���ون �سخ�س، ويو�س���ح �مل�سح �ل�سحي ملنظم���ة �ل�سحة 
�لعاملي���ة �ل���ذي مت �إجر�وؤه عل���ى )17( دولة �أن هناك )1( م���ن كل )20( �سخ�سًا يعانون 
 World Health من �لكتئاب، وغالبًا ما يبد�أ �لكتئاب يف مرحلة مبكرة من �لعمر

.Organization, 2012))

وبالرغ���م م���ن تو�جد �لكتئاب يف جمي���ع �ملجتمعات؛ �إل �أن هن���اك �لعديد من 
�لفئات تكون �أكر عر�سة لرتفاع م�ستويات �لكتئاب لديها عن �لفئات �لأخرى، ويعد 
ذوو �سعوبات �لتعلم من �سمن هذه �لفئات، وهذ� ما يوؤكده �لباحثون، فيتفق كل من 
Nelson & Harwood (2011); Feurer & Andrews )2009( �أن �لتالمي���ذ 
ذوي �سعوب���ات �لتعلم من �أكر �لفئ���ات عر�سة خلطر �لكتئاب نظرًا ل�سدة �ل�سغوط 
 Koulopoulou لنف�سي���ة و�حلياتي���ة �لت���ي يتعر�س���ون له���ا، وت�س���ر نتائ���ج در��س���ة�
(2010) �إىل �رتف���اع �أعر�����س �لكتئ���اب ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعلم ب�سكل 
كب���ر حي���ث ك���ان 22.1٪ م���ن �لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات يعان���ون من �لكتئ���اب، ٪21.6 

يعانون من �لغ�سب، 20.9٪ يعانون من �ل�سلوك �مل�سطرب.

 Gallegos, Langley, & Villegas (2012); Hall & ويتف���ق كل م���ن
Hawes (1989)، �أن م�ست���وى �لكتئ���اب ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �سعوبات �لتعلم �أكر 

�رتفاعًا عن م�ستوى �لكتئاب لدى �أقر�نهم �لعاديني. 

ول �س���ك �أن م�سكل���ة �لكتئاب تعد من �أخطر �مل�سك���الت �لنف�سية �لتي يتعر�س 
له���ا �لتالمي���ذ ذوو �سعوبات �لتعلم نظرًا ملا ينتج عن هذه �مل�سكلة من �آثار �سيئة توؤثر 
تاأثرًا �سلبيًا عليهم، فالكتئاب يعد من �أ�سد �ل�سطر�بات �لنف�سية �لتي توؤثر يف حياة 
ذوي �سعوبات �لتعلم وتهدد �سعادتهم وت�سلبهم �لقدرة على �ل�ستمتاع باحلياة، وهذ� 
 Beer & Beer (1992); Bender, ما يوؤكده �لعديد من �لباحثني، فيتفق كل من
Huntington & Bender (1993); Rosenkrans & Crane (1999)، �أن 
�لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعل���م �لذي���ن يعانون م���ن �لكتئاب يفتق���دون �لقدرة على 
�ل�ستمت���اع باحلي���اة، وم���ن ث���م فه���م يفك���رون يف �لنتح���ار، و�لتخل����س م���ن حياته���م.

كم���ا �أن �لكتئ���اب يوؤثر على م�ست���وى �لتح�سيل �لدر��س���ي للتالميذ كما يوؤثر 
عل���ى �أد�ئهم �لأكادميي، فتوؤكد �لبح���وث �أن هناك عالقة وثيقة بني �لكتئاب و�سعف 

 .(Waheid, 2002) لتح�سيل �لدر��سي لدى �لتالميذ�
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وم���ن ث���م يت�س���ح �أن �لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعل���م يف �أم����س �حلاج���ة �إىل 
�مل�ساع���دة وتق���دمي ي���د �لع���ون �إليهم، و�إتب���اع �لطرق �لعالجي���ة و�لإر�سادي���ة و�أ�ساليب 

�لتدخل �ملختلفة �لتي ميكن من خاللها �حلد من م�ستوى �لكتئاب لديهم.

وتعد �لدر�ما �لنف�سية من �سمن �لأ�ساليب �لعالجية �لفعالة �لتي ت�ستخدم يف 
خف�س م�ستويات �لكتئاب حيث �أنها تتيح للفرد فر�سة �لتنفي�س �لنفعايل، و�لتعبر 
ع���ن �مل�سك���الت و�ملكبوتات �ملوجودة لديه يف م�ستوى �لالوع���ي و�إخر�جها �إىل م�ستوى 

�لوعي مما يخف�س من م�ستوى �ل�سغوط �حلياتية �لتي ي�سعر بها.

ويف هذ� �ل�سدد يوؤكد Kalkan and Osman (2005) �أن �لدر�ما �لنف�سية 
تع���د عالجً���ا فعالً يف خف�س م�ستويات �لكتئاب نظرًا لأنها تتيح للفرد �أد�ء م�سكالته 

�أمام �جلمهور مما ي�سهم يف �لك�سف عن هذه �مل�سكالت، و�إيجاد حلول لها.

م�سكلة البحث: 
تنب���ع م�سكل���ة �لبح���ث �حل���ايل مم���ا �أكدت���ه �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات �ل�سابق���ة 
�لكتئ���اب خلط���ر  عر�س���ة  �لفئ���ات  �أك���ر  م���ن  �لتعل���م  �سعوب���ات  ذوي  �لتالمي���ذ  �أن 

 (Heath &Wiener, 1996; Newcomer, Barenbaum & Pearson
(Schraufnagel, 2003 ;1995, كم���ا لح���ظ �لباحث من خالل تو��سله �مل�ستمر 
م���ع �لتالمي���ذ ذوي �سعوبات �لتعلم ومعلميهم مبحافظ���ة �لطائف �أثناء �إ�سر�فه على 
ط���الب �لرتبي���ة �مليد�ين بق�س���م �لرتبية �خلا�سة �أن هناك �لكث���ر من �لتالميذ ذوي 

�سعوبات �لتعلم �لذين تظهر لديهم بع�س �لأعر��س �لكتئابية.

ول �س���ك �أن �لكتئ���اب ميث���ل م�سكل���ة بالغة �خلط���ورة بالن�سب���ة للتالميذ ذوي 
�سعوب���ات �لتعلم حيث �أنه يوؤثر �سلبًا على تو�فقهم �لنف�سي و�لجتماعي،وي�سبب لهم 
�لعدي���د م���ن �ملخاطر �لتي قد توؤدي �إىل حماولته���م �لنتحار و�لتخل�س من حياتهم، 
وهذ� ي�ستدعي �سرورة �لتدخل �ملبكر للحد من م�سكلة �لكتئاب لدى �لتالميذ ذوي 

�سعوبات �لتعلم.

خا�س���ة �أن �أ�سالي���ب �لتدخ���ل �ملختلفة �أثبت���ت فعاليتها يف �حلد م���ن م�ستويات 
 (Eckshtain & Gaynor ,2012;ملدر�س���ة� �س���ن  يف  �لتالمي���ذ  ل���دى  �لكتئ���اب 
 Kovacs, Sherrill, George, Pollock, & Tumuluru,2006; Zareapour,

Khoshknab , Kashaninia, Biglarian, & Babashahabi,2009)
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وتع���د �لدر�م���ا �لنف�سية �أح���د �أ�ساليب �لتدخل �لفعالة �لت���ي �أثبتت جدو�ها يف 
 (Beli, خف����س م�ستوي���ات �لكتئاب كم���ا �أكدت �لعديد م���ن نتائج �لدر��س���ات �ل�سابقة
 Rahgoien & Rahgozar ,2012; Hamamci,2006 ;Kalkan &

 Osman , 2005)

 وم���ن ث���م ي�سعى �لبح���ث �حل���ايل �إىل �لتعرف على مع���دلت �نت�س���ار �لكتئاب 
ل���دى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم، وت�سميم برنامج در�ما نف�سية و�ختبار فعاليته 
يف خف����س �أعر�����س �لكتئاب لدى عينة من �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم مبحافظة 
�لطائ���ف يف مرحلة �لطفول���ة قبل �أن تتفاقم م�سكلة �لكتئاب لديهم ويتعاظم �آثارها 
م�ستقب���الً عندم���ا ي�سل���ون �إىل مرحل���ة �ملر�هق���ة و�ل�سب���اب. وميك���ن �سياغ���ة م�سكل���ة 

�لدر��سة يف �لأ�سئلة �لآتية: 
ما معدلت �نت�سار �لكتئاب لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم؟.( 1)
م���ا �أث���ر برنامج �لدر�ما �لنف�سي���ة يف خف�س م�ستوى �لكتئ���اب لدى �لتالميذ ( 2)

ذوي �سعوبات �لتعلم؟.
م���ا م���دى ��ستمر�رية �أثر برنامج �لدر�ما �لنف�سية يف خف�س م�ستوى �لكتئاب ( 3)

لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم خالل فرتة �ملتابعة؟. 
 

اأهداف البحث:
��سته���دف �لبح���ث �حلايل �لك�سف عن معدلت �نت�سار �لكتئاب لدى �لتالميذ 
ذوي �سعوب���ات �لتعل���م، وت�سمي���م برنام���ج در�م���ا نف�سي���ة و�ختب���ار فعاليت���ه يف خف�س 

�أعر��س �لكتئاب لديهم.

اأهمية البحث:
اأوالً االأهمية النظرية للبحث:

در��س���ة �لكتئ���اب ل���دى فئة ذوي �سعوب���ات �لتعلم خا�س���ة �أن معظ���م �لدر��سات ( 1)
�لعربي���ة �لت���ي تناولت �لكتئاب – يف حدود عل���م �لباحث– تركزت ب�سكل كبر 
عل���ى فئة �لعادي���ني )�لرتكي���ت، 2015؛ �لربيعي، 2014؛ �سم���رة ون�سار، 2014؛ 
عبا����س وملحم، 2015؛ ؛ �مل�سري، 2014؛ موي�سي ،وبو عبد �هلل ،و�أحمد، 2015(
، بالرغ���م م���ن تاأكي���د �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات �لأجنبي���ة �أن مع���دلت �نت�س���ار 
�لكتئ���اب ل���دى ذوي �سعوب���ات �لتعل���م تف���وق مع���دلت �نت�س���ار �لكتئ���اب ل���دى 
 (Dalley, Bolocofsky, Alcorn, & Baker,1992 أقر�نه���م �لعادي���ني�
(Gallegos et al.,2012; Newcomer et al.,1995;، مما يوؤكد �أننا يف 
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�أم����س �حلاج���ة �إىل �ملزيد من �لدر��سات يف جم���ال �لكتئاب لدى ذوي �سعوبات 
�لتعلم.

�لتع���رف على مع���دلت �نت�سار �لكتئاب لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم يف ( 2)
حمافظ���ة �لطائ���ف باململكة �لعربية �ل�سعودي���ة خا�سة �أنه ل يوجد – يف حدود 
عل���م �لباحث – �إح�سائيات علمية دقيقة تو�سح معدلت �نت�سار �لكتئاب لدى 

ذوي �سعوبات �لتعلم د�خل �ململكة �لعربية �ل�سعودية. 

ثانًيا االأهمية التطبيقية للبحث:
تعري���ب �لطبع���ة �لثانية من قائم���ة كوفاك�س لكتئاب �ل�سغ���ار �لتقرير �لذ�تي ( 1)

�ملط���ول (Kovacs ,2011)، وتقنينه���ا على عينة من �لتالميذ ذوي �سعوبات 
�لتعل���م و�لتالمي���ذ �لعادي���ني باململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودي���ة ؛ مم���ا ق���د يفي���د يف 
�ل�ستعان���ة به���ا يف �ملزيد م���ن �لدر��سات �لأخرى خا�س���ة �أن �لطبعة �لثانية من 
قائم���ة كوفاك����س لكتئاب �ل�سغ���ار تعد من �أحدث �ملقايي����س �لتي �أعدت لقيا�س 
�لكتئ���اب ل���دى �ل�سغ���ار، وقد روعى يف �إعد�ده���ا مو�كبة �أحدث م���ا تو�سل �إليه 

�لعلم يف جمال ت�سخي�س �لكتئاب لدى �ل�سغار. 
ت�سمي���م برنام���ج در�م���ا نف�سي���ة ودر��س���ة فعاليت���ه يف خف�س م�ست���وى �لكتئاب ( 2)

ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعل���م وهم ماز�ل���و� يف مرحل���ة �لطفولة قبل 
�أن تتفاق���م لديه���م م�سكل���ة �لكتئاب وت���زد�د �آثارها �ل�سيئة عندم���ا ي�سلون �إىل 

مرحلة �ملر�هقة و�ل�سباب.
ق���د يلف���ت �لبح���ث �حلايل – مبا يخرج به م���ن تو�سيات – �أنظار �لباحثني �إىل ( 3)

ت�سميم �ملزيد من �لرب�مج �لعالجية و�لإر�سادية لدى ذوي �سعوبات �لتعلم .
وتكم���ن �أهميته���ا �أي�سً���ا فيما قد ت�سف���ر عنه من نتائج يف جم���ال �لكتئاب لدى ( 4)

ذوي �سعوب���ات �لتعل���م، ويف جمال ��ستخد�م �لدر�م���ا �لنف�سية كاأ�سلوب عالجي 
لدى هذه �لفئة.

م�سطلحات البحث:
 Depression 1– االكتئاب

يع���رف �لكتئ���اب باأن���ه ��سط���ر�ب عقل���ي �سائ���ع م���ن �أعر��س���ه: �مل���ز�ج �ملكتئ���ب، 
وفق���د�ن �لهتم���ام، �أو �ملتع���ة، و�نخفا����س �لطاق���ة، وم�ساعر �لذن���ب، و�نخفا�س قيمة 
�ل���ذ�ت، و��سط���ر�ب �لن���وم، �أو �ل�سهي���ة، �نخفا����س �لرتكي���ز، وع���الوة على ذل���ك كثرًا 
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م���ا ي�ساح���ب �لكتئ���اب �أعر��س �لقلق، وه���ذه �مل�سكالت قد ت�سبح مزمن���ة، �أو متكررة، 
وت���وؤدي �إىل �سع���ف قدرة �لفرد على �لقي���ام مب�سئولياته �ليومية، ويف �أ�سو�أ حالته قد 

.(World Health Organization, 2012)يوؤدي �لكتئاب �إىل �لنتحار

ويع���رف �لكتئ���اب يف �لبح���ث �حل���ايل �إجر�ئيً���ا باأن���ه: �لدرج���ة �ملرتفع���ة �لت���ي 
يح�س���ل عليه���ا �لتالمي���ذ ذوو �سعوب���ات �لتعل���م عل���ى مقيا����س �لكتئ���اب �مل�ستخدم يف 

�لبحث �حلايل.

 Learning Disabilities 2– �سعوبات التعلم
يع���رف �لقان���ون �لفي���در�يل �ملع���روف با�سم قان���ون تنمي���ة تعليم �لأف���ر�د ذوي 
 Individuals with Disabilities Education Improvement �لإعاق���ات 
Act (IDEA) لع���ام )2004( �سعوب���ات �لتعل���م باأنه���ا: “ ��سطر�ب يف و�حدة، �أو �أكر 
من �لعمليات �لنف�سية �لأ�سا�سي��ة �لالزمة �سو�ء لفهم، �أو ��ستخد�م �للغة �ملنطوقة، �أو 
�ملكتوبة و�لتي تظهر بذ�تها يف ق�سور �لقدرة على �ل�ستماع، �لتفكر، �لنطق، �لقر�ءة، 
�لكتاب���ة، �لتهج���ي، �لعمليات �لريا�سية، ومن �أمثلة ذلك: �ل�سعوبات �لإدر�كية، �لتلف 
�لدماغ���ي، �خلل���ل �لوظيف���ي �لب�سي���ط يف �لدم���اغ، ع�س���ر �لق���ر�ءة، �أو ُحب�س���ة �لك���الم 
�لنمائي���ة، وه���ذ� �مل�سطل���ح ل ي�ستم���ل على م�سك���الت تعليمي���ة تنتج ع���ن �أي �سعوبات 
حركي���ة، �أو �سمعي���ة، �أو ب�سرية متعلقة بالإعاق���ة �لفكرية، �أو �ل�سطر�ب �لعاطفي، �أو 
 (Individuals with Disabilities”حلرم���ان �لبيئي، �أو �لثقايف، �أو �لقت�س���ادي�

  Education Improvement Act, ,2004)

 Psychodrama 3– الدراما النف�سية 
تع���رف �لدر�م���ا �لنف�سية باأنه���ا تقنية عالجي���ة غالبًا ما ت�ستخ���دم لعب �لدور 
 Dramatic �لدر�م���ي  �لذ�ت���ي  و�لعر����س   ،Group role playing �جلمع���ي 
 ،Spontaneous dramatization �لعفوي���ة  و�لدر�م���ا   self presentation،
لكت�س���اب نظرة ثاقبة حول حياة �مل�سرت�سدين ؛ويق���وم �أع�ساء �لفريق فيها بالتعاون 
مل�سكالت���ه                                    حل���ول  �إيج���اد  مل�ساعدت���ه يف  م���ن حيات���ه  م�ساه���د  �أد�ء  �مل�سرت�س���د يف  م���ع 

 .(Udoka & Akinsola, 2013, p.247)

Program Psychodrama 4– برنامج الدراما النف�سية
يع���رف �لباح���ث برنام���ج �لدر�م���ا �لنف�سي���ة يف �لبح���ث �حل���ايل �إجر�ئيً���ا: باأنه 
برنام���ج خمط���ط ومنظ���م يف �سوء جمموعة م���ن �لأ�س����س �لعلمية قائم عل���ى �أ�سلوب 
�لدر�م���ا �لنف�سي���ة يف �لعالج �لنف�سي �لذي �أ�س�سه ليفي مورينو Moreno، وي�ستخدم 
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جمموع���ة م���ن �لفنيات ،وه���ي: فنية لعب �ل���دورRole playing، فني���ة عك�س �لدور 
�خل���ايل  �لكر�س���ي  فني���ة   ،Soliloquy �لنف����س  مناج���اة  فني���ة   ،Role Reversal
 Magic فنية �ملتجر �ل�سحري ،Mirror technique فني���ة �ملر�آة ،Empty Chair
shop technique، فني���ة �ملناق�س���ة Discussion ؛ بهدف خف�س م�ستوى �أعر��س 

�لكتئاب لدى جمموعة من �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.

اإطار نظري ودرا�سات �سابقة
 اأوالً: الدراما النف�سية

تعد �لدر�ما �لنف�سية �إحدى �أ�ساليب �لعالج �لنف�سي �لتي جتعل من �مل�سرحية 
�لدر�مي���ة �ملوجه���ة  Directed dramatic play و�سيل���ة للك�س���ف ع���ن �مل�سك���الت 
و�لق�سايا �لتي يعي�سها �لفرد، وتعود هذه �لطريقة �إىل موؤ�س�سها يعقوب ليفي مورينو
Jacob Levy Moreno �ل���ذي يع���د و�ل���د �لدر�ما �لنف�سي���ة وموؤ�س�سها �لأول حيث 
قام مب�ساعدة من زوجته زيركا مورينو Moreno Zerka با�ستخد�م هذه �لطريقة 
يف �لعالج �لنف�سي، وقد كان مورينو يعمل طبيبًا نف�سيًا ويف ذ�ت �لوقت يع�سق �لتمثيل 
و�لأد�ء �مل�سرح���ي مما مكنه من �جلمع ب���ني �لتمثيل و�أ�ساليب �لعالج �لنف�سي يف هذه 

.(Apter, 2003; Karp, Holmes, & Tauvon,2005) لطريقة �لعالجية�

�جل�س���م  وحرك���ات  �ل���دور  ولع���ب  �للغ���ة  ��ستخ���د�م  �أن  مورين���و  �عتق���د  وق���د 
)�لإمي���اء�ت، وتعب���ر�ت �لوجه، و�لتو��سل غر �للفظ���ي(، بالإ�سافة �إىل �لتفاعل بني 
�أع�س���اء �لفري���ق و�سيلة �أ�سا�سية ميكن من خاللها �لتعرف على �ل�سعوبات و�مل�سكالت 
�لت���ي يعي�سها �مل�سرت�سد، ومن ثم فهذ� �لنه���ج �لعالجي يعتمد على �لإبد�ع و�لعفوية

Creativity and Spontaneity، فالإب���د�ع و�لعفوي���ة هنا يعد�ن جزءً من �ل�سفاء 
حي���ث يق���وم �مل�سرت�س���د ب���اأد�ء �مل�سك���الت �لت���ي يع���اين منه���ا ب�س���ورة حي���ة م���ن خ���الل 
�لدر�م���ا و�لأد�ء �حلرك���ي وكاأنها حت���دث يف نف�س �للحظة، ومن ث���م يتمكن �مل�سرت�سد 
 (Blatner, 2000; مب�ساع���دة �ملعال���ج م���ن �ل�ستب�سار مب�سكلت���ه و�إيجاد حل���ول له���ا

.Kellermann,1992; Parrish, 2001)

 Catharsis ومن مميز�ت �لدر�ما �لنف�سية �أنها تتيح للفرد م�ساحة للتنفي�س
وذل���ك م���ن خ���الل �إتاح���ة �لفر�س���ة ل���ه لأد�ء بع����س �مل�ساه���د مث���ل م�ساه���د �حلي���اة 
�لأ�سي���اء  �أو  �ملا�س���ي،  �أو  �حلا�س���ر،  يف  عا�سه���ا  �لت���ي   Real life scenesلو�قعي���ة�
�لت���ي ر�آه���ا يف �أحالم���ه، وكذل���ك �لأح���د�ث �مل�ستقبلي���ة �ملتوق���ع، �أو �ملاأم���ول حدوثه���ا                                                  

.(Dayton, 2005;Djuric, 2006)
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وبالإ�ساف���ة �إىل ذل���ك ت�سل���ح �لدر�م���ا �لنف�سي���ة للتطبي���ق م���ع جمي���ع �ملر�حل 
،(Akinsola & Udoka , 2013) لعمرية حيث ت�سلح لال�ستخد�م مع �لأطفال�

�لر��سدي���ن  م���ع  وكذل���ك   ،  (Karatas & Gokcakan , 2009)و�ملر�هق���ني
.(Bailey,2012)

و�أي�سً���ا تعم���ل �لدر�م���ا �لنف�سي���ة عل���ى �حلد م���ن �ل�سع���ور بالو�سم���ة �ملرتبطة 
م���ن  م���ع جمموع���ة  �لنخ���ر�ط  للم�سرت�س���د  تتي���ح  �أنه���ا  خا�س���ة  �لنف�س���ي  باملر����س 
�مل�سرت�سدين �لذين تت�سابه م�سكالتهم معه، ومن ثم يقوم �مل�سرت�سد يف هذه �لطريقة 
بالتعبر عن �مل�سكالت �لتي يعاين منها ب�سورة عفوية من خالل قيامه بتاأدية �لدور 
و�أد�ء �مل�سك���الت �لت���ي يع���اين منها �أم���ام �جلمهور؛ مما ي�سهم يف نق���ل ت�سور�ت و�أفكار 
�مل�سرت�سد �إىل �جلمهور ،ومن ثم يتيح ذلك �لك�سف عن �مل�ساعر و�مل�سكالت �لتي يعاين 
منه���ا �مل�سرت�س���د �أم���ام �لآخري���ن يف م�ساح���ة �آمنة بدلً م���ن �ملو�جه���ة يف �لعزلة ؛ مما 
 (Blatner, 2007; Blatner ي�سه���م ب�سك���ل كبر يف حل �مل�سكالت �لتي يعاين منه���ا

 & Shaughnessy, 2003; Corey, 2012)

ويلخ�س كوري Corey (2012)  مبادئ �لدر�ما �لنف�سية على �لنحو �لآتي:
�لنخر�ط ج�سديًا يف �أد�ء �لق�سة بدلً من �لكتفاء برو�ية �لق�سة. ( 1)
 تفاعل �لأع�ساء مع بع�سهم �لبع�س يف تقدمي �لق�س�س �خلا�سة بهم. ( 2)
تقدمي �لأبطال در�متهم ب�سكل ملمو�س قدر �لإمكان.( 3)
 تز�يد �لك�سف �ل�سادق عن �لذ�ت.( 4)

عنا�سر ومراحل الدراما النف�سية:
تتعدد عنا�سر �لدر�ما �لنف�سية ومن �أهم هذه �لعنا�سر: �ملخرج، بطل �لرو�ية، 

�لأنا �مل�ساعدة، �جلمهور.
املخ�رج Director: ويتمث���ل عادة يف �ملعالج �لنف�س���ي، وهو �لذي يقوم بتوجيه �لعمل 
و�ختيار فنيات �لدر�ما �لنف�سية �ملنا�سبة �لتي تتنا�سب مع طبيعة �مل�سكلة، ول يقت�سر 
 ،Catalyst و�ملحفز ،Producer دور �ملخ���رج عل���ى ذلك بل تتع���دد �أدو�ره، فهو �ملنت���ج
Psychological observer، و�ملحل���لAnalyzer، و�مل���درب  و�ملالح���ظ �لنف�س���ي 
�لد�ع���م Supportive coach �ل���ذي يق���دم �لدع���م لبط���ل �لرو�ي���ة وفري���ق �لعم���ل 

.(Kellermann,1992; Djuric, 2006)

بط�ل الرواي�ة Protagonist وه���و ع�س���و يف فري���ق �لعم���ل �ل���ذي يتط���وع يف �لغالب 
للم�ساركة يف بع�س �لأعمال �لعالجية حيث يقوم باأد�ء �مل�ساهد �لدر�مية كما لو كانت 

.the current moment (In Gladding, 2003) حتدث يف �للحظة �لر�هنة
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االأن�وات امل�س�اعدة Auxiliary egos وه���م �أع�س���اء �ملجموع���ة �لآخ���رون �لذي���ن 
ي�سارك���ون يف �لدر�م���ا �لنف�سية، ويقوم خمرج �لعمل، �أو بطل �لرو�ية باختيارهم حيث 

(Djuric, 2006). يقومون باأد�ء �أدو�ر �ل�سخ�سيات �لهامة يف حياة بطل �لرو�ية

اجلمه�ور Audienceوه���م بقي���ة �أع�س���اء �ملجموع���ة �لذي���ن يقوم���ون مبتابع���ة �أد�ء 
. (Jacobs., 2002) م�ساهد �لدر�ما �لنف�سية، ومتابعة �لعمل �لفني

وتنق�س�م جل�س�ات الدرام�ا النف�س�ية اإىل ث�الث مراحل اأ�سا�س�ية: وه���ي مرحل���ة �لإحماء 
 ،Discussion �ملناق�س���ة  ومرحل���ة   ،Action �لأد�ء  ومرحل���ة   ،Warm– up
وته���دف مرحل���ة �لإحم���اء �إىل زي���ادة �لن�س���اط �لعقل���ي و�لب���دين لأف���ر�د �ملجموع���ة، 
وتنمي���ة �لوئ���ام وروح �مل�سارك���ة بينهم كما �أن ه���ذه �ملرحلة متهد للمرحل���ة �لتي تليها                             

(Blomkvist & Reutzel, 2000; Kipper & Hundal,2003)

اأما مرحلة االأداء phase Action فيتم فيها – من خالل لعب �لأدو�ر – �أد�ء مو�قف 
�ل�س���ر�ع  Conflictual situations و�مل�سك���الت �لت���ي عا�سه���ا �مل�سرت�سد يف �ملا�سي، 
�أو �لت���ي يعي�سه���ا يف �حلا�س���ر، �أو تل���ك �ملتوق���ع حدوثه���ا يف �مل�ستقب���ل، وذل���ك به���دف 
�إخ���ر�ج �مل�سك���الت �لكامنة و�ل�سر�ع���ات �لد�خلية لدى �مل�سرت�س���د وجعلها تطفو على 
�ل�سط���ح Surface حت���ى يكون �أك���ر �إدر�كًا لها ووعيًا بها، وجت���رى هذه �ملرحلة على 
خ�سب���ة �مل�س���رح Stage، �أو يف غرف���ة خم�س�سة لذلك، �أما �جلمه���ور فيقوم يف �لغالب 
�لنف�سية �لدر�م���ا  مل�ساه���دة   Semi– circle باجللو����س عل���ى �سك���ل ن�س���ف د�ئ���رة

(Dayton, 2005; Kipper & Ritchie, 2003)

وتع�د مرحل�ة املناق�س�ة Discussion phase، �لوق���ت �ملنا�سب للتنفي����س و�لتكامل 
Catharsis and Integration حي���ث يت���م دع���وة �أع�ساء �ملجموع���ة �لعالجية مرة 
�أخ���رى لي����س لإ�س���د�ر �أحك���ام Non– judgmental ب���ل لتب���ادل �لآر�ء و�خل���رب�ت 
و�لتح���دث ع���ن �أنف�سه���م، وع���ن �خل���رب�ت �لت���ي مت �كت�سابه���ا م���ن خ���الل �مل�سارك���ة، �أو 
�مل�ساهدة، ومن ثم ي�ساأل �ملخرج هنا �أفر�د �ملجموعة: كيف �أثر عليهم �مل�سهد �سخ�سيًا 
How the scene affected them personally ؟، وماذ� �كت�سفو� حول �أنف�سهم 
What they discovered about themselves ؟، وم���ن ث���م يت���م تب���ادل �لآر�ء 
 (Blatner, 2007; Casson,2004; هن���ا و�لتعرف عل���ى وجهة نظرهم �ل�سخ�سية

.Leveton, 2001)
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فنيات الدراما النف�سية 
ت�ستخ���دم �لعديد من �لفنيات يف جمال �لدر�ما �لنف�سية و�سركز �لباحث هنا 

على �لفنيات �لتي ��ستخدمها يف �لبحث �حلايل مو�سحًا �سبب �ختياره لها، وهي:
فني�ة لع�ب الدور Role playing: يعد لعب �لدور فني���ة �أ�سا�سية ميكن من خاللها 
�لتع���رف على �مل�سك���الت �لتي يعاين منها �مل�سرت�سد)بطل �لرو�ية( حيث ر�أى مورينو 
�أن �مل�سرت�سدي���ن �سي�ستفي���دون كثرً���ا م���ن �أد�ئه���م مل�سكالته���م �أك���ر م���ن �حلدي���ث 
ع���ن �أنف�سه���م، ويتطل���ب ذل���ك �أن يقوم بط���ل �لرو�ية )�مل�سرت�س���د( ب���اأد�ء �مل�سكلة �لتي 
يع���اين منه���ا، وذل���ك مب�سارك���ة �لأن���و�ت �مل�ساع���دة Auxiliary egos �لذي���ن يوؤدون 
�أدو�ر �لأ�سخا����س �لآخري���ن يف حي���اة بط���ل �لرو�ية، وهن���ا يقوم بطل �لرو�ي���ة باختيار 
ح���دث م���ا م���ن حيات���هProtagonist selects an event from his life ،ويوف���ر 
�ملعلوم���ات �لالزمة عنه ثم يق���وم باأد�ئه يف حني يقوم �ملخرج )�ملعالج( مب�ساعدة بطل 
�لرو�ي���ة يف تنظيم �مل�سهد ويقدم �لدعم �لعاطفي لهEmotional support، وغالبًا 
م���ا ي�سب���ق ذل���ك ف���رتة �لإحم���اء Warmup period حي���ث ته���دف �إىل �إع���د�د جميع 
�مل�سارك���ني للتجرب���ة، وبع���د �لنته���اء م���ن لع���ب �لدور يت���م مناق�س���ة �مل�سكل���ة و�قرت�ح 
 (Baim, Burmeister, & Maciel, ,2007; Casson,2004 ; له���ا  حل���ول 

 Farmer,1995)

ويرج���ع �لباح���ث ��ستخد�م���ه له���ذه �لفنية يف �لبح���ث �حلايل نظرً���ا لأهميتها 
يف ت�سخي����س �مل�سك���الت �مل�سببة لالكتئاب لدى �لتالمي���ذ ذوي �سعوبات �لتعلم، حيث 
�سيطل���ب �لباح���ث من �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم من خالل لعب �لدور �إعادة �أد�ء 
�مل�سك���الت �لت���ي توؤرقه���م يف حياته���م وت�سب���ب له���م �لكتئ���اب؛ مما يفي���د يف ت�سخي�س 

حالتهم و�لتعرف على م�سكالتهم، ثم يقوم مبناق�ستهم فيها و�قرت�ح حلول لها.
فني���ة عك����س �ل���دور Role Reversal: ت�ستخ���دم ه���ذه �لطريق���ة عندم���ا يقوم بطل 
�لرو�ية بلعب دور �سخ�س �آخر غر دوره �لأ�سا�سي كدور بع�س �لأ�سخا�س �ملوؤثرين يف 
حياة �لبطل مثل: �لأب، �أو �ملعلم، �أو غرهم، ومن ثم ي�ستطيع �لبطل من خالل هذه 
�لطريق���ة �أن يتع���رف عل���ى وجهات نظر �لآخرين حوله، حيث ي���رى �لبطل نف�سه من 
خالل �أعني �لآخرين   Through the eyes of anotherكما ت�سهم هذه �لطريقة 
 Unconscious يف خ���روج �ملكبوت���ات �ملوج���ودة ل���دى �لبط���ل من م�ست���وى �لالوع���ي
 Conscious awareness (Farmer,1995 �لو�ع���ي   �لإدر�ك  م�ست���وى  �إىل 

.;Fonseca., 2004)



العدد )13( اكتوبر 2015 جملة الرتبية اخلا�صة 

 15 

ويرجع �لباحث ��ستخد�مه لفنية عك�س �لدور يف �لبحث �حلايل نظرًا لأهميتها 
يف �لتخل����س م���ن �ملعتقد�ت �خلاطئة �لتي قد يحملها �لتالمي���ذ ذوو �سعوبات �لتعلم 
جت���اه �لآخرين مثل �آبائهم ومعلميهم و�أقر�نه���م؛ فعندما يوؤدي �لتلميذ ذو �سعوبات 
�لتعل���م دور �ملعل���م عل���ى �سبيل �ملثال �سرى م�سكلته هنا باأع���ني �ملعلم مما قد يوؤدي يف 
تغير �جتاهاته نحو معلمه، ومن ثم قد ي�سهم ذلك يف م�ساعدة �لتلميذ ذي �سعوبات 

�لتعلم يف �لتخل�س من �ملعتقد�ت �خلاطئة �ملوجودة لديه وت�سبب له �لكتئاب.

فنية الكر�س�ي اخلايل Empty Chair: يتخيل �لبطل يف هذه �لطريقة �أنه يتحدث 
�إىل �أحد �لأ�سخا�س يجل�س على كر�س خال، وقد يكون هذ� �ل�سخ�س على قيد �حلياة، 
�أو مت���ويف alive or deceased، وت�سه���م ه���ذه �لطريق���ة يف �لتع���رف عل���ى م�ساع���ر 
ومعتق���د�ت �لبط���ل جت���اه �لآخري���ن، و��ستك�س���اف �ل�سر�ع���ات Conflict �لتي مل يتم 
حله���ا، كم���ا ت�سهم ه���ذه �لطريق���ة �إىل �لتنفي����س Catharsis عن �ملكبوت���ات �ملوجودة 

.(Corey, 2012; Leveton, 2001) د�خل �لبطل

ويرج���ع �لباحث ��ستخد�مه لهذه �لفني���ة يف �لبحث �حلايل نظرًا لأهميتها يف 
�لتعرف على �ل�سر�عات �لد�خلية �ملوجودة د�خل ذوي �سعوبات �لتعلم مما قد ي�سهم 

يف �قرت�ح حلول لها وبالتايل خف�س م�ستوى �لكتئاب لديهم.

فني�ة مناجاة النف��س Soliloquy: يقوم �لبط���ل يف هذه �لفنية بالتح���دث �إىل ذ�ته 
ب�س���وت مرتف���ع �أمام �جلمهور – مث���ل مناجاة هاملت لذ�ت���ه يف م�سرحية �سك�سبر– 
و��سفًا �مل�ساعر �لتي بد�خله مثل �ل�سعور باحلزن Sadness، �أو �لأمل Pain، �أو �لوحدة 
Loneliness، �أو �ل�سع���ور بالفر�غ Emptiness، معربًا عن �لأفكار و�ملعتقد�ت �لتي 
ت���دور بذهن���ه و�لأ�سي���اء �لتي ت�سغله يف �حلياة، ومن ثم ت�ساع���د هذه �لفنية �مل�سرت�سد 
عل���ى �إب���ر�ز م�ساعره و�أفكاره �لدفينة وجعلها تطفو �إىل �ل�سطح Surface؛ مما يتيح 
معرف���ة �ل�سر�عات �لد�خلية �لتي تتو�ج���د د�خل �مل�سرت�سد وي�ساعد يف حل م�سكالته 

 .(Sokoloff, 2007, p.28)

ويرج���ع �لباح���ث ��ستخد�م���ه له���ذه �لفني���ة نظرً���ا لأهميته���ا يف �لتنفي����س عن 
�ملكبوت���ات �ملوج���ودة بد�خ���ل �لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعل���م حي���ث ي�سه���م �لتنفي����س 
�لنفع���ايل هنا يف �لتخل�س من �ملكبوتات �لد�خلية لديهم وخف�س م�ستوى �ل�سغوط 

�لتي يتعر�سون لها مما قد ي�سهم يف خف�س م�ستوى �لكتئاب لديهم.

فني�ة امل�راآة Mirror technique: يت���م ��ستخ���د�م فنية �مل���ر�آة يف �لغالب للمر�سى 
�لذي���ن يو�جه���ون �سعوبة يف تقدمي �أنف�سهم حيث يقوم هنا �أح���د �أفر�د �لأنا �مل�ساعدة 
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Auxiliary ego بالتط���وع و�أد�ء دور بط���ل �لرو�ي���ة يف حني يقوم �لبطل مب�ساهدته 
،وك���اأن �لبط���ل هن���ا يرى نف�سه يف م���ر�آة حيث ي�ساه���د بنف�سه من ي���وؤدي دوره ويج�سد 
�سخ�سيت���ه يف مو�ق���ف معين���ة متعلق���ة بحياته، يف حني يق���وم بع�س �لأن���و�ت �مل�ساعدة 
�لآخرين باأد�ء �أدو�ر �لأ�سخا�س ذوي �ل�سلة بالبطل مثل �لأب، �أو �لأم، ومن ثم تعك�س 
�مل�سرحي���ة هن���ا حياة �لبطل، ويقوم �لبطل بني �حلني و�لآخر بالتعقيب على �أد�ء �لأنا 
�مل�ساعد �لذي يج�سد �سخ�سيته، فمثالً يقول: �أنا حقًا �أت�سرف مثل هذ�، �أو لي�س هذ� 
م���ا �سع���رت به، وم���ن ثم ت�ساعد ه���ذه �لفنية �ملري����س يف �حل�سول عل���ى نظرة جديدة 
ح���ول �سلوك���ه، و�لتع���رف عل���ى م�سكالت���ه �خلا�سة مما ق���د ي�سهم يف �إيج���اد حلول لها 

 (Baim et al. ,2007; Fonseca, 2004; Moreno,1994)

ويرج���ع �لباح���ث ��ستخد�م���ه له���ذه �لفنية نظرً���ا لأهميتها يف زي���ادة ��ستب�سار 
�مل�سرت�س���د بذ�ت���ه وم�ساعدته يف �لك�سف عن م�سكالته حيث يرى �مل�سرت�سد نف�سه هنا 
ب�س���ورة �أك���ر و�سوحً���ا وكاأن���ه ينظر يف مر�آة مما ق���د ي�سهم يف م�ساعدت���ه يف �لتخل�س 
من �مل�سكالت �لتي يعاين منها وت�سبب له �لكتئاب بعد �أن �أ�سبح �أكر ��ستب�سارًا بها.

فنية املتجر ال�سحري Magic shop technique: �ملتجر �ل�سحري هو متجر يقوم 
�ملخ���رج بفتح���ه، �أو �أح���د �أع�س���اء �لفريق حتت �إ�س���ر�ف �ملخرج، وفي���ه ي�ستطيع �أع�ساء 
�لفريق �سر�ء بع�س �ل�سفات �لنف�سية Psychological qualities، �أو �خل�سائ�س 
Characteristics �لت���ي ي�سعرون �أنهم يفتق���رون �إليها مثل �جلر�أة Audacity، �أو 
�لتعاط���ف Empathy، �أو غرهم���ا من �ل�سفات �لأخ���رى، ويتم �لتفاو�س بخ�سو�س 
طريق���ة �لبي���ع و�ل�سر�ء حيث ميكن للم�سرتي �أن يح�سل عل���ى �ل�سفة �لتي يحتاجها 
ويدف���ع مقاب���ل له���ا �سفة �أخ���رى ميتلكها، وتب���د�أ �جلل�سة �لت���ي تت�سمن فني���ة �ملتجر 
�ل�سحري بالإحماء Warming– up، ثم يقوم �ساحب �ملتجر بو�سف �ملتجر و�لدعاية 
ل���ه قائ���الً عل���ى �سبيل �ملث���ال: �أنا �ساح���ب �ملتجر �ل�سح���ري حيث �ألتقي هن���ا بزبائني ، 
وت�ستطي���ع هن���ا �أن ت���رى جميع �ل�سلع �جلذ�ب���ة حيث يحتوي �ملتجر عل���ى �لعديد من 
�ل�سفات و�خل�سائ�س �لطيبة ومن يريد �ل�سر�ء عليه �أن يدخل �ملتجر ويختار �ل�سفة 
�لت���ي يحتاجه���ا، ث���م بعد ذلك يدخل �لزب���ون �ملتجر ويبحث عن �لنوعي���ة �ملنا�سبة له، 
ث���م تبد�أ مرحلة �لتفاو����س Negotiation بخ�سو�س �ل�سفة �لتي يختارها �لزبون، 
في�ساأل���ه مث���الً �ساحب �ملتجر: مل���اذ� �خرتت هذه �ل�سفة بالتحدي���د؟، وهل ت�سعر �أنك 
بالفع���ل تفتق���ر �إليه���ا؟، وم���ا هي �ملو�ق���ف �لتي مررت به���ا وتدل عل���ى �حتياجك لهذه 
�خلا�سي���ة، �أو �ل�سف���ة؟، ث���م بع���د ذل���ك يطل���ب �ساح���ب �ملتجر م���ن �لزبون دف���ع �سفة 
 (Barbour,1992; Leveton,1992; .ميتلكها يف مقابل �ل�سفة �لتي قام ب�سر�ئها

 Rustin & Olsson,1993; Verhofstadt– Deneve,2000)
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ويرج���ع �لباح���ث ��ستخد�م���ه له���ذه �لفني���ة نظرً���ا لأهميته���ا يف �لتع���رف عل���ى 
�لتعل���م  ذوو �سعوب���ات  �لتالمي���ذ  �لت���ي يحتاجه���ا  �لنف�سي���ة  �ل�سف���ات و�خل�سائ����س 
ويفتق���رون �إليه���ا يف حياته���م، وم�ساعدته���م عل���ى �كت�سابه���ا مم���ا قد ي�سه���م يف تدعيم 
�سخ�سيتهم وتقويتها، وبالتايل قد ي�سهم ذلك يف زيادة مقاومتهم لل�سغوط �لنف�سية 

�لتي يتعر�سون لها وت�سبب �لكتئاب لهم. 

فني�ة املناق�س�ة Discussion: ت�ستخ���دم فني���ة �ملناق�س���ة يف �لدر�م���ا �لنف�سي���ة يف 
�لغال���ب بع���د قيام بطل �لرو�ية بلع���ب �لدور و�أد�ء �مل�سكلة �خلا�سة به حيث يتم �إجر�ء 
حو�ر ومناق�سة بني �ملخرج وبطل �لرو�ية وبقية �أع�ساء �لفريق من �أجل �إبد�ء �لر�أي 
يف �مل�سكل���ة �خلا�س���ة بالبط���ل وتبادل �خلرب�ت و�قرت�ح حل���ول لها، ومن ثم ميكن من 
خ���الل فني���ة �ملناق�سة �لرتكيز على �لت�سرف���ات و�لأفكار �خلاطئة �لتي ت�سهم يف زيادة 
معدلت �لكتئاب لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم مما ميكنهم من �لوقوف على 
�أخطائه���م و�نته���اج �سب���ل جديدة يف حياته���م، ومن ثم يوؤدي ذل���ك �إىل حل �لكثر من 

�مل�سكالت �مل�سببة لالكتئاب لديهم.

ثانًيا: االكتئاب لدى ذوي �سعوبات التعلم 
معدالت االنت�سار:

 �إن م�سكل���ة �لكتئ���اب ل تقت�س���ر عل���ى جن�س مع���ني، �أو مرحل���ة عمرية معينة، 
فهي تتو�جد لدى �لذكور و�لإناث، �لأطفال و�ملر�هقني و�ل�سباب وكبار �ل�سن، وتفيد 
�لدر��س���ات �أن مع���دلت �نت�س���ار �لكتئ���اب لدى �لأطف���ال �لذين ت���رت�وح �أعمارهم من
�أن مع���دلت  ت���رت�وح م���ن 2 ٪ �إىل 3٪ م���ن جمم���وع �ل�سك���ان، كم���ا  )6 - 11( عامً���ا 
�ل�سك���ان �إىل 8٪ م���ن جمم���وع  ت���رت�وح م���ن ٪6  �ملر�هق���ني  ل���دى  �نت�س���ار �لكتئ���اب 
(Hammen & Rudolph, 1996)، وتزد�د معدلت �نت�سار �لكتئاب لدى �ل�سباب 
عنها لدى كبار �ل�سن، فيبلغ معدل �نت�سار �لكتئاب لدى �لأفر�د يف �لفئة �لعمرية من 
�سن )18: 29( عامًا ثالثة �أ�سعاف معدلت �نت�سار �لكتئاب لدى �لأفر�د يف �سن )60( 
عامًا فما فوق، وكذلك يزد�د �لكتئاب لدى �لإناث عنه لدى �لذكور حيث تبلغ معدلت 
�نت�سار �لكتئاب لدى �لإناث من )1.5( �سعف �إىل )3( �أ�سعاف معدلت �نت�سار �لكتئاب 
.(American Psychiatric Association,2013, p.165) �لذك���ور  ل���دى 

�أما بالن�سبة للتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم فت�سر نتائج �لعديد من �لدر��سات 
�أنه���م �سجل���و� م�ستوي���ات عليا من �لكتئاب و�مل���ز�ج �ل�سلبي وم�ستوي���ات منخف�سة من 
 (Heath & Ross, 2000; Lackaye et al., 2006; Maag & ملز�ج �لإيجابي�
 Reid, 2006; Martinez & Semrud– Clikerman, 2004; Sundheim

.& Voeller, 2004)
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وي�س���ر كولبول���و يف نتائ���ج در��ست���ه Koulopoulou (2010) �لتي ت�سمنت 
عين���ة بلغ���ت )421( طف���الً م���ن �لأطف���ال ذوي �سعوب���ات �لتعل���م مبع���دل )292( ذكرًا، 
و)129( �أنث���ى تر�وح���ت �أعماره���م م���ن )7( �إىل )14( �سن���ة �إىل �رتفاع مع���دلت �نت�سار 
�لكتئ���اب ل���دى �لأطف���ال ذوي �سعوب���ات �لتعل���م حي���ث ك���ان22.1٪ من �لأطف���ال ذوي 

�سعوبات �لتعلم يعانون من �لكتئاب.

�سعوب���ات  ذوي  �لتالمي���ذ  ل���دى  �لكتئ���اب  �نت�س���ار  مع���دلت  كان���ت  كم���ا 
�لعادي���ني                                                         �أقر�نه���م  ل���دى  �لكتئ���اب  �نت�س���ار  مع���دلت  ع���ن  �رتفاعً���ا  �أك���ر  �لتعل���م 
 (Maag & Reid,2006 ; Maag et al.,1992; Newcomer et al., 1995;

 ،Wright– Stawderman & Watson, 1992)

ويف ه���ذ� �ل�س���دد يذه���ب جاليجو�س و�آخ���رونGallegos et al. (2012)  يف 
نتائج در��ستهم �لتي ت�سمنت )130( طفالً من �لأطفال ذوي �سعوبات �لتعلم، و)130( 
طف���الً من �لأطفال �لعاديني �لذين يدر�س���ون باملد�ر�س �ملك�سيكية �إىل �رتفاع م�ستوى 
�لكتئ���اب ل���دى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم مقارنة بالأطفال �لعاديني حيث بلغت 
مع���دلت �نت�س���ار �لكتئاب ل���دى �لأطف���ال ذوي �سعوبات �لتعل���م )32٪( مقابل)٪18( 

لالأطفال �لعاديني. 

ويتف���ق ذل���ك مع نتائج �لعديد من �لدر��س���ات �لتي تناولت �لكتئاب لدى ذوي 
�سعوب���ات �لتعل���م حيث تر�وحت معدلت �نت�سار �لكتئاب لديهم من )26٪ - 40٪( يف 
 (Rock, Fessler, & Church, 1997; Wright– Strawderman در��س���ات

& Watson, 1992)

مم���ا �سب���ق يت�سح �رتفاع مع���دلت �نت�سار �لكتئاب ل���دى ذوي �سعوبات �لتعلم 
مقارن���ة باأقر�نه���م �لعادي���ني، ويرج���ع �لباح���ث ذل���ك �إىل �رتف���اع مع���دلت �ل�سغ���وط 
�لنف�سي���ة و�لجتماعية �مل�ساحبة ل�سعوبة �لتعل���م �لتي يتعر�سون لها �سو�ء يف �ملنزل، 
 (Raskind, Goldberg Higgins, & أو �ملدر�س���ة، وه���ذ� م���ا توؤك���ده �لدر��س���ات�

Herman,1999 ; Shaywitz et al., 1999)

اأ�سباب االكتئاب لدى ذوي �سعوبات التعلم.
يتعر����س �لتالمي���ذ ذوو �سعوب���ات �لتعل���م للعدي���د م���ن �ل�سغ���وط �لنف�سي���ة 
و�حلياتي���ة �س���و�ء د�خل �ملدر�سة، �أو خارجها مما يوؤثر عليه���م بال�سلب ويجعلهم �أر�سًا 
خ�سب���ة لالإ�ساب���ة بال�سطر�ب���ات �لنف�سي���ة و�لجتماعي���ة، وم���ن ثم ي���رى �لباحث �أن 
م�سكل���ة �لكتئ���اب لدى ذوي �سعوبات �لتعلم ل تع���ود �إىل �سبب بعينه ولكنها تعود �إىل 
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جمموع���ة م���ن �لأ�سب���اب �لتي �أحتدت فيما بينه���ا و�أدت �إىل �إ�سابته���م بالكتئاب، ومن 
�أهم هذه �لأ�سباب:

 �لأفك���ار �ل�سلبي���ة �ملوجودة لدى ذوي �سعوب���ات �لتعلم حيث يعتقد �لكثر من 
�لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعل���م �أنه���م �أ�سخا����س منب���وذون، ل قيمة له���م يف �ملجتمع، 
يت�سم���ون بت���دين �لق���در�ت �لعقلية مم���ا يجعله���م يتعر�سون خلطر �لكتئ���اب، ويتفق 
ذل���ك م���ع م���ا ذه���ب �إلي���ه Heath (1995) م���ن �أن �لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعل���م 
ميلك���ون �لعدي���د م���ن �لأفك���ار �ل�سلبية عن �أنف�سهم؛ مم���ا يوؤدي �إىل �رتف���اع م�ستويات 
�لكتئاب لديهم مثل �عتقادهم �أنهم �أقل من ذويهم �لعاديني، و�أن قدر�تهم حمدودة، 

و�أن �لظروف د�ئمًا ل ت�سر كما يتمنون.

 Social competence �لجتماعي���ة  �لكف���اءة  يف  �لق�س���ور  يع���د  كذل���ك 
ت���وؤدي �إىل ح���دوث �لكتئ���اب ل���دى �لتالمي���ذ   deficitم���ن �سم���ن �لأ�سب���اب �لت���ي 
ذوي �سعوب���ات �لتعل���م، فق���د �أظه���رت �لدر��س���ات �أن �لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعل���م 
�سجل���و� م�ستوي���ات علي���ا م���ن �لق�س���ور يف �لكف���اءة �لجتماعي���ة وم�ستوي���ات علي���ا من 
�ل�سع���ور بالوح���دة �لنف�سي���ة مقارنة باأقر�نه���م �لعاديني، كما �أنهم ي�سع���رون بالرف�س 
�لجتماع���ي من قب���ل �أقر�نهم �لعاديني، ويعانون من �لق�سور يف �ملهار�ت �لجتماعية
 (Margalit & Effrati, 1996; Kavale & Fomess, 1996; Tur–

 Kasspa, Weisel, & Segev, 1998)

 Kistner et al. (1999); Sergin (2000), ويف هذ� �ل�سدد يتفق كل من 
و�ل�سع���ور  �لجتماعي���ة  �لكف���اءة  يف  �لق�س���ور  �أن   Shah and Morgan (1996)
بالرف����س �لجتماع���ي يع���د�ن م���ن �سم���ن م�سبب���ات �لكتئ���اب حي���ث ي���رى �لتالمي���ذ 
�ملكتئب���ون �أنف�سه���م مرفو�س���ني �جتماعيً���ا من قب���ل �أقر�نهم �لعاديني د�خ���ل �ملدر�سة، 
ويعتق���دون �أنه���م غ���ر كفء من �لناحي���ة �لجتماعي���ة ويو�جهون ق�سورً���ا يف �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة، وي���رى معلموه���م �أنه���م �أق���ل مه���ارة م���ن �لناحي���ة �لجتماعي���ة مقارنة 

باأقر�نهم �لعاديني. 

ويف ه���ذ� �ل�س���دد يوؤك���د مر�س���ر Mercer (2004) يف نتائ���ج در��ست���ه �لت���ي 
ت�سمنت عينة بلغت )83( طالبًا من �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم تر�وحت �أعمارهم 
م���ن )13( �إىل )17( عامً���ا �أن �لتالمي���ذ ذوو �سعوبات �لتعلم �لأكر �كتئابًا يرون �أنهم 
�أقل كفاءة �جتماعية وعاطفية مقارنة بالتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم �لأقل �كتئابًا، 
كما �أن �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم �لأكر �كتئابًا �أقل ر�سا عن �لدعم �لجتماعي 
�ملقدم لهم و�أكر معاناة من �أحد�ث �حلياة �ل�ساغطة مقارنة بالتالميذ �لأقل �كتئابًا.
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و�أي�سً���ا يعد �لف�سل �لدر��س���ي Academic failure من �سمن �لأ�سباب �لتي 
ت���وؤدي �إىل �ل�سع���ور بالكتئ���اب ل���دى ذوي �سعوب���ات �لتعل���م حي���ث مي���ر �لتالميذ ذوو 
�سعوب���ات �لتعل���م بالعديد م���ن جتارب �لف�سل د�خ���ل �ملدر�سة مما ي�سب���ب لهم �ل�سعور 
بالكتئ���اب ويف �أغل���ب �لأحيان يحتلون �أدن���ى ذيل �لقائمة بني زمالئهم مما يوؤدي �إىل 
 Firmin, Hwang, Copella, سعوره���م بالكتئ���اب، ويوؤكد ذلك فرمني و�آخرون�
and Clark (2004) حيث يذهبون �أن �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم �أكر تعر�سًا 
للف�س���ل د�خ���ل �ملدر�س���ة من �أقر�نهم �لعادي���ني مما ي�سهم يف زي���ادة م�ستويات �لكتئاب 

لديهم.

ويذه���ب �سيدري���دز Sideridis (2007) يف نتائ���ج در��ست���ه �لت���ي ح���اول فيها 
�لتع���رف عل���ى �أ�سب���اب �لكتئاب ل���دى ذوي �سعوب���ات �لتعلم و�لتي ق���ام بتطبيقها على 
عين���ة بلغ���ت )104( تالمي���ذ م���ن ذوي �سعوب���ات �لتعل���م مت �ختيارهم م���ن بني )900( 
طالب من تالميذ �ل�سفني �خلام�س و�ل�ساد�س �أن �لف�سل يف حتقيق �ملهام ي�سكل عامل 
�سغط قوي على �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم مما يوؤدي �إىل زيادة �سعورهم بتدين 

مفهوم �لذ�ت وعدم �لقدرة على �لجناز وبالتايل يوؤدي �إىل �إ�سابتهم بالكتئاب.

وبالإ�ساف���ة �إىل ذل���ك تع���د �لإ�س���اءة جتاه �لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعلم من 
�سم���ن م�سبب���ات �لكتئاب، فيذهب بون����س Pons, et al. (2014) �أن �لتالميذ ذوي 
�سعوب���ات �لتعل���م كثرً���ا ما يتعر�س���ون ل�سوء �ملعاملة مم���ا يجعلهم عر�س���ة لالإ�سابة 
 Govindshenoy and Spencer ببع�س �ل�سطر�بات �ل�سلوكية و�لنف�سية، ويوؤكد
(2007) �أن هناك عالقة �رتباطية موجبة بني �سوء �ملعاملة و�ل�سطر�بات �لنف�سية 
 Anthony (2000) و�لعاطفي���ة لدى �لأفر�د ذوي �سعوبات �لتعلم، ويذهب �أنتوين
�أن���ه يف كث���ر م���ن �لأحيان يتم �إخفاء ح���الت �لإ�ساءة �لتي يتعر�س له���ا �لتالميذ ذوو 
�سعوب���ات �لتعل���م د�خل �ملد�ر�س بالرغم من �لآثار �لنف�سي���ة �ل�سيئة �لتي ترتتب على 
ه���ذه �لإ�س���اء�ت �ملتكررة، ويف هذ� �ل�سدد توؤكد �لعديد م���ن �لدر��سات �أن �لإ�ساءة �لتي 
يتعر����س له���ا �لفرد يف حياته من قبل �لآخرين تعد من �أه���م �لأ�سباب �لتي توؤدي �إىل 
 (Creydt, 2010;Hegarty,2011 ; Goldstein, ,Safaeian, حدوث �لكتئاب

 Garrod, Finamore, Kellogg– spadt, 2008; Sen,2009)

اأعرا�س االكتئاب 
مل يع���رتف �لباحث���ون باإ�ساب���ة �لأطف���ال، �أو �ملر�هق���ني بالكتئ���اب �إل موؤخرً���ا 
ولك���ن  بالكتئ���اب  �ملر�هق���ة  قب���ل  �لأطف���ال  ي�س���اب  �أن  �لكلينكي���ون  ��ستبع���د  فق���د 
�لأبح���اث �لت���ي �أجري���ت بوج���ه ع���ام من���ذ �لعق���د �ل�سابع م���ن �لق���رن �ملا�سي بين���ت �أن 
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�لت���ي ت�سك���ل زمل���ة �لكتئ���اب  �ملر�هق���ني يط���ورون فع���الً �لأعر�����س  �لأطف���ال قب���ل 
)عبد �خلالق وعبد �لغني، 2013، �س 108(.

ويق�س���م بع����س �لباحث���ني �أعر�����س �لكتئ���اب �إىل �أعر�����س نف�سي���ة و�أعر�����س 
نف����س ج�سدية،وت�سم���ل �لأعر�����س �لنف�سي���ة: �مل���ز�ج �ملكتئ���ب، �لأفك���ار �ل�سلبي���ة ع���ن 
بالذن���ب،  �ل�سع���ور  �لجتماع���ي،  �لن�سح���اب  �لتهي���ج،  �لت�س���اوؤم،  و�لآخري���ن،  �ل���ذ�ت 
�أفك���ار �مل���وت، يف ح���ني ت�سم���ل �لأعر��س �لنف����س ج�سدية ��سط���ر�ب �لن���وم، و�ل�سكاوي 
جه���د �أي  ب���ذل  عن���د  و�لتع���ب  �ل���وزن،  وتغ���ر  �ل�سهي���ة  و��سط���ر�ب  �جل�سدي���ة، 

.(Brumback & Weinberg, 1990) 

وق���د حدد �لدلي���ل �لت�سخي�سي و�لإح�سائي �خلام����س لال�سطر�بات �لنف�سية 
 DSM –5 (2013)�خل�سائ����س �ملمي���زة لنوبة �لكتئ���اب �لأ�سا�سي يف وجود خم�سة، 
�أو �أك���ر م���ن �لأعر�����س �لآتية ت�ستمر لأ�سبوعني ب�سرط وج���ود �ملز�ج �ملكتئب وفقد�ن 

�لهتمام باملتعة.
م���ز�ج مكتئ���ب �أغلب �ليوم تقريبًا ي�ستدل عليه من خالل �لتقرير �لذ�تي مثل ( 1)

)�أ�سعر باحلزن(، �أو من خالل مالحظة �لآخرين مثل )يبدو عليه �لبكاء(.
نق�س و��سح يف �ل�سعور باملتعة و�ل�سرور يف كل، �أو �أغلب �لأن�سطة )كما تبينها ( 2)

�لتقارير �لذ�تية، �أو مالحظة �لآخرين(.
�نخفا����س و��س���ح يف �لوزن بدون رجيم، �أو زيادة يف �ل���وزن )تغر �أكر من ٪5 ( 3)

من وزن �جل�سم يف �ل�سهر، �أو نق�س، �أو زيادة يف �ل�سهية تقريبًا كل يوم(.
�لأرق تقريبًا كل يوم.( 4)
تاأخ���ر حرك���ي نف�س���ي يالحظه �لآخ���رون ول يقت�س���ر هذ� �لتاأخ���ر على جمرد ( 5)

م�ساعر ذ�تية بعدم �ل�ستقر�ر .
�ل�سعور بالتعب وفقد�ن �لطاقة يوميًا تقريبًا.( 6)
�ل�سعور بعدم �لأهمية و�ل�سعور �ملبالغ فيه بالذنب وي�ستمر هذ� �ل�سعور يوميًا ( 7)

تقريبًا ولي�س جمرد �ل�سعور بتوبيخ �لذ�ت، �أو �ل�سعور بالتاأثر لأنه مري�س.
�نخفا�س �لقدرة على �لرتكيز، �أو �لتفكر مع فقد�ن �ملقدرة على �تخاذ �لقر�ر ( 8)

تقريبً���ا كل ي���وم )ي�ست���دل عل���ى ذلك من خ���الل �لتقرير �لذ�ت���ي، �أو مالحظة 
�لآخرين(.

�لتفكر يف �ملوت، �أو �لنتحار بدون خطة حمددة للتنفيذ.( 9)
�لأعر��س ل تناظر حمكات �لنوبة �ملختلطة.( 10)
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ل ت�سبب �لأعر��س �أ�سى �إكلينيكي جوهري، �أو �نخفا�س يف �لأد�ء �لجتماعي، ( 11)
�أو �ملهني، �أو غرها من جمالت �أد�ء �ملهمات.

ل تع���ود ه���ذه �لأعر�����س �إىل تن���اول مادة، �أو عق���ار ي�ساء ��ستخد�م���ه، �أو حلالة ( 12)
مر�سية عامة مثل زيادة �إفر�ز �لغدة �لدرقية.

ل تع���ود ه���ذه �لأعر�����س ب�سب���ب فق���د�ن �سخ����س عزي���ز ب�سب���ب �مل���وت مث���الً، ( 13)
�أو تت�س���م ب�سع���ف وظيف���ي و��س���ح مث���ل �أعر�����س �لذه���ان، �أو �لتاأخ���ر �لنف����س 

(American Psychiatric Association.,2013)حركي

 World Health Organization يف ح���ني تذك���ر منظمة �ل�سح���ة �لعاملي���ة 
(2012) �أن �أعر�����س �لكتئ���اب تتمث���ل يف �لآت���ي: �مل���ز�ج �ملكتئ���ب، فق���د�ن �لهتمام، �أو 
�ملتع���ة، �نخفا����س �لطاقة، م�ساع���ر �لذنب، �نخفا�س قيمة �ل���ذ�ت، ��سطر�ب �لنوم، �أو 

�ل�سهية، �نخفا�س �لرتكيز، �لتفكر يف �لنتحار. 

ويق�س���د بالأعر��س �لكتئابية يف �لبح���ث �حلايل تلك �لأعر��س �لتي يقي�سها 
 Full Length CDI 2:SR مقيا����س كوفاك����س لكتئ���اب �ل�سغار يف طبعت���ه �لثاني���ة
Kovacs (2011) حيث ت�سمن هذ� �ملقيا�س معظم �لأعر��س �لتي وردت يف �لدليل 
�لت�سخي�س���ي و�لإح�سائ���ي، وكذل���ك �لأعر�����س �لتي وردت يف تعري���ف منظمة �ل�سحة 
�لعاملي���ة، ومتثل���ت �لأعر�����س �لت���ي يقي�سه���ا �ملقيا����س يف �لآت���ي: �ملز�ج �ملكتئ���ب ،فقد�ن 
�ل�سع���ور باملتع���ة، �لأرق، �لت�س���اوؤم، �نخفا����س قيمة �ل���ذ�ت، م�ساعر �لذن���ب، �لتفكر يف 
�لنتح���ار، �نخفا����س �لرتكيز،�لعزل���ة و�ل�سع���ور بالوح���دة، �إهمال �لو�جب���ات �ملنزلية، 
�ل�سع���ور بالتع���ب وفق���د�ن �لطاق���ة، ��سطر�ب���ات �ل�سهي���ة، �ل�سع���ور ب���الآلم �جل�سدية، 
�سع���ف �مل�سارك���ات �ملدر�سية، �سوء �لأد�ء �لدر��س���ي، �سعوبة �لتذكر، وقد مت توزيع هذه 
�لأعر�����س عل���ى �أربعة �أعر�����س رئي�سة هي:ع���دم �لفعالي���ة، �مل�سك���الت �لبين�سخ�سية، 

�لتقدير �ل�سلبي للذ�ت، �ملز�ج �ل�سلبي و�لأعر��س �جل�سمية.

خطورة االكتئاب لدى ذوي �سعوبات التعلم:
لق���د ن���ادى �لعدي���د م���ن �لباحث���ني �إىل �س���رورة حت�س���ني م�ست���وى �لكتئ���اب 
ل���دى ذوي �سعوب���ات �لتعل���م نظرً���ا للخط���ورة �لت���ي ت�سكله���ا م�سكل���ة �لكتئ���اب ل���دى 
 (Atkinson ,2015; Conway,2004; Gallegos,2008 ; �لفئ���ة.  ه���ذه 
 Holladay,2007; Lewis, Bell, and Gillanders,2007; Mackay and

Wilson,2007)
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ذوو  �لتالمي���ذ  منه���ا  يع���اين  �لت���ي  �مل�سك���الت  �أخط���ر  م���ن  �لكتئ���اب  فيع���د 
�لنتح���ار                                      �إىل  ت���وؤدي  �لت���ي  �لرئي�س���ة  �لأ�سب���اب  م���ن  يع���د  فه���و  �لتعل���م  �سعوب���ات 

(Fleischmann, Bertolote, Belfer, & Beautrais, 2005)

 Daniel et al. (2006); Lewinsohn, Rohde ويف ه���ا �ل�س���دد يتف���ق كل م���ن 
and Seeley (1993) على �أن �لتالميذ �لذين يعانون من م�سكالت �أكادميية �أكر 

عر�سة خلطر �لنتحار من �أقر�نهم �لذين ل يعانون من نف�س �مل�سكالت.

 ويوؤك���د ذل���ك McBride and Siegel (1997) حي���ث يذهب���ا �أن �لتالميذ 
ذوي �سعوبات �لتعلم �أكر عر�سة خلطر �لنتحار من �أقر�نهم �لعاديني، ولذلك فاإن 
علم���اء �لنف�س �ملدر�سي ينادون ب�سرورة فهم �لأعر��س �لكتئابية لدى ذوي �سعوبات 
�لتعل���م يف مرحل���ة مبكرة م���ن �لعمر و�لعمل على عالج ه���ذه �لأعر��س لوقايتهم من 

(Miller & Eckert,2009) خطر �لنتحار

وت�س���ر �لإح�سائي���ات �حلكومية �ل�سادرة يف �لولي���ات �ملتحدة �لأمريكية لعام 
)2000( �أن �لكتئ���اب ه���و �أكر �لأ�سباب �سيوعًا �لتي ت���وؤدي �إىل �لنتحار بني �لأطفال 
و�ملر�هق���ني حي���ث بلغت معدلت �لنتح���ار �لناجتة عن �لكتئ���اب يف �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكي���ة ب���ني �لأطف���ال و�ملر�هق���ني �لذي���ن تر�وح���ت �أعمارهم م���ن )10- 18( عامًا 

.(Anderson,2002) 1833( حالة �نتحار(

�ملع���ريف  �لأد�ء  عل���ى  �سلبيً���ا  تاأثرً���ا  �لكتئ���اب  ي�سك���ل  ذل���ك  �إىل  وبالإ�ساف���ة 
�لكتئ���اب  �أن  �لدر��س���ات  فت�س���ر   ،Cognitive functioning �لتالمي���ذ  ل���دى 
 ،(Burt, Zembar & Niederehe, 1995) يوؤث���ر عل���ى �لذ�ك���رة تاأثرً���ا �سلبيً���ا
 .(Calhoun & Mayes,2005) �إبط���اء �سرع���ة معاجل���ة �ملعلوم���ات  �إىل  وي���وؤدي 
 long– term memory (King & Caine,ويوؤث���ر عل���ى �لذ�ك���رة طويل���ة �مل���دى
�لتعل���م                                                               �سعوب���ات  ذوي  ل���دى  و�لجن���از  �لتعل���م  عل���ى  �لق���درة  يع���وق  كم���ا   .1996)

. (Nelson & Harwood,2011)

كم���ا �أن �لكتئ���اب ي�سه���م يف زي���ادة مع���دلت �لتغيب ع���ن �لدر��سة، وي���وؤدي �إىل 
فق���د�ن �لد�فعي���ة نح���و �لتعل���م، وزي���ادة م�ستوي���ات �لع���دو�ن ل���دى �لتالمي���ذ، وزي���ادة 
 (Bell– Dolan, Reaven & مع���دلت �ل�سلوك �لتخريبي د�خل �ل�س���ف �لدر��سي

. Peterson, 1993; Speirer, Sherak, Hirsch & Cantwell, 1995)
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�ملدر�س���ي  �لأد�ء  عل���ى  �سلبيً���ا  تاأثرً���ا  �لكتئ���اب  يوؤث���ر  ذل���ك  �إىل  وبالإ�ساف���ة 
يف  وي�سه���م  �لأ�سري���ة  و�لعالق���ات  بالأق���ر�ن  �لعالق���ات  عل���ى  يوؤث���ر  كم���ا  للتالمي���ذ 
�سع���ف �لتح�سي���ل �لدر��س���ي، ويف كث���ر م���ن �لأحيان ي���وؤدي �إىل �لت�سرب م���ن �لتعليم                                                      

.(Bhatia & Bhatia, 2007)

مم���ا �سب���ق يت�س���ح �أن �لكتئ���اب لدى ذوي �سعوب���ات �لتعلم يحم���ل �لعديد من 
�ملخاطر جتاه �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم حيث يوؤثر �سلبيًا على �أد�ئهم �لأكادميي، 
كم���ا يوؤث���ر عليه���م م���ن �لنو�ح���ي �ملعرفي���ة، و�ل�سلوكي���ة، و�لنفعالي���ة، و�لجتماعي���ة 
مم���ا ي�ستدع���ي �لتو�س���ع يف خدم���ات �لتدخل �ملبك���ر �لتي تقدم لهم م���ن �أجل �حلد من 

م�ستويات �لكتئاب لديهم.

اأ�ساليب عالج االكتئاب
نظرً���ا لتز�ي���د م�سكل���ة �لكتئاب ل���دى ذوي �سعوب���ات �لتعلم مقارن���ة باأقر�نهم 
�لعادي���ني ح���اول �لكث���ر م���ن �لباحثني خف����س م�ستوي���ات �لكتئاب لدى ه���ذه �لفئة، 
وق���د تع���ددت �لأ�ساليب و�لط���رق �لعالجية �لتي حاول �لباحث���ون من خاللها خف�س 
م�ستوي���ات �لكتئ���اب ل���دى ذوي �سعوبات �لتعل���م، ول �سك �أن �لباح���ث يف جمال عالج 
�لكتئ���اب ل���دى فئة ذوي �سعوبات �لتعلم يج���ب �أن يكون ملمًا بهذه �لطرق �لعالجية 
على �ختالف مو�سوعاتها و�سروبها حتى يكون و�عيًا ومت�سبعًا باأهم �لطرق �لعالجية 
�لت���ي ت�ستخ���دم يف ع���الج �لكتئاب ل���دى ذوي �سعوبات �لتعلم، ومن ب���ني �لطرق �لتي 

�أثبتت فعاليتها يف خف�س م�ستوى �لكتئاب لدى ذوي �سعوبات �لتعلم:

 Atkinson (2015)لع���الج �ملعريف �ل�سلوكي، ويف هذ� �ل�سدد قام �تكين�سون�
بدر��س���ة مو�سوعه���ا: �لعالج �ملع���ريف و�ل�سلوكي، هدفت �لدر��س���ة �إىل خف�س م�ستوى 
�لكتئ���اب ل���دى �لتالميذ ذوي �سعوب���ات �لتعلم، وقد تكونت عين���ة �لدر��سة من )70( 
طالبً���ا م���ن �لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعل���م مت تق�سيمه���م �إىل ثالث���ة جمموع���ات 
عالجي���ة: جمموعة تلقت �لعالج �ل�سلوكي، و�ملجموعة �لأخرى تلقت �لعالج �ملعريف، 
�أما �ملجموعة �لثالثة تلقت برنامج للعالج �ملعريف �ل�سلوكي، وقد �أ�سفرت �لدر��سة عن 
�لعدي���د م���ن �لنتائ���ج من �أهمها: فعالي���ة �لعالج �ملعريف �ل�سلوك���ي يف حت�سني م�ستوى 

�لكتئاب لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.

كم���ا قام���ت هولد�ي Holladay (2007) بدر��س���ة مو�سوعها �لعالج �ملعريف 
�ل�سلوك���ي �جلمعي ل���دى �لأفر�د ذوي �سعوب���ات �لتعلم �ملعرفية، هدف���ت �لدر��سة �إىل 
�ختب���ار فعالية �لعالج �ملعريف �ل�سلوك���ي �جلمعي يف خف�س كل من �لغ�سب و�لكتئاب 
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و�لقلق، وحت�سني جودة �حلياة لدى عينة من �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم �ملعرفية، 
وق���د تكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن )17( تلميذًا وتلميذة م���ن �لتالمي���ذ ذوي �سعوبات 
�لتعل���م �ملعرفي���ة، مت تق�سيمه���م �إىل جمموعت���ني: جمموعة عالجي���ة تكونت من )8( 
تالمي���ذ م���ن ذوي �سعوب���ات �لتعل���م �ملعرفية مبعدل )2 ذك���ور، و6 �إن���اث(، وجمموعة 
�ملقارن���ة و��ستمل���ت عل���ى )9( تالمي���ذ م���ن ذوي �سعوبات �لتعل���م �ملعرفي���ة، وقد تلقى 
�أفر�د �ملجموعة �لعالجية برنامج معريف �سلوكي جمعي ��ستمر ملدة )9( جل�سات، وقد 
�أ�سفرت �لدر��سة عن جمموعة من �لنتائج من �أهمها: فعالية �لعالج �ملعريف �ل�سلوكي 

�جلمعي يف خف�س م�ستوى �لكتئاب و�لقلق لدى تالميذ �ملجموعة �لعالجية.

وق���ام لوي����س و�آخ���رون Lewis, Bell, and Gillanders (2007) بدر��سة 
مو�سوعها: �إد�رة �لأمل �ملزمن لدى �لأفر�د ذوي �سعوبات �لتعلم، هدفت �لدر��سة �إىل 
خف�س �أعر��س �لقلق و�لكتئاب لدى �سيدة من ذوي �سعوبات �لتعلم، وحت�سني جودة 
�حلياة لديها، وكانت �ل�سيدة تبلغ من �لعمر )32( عامًا، وتعاين من �لقلق و�لكتئاب، 
و�آلم ج�سدي���ة مزمن���ة ��ستم���رت مل���دة )16( �سهرًا، وق���د مت تعري�س �ل�سي���دة ملجموعة 
م���ن �جلل�س���ات �لعالجية ��ستخدم فيها �لع���الج �ملعريف �ل�سلوكي حي���ث ��ستمر �لعالج 
مل���دة )4( �أ�سه���ر مبع���دل جل�سة و�ح���دة يف �لأ�سبوع، وق���د �أ�سفرت �لدر��س���ة عن �لعديد 
م���ن �لنتائج م���ن �أهمها: �نخفا�س �أعر�����س �لقلق و�لكتئ���اب، و�لآلم �جل�سدية لدى 

�ل�سيدة .

وبالإ�ساف���ة �إىل �لع���الج �ملع���ريف �ل�سلوك���ي ��ستخ���دم بع����س �لباحث���ني �لع���الج 
�لجتماع���ي �لنفعايل، فقامت غاليغو����س Gallegos (2008) بدر��سة مو�سوعها: 
من���ع قل���ق و�كتئ���اب �لطفول���ة: �ختب���ار فعالي���ة برنام���ج مدر�س���ي يف �ملك�سي���ك، هدفت 
�لدر��س���ة �إىل �لتدخ���ل �ملبك���ر لتح�س���ني �أعر�����س �لقلق و�لكتئاب ل���دى جمموعة من 
�لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعل���م و�لتالميذ �لعاديني ،وقد تكون���ت عينة �لدر��سة من 
)1030( تلميذً���ا وتلمي���ذة م���ن �لتالمي���ذ �مللتحق���ني مبد�ر�س �سم���ال �ملك�سيك مبعدل 
)131( طالبً���ا وطالب���ة م���ن ذوي �سعوب���ات �لتعلم يف ح���ني كان بقية �أف���ر�د �لعينة من 
�لأف���ر�د �لعادي���ني، وت���ر�وح �أعم���ار �أفر�د �لعين���ة م���ن )9: 11( عامًا، وق���د مت تعري�س 
�أف���ر�د �لعين���ة لربنامج �جتماعي �نفع���ايل ��ستخدم فيه فني���ات: �ل�سرتخاء، �لتعامل 
م���ع �ل�سعوب���ات، �لتفك���ر �لإيجاب���ي، مه���ار�ت �لتعامل م���ع �لآخرين، وق���د مت تطبيق 
�لربنام���ج يف ثم���ان مد�ر����س، و��سرتك يف �لتطبيق )16( معلمً���ا، و�أجريت �ملتابعة بعد 
�ست���ة �أ�سه���ر من �لتطبي���ق، وقد �أ�سفرت �لدر��س���ة عن �لعديد من �لنتائ���ج من �أهمها: 
فعالية �لربنامج �لجتماعي �لنفعايل يف خف�س م�ستويات �لكتئاب و�لقلق لدى كل 

من �لتالميذ �لعاديني وذوي �سعوبات �لتعلم.
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�مله���ار�ت  عل���ى  �لتدري���ب  �لباحث���ني  بع����س  ��ستخ���دم  ذل���ك  �إىل  وبالإ�ساف���ة 
�لجتماعي���ة خلف����س م�ستوي���ات �لكتئاب ل���دى ذوي �سعوب���ات �لتعلم، فق���ام كونو�ي 
Conway(2004) بدر��س���ة مو�سوعه���ا: تقيي���م �لتدريب على �مله���ار�ت �لجتماعية 
لل�سب���اب ذوي �سعوب���ات �لتعل���م. هدف���ت �لدر��س���ة �إىل �ختبار فعالي���ة برنامج تدريبي 
للمهار�ت �لجتماعية يف حت�سني �ملهار�ت �لجتماعية وخف�س م�ستوى �لكتئاب لدى 
�لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعلم، وقد تكونت عينة �لدر��سة من )53( تلميذًا وتلميذة 
م���ن �لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعل���م )19 م���ن �لإناث، 34 م���ن �لذكور( بل���غ متو�سط 
�أعماره���م )16.54( عامً���ا، وق���د مت تق�سيمه���م �إىل جمموعت���ني: جمموع���ة جتريبي���ة 
قو�مه���ا )43( تلميذً���ا، وجمموع���ة �سابط���ة قو�مه���ا )10( تالمي���ذ حي���ث مت تعري�س 
�أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبية لربنام���ج Walker للتدريب على �مله���ار�ت �لجتماعية، 
وق���د �أ�سف���رت �لدر��سة عن �لعديد من �لنتائج من �أهمها: فعالية �لربنامج �لتدريبي 
يف خف�س م�ستوى �لكتئاب وحت�سني �ملهار�ت �لجتماعية لدى �لأفر�د ذوي �سعوبات 

�لتعلم.

كم���ا ح���اول بع����س �لباحث���ني �جلمع ب���ني �أكر م���ن طريقة عالجي���ة خلف�س 
م�ستويات �لكتئاب لدى ذوي �سعوبات �لتعلم، ويف هذ� �ل�سدد قامت ماكاي وويل�سون 
متع���دد  �لع���الج  جن���اح  مو�سوعه���ا:  بدر��س���ة   Mackay and Wilson (2007)
�لتخ�س�س���ات ل�سخ�س ذي �سعوبات تعلم يع���اين من ��سطر�ب �لكتئاب �لعام، هدفت 
�لدر��س���ة �إىل خف����س ��سط���ر�ب �لكتئاب �لعام لدى �سيدة م���ن ذوي �سعوبات �لتعلم، 
وكانت �ل�سيدة تدعى جانيت Janette يف �لع�سرينات من عمرها تعاين من ��سطر�ب 
�لكتئاب �لعام، ومتلك تاريخي عائلي من �لإ�سابة بالكتئاب حيث كان و�لدها يعاين 
م���ن �لكتئ���اب بالإ�ساف���ة �إىل بع�س �أف���ر�د �أ�سرتها، وبالإ�ساف���ة �إىل معاناة جانيت من 
�لكتئ���اب كان���ت م�ساب���ة بال�سل���ل �لدماغ���ي، وت�سر عل���ى عكازين، وقد تلق���ت جانيت 
برنامج عالجي مركز متعدد �ملحاور جمع بني �لعديد من �لطرق �لعالجية: �لعالج 
�ملع���ريف �ل�سلوك���ي، و�لع���الج بالف���ن، و�لع���الج بال�سدم���ات �لكهربائي���ة بالإ�ساف���ة �إىل 
�لع���الج �لجتماع���ي �لذي ركز على روؤية �لأ�سدقاء �لقد�م���ى و�لتفاعل مع �لآخرين، 
و�لتن���زه م���ع �أف���ر�د �لعائلة، وقد �أ�سف���رت �لدر��سة ع���ن: جناح �لربنام���ج �لعالجي يف 

خف�س م�ستوى �لكتئاب لدى �ل�سيدة.

 الدراما النف�سية كاأ�سلوب عالجي لالكتئاب:
تعد �لدر�ما �لنف�سية �إحدى �لطرق �لفعالة يف عالج �لكتئاب نظرًا لأنها تتيح 
للفرد فر�سة �لتنفي�س �لنفعايل و�لتعبر عن �مل�سكالت و�ملكبوتات �ملوجودة لديه يف 

م�ستوى �لالوعي و�إخر�جها �إىل م�ستوى �لوعي.
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وياأخ���ذ �لتنفي����س �لعديد م���ن �لأ�سكال فقد يكون يف �سورة بك���اء Crying، �أو 
 ،Genuine and prolonged laughter يف �س���ورة �سحك حقيقي وطويل �لأم���د
وهك���ذ� تع���د �لدر�ما �لنف�سية طريق���ة ميكن من خاللها م�ساع���دة �لفرد يف �لتخل�س 
من �ل�سغوط �لتي ي�سعر بها عن طريق م�ساعدته يف �لتعبر عما يجي�س بد�خله من 

.(Fisher, 2007) م�ساعر، �أو م�سكالت

ويوؤك���د Karataş (2014) يف ه���ذ� �ل�س���دد �أن �لدر�م���ا �لنف�سي���ة تع���د �إحدى 
�لط���رق �لعالجي���ة �لفعال���ة �لت���ي ميكن م���ن خالله���ا تطهر �لف���رد نف�سيً���ا، وتعديل 
�سلوكه �إىل �لأف�سل وم�ساعدته على �لتخل�س من �لأفكار و�مل�ساعر �ل�سلبية، وتطوير 
�لأفكار �ملنطقية لديه، و�إتاحة �لفر�سة له لإعادة �أد�ء �مل�سكالت �لتي يعاين منها بدلً 

من �لقت�سار على �حلديث عنها فقط. 

وم���ن ث���م ي�ستطي���ع �لف���رد م���ن خ���الل �لدر�م���ا �لنف�سي���ة �إع���ادة �أد�ء �مل�سكالت 
�لت���ي ت�سب���ب له �لكتئاب ب�س���ورة حية �أمام �ملعالج �لنف�سي و�أم���ام جمهور �حلا�سرين 
مم���ا ي�ساع���ده يف �ل�ستب�س���ار بهذه �مل�سكالت وي�سهم يف حله���ا وبالتايل يوؤدي ذلك �إىل 

�لتخل�س من �لأعر��س �لكتئابية �لتي ي�سعر بها.

ونظرً���ا لأهمي���ة �لدر�م���ا �لنف�سي���ة يف عالج �لكتئ���اب ��ستخدمه���ا �لعديد من 
�لباحث���ني فق���ام كل م���ن Beli, Rahgoien and Rahgozar (2012) بدر��س���ة 
مو�سوعه���ا: �آث���ار �لدر�م���ا �لنف�سية على �لكتئاب ب���ني �سي���د�ت ذو�ت ��سطر�ب عقلي 
مزم���ن، هدفت �لدر��س���ة �إىل خف�س م�ستويات �لكتئاب ب���ني جمموعة من �ل�سيد�ت، 
وق���د تكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن )30( �سي���دة م�ساب���ة بالكتئ���اب مت تق�سيمه���ن �إىل 
�أف���ر�د  جمموعت���ني: جمموع���ة جتريبي���ة وجمموع���ة �سابط���ة، حي���ث مت تعري����س 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة من �ل�سي���د�ت لربنامج در�ما نف�سية ��ستم���ل على )12( جل�سة، 
وق���د ��ستم���ر �لربنام���ج مل���دة �ست���ة �أ�سابيع مبع���دل جل�ست���ني يف �لأ�سب���وع �لو�حد، وقد 
�أ�سف���رت �لدر��س���ة عن جمموعة م���ن �لنتائج من �أهمه���ا: فعالية �لدر�م���ا �لنف�سية يف 

خف�س م�ستويات �لكتئاب لدى �سيد�ت �ملجموعة �لتجريبية.

وقام���ت Hamamci (2006) بدر��س���ة مو�سوعه���ا: �جلم���ع ب���ني �لدر�م���ا 
�لنف�سي���ة و�لع���الج �ملع���ريف �ل�سلوك���ي لع���الج �لكتئ���اب �لب�سي���ط، هدف���ت �لدر��سة �إىل 
�ملقارن���ة بني �لدر�ما �لنف�سية و�لعالج �ملعريف �ل�سلوكي يف خف�س م�ستويات �لكتئاب، 
وق���د تكون���ت عين���ة �لدر��سة م���ن )31( طالبًا م���ن طالب �جلامع���ات مت تق�سيمهم �إىل 
ث���الث جمموع���ات: جمموعة �لع���الج بالدر�م���ا �لنف�سي���ة، وجمموعة �لع���الج �ملعريف 
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�ل�سلوك���ي، وجمموع���ة �سابط���ة: وق���د �أ�سف���رت �لدر��س���ة ع���ن فعالية كل م���ن �لدر�ما 
�لنف�سية و�لعالج �ملعريف �ل�سلوكي يف خف�س �لكتئاب، ومل توجد فروق د�لة �إح�سائيًا 

بني �لطريقتني يف خف�س �لكتئاب مما يدل على متتعهما بنف�س �لفعالية.

كما قام Kalkan and Osman (2005) بدر��سة مو�سوعها: �مل�سنون ودور 
�لتمري����س ورح���الت �حلياة: در��سة �لدر�ما �لنف�سية �جلماعي���ة، هدفت �لدر��سة �إىل 
خف����س م�ستوي���ات �لكتئ���اب و�لقلق لدى جمموعة من كبار �ل�س���ن، وقد تكونت عينة 
�لدر��س���ة م���ن )11( متطوعً���ا من �لأ�سخا�س كب���ار �ل�سن �لذين يعان���ون من �لكتئاب 
و�لقلق ويعي�سون يف �إحدى دور رعاية �مل�سنني، وقد مت تعري�سهم ل )18( جل�سة در�ما 
نف�سية جماعية مبعدل جل�سة و�حدة يف �لأ�سبوع، وقد �أ�سفرت �لدر��سة عن جمموعة 
من �لنتائج من �أهمها: فعالية �لدر�ما �لنف�سية يف خف�س م�ستويات �لكتئاب و�لقلق 

لدى �أفر�د �لعينة.

مما �سبق يت�سح من خالل ما مت عر�سه من �إطار نظري ودر��سات �سابقة �رتفاع 
 (Gallegos et al.,2012; مع���دلت �نت�س���ار �لكتئ���اب ل���دى ذوي �سعوب���ات �لتعل���م

 Koulopoulou,2010 ;Mammarella et al.,2014)

كم���ا يت�س���ح تن���وع �لط���رق و�لأ�سالي���ب �لعالجي���ة �لت���ي ��ستخدم���ت يف خف�س 
م�ستوي���ات �لكتئ���اب ل���دى ذوي �سعوب���ات �لتعل���م، حي���ث ��ستخدمت بع����س �لدر��سات 
�لدر��س���ات  بع����س  و��ستخدم���ت   ،(Atkinson ,2015) �ل�سلوك���ي  �ملع���ريف  �لع���الج 
�لع���الج �لجتماع���ي �لنفع���ايل(Gallegos,2008)، و��ستخدم���ت بع����س �لدر��سات 
بع����س  و��ستخدم���ت   ،(Conway,2004) �لجتماعي���ة  �مله���ار�ت  عل���ى  �لتدري���ب 
�أك���ر م���ن طريق���ة عالجي���ة                                                                        ب���ني  �ل���ذي جم���ع  �لع���الج متع���دد �ملح���اور  �لدر��س���ات 

.(Mackay & Wilson,2007)

ويت�س���ح �أي�سًا �أن �لدر�ما �لنف�سية تع���د �إحدى �لطرق �لعالجية �لفعالة �لتي 
 (Beli, Rahgoien & Rahgozar ,2012; ت�ستخدم يف خف�س م�ستوى �لكتئاب

 Hamamci,2006 ;Kalkan & Osman , 2005)

ونظرً���ا لفعالية �لدر�م���ا �لنف�سية يف خف�س م�ستوي���ات �لكتئاب، و�سالحيتها 
 (Akinsola & Udoka , 2013) �ملدر�س���ة  �س���ن  يف  �لأف���ر�د  م���ع  لال�ستخ���د�م 

��ستخدمها �لباحث يف �لبحث �حلايل.
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فرو�ص البحث:
ثم �ساغ �لباحث فرو�س �لبحث على �لنحو �لتايل:

ترتفع معدلت �نت�سار �لكتئاب لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.( 1)
 توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائيًا بني رتب درجات �لتالمي���ذ ذوي �سعوبات �لتعلم ( 2)

�أف���ر�د �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�سابطة عل���ى مقيا�س �لكتئ���اب يف �لقيا�س 
�لبعدي ل�سالح �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لجتاه �لأف�سل.

توج���د فروق د�ل���ة �إح�سائيًا بني رت���ب درجات �لتالمي���ذ ذوي �سعوبات �لتعلم ( 3)
�أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى مقيا����س �لكتئ���اب يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي 

و�لبعدي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي يف �لجتاه �لأف�سل.
ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائيً���ا ب���ني رت���ب درج���ات �لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات ( 4)

�لتعلم �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س �لكتئاب يف �لقيا�سني �لبعدي 
و�لتتبعي.

اإجراءات البحث:
ت�سمن �لبحث �لإجر�ء�ت �لآتية:

اأوالً املنهج امل�ستخدم: 
ه���و �ملنه���ج �لتجريب���ي �لذي يخترب فعالي���ة برنامج �لدر�م���ا �لنف�سية )متغر 
م�ستق���ل( يف خف����س �أعر�����س �لكتئ���اب )متغر تابع( ل���دى عينة م���ن �لتالميذ ذوي 

�سعوبات �لتعلم.

 ثانًيا عينة البحث:
تكون���ت �لعينة �لكلي���ة للدر��سة من )120( تلميذًا من �لتالميذ ذوي �سعوبات 
�لتعل���م �مللتحق���ني بربنام���ج �سعوبات �لتعل���م مبد�ر����س �لرتبية و�لتعلي���م مبحافظة 
�لطائف باململكة �لعربية �ل�سعودية، وكانت هذه �ملد�ر�س هي: عبادة بن �ل�سامت، �أبي 
ب���ن كع���ب، �لبحر �لأحمر، �مللك في�س���ل، �لأحنف بن قي�س، �لثقاف���ة، قي�س بن عا�سم، 
حن���ني، ح���ر�ء، �أبو�سفيان �لثقفي، عبد �هلل بن �لعبا����س، �جلاحظ، �لعزيزية، وج ،�مللك 
عب���د �لعزيز، حممد بن عب���د �لوهاب،جممع �لأمر حممد،�ملغرة بن �سعبة، �حل�سن 

بن �لهيثم،همام بن �حلارث.

 يف ح���ني تكون���ت �لعين���ة �خلا�س���ة بالبح���ث �لتطبيقي���ة م���ن )20( تلميذًا من 
�لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعل���م �مللتحقني بربنام���ج �سعوبات �لتعل���م مبدر�سة �مللك 
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في�س���ل �لبتد�ئي���ة وقد تر�وحت �أعمارهم �لزمنية من )9– 11( عامًا، ومت تق�سيمهم 
�إىل جمموعتني مت�ساويتني: جتريبية و�سابطة بحيث تكونت كل جمموعة من )10( 

تالميذ من ذوي �سعوبات �لتعلم،وفقًا لل�سروط �لآتية.
�أن يكون �أفر�د �لعينة من �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.( 1)
�أن يكون م�ستوى �لكتئاب لدى �أفر�د �لعينة مرتفع.( 2)
�أل يكونو� قد تلقو� �أي بر�مج �إر�سادية، �أو عالجية.( 3)

وق���د مت ��ستخ���د�م �ختبار م���ان وتني Mann Whitney ملجان�س���ة �أفر�د �ملجموعتني 
�لتجريبية و�ل�سابطة من حيث �ملتغر�ت �لآتية: 

العم�ر الزمن�ي: تر�وح���ت �لأعم���ار �لزمني���ة لأف���ر�د �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة 1 1)
و�ل�سابط���ة م���ن )9: 11( عامً���ا، وبلغ���ت قيم���ة )Z( ب���ني رت���ب �أعم���ار �أف���ر�د 
�ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�سابطة )– 0.183( وهي غ���ر د�لة مما يدل على 

جتان�سهم يف هذ� �ملتغر.
مغام�ل الذكاء: بلغت قيمة )Z( بني رتب درجات �أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية 1 2)

و�ل�سابط���ة يف م�ست���وى �لذكاء )– 0.215( على مقيا�س �ستانفورد بينيه �لعرب 
للذكاء )�لطبعة �لر�بعة(: �إعد�د حنوره )2001(، وهي غر د�لة مما يدل على 

جتان�سهم يف هذ� �ملتغر.
م�س�توى �س�عوبات التعلم: بلغت قيمة )Z( بني رتب درجات �أفر�د �ملجموعتني 1 3)

�لتجريبي���ة و�ل�سابط���ة )– 0.232( عل���ى مقيا����س �سعوب���ات �لتعل���م: �إع���د�د 
�ل�سرطاوي )1995(، وهي غر د�لة مما يدل على جتان�سهم يف هذ� �ملتغر. 

امل�س�توى االجتماع�ي الثقايف لالأ�س�رة: بلغت قيم���ة )Z( بني رتب درج���ات �أفر�د 1 4)
�ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�سابط���ة )– 0.142( عل���ى ��ستم���ارة تقدير �لو�سع 
�لجتماعي �لثقايف لالأ�سرة يف �لبيئة �ل�سعودية: �إعد�د/ من�سي و�أحمد، تقنني 
�ل�سربيني و�أبو �ل�سعود )2013(، وهي غر د�لة مما يدل على جتان�سهم يف هذ� 

�ملتغر. 
�أف���ر�د 1 )) �لتعل���م  �سعوب���ات  ذوي  �لتالمي���ذ  جمان�س���ة  مت  االكتئ�اب:  م�س�توى 

�ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�سابط���ة يف م�ست���وى �لكتئ���اب قب���ل �لتطبي���ق – 
م���ن خ���الل �لطبعة �لثاني���ة من قائم���ة كوفاك����س Kovacs (2011) لكتئاب 
�ل�سغ���ار �لتقري���ر �لذ�ت���ي �ملطول: تعريب و�إعد�د �لباح���ث – حتى ميكن رد �أي 
تغ���ر�ت يف �لفروق بعد �لتطبيق بني �أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة 
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يف م�ست���وى �لكتئاب �إىل �ملتغر �مل�ستقل )برنامج �لدر�ما �لنف�سية(، و�جلدول 
�لآتي يو�سح قيمة )Z( وم�ستوى �لدللة للتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم �أفر�د 

�ملجموعتني: �لتجريبية، و�ل�سابطة على مقيا�س �لكتئاب قبل �لتطبيق.
جدول )1( 

قيمة )Z( وم�ستوى الداللة للتالميذ ذوي �سعوبات التعلم اأفراد املجموعتني التجريبية، وال�سابطة 
على مقيا�س االكتئاب قبل التطبيق، حيث )ن= 20(

العددالمجموعةاألبعاد
متوسطات 

الرتب
مجموع 
الرتب

Z مستوى الداللةقيمة

عدم الفعالية
1010.35103.50الضابطة

0.912 غير دالة– 0.116
1010.65106.50التجريبية

المشكالت البينشخصية
1011.30113الضابطة

0.579 غير دالة– 0.631
109.7097التجريبية

المشكالت الوظيفية
1010.70107الضابطة

0.153 –
0.878
غير دالة 1010.30103التجريبية

التقدير السلبي للذات
109.7097الضابطة

0.633 –
0.527
غير دالة 1011.30113التجريبية

المزاج السلبي
1010100الضابطة

0.392 –
0.695
غير دالة 1011110التجريبية

المشكالت االنفعالية
109.6096الضابطة

0.693 –
0.488
غير دالة 1011.40114التجريبية

الدرجة الكلية
1010.35103.50الضابطة

0.114 –
0.909
غير دالة 1010.65106.50التجريبية

يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�سابق �أنه ل توجد فروق د�لة �إح�سائيًا بني رتب درجات 
�لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم �أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة على مقيا�س 
�لكتئ���اب باأبع���اده يف �لقيا�س �لقبلي مما يدل على جتان�سهم يف م�ستوى �لكتئاب قبل 

�لتطبيق.

ثالًثا: اأدوات البحث:

1 -Kovacs (2011) الطبع�ة الثاني�ة م�ن قائمة كوفاك�س الكتئ�اب ال�س�غار
)�لتقري���ر �لذ�ت���ي �ملط���ول( Full Length CDI 2:SR / تعري���ب و�إعد�د 

�لباحث:
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اأوالً ال�سورة االأ�سلية من املقيا�س:
�أر�دت ماري���ا كوفاك����س من �إعد�د �لطبعة �لثانية م���ن قائمة كوفاك�س لكتئاب 
�ل�سغ���ار Children’s Depression Inventory 2 (CDI– 2) مو�كب���ة �أح���دث 
م���ا تو�س���ل �إليه �لعل���م يف جمال قيا����س �لكتئاب، وت�سل���ح �لطبعة �لثاني���ة من قائمة 
كوفاك����س لكتئ���اب �ل�سغ���ار(CDI– 2) للتطبي���ق على �لأطف���ال و�ملر�هقني بدءًا من 

عمر)7- 17( عامًا.

وتعد �لطبعة �لثانية من قائمة كوفاك�س (CDI–2) �سورة مطورة من قائمة 
�كتئ���اب �ل�سغ���ار �لأوىل (CDI) �لت���ي �أعدتها كوفاك�س ع���ام Kovacs (1981)، مع 

وجود �لعديد من �لفروق بني �لطبعتني:

 الفرق بني الطبعة االأوىل والثانية من قائمة كوفاك�س الكتئاب ال�سغار: 

مت �إ�ساف���ة عب���ار�ت جدي���دة يف �لطبع���ة �لثاني���ة (CDI– 2)، وح���ذف وتعدي���ل - 1
.(CDI)بع�س �لعبار�ت �لقدمية �لتي وردت يف �لطبعة �لأوىل

مت �إ�سافة مقايي�س جديدة يف �لطبعة �لثانية(CDI– 2)، فقد تكونت �لطبعة - 2
�لأوىل (CDI) من �سورة و�حدة ��ستملت على )27( بندًا تقي�س �لكتئاب لدى 
�لأطف���ال �ل�سغ���ار، �أما �لطبع���ة �لثانية (CDI– 2) ��ستمل���ت على �أربعة �سور: 
�ل�س���ورة �لأوىل )�لتقري���ر �لذ�تي �ملط���ول( وت�سم )28( بندً���ا، �ل�سورة �لثانية 
)�لتقري���ر �لذ�ت���ي �ملخت�سر( وت�ستمل على)12( بندً���ا، �ل�سورة �لثالثة )خا�سة 
بالو�لدين( وت�ستمل على )17( بندًا، �ل�سورة �لر�بعة )خا�سة باملعلم( وت�ستمل 
عل���ى )12( بندًا،وق���د ق���ام �لباحث يف �لبحث �حلايل بتعري���ب �ل�سورة �خلا�سة 

بالتقرير �لذ�تي �ملطول.
 مت �إ�ساف���ة �أبع���اد جديدة: فقد كان مقيا����س (CDI) يف طبعته �لأوىل )1981( - 3

 (CDI– 2: Self– أح���ادي �لبع���د، يف ح���ني ��ستم���ل �لتقري���ر �لذ�ت���ي �ملط���ول�
(Report م���ن قائم���ة Kovacs (2011) لكتئاب �ل�سغ���ار على �أبعاد جديدة 
حيث تكون من مقيا�سني فرعيني ينبثق منهما �أربعة �أبعاد �أ�سا�سية، وفيما يلي 

و�سف للتقرير �لذ�تي �ملطول.

و�س���ف �لتقري���ر �لذ�تي �ملطول(CDI– 2:SR) يف �لطبع���ة �لثانية لقائمة كوفاك�س 
Kovacs (2011) لكتئاب �ل�سغار

يتكون �لتقرير �لذ�تي �ملطول (CDI– 2:SR) من )28( عبارة مت�سمنة يف مقيا�سني 
فرعي���ني هم���ا: �مل�سك���الت �لوظيفي���ةFunctional Problems ويتك���ون م���ن )13( 
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عب���ارة، و�مل�سك���الت �لنفعالي���ة Emotional Problems ويتك���ون م���ن )15( عبارة، 
وينبثق من �ملقيا�سني �لفرعيني �أربعة �أبعاد هم:

1 -Ineffectiveness عدم الفعالية
، ويتك���ون هذ� �لبع���د من )8( عبار�ت، ومن �أمثلة عبار�ت هذ� �لبعد: ل �أ�سعر �إطالقًا 

I never have fun at school باملتعة د�خل �ملدر�سة
2 -Interpersonal Problems امل�سكالت البين�سخ�سية

، ويتكون هذ� �لبعد من )5( عبار�ت ،ومن �أمثلة عبار�ت هذ� �لبعد: �أنا مهم لأ�سرتي 
I am important to my family

3 -Negative Self– Esteem التقدير ال�سلبي للذات
، ويتك���ون ه���ذ� �لبع���د م���ن )6( عبار�ت ،وم���ن �أمثلة عبار�ت ه���ذ� �لبعد: �أك���ره نف�سي.                  

I hate myself

4 - Negative Mood/Physical اجل�س�مية  واالأعرا��س  ال�س�لبي  امل�زاج 
Symptoms

، ويتك���ون ه���ذ� �لبع���د م���ن )9( عبار�ت ،،وم���ن �أمثلة عب���ار�ت هذ� �لبع���د: �أ�سعر يوميًا 
برغبتي يف �لبكاء. I feel like crying everyday، و�ل�سكل �لآتي يو�سح �ملقيا�س 

باأبعاده �ملختلفة.
 )�لدرجة �لكلية(

 )28( عبارة
 

 
             )�مل�سكالت �لوظيفية(           )�مل�سكالت �لنفعالية(

                     )13( عبارة                )15( عبارة
   

     

ع����دم �ل��فع���الي����ة              �لتقدير �ل�سلبي       �ملز�ج �ل�سلبي             و�لأعر��س �جل�سمية
�مل�سكالت �لبين�سخ�سية         للذ�ت              

         )8( عبار�ت              )5( عبار�ت            )6( عبار�ت                     )9( عبار�ت
�سكل )1( �لتقرير �لذ�تي �ملطول(CDI 2:SR) من قائمة كوفاك�س لكتئاب �ل�سغار
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(CDI 2:SR) يف ن�سخت���ه   اخل�س�ائ�س ال�س�يكومرتية للتقري�ر الذات�ي املط�ول 
.Kovacs (2011) لأ�سلية�

قامت كوفاك�س Kovacs بتطبيق �ملقيا�س على عينة معيارية قدرها )1100( 
طفل ومر�هق من �لذكور و�لإناث ممن ترت�وح �أعمارهم �لزمنية من )7: 17( عامًا، 

وقد مت �ختيارهم من )26( ولية خمتلفة د�خل �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

ثبات املقيا�س
حل�س���اب ثب���ات �ملقيا�س ��ستخدم���ت كوفاك�س Kovacs طريق���ة �ألفا كرونباخ، 
وق���د بل���غ معام���ل ثب���ات �ألف���ا )0.91( للدرج���ة �لكلي���ة للمقيا����س، )0.85( للم�سكالت 
و�لأعر�����س  �ل�سلب���ي  للم���ز�ج   )0.75( �لوظيفي���ة،  للم�سك���الت   )0.83( �لنفعالي���ة، 
�جل�سمي���ة، )0.77( لتقدير �لذ�ت �ل�سلبي، )0.73( للم�سكالت �لبين�سخ�سية، )0.76( 

لعدم �لفعالية.

كم���ا ��ستخدم���ت كوفاك����س Kovacs طريق���ة �إع���ادة �لختب���ار حل�س���اب ثب���ات 
�ملقيا����س ع���ن طريق ح�س���اب معامل �أرتب���اط بر�سون ب���ني �لتطبيق���ني بفا�سل زمني 
ت���ر�وح م���ن �أ�سبوع���ني �إىل �أربع���ة �أ�سابي���ع، وق���د بل���غ معامل �لرتب���اط بطريق���ة �إعادة 
�لختب���ار )0.98( للدرج���ة �لكلية للمقيا����س، )0.98( للم�سك���الت �لنفعالية، )0.92( 
للم�سك���الت �لوظيفية، )0.97( للمز�ج �ل�سلبي و�لأعر��س �جل�سمية، )0.97( لتقدير 

�لذ�ت �ل�سلبي، )0.92( للم�سكالت �لبين�سخ�سية، )0.92( لعدم �لفعالية.

�سدق املقيا�س
حل�س���اب �س���دق �ملقيا�س ��ستخدم���ت كوفاك�س Kovacs �ل�س���دق �لتقاربي مع 
قائمة بيك لكتئاب �ل�سباب، وقد بلغ معامل �ل�سدق )0.37( للدرجة �لكلية للمقيا�س، 
)0.34( للم�سكالت �لنفعالي���ة، )0.28( للمز�ج �ل�سلبي و�لأعر��س �جل�سمية،)0.36( 
لع���دم �لفعالي���ة، )0.37( للم�سك���الت �لوظيفي���ة، )0.30( للم�سك���الت �لبين�سخ�سي���ة، 

)0.37( لتقدير �لذ�ت �ل�سلبي.

كما ��ستخدمت كوفاك�س �ل�سدق �لتقاربي مع مقيا�س كونرز لتقدير �ل�سلوك، 
وق���د بل���غ معام���ل �ل�س���دق )0.58( للدرج���ة �لكلي���ة للمقيا����س، )0.58( للم�سك���الت 
�لنفعالي���ة، )0.59( للم���ز�ج �ل�سلب���ي و�لأعر�����س �جل�سمي���ة،)0.44( لع���دم �لفعالي���ة، 
)0.50( للم�سك���الت �لوظيفي���ة، )0.44( للم�سك���الت �لبين�سخ�سي���ة، )0.38( لتقدي���ر 

�لذ�ت �ل�سلبي.
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كم���ا ��ستخدمت كوفاك�س Kovacs �ل�س���دق �لتميزي �لذي �أثبت متتع 
�ملقيا�س بال�سدق وقدرته على �لتمييز بني �لأ�سخا�س �ملكتئبني وغر �ملكتئبني. 

ثانًيا ال�سورة املعربة من التقرير الذاتي املطول اإعداد / الباحث
1 - Full Length CDI اأ�سباب تعريب الطبعة الثانية )التقرير الذاتي املطول 

(SR:2 م���ن قائمة كوفاك����س  Kovacs (2011)لكتئاب �ل�سغار يف �لبحث 
�حلايل

يع���د ه���ذ� �ملقيا�س من �أحدث �ملقايي�س �لت���ي مت �إعد�دها لقيا�س �لكتئاب لدى 	- 
�ل�سغار.

منا�سب���ة �ملقيا����س للتطبيق على �لتالمي���ذ ذوي �سعوبات �لتعل���م، فتعد قائمة ب- 
Children’s Depression Inventory يف  �ل�سغ���ار  كوفاك����س لكتئ���اب 
طبعتيها �لأوىل و�لثانية من �أكر �ملقايي�س �لتي ��ستخدمت لقيا�س م�ستويات 
�لكتئ���اب ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعل���م، فق���د مت ��ستخد�مه���ا عل���ى 
�سبي���ل �ملث���ال ل �حل�سر يف قيا�س �لكتئاب لدى ذوي �سعوبات �لتعلم يف در��سة 
 Heath ودر��سة ،(Sideridis ,2007) ودر��سة،Gallegos et al. ,2012 
(Ross,2000 &)، ودر��سة (Willcutt & Pennington, 2000)، ودر��سة 
.(Stanleyet et al. ,1997)، ودر��سة(Heath & Wiener,1996)،ودر��سة 

.(Wright– Stawderman&Watson,1992)

يعد هذ� �ملقيا�س منا�سبًا للفئة �لعمرية لأفر�د �لعينة يف �لبحث �حلايل حيث ج- 
�أن���ه ي�سل���ح للتطبيق على �لأفر�د �لذين ت���رت�وح �أعمارهم من )7 - 17( عامًا، 

وقد تر�وحت �أعمار عينة �لبحث �حلايل من )9 -11( عامًا.
ن���ال ه���ذ� �ملقيا����س �سهرة عاملي���ة و��سعة يف قيا����س �لكتئاب ل���دى �لأطفال، ويف د- 

ه���ذ� �ل�س���دد يذك���ر Sideridis (2007,530) �أن �لطبع���ة �لأوىل من قائمة 
كوفاك����س لكتئ���اب �ل�سغ���ار)CDI( مت ��ستخد�مها يف �أكر م���ن )380( در��سة 
ومت قيا�س �ل�سدق و�لثبات لها عدة مر�ت يف �لعديد من �لدر��سات،وبالإ�سافة 
�إىل ذل���ك مت تقن���ني �لطبع���ة �لأوىل م���ن �ملقيا����س على �لعديد م���ن �ملجتمعات 
 ،(Gallegos et al.,2012)وترجمت �إىل �لعديد من �للغات منها �لأ�سبانية
 ،(Saint– Laurent, 1990) و�لفرن�سية ،(Sideridis, 2007) و�ليونانية
و�ل�سيني���ة  (Lam,1999)، كم���ا قام غريب )1988( برتجمة �لطبعة �لأوىل 

�إىل �للغة �لعربية وتقنينها على عينة من �لأطفال �لعاديني.
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خطوات تعريب املقيا�س يف البحث احلايل:- 1
�ملط���ول                                    	-  �لذ�ت���ي  �لتقري���ر  برتجم���ة  �حل���ايل  �لبح���ث  يف  �لباح���ث  ق���ام 

 Kovacs كم���ا ورد يف �لطبع���ة �لثاني���ة من قائم���ة كوفاك�س (CDI– 2:SR)
(2011) �إىل �للغة �لعربية ثم قام بعر�س �ملقيا�س على عدد من �ملتخ�س�سني 
يف �للغة �لجنليزية �لذين �أكدو� �سالمة �لرتجمة مع �إبد�ء بع�س �ملالحظات 

�لتي �أخذ �لباحث بها.
قام �لباحث بعر�س �ملقيا�س على �ل�سادة �ملحكمني. ب- 
قام �لباحث باإجر�ء�ت �ل�سدق و�لثبات �لإح�سائي للمقيا�س.ج- 

�سدق وثبات املقيا�س يف �سورته املعربة- 2

�سدق املقيا�س: ج- 
اأوالً �سدق املحكمني

ق���ام �لباح���ث بعر����س �ملقيا����س عل���ى )10( حمكم���ني م���ن �ل�س���ادة �لأ�سات���ذة 
�ملتخ�س�س���ني يف جم���الت �ل�سح���ة �لنف�سي���ة و�لرتبي���ة �خلا�س���ة بجامعت���ي �لطائ���ف 
و�ملل���ك في�سل للحكم على عبار�ت �ملقيا�س،وحتدي���د مدى منا�سبتها لقيا�س �لكتئاب 
ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعلم يف �ملرحلة �لبتد�ئية د�خ���ل �ملجتمع �ل�سعودي، 
وق���د �أ�سف���ر ر�أي �ل�س���ادة �ملحكم���ني ع���ن �سالحي���ة �ملقيا����س للتطبيق مع �إب���د�ء بع�س 

�ملالحظات �لتي �أخذ بها �لباحث .

ثانًيا ال�سدق االإح�سائي 
ق���ام �لباح���ث يف �لبحث �حلايل بح�ساب �س���دق وثبات �ملقيا�س وذلك على عينة 
بلغت )480( تلميذًا من تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية منهم )120( تلميذًا من �لتالميذ 
ذوي �سعوب���ات �لتعل���م، و)360( تلميذً���ا م���ن �لتالمي���ذ �لعادي���ني �مللتحق���ني مبد�ر�س 
�لرتبية و�لتعليم مبحافظة �لطائف باململكة �لعربية �ل�سعودية، وكانت هذه �ملد�ر�س 
هي: عبادة بن �ل�سامت، �أبي بن كعب، �لبحر �لأحمر، �مللك في�سل، �لأحنف بن قي�س، 
�لثقافة، قي�س بن عا�سم، حنني، حر�ء، �أبو�سفيان �لثقفي، عبد �هلل بن �لعبا�س، �جلاحظ، 
�لعزيزية، وج ،�مللك عبد �لعزيز، حممد بن عبد �لوهاب،جممع �لأمر حممد،�ملغرة 
ب���ن �سعب���ة، �حل�س���ن ب���ن �لهيثم،هم���ام ب���ن �حل���ارث، وق���د ��ستخ���دم �لباح���ث يف ذلك:

�س�دق االت�س�اق الداخلي: مت ح�س���اب �سدق �لت�ساق �لد�خل���ي با�ستخد�م معامل 1 1
�رتب���اط بر�سون عن طريق ��ستخر�ج معام���ل �رتباط درجة كل عبارة بدرجة 
�لبع���د �لذي تنتمي �إليه، ثم ��ستخ���ر�ج معامل �رتباط درج�ة كل بعد بالدرجة 

�لكلية للمقيا�س. 
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جدول )2( 
معامالت الرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقيا�س حيث ن= 480

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

مستوى 
الداللة

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

مستوى 
الداللة

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

مستوى 
الداللة

10.650.01100.690.01190.680.01

20.670.01110.720.01200.690.01

30.750.01120.800.01210.750.01

40.750.01130.820.01220.750.01

50.780.01140.650.01230.820.01

60.770.01150.760.01240.800.01

70.750.01160.720.01250.800.01

80.800.01170.770.01260.750.01

90.790.01180.770.01270.800.01

280.780.01

جدول )3( 
معامالت الرتباط بني درجـة كل بعد والدرجة الكلية للمقيا�س حيث ن= 480

مستوى الداللةمعامل االرتباطالبعد

0.820.01عدم الفعالية

0.840.01المشكالت البينشخصية

0.830.01المشكالت الوظيفية

0.740.01التقدير السلبي للذات

0.840.01المزاج السلبي

0.790.01المشكالت االنفعالية

يت�س���ح م���ن �جلدول���ني �ل�سابق���ني �أن �ملقيا�س يتمت���ع بدرجة عالية م���ن �ل�سدق حيث 
كانت جميع �لعبار�ت د�لة عند م�ستوى 0.01.

�س�دق املح�ك: ق���ام �لباح���ث بح�س���اب �س���دق �ملح���ك �خلارج���ي للمقيا����س على 1 2
نف����س �لعين���ة �ل�سابقة ن = )480(، عن طريق ح�س���اب معامل �رتباط بر�سون 
ب���ني �ملقيا����س �حلايل، و�لقائمة �لعربي���ة لكتئاب �لأطفال �ملقنن���ة على �لبيئة 
�ل�سعودية �إعد�د / �لنفيعي و��سماعيل )2000(، وقد بلغ معامل �لرتباط بني 

�ملقيا�سني )0.92( مما يدل على متتع �ملقيا�س بدرجة عالية من �ل�سدق. 
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ب– ثبات املقيا�س: مت ح�ساب ثبات �ملقيا�س عن طريق:

1– معام�ل األف�ا كرونب�اخ: لق���د مت ��ستخ���د�م معام���ل �ألف���ا كرونب���اخ حل�س���اب 
معام���ل �لثب���ات جلمي���ع عبار�ت �ملقيا����س، وقد بلغ معام���ل ثبات �ألف���ا )0.83( للدرجة 
�لكلي���ة للمقيا����س، )0.86( للم�سك���الت �لنفعالي���ة، )0.84( للم�سك���الت �لوظيفي���ة، 
)0.82( للمز�ج �ل�سلبي و�لأعر��س �جل�سمية، )0.84( لتقدير �لذ�ت �ل�سلبي، )0.81( 

للم�سكالت �لبين�سخ�سية، )0.83( لعدم �لفعالية.

2– طريق�ة اإع�ادة االختبار: لقد مت �إجر�ء طريقة �إع���ادة �لختبار بفا�سل زمني 
مق���د�ره �أ�سبوع���ان، ومت ��ستخ���ر�ج معام���الت �لرتب���اط با�ستخد�م معام���الت �رتباط 
بر�س���ون، وق���د بلغ )0.87( للدرجة �لكلية للمقيا����س، )0.92( للم�سكالت �لنفعالية، 
)0.86( للم�سك���الت �لوظيفية، )0.88( للمز�ج �ل�سلبي و�لأعر��س �جل�سمية، )0.94( 

لتقدير �لذ�ت �ل�سلبي، )0.83( للم�سكالت �لبين�سخ�سية، )0.83( لعدم �لفعالية.

ال�سورة املعربة النهائية من املقيا�س:
تك���ون �ملقيا����س يف �سورت���ه �ملعرب���ة �لنهائي���ة م���ن )28( عب���ارة تقي����س م�ستوى 
�لكتئ���اب ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعل���م و�لتالمي���ذ �لعادي���ني، وق���د ت�سمن 

�ملقيا�س مقيا�سني فرعيني هما:
 1– امل�س�كالت الوظيفي�ة: ويتك���ون م���ن )13( عب���ارة، وي�سمل بعدي���ن �أ�سا�سيني هما: 
عدم �لفعالية ويت�سمن )8( عبار�ت، �مل�سكالت �لبين�سخ�سية ويت�سمن )5( عبار�ت .

2– امل�س�كالت االنفعالي�ة: ويتك���ون م���ن )15( عبارة، وي�سم���ل بعدي���ن �أ�سا�سيني هما: 
�لتقدي���ر �ل�سلب���ي لل���ذ�ت ويت�سم���ن )6( عبار�ت، �مل���ز�ج �ل�سلبي و�لأعر�����س �جل�سمية 

ويت�سمن )9( عبار�ت. 

وق���د ��ستم���ل كل بند من بنود �ملقيا�س على ثالث عبار�ت، ويطلب من �لتلميذ 
�ختي���ار عب���ارة و�ح���دة من �لعب���ار�ت �لثالثة بحيث تك���ون هذه �لعبارة �لت���ي يختارها 
�لتلمي���ذ تع���رب بدقة عم���ا ي�سعر به خ���الل �لأ�سبوعني �لآخرين، ويح�س���ل �لتلميذ يف 
كل بن���د عل���ى درجة ترت�وح من )�سفر: 2( حيث تدل �لدرجة )�سفر( على �خللو من 

�لأعر��س �لكتئابية وتدل �لدرجة )2( على وجود �لأعر��س �لكتئابية . 
 مثال: 

�– �أنام ليالً ب�سكل جيد.)�سفر(
ب– �أو�جه �سعوبة يف �لنوم يف كثر من �لليايل.)1(

ج– �أو�جه �سعوبة يف �لنوم كل ليلة.)2(
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مقيا�س �سعوبات التعلم اإعداد ال�سرطاوي ))1199
يه���دف ه���ذ� �ملقيا����س �إىل �لتعرف �ملبكر عل���ى �لتالميذ �لذين يعان���ون من �سعوبة يف 
�لتعل���م يف �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة، وذل���ك م���ن خ���الل تقدير �ملدر�س���ني ل�سل���وك �لتلميذ، 
ويتك���ون �ملقيا����س م���ن )50( عب���ارة موزعة على ثالثة �أبع���اد: �لبع���د �لأول �ل�سعوبات 
�لأكادميية، �لبعد �لثاين: �خل�سائ�س �ل�سلوكية، و�لبعد �لثالث: �ل�سعوبات �لإدر�كية 

�حلركية.

وقد قام معد �ملقيا�س بتطبيق �ملقيا�س على )826( طالبًا حل�ساب �سدق وثبات 
�ملقيا����س، وق���د حتقق للمقيا�س دللت �سدق مرتفع���ة حيث �عتمد يف تقدير �لتكوين 
�لفر�س���ي للمقيا����س عل���ى كل م���ن �ل�س���دق �لعامل���ي و�لت�س���اق �لد�خل���ي حي���ث كانت 
جمي���ع معامالت �لرتب���اط د�لة عند م�ستوى 0.01، كما �عتم���د �لباحث على �ل�سدق 
�لتالزم���ي من خالل ح�ساب معامل �رتب���اط بر�سون بني درجات عينة من �لتالميذ 
على �ملقيا�س �حلايل ومقيا�س مايكل ب�ست لت�سخي�س �سعوبة �لتعلم، وقد بلغ معامل 
�لرتب���اط)0.74(، كم���ا مت �لتحقق من ثبات �ملقيا�س با�ستخ���د�م طريقة �لفا كرونباخ 
وطريق���ة �لتجزئ���ة �لن�سفية لكل م���ن �لأبعاد �لثالثة و�لدرج���ة �لكلية، وقد تر�وحت 

معامالت �لثبات ما بني )0.90– 0.98(. 

�سدق وثبات املقيا�س يف البحث احلايل
ق���ام �لباح���ث يف �لبحث �حل���ايل بالتحقق من �سدق وثب���ات �ملقيا�س على عينة 
قدره���ا )60( طالبً���ا من �لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعلم �لذين يدر�س���ون يف �ملد�ر�س 
�لبتد�ئي���ة �حلكومي���ة مبحافظ���ة �لطائ���ف باململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودية، عل���ى �لنحو 

�لتايل:
�س�دق املقيا��س: مت �لتحق���ق م���ن �س���دق �ملقيا�س عن طري���ق �سدق �ملح���ك من خالل 
ح�س���اب معامل �رتباط بر�سون ب���ني �ملقيا�س �حلايل ومقيا�س مايكل ب�ست ل�سعوبات 
�لتعلم، �إعد�د/ �ملطري )2006(، وقد بلغ معامل �لرتباط بني درجات �لتالميذ على 
مقيا����س مايك���ل ب�ست ل�سعوبات �لتعلم و�ملقيا�س �حل���ايل )0.79( وهو معامل �رتباط 

مرتفع مما يدل على متتع �ملقيا�س بال�سدق.

ثب�ات املقيا��س: مت �لتحقق من ثبات �ملقيا����س با�ستخد�م طريقة �لف���ا كرونباخ، وقد 
تر�وح���ت معام���الت �لثب���ات للمقيا�س لك���ل بعد من �لأبع���اد �لثالثة و�لدرج���ة �لكلية 

للمقيا�س من )0.75– 0.84( مما يدل على متتع �ملقيا�س بالثبات.
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3– مقيا��س �س�تانفورد بيني�ه العرب لل�ذكاء )الطبع�ة الرابعة1، تعري�ب وتقنني/ 
حنوره )12001.

يع���د مقيا����س �ستانفورد بينيه )ط����4( �متد�د ملقيا�س �ستانف���ورد بينيه )ط�3(   
�ل���ذى �أع���ده لوي����س ترم���ان ومودمري���ل، وق���د مت ح�ساب ثب���ات �ملقيا����س من خالل 
معادل���ة كيودرريت�سارد�س���ون )20( ودرج���ات �خلطاأ �ملعيارى، حي���ث ظهر �إن معامالت 
�لثب���ات تر�وح���ت ما بني )0.72 � 0.96( جلميع �ملجموع���ات �لعمرية وبالن�سبة جلميع 
�ملج���الت، �أم���ا بالن�سبة لو�سيط �لثب���ات )عرب �لفئات �لعمرية م���ن �سن )2( حتى �سن 
)18 � 23( فق���د ت���ر�وح م���ا ب���ني )0.73 � 0.92(، كذلك قام �ملوؤلف���ون بح�ساب �لثبات من 
خالل �إعادة �إجر�ء �لختبار، وجاءت معظم معامالت �لثبات فوق )0.70(، وقد �أجريت 
مقارن���ات ملعام���الت �لثب���ات على �ختب���ار�ت �ملقيا����س يف �سورته �لكامل���ة )15 �ختبار�( 
و�ل�س���ورة �ملخت�س���رة )�ختب���ار�ن � 4 �ختب���ار�ت � 6 �ختبار�ت(، وقد �ت�س���ح �أن �لدرجات 
مال���ت جميعه���ا �إىل �لرتف���اع حيث تر�وحت معام���الت �لثبات ما ب���ني )0.87 � 0.99(.

كم���ا مت ح�ساب �س���دق �ملقيا�س باإيجاد معامل �لرتباط ب���ني درجات �ملقيا�س   
و�ختبار�ت���ه �لفرعية، كان �أبرزها ح�ساب معام���ل �رتباط بني درجات �ملقيا�س �جلديد 
ومقيا�س �ستانفورد بينيه �لطبعة �لثالثة )1972( �ل�سورة )ل م(، حيث مت �لك�سف عن 
معام���الت �س���دق )�رتباط( باختبار�ت �لطبعة �لر�بعة ملقيا�س بينيه �لتى تر�وحت ما 
ب���ني )0.56 � 0.81(، كذل���ك ظهر وج���ود معامالت �رتباط مرتفعة ب���ني �أبعاد مقيا�س 
وك�سل���ر لذكاء �لأطف���ال تر�وحت ما ب���ني )0.63 � 0.83( للمقايي�س �للفظية و�لعملية 
و�لكلي���ة مقارن���ة باملج���الت �لأربع���ة و�لدرج���ة �ملركب���ة )SAS( ف���ى �لطبع���ة �لر�بعة 

ملقيا�س بينيه.

4– ا�س�تمارة تقدير الو�س�ع االجتماع�ي الثقايف االقت�س�ادي يف البيئة ال�س�عودية، 
اإعداد / من�سي واأحمد، تقنني ال�سربيني واأبو ال�سعود )12013.

يت�سم���ن ه���ذ� �ملقيا����س مقيا�س���ني هم���ا: مقيا�س �لو�س���ع �لجتماع���ي لالأ�سرة 
ويقا�س من خالل �ملوؤ�سر�ت �لتي تت�سمن: وظيفة �لو�لد و�لو�لدة و�لإخوة و�لأخو�ت، 
وم�ست���وى تعليم �لو�لد و�لو�لدة و�لأخوة و�لأخ���و�ت، عدد �لأخوة و�لأخو�ت، و�حلالة 
�لجتماعي���ة و�ل�سكني���ة، ويقا����س �مل�ست���وى �لثق���ايف م���ن خ���الل �لتع���رف عل���ى �لأبعاد 
�لتالية: عدد �ل�سحف و�ملجالت �ليومية �لتي ت�سرتيها �لأ�سرة، عدد �لكتب �لثقافية 
�لت���ي توج���د باملنزل، وع���دد �ل�سيار�ت �لت���ي متتلكها �لأ�س���رة و��ستخد�ماته���ا، �لأ�سياء 
�لرتفيهي���ة باملن���زل و��ستخد�ماتها، ط���رق ق�ساء وقت �لفر�غ، ق�س���اء �لعطالت خارج 
�ملنزل ود�خل �لوطن وخارجه. وقد مت تقنني �ملقيا�س على عينة بلغ قو�مها 800 فرد 
م���ن �ملد�ر����س �ملتو�سطة للبنني و�لبنات مت �ختيارهم من مكة �ملكرمة و�ملدينة �ملنورة، 
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ومت ح�ساب �سدق �ملقيا�س عن طريق �سدق �ملحكمني، و�لرتباط مبحك خارجي وبلغ 
معام���ل �لرتب���اط بينهما 0،78، ومت ح�ساب ثبات �ملقيا����س عن طريق �إعادة ثباته وبلغ 

معامل �لرتباط بني �ملرتني 0،87 )من�سي، وغوين، ودمياطي، 1990(.

وق���د ق���ام �ل�سربين���ي و�أب���و �ل�سع���ود )2013( باإع���ادة تقن���ني ه���ذ� �ملقيا�س د�خل 
�لبيئة �ل�سعودية على عينة من �أ�سر �لأطفال �لعاديني و�ملتخلفني فكريًا و�لتوحديني 
وذوي �سعوب���ات �لتعلم بلغ عددهم )210( �أ�سرة �سعودية، ومت ح�ساب �سدق �ل�ستمارة 
ع���ن طري���ق �س���دق �ملحكمني، فق���د مت عر�سها عل���ى )10( من �أع�ساء هيئ���ة �لتدري�س 
�ل�سعودي���ني م���ن �أق�س���ام �لرتبي���ة �خلا�س���ة وعل���م �لنف�س و�لعل���وم �لرتبوي���ة بجامعة 
�لطائف، ومت تعديل بع�س �لعبار�ت، و�إ�سافة بع�س �لعبار�ت، و��ستبعاد �لعبار�ت �لتي 
كان���ت ن�سب���ة �تفاق جمي���ع �ملحكمني عليها �أقل م���ن 90٪، ومت ح�ساب ثب���ات �ل�ستمارة 
بطريق���ة �إع���ادة تطبيقها فبلغ 0،71.، كما قام �لباحث���ان بح�ساب م�ستوى �لدخل وفقًا 
مل�سلح���ة �لإح�س���اء�ت �لعام���ة ب���وز�رة �لتخطي���ط لع���ام 2000، بعد عر�سه���ا على نف�س 
�ملحكمني �لع�سر و�لذين �أ�سافو� بعد �لتعديالت على م�ستويات �لدخل لتكون منا�سبة 

للظروف �ملعي�سية يف �لوقت �لر�هن )�ل�سربيني و�أبو �ل�سعود، 2013، 51(.

برنامج الدراما النف�سية
الهدف من الربنامج

هدف �لربنامج �إىل خف�س م�ستوى �أعر��س �لكتئاب لدى عينة من �لتالميذ 
ذوي �سعوبات �لتعلم مبحافظة �لطائف باململكة �لعربية �ل�سعودية.

 و�سعى الربنامج اإىل حتقيق ذلك من خالل حتقيق االأهداف االآتية:
تكوين عالقة عالجية �إيجابية بني �لباحث و�أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.- 1
�لتع���رف عل���ى �مل�سك���الت �لتي ت�سب���ب �لكتئاب ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �سعوبات - 2

�لتعلم من خالل �لدر�ما �لنف�سية.
مناق�س���ة �مل�سكالت �مل�سببة لالكتئاب ل���دى ذوي �سعوبات �لتعلم وتبادل �لآر�ء - 3

و�خلرب�ت حولها.
�قرت�ح حلول منا�سبة للم�سكالت �مل�سببة لالكتئاب لدى ذوي �سعوبات �لتعلم.- 4
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 االأ�س�س التي قام عليها الربنامج:
 قام �لربنامج �حلايل على جمموعة من �لأ�س�س �لتي ميكن �إجمالها فيما يلي:

اأ– االأ�س�س العامة:
م�سكل���ة �لكتئ���اب ل���دى ذوي �سعوبات �لتعلم ميكن �لتخل����س منها من خالل . 1

�لدر�ما �لنف�سية.
�إتاح���ة �لفر�سة للتالميذ ذوي �سعوبات �لتعل���م لأد�ء م�سكالتهم ب�سورة حية . 2

وب�سك���ل ملمو����س ق���در �لإمك���ان من خ���الل �لدر�م���ا و�لأد�ء �حلرك���ي بدلً من 
�لكتفاء باحلديث عنها فقط.

م�ساع���دة �لتالمي���ذ ذوي �سعوبات �لتعل���م يف �ل�ستب�س���ار مب�سكالتهم و�إيجاد . 3
حلول لها.

ب– االأ�س�س النف�سية:
�لك�سف عن حالت �ل�سر�ع �لنف�سي �لتي عا�سها �لتالميذ ذوو �سعوبات �لتعلم - 1

و�ساهمت يف �إ�سابتهم بالكتئاب.
ت�سجي���ع �لتالميذ ذوي �سعوب���ات �لتعلم على �إخر�ج �ملكبوتات �ملوجودة لديهم - 2

من م�ستوى �لالوعي �إىل م�ستوى �لوعي.
تق���دمي �لدع���م �لنف�سي �ملنا�سب �لذي يحتاجه �لتالمي���ذ ذوو �سعوبات �لتعلم - 3

عند �أد�ئهم للم�سكالت �خلا�سة بهم.

ج– االأ�س�س الرتبوية:
��ستخ���د�م عب���ار�ت و��سح���ة ومفهوم���ة م���ع �لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعل���م - 1

تتنا�سب مع خ�سائ�سهم وقدر�تهم.
منا�سب���ة فنيات �لدر�م���ا �لنف�سية �مل�ستخدمة يف �لربنامج مع �ملرحلة �لعمرية - 2

وقدر�ت �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.
�لتعل���م - 3 �سعوب���ات  ذوي  �لتالمي���ذ  لق���در�ت  �لربنام���ج  حمت���وى  منا�سب���ة 

وخ�سائ�سهم.

د– االأ�س�س االجتماعية:
�إ�سع���ار �لتالمي���ذ ذوي �سعوبات �لتعل���م بالتقبل �لجتماعي مم���ا يدفعهم �إىل - 1

�مل�ساركة يف جل�سات �لربنامج بفعالية.
تنمية �لوئام وروح �مل�ساركة بني بطل �لرو�ية و�لأنو�ت �مل�ساعدة.- 2
�إتاحة �لفر�سة لبطل �لرو�ية للعب دور �ل�سخ�سيات �ملوؤثرة يف حياته �جتماعيًا - 3

مثل �لأب، �أو �لأم، �أو �لأقر�ن.
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ه� – االأ�سا�س النظري للربنامج:
يعتم���د �لربنام���ج �حل���ايل عل���ى طريق���ة ليف���ي مورين���و Levy Moreno يف 
�لع���الج �لنف�س���ي �ملعروف���ة با�س���م �لدر�م���ا �لنف�سي���ة وه���ي طريقة جماعي���ة جتعل من 
�مل�سرحية �لدر�مية �ملوجهة و�سيلة للك�سف عن �مل�سكالت و�لق�سايا �لتي يعي�سها �لفرد 
حيث يقوم بطل �لرو�ية يف هذه �لطريقة بالتفاعل مع �لأنو�ت �مل�ساعدة و�لتعبر عن 
�مل�سك���الت �لت���ي يعاين منها ب�سورة حية �أمام �جلمهور م���ن خالل قيامه بلعب �لدور 
و�أد�ء �مل�سك���الت �لت���ي يع���اين منه���ا وكاأنها حت���دث يف نف�س �للحظة مم���ا ي�سهم يف نقل 
ت�سور�ت���ه و�أفك���اره �إىل �جلمه���ور ،ومن ثم يتي���ح ذلك �لك�سف ع���ن �مل�ساعر و�مل�سكالت 
�لت���ي يع���اين منه���ا �أم���ام �لآخرين مما ي�سهم ب�سك���ل كبر يف م�ساعدت���ه يف �ل�ستب�سار 
مب�سكلت���ه و�إيج���اد حل���ول له���ا، وي�ستخدم يف ه���ذه �لطريق���ة �لعديد م���ن �لفنيات من 
�أهمها: فنية لعب �لدورRole playing، فنية عك�س �لدور Role Reversal، فنية 
مناج���اة �لنف����س Soliloquy، فني���ة �لكر�س���ي �خل���ايل Empty Chair، فني���ة �ملر�آة 
 ،Magic shop technique فني���ة �ملتج���ر �ل�سح���ري ،The Mirror technique

.Discussion فنية �ملناق�سة

وق���د �سب���ق �أن تناول �لباحث �لدر�م���ا �لنف�سية ب�سيء م���ن �لتف�سيل يف �لإطار 
�لنظري للدر��سة مو�سحًا فنياتها و�سبب �ختياره لها.

مراحل وحمتوى جل�س�ات الربنامج: ��ستمل �لربنامج �حلايل على )22( جل�سة مبعدل 
جل�ست���ني يف �لأ�سب���وع �لو�ح���د، و�جلدول �لآت���ي يو�سح توزيع جل�س���ات �لربنامج وفقًا 

للمر�حل �لتي مر بها.
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جدول )4(
 مراحل وحمتوى جل�صات الربنامج

المحتوىالجلساتالمرحلة

األولى: 
التمهيد والتهيئة

من الجلسة 
(األولى)

حتى الجلسة 
(الثالثة)

ذوي  والتالميذ  الباحث  بين  التعارف  المرحلة  هذه  في  تم 
صعوبات التعلم 	فراد المجموعة التجريبية حيث حاول الباحث 
الثقة  قائمة على  ناجحة  تكوين عالقة عالجية  المرحلة  في هذه 
والحب واالحترام المتبادل بينه وبين 	فراد المجموعة التجريبية 
استمع  البرنامج،كما  جلسات  لتلقي  نفسًيا  التالميذ  تهيئة  بقصد 
الباحث الستفسارات التالميذ و	جاب على 	سئلتهم , وباإلضافة 
البرنامج  من  بالهدف  التالميذ  بتعريف  الباحث  قام  ذلك  إلى 
وفائدته بالنسبة لهم، و	يًضا قام بتوضيح مفهوم الدراما النفسية، 
وكيفية  المسرحي،  الفريق  تكوين  وعناصرها،وكيفية  وفنياتها، 

	داء المسرحية النفسية. 

الثانية: 
األداء والمناقشة

من الجلسة 
(الرابعة)

حتى الجلسة
(التاسعة عشر)

المشكالت  على  بالتعرف  المرحلة  هذه  في  الباحث  قام 
المسببة لالكتئاب لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم، وذلك من 
خالل قيامهم بمناجاة 	نفسهم وإعادة 	داء المشكالت الحقيقية التي 
يعانون منها في الواقع الفعلي، وقد تم استخدام العديد من فنيات 
الدراما النفسية في هذه المرحلة مثل فنية لعب الدور وقلب الدور، 
ومناجاة النفس، والكرسي الخالي، والمتجر السحري،والمناقشة، 
وقد اشتملت كل جلسة في هذه المرحلة على ثالث مراحل فرعية 
النشاط  زيادة  إلى  المرحلة  هذه  وهدفت  اإلحماء  مرحلة  هي: 
العقلي والبدني ألفراد المجموعة التجريبية، وتنمية الوئام وروح 
المشاركة بينهم، ومرحلة األداء وقام 	فراد المجموعة التجريبية 
في هذه المرحلة بأداء حاالت الصراع والمشكالت التي يعانون 
منها وتسبب لهم االكتئاب، وذلك بهدف إخراج المشكالت الكامنة 
والصراعات الداخلية لديهم وجعلها تطفو على السطح، ومرحلة 
وتبادل  المشكالت  هذه  مناقشة  تم  المرحلة  هذه  وفي  المناقشة 
اآلراء والخبرات بين الباحث و	فراد المجموعة التجريبية بهدف 

وضع حلول لها.

الخاتمة

من الجلسة
(العشرين)
إلى الجلسة

(الثانية والعشرين)

	ولياء  ودعوة  حفل،  إلقامة  الترتيب  تم  المرحلة  هذه  في 
وتكريم  الحفل  إقامة  تم  ثم  الحفل،  لحضور  والمعلمين  األمور 
	مام  البرنامج  في  شاركوا  الذين  التعلم  ذوي صعوبات  التالميذ 

المعلمين و	ولياء األمور. 

تقيي�م الربنام�ج: مت تقيي���م �لربنام���ج م���ن خالل تطبي���ق مقيا����س �لكتئاب 
Full Length CDI 2:SR )�لقيا����س �لقبل���ي، و�لبع���دي( و�أجري���ت �ملتابع���ة بع���د 
ثالث���ة �أ�سه���ر من �لنتهاء من تطبيق �لربنامج ؛ ملعرفة م���دى فعاليته و��ستمر�ريته 

يف خف�س م�ستوى �لكتئاب لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم. 
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رابًعا: االأ�ساليب االإح�سائية امل�ستخدمة
�لدر��س���ة،  �لبح���ث عل���ى طبيع���ة  �مل�ستخ���دم يف  �لأ�سل���وب �لإح�سائ���ي  �عتم���د 
و�ملتغ���ر�ت �لتي متت يف �سوئه���ا، وحجم �لعينة، وطبيعة �ملقايي����س �مل�ستخدمة فيها، 
فق���د ��ستخ���دم �لباح���ث من خ���الل �لربنام���ج �لإح�سائ���ي SPSS ح�س���اب �ملتو�سطات 
و�لنحر�ف���ات �ملعياري���ة و�لن�سب �ملئوية، وذلك للتحقق م���ن نتائج �لفر�س �لأول، كما 
��ستخ���دم �لباحث �لإح�ساء �لالبار�م���رتى �ملتمثل يف �ختباري مان وتنى، وولكوك�سن 
للعينات �ل�سغرة �مل�ستقلة، وغر �مل�ستقلة وذلك للتحقق من نتائج �لفرو�س �لتالية. 

نتائج البحث
اأوالً نتائج الفر�س االأول:

ين����س ه���ذ� �لفر����س عل���ى �لآت���ي: » ترتف���ع مع���دلت �نت�س���ار �لكتئ���اب ل���دى 
�لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.، وللتحقق من نتائج �لفر�س ��ستخدم �لباحث ح�ساب 

�ملتو�سطات و�لنحر�فات �ملعيارية و�لن�سب �ملئوية. 
جدول )5(

يو�سح املتو�سطات واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية 
لالكتئاب لدى ذوي �سعوبات التعلم، حيث ن= 120

النسب المئويةاالنحرافات المعياريةالمتوسطاتاألبعاد

6.6423.69841.513عدم الفعالية

4.2922.80042.92المشكالت البينشخصية

10.9335.81342.050المشكالت الوظيفية

4.0922.90234.10التقدير السلبي للذات

6.5084.63536.156المزاج السلبي

10.5927.21936.307المشكالت االنفعالية

21.52512.55638.437الدرجة الكلية

ثانًيا نتائج الفر�س الثاين:
ين����س ه���ذ� �لفر����س على �أن���ه: » توجد فروق د�ل���ة �إح�سائيًا ب���ني رتب درجات 
�لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم �أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة على مقيا�س 

�لكتئاب يف �لقيا�س �لبعدي ل�سالح �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية«

وتن���ي                                       م���ان  �ختب���ار  �لباح���ث  ��ستخ���دم  �لفر����س  نتائ���ج  م���ن  وللتحق���ق 
Mann Whitney �لالبار�مرتي. 
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جدول )6(
يو�س���ح قيمة )Z( وم�س���توى الداللة االإح�س���ائية بني رتب درجات التالميذ ذوي �سعوبات التعلم 

اأفراد املجموعتني التجريبية وال�سابطة على مقيا�س االكتئاب يف القيا�س البعدي 
قيمة Zمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالمجموعةألبعاد

عدم الفعالية
1015.10151الضابطة

3.492 –
105.9059التجريبية

المشكالت البينشخصية
1015.10151الضابطة

3.510 –
105.9059التجريبية

المشكالت الوظيفية
1015.50155الضابطة

3.792 –
105.5055التجريبية

التقدير السلبي للذات
1014.70147الضابطة

3.208 –
106.3063التجريبية

المزاج السلبي
1014.65146.5الضابطة

3.159 –
106.3063التجريبية

المشكالت االنفعالية
1014.65146.5الضابطة

3.836 –
106.3563.5التجريبية

الدرجة الكلية
1015.50155الضابطة

3.785 –
105.5055التجريبية

 يت�سح من �جلدول �ل�سابق وجود فروق د�لة �إح�سائيًا عند م�ستوى )0.01( بني 
رتب درجات �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم �أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة 
عل���ى مقيا����س �لكتئاب يف �لقيا�س �لبع���دي ل�سالح �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية، وهذ� 
ي���دل عل���ى �نخفا����س م�ست���وى �لكتئ���اب ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �سعوبات �لتعل���م �أفر�د 

�ملجموعة �لتجريبية ويدل على حتقق �لفر�س �لثاين.

ثالًثا نتائج الفر�س الثالث:
ين����س ه���ذ� �لفر����س عل���ى �أن���ه » توجد ف���روق د�ل���ة �إح�سائيًا بني رت���ب درجات 
�لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعل���م �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبي���ة على مقيا����س �لكتئاب 
يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي ل�سالح �لقيا�س �لبع���دي، وللتاأكد من �لنتائج �ل�سابقة 
��ستخدم �لباحث �ختبار ويلكوك�سون Wilcoxon، وفيما يلي ما تو�سل �إليه �لباحث 

من نتائج يف هذ� �ل�سدد.
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جدول )7(
يو�س���ح قيمة )Z( وم�س���توى الداللة االإح�س���ائية بني رتب درجات التالميذ ذوي �سعوبات التعلم 

اأفراد املجموعة التجريبية على مقيا�س االكتئاب يف القيا�سني القبلي والبعدي
العددالقياس قبلي/ بعدياألبعاد

متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

Z قيمة
مستوى 
الداللة

عدم الفعالية

الرتب السالبة
الرتب الموجبة

التساوي
إجمالي

9
1
0

10

5.78
3

52
3

2.505 –0.012

المشكالت 
البينشخصية

الرتب السالبة
الرتب الموجبة

التساوي
إجمالي

10
0
0

10

5.50
0

55
0

2.814 – 0.005

المشكالت 
الوظيفية

الرتب السالبة
الرتب الموجبة

التساوي
إجمالي

10
0
0

10

5.50
0

55
0

2.809 – 0.005

التقدير السلبي 
للذات

الرتب السالبة
الرتب الموجبة

التساوي
إجمالي

10
0
0

10

5.50
0

55
0

2.814 – 0.005

المزاج السلبي
الرتب السالبة
الرتب الموجبة

التساوي
إجمالي

9
0
1

10

5
0

45
0

2.677 – 0.007

المشكالت 
االنفعالية

الرتب السالبة
الرتب الموجبة

التساوي
إجمالي

10
0
0

10

5.50
0

55
0

2.807 – 0.005

الدرجة الكلية

الرتب السالبة
الرتب الموجبة

التساوي
إجمالي

10
0
0

10

5.50
0

55
0

2.810 –
 0.005

دالة

يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�ساب���ق وجود فروق د�لة �إح�سائيًا عن���د م�ستوى )0.01( 
ب���ني رت���ب درج���ات �لتالمي���ذ ذوي �سعوبات �لتعل���م �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبية على 
مقيا�س �لكتئاب يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي مما يدل على 
�نخفا�س �لكتئاب لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف 

�لقيا�س �لبعدي ويدل على حتقق �لفر�س �لثالث.
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رابًعا نتائج الفر�س الرابع:
ين����س ه���ذ� �لفر�س على �أنه: » ل توجد ف���روق د�لة �إح�سائيًا بني رتب درجات 
�لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعلم �أفر�د �ملجموعة �لتجريبي���ة على مقيا�س �لكتئاب يف 
�لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي، وللتحقق من نتائ���ج �لفر�س ��ستخ���دم �لباحث �ختبار 
ويلكوك�سون Wilcoxon �لالبار�مرتى، وفيما يلي ما تو�سل �إليه �لباحث من نتائج 

يف هذ� �ل�سدد.
جدول )8(

يو�صح قيمة )Z( وم�صتوى الدللة الإح�صائية بني رتب درجات التالميذ ذوي �صعوبات التعلم 
اأفراد املجموعة التجريبية على مقيا�س الكتئاب يف القيا�صني البعدي والتتبعي

متوسط العددالقياس قبلي/ بعدياألبعاد
الرتب

مجموع 
مستوى الداللة قيمة Zالرتب

عدم الفعالية

الرتب السالبة 
الرتب الموجبة

التساوي 
إجمالي

4
6
0

10

5.25
5.67

21
34

0.690 –0.490
غير دالة

المشكالت 
البينشخصية

الرتب السالبة 
الرتب الموجبة 

التساوي 
إجمالي

3
3
4

10

2.50
4.50

7.50
13.50

0.649 –0.516
غير دالة

المشكالت 
الوظيفية

الرتب السالبة 
الرتب الموجبة 

التساوي 
إجمالي

4
6
0

10

5
5.83

20
35

0.777 –0.437
 غير دالة

التقدير السلبي 
للذات

الرتب السالبة 
الرتب الموجبة 

التساوي 
إجمالي

4
3
3

10

3
5.33

12
16

0.341 – 0.733
غير دالة

المزاج السلبي
الرتب السالبة 
الرتب الموجبة

التساوي 
إجمالي

4
5
1

10

5.63
4.50

22.50
22.50

0.00 1.00
غير دالة

المشكالت 
االنفعالية

الرتب السالبة 
الرتب الموجبة 

التساوي 
إجمالي

5
4
1

10

4.70
5.38

23.50
21.50

0.119 – 0.906
غير دالة

الدرجة الكلية

الرتب السالبة 
الرتب الموجبة 

التساوي 
إجمالي

4
6
0

10

6.25
5

25
30

0.256 – 0.798
غير دالة
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يت�س���ح من �جل���دول �ل�سابق عدم وجود فروق د�ل���ة �إح�سائيًا بني رتب درجات 
�لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعلم �أفر�د �ملجموعة �لتجريبي���ة على مقيا�س �لكتئاب يف 
�لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي مما يدل على حتقق �لفر�س �لر�بع، ويدل على ��ستمر�ر 

�نخفا�س �لكتئاب لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.

مناق�سة وتف�سري النتائج:
يت�س���ح من نتائ���ج �لفر�س �لأول ج���دول )5( �رتفاع مع���دلت �نت�سار �لكتئاب 
ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعل���م عل���ى مقيا����س �لكتئ���اب �مل�ستخ���دم يف �لبح���ث 
�حلايل باأبعاده �ملختلفة حيث بلغ معدل �نت�سار �لكتئاب على �لدرجة �لكلية للمقيا�س 
)38.437 ٪(، وتتفق هذه �لن�سبة مع نتائج �لعديد من �لدر��سات �لتي تناولت معدلت 
�نت�س���ار �لكتئ���اب لدى ذوي �سعوب���ات �لتعلم حيث تر�وحت مع���دلت �نت�سار �لكتئاب 
 (Gallegos et al. 2012 يف در��س���ات )٪ل���دى ذوي �سعوب���ات �لتعلم من )26٪: 40

;Rock et al. 1997; Wright– Strawderman & Watson, 1992)

ويف�س���ر �لباحث �رتفاع معدلت �نت�سار �لكتئاب لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات 
�لتعل���م بال�سغ���وط �لنف�سي���ة و�حلياتية �لتي يتعر����س لها ذوو �سعوب���ات �لتعلم �سو�ء 
د�خ���ل �ملدر�س���ة، �أو خارجها، ومن �أهم هذه �ل�سغوط �لف�س���ل �ملتكرر �لذي يتعر�س له 
�لتالمي���ذ ذوو �سعوب���ات �لتعل���م فكثرً���ا ما ير�س���ب �لتالميذ ذوو �سعوب���ات �لتعلم يف 
�لختب���ار�ت �ملدر�سي���ة، ول ي�ستطيعون جمار�ة �أقر�نهم �لعاديني يف �مل�ستوى �لدر��سي 
وم���ن ث���م ي�سع���رون بخيب���ة �لأم���ل و�لإحب���اط مما ق���د يدفعه���م �إىل �لعزل���ة و�ل�سعور 
بالكتئ���اب، ويتف���ق ذل���ك م���ع م���ا ذه���ب �إلي���ه Firmin et al. (2004) �أن �لتالمي���ذ 
ذوي �سعوب���ات �لتعل���م �أك���ر تعر�سً���ا للف�س���ل د�خ���ل �ملدر�س���ة م���ن �أقر�نه���م �لعادي���ني 
مم���ا ي�سه���م يف زي���ادة م�ستويات �لكتئ���اب لديهم، ويتف���ق ذلك �أي�سًا مع م���ا ذهب �إليه                   
Sideridis (2007) �أن �لف�س���ل يف حتقي���ق �مله���ام ي�سك���ل عام���ل �سغ���ط ق���وي عل���ى 

�لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم مما يوؤدي �إىل زيادة �سعورهم بالكتئاب.

 كذل���ك تع���د �لأفك���ار �ل�سلبية �ملوجودة ل���دى ذوي �سعوب���ات �لتعلم من �سمن 
�لأ�سب���اب �لت���ي ت���وؤدي �إىل �رتفاع معدلت �نت�سار �لكتئاب لديه���م حيث يعتقد �لكثر 
من �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم �أنهم �أ�سخا�س منبوذون، ل قيمة لهم يف �ملجتمع، 
يت�سمون بتدين �لقدر�ت �لعقلية مما يجعلهم يتعر�سون خلطر �لكتئاب، ويتفق ذلك 
مع ما ذهب �إليه Heath (1995) �أن �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم ميلكون �لعديد 

من �لأفكار �ل�سلبية عن �أنف�سهم مما يوؤدي �إىل �رتفاع م�ستويات �لكتئاب لديهم.
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وبالإ�ساف���ة �إىل ذل���ك تع���د �لإ�ساءة �لتي يتعر����س لها �لتالمي���ذ ذوو �سعوبات 
�لتعل���م م���ن �سم���ن �لأ�سب���اب �لتي ت���وؤدي �إىل �رتفاع مع���دلت �نت�سار �لكتئ���اب لديهم 
حي���ث كثرً���ا ما يتعر����س �لتالميذ ذوو �سعوب���ات �لتعلم لل�سخري���ة و�لتهكم من قبل 
�أقر�نه���م �لعادي���ني د�خل �ملدر�سة، وق���د يتعر�سون للعقاب �مل�ستم���ر و�لتوبيخ من قبل 
معلميهم د�خل �ملدر�سة، كما يحاول �أولياء �أمورهم يف بع�س �لأحيان �ملقارنة �مل�ستمرة 
بينهم وبني �أقر�نهم �لعاديني مما ي�سبب لهم �ل�سعور بتدين �لذ�ت و�لكتئاب، ويتفق 
ذل���ك م���ع م���ا ذه���ب �إلي���ه Hegarty (2011) �أن �لإ�س���اءة �لتي يتعر�س له���ا �لفرد يف 

حياته من قبل �لآخرين تعد من �سمن م�سببات �لكتئاب.

ويت�سح من نتائج �لفر�سني �لثاين و�لثالث جدول )6(، وجدول )7( �نخفا�س 
م�ست���وى �لكتئ���اب لدى �لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعلم �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية 

بعد تطبيق �لربنامج 

كم���ا يت�س���ح من نتائج �لفر�س �لر�بع ج���دول )8( ��ستمر�ر هذه �لنتائج خالل 
ف���رتة �ملتابع���ة، �أي �أن �لربنام���ج ق���د �حتفظ باأث���ره يف خف�س م�ست���وى �لكتئاب لدى 
�أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، و��ستم���ر تاأث���ره ور�سوخ���ه يف �سل���ب �سخ�سيته���م مم����ا 
ي���دل عل���ى �أن �لربنامج �حلايل يعد برناجمًا منا�سبً���ا خلف�س م�ستوى �لكتئاب لدى 

�لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم كما عربت عنه �لنتائج �ل�سابقة. 

وتتف���ق هذه �لنتائج مع نتائج �لعديد من �لدر��سات �لتي �أثبتت فعالية بر�مج 
�لتدخ���ل �ملختلف���ة يف خف�س م�ستويات �لكتئاب لدى �لتالمي���ذ ذوي �سعوبات �لتعلم 
 (Atkinson ,2015; Conway,2004; Gallegos,2008; Mackay &

 Wilson,2007)

 Beli et al. ,2012; �لدر��س���ات  م���ن  �لعدي���د  �أكدت���ه  م���ا  م���ع  تتف���ق  كم���ا 
(Hamamci ,2006 ;Kalkan & Osman , 2005) �أن �لدر�م���ا �لنف�سي���ة تع���د 
عالجً���ا فع���الً يف خف����س م�ستوي���ات �لكتئ���اب نظرً���ا لقدرتها عل���ى حتقي���ق �لتنفي�س 
�لنفع���ايل للف���رد ،و�إخ���ر�ج �ملكبوتات �ملوج���ودة بد�خل���ه، و�لك�سف ع���ن �مل�سكالت �لتي 

يعاين منها، و�إيجاد حلول لها.

ويف�س���ر �لباحث هذه �لنتائ���ج بطبيعة برنامج �لدر�م���ا �لنف�سية �لذي تعر�س 
ل���ه �أفرد �ملجموعة �لتجريبي���ة ومل يتعر�س له �أفر�د �ملجموعة �ل�سابطة، ولعل جناح 
�لربنامج يرجع لبنائه على جمموعة من �لأ�س�س �لعلمية �لتي مت من خاللها مر�عاة 

�خل�سائ�س �لنف�سية و�لجتماعية و�لأكادميية للتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.
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كما يرجع جناح برنامج �لدر�ما �لنف�سية �إىل �لفنيات �لتي ��ستمل عليها حيث 
��ستم���ل �لربنام���ج عل���ى �لعديد من �لفنيات �لتي كان لها �أث���ر بالغ يف خف�س م�ستوى 
�لكتئ���اب ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعل���م �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، فكان 
لفني���ة لع���ب �لدور �أثر بالغ يف �لتع���رف على طبيعة �مل�سك���الت �مل�سببة لالكتئاب لدى 
�لتالمي���ذ ذوي �سعوبات �لتعلم �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية، حيث كان يقوم �لتالميذ 
ذوو �سعوب���ات �لتعل���م باأد�ء �مل�سكالت �لتي يعانون منه���ا �أمام �لباحث ب�سورة حية من 
خ���الل لع���ب �ل���دور مما جعل �لباح���ث �أكر فهمً���ا ووعيًا بطبيعة ه���ذه �مل�سكالت، مما 
�سه���ل م���ن مهمة �لباحث يف �إيجاد حلول لهذه �مل�سكالت، ويتفق ذلك مع ما ذهب �إليه 
Baim et al. (2007) �أن فني���ة لع���ب �ل���دور تع���د فني���ة �أ�سا�سي���ة ميك���ن من خاللها 

�لتعرف على �مل�سكالت �لتي يعاين منها �مل�سرت�سد ومن ثم �إيجاد حلول لها.

وك���ان لفني���ة �لكر�س���ي �خل���ايل دور كب���ر يف �لتعرف عل���ى م�ساع���ر ومعتقد�ت 
�لتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعلم جتاه �لآخرين حيث كان يتخيل �لتلميذ ذو �سعوبات 
�لتعلم خالل هذه �لفنية �أنه يتحدث �إىل �سخ�س ما يجل�س على كر�س خال كا�سفًا عن 
معتقد�ت���ه وم�ساع���ره جتاه هذ� �ل�سخ�س، ومن ثم �ساهمت ه���ذه �لفنية يف ��ستك�ساف 
�ل�سر�ع���ات �ملوج���ودة ل���دى ذوي �سعوب���ات �لتعل���م تل���ك �ل�سر�ع���ات �لت���ي �ساهمت يف 
�سعورهم بالكتئاب كما �ساهمت هذه �لفنية يف �لتنفي�س عن �ملكبوتات �ملوجودة د�خل 
�لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم مما �ساهم يف خف�س م�ستويات �لكتئاب لديهم، ويتفق 
ذل���ك م���ع ما ذهب �إليه Corey(2012) �أن فني���ة �لكر�سي �خلايل ت�سهم يف �لتخفيف 
م���ن �ل�سطر�ب���ات �لنف�سي���ة �لتي ي�سعر بها �لف���رد من خالل �لتنفي����س عن �ملكبوتات 

�ملوجودة بد�خله، و��ستك�ساف �ل�سر�عات �لتي مل يتم حلها.

كم���ا ك���ان لفنية عك�س �ل���دور �أهمية كب���رة يف تغير �ملعتق���د�ت �خلاطئة �لتي 
ك���ان يحمله���ا �لتالميذ ذوو �سعوب���ات �لتعلم �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية جتاه �آبائهم 
ومعلميه���م و�أقر�نه���م وت�سب���ب له���م �ل�سع���ور بالكتئ���اب حي���ث �أتاح���ت ه���ذه �لفني���ة 
للتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعل���م �أد�ء �أدو�ر �لآخري���ن مث���ل �ملعلمني و�لآب���اء و�لأقر�ن 
وم���ن ث���م كان يرى �لتالمي���ذ ذوو �سعوبات �لتعلم م�سكالتهم هن���ا باأعني �لآخرين ل 
بعيونه���م ه���م مم���ا جعلهم �أكر تفهمً���ا لت�سرف���ات �لآخرين نحوه���م، وبالتايل �ساهم 
ذلك يف �لتخفيف من حدة �ل�سغوط �لتي ي�سعرون بها مما �ساهم يف خف�س م�ستوى 
�لكتئ���اب لديه���م، ويتفق ذل���ك مع ما ذه���ب �إلي���ه Fonseca (2004) �أن فنية عك�س 
�لدور ت�سهم يف تغير �ملعتقد�ت �خلاطئة �ملوجودة لدى �لفرد حيث تتيح هذه �لفنية 

للفرد روؤية نف�سه كما ير�ه �لآخرون ولي�س كما يرى هو نف�سه.
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وكان لفنية مناجاة �لنف�س �أثر بالغ يف �لك�سف عن �مل�ساعر �لكتئابية �ملوجودة 
ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �سعوبات �لتعلم، و�لتنفي�س عنه���ا و�إخر�جها وجعلها تطفو على 
�ل�سطح بدلً من كبتها بد�خلهم حيث كان يقوم �لتالميذ ذوو �سعوبات �لتعلم خالل 
هذه �لفنية بالتحدث �إىل ذو�تهم ب�سوت مرتفع �أمام �جلمهور و��سفني �مل�ساعر �لتي 
بد�خله���م مث���ل �ل�سع���ور باحلزن، �أو �لأمل، وم���ن ثم �ساهمت ه���ذه �لفنية يف �لتخفيف 
من م�ستوى �ل�سغوط �ملكبوتة د�خل �لتالميذ ذوي �سعوبات مما خف�س من م�ستوى 
�لكتئ���اب لديهم، ويتف���ق ذلك مع ما ذهب �إليه Sokoloff (2007) �أن فنية مناجاة 
�لنف����س ت�سه���م يف �إب���ر�ز �مل�ساع���ر �لدفينة لدى �مل�سرت�س���د و�إخر�ج �ملكبوت���ات �ملوجودة 

بد�خله مما يخفف من معاناته و�آلمه �لنف�سية.

و�أي�سًا كان لفنية �ملر�آة �أثر بالغ يف زيادة ��ستب�سار �لتلميذ ذي �سعوبات �لتعلم 
بذ�ت���ه، و�لتع���رف عل���ى �أخطائ���ه، حيث ك���ان يقوم �أح���د �لأ�سخا�س خالل ه���ذه �لفنية 
ب���اأد�ء �سخ�سية �لتلميذ ذي �سعوبات �لتعل���م ويت�سرف بنف�س �لت�سرفات �لتي يوؤديها 
�س���و�ء يف �ملن���زل، �أو �ملدر�سة، �أو �أي مكان �آخر يف حني يقوم �لتلميذ ذو �سعوبات �لتعلم 
هنا مب�ساهدته وكاأنه يرى نف�سه يف مر�آة حيث ي�ساهد بنف�سه من يوؤدي دوره ويج�سد 
�سخ�سيته يف مو�قف معينة متعلقة بحياته، ومن ثم �ساهمت هذه �لفنية يف م�ساعدة 
�لتلمي���ذ ذي �سعوب���ات �لتعل���م يف معرف���ة �أخطائ���ه، وجعل���ه ي���رى نف�سه ب�س���ورة �أكر 
و�سوحًا مما �ساعده يف ت�سحيح ذ�ته وخف�س م�ستوى �لكتئاب لديه، ويتفق ذلك مع 
م���ا ذه���ب �إليه Moreno (1994) �أن فنية �مل���ر�آة تعك�س حياة �مل�سرت�سد مما ي�ساعده 
يف �حل�سول على نظرة جديدة حول �سلوكه ،ويدفعه �إىل �لتخل�س من �لأخطاء �لتي 

ت�سبب له �ل�سطر�ب �لنف�سي.

كما كان لفنية �ملتجر �ل�سحري �أثر بالغ يف �لتعرف على �ل�سفات و�خل�سائ�س 
�لنف�سي���ة �لت���ي يحتاجه���ا �لتالميذ ذوو �سعوب���ات �لتعلم ويفتق���رون �إليها يف حياتهم 
حي���ث ك���ان يطل���ب �لتالمي���ذ ذوو �سعوب���ات �لتعل���م خ���الل ه���ذه �لفني���ة �س���ر�ء بع�س 
�ل�سف���ات �لت���ي يفتقدونه���ا مث���ل �جل���ر�أة، �أو �حلن���ان، �أو �حل���ب، وم���ن ثم ك���ان يو�سح 
�لباح���ث للتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعلم �لط���رق �ل�سحيحة �لتي يج���ب �أن يتبعونها 
يف حياته���م، و�لت�سرف���ات �لت���ي يجب �أن يقومو� بها لكت�ساب ه���ذه �ل�سفات يف �لو�قع 
مم���ا �ساه���م يف تدعيم �سخ�سيتهم وتقويتها، وبالت���ايل �ساهم ذلك يف زيادة مقاومتهم 
لل�سغ���وط �لنف�سية �لتي يتعر�سون لها يف حياتهم وت�سبب لهم �لكتئاب، ويتفق ذلك 
م���ع م���ا ذهب �إلي���ه Rustin and Olsson (1993) �أن فنية �ملتجر �ل�سحري تك�سف 
ع���ن �ل�سف���ات و�خل�سائ�س �لتي يحتاجها �مل�سرت�س���د يف �لو�قع �لفعلي وت�ساعده على 

�كت�سابها.
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و�أخرً���ا ك���ان لفني���ة �ملناق�س���ة دور كب���ر يف خف����س م�ست���وى �لكتئ���اب ل���دى 
�لتالمي���ذ ذوي �سعوبات �لتعل���م حيث كان يدخل �لباحث مع �لتالميذ ذوي �سعوبات 
�لتعل���م خ���الل هذه �لفنية يف حو�ر ومناق�سة يح���اول خاللها تبادل �خلرب�ت و�قرت�ح 
حل���ول للم�سك���الت �ملوجودة لديهم وت�سبب لهم �ل�سعور بالكتئاب، ويتفق ذلك مع ما 
ذهب �إليه (Blatner 2007) �أنه ميكن من خالل �ملناق�سة و�سع �لعديد من �حللول 

للم�سكالت �لتي يعاين منها �مل�سرت�سدين.

ومن ثم فاإن �لنتائج �ل�سابقة �لتي مت �لتو�سل �إليها تعود �إىل طبيعة �لربنامج 
�لذي مت تطبيقه على �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.

تو�سيات البحث:
يف �سوء نتائج �لبحث �حلايل، وما مت عر�سه من �إطار نظري ودر��سات �سابقة 

يخرج �لباحث بالتو�سيات �لآتية:
�س���رورة خلق قن���و�ت �ت�سال فعالة بني �جلامع���ات وموؤ�س�سات رعاية �لتالميذ ( 1)

ذوي �سعوب���ات �لتعل���م لال�ستفادة من خ���رب�ت �ملتخ�س�سني يف جمال �لكتئاب 
وتق���دمي �لرب�م���ج �لوقائي���ة و�لعالجي���ة و�لإر�سادي���ة �لت���ي حت���د م���ن خط���ر 

�لكتئاب لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.
�لتو�س���ع يف تق���دمي بر�مج �لتدخ���ل للتالميذ ذوي �سعوب���ات �لتعلم يف مرحلة ( 2)

�لطفول���ة للحد من م�ستوى �لكتئاب لديه���م قبل �أن ي�ستفحل ويتعاظم �أثره 
يف مر�حل �لعمر �لتالية.

�لتو�س���ع يف تدري���ب �ملعلم���ني د�خ���ل �ملوؤ�س�س���ات �لتعليمية على فني���ات �لتعامل ( 3)
�ل�سلي���م مع �لتالمي���ذ ذوي �سعوبات �لتعلم وعدم �ل�سخري���ة منهم، �أو �لتهكم 
عليه���م، �أو �لتقليل م���ن �ساأنهم لوقايتهم من �لتعر�س لال�سطر�بات �لنف�سية 

و�لتي منها �لكتئاب.
تزوي���د موؤ�س�سات رعاي���ة وتعليم ذوي �سعوبات �لتعلم بالأخ�سائيني �لنف�سيني ( 4)

�لنف�سي���ة  �ل�سطر�ب���ات  م���ع  �لتعام���ل  ميكنه���م  �لذي���ن  و�ملوؤهل���ني  �ملدرب���ني 
و�ل�سلوكي���ة �لت���ي يتعر����س له���ا �لتالمي���ذ ذوو �سعوب���ات �لتعل���م حي���ث لحظ 
�لباح���ث �أن هن���اك �لعديد م���ن �ملد�ر�س د�خل �ململكة �لعربي���ة �ل�سعودية تخلو 
م���ن �لأخ�سائيني �لنف�سيني ويتم �لقت�سار على وجود �لأخ�سائي �لجتماعي 
�ل���ذي ق���د ل ي�ستطي���ع يف كثر من �لأحي���ان �لتعامل مع بع����س �حلالت �لتي 

تعر�س عليه.
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�ل�سع���ي �إىل حتقي���ق �ل�ستفادة �ملرجوة من و�سائ���ل �لإعالم يف تب�سر �ملجتمع ( 5)
بكيفي���ة �لوقاي���ة من �لكتئ���اب، وبيان م���دى خطورته، وكيفي���ة �لتعامل معه، 

وكيفية �حل�سول على �لعالج �ملنا�سب.
تكثي���ف جه���ود �لبحث يف جمال �لدر��س���ات �لنف�سية ح���ول �لكتئاب لدى ذوي ( 6)

�سعوب���ات �لتعل���م حي���ث لح���ظ �لباح���ث �أن معظ���م �لدر��س���ات �لت���ي تناول���ت 
�لكتئ���اب رك���زت ب�سكل كبر عل���ى �لعاديني بالرغم من �نت�س���ار �لكتئاب لدى 

ذوي �سعوبات �لتعلم بدرجة تفوق �نت�ساره لدى �لعاديني.
يج���ب �أن ت�سع���ى �لدولة �إىل �تخ���اذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانوني���ة و�لوقائية �لتي ( 7)

ت�سم���ن ح�س���ول ذوي �سعوبات �لتعل���م على حقوقهم ،وحمايته���م من �لإ�ساءة 
لأن �لإ�س���اء�ت �ملتك���ررة �لت���ي يتعر�س���ون له���ا جتعله���م �أر�سًا خ�سب���ة لالإ�سابة 

بال�سطر�بات �لنف�سية و�لتي منها �لكتئاب.
عدم دفع �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم �إىل �لقيام باأعمال تفوق قدر�تهم لأن ( 8)

ذلك ي�سعرهم بالف�سل و�لعجز مما قد يت�سبب يف �إ�سابتهم بالكتئاب.
�إتاح���ة �لفر�س���ة للتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم للتعبر عن م�سكالتهم وفهم ( 9)

�لدو�فع ور�ء ت�سرفاتهم و�لإن�سات �إليهم.
تفعيل دور �لرتبية �مل�سرحية يف �ملد�ر�س ،وتخ�سي�س ح�سة �أ�سبوعية للرتبية ( 10)

�مل�سرحي���ة عل���ى غر�ر �لرتبية �لفني���ة و�ملو�سيقية و�لرتبي���ة �لريا�سية لإتاحة 
�لفر�س���ة للتالمي���ذ ذوي �سعوب���ات �لتعل���م للم�سارك���ة يف �لتمثي���ل �مل�سرح���ي 

لإخر�جهم من عزلتهم وم�ساعدتهم يف �لتعبر عن �نفعالتهم �ملكبوتة.
تطبي���ق �لربنام���ج �حلايل باملوؤ�س�سات �ملهتمة برعاي���ة �لتالميذ ذوي �سعوبات ( 11)

�لتعل���م حتى ميكن �أن ي�ستفيد منه قطاع عري�س من �لتالميذ ذوي �سعوبات 
�لتعلم.
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امللخ�ص 1
يه���دف �لبح���ث �حل���ايل �إىل �إع���د�د برنام���ج �إر�س���ادي و�لتحق���ق م���ن فعاليت���ه 
يف تنمي���ة �لذك���اء �لوج���د�ين ل���دى �لط���الب �ملوهوب���ني �أكادمييً���ا باملرحل���ة �لثانوي���ة، 
ومعرف���ة �أث���ر تنمية �لذكاء �لوجد�ين يف خف�س �مل�سك���الت �ل�سلوكية لديهم، وتكونت 
�لعين���ة م���ن )60( طالبً���ا موهوبً���ا م���ن �لط���الب �ملوهوبني مبنطق���ة �لق�سي���م �لذين 
يدر�س���ون مبجم���ع �لأم���ر �سلط���ان �لتعليم���ي يف بري���دة باملرحل���ة �لثانوي���ة ومر�ك���ز 
�ملوهوب���ني �لتابع���ة ل���الإد�رة �لعامة لرعاي���ة �ملوهوبني بالق�سيم، مق�سم���ني بالت�ساوي 
�إىل جمموعت���ني، �إحد�هم���ا جتريبي���ة )ن = 30(، و�لأخ���رى �سابط���ة )ن = 30(،ومت 
�إج���ر�ء �لتكافوؤ بني جمموعتي �لدر��سة )�لتجريبية و�ل�سابطة( يف متغر�ت معامل 
�لذك���اء، و�لعم���ر �لزمنى، وم�ستوى �لذكاء �لوجد�ين، وم�ست���وى �مل�سكالت �ل�سلوكية، 
ويعتم���د �لبح���ث �حلايل عل���ى �ملنهج �سب���ه �لتجريبي، حي���ث يه���دف �إىل �لتعرف على 
فعالي���ة برنام���ج �إر�س���ادي )�ملتغر �مل�ستق���ل( لتنمية �لذكاء �لوج���د�ين )�ملتغر �لتابع 
�لأول( يف خف�س �مل�سكالت �ل�سلوكية )�ملتغر �لتابع �لثاين( لدى �لطالب �ملوهوبني 
�أكادمييً���ا، ويعتم���د ه���ذ �لبح���ث على ت�سمي���م جتريب���ي ذي جمموعت���ني متجان�ستني 
ومتكافئت���ني، ومت ��ستخ���د�م مقيا����س ب���ار-�أون Bar-On للذك���اء �لوجد�ين)تعري���ب 
و�إع���د�د عب���د �لع���ال عج���وة: 2003(، ومقيا����س �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة ل���دى �لط���الب 
�ملوهوب���ني �أكادمييًا)�إعد�د �لباحثني(، و�لربنامج �لإر�سادي لتنمية �لذكاء �لوجد�ين 
ل���دى �لطالب �ملوهوبني)�إعد�د �لباحثني(، ومقيا�س �ستانفورد بينيه للذكاء �ل�سورة 
�لر�بعة)�إع���د�د لوي����س كامل مليك���ة: 1998(، و�أ�سفرت نتائج �لبح���ث عن وجود فروق 
ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة بني متو�سط���ي درجات �ملجموعتني �لتجريبي���ة و�ل�سابطة على 
مقيا����س �لذك���اء �لوجد�ين ومقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكي���ة، وكانت تلك �لفروق ل�سالح 
�ملجموعة �لتجريبية، و�أظهرت �لنتائج فعالية �لربنامج �لإر�سادي �مل�ستخدم يف تنمية 
�لذك���اء �لوجد�ين وخف�س �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى �لطالب �ملوهوبني �أكادمييًا، كما 
�أظه���رت �أي�سً���ا ��ستمر�ر �لتح�س���ن يف م�ستوى �لذكاء �لوج���د�ين و�مل�سكالت �ل�سلوكية 

خالل فرتة �ملتابعة.

الكلمات املفتاحية: �لذكاء �لوجد�ين، �مل�سكالت �ل�سلوكية، �ملوهوبني �أكادمييًا.

1  هذا البحث مدعوم من ِقبل عمادة البحث العلمي بجامعة القصيم، ومن ثم يتقدم 
الباحثان بالشكر والتقدير لهما.
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Effectiveness of Counseling Program to Developing 
Emotional Intelligence on Reducing Some Behavioral 

Problems in Academically Gifted Students

The present research aims to prepare counseling program to 
developing emotional intelligence on Reducing behavioral problems 
in academically gifted students at secondary school, The Research 
depend on semi experimental method, and depend on experimental 
design consist of two groups: The experimental & control group, 
and application of procedures of counseling program, Sample of 
the research consists of (60) students from those who are taught 
in Al -Amir Sultan Center for gifted students & other centers of 
gifted students from Qassim region, and divided into two matched 
groups, The experimental group (30) gifted students (received a 
counseling program).The control group: (30) counseling, Both 
groups are matched on the variables of age, intelligence, emotional 
intelligence, and behavioral problems. The researchers used many 
instruments such as emotional intelligence Bar – On scale, translated 
& prepared by A. Agwa (2003),Stanford-Binet Intelligence test 
– IV, by L. Meleika, (1998) behavioral problems scale prepared 
by the researchers, and counseling program depend on cognitive 
behavioral approach prepared by the researchers, which consisted 
of (20) sessions administered in (10) weeks, and researchers used 
Statistical tests such as T-test, for independent & paired samples. 
Finding concluded that There are statistically significant differences 
between experimental and control groups in posttest of emotional 
intelligence & behavioral problems scale after application of 
procedures of counseling program in favor of the experimental group, 
and the results revealed the effectiveness of counseling program 
on enhancing emotional intelligence, and Reducing behavioral 
problems in academically gifted students who are members of the 
experimental group, The researchers recommended that we need 
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more counseling program depend on cognitive behavioral approach, 
in order to Reducing behavioral problems in gifted students, and to 
help them achieving psychological & social adjustment.

Key Words: Developing Emotional Intelligence, Behavioral 
Problems, Academically Gifted 
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مقدمة:
ميث���ل �ملوهوب���ون يف �أي جمتم���ع م���ن �ملجتمع���ات ث���روة ب�سرية تف���وق قيمة ما 
متتلك���ه �ملجتمع���ات من ثرو�ت مادية، فقد حبا �هلل �سبحانه وتعاىل تلك �لفئة قدر�ت 
عقلية و�إبد�عية متيزها عن غرها من �لب�سر؛ لذلك فاإن �لهتمام برتبية �ملوهوبني 
تع���د م�ساأل���ة بالغة �لأهمي���ة بالن�سبة للفرد �ملوهوب وبالن�سب���ة للمجتمع �لذي ينتمي 
�إليه؛ ففيما يتعلق بالفرد �ملوهوب توؤدي �لرتبية �ملالئمة �إىل حتقيقه لذ�ته وتو�فقه 
�لنف�س���ي، يف ح���ني قد ت���وؤدي �لرتبية غر �ملالئم���ة �إىل �إح�سا�سه بالإحب���اط و�ل�سياع 
ووقوعه فري�سة لال�سطر�ب �لنف�سي و�نحر�فه، حيث �أكدت �لدر��سات �أن �ل�سرر �لذي 
يحدث���ه �نح���ر�ف �لف���رد �ملوهوب ينعك�س عل���ى �ملجتمع �أ�سعاف �ل�س���رر �لذى يحدثه 
�نحر�ف �لفرد �لعادي، �أما بالن�سبة للمجتمع فاإن تربية �ملوهوبني تعد ��ستثمارًا على 
�مل���دى �لبعي���د، فما يتم �إنفاقه على �ملوهوبني ل ي�سيع بل تظهر نتائجه على �ملجتمع 
باأكمل���ه ب�سورة �إ�سهامات و�إجناز�ت و�بتك���ار�ت متعددة يف كل جمالت �حلياة، يف حني 
ق���د ي���وؤدي �إهماله���م �إىل تاأخ���ر م�س���رة �لتق���دم و�لنمو)ج���رو�ن، 2007، ����س. 242(.

وي�سه���د عاملن���ا �ليوم �سباقً���ا عامليًا يف جمال رعاية �ملوهوب���ني و�ملتفوقني من 
منط���ق �أن ه���ذه �لطاق���ات �لب�سرية �ملتميزة متثل �لروة �لقومي���ة �حلقيقة، ويف �إطار 
ه���ذ� �لهتمام تنامت �لبح���وث و�لدر��سات يف جمال تربية ورعاية �لأطفال �ملوهوبني 
�نطالق���ا م���ن �خل�سائ����س �لنف�سي���ة و�ل�سلوكي���ة �ملح���ددة ملالم���ح �لربوفي���ل �لنف�سي 
له���م، مع حتدي���د �لحتياجات �لنوعي���ة �ملتميزة لهوؤلء �لأطف���ال و�مل�سكالت �لنف�سية 
و�ل�سلوكي���ة �مل�ساحب���ة للموهب���ة و�لإبد�ع،ول نق���ول �لناجتة عن �ملوهب���ة و�لإبد�ع، �إذ 
ميك���ن �لدع���اء بتحف���ظ �أن معظ���م هذه �مل�سكالت تع���زى يف جزء كبر منه���ا �إىل ردود 
�أفع���ال �ملحيط���ني بالطفل جت���اه �سلوكيات���ه، و�لتدعيم���ات �لجتماعي���ة �ل�سلبية �لتي 

يتلقاها، ومن خمتلف �أ�سكال �لإ�ساءة �لتي يتعر�س لها )عكا�سة، 2005، �س. 15(. 

وتظه���ر ل���دى �ملوهوب���ني م�سك���الت نف�سي���ة و�سلوكية ع���دة منها ما ه���و د�خلي 
�ملن�س���اأة، ومنه���ا ما هو خارجي �ملن�س���اأ، فامل�سكالت �لد�خلية هي �لت���ي تظهر من �لفرد 
نف�س���ه دون �عتب���ار للبيئة، وهي نابعة من �سخ�سية �لطفل �ملوهوب نف�سه ولها عالقة 
بطبيعت���ه، �أم���ا �مل�سك���الت �خلارجية فهي �لت���ي تتعلق باأ�سباب عائلي���ة نا�سئة من �أ�سرة 
�لطفل �ملوهوب، وهي ناجتة عن تفاعل �لطفل مع �أ�سرته و�لبيئة �خلارجية �ملحيطة 

به ) �ل�سرور، 2003، �س �س. 329-328(.

ولق���د ك�سف���ت �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات �لعلمي���ة ع���ن وج���ود فج���وة كب���رة بني 
مع���دل �سرع���ة �لنم���و �ملع���ريف ومع���دل �سرع���ة �لنم���و �لنفعايل ل���دى �ملوهوب���ني، مما 
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ي���وؤدي �إىل معان���اة �لأطف���ال �ملوهوب���ني م���ن �لعديد من �س���ور �ل�سطر�ب���ات �لنف�سية 
و�ل�سلوكية،خا�س���ة �مل�سك���الت �لنفعالي���ة Emotional problems، �إذ تظهر نتائج 
جمم���ل �لدر��س���ات �لت���ي �أجريت يف ه���ذ� �ملجال �أن ن�سب���ة �نت�سار �مل�سك���الت �لنفعالية 
ب���ني �لأطف���ال �ملوهوب���ني ترت�وح ب���ني 20 ٪ - 25 ٪ مقارنة بن�سب���ة �نت�سار ترت�وح بني                 

.(Cassandra-Ma,1999, pp.12-13) 6 ٪ - 16 ٪ بني �لأطفال �لعاديني

ول�س���ك �أن معظ���م �مل�سكالت �ل�سلوكي���ة �لجتماعية و�لنفعالي���ة و�لأكادميية 
�لت���ي يع���اين منه���ا �ملوهوب���ون ُتع���زى يف ج���زء منه���ا �إىل �أنه���م تنق�سه���م �لق���درة على 
معاجلة وجتهيز �ملعلومات ذ�ت �لطابع �لنفعايل مثل �نفعالتهم �لذ�تية، و�نفعالت 
�لآخري���ن، و�حلال���ة �لنفعالية �لذ�تي���ة و�حلالة �لنفعالية لالآخري���ن، و�أنهم قادرون 
عل���ى معاجل���ة وجتهي���ز �ملعلوم���ات ذ�ت �لطاب���ع �ملع���ريف ب�سرع���ة ودق���ة �أك���رب مقارن���ة 
باملعلومات �لنفعالية، حيث �أن �لقدرة �ملعرفية و�ملوهبة �لعقلية ل ترتبط بال�سرورة 
�رتباطا مرتفعًا بالنجاح يف �حلياة فيما بعد، و�أن �ملوهبة �ملعرفية ل تتطابق بال�سرورة 
كذلك مع �ل�سعادة، �أو �لإنتاجية يف �حلياة، وعليه من �ل�سروري تنمية ورعاية �لذكاء 
�لوج���د�ين بنف����س درج���ة �لهتم���ام بالذك���اء �ملعريف �إذ� م���ا �أري���د �لو�س���ول باإمكانيات 
�لرتقاء �لنف�سي لدى �لطالب �ملوهوبني �إىل كامل حتقيقها لي�سبحو� ر��سدين على 
درج���ة عالي���ة من �لثقة يف �لذ�ت، و�لقدرة على �مل�سارك���ة �لإيجابية �لفعالة يف �أن�سطة 

وخرب�ت �حلياة �لجتماعية.

 (Maree & Ebersonhn, 2002, p. 264) ويوؤك���د م���اري و�إبر�سونه���ن
على �أهمية تنمية وحت�سني م�ستوى �لذكاء �لوجد�ين لدي �ملر�هقني �ملوهوبني؛ لأن 
ذلك له تاأثر د�ل على �لإجناز، ود�فعية �لذ�ت، و�لنجاح �لدر��سي، و�سولً �إيل حتقيق 

�لذ�ت.

كم���ا �أن �لأف���ر�د �ملوهوب���ني ذوي �لذك���اء �لوج���د�ين �ملرتفع يكون���و� �أكر قدرة 
على �ل�سيطرة على بنيتهم �لعقلية، ويتمتعون بفكر و��سح، كما �أنهم �أكر قدرة على 
حتفي���ز �أنف�سه���م و�ل�ستم���ر�ر يف مو�جه���ة �لإحباط���ات، و�لقدرة على من���ع �لنفعالت 
�ل�سلبي���ة م���ن تعطيل قدرته���م على �لتفكر؛ مما ي�ساعد على ح�س���د �لطاقة �لنف�سية 

للفرد وتوجيها نحو ما يقوم به من عمل)ر��سي،2001، �س. 197(.

ويف �س���وء م���ا �سب���ق، ميك���ن �لق���ول �أن تنمية �لذك���اء �لوجد�ين ل���دى �لطالب 
�ملوهوبني ُيعد �أحد �أهم �ملد�خل �لرئي�سة للتغلب على �مل�سكالت �ل�سلوكية لديهم، مبا 
ي���وؤدى �إىل حتقي���ق قدر منا�سب من �لتو�فق �لنف�سي و�لجتماعي، وحتقيق �ملزيد من 
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�لإجن���از �لأكادمي���ي، و�لنجاح �ملهني يف �مل�ستقبل، وعليه ف���اإن �لدر��سة �حلالية حتاول 
ت�سمي���م برنام���ج �إر�س���ادي لتنمية �لذكاء �لوج���د�ين لدى هوؤلء �لط���الب �ملوهوبني، 

ومعرفة فعاليته و�أثره على خف�س بع�س �مل�سكالت �ل�سلوكية لديهم.

م�سكلة البحث:
�سع���ر �لباحث���ان مب�سكل���ة �لبح���ث حينم���ا �لتقيا مبعلم���ي �لط���الب �ملوهوبني، 
وجميعه���م يقومون بالتدري����س للطالب �ملوهوبني يف منطق���ة �لق�سيم، ود�رت بع�س 
�ملناق�س���ات معهم ح���ول �خل�سائ�س �ل�سلوكية للطالب �ملوهوبني، وحاجاتهم �لنف�سية 
و�لجتماعي���ة و�لأكادميي���ة، وم���ا ه���و دوره���م يف تلبي���ة تل���ك �حلاج���ات، لك���ن ه���وؤلء 
�ملعلم���ني ق���د �أو�سحو� �أن بع�س �خل�سائ����س �ل�سلوكية للموهوبني رغ���م �أنها �إيجابية 
عن���د بع�سه���م وُتع���د مميز�ت له���م عن �لعادي���ني، �إل �أنه���ا ُتعد م�سك���الت �سلوكية عند 
بع�سه���م �لأخ���ر �س���و�ء �أكان���ت �جتماعي���ة، �أو �نفعالي���ة، �أو �أكادميي���ة، وخا�س���ةً حينم���ا 
يك���ون مبالغًا فيه���ا، و�أخربو� �أن �ملوهوب���ني يعانون من �حل�سا�سية �لز�ئ���دة، و�ملثالية، 
و�لن���زوع للكمالي���ة، و�لإحب���اط، و�لكتئ���اب �أحيانً���ا، �إذ� و�جهتهم بع����س �لعقبات نحو 
تقدمه���م �لأكادمي���ي، كم���ا �أنهم يعانون م���ن �لكثر م���ن �ل�سغوط �لنف�سي���ة من قبل 
�لأق���ر�ن و�ملعلمني و�لأ�سرة، ويعان���ون �أي�سًا من �لنطو�ء، و�لعزلة، و�سعف �لعالقات 
م���ع �لآخرين، ورمبا �لغرت�ب،و�لن�سحاب �لجتماع���ي، و�لعدو�ن يف بع�س �لأحيان، 
وبن���اء عل���ى ذلك فقد قام �لباحث���ان بالرجوع �إىل �لدر��سات �لت���ي تناولت �خل�سائ�س 
و�ل�سم���ات �ل�سلوكية �لجتماعية و�لنفعالي���ة و�لأكادميية للموهوبني؛ للوقوف على 
تل���ك �لظاهرة وحتديدها، ومبر�جعة تل���ك �لدر��سات وجد �لباحثان �أنها تنق�سم على 

ق�سمني:
 االأول: يرى �أن �خل�سائ�س �ل�سلوكية للموهوبني ُتعد مميز�ت لهم، وتعرب عن 

قدر�ت ل تتو�فر لدى �لعاديني.
الث�اين: �أم���ا �لآخ���رون ف���رون �أن ه���ذه �خل�سائ����س �ل�سلوكي���ة للموهوب���ني 
رغ���م �أنه���ا ممي���ز�ت عن���د بع�سه���م، �إل �أنه���ا تتحول مل�سك���الت �سلوكي���ة ل���دى �لغالبية 
�لعظم���ى م���ن �ملوهوب���ني، وخا�س���ة يف مرحلة �ملر�هق���ة ملا لهذه �ملرحلة م���ن متطلبات 
نف�سي���ة، و�جتماعية، و�نفعالية ي�سعب عل���ى �ملوهوبني �لتو�فق معها يف ظل �لهتمام 
�لنم���و �لنفع���ايل و�كت�س���اب  �مله���ار�ت �لعقلي���ة عل���ى ح�س���اب  �ملع���ريف وتعل���م  بالنم���و 
�ل�سلوكي���ات �لجتماعي���ة �ملوؤهل���ة للتو�ف���ق �لنف�س���ي و�لجتماع���ي؛ وهو ما ي���وؤدى �إىل 
فج���وة كب���رة ب���ني مع���دل �لنم���و �ملع���ريف ومع���دل �لنم���و �لنفع���ايل �ل�سلوك���ي لديهم                            

.(Smutny,1998, pp.10-15)
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حيث يوؤدى �لهتمام �ملبالغ فيه باجلو�نب �ملعرفية لدى �ملوهوبني على ح�ساب 
بقية مظاهر �لرتقاء �لنف�سي خا�سة �لنمو �لنفعايل �إىل تد�عيات نف�سية �سلبية على 
جممل مظاهر �لرتقاء �لنف�سي، وعلى نوعية وجودة حياة �ملوهوبني و�ملحيطني بهم 

يف نف�س �لوقت )�إبر�هيم ،2002، �س. 10(.

و�ل�سلوكي���ة  �لنف�سي���ة  �مل�سك���الت  �أن  �إىل   )63 ����س.   ،2005( عكا�س���ة  وي�س���ر 
�لذك���اء �لنفع���ايل و�لذك���اء  �لأد�ء يف جم���ال  بن���و�جت  �خلا�س���ة باملوهوب���ني ترتب���ط 
�لجتماعي،وبالتايل يفرت�س �أن تنمية �لذكاء �لنفعايل و�لذكاء �لجتماعي يف �إطار 
 Social-Emotional ما ي�سمى يف �لوقت �حلا�سر بالكفاءة �لجتماعية �لنفعالية

Competence لدى �لأطفال �ملوهوبني هي �أحد �أهم طرق عالج هذه �مل�سكالت.

وبن���اءً عل���ى م���ا �سب���ق، فق���د �أ�سب���ح جليً���ا �أن �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �س���و�ء �أكانت 
�جتماعي���ة، �أو �نفعالي���ة، �أو �أكادميي���ة ل���دى �لط���الب �ملوهوب���ني ترج���ع يف ق�سم كبر 
منه���ا �إىل ق�س���ور �لنمو �لنفعايل و�ل�سلوكي لدى �ملوهوب���ني مقارنة بنموهم �ملعريف، 
وم���ن ثم برزت �حلاجة لتقدمي بر�مج �إر�سادي���ة لتنمية �لذكاء �لوجد�ين لهم، وذلك 
لالرتق���اء بامله���ار�ت و�ل�سلوكيات �لوجد�ني���ة و�لنفعالية و�ل�سلوكي���ة لديهم،وتدعيم 
قدر�ته���م عل���ى مو�جه���ة �ل�سغ���وط �لنف�سي���ة �لتي يتعر�س���ون لها، وهو ما ي���وؤدى �إىل 
خف����س ح���دة �مل�سكالت �لنف�سية و�ل�سلوكية لديهم، وي�ساعدهم على حتقيق قدٍر كاٍف 

من �لتو�فق �لنف�سي، و�لجتماعي، و�لأكادميي.

ويف �س���وء م���ا �سب���ق، تتمث���ل م�سكلة �لبح���ث يف �إمكاني���ة �لإجابة عل���ى �لت�ساوؤل 
�لرئي����س �لتايل: ما مدى فعالية برنامج �إر�سادي لتنمية �لذكاء �لوجد�ين يف خف�س 

بع�س �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى �لطالب �ملوهوبني �أكادمييًا؟

 كما ميكن �سياغة وحتديد م�سكلة البحث يف االأ�سئلة التالية:
ه���ل توجد ف���روق بني درج���ات �لطالب �ملوهوب���ني يف �ملجموعت���ني �لتجريبية ( 1)

و�ل�سابط���ة عل���ى مقيا����س �لذك���اء �لوج���د�ين، و�أبع���اده بعد تطبي���ق �لربنامج 
�لإر�سادي؟

ه���ل توجد فروق بني درجات �لطالب �ملوهوب���ني يف �ملجموعة �لتجريبية على ( 2)
مقيا�س �لذكاء �لوجد�ين، و�أبعاده قبل وبعد تطبيق �لربنامج �لإر�سادي؟

ه���ل توجد ف���روق بني درج���ات �لطالب �ملوهوب���ني يف �ملجموعت���ني �لتجريبية ( 3)
و�ل�سابط���ة عل���ى مقيا�س �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة و�أبعاده بعد تطبي���ق �لربنامج 

�لإر�سادي؟
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ه���ل توجد فروق بني درجات �لطالب �ملوهوب���ني يف �ملجموعة �لتجريبية على ( 4)
مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية، و�أبعاده قبل و بعد تطبيق �لربنامج �لإر�سادي؟

ه���ل توجد فروق بني درجات �لطالب �ملوهوب���ني يف �ملجموعة �لتجريبية على ( 5)
مقيا����س �لذك���اء �لوجد�ين، و�أبعاده بع���د تطبيق �لربنامج �لإر�س���ادي مبا�سرةً 

وبعد مرور فرتة �ملتابعة )بعد مرور �سهرين من �نتهاء �لربنامج(؟
ه���ل توجد فروق بني درجات �لطالب �ملوهوب���ني يف �ملجموعة �لتجريبية على ( 6)

مقيا�س �مل�سك���الت �ل�سلوكية، و�أبعاده بعد تطبيق �لربنامج �لإر�سادي مبا�سرةً 
وبعد مرور فرتة �ملتابعة )بعد مرور �سهرين من �نتهاء �لربنامج(؟

اأهمية البحث:
 تبدو �أهمية �لبحث �حلايل فيما يلي:

�أن ه���ذه �لدر��س���ة مقدم���ة لفئ���ة م���ن �لط���الب �ملوهوب���ني �أكادمييً���ا باملرحل���ة ( 1)
�لثانوي���ة �لعامة، وهى �أحد �أبرز فئات �ملجتمع �ملنوط بها تقدم �ملجتمع ورقيه 
فيم���ا بع���د، وهى م���ن �لفئات �لت���ي ت�ستحق �لرعاي���ة و�لهتم���ام؛ حتى ن�سمن 
�لرتق���اء �لكام���ل بق���در�ت ه���وؤلء �ملوهوب���ني، و��ستغ���الل طاقاته���م �إىل �حل���د 

�لأق�سى.
مم���ا يزي���د هذه �لدر��سة �أهمية تناولها ملو�سوع مهم وحيوي يتعلق بامل�سكالت ( 2)

�ل�سلوكي���ة �لت���ي يعان���ى منه���ا �لط���الب �ملوهوبني �أكادمييً���ا باملرحل���ة �لثانوية 
�لعام���ة، وم���دى تاأث���ر تل���ك �مل�سكالت عل���ى تو�فقه���م �لنف�س���ي، و�لجتماعي، 

وحت�سيلهم �لأكادميي ب�سكل عام.
�إن �إع���د�د برنام���ج �إر�سادي قائم على ��ستخ���د�م جمموعة متنوعة من �لفنيات ( 3)

�لذك���اء  �لت���ي تهت���م بتنمي���ة  �ملد�خ���ل و�لجتاه���ات �لإر�سادي���ة  �مل�ستق���اة م���ن 
�لوج���د�ين، و�إك�س���اب �لطالب �ملوهوب���ني مهار�ت �لذكاء �لوج���د�ين قد ي�سهم 
يف خف����س بع�س �مل�سك���الت �ل�سلوكية لديهم، كما قد ي�سهم يف تنمية وحت�سني 
قدر�ته���م على �لتو��سل و�لتفاعل م���ع �لآخرين ب�سكل �أكر �إيجابية، وحتقيق 
قدر منا�سب من �لتو�فق �لنف�سي، و�لجتماعي، و�لأكادميي، و�ملهني فيما بعد.

مم���ا يزي���د هذه �لدر��س���ة �أهمي���ة �أي�سًا من �لناحي���ة �لنظرية ن���درة �لدر��سات ( 4)
�لعربي���ة يف هذ� �ملج���ال )جمال �لت�سدي للم�سك���الت �ل�سلوكية لدى �لطالب 
�ملوهوبني �أكادمييًا( – يف حدود �طالع �لباحثني - حيث ُيعد هذ� �ملو�سوع من 

�ملو�سوعات �حلديثة ن�سبيًا على �ساحة �لبحث �لعلمي و�لرتبوي.
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اأهداف البحث:
تتمثل �أهد�ف �لبحث �حلايل فيما يلي:

�إع���د�د برنام���ج �إر�سادي و�لتحقق من فعاليته يف تنمية �لذكاء �لوجد�ين لدى ( 1)
عينة من �لطالب �ملوهوبني �أكادمييًا. 

معرف���ة �أث���ر تنمي���ة �لذك���اء �لوج���د�ين ل���دى �لط���الب �ملوهوب���ني �أكادمييًا يف ( 2)
خف�س �مل�سكالت �ل�سلوكية لديهم.

�لتع���رف على مدى ��ستمر�رية فعالية �لربنام���ج �لإر�سادي، وبقاء �أثره خالل ( 3)
فرتة �ملتابعة.

م�سطلحات البحث: 
1- املوهوب�ون اأكادميًي�ا Academically Gifted: »ه���م �لط���الب �لذي���ن 
لديهم متيز ملحوظ يظهر يف �لقدرة على �لأد�ء مب�ستويات عالية يف �ملجالت و�ملو�د 
�لدر��سية �لأكادميية، حيث يح�سلون على درجات مرتفعة يف �لختبار�ت �لتح�سيلية، 
وذل���ك عن���د مقارنتهم باأقر�نهم م���ن نف�س �لعمر و�خلربة و�لبيئ���ة، ويتميزون بقدرة 
عالي���ة عل���ى �ل�ستيعاب، و�حلف���ظ، و�سرعة �لتعلم، ود�فعية عالي���ة على �لإجناز، ومن 
ث���م فه���م بحاج���ة �إىل نظم وبر�م���ج تربوية وتعليمي���ة متميزة ومتط���ورة ت�ساعد على 

تلبية �حتياجاتهم وطموحاتهم ».

ويف �س���وء �لتعري���ف �لإجر�ئ���ي �ل�ساب���ق فاإن���ه يق�سد باملوهوب���ني �أكادمييًا يف 
�لدر��س���ة �حلالي���ة �لط���الب �ملتفوق���ني در��سيً���ا �لذي���ن مت ت�سخي�سه���م، وت�سنيفه���م، 
�لختب���ار�ت  نتائ���ج  عل���ى  بن���اءً  در��سيً���ا،  �ملتفوق���ني  ومد�ر����س  ف�س���ول  و�إدر�جه���م يف 

�لتح�سيلية يف �ملرحلة �ملتو�سطة«.

2- ال�ذكاء الوجداين Emotional Intelligence: مت تبنى تعريف بار- �أون 
Bar-On للذك���اء �لوج���د�ين و�أبع���اده باأن���ه: “منظوم���ة م���ن �لقدر�ت غ���ر �ملعرفية 
و�لكف���اء�ت و�مله���ار�ت �لت���ي توؤث���ر يف ق���درة �لف���رد عل���ى �لنج���اح يف مو�جه���ة مطال���ب 
�لبيئ���ة و�سغوطها”، كما يت�سمن �لذكاء �لوجد�ين جمموعة من �ل�سمات �لنفعالية 

و�ل�سخ�سية و�لجتماعية. وي�سمل �لذكاء �لوجد�ين خم�سة كفاء�ت هي:
�لنفع���ايل، ( 1) �لذ�ت���ي  و�لوع���ي  �ل���ذ�ت،  تقدي���ر  وت�سم���ل  �ل�سخ�سي���ة:  �لكف���اء�ت 

و�لتوكيدية، و�ل�ستقاللية، وحتقيق �لذ�ت.
�لكف���اء�ت �لجتماعية:وت�سم���ل �لتعاط���ف، و�مل�سوؤولية �لجتماعي���ة، و�لعالقات ( 2)

بني �ل�سخ�سية.
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كفاء�ت �إد�رة �ل�سغوط:وت�سمل حتمل �ل�سغوط، و�سبط �لندفاع.( 3)
�لكفاء�ت �لتكيفية: وت�سمل �إدر�ك �لو�قع، و�ملرونة، وحل �مل�سكالت.( 4)
(5 ).(Bar-On, 2001, pp. 87-89) كفاء�ت �ملز�ج �لعام:وت�سمل �لتفاوؤل، و�ل�سعادة

3- امل�س�كالت ال�س�لوكية Behavioral Problems: “ه���ي جمموع���ة م���ن 
�مل�سك���الت �لجتماعي���ة و�لنفعالي���ة و�لأكادميي���ة، �لت���ي تظه���ر يف �س���ورة ��ستجاب���ات 
ومظاه���ر �سلوكي���ة غ���ر مرغوب���ة ت�س���در ع���ن �لط���الب �ملوهوب���ني، و�لت���ي تعك����س 
��سطر�بً���ا بين���ه وبني �لبيئة �ملحيطة به، وتتمثل يف �لن�سحاب �لجتماعي، و�لعدو�ن، 
و�لقل���ق، و�ل�سغ���وط �لنف�سية، و�نخفا����س �لد�فعية للتح�سيل �لأكادمي���ي، و�ل�سلوك 

�لفو�سوي”.

4- الربنام�ج االإر�س�ادي Counseling Program: »ه���و جمموع���ة م���ن 
�لإج���ر�ء�ت و�لأن�سطة و�ملمار�سات �ملخطط���ة و�ملنظمة،و�لتي تهدف �إىل تنمية �لذكاء 
�لوج���د�ين ل���دى �لط���الب �ملوهوب���ني �أكادمييً���ا، وذل���ك بالعتماد عل���ى جمموعة من 
�لأ�سالي���ب و�لفني���ات �مل�ستق���اه م���ن بع����س �لجتاه���ات و�ملد�خ���ل �ل�سلوكي���ة و�ملعرفية 

و�لنفعالية«.

االإطار النظري.
يتن���اول �لباحثان خالل عر�سهما لالإطار �لنظري متغر�ت �لبحث �حلايل 

كما يلى:
Behavioral problems :1- امل�سكالت ال�سلوكية

)11 مفهوم امل�سكالت ال�سلوكية:
ُتع���رف �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة باأنه���ا: »تل���ك �لأن���و�ع م���ن �ل�سل���وك �لت���ي ي���رى 
�لآب���اء و�ملعلم���ون �أنه���ا �سل���وك غ���ر مرغ���وب في���ه ويج���دون �سعوب���ة يف مو�جهت���ه، 
وي���وؤدي �ىل ��سط���ر�ب يف �لعم���ل، وميث���ل بو�س���وح �سلوكً���ا ل تو�فقيًا من قب���ل �لفرد«                                            

)عبد �ملعطي، 2009، �س. 191(.

����س. 22(  و�سندي���الر )2008،  وويل�س���ون، وماهي���دي،  روزن���ربج  يع���رف  كم���ا 
�مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة باأنها: »�سوء �سلوك ميثل خروجً���ا على عادة، �أو عرف، �أو تقاليد، 
�أو نظ���ام، �أو قان���ون مب���ا يجع���ل منه �سلوكً���ا ل تكيفيًا ميكن �أن ي�سدر ع���ن �أي �سخ�س، 
وبالت���ايل ق���د يوؤثر �سلبًا عل���ى عالقة �لف���رد بالآخرين، فقد ل ميتثل �لف���رد للعاد�ت 
و�لتقالي���د �ل�سائ���دة يف جمتمعه؛ مما يجعل من �ل�سع���ب عليه �لتفاعل مع �لآخرين، 
وق���د ل ميتث���ل للقان���ون يف بع����س �لأم���ور �لب�سيط���ة، وق���د يخ���رج على �لنظ���ام �لذي 

تفر�سه �ملدر�سة ول يلتزم به، وهنا ي�سبح طالبًا م�سكالً«. 
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�إىل جان���ب ذل���ك ي���رى عب���د �ملعط���ي، و�أبوقل���ة )2010، ����س. 22( �أن �مل�سك���الت 
و�ل�سطر�ب���ات �ل�سلوكي���ة هي: »كل �سلوك يث���ر �ل�سكوى، �أو �لتوتر ل���دى �لطفل، �أو 

لدى و�لديه، �أو مدر�سيه،�أو �ملحيطني به، ويدفعه �ىل �لتما�س ن�سيحة �ملخت�سني«.

ويعرف �أي�سًا �خلطيب،و�حلديدي )2007، �س. 212( �لأطفال ذوي �مل�سكالت 
�ل�سلوكي���ة باأنه���م: »�لذين يظه���رون و�حدة، �أو �أك���ر من �خل�سائ����س �لتالية بدرجة 
ملحوظ���ة ولف���رتة زمني���ة، و�أبرز تل���ك �خل�سائ�س ع���دم �ملقدرة على �لتعل���م و�لتي ل 
ميك���ن تف�سره���ا يف �سوء �خل�سائ�س �لعقلية، �أو �حل�سي���ة، �أو �ل�سحية، وعدم �لقدرة 
عل���ى بن���اء عالقات �جتماعية مر�سية مع �لزمالء و�ملعلم���ني، وظهور �أمناط �سلوكية 
وعو�ط���ف غ���ر منا�سبة يف ظل ظ���روف عادية،و�سعور ع���ام بالكتئاب وع���دم �ل�سعادة، 
ونزعة نحو �أعر��س ج�سمية، وخماوف فيما يتعلق بامل�سكالت �ل�سخ�سية و�ملدر�سية«.

ويف �س���وء م���ا �سب���ق، يع���رف �لباحث���ان �مل�سكالت �ل�سلوكي���ة �إجر�ئيً���ا يف �لبحث 
�حل���ايل باأنه���ا: »جمموعة م���ن �مل�سكالت �لجتماعي���ة و�لنفعالي���ة و�لأكادميية،�لتي 
تظه���ر يف �س���ورة ��ستجاب���ات ومظاه���ر �سلوكي���ة غ���ر مرغوب���ة ت�س���در ع���ن �لط���الب 
�ملوهوبني، و�لتي تعك�س ��سطر�بًا بينه وبني �لبيئة �ملحيطة به، وتتمثل يف �لن�سحاب 
�لجتماعي، و�لع���دو�ن، و�لقلق، و�ل�سغوط �لنف�سية،و�نخفا����س �لد�فعية للتح�سيل 

�لأكادميي، و�ل�سلوك �لفو�سوي«.

)12 امل�سكالت ال�سلوكية لدى املوهوبني اأكادميًيا:
يع���د �ملوهوب���ني �أكادمييً���ا جمموعة غ���ر متجان�سة تنطوي عل���ى �أوجه �سبه 
و�ختالف كبرة،مثل �أي جمموعة �أخرى من �لطالب وهم يظهرون جمموعة كبرة 
م���ن �أوجه �ل�ستع���د�د�ت و�لق���در�ت و�لهتمامات، مما ي�سعب عل���ى �لباحثني �ختز�ل 
�ملوهب���ة يف جمموع���ة خ�سائ����س حمددة ميك���ن �لتعرف عليه���ا؛ �إل �أنه م���ن �ملفارقات 
�ملث���رة لالهتم���ام �أن بع�س �أمن���اط �ل�سلوك للط���الب �ملوهوبني قد ينظ���ر �إليها على 
�أنه���ا م�سك���الت �سلوكي���ة �سو�ء �أكانت �جتماعي���ة، �أو �نفعالي���ة، �أو �أكادميية، و�ل�سبب يف 
ذل���ك �أنه���م يتعلمون �ملهار�ت �جلديدة ب�سهولة و�سرعة �أكرب من �أقر�نهم. حيث ي�سر 
عكا�س���ة )2005، ����س. 19( �إىل وج���ود فج���وة كب���رة بني مع���دل و�سرعة �لنم���و �ملعريف 
ومع���دل و�سرع���ة �لنم���و �لنفع���ايل ل���دى �ملوهوب���ني، مم���ا ي�سح مع���ه �لفرت�����س باأن 
ه���ذه �لفج���وة تكمن ور�ء �لكثر م���ن �مل�سكالت �ل�سلوكية �لتي قد يع���اين منها هوؤلء 

�لطالب.
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 وتتوزع هذه امل�سكالت ال�سلوكية على ثالثة حماور:

االأول: م�سكالت تتجلى موؤ�سر�تها �ل�سلوكية يف عالقة �ملوهوب بذ�ته:

�أو م���ا ميك���ن و�سعه يف �س���وء �لنظرية �حلديثة يف جمال �لذك���اء حتت م�سمى 
�لذك���اء �ل�سخ�س���ي ب�سب���ب �سيط���رة م�ساعر �لإحب���اط، خا�سة عندما ميتل���ك �ملوهوب 
معلوم���ات ومع���ارف كث���رة دون �أن يكون لدي���ه �لقدرة للتعبر عنه���ا، �أو عندما تعجز 
قدر�ت���ه �لبدنية عن ترجمة هذه �ملعلوم���ات و�ملعارف يف عمل ح�سي ملمو�س، وعندها 

ي�سعر باأنه غر م�ستعد �نفعاليا للتعامل مع ما يفهمه معرفيًا ب�سورة فائقة. 

الث�اين: م�سك���الت تتجل���ى موؤ�سر�ته���ا �ل�سلوكية يف جم���ال �لعالق���ات �لجتماعية مع 
�لآخرين:

 ،Social Intelligence أو م���ا ميكن و�سعه حت���ت م�سمى �لذكاء �لجتماعي�
مم���ا قد يرتت���ب عليه ما يعرف بظاهرة رف�س �لأق���ر�ن Peer Refusal للدخول يف 
عالق���ات �جتماعي���ة مع �لطف���ل �ملوهوب،ول يخف���ي على �أحد ما لذل���ك من تد�عيات 
نف�سي���ة و�سلوكي���ة خط���رة على �لبني���ة �لنف�سية للموه���وب، حيث يتجه نح���و �لعزلة، 

و�لنطو�ء، و�حل�سا�سية �لز�ئدة للمو�قف و�لتفاعالت �لجتماعية مع �لآخرين.

الثالث: م�سكالت تتجلى موؤ�سر�تها �ل�سلوكية د�خل �لف�سل �ملدر�سي مثل:

ت�دين، اأو انخفا��س االإجن�از الدرا�س�ي )�لتح�سي���ل �لأكادمي���ي (، �إذ ق���د يرف����س 1 1)
�ملوه���وب �لقي���ام بالأعمال و�مله���ام �ملدر�سية ب�سبب تفاهته���ا وطابعها �لروتيني 
بالن�سب���ة ل���ه، وق���د تتط���ور لدي���ه موؤ�س���ر�ت ت���دين، �أو �نخفا�س تقدي���ر �لذ�ت 
self-esteem، وتكليف���ه مبه���ام قد ل متكنه بقية قدر�ته و�إمكاناته �لنف�سية 
م���ن �إجنازه���ا، وقد مييل �ملوه���وب �إىل �إخفاء موهبته، �أو حت���ى �إنكارها يف ظل 

�سيوع �إجر�ء�ت �لتعامل �لتي جتذبه �إىل �لن�سياع و�مل�سايرة.
العجلة ونفاذ ال�س�رب Arrogance: ففي �لكثر من �لأحيان يدرك �ملوهوبون 1 2)

متي���ز قدر�تهم،ورمب���ا يوؤدي بهم ذلك �إىل �لعجلة ونف���اذ �ل�سرب حال �لتعامل 
م���ع �أقر�نهم،وعل���ى �مل���دى �لبعي���د تتط���ور موؤ�س���ر�ت �لن�سح���اب �لجتماع���ي 
لديه���م، وبدون �لت�س���دي �لإر�سادي �ل�سحيح ميك���ن �أن يعانى هوؤلء �لأطفال 

من م�سكالت يف جمال �لنمو �لنفعايل.
االغ�رتاب Alienation: خا�س���ة يف ظ���ل ��ستم���ر�ر �ملوهوب���ني ل �سعوريً���ا يف 1 3)

�لق���ول  �مل�سك���الت، ميك���ن  �إىل ه���ذه  �أقر�نه���م، وبالنظ���ر  �أنف�سه���م ع���ن  ع���زل 
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باأنه���ا م�سك���الت ترتب���ط بن���و�جت �لأد�ء يف جم���ال �لذك���اء �لنفع���ايل و�لذك���اء 
و�لجتماع���ي  �لنفع���ايل  �لذك���اء  تنمي���ة  �أن  يفرت����س  �لجتماعي،وبالت���ايل 
�لنفعالي���ة                                                                                     بالكف���اءة �لجتماعي���ة  �لوق���ت �حلا�س���ر  ي�سم���ى يف  م���ا  �إط���ار  يف 
Social - Emotional Competence ل���دى �ملوهوب���ني �أح���د �أه���م ط���رق 

.(Cassandra-Ma,1999, pp.12-13)عالج هذه �مل�سكالت
 ويلخ�س جنيدي )2009، �س �س 81-86( �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى �ملوهوبني 

فيما يلى:
�ل�سع���ور بالختالف، و�لعزل���ة عن �لآخرين، و�سعوبة تكوين �سد�قات م�سبعة ( 1)

مع �لأقر�ن وت�سنع �لتو�سطية و�لعادية.
�لكمالي���ة و�لتوقع���ات �لعالية �لتي ي�سعه���ا �ملوهوب لنف�سه، وم���ا يرتتب عليه ( 2)

من �سغوط نف�سيه وقلق وخوف ز�ئد من �لف�سل.
�لإحباط���ات و�ل�سغ���وط �لنف�سي���ة �لناجم���ة عل���ى �لتباين �ل�سدي���د يف مظاهر ( 3)

�لنمو.
و�ل�سع���ور ( 4) و�حتياجاته���م،  ودو�فعه���م،  باملوهوب���ني،  �ملحيط���ني  تفه���م  ع���دم 

بالذنب،و�هتز�ز مفهوم �لذ�ت.
�ل�سعور بامللل من �ملهام �لروتينية.( 5)
�ل�سع���ور بالت�س���اوؤم و�لكتئ���اب �لناج���م ع���ن ح�سا�سيته���م غ���ر �لعادي���ة جت���اه ( 6)

م�سكالت �ملجتمع و�لعامل.

ويف �س���وء م���ا �سب���ق، يخل����س �لباحث���ان �إىل �أن �لط���الب �ملوهوب���ني �أكادمييً���ا 
لديه���م فج���وة كب���رة بني مع���دل �لنمو �ملع���ريف ومعدل �لنم���و �لنفعايل؛ مم���ا يوؤدى 
�إىل ظه���ور بع����س �مل�سك���الت �ل�سلوكية لديهم �س���و�ء �أكانت �جتماعي���ة، �أو �نفعالية، �أو 
�أكادميية،و�لت���ي تتمث���ل يف �لن�سح���اب �لجتماع���ي، و�لع���دو�ن، و�لقل���ق، و�ل�سغ���وط 

�لنف�سية، و�نخفا�س �لد�فعية للتح�سيل �لأكادميي، و�ل�سلوك �لفو�سوي.

وميك���ن تنظي���م تل���ك �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة يف من���وذج يتك���ون من ثالث���ة �أبعاد 
رئي�سة و�ستة �أبعاد فرعية بو�قع بعدين فرعيني يف كل بعد رئي�س، وهى كما يلي:

البعد االأول: امل�سكالت ال�سلوكية االجتماعية:
وت�س���ر �إىل رف�س �لفرد �ملوهوب �لدخول يف عالقات �جتماعية مع �لآخرين، 
وم���ا يرتت���ب علي���ه م���ن تد�عيات نف�سي���ة و�سلوكي���ة خطرة عل���ى �لبني���ة �لنف�سية له، 
حي���ث يتجه نح���و �لعزلة، و�لنط���و�ء، و�حل�سا�سي���ة �لز�ئدة، و�لن�سح���اب من �ملو�قف 
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و�لتفاع���الت �لجتماعي���ة م���ع �لآخرين، وم���ا ي�ساحب ذلك م���ن ردود �أفعال عدو�نية 
ت�سدر منه جتاه �لآخرين، ومن �أبرز تلك �مل�سكالت ما يلى:

1 - االن�س�حاب االجتماعي: هو �سلوك ل تو�فقي يعني حترك �لطالب �ملوهوب 
بعيدً���ا ع���ن �لآخري���ن، و�نعز�ل���ه عنه���م، و�نغالق���ه عل���ى ذ�ت���ه، وع���دم رغبت���ه يف �إقامة 
عالق���ات، �أو �سد�قات تربطه بهم، كما ي�سمل جتنب �ملو�قف �لجتماعية �لتي جتمعه 

بالآخرين �سو�ء يف بيئته �لجتماعية، �أو �ملدر�سية.

2 - الع�دوان: وي�س���ر �إىل �ل�سل���وك �لعني���ف �ل���ذى يوجهه �ملوه���وب يف �سورة 
لفظي���ة، �أو �أفع���ال مادي���ة نح���و �لآخري���ن، ويتمث���ل �لع���دو�ن �للفظي يف �إحل���اق �لأذى 
بالآخري���ن ع���ن طري���ق �للوم و�لنق���د و�ل�سخري���ة و�لتجاهل، يف حني يتمث���ل �لعدو�ن 

�ملادي يف �لأمل، �أو �ل�سرر بالآخرين، �أو �ملمتلكات.

البعد الثاين: امل�سكالت ال�سلوكية االنفعالية:
ويق�س���د به���ا �سيط���رة �مل�ساع���ر �ل�سلبي���ة عل���ى �لف���رد �ملوه���وب، مم���ا يعرب عن 
��سط���ر�ب يف �لعالق���ة بين���ه وب���ني نف�س���ه، خا�س���ةً عندم���ا ميتل���ك �ملوه���وب معلومات 
ومع���ارف كث���رة دون �أن يكون لديه �لقدرة للتعبر عنها �نفعاليًا، وعندها ي�سعر باأنه 
غ���ر م�ستع���د �نفعاليً���ا للتعامل مع ما يفهم���ه معرفيًا ب�سورة فائق���ة، حيث تتمثل يف 

�سعوره بالقلق، و�ل�سيق، و�ل�سغوط �لنف�سية، ومن �أهم تلك �مل�سكالت ما يلي:
3- القل�ق: وي�س���ر �إىل �سعور �ملوهوب �لد�ئم ب���اأن هناك خطرًا ينتظر وقوعه، ول 
ي�ستطي���ع ت�سميت���ه، �أو معرف���ة م�س���دره، مما يوؤث���ر �سلبيًا على ثقته بنف�س���ه، و�سعوبة 
تركي���ز �لنتب���اه لديه، وميله �إىل توتر �لأع�ساب، وتاأوي���ل �لأمور بطريقة �سلبية، مبا 

ينعك�س على قدرته على �لتح�سيل �لأكادميي. 

4 - ال�س�غوط النف�س�ية: ويق�سد بها �سعور �لطالب �ملوه���وب بعدم �لر�سا عن 
�لأد�ء وع���دم �لر�س���ا عن �لذ�ت و�خلوف م���ن �لف�سل ومن �مل�ستقبل، وذلك فيما يتعلق 
بالأحد�ث �ل�سخ�سية و�لجتماعية و�لأكادميية، مما يوؤدي �إىل فقد�ن �لثقة بالنف�س.

البعد الثالث:امل�سكالت ال�سلوكية االأكادميية:
وت�س���ر �إىل ت���دين �أو �نخفا����س �لإجن���از �لدر��س���ي )�لتح�سي���ل �لأكادمي���ي (، 
�إذ ق���د يرف����س �ملوه���وب �لقي���ام بالأعمال و�مله���ام �ملدر�سي���ة؛ ب�سبب تفاهته���ا وطابعها 
�لروتين���ي بالن�سب���ة ل���ه، وقد تتط���ور لديه موؤ�سر�ت ت���دين �أو �نخفا����س تقدير �لذ�ت                           
Self-Esteem، وتكليف���ه مبه���ام ق���د ل متكنه بقي���ة قدر�ته و�إمكانات���ه �لنف�سية من 
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�إجنازها، وقد مييل �ملوهوب �إىل �إخفاء موهبته، �أو حتى �إنكارها يف ظل �سيوع �إجر�ء�ت 
�لتعام���ل �لت���ي جتذب���ه �إىل �لن�سي���اع و�مل�ساي���رة، ومن �أب���رز تلك �مل�سك���الت �نخفا�س 

�لد�فعية للتح�سيل �لدر��سي، و�ل�سلوك �لفو�سوي، وهي كما يلي:
)- انخفا�س الدافعية للتح�س�يل االأكادميي: وي�سر �إىل عدم قدرة �ملوهوب على 
�لتح�سي���ل �لأكادمي���ي ب�س���ورة مر�سي���ه، وذل���ك ل�سعوره بع���دم توفر �لفر����س �ملو�تية 
لال�ستذك���ار وع���دم �لق���درة على �لرتكي���ز، بالإ�سافة �إىل �سعوره بع���دم منا�سبة �ملناهج 
و�ملق���رر�ت �لدر��سي���ة لإمكانات���ه وقدر�ت���ه؛ مما يوؤدي ب���ه لالإح�سا�س باملل���ل و�ل�سجر 

و�لنفور من �لأن�سطة �لدر��سية.
6-ال�سلوك الفو�سوي: ويق�سد به جمموعة من �ل�سلوكيات غر �ملرغوبة �لتي 
يق���وم به���ا �لطالب �ملوه���وب، و�لتي متنع �إمكاني���ة �لتعلم، وحت���ول دون �ل�ستفادة من 
�لأن�سط���ة �لتعليمي���ة د�خ���ل �لف�س���ل �لدر��سي، كما توؤث���ر �سلبًا على طبيع���ة �لعالقات 

�ل�سخ�سية بني �ملوهوب و�أقر�نه ومعلميه.
مم���ا �سب���ق يت�سح ل���دى �لباحث���ني �س���رورة �لرتقاء مبع���دل �لنم���و �لنفعايل 
و�لوجد�ين لديهم؛ حتى نقلل من �أثر تلك �مل�سكالت �ل�سلوكية على �أد�ئهم �لجتماعي، 

و�لأكادميي، ويرتقو� مل�ستويات منا�سبة من �لتو�فق �لنف�سي و�لجتماعي.

Emotional Intelligence :2- الذكاء الوجداين
 مفهوم الذكاء الوجداين:1 1)

 Emotional �لأجنب���ي  للم�سطل���ح  �لعربي���ة  �لرتجم���ات  تع���ددت  لق���د 
Intelligence فيطل���ق علي���ة �أحيانًا �لذكاء �لوجد�ين، وهن���اك من يطلق عليه ��سم 
�لذك���اء �لنفع���ايل، �أو ذك���اء �مل�ساع���ر، وكثرً���ا م���ا ي�ستخ���دم �لباحث���ون كلمت���ي �نفعال 
ووجد�ن كمر�دفني، فعندما يعرف �لنفعال ي�سار �إىل �خلربة �لوجد�نية، ويف تعريف 
�لوج���د�ن ي�س���ار �إىل �خلربة �لنفعالية، ولكننا نف�سل ��ستخد�م كلمة وجد�ن كمفهوم 
�سام���ل ي�س���ر �إىل �ملز�ج mood و�لنفع���ال و�لعاطفة، فالذكاء �لنفعايل هو جزء من 

�لذكاء �لوجد�ين)ح�سني، وح�سني، 2006، �س 14(.
ويع���د كل م���ن ماي���ر و�سال���ويف Mayer and Salovey (1990) �أول م���ن 
��ستخدم���ا م�سطل���ح �لذكاء �لوج���د�ين يف �لدوريات �لعلمية �ملتخ�س�س���ة عام م1990، 
ث���م بد�أ �لهتمام �حلقيقي بهذ� �ملفه���وم عندما �أ�سدر جوملان Goleman عام 1995م 
كتابًا يحمل ��سم �لذكاء �لوجد�ين،ومنذ ذلك �حلني ومفهوم �لذكاء �لوجد�ين �أ�سبح 
 (as cited in Mayer, م���ادة حدي���ث للعلماء و�لباحثني على �ختالف تخ�س�ساتهم

.Salovey, & Caruso, 2000, p.396)
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ولقد عرف ماير و�سالويف Mayer and salovey (1990, p.189) �لذكاء 
�لوج���د�ين باأن���ه: “�لقدرة على مر�قبة م�ساعر وعو�ط���ف �لفرد �ل�سخ�سية وعو�طف 

�لآخرين، ليميز بينها وي�ستخدم هذه �ملعلومات لتكون موجهًا لتفكره و�أفعاله”.

ثم قام �لباحثان ماير و�سالويف  Mayer and Salovey (1993)بتطوير 
وتعدي���ل �لتعري���ف �ل�سابق به���دف حتديد �أبعاد حمددة للذك���اء �لوجد�ين وو�سع �أد�ه 
لقيا�سه،وق���د عرف���ا �لذك���اء �لوج���د�ين يف ه���ذ� �ل�سدد عل���ى �أنه:”�لق���درة على تقييم 

�لنفعالت و�ل�ستجابة لها و�لتمكن من:
�لتفكر �لدقيق فيها.�أ( 
فهم �لنفعالت و�ملعرفة �لوجد�نية ب�سكل عام.)ب( 
�لتط���ور )ج(  ترقي���ة  به���دف  و�إد�رته���ا،  و�مل�ساع���ر  لالنفع���الت  �لفع���ال  �لتنظي���م 

.(Mayer & Salovey, 1993, p.434 )”لوجد�ين�

بينم���ا ي�سر جومل���انGoleman (1995) �إىل �أن �لذك���اء �لوجد�ين: “يعرب 
ع���ن �لقدرة على �لتع���رف على م�ساعرنا �خلا�سة وم�ساع���ر �لآخرين، وحتفيز ذو�تنا، 
.(Goleman, 1995, p. 160) ”و�إد�رة �نفعالتنا يف �لذ�ت، ويف عالقاتنا بالآخرين

ويعرف بار – �أون Bar-On (1997, p.3) �لذكاء �لوجد�ين باأنه: “تنظيم 
م���ن �مله���ار�ت و�لكفاي���ات �ل�سخ�سي���ة، و�لوجد�ني���ة، و�لجتماعية �لتي توؤث���ر يف قدرة 
�لفرد على �لتعامل بنجاح مع متطلبات �لبيئة و�سغوطها، ومت حتديد قدر�ت �لذكاء 

�لوجد�ين يف خم�س قدر�ت �أ�سا�سية”.

بينم���ا يوؤك���د �إل���درElder (1997) �أن���ه �إذ� �أردن���ا �أن نع���رف مفه���وم �لذك���اء 
�لوج���د�ين معرف���ة جي���دة، ف���اإن علينا �أن نق���وم بعملية حتلي���ل دقيقة ملفاهي���م �لذكاء 
ومفاهي���م �لعاطف���ة، فمفه���وم �لذك���اء ب�سف���ة عام���ة يعن���ى ق���درة �لف���رد عل���ى �لتعل���م 
و�ل�ستف���ادة م���ن �لتجرب���ة و�ل�ستجاب���ة بنجاح �إىل �خل���رب�ت �جلدي���دة، و�لقدرة على 
ح���ل �مل�سك���الت و�لتو�س���ل �إىل نتائ���ج ب�س���ورة مبا�سرة، �أم���ا م�سطل���ح �لعاطفة في�سر 
ب�سف���ة عام���ة �إىل �لتفاع���الت �ل�سخ�سي���ة �ل�سارة وغ���ر �ل�سارة �لتي ميك���ن �أن تو�جه 
�لف���رد يف موق���ف �خلربة، و�لذك���اء �لوجد�ين ميكن �أن ينتج ع���ن تفكر عايل �جلودة                                
High Quality Thinking، و�لتفكر عايل �جلودة �سوف يقودنا �إىل عاطفة عالية 
�جل���ودة High Quality Emotions، وم���ن ث���م ف���اإن مث���ل هذ� �لأم���ر يتطلب فهم 
.(Elder,1997, pp.331-332) لعالقة بني �لوظائف �ملعرفية و�لأبعاد �لوجد�نية�
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باأن���ه:  �لوج���د�ين  �لذك���اء   Elksnin (2003, p.45) �إليك�س���ن  وتع���رف 
“�لقدرة على �ملالحظة �لدقيقة و�لتقييم و�لتعبر عن �لو جد�ن، وهو كذلك �لقدرة 
عل���ى �لتعب���ر ع���ن �لوجد�ن �ل���ذي ي�سهل عملي���ة �لتفك���ر، وفهم �لوج���د�ن، و�ملعرفة 
�لوجد�ني���ة، وتنظي���م �لوجد�ن من �أجل ت�سجيع �لنمو �لوجد�ين و�لإدر�كي،ويف �سوء 
م���ا �سب���ق، فاإن �لذكاء �لوجد�ين ميكن �لنظر �إليه على �أنه قيا�س لدرجة جناح �لفرد، 
�أو ف�سل���ه يف عملي���ة �ل�ست���دلل و�ملعاجل���ات؛ به���دف حتدي���د عو�طف���ه، �أو �ل�ستجاب���ة 

للم�ساعر �لتي تقابله يف �ملو�قف �لعملية”.

Emotional Component:12 مكونات الذكاء الوجداين(
�أم���ا فيم���ا يتعلق باأبع���اد �لذكاء �لوج���د�ين و�لتي ير�د تنميته���ا لدى �لطالب 
و�سال���ويف                        ماي���ر  ي�س���ر  حي���ث  ع���دة،  من���اذج  �س���وء  يف  تناوله���ا  مت  فق���د  �ملوهوب���ني، 
Mayer and Salovey (1990) للذك���اء �لوج���د�ين يف �س���وء من���وذج �لق���درة باأنه 
“ نوع من معاجلة �ملعلومات �لنفعالية، و�لتي تت�سمن �لتقييم �لدقيق لالنفعالت 
يف ذ�ت �لف���رد ول���دى �لآخري���ن، و�لتعبر �ملالئم ع���ن �لنفعالت، و�لتنظي���م �ملتو�فق 

لالنفعال لتعزيز �حلياة “. 

ووفقً���ا لذل���ك ي�س���ر �لذكاء �لوج���د�ين �إىل ق���درة �لفرد على فه���م �ملعلومات 
�لنفعالي���ة و��ستخد�مه���ا، بالإ�ساف���ة �إىل �أن �لذك���اء �لوج���د�ين يعك����س ق���درة نظ���ام 

�لنفعالت على تعزيز �لذكاء.

كم���ا �أن نظري���ة �لقدرة للذكاء �لوج���د�ين تق�سم �لذكاء �لوج���د�ين �إىل �أربعة 
مكونات، �أو فروع:

Emotional Perception 1-�لإدر�ك �لنفعايل
 Emotional Facilitation of thinking 2-�لتي�سر �لنفعايل للتفكر

 Emotional Understanding 3-�لفهم �لنفعايل
 Managing Emotions as cited in Mayer, 2001, �لنفع���الت  4-�إد�رة 

pp.8-9

�أم���ا جومل���ان Goleman (1995) في�س���ر �إىل مفه���وم �لذك���اء �لوج���د�ين
Emotional Intelligence يف �س���وء �لنم���وذج �ملختل���ط �إىل �أن���ه: “�لق���درة عل���ى 
�لتع���رف عل���ى م�ساعرن���ا �خلا�س���ة وم�ساعر �لآخري���ن، و�إىل حتفيز ذو�تن���ا، و�إىل �إد�رة 

�نفعالتنا �لذ�تية، ويف عالقاتنا بالآخرين”. 
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وي�سم���ل مفه���وم �لذكاء �لوجد�ين كما عرب عن���ه جوملان Goleman خم�سة 
جمالت:

 الوع�ي بال�ذات Knowing one`s emotions: وتعن���ي معرف���ة �نفع���الت 1 1)
�لذ�ت و�لإدر�ك للم�ساعر، وت�سمل: �لدقة يف قيا�س �لذ�ت، و�لثقة بالنف�س.

اإدارة االنفع�االت Managing emotions: وتعن���ي �لتخل�س من �لنفعالت 1 2)
�ل�سلبية، وت�سمل: �لتحكم �لذ�تي، و�إيقاظ �ل�سمر، و�لتكيف، و�لتجديد.

حتفيز الذات Motivating oneself: وتعني تاأجيل �لإ�سباع، وت�سمل:�لد�فعية 1 3)
�لأكادميية، و�لت�سال، و�ملبادرة و�لتفاوؤل.

التعاط�ف Empathy: وتعني �حل�سا�سية و�لتاأث���ر مب�ساعر �لآخرين و�لنظر 1 4)
�إىل �لأمور من منظورهم، و�لتوحد معهم �نفعاليًا، و�لتو��سل معهم.

امله�ارات االجتماعي�ة Social skills: �أي �لتعام���ل م���ع �لآخري���ن من خالل 1 ))
 (as cited in Elias et al.بن���اء و��س���ع يطل���ق علي���ه �لكف���اءة �لجتماعي���ة

 ,1997, p.135)

ومن جانب �آخر يتناول بار-�أونBar-On (2001) �لذكاء �لوجد�ين يف �إطار 
�لنموذج �ملختلط باأنه: “منظومة من �لقدر�ت غر �ملعرفية و�لكفاء�ت و�ملهار�ت �لتي 
توؤثر يف قدرة �لفرد على �لنجاح يف مو�جهة مطالب �لبيئة و�سغوطها”، كما يت�سمن 

�لذكاء �لوجد�ين جمموعة من �ل�سمات �لنفعالية و�ل�سخ�سية و�لجتماعية.

وي�سمل الذكاء الوجداين خم�سة كفاءات هي:

الكف�اءات ال�سخ�س�ية Intrapersonal EQ: وت�سم���ل تقدي���ر �ل���ذ�ت، �لوع���ي 1 1)
�لذ�تي �لنفعايل، �لتوكيدية، �ل�ستقاللية، حتقيق �لذ�ت.

الكف�اءات االجتماعي�ة:Interpersonal EQ: وت�سم���ل �لتعاط���ف، �مل�سوؤولية 1 2)
�لجتماعية، �لعالقات بني �ل�سخ�سية.

حتم���ل 1 3) وت�سم���ل   :EQ Stress managementال�س�غوط اإدارة  كف�اءات 
�ل�سغوط، �سبط �لندفاع.

الكف�اءات التكيفي�ةAdaptability EQ: وت�سمل �إدر�ك �لو�قع، �ملرونة، حل 1 4)
�مل�سكالت.

كف�اءات امل�زاج الع�ام General mood EQ: وي�سم���ل �لتف���اوؤل، و�ل�سع���ادة   1 ))
.(Bar-On, 2001, pp.87-89)
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وقد حدد بار – �أونBar- On (1997) خم�سة ع�سر بعدًا فرعيًا، وهى كما يلي:
الوع�ي بال�ذات الوجداني�ة Awareness Emotional Self: وه���ى �لق���درة 1 1)

على معرفة م�ساعر �لفرد، و�نفعالته، و�لوعي بها، و�لتمييز بني تلك �مل�ساعر 
و�لنفعالت؛ ملعرفة ما ي�سعر به �لفرد وملاذ�، ومعرفة م�سببات تلك �مل�ساعر.

التوكيدي�ة Assertiveness: وه���ي ق���درة �لف���رد على �إظه���ار، �أو �لتعبر عن 1 2)
�مل�ساعر، و�ملعتقد�ت، و�لأفكار، و�لدفاع عن حقوقه باأ�سلوب بناء.

اعتب�ار ال�ذات Self-Regard: وه���ى �لق���درة على �ح���رت�م وتقبل �ل���ذ�ت على 1 3)
�أنه���ا جي���دة، وذلك من خالل حب �لذ�ت كما هي، و�لقدرة على تقبل �جلو�نب 

�ملوجبة و�ل�سالبة �ملدركة و�أوجه �لقوة و�ل�سعف بها.
حتقي�ق ال�ذات Self –Actualization: وه���ى �لق���درة عل���ى حتي���ق �إمكانيات 1 4)

�لف���رد، وذل���ك ب���اأن ي�سب���ح �لف���رد منهمكً���ا يف �ملحاولت �لت���ي تق���وده �إىل حياة 
هادفة مملوءة بالإجناز�ت.

اال�س�تقاللIndependence: وميث���ل �لقدرة على �لتوجه ذ�تي���ا و�ل�سيطرة �أي 1 ))
�لتحك���م �لذ�ت���ي يف تفك���ر وت�سرفات �لف���رد، و�أن يكون غر معتم���د وجد�نيًا 

على �أحد.
التعاط�فEmpathy: وه���و ق���درة �لف���رد عل���ى �لوع���ي ومعرفة وفه���م وتقبل 1 6)

م�ساع���ر �لآخري���ن، وذلك باأن يكون لديه �لق���درة على معرفة ماذ� وكيف وملاذ� 
ي�سعر �لنا�س مبا ي�سعرون به.

Interpersonal Relationship: وه���ى 1 )) العالق�ات ال�سخ�س�ية م�ع االآخري�ن: 
�لق���درة على �إقامة و�حلفاظ عل���ى عالقات مر�سية تبادليًا مع �لآخرين، تلك 

�لعالقات �لتي تتميز باملودة و�لعمق و�لعطاء و�حل�سول على �ملحبة.
امل�سئولية االجتماعية Social Responsibility: وهى �لقدرة على �أن يكون 1 ))

�ل�سخ����س متعاونً���ا، وم�ساركً���ا، �أو م�ساهمً���ا، وع�سوً���ا يف جماعت���ه �لجتماعية، 
وه���ذه �لق���درة تت�سمن �لت�سرف باأ�سل���وب م�سئول حتى ول���و مل ي�ستفد �لفرد 

�سخ�سيًا من ذلك.
ح�ل امل�س�كلة: Problem Solving: وميث���ل �لق���درة عل���ى �لك�س���ف وحتديد 1 9)

�مل�سكالت، وكذلك توليد وتنفيذ، �أو �جناز �حللول �لفعالة لتلك �مل�سكالت.
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اختبار الواقع Reality Testing: وهو �لقدرة على تقدير مدى �لتطابق بني 1 10)
ما يخربه، �أو ي�سعر به �لفرد، وما هو موجود فعالً يف �لو�قع.

املرونة Flexibility: وهى �لقدرة على تكييف �نفعالت و�أفكار و�سلوك �لفرد 1 11)
مع �ملو�قف و�ل�سروط �ملتغرة.

حتمل ال�سغوط Stress Tolerance: وهو �لقدرة على �ل�سمود �أمام �لأحد�ث 1 12)
غ���ر �ملالئم���ة و�ملو�قف �لنفعالية دون تر�ج���ع، �أو تقهقر، بل �لتعامل بن�ساط 

وفاعلية مع �ل�سغوط.
�س�بط االندف�اع Impulse Control: وه���ى �لق���درة عل���ى مقاوم���ة، �أو تاأخ���ر 1 13)

�لندفاع، �أو �حلافز، �أو �لإغر�ء للقيام بال�سلوك، �أو �لت�سرف
�ل���ذ�ت، 1 14) ع���ن  بالر�س���ا  �ل�سع���ور  عل���ى  �لق���درة  وه���ى   :Happiness ال�س�عادة 

و�ل�ستمتاع بالذ�ت و�لآخرين، و�أن يكون �لفرد مازحًا.
التف�اوؤل Optimism: ه���و �لق���درة عل���ى روؤي���ة �جلان���ب �مل�س���يء يف �حلي���اة، 1 )1)

و�لبقاء على �لجتاه �ملوجب لدى �لفرد حتى يف مو�جهة �لأ�سياء غر �ملالئمة            
.(Bar-On,1997, pp.15-19; Bar-On, 2000, pp.338-343)

�أون                       ب���ار-  من���وذج  يتبن���ى  �س���وف  �حل���ايل  �لبح���ث  �أن  �إىل  �لإ�س���ارة  وجت���در 
Bar-On يف نظرت���ه للذك���اء �لوجد�ين من حيث �ملفه���وم و�لأبعاد، حيث يركز منوذج 
ب���ارون على �لذك���اء �لوجد�ين كقدرة بالإ�ساف���ة �إىل كونه �سم���ات �سخ�سية و�نفعالية 
و�جتماعي���ة ميك���ن تنميته���ا وتطويره���ا ل���دى �لأفر�د،مب���ا ي���وؤدى �إىل ق���در كبر من 
�لتو�ف���ق �لنف�س���ي و�لجتماعي لديهم، ويرف���ع من قدر�تهم عل���ى مو�جهة �ل�سغوط 
�حلياتية و�لتخفيف من حدة �مل�سكالت �لنف�سية و�ل�سلوكية، وهذ� ما يت�سق مع توجه 

�لبحث �حلايل. 

)13الذكاء الوجداين لدى املوهوبني اأكادميًيا:
تع���د تنمي���ة �لذكاء �لوجد�ين ل���دى �لطالب �ملوهوبني �أح���د �ملد�خل �لرئي�سة 
لعالج �مل�سكالت �ل�سلوكية، حيث ت�سر در��سة �سان Chan (2003) �لتي �أجريت على 
عينة من �ملر�هقني �ملوهوبني �لأمريكيني من �أ�سول �أفريقية �أن �ملر�هقني �ملوهوبني 
ذوي �لذكاء �لوجد�ين �ملرتفع �أكر قدرة على مو�جهة �ل�سغوط �لنف�سية �لتي جتعل 
�لف���رد �أك���ر قلقًا، و�كتئابًا، و�أكر ميالً لال�سرت�ك يف �سلوكيات غر �جتماعية، و�أقل 

قدرة على �لتو�فق مقارنة باملر�هقني �ملوهوبني منخف�سي �لذكاء �لوجد�ين.
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�أن �ملوهب���ة �لعقلي���ة ل ترتب���ط بال�س���رورة �رتباطً���ا مرتفعً���ا بالنج���اح   كم���ا 
باحلي���اة كم���ا �أنه���ا ل ترتب���ط بال�سرورة م���ع �ل�سع���ادة، �أو �لإنتاجية يف �حلي���اة، وعليه 
م���ن �ل�سروري تنمية ورعاية �لذكاء �لوج���د�ين بنف�س درجة �لهتمام بتنمية �لذكاء 
�ملع���ريف �إذ� م���ا �أريد �لو�سول باإمكانيات �لرتق���اء �لنف�سي لدي �لطالب �ملوهوبني �إيل 
�لكم���ال؛ لي�سبح���و� ر��سدي���ن عل���ى درجة عالية م���ن �لثقة يف �ل���ذ�ت، ويف �لقدرة على 

�مل�ساركة �لإيجابية يف �حلياة )عكا�سة، 2005، �س �س 57- 58(. 
حيث �أكدت معظم �لدر��سات باأن �لأفر�د �لأذكياء وجد�نيًا يرجح كثرًا �أنهم:

ن�ساأو� يف بيئات متو�فقة �جتماعيًا )�آباوؤهم ح�سا�سون �نفعاليًا(.( 1)
ل يتخذون موقف �لدفاع )غر دفاعيني(.( 2)
لديه���م �لق���درة على تكوي���ن �نفعالته���م بفعالي���ة )متفائلني و�قعيً���ا ومقدرين ( 3)

لالآخرين(.
يختارون مناذج �لأدو�ر �لنفعالية �جليدة.( 4)
لديهم �لقدرة على �لتو��سل وعلى مناق�سة �مل�ساعر.( 5)
يط���ورون معارفه���م وخرب�ته���م يف جمالت �نفعالي���ة عدة مثل عل���م �جلمال، �أو ( 6)

 (Mayer et al., 2000,مل�ساع���ر �لأخالقي���ة، �أو ح���ل �مل�سك���الت، �أو �لقي���ادة�
.pp.400-401)

درا�سات وبحوث �سابقة.
�أُجري���ت �لعدي���د من �لدر��س���ات و�لبحوث �ملرتبطة مبتغ���ر�ت �لبحث �حلايل 
حيث توؤكد تلك �لدر��سات على �أهمية تنمية �لذكاء �لوجد�ين لدى �لطالب �ملوهوبني 
من خالل �لعتماد على بر�مج �إر�سادية وتدريبية تنتمي لنظريات وتوجهات خمتلفة، 
كم���ا تناول���ت بع����س ه���ذه �لدر��س���ات �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة ل���دى �ملوهوب���ني �أكادمييً���ا 
و�إمكاني���ة �لتغل���ب عليها من خالل �لرتق���اء بالنمو �لنفعايل لديه���م وتنمية �لذكاء 

�لوجد�ين وفيما يلي عر�س موجز لبع�س هذه �لدر��سات:
هدفت در��سة بدر )2002( �إىل �لتعرف على فعالية برنامج �إر�سادي يف حت�سني 
�لذك���اء �لوج���د�ين ل���دى �ملوهوب���ني منخف�س���ي �لتح�سي���ل �لدر��س���ي، وتكون���ت عينة 
�لدر��س���ة �حلالي���ة م���ن جمموعة جتريبي���ة قو�مها )10( ط���الب وطالبات من طالب 
كلي���ة �لرتبي���ة ببنها، ممن �سنفو� عل���ى �أنهم طالب موهوب���ون منخف�سو� �لتح�سيل 
�لدر��س���ي)6 ط���الب، و4 طالب���ات(، و�أو�سح���ت نتائ���ج �لدر��سة وجود ف���روق ذ�ت دللة 
�إح�سائي���ة ب���ني �لتطبي���ق �لبع���دي و�لتطبي���ق �لقبل���ي ل�سال���ح �لبع���دي يف كاف���ة �أبعاد 
�لذك���اء �لوج���د�ين، مم���ا يعنى فعالية �لربنام���ج �لإر�سادي يف تنمي���ة وحت�سني �لذكاء 

�لوجد�ين لدى عينة �لطالب �ملوهوبني منخف�سي �لتح�سيل.
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كما هدفت در��سة �سان Chan (2003)�لتي �لتعرف على �لعالقة بني �لذكاء 
�لوج���د�ين و�لق���درة عل���ى مو�جه���ة �ل�سغ���وط �لنف�سية،وم�ستوى �مل�سك���الت �لنف�سية 
ل���دى �ملر�هق���ني �ملوهوبني، وق���د �أجريت �لدر��سة على عينة م���ن �ملر�هقني �ملوهوبني 
�لأمريكيني من �أ�سول �أفريقية، وقد �أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن �أن �ملر�هقني �ملوهوبني 
ذوي �لذكاء �لوجد�ين �ملرتفع �أكر قدرة على مو�جهة �ل�سغوط �لنف�سية �لتي جتعل 
�لف���رد �أكر قلقً���ا و�كتئابًا و�أكر مي���الً لال�سرت�ك يف �سلوكيات غ���ر �جتماعية،و�أقل 
ق���درة عل���ى �لتو�ف���ق باملقارنة باملر�هقني منخف�س���ي �لذكاء �لوج���د�ين، كما �أو�سحت 
�لدر��سة �أن �ملر�هقني �ملوهوبني ذوى �لذكاء �لوجد�ين �ملرتفع �أقل عر�سة للم�سكالت 
�لنف�سي���ة و�ل�سلوكي���ة مقارن���ة بنظر�ئه���م م���ن ذوى �لذك���اء �لوج���د�ين �ملنخف����س.

كم���ا هدفت در��سة لي���و و�آخرين Liau, et al. (2003) �إىل �لتعرف على �أثر 
تنمي���ة �لذكاء �لنفع���ايل وحمو �لأمي���ة �لنفعالية على م�ستوى �مل�سك���الت �ل�سلوكية 
لدى عينة من طالب �ملدر�سة �لثانوية يف ماليزيا، وتكونت عينة �لدر��سة من )203( 
طالب وطالبة باملرحلة �لثانوية مبتو�سط عمرى 15.9 �سنة و�نحر�ف معياري 0.44، 
وك���ان 48٪ منه���م �إن���اث، و52٪ منهم ذكور، وق���د ��ستخدمت �لدر��س���ة مقيا�س �سكوتي 
للذكاء �لوجد�ين(Schutte et al.,1998)، ومقيا�س للم�سكالت �ل�سلوكية �لد�خلية 
و�خلارجية من �إعد�د �لباحث، و�أظهرت نتائج �لدر��سة وجود عالقة �رتباطية �سالبة 
د�ل���ة �إح�سائيً���ا بني �لذكاء �لنفع���ايل وبني �ل�سغط )�لإجه���اد(، و�لكتئاب، �ل�سكاوى 
�جل�سدية، �لعدو�ن، �جلنوح، كما �أو�سحت �رتباطًا �إيجابيًا بني �لذكاء �لنفعايل وبني 
�ملر�قب���ة �لو�لدي���ة، بينما كان �لرتباط بني �لذكاء �لنفع���ايل و�لقلق �لأكادميي غر 

د�ٍل �إح�سائيًا.
وهدف���ت در��س���ة رزق )2003( �إىل �إع���د�د برنام���ج للتنوير �لنفع���ايل و�لتعرف 
عل���ى فعاليت���ه يف ترقية م�ستوى �لذكاء �لنفعايل لدى ط���الب كلية �لرتبية بجامعة 
�لطائ���ف، وبتطبي���ق �لربنام���ج عل���ى جمموعت���ني جتريبيت���ني �أحدهما م���ن �لطالب 
)ن=34( و�لأخ���رى م���ن �لطالب���ات )ن=35(، ومقارن���ة نتائجهم���ا يف �لتطبي���ق �لقبلي 
و�لبع���دي عل���ى مقيا�س للذك���اء �لنفعايل ق���ام �لباح���ث باإعد�ده، بنتائ���ج جمموعتني 
�سابطت���ني �أحدهما من �لطالب )ن=38( و�لخ���رى من �لطالبات )ن=45(، و�أ�سفرت 
نتائ���ج �لدر��س���ة عن وجود فروق د�ل���ة �إح�سائيًا بني �لط���الب و�لطالبات قبل تطبيق 
�لربنامج يف مقيا�س �لذكاء �لنفعايل و�أبعاده �لفرعية، كما و�أ�سفرت �لنتائج �أي�سًا عن 
وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني �لتطبيق �لقبلي و�لبعدي يف مقيا�س �لذكاء �لنفعايل 
و�أبع���اده �لفرعي���ة ل�سالح �لتطبيق �لبع���دي يف كل من �ملجموعتني �لتجريبيتني، مما 
يعن���ى فعالي���ة برنام���ج �لتنوي���ر �لنفع���ايل يف ترقية م�ست���وى �لذك���اء �لنفعايل لدى 

طالب وطالبات �ملجموعتني.
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وهدفت در��سة فيال Vela (2003) �إىل در��سة �لعالقة بني �لذكاء �لوجد�ين 
و�لتح�سيل �لأكادميي للطالب، وتكونت عينة �لدر��سة من )760( طالبًا، وقد �أ�سفرت 
نتائ���ج �لدر��س���ة عن وجود عالق���ة �رتباطية بني مهار�ت �لذك���اء �لوجد�ين وم�ستوى 
�لتح�سي���ل �لأكادمي���ي، وكذل���ك �رتباط مه���ار�ت �لإد�رة �لذ�تية مب�ست���وى �لتح�سيل 

�لأكادميي بدرجة كبرة.

وهدف���ت در��سة �أدمي���و Adeymo (2007)�إىل �لتعرف على �لتاأثر �خلا�س 
بالذك���اء �لوج���د�ين و�لذي يتو�سط �لعالقة �لقائمة بني �لفاعلية �لذ�تية �لأكادميية 
وم�ستوى �لتح�سيل �خلا�س بالطالب وطبقت �لدر��سة على )300( طالبًا، و�أو�سحت 
نتائ���ج �لدر��س���ة �أن �لفاعلي���ة �لذ�تي���ة �لأكادميية و�لذك���اء �لوج���د�ين �رتبطا ب�سورة 
جوهري���ة مب�ست���وى �لتح�سيل �لأكادميي، و�أي�سًا مت حتدي���د �لتاأثر �خلا�س بالذكاء 
�لوج���د�ين، و�ل���ذي يتو�س���ط �لعالق���ة ب���ني �لفاعلي���ة �لذ�تي���ة �لأكادميي���ة وم�ست���وى 

�لتح�سيل.

كم���ا هدف���ت در��س���ة �لنو��س���رة )2008( �إىل �لتع���رف عل���ى م�ست���وى �لذك���اء 
�لنفع���ايل و�لجتماعي و�خُللقي ل���دى �لطلبة �ملوهوبني وعالقت���ه ببع�س �ملتغر�ت 
�لدميوغر�في���ة �ملتمثل���ة يف �جلن�س، و�ملرحلة �لعمري���ة، و�مل�ستوى �لتعليمي للو�لدين 
)�لأب، �لأم(، ولتحقي���ق ه���ذ� �له���دف مت �ختي���ار عينة �لدر��سة لت�سم���ل جميع �لطلبة 
�ملوهوب���ني يف �ل�س���ف �ل�ساب���ع �لأ�سا�سي)متو�س���ط �أعماره���م 12 �سن���ة(، و�ل�سف �لأول 
�لثانوي)متو�س���ط �أعماره���م 16 �سن���ة( موزع���ني عل���ى كل م���ن مد�ر�س �ملل���ك عبد�هلل 
�لث���اين للتمي���ز ومدر�س���ة �ليوبي���ل للموهوب���ني يف �لأردن،وبل���غ عدده���م )461( طالبًا 
وطالبةً.وق���د �أ�س���ارت نتائ���ج �ملتو�سطات �حل�سابي���ة و�لنحر�فات �ملعياري���ة �أن م�ستوى 
�لذك���اء �خُللق���ي �لكل���ي ل���دى �لطلب���ة �ملوهوب���ني ك���ان مرتفعً���ا، ث���م يلي���ه يف �لرتف���اع 
م�ست���وى �لذك���اء �لجتماعي �لكلي،ث���م م�ستوى �لذكاء �لنفع���ايل �لكلي،ولقد ك�سفت 
نتائ���ج حتلي���ل �لتباين �ملتعدد عن وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة 
)0.05( يف �لأد�ء على مقيا�س �لذكاء �لنفعايل، و�لذكاء �لجتماعي، و�لذكاء �خللقي 
عل���ى متغ���ر �جلن�س ل�سال���ح �لإناث، و�ملرحل���ة �لعمرية ل�سالح �ملرحل���ة �لعمرية)12 
�سنة(، و�أظهرت نتائج حتليل �لتباين �ملتعدد عن عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
يف �ل�ستجاب���ات على مقيا�س �لذكاء �لنفعايل، و�لذكاء �لجتماعي، و�لذكاء �خللقي، 
تع���زى �إىل متغ���ر �مل�ستوى �لتعليم���ي لالأم ومتغر �مل�ست���وى �لتعليمي لالأب �سوى يف 
بعدي �ملهار�ت �لجتماعية وحل �مل�سكلة من �أبعاد �لذكاء �لجتماعي فقط يف �مل�ستوى 

�لتعليمي لالأب.
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وهدف���ت در��س���ة �ل�سخت���ور )2008( �إىل �لتع���رف على فاعلية برنام���ج �إر�سادي 
لتنمي���ة �لذكاء �لوج���د�ين يف حت�سني �لتفكر �خللقي وتق���دمي �لذ�ت لدى عينة من 
�ملر�هق���ني، وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن )40( طالبً���ا، تر�وح���ت �أعماره���م م���ن )14- 
16(عامً���ا، و�أك���دت نتائ���ج �لدر��س���ة عل���ى فعالية �لربنام���ج �لإر�سادي يف تنمي���ة �لذكاء 

�لوجد�ين،وحت�سني �لتفكر �خللقي وتقدمي �لذ�ت لدى عينة �لدر��سة. 

وهدف���ت در��س���ة يلم���ز Yilmaz (2009)�إىل �لتع���رف عل���ى تاأث���ر برنام���ج 
�إر�س���ادي لتنمي���ة مه���ار�ت �لذك���اء �لوج���د�ين، و�أثره عل���ى م�ستويات �لغ�س���ب �مل�ستمر 
و�خلا����س بالط���الب �ملوهوب���ني، وتكون���ت عينة �لدر��س���ة من 32 طالبً���ا، مت تق�سيمهم 
�إىل جمموعت���ني �إحد�هم���ا جتريبي���ة و�لأخرى �سابط���ة، وقد �أ�سف���رت نتائج �لدر��سة 
ع���ن �أن �لربنام���ج �لإر�س���ادي �أدى �إىل تنمي���ة مهار�ت �لذكاء �لوج���د�ين؛ مما �أدى �إىل 
خف�س م�ستويات �لغ�سب لديهم،كما �أو�سحت �لدر��سة �أن �نخفا�س م�ستوى �لغ�سب 
ل���دى ه���وؤلء �ملر�هقني قد �متد حت���ى فرتة �ملتابعة، وهذ� م���ا �أو�سحته نتائج �لقيا�س 

�لبعدي.

كم���ا هدف���ت در��س���ة جني���دي )2009( �إيل تنمية �لذك���اء �لوج���د�ين لعينة من 
�ملوهوب���ني باملرحلة �لثانوية �لعامة، و�لتع���رف على تاأثر تنمية �لذكاء �لوجد�ين يف 
حت�سني جودة �حلياة �لنف�سية،كما هدفت �إيل حتديد �لإ�سهام �لن�سبي ملكونات �لذكاء 
�لوج���د�ين يف �لتنب���وؤ مب�ستوى جودة �حلياة �لنف�سية، بالإ�سافة للتعرف على �لفروق 
ب���ني �لذك���ور و�لإن���اث يف �لذك���اء �لوج���د�ين وج���ودة �حلي���اة �لنف�سية،و�لتع���رف عل���ى 
�لف���روق بني �لتالميذ �ملوهوب���ني ذوي �لتخ�س�س �لعلمي وذوي �لتخ�س�س �لأدبي يف 
�لذك���اء �لوج���د�ين،ويف �سبيل ذل���ك مت تطبيق عدد من �ملقايي����س منها مقيا�س �لذكاء 
�لوج���د�ين ومقيا����س ج���ودة �حلي���اة �لنف�سي���ة وذلك عل���ى �لعين���ة �لأ�سا�سي���ة للدر��سة 
)44( موهوبً���ا وموهوب���ة م���ن طالب �ل�سف �لثالث �لثانوي �لع���ام، ومت تق�سيمهم �إيل 
جمموعت���ني جتريبية و�سابطة،وك�سف���ت �لنتائج على فعالي���ة �لربنامج �لإر�سادي يف 
تنمية �لذكاء �لوجد�ين وجودة �حلياة �لنف�سية،كما �أن تنمية �لذكاء �لوجد�ين توؤدي 
�إيل حت�سني م�ستوى جودة �حلياة �لنف�سية، وقد وجدت فروق بني �لذكور و�لإناث يف 
�لذك���اء �لوج���د�ين ويف ج���ودة �حلياة �لنف�سي���ة ل�سالح �لذكور، بينم���ا مل توجد فروق 
ب���ني �لط���الب ذوى �لتخ�س�س �لعلمي وذوى �لتخ�س����س �لأدبي يف �لذكاء �لوجد�ين، 
وميك���ن �لتنب���وؤ باأبعاد ج���ودة �حلياة �لنف�سية م���ن خالل متغر�ت �لذك���اء �لوجد�ين، 
حي���ث ت�سه���م بن�سب���ة)46.1( يف �لتنب���وؤ بج���ودة �حلي���اة �لنف�سي���ة للط���الب �ملوهوب���ني 

باملرحلة �لثانوية �لعامة.
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 Esturgo-Deu and Sala-Roca كما هدفت در��سة �إ�سرتجو دو و�سال روكا
(2010) �إىل �لتع���رف على �لعالق���ة بني �لذكاء �لنفعايل و�ل�سلوك �لفو�سوي كاأحد 
�أ�سك���ال �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة لدى �أطفال �ملدر�س���ة �لبتد�ئية، وتكون���ت عينة �لدر��سة 
م���ن)1422( تلميذً���ا م���ن �لتالميذ �لذين ترت�وح �أعمارهم ب���ني )6-12( عامًا، )743( 
من �لذكور، و)678( من �لإناث، وعينة من �ملعلمني قو�مها )69( معلمًا ومعلمة )14 
معل���م – و55 معلم���ة(، و�أو�سح���ت �لنتائج �أنهال توجد عالق���ة �رتباطية بني �ل�سلوك 
�لفو�سوي ومتغر �لعمر لدى عينة �لدر��سة، بينما وجدت فروق بني �لذكور و�لناث 
ل�سال���ح �لناث يف �لجتاه �لأف�س���ل، حيث �أظهر �لذكور م�ستويات �أعلى من �لإناث يف 
�ل�سل���وك �لفو�س���وي، كما �أ�سفرت �لنتائج �أي�سًا عن وج���ود عالقة �رتباطية ذ�ت دللة 
�إح�سائي���ة ب���ني �ل�سل���وك �لفو�سوي و�لذكاء �لنفع���ايل بكل �أبعاده، وكان���ت �أكر �أبعاد 
�لذك���اء �لنفعايل �رتباطًا بال�سلوك �لفو�س���وي هما بعدى �إد�رة �ل�سغوط و�لعالقات 

�ل�سخ�سية.

وهدف���ت در��س���ة عكا�سة وعب���د �ملجي���د )2012( �إىل �لتعرف على م���دى فعالية 
برنامج تدريبي يف تنمية �ملهار�ت �لجتماعية، و�لتخفيف من حدة �مل�سكالت �ل�سلوكية 
�ملدر�سي���ة �لت���ي يعاين منه���ا �لأطفال �ملوهوب���ني ذوى �مل�سكالت �ل�سلوكي���ة يف �ملدر�سة 
�لبتد�ئي���ة، وتكونت عينة �لدر��س���ة من)26( تلميذًا وتلميذة من �لتالميذ �ملوهوبني 
�لذي���ن يعانون من م�سك���الت �سلوكية مدر�سية،وترت�وح �أعمارهم بني )10 -12(عامًا، 
مبتو�سط قدره )10.96(عامًا، و�نحر�ف معياري)1.08(، )7 تالميذ منهم موهوبني 
�أكادمييً���ا ومو�سيقيً���ا، و6 تالميذ موهوبني يف �لر�سم و�أكادمييًا، و8 تالميذ موهوبني 
�أكادمييً���ا وريا�سيً���ا، و5 تالميذ موهوب���ني �أكادمييًا وموهوبني يف �إلق���اء �ل�سعر(، وقد 
��ستخ���دم �لباحث���ان �ختب���ار �مل�سفوف���ات �ملتتابعة لر�ف���ن، و�ختبار �لتفك���ر �لبتكاري 
�مل�سور �إعد�د بول تور�ن�س، ومقيا�س �ملهار�ت �لجتماعية، وقائمة �مل�سكالت �ل�سلوكية 
�ملدر�سي���ة م���ن �إعد�دهما، و�لربنامج �لتدريبي لتنمية �مله���ار�ت �لجتماعية لالأطفال 
�ملوهوبني ذوى �مل�سكالت �ل�سلوكية �ملدر�سية، و�عتمدت �لدر��سة �لت�سميم �لتجريبي 
ذي �ملجموعة �لتجريبية �لو�حدة،و�أظهرت نتائج �لدر��سة فعالية �لربنامج �لتدريبي 
يف تنمي���ة �مله���ار�ت �لجتماعية، كما حت�س���ن تقييم �لتالميذ عل���ى مقايي�س �مل�سكالت 

�ل�سلوكية �ملدر�سية طبقا ل�سورة �لتالميذ وكذلك �سورة �ملعلم.
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تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
من خالل �لعر�س �ل�سابق للدر��سات و�لبحوث �ل�سابقة ميكن ��ستنتاج ما يلي:

تنوع���ت �أه���د�ف �لدر��س���ات �ل�سابقة، حي���ث هدفت بع�س �لدر��س���ات �إىل تنمية ( 1)
�لذك���اء �لوج���د�ين؛ مث���ل در��سة كل م���ن عكا�سة وعبد �ملجي���د )2012(؛ ويلمز 
و�آخري���ن              ولي���و  )2003(؛  ورزق  )2009(؛  وجني���دي  Yilmaz (2009)؛ 
Liau et al. (2003)، بينم���ا هدف���ت در��س���ات �أخ���رى �إىل معرف���ة �لعالق���ة 
ب���ني �لذكاء �لوجد�ين ومتغر�ت �أخرى مثل �لتح�سيل �لأكادميي و�مل�سكالت 
�ل�سلوكي���ة و�ل�سغ���وط �لنف�سية و�لد�فعية �لذ�تي���ة �لأكادميية مثل در��سة كل 
م���ن �إ�سرتج���و دو و�س���ال روك���ا Esturgo-Deu.& Sala-Roca (2010)؛ 
 Chan (2003) و�سان ،Vela (2003) وفيال ، Adeymo (2007) و�أدميو
، يف حني هدف �لبحث �حلايل �إىل تنمية �لذكاء �لوجد�ين، ومعرفة �أثر ذلك 

على م�ستوى �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى �لطالب �ملوهوبني �أكادمييًا.
طبق���ت �لدر��س���ات �ل�سابق���ة عل���ى عين���ات خمتلف���ة، فمنها ما طب���ق عل طالب ( 2)

�جلامع���ة مث���ل در��س���ة رزق )2003(، ومنه���ا م���ا طب���ق على �لط���الب يف �ملرحل 
و�آخري���ن                لي���و  Yilmaz (2009)؛  يلم���ز  م���ن  كل  در��س���ة  مث���ل  �لثانوي���ة، 
Liau et al. (2003) ؛ ب���در )2002(، ومنه���ا م���ا طب���ق عل���ى �لأطف���ال، مث���ل 
در��س���ة عكا�س���ة وعبد�ملجي���د)2012(، �أما �لبحث �حلايل فق���دمت �ختيار عينته 

من �لطالب �ملوهوبني �أكادمييًا باملرحلة �لثانوية.
�أظه���رت نتائج معظم �لدر��س���ات �ل�سابقة فعالية �لرب�م���ج �لإر�سادية �ملعرفية ( 3)

منها و�ل�سلوكية يف تنمية �لذكاء �لوجد�ين ومكوناته لدى �لعينات �مل�ستهدفة، 
مث���ل در��س���ة كل من يلمز Yilmaz (2009)؛ جنيدي )2009(؛ رزق )2003(، 
كم���ا �أظه���رت نتائ���ج در��س���ات �أخ���رى وج���ود عالق���ة ب���ني �لذك���اء �لوج���د�ين، 
و�لتح�سي���ل �لأكادميي، و�لقدرة على �لقيادة،و�مل�سكالت �ل�سلوكية،و�ل�سغوط 
�لنف�سية،و�لد�فعي���ة �لذ�تي���ة �لأكادميي���ة، مث���ل در��س���ة كل م���ن �إ�سرتج���و دو 
 Esturgo-Deu & Sala-Roca (2010)؛ 	وميد Adeymo و�س���ال روك���ا

.Vela (2003) (2007)؛ فيال
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فرو�ص البحث:
يف �س���وء �لإط���ار �لنظ���ري و�لدر��س���ات �ل�سابقة ميكن �سياغة فرو����س �لبحث �حلايل 

فيما يلي:
�ملوهوب���ني يف . 1 �لط���الب  ب���ني متو�سط���ي درج���ات  �إح�سائيً���ا  د�ل���ة  ف���روق  توج���د 

�ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�سابطة على مقيا����س �لذكاء �لوجد�ين، و�أبعاده بعد 
تطبيق �لربنامج �لإر�سادي ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.

توجد فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطي درجات �لطالب �ملوهوبني يف �ملجموعة . 2
�لتجريبي���ة على مقيا�س �لذكاء �لوج���د�ين، و�أبعاده قبل و بعد تطبيق �لربنامج 

�لإر�سادي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.
�ملوهوب���ني يف . 3 �لط���الب  ب���ني متو�سط���ي درج���ات  �إح�سائيً���ا  د�ل���ة  ف���روق  توج���د 

�ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة على مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية، و�أبعاده بعد 
تطبيق �لربنامج �لإر�سادي يف �لجتاه �لأف�سل ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.

توجد فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطي درجات �لطالب �ملوهوبني يف �ملجموعة . 4
�لتجريبية على مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية، و�أبعاده قبل و بعد تطبيق �لربنامج 

�لإر�سادي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي يف �لجتاه �لأف�سل.
ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائيً���ا ب���ني متو�سط���ي درج���ات �لط���الب �ملوهوب���ني يف . 5

�ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى مقيا����س �لذك���اء �لوج���د�ين، و�أبع���اده بع���د تطبي���ق 
�لربنام���ج �لإر�س���ادي مبا�سرةً وبعد م���رور فرتة �ملتابعة )بعد م���رور �سهرين من 

�نتهاء �لربنامج(.
ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائيً���ا ب���ني متو�سط���ي درج���ات �لط���الب �ملوهوب���ني يف . 6

�ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى مقيا����س �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة، و�أبع���اده بع���د تطبيق 
�لربنام���ج �لإر�س���ادي مبا�سرةً وبعد م���رور فرتة �ملتابعة )بعد م���رور �سهرين من 

�نتهاء �لربنامج(.
اإجراءات البحث وخطواته:

اأوالً: منهجية البحث:
يعتم���د �لبح���ث �حل���ايل على �ملنهج �لتجريب���ي، حيث يه���دف �إىل �لتعرف على 
فعالي���ة برنام���ج �إر�س���ادي )�ملتغر �مل�ستق���ل( لتنمية �لذكاء �لوج���د�ين )�ملتغر �لتابع 
�لأول( يف خف�س �مل�سكالت �ل�سلوكية )�ملتغر �لتابع �لثاين( لدى �لطالب �ملوهوبني 

�أكادمييًا، بالإ�سافة ل�ستخد�م �ملنهج �لو�سفي يف بناء وت�سميم �أدو�ت �لدر��سة.
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 ويعتم���د ه���ذ �لبح���ث عل���ى ت�سمي���م جتريب���ي ذي جمموعت���ني متجان�ست���ني 
ومتكافئت���ني، �لأوىل: جتريبي���ة، و�لثاني���ة: �سابط���ة، وكذل���ك تعتم���د عل���ى ت�سمي���م 
�ملجموع���ة �لو�ح���دة، وذلك فيم���ا يتعلق بالإج���ر�ء�ت �لتجريبية و�لقيا�س���ات �خلا�سة 
بك���ل جمموع���ة عل���ى حده ومقارن���ة نتائجها بنف�سه���ا، كما مت حتلي���ل �لنتائج يف �سوء 

هذين �لنوعني.

ثانًيا: عينة البحث:
اختيار عينة البحث:- 1

يف �إطار �ختيار عينة �لبحث قام �لباحثان باإجر�ء در��سة ��ستطالعية على عينة 
ممثلة قو�مها )130( طالبًا،من �لطالب �ملوهوبني مبنطقة �لق�سيم، �لذين يدر�سون 
مبجمع �لأمر �سلطان �لتعليمي بربيدة باملرحلة �لثانوية ومر�كز �ملوهوبني �لتابعة 
لالإد�رة �لعامة لرعاية �ملوهوبني بالق�سيم، حيث مت �ختيار �لطالب �ملوهوبني �لذين 
تنت�س���ر لديه���م �مل�سك���الت �ل�سلوكية، ومت �ختي���ار �أفر�د �لعينة �لنهائي���ة من بني عينة 
�لدر��س���ة �ل�ستطالعي���ة �لت���ي �سب���ق �لإ�س���ارة �إليه���ا، وتكون���ت �لعينة م���ن )60( طالبًا 
موهوبًا، مق�سمني بالت�ساوي �إىل جمموعتني، �إحد�هما جتريبية )ن = 30(، و�لأخرى 

�سابطة )ن = 30(.

اإجراء التكافوؤ بني جمموعتي الدرا�سة )ال�سابطة والتجريبية1:
مت �إج���ر�ء �لتكاف���وؤ بني جمموعتي �لدر��سة )�لتجريبي���ة و�ل�سابطة( يف �سوء 
ع���دة متغ���ر�ت، وه���ي �لعمر �لزمن���ى ومعام���ل �لذكاء، وم�ست���وى �لذك���اء �لوجد�ين، 
وم�ست���وى �مل�سكالت �ل�سلوكية، وذل���ك بتطبيق �ملقايي�س ذ�ت �ل�سلة يف �لبحث �حلايل 
وحتلي���ل نتائجه���ا، وق���د ��ستخ���د�م �لباحث���ان لختب���ار �لتجان����س ب���ني �ملجموعت���ني 
�لتجريبي���ة و�ل�سابط���ة �ختب���ار »ت« T-test ملجموعت���ني م�ستقلت���ني، وفيما يلى بيان 

ذلك:

1- العمر الزمنى:
مت �ختي���ار �أع�س���اء �ملجموعت���ني )�لتجريبي���ة و�ل�سابط���ة( يف �ملرحلة �لعمرية 
من )16 - 18( عامًا، وهي مرحلة �لدر��سة باملدر�سة �لثانوية، و�جلدول �لتايل يو�سح 

�لتجان�س بينهما يف �لعمر:
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جدول )1( 
نتائج اختبار »ت« ودللتها للفروق بني متو�صطي املجموعتني التجريبية 

وال�صابطة يف العمر الزمني بال�صهور
  بيان

العمر
عمنالمجموعة

قيمة
" ت "

مستوى
الداللة

العمر بالشهور
التجريبية
الضابطة

30
30

205.766
203.733

4.538
4.517

غير دالة1.739

يت�س���ح م���ن ج���دول )1( ع���دم وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�سائيً���ا ب���ني متو�سط���ي 
�ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�سابط���ة يف �لعم���ر �لزمن���ى، وه���ذ� ي���دل عل���ى جتان����س 

�ملجموعتني يف متغر �لعمر �لزمنى.

2- معامل الذكاء:
مت���ت �لتكاف���وؤ ب���ني كلت���ا �ملجموعت���ني م���ن خ���الل �ختب���ار دلل���ة �لف���روق بني 
متو�سطي �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة على مقيا�س �ستانفورد - بينيه للذكاء.

جدول )2( 
نتائج اختبار »ت« ودللتها للفروق بني متو�صطي درجات املجموعتني

التجريبية وال�صابطة على مقيا�س �صتانفورد - بينيه للذكاء
  بيان

 معامل
الذكاء 

عمنالمجموعة
قيمة

" ت "
مستوى
الداللة

معامل الذكاء
التجريبية
الضابطة

30
30

124.633
123.866

2.658
2.080

غير دالة1.244

يت�س���ح من ج���دول )2( عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيً���ا بني متو�سطي درجات 
�ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�سابط���ة يف م�ست���وى �لذك���اء، وه���ذ� ي���دل عل���ى جتان����س 

�ملجموعتني يف هذ� �ملتغر.

3- م�ستوى الذكاء الوجداين:
مت���ت �لتكافوؤ بني كلت���ا �ملجموعتني يف م�ستوى �لذك���اء �لوجد�ين قبل تطبيق 
�لربنام���ج �لإر�س���ادي، حت���ى ميك���ن �إج���ر�ء �ملقارنة ب���ني تلك �لنتائ���ج ونتائ���ج �لقيا�س 

�لبعدي لحقًا.
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جدول )3( 
نتائج اختبار » ت » ودللتها للفروق بني متو�صطي درجات املجموعتني التجريبية وال�صابطة على 

مقيا�س الذكاء الوجداين واأبعاده قبل تطبيق الربنامج الإر�صادي
                 بيان

     	بعاد
الذكاء الوجداني

عمنالمجموعة
قيمة

" ت "
مستوى
الداللة

الكفاءات الشخصية
التجريبية
الضابطة

30
30

101.900
101.033

4.678
4.064

غير دالة0.766

الكفاءات االجتماعية
التجريبية
الضابطة

30
30

72.200
71.433

3.067
2.944

غير دالة0.988

كفاءات إدارة الضغوط
التجريبية
الضابطة

30
30

46.800
45.500

1.689
1.676

غير دالة1.091

الكفاءات التكيفية
التجريبية
الضابطة

30
30

73.133
72.233

3.441
3.244

غير دالة1.042

كفاءات المزاج العام
التجريبية
الضابطة

30
30

44.266
44.033

1.387
1.217

غير دالة0.692

الدرجة الكلية
التجريبية
الضابطة

30
30

338.300
343.233

8.979
8.544

غير دالة1.797

يت�س���ح من ج���دول )3( عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيً���ا بني متو�سطي درجات 
�ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�سابطة عل���ى مقيا�س �لذكاء �لوج���د�ين، وهذ� يدل على 

جتان�س �ملجموعتني يف هذ� �ملتغر.

4- م�ستوى امل�سكالت ال�سلوكية:
قام �لباحثان �أي�سًا بالتكافوؤ بني �أع�ساء �ملجموعتني )�لتجريبية و�ل�سابطة( 
يف م�ست���وى �مل�سك���الت �ل�سلوكية قبل تطبيق �لربنام���ج �لإر�سادي، حتى ميكن مقارنة 
تلك �لنتائج ونتائج �لقيا�س �لبعدي لكلتا �ملجموعتني لحقًا، ومن ثم فقد مت تطبيق 

مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية على �ملجموعتني للتحقق من ذلك.
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جدول )4( 
نتائج اختبار » ت » ودللتها للفروق بني متو�صطي درجات املجموعتني التجريبية وال�صابطة على 

مقيا�س امل�صكالت ال�صلوكية واأبعادها قبل تطبيق الربنامج الإر�صادي
           بيان

    	بعاد
المشكالت السلوكية

عمنالمجموعة
قيمة

" ت "
مستوى
الداللة

االنسحاب االجتماعي
التجريبية
الضابطة

30
30

31.066
31.600

1.617
1.452

غير دالة1.334

العدوان
التجريبية
الضابطة

30
30

25.600
25.633

1.631
1.299

غير دالة0.088

القلق
التجريبية
الضابطة

30
30

26.300
26.400

1.534
1.476

غير دالة0.257

الضغوط النفسية
التجريبية
الضابطة

30
30

31.566
31.100

1.381
1.470

غير دالة1.267

انخفاض الدافعية 
للتحصيل الدراسي

التجريبية
الضابطة

30
30

23.733
23.433

1.014
1.006

غير دالة1.150

السلوك الفوضوي
التجريبية
الضابطة

30
30

23.366
23.433

0.999
1.006

0.257
غير دالة

الدرجة الكلية
التجريبية
الضابطة

30
30

161.633
161.600

4.634
4.039

0.030
غير دالة

يت�س���ح من ج���دول )4( عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيً���ا بني متو�سطي درجات 
�ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�سابط���ة عل���ى مقيا����س �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة و�أبع���اده يف 

�لقيا�س �لقبلي، وهذ� يدل على جتان�س �ملجموعتني يف هذ� �ملتغر.

ثالًثا: اأدوات البحث:

1-قائمة بار- اأون للذكاء الوجداين: تعريب واإعداد )عجوة، 12003 
هذه �لقائمة قام ببنائها (Bar –On ,1997) وتتاألف هذه �لقائمة من 133 
عبارة موزعة على خم�سة ع�سر بعدًا) مت عر�سها يف �لإطار �لنظري(، ويتم �ل�ستجابة 
عليه���ا بطريق���ة ليكرت من خم�س م�ستويات و�ساحلة للتطبيق على عينات يف �سن 16 
�سن���ة فاأك���ر، وله���ا درجة كلية وخم�س درج���ات لالأبعاد �لرئي�سة وخم����س ع�سرة درجة 

فرعية بالإ�سافة للدرجة �لكلية للمقيا�س.
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وللتحق���ق م���ن �س���دق �لقائم���ة ق���ام مع���رب �لقائم���ة با�ستخ���د�م �س���دق �ملحك 
�لتالزم���ي وذل���ك من خ���الل ح�ساب معام���ل �لرتباط ب���ني �لقائمة ومقيا����س �لذكاء 
�لوج���د�ين تعري���ب و�ع���د�د ) حمم���د �بر�هيم ج���ودة،1999( بعد تطبيقه���ا على عينة 
مكون���ة م���ن )65( طالبً���ا وطالبة،وق���د بل���غ معامل �لرتب���اط )0.519( وه���و د�ل عند 

م�ستوى )0.01 (.

 كم���ا ��ستخ���دم �أي�سً���ا �س���دق �لتكوي���ن، حي���ث مت �حت�س���اب معام���ل �لرتب���اط 
ب���ني �لقائم���ة وبع���دي �لع�سبي���ة و�لت���ز�ن �لنفع���ايل م���ن قائم���ة �إيزن���ك لل�سخ�سية

 ) �إعد�د:جاب���ر عب���د �حلمي���د جاب���ر، وحمم���د فخ���ر �ل�س���الم، ب.ت( ومقيا����س بي���ك 
لالكتئ���اب ) �إع���د�د غري���ب عبد �لفتاح غري���ب،1999 ( بعد تطبيقها عل���ى )71( طالبًا 
وطالبة، حيث بلغت معامالت �لرتباط )-0.276، -0.449( وهما د�لني عند م�ستوى 

.0.01

كم���ا ق���ام معرب �ملقيا�س بح�ساب ثبات �لقائم���ة بطريقة �إعادة �لتطبيق، وذلك 
على عينة مكونة من )62( طالبًا وطالبة،وقد بلغ معامل �لثبات للقائمة )0.736(.

مم���ا �سب���ق يت�سح �أن قائمة بار-�أون للذكاء �لوجد�ين تتمتع بدرجة عالية من 
�ل�سدق و�لثبات.

�أم���ا يف �لبح���ث �حل���ايل فق���د ق���ام �لباحثان باإع���ادة تقن���ني �ملقيا�س عل���ى عينة 
قو�مه���ا )82( طالبً���ا موهوبً���ا مبنطق���ة �لق�سي���م، حي���ث قام���ا بالتحق���ق م���ن �س���دق 
�لقائمة با�ستخد�م �ل�سدق �لتالزمي من خالل ح�ساب معامل �لرتباط بني �لقائمة 
ومقيا����س �لذك���اء �لوج���د�ين ل�سكوت���ي تعري���ب ) عبد �لع���ال عج���وة، 2003(، وقد بلغ 

معامل لرتباط ) 0.582( وهو د�ل عند م�ستوى )0.01(.

كما مت ح�ساب �ل�سدق �لتمييزي بني �لإرباعي �لأدنى و�لأعلى لدرجات �لطلب 
عل���ى �لقائم���ة، حيث بلغت قيمة ت )4.13( وهي د�لة عند م�ستوى 0.01، مما يعني �أن 
�ملقيا����س ذو ق���درة متييزية عالية، كما مت �لتاأكد من ثبات �لقائمة بطريقتي �لتجزئة 
�لن�سفي���ة ومعام���ل �ألفا، حيث بلغ معامالت �لثب���ات )0.622(، )0.688( وهي معدلت 

ثبات عالية.

مما �سبق يت�سح �أن �لقائمة تتمتع بدرجة عالية من �ل�سدق و�لثبات، وتتنا�سب 
مع عينة �لبحث �حلايل.
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2- مقيا�س امل�سكالت ال�سلوكية للطالب املوهوبني اأكادميًيا: اإعداد )الباحثني1
ظه���رت �حلاجة لدى �لباحثني لإعد�د مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية للطالب   
�ملوهوبني �أكادمييًا يف �سوء �إعد�د �أدو�ت �لقيا�س للدر��سة �حلالية، حيث �أنه ل يوجد 
يف ح���دود عل���م �لباحثني مقيا����س للم�سكالت �ل�سلوكي���ة للطالب �ملوهوب���ني �أكادمييًا 
يف �لبيئ���ة �لعربي���ة، ل���ذ� فقد قام �لباحثان باإع���د�د هذ� �ملقيا�س؛ وذل���ك حتى يتنا�سب 
م���ع عين���ة �لدر��سة، وير�عى طبيعة �ملجتمع وتركيبت���ه و�لثقافة �ل�سائدة، ويركز على 

�مل�سكالت �ل�سلوكية �لطالب �ملوهوبني �أكادمييًا.
هذ� ولقد مّر �لباحثان �أثناء ت�سميم هذ� �ملقيا�س بعدة خطو�ت:

اأوالً: الدر��س���ة �لنظري���ة )�لط���الع عل���ى بع����س �لدر��س���ات و�لرب�م���ج و�ملقايي����س ذ�ت 
�ل�سلة(

ثانيا ً: بناء �ل�سورة �ملبدئية للمقيا�س.
ثالًثا: كفاءة وتقنني �ملقيا�س.

رابًعا: �ل�سورة �لنهائية للمقيا�س.

- وفيما يلي عر�س موجز للخطو�ت �ل�سابقة:
اأوالً: الدرا�س�ة النظري�ة )االط�الع على بع��س الدرا�س�ات والربام�ج واملقايي�س ذات 

ال�سلة1:
يف حماول���ة للتع���رف على �أه���م �مل�سك���الت �ل�سلوكية للط���الب �ملوهوبني، قاما 

�لباحثان بالآتي:
�لط���الع عل���ى بع����س �لدر��س���ات و�لرب�م���ج ذ�ت �ل�سل���ة بامل�سك���الت �ل�سلوكية 	. 

للطالب �ملوهوبني وذلك من خالل:
�لط���الع عل���ى بع����س �ملر�ج���ع و�لدر��س���ات �لنظري���ة �لت���ي تتن���اول �مل�سك���الت . 1

�ل�سلوكية للطالب �ملوهوبني، و�لعو�مل �لتي توؤثر يف تلك �مل�سكالت.
�ل�ستف���ادة م���ن حمت���وى �لدر��س���ات �ل�سابق���ة، و�لت���ي تهتم بالك�س���ف عن �أكر . 2

�مل�سكالت �ل�سلوكية �نت�سارًا لدى �لطالب �ملوهوبني،مثل در��سة عكا�سة، وعبد 
�ملجيد )2009(، ودر��سة ليو و�آخرين Liau et al(2003).، ودر��سة �إ�سرتجو 

.Esturgo-Deu.& Sala-Roca (2010) دو و�سال روكا

 �لطالع على بع�س �ملقايي�س �لتي �هتمت بامل�سكالت �ل�سلوكية:ب. 
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��ستف���اد �لباحثان م���ن مطالعة بع�س �ملقايي�س �لأخرى عند بناء هذ� �ملقيا�س، 
وذل���ك م���ن خالل �لطالع على حمتوى تل���ك �ملقايي�س، وما تت�سمنه م���ن �أبعاد، وقد 

�طلع �لباحثان على بع�س �ملقايي�س �لعربية و�لأجنبية، ومن تلك �ملقايي�س:
ï  ستبي���ان �مل�سك���الت �لنف�سي���ة لالأطف���ال و�ملر�هق���ني، �إعد�د)عبد �ملعط���ي، ح�سن��

م�سطفى،2009(
ï )2002 ،مقيا�س �ل�سلوك �لن�سحابي �إعد�د )حممد، عادل عبد �هلل
ï (Walker, 1983)قائمة و�كر لتحديد �مل�سكالت �ل�سلوكية،�إعد�د و�كر
ï )2003 ،قائمة �مل�سكالت �ل�سلوكية، �إعد�د )بدر، ��سماعيل
ï                                                            وبيرت�س���ون ك���و�ي  �إع���د�د  �ملعدل���ة،  �ل�سلوكي���ة  �مل�سك���الت  قائم���ة 

(Quay& Peterson, 1987 )
ï ) 2009 ،مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية لالأطفال �ملوهوبني، �إعد�د)عكا�سة، وعبد�ملجيد

ثانًيا: بناء ال�سورة املبدئية للمقيا�س:
م���ن خالل �لط���الع على �لإط���ار �لنظ���ري، و�لدر��سات و�لبح���وث �ل�سابقة،   
و�ملقايي����س �لت���ي �هتم���ت بامل�سك���الت �ل�سلوكي���ة للط���الب �ملوهوب���ني، وبالإ�ساف���ة �إىل 
�لزي���ار�ت �ملتك���ررة ملر�كز �ملوهوبني، و�إج���ر�ء حمادثات ومناق�سات ح���ول ذ�ت �ملو�سوع 
م���ع معلم���ي وم�سريف �لط���الب �ملوهوبني، خل����س �لباحثان �إىل و�سع من���وذج يت�سمن 
�أبع���اد �مل�سكالت �ل�سلوكية للطالب �ملوهوبني باملرحلة �لثانوية، حيث ت�سمن �ملقيا�س 
ثالثة �أبعاد رئي�سة، و�ستة �أبعاد فرعية بو�قع بعديني فرعيني يف كل بعد رئي�س، ومن 
ثم و�سع �لباحثان تعريفًا �إجر�ئيًا للم�سكالت �ل�سلوكية للطالب �ملوهوبني،ثم و�سعا 

تعريفًا �إجر�ئيًا لكل بعد من �أبعادها، وذلك كما يلي:

1- التعريف االإجرائي للم�سكالت ال�سلوكية للطالب املوهوبني:
ُتع���رف �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �إجر�ئيً���ا يف �لبحث �حلايل باأنه���ا جمموعة من 
�مل�سك���الت �لجتماعي���ة و�لنفعالي���ة و�لأكادميية،�لت���ي تظه���ر يف �س���ورة ��ستجاب���ات 
ومظاهر �سلوكية غر مرغوبة ت�سدر عن �لطالب �ملوهوبني، و�لتي تعك�س ��سطر�ب 
بين���ه وب���ني �لبيئ���ة �ملحيطة ب���ه، وتتمث���ل يف �لن�سح���اب �لجتماعي و�لع���دو�ن و�لقلق 

و�ل�سغوط �لنف�سية �نخفا�س �لد�فعية للتح�سيل �لأكادميي و�ل�سلوك �لفو�سوي.

2- التعريف االإجرائي الأبعاد مقيا�س امل�سكالت ال�سلوكية للطالب املوهوبني:
البعد االأول: امل�سكالت ال�سلوكية االجتماعية: 

وت�س���ر �إىل: »رف����س �لف���رد �ملوه���وب �لدخ���ول يف عالق���ات �جتماعي���ة م���ع 
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�لآخرين، وما يرتتب عليه من تد�عيات نف�سية و�سلوكية خطرة على �لبنية �لنف�سية 
ل���ه، حي���ث يتجه نح���و �لعزلة و�لنط���و�ء و�حل�سا�سي���ة �لز�ئدة للمو�ق���ف و�لتفاعالت 
�لجتماعي���ة م���ع �لآخري���ن، وم���ا ي�ساحب ذل���ك م���ن ردود �أفعال عدو�ني���ة ت�سدر منه 

جتاه �لآخرين«، ومن �أبرز تلك �مل�سكالت ما يلى:
االن�س�حاب االجتماع�ي: ه���و �سل���وك ل تو�فق���ي يعني حت���رك �لطال���ب �ملوهوب - 1

بعيدًا عن �لخرين، و�نعز�له عنهم و�نغالقه على ذ�ته، وعدم رغبته يف �إقامة 
عالق���ات، �أو �سد�ق���ات تربطه بهم، كما ي�سمل جتنب �ملو�قف �لجتماعية �لتي 

جتمعه بالآخرين �سو�ء يف بيئة �لجتماعية، �أو �ملدر�سية.
الع�دوان: وي�سر �إىل �ل�سلوك �لعنيف �لذى يوجهه �ملوهوب يف �سورة لفظيه، - 2

�أو �أفع���ال مادي���ة نح���و �لآخري���ن، ويتمث���ل �لع���دو�ن �للفظ���ي يف �إحل���اق �لأذى 
بالآخري���ن ع���ن طري���ق �لل���وم و�لنق���د و�ل�سخري���ة و�لتجاه���ل، يف ح���ني يتمثل 

�لعدو�ن �ملادي يف �لأمل، �أو �ل�سرر بالآخرين، �أو �ملمتلكات.

البعد الثاين:امل�سكالت ال�سلوكية االنفعالية:
ويق�س���د به���ا: »�سيط���رة �مل�ساعر �ل�سلبي���ة على �لفرد �ملوه���وب مما يعرب عن 
��سط���ر�ب يف �لعالق���ة بين���ه وب���ني نف�س���ه، خا�س���ة عندم���ا ميتل���ك �ملوه���وب معلومات 
ومع���ارف كث���رة دون �أن يكون لديه �لقدرة للتعبر عنها �نفعاليًا، وعندها ي�سعر باأنه 
غ���ر م�ستع���د �نفعاليا للتعام���ل مع ما يفهمه معرفيًا ب�س���ورة فائقة«، حيث تتمثل يف 

�سعوره بالقلق و�ل�سيق و�ل�سغوط �لنف�سية، ومن �أهم تلك �مل�سكالت ما يلي:
القل�ق: وي�س���ر �إىل �سع���ور �ملوه���وب �لد�ئم ب���اأن هن���اك خطرًا ينتظ���ر وقوعه، - 3

ول ي�ستطي���ع ت�سميت���ه، �أو معرفة م�سدره، مما يوؤث���ر �سلبيًا على ثقته بنف�سه، 
و�سعوب���ة تركي���ز �لنتب���اه لدي���ه، وميل���ه �إىل توت���ر �لأع�س���اب، وتاأوي���ل �لأمور 

بطريقة �سلبية، مبا ينعك�س على قدرته على �لتح�سيل �لأكادميي. 
ال�سغوط النف�سية: ويق�سد بها �سعور �لطالب �ملوهوب بعدم �لر�سا عن �لأد�ء، - 4

وع���دم �لر�س���ا ع���ن �ل���ذ�ت، و�خل���وف من �لف�س���ل، وم���ن �مل�ستقبل، وذل���ك فيما 
يتعل���ق بالأحد�ث �ل�سخ�سي���ة و�لجتماعية و�لأكادميية، مما يوؤدي �ىل فقد�ن 

�لثقة بالنف�س.

البعد الثالث:امل�سكالت ال�سلوكية االأكادميية:
وت�سر �إىل: »تدين، �أو �نخفا�س �لإجناز �لدر��سي )�لتح�سيل �لأكادميي (، 
�إذ ق���د يرف����س �ملوه���وب �لقي���ام بالأعم���ال و�مله���ام �ملدر�سية ب�سب���ب تفاهته���ا وطابعها 
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�لروتين���ي بالن�سب���ة له، وقد تتط���ور لديه موؤ�سر�ت ت���دين، �أو �نخفا�س تقدير �لذ�ت، 
وتكليف���ه مبه���ام ق���د ل متكن���ه بقي���ة قدر�ت���ه و�إمكانات���ه �لنف�سي���ة م���ن �جنازه���ا، وقد 
ميي���ل �ملوه���وب �إىل �إخف���اء موهبته، �أو حت���ى �إنكارها يف ظ���ل �سيوع �إج���ر�ء�ت �لتعامل 
�لت���ي جتذب���ه �إىل �لن�سي���اع و�مل�سايرة«. وم���ن �أبرز تلك �مل�سك���الت �نخفا�س �لد�فعية 

للتح�سيل �لدر��سي، و�ل�سلوك �لفو�سوي، وهي كما يلي:
انخفا��س الدافعي�ة للتح�س�يل االأكادمي�ي: وي�س���ر �إىل عدم ق���درة �ملوهوب على - )

�لتح�سي���ل �لأكادمي���ي ب�س���ورة مر�سي���ه، وذل���ك ل�سع���وره بعدم توف���ر �لفر�س 
�إىل �سع���وره  �لق���درة عل���ى �لرتكي���ز، بالإ�ساف���ة  �ملو�تي���ة لال�ستذك���ار، وع���دم 
بع���دم منا�سب���ة �ملناه���ج و�ملقرر�ت �لدر��سي���ة لإمكاناته وقدر�ت���ه؛ مما يوؤدي به 

لالإح�سا�س بامللل، و�ل�سجر، و�لنفور من �لأن�سطة �لدر��سية. 
ال�س�لوك الفو�س�وي: ويق�سد به جمموع���ة من �ل�سلوكيات غ���ر �ملرغوبة �لتي - 6

يقوم بها �لطالب �ملوهوب، و�لتي متنع �مكانية �لتعلم، وحتول دون �ل�ستفادة 
م���ن �لأن�سط���ة �لتعليمية د�خل �لف�س���ل �لدر��سي، كما توؤث���ر �سلبًا على طبيعة 

�لعالقات �ل�سخ�سية بني �ملوهوب و�أقر�نه ومعلميه.
 

وبع���د حتدي���د ذلك ق���ام �لباحثان ب�سياغة �لعب���ار�ت �لتي متث���ل كل بعد، وقد 
ر�ع���ى �لباحث���ان �أثن���اء �سياغ���ة تل���ك �لعب���ار�ت �أن تك���ون و��سحة �ملعن���ى، وحمددة ول 
حتم���ل �إل فك���رة و�حدة، ول تت�سم���ن �لعبارة �أكر من �سلوك و�ح���د ميكن �أن يظهره 

�لطالب �ملوهوب �أكادمييًا.

- عر�س فقرات املقيا�س على املحكمني:
بناء على �لتعريف �لإجر�ئي �ل�سابق للم�سكالت �ل�سلوكية للطالب �ملوهوبني   
و�أبعاده���ا �ملقرتح���ة، قام �لباحثان ب�سياغ���ة عبار�ت �ملقيا�س و�أبع���اده، وقد بلغت )77( 
عب���ارة يف �ل�س���ورة �ملبدئية، ث���م قاما بعر�س تلك �لعبار�ت عل���ى جمموعة من �أع�ساء 
هيئ���ة �لتدري����س بق�سمي �لرتبي���ة �خلا�سة وعلم �لنف�س، وبع�س م���ع معلمي وم�سريف 
�لط���الب �ملوهوب���ني يف �لو�ق���ع �لعملي د�خل مد�ر����س ومر�كز �ملوهوب���ني و�ملتفوقني، 
وق���د بلغ���ت ن�سب���ة �تفاق �ملحكم���ني ما بني 80-90 ٪ عل���ى مفرد�ت �ملقيا����س عد� بع�س 

�ملفرد�ت، وعددها خم�س عبار�ت.

مم���ا �سب���ق يت�س���ح �أن �ل�س���ورة �ملبدئي���ة للمقيا�س كانت تتك���ون من )77( مف���ردة قبل 
عر�سها على �ملحكمني، وقد توزعت تلك �ملفرد�ت على �لأبعاد �لفرعية كما يلي:
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�لن�سحاب �لجتماعي: وي�سمل �لعبار�ت من)15-1(.- 1
�لعدو�ن وي�سمل �لعبار�ت من )27-16(.- 2
�لقلق �لكادميي وي�سمل �لعبار�ت من )39-28(.- 3
�ل�سغوط �لنف�سية وي�سمل �لعبار�ت من )53-40(.- 4
�نخفا�س �لد�فعية للتح�سيل �لدر��سي وي�سمل �لعبار�ت من )66-54(.- 5
�ل�سلوك �لفو�سوي وي�سمل �لعبار�ت من )77-67(.- 6

ث���م �أ�سبحت تلك �ل�سورة �ملبدئية مكونة من )72( مفردة بعد �لعر�س على   
�ملحكمني، حيث مت حذف 5 مفرد�ت، كما �أُجريت بع�س �لتعديالت على �سياغة بع�س 

�لعبار�ت.
وق���د متت �سياغ���ة تعليمات �ملقيا�س، بحيث تكون �لتعليم���ات و��سحة و�سهلة؛ 
حت���ى يتمك���ن �لطال���ب �ملوه���وب من فهمه���ا، ومن ث���م �ل�ستجابة �ل�سحيح���ة ملفرد�ت 
�ملقيا�س، كما ت�سمنت �ل�سفحة �لأوىل للمقيا�س بع�س �ملعلومات عن �لطالب كال�سم، 
و�ل�سن، و�ملدر�سة، وتاريخ �لتطبيق. وقد قام �لباحثان بالتطبيق �لتجريبي للمقيا�س 
عل���ى بع����س �لط���الب �ملوهوب���ني �أكادمييًا للتاأك���د من �سهول���ة �لتعليم���ات، و�لعبار�ت، 

ومدى و�سوحها، ودقتها، وذلك قبل تقنني �ملقيا�س.

ثالًثا: كفاءة وتقنني املقيا�س:
للتاأك���د م���ن كف���اءة و�سالحي���ة �ملقيا�س ق���ام �لباحثان بتطبي���ق �ملقيا�س على   

عينة قو�مها )50( طالبًا من �لطالب �ملوهوبني �أكادمييًا مبنطقة �لق�سيم.
 )11 �سدق املقيا�س:

للتاأكد من �سدق �ملقيا�س �حلايل، قام �لباحثان بالعتماد على بع�س �لطرق   
�لو�سفية و�لإح�سائية، وهي:

Face validity :اأ- ال�سدق الظاهري
ويف ه���ذ� �لإطار قام �لباحث���ان بعر�س �ملقيا�س على جمموعة من �ملحكمني؛   
لتحدي���د م���دى �س���دق �لأد�ة �لظاه���ري، وق���د تر�وحت ن�س���ب مو�فق���ة �ملحكمني على 
عبار�ت �ملقيا�س ما بني 80٪– 90٪، مما يعنى �أن �ل�سدق �لظاهري متوفر يف �ملقيا�س.

Content validity ب- �سدق املحتوى )امل�سمون1: 
وق���د ر�ع���ى �لباحث���ان �أثن���اء �إع���د�د �ملقيا����س ه���ذ� �لنوع م���ن �ل�س���دق، وذلك   
بتحديد �لتعريف �لإجر�ئي للم�سكالت �ل�سلوكية للطالب �ملوهوبني و�أبعادها، وذلك 
بع���د ��ستق���ر�ء �لدر��سات �ل�سابقة �لتي تت�سل ب���ذ�ت �ملو�سوع، ثم قام �لباحثان بعر�س 
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�ملف���رد�ت �لت���ي تك���ون �أبع���اد �ملقيا����س عل���ى جمموع���ة من �ملحكم���ني من �أع�س���اء هيئة 
�لتدري����س؛ للتاأك���د من مدى متثيل كل عبارة للبعد �ل���ذي تنتمي �إليه، ومدى متثيل 
�لأبع���اد للمج���ال �لعام �لذي ه���و مو�سوع �لقيا�س، وقد �أظه���رت �آر�ء �ملحكمني �أن هذ� 

�لنوع من �ل�سدق يتوفر يف هذ� �ملقيا�س و�أبعاده.

ج- ال�سدق التمييزي )طريقة املقارنة الطرفية1:
وق���د �عتم���د �لباحثان �أي�سًا على ه���ذه �لطريقة للتاأكد م���ن �سدق �ملقيا�س،   
وذل���ك م���ن خ���الل �لتاأكد من قدرت���ه على �لتمييز ب���ني �لأفر�د مرتفع���ي ومنخف�سي 
�لدرج���ات علي���ه، حيث ق���ام �لباحث���ان برتتيب درجات �أف���ر�د عينة �لتقن���ني تنازليًا يف 
�لأبع���اد و�لدرج���ة �لكلي���ة، ومت حتدي���د �لإرباع���ي �لأعل���ى )27٪ من �لعين���ة �لتي تقع 
�أعل���ى �لو�سي���ط(، و�لإرباع���ي �لأدن���ى )27٪ م���ن �لعين���ة �لت���ي تق���ع �أدن���ى �لو�سي���ط(، 
ومبقارن���ة �ملتو�سط���ات بني �لإرباعي �لأعلى و �لإرباعي �لأدن���ى �ت�سح �أن تلك �لفروق 
د�ل���ة �إح�سائيً���ا، حيث تر�وحت قيمة »ت« ب���ني 3.47، 7.95 لكل �لأبعاد �ل�ستة و�لدرجة 
�لكلي���ة، وجميعه���ا د�لة عند 0.01، مما يدل على قدرة �ملقيا�س �لتمييزية، وهو ما يعد 

موؤ�سرًا على �سدقه.

)12 ثبات املقيا�س:
وحل�ساب ثبات �ملقيا�س، قام �لباحثان بح�ساب معامل �لثبات بالطرق �لآتية:

Split - half :اأ- التجزئة الن�سفية
وق���د �عتم���د �لباحث���ان يف ح�س���اب معام���ل �لثب���ات عل���ى معادل���ة �سبرم���ان   
Spearman - Brown & Guttmann با�ستخ���د�م برنام���ج  – ب���ر�ون، جيتم���ان 
�لتحلي���ل �لح�سائ���ي للعل���وم �لجتماعي���ة �ملع���روف �خت�سارً���ا SPSS، حي���ث كان���ت 
معام���الت �لثب���ات با�ستخد�م طريقة �لتجزئ���ة �لن�سفية لكل �لأبع���اد �ل�ستة و�لدرجة 
�لكلي���ة 0.429،0.596، 0.589، 0.608، 0.676،0.646، 0.721 عل���ى �لرتتي���ب يف �س���وء 
معادل���ة �سبرمان-ب���ر�ون، بينم���ا بلغ���ت معام���الت �لثب���ات يف �س���وء معادل���ة جيتمان 

0.429، 0.594، 0.569، 0.629، 0.628،0.616،0.710على �لرتتيب.

ويت�سح من تقارب قيم معامالت �لثبات با�ستخد�م معادلتي �سبرمان – بر�ون 
وجيتم���ان ثبات �ملقيا����س، كما �أن معامل �لثبات �لكلي للمقيا�س مرتفع �إىل حد كبر.

ب- طريقة حتليل التباين )معامل األفا – كرونباخ1:
 Cronbach - Alpha وق���د �عتم���د �لباحثان على معادلة �ألف���ا – كرونباخ  
يف ح�س���اب معام���ل �لثب���ات للمقيا�س م���ن خالل �لربنام���ج �لح�سائ���ي SPSS، حيث 
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بلغت معامالت �لثبات لكل �أبعاد �ملقيا�س �ل�ستة ودرجته �لكلية 0.747، 0.733، 0.698، 
0.684، 0.830، 0.653، 0.821عل���ى �لرتتي���ب، وه���و م���ا يو�س���ح �أن معام���الت �لثب���ات 
�خلا�سة باأبعاد �ملقيا�س و�لدرجة �لكلية مرتفعة �إىل حد كبر؛ مبا يدل على �لت�ساق 

�لد�خلي ملفرد�ت �ملقيا�س. 

Internal consistency :ج - االت�ساق الداخلي
�عتمد �لباحثان على �لت�ساق �لد�خلي للتاأكد من �سالحية �ملقيا�س وثباته،   
حي���ث ق���ام بح�ساب �لت�ساق �لد�خلي للمقيا�س عن طري���ق ح�ساب معامالت �لرتباط 
ب���ني درج���ة كل مفردة، و�لدرجة �لكلية للبعد �لذي تنتمي �إليه �ملفردة، حيث تر�وحت 
معام���الت �لرتب���اط ب���ني 0.240،0.696، وجميعه���ا د�ل���ة عن���د م�ست���وى 0.01، كما مت 
ح�س���اب �ت�س���اق �أبع���اد �ملقيا����س فيما بينه���ا من جه���ة، وباملقيا�س ككل من جه���ة �أخرى، 
حي���ث قام �لباحث���ان بح�ساب معامالت �لرتباط بني �أبعاد �ملقيا�س بع�سها ببع�س، ثم 
ب���ني كل بع���د و�لدرجة �لكلية للمقيا�س، حيث تر�وح���ت معامالت �لرتباط بني �أبعاد 
�ملقيا�س و�لدرجة �لكلية بني 0.366،0.818، وجميعها د�لة عند م�ستوى 0.01، وهو ما 

يعطي موؤ�سرًا على ثبات �ملقيا�س.

رابًعا: ال�سورة النهائية للمقيا�س:
بع���د �لتاأك���د م���ن كف���اءة �ملقيا�س �أ�سبح���ت �ل�س���ورة �لنهائية للمقيا����س مكونة 
م���ن)72( مف���ردة، موزعة على �ستة �أبعاد فرعية هي �لأبعاد �لتي يتكون منها �ملقيا�س، 
و�جل���دول �لت���ايل يو�س���ح �أبعاد �ملقيا�س، و�لدرج���ة �لكلية، و�ملف���رد�ت �ملكونة لكل بعد، 

و�لدرجة �ل�سغرى و�لعظمى لكل منها:
جدول )5(

ال�صورة النهائية ملقيا�س امل�صكالت ال�صلوكية للطالب املوهوبني

البعدم
عدد المفردات

المفردات

الدرجة

العظمىالصغرىإلىمن

114141442االنسحاب االجتماعي 1

1526121236العدوان2

2738121236القلق االكاديمي 3

3951131339الضغوط النفسية4

5262111133انخفاض الدافعية للتحصيل الدراسي 5

6472101030السلوك الفوضوي6

1727272216الدرجة الكلية
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كم���ا مت���ت مر�جعة تعليمات �ملقيا�س؛ للتاأكد م���ن دقة �سياغة تلك �لتعليمات، 
وذلك قبيل تطبيق �ملقيا�س.

ويت���م ت�سحي���ح �ملقيا�س يف �سوء مقيا�س متدرج �أم���ام كل عبارة )نعم – �أحيانًا 
– 1( على �لرتتيب، وبذلك ت�سبح �لدرجة �ل�سغرى   2 – – ل(، تاأخذ �لدرجات )3 
للمقيا����س كك���ل )72( درجة و�لدرج���ة �لعظمى )216( درجة، وقد �سبق���ت �لإ�سارة �إىل 

�لدرجة �ل�سغرى و�لعظمى لكل بعد كما يف �جلدول �ل�سابق.

مقيا�س �ستانفورد بينيه للذكاء ال�سورة الرابعة: اإعداد)مليكة، )1199 
ُيع���د �ختب���ار �ستانف���ورد – بيني���ة للذك���اء من �أك���ر مقايي����س �لذك���اء �نت�سارًا، 
و�أو�سعه���ا ��ستخد�مً���ا؛ نظرً���ا للق���درة �لعالي���ة عل���ى �لتميي���ز ب���ني �مل�ستوي���ات �ملرتفعة 

و�ملنخف�سة من �لقدر�ت �لعقلية و�ملعرفية لالأطفال و�لر��سدين على �ل�سو�ء.

وت�ستند �ل�سورة �لر�بعة �إىل منوذج للقدر�ت �ملعرفية من ثالثة م�ستويات:
�لعام���ل �لع���ام )g(: وت�س���ر �لبح���وث �إىل �أن���ه �أ�س���دق منبئ ع���ن �لأد�ء �ملعريف . 1

�لعام.
�لقدر�ت �ملتبلورة و�لقدر�ت �ل�سائلة – �لتحليلية و�لذ�كرة ق�سرة �ملدى.. 2
ي�سم���ل �مل�ست���وى �لثال���ث عل���ى عامل���ني م���ن عو�م���ل �لق���در�ت �ملتبل���ورة هم���ا: . 3

�ل�ستدلل �للفظي و�ل�ستدلل �لكمي، وعلى عامل ثالث من عو�مل �لقدر�ت 
�ل�سائلة – �لتحليلية وهو �ل�ستدلل �لتجريدي / �لب�سري.

وي�ستمل كل عامل على عدد من االختبارات على النحو التايل:

Verbal Reasoning :اال�ستدالل اللفظي -
وي�سمل �ختبار�ت: �ملفرد�ت، و�لفهم، و�ل�سخافات، و�لعالقات �للفظية.
Abstract / Visual / Reasoning :اال�ستدالل التجريدي / الب�سري -

وي�سمل: حتليل �لنمط، و�لن�سخ، و�مل�سفوفات، وثني وقطع �لورق.
Quantitative Reasoning :اال�ستدالل الكمي -

وي�سمل: �لختبار �لكمي، و�سال�سل �لأعد�د، وبناء �ملعادلت.
Short-term memory :الذاكرة ق�سرية املدى -

وت�سمل: تذكر �خلرز، تذكر �جلمل، �إعادة �لأرقام، تذكر �لأ�سياء.
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وت�سح���ح �ل�س���ورة �لعربية من �ملقيا�س يف �س���وء �حل�سول على درجة عمرية 
معياري���ة لك���ل �ختبار، ومن ثم �إيج���اد درجة عمرية معياري���ة جمالية لكل جمال من 
�ملجالت �لأربعة، وبالتايل �حل�سول على درجة مركبة عامة حتدد �أد�ء �لفرد �لعقلي 

و�ملعريف.
- ثبات املقيا�س:

ت�س���ر �لنتائ���ج �ملبدئي���ة �إىل �أن �ملقيا����س يت�س���م بثب���ات مرتف���ع ن�سبيً���ا عن���د 
��ستخد�م معادلة كيودر – ريت�سارد�سون 20، فقد تر�وحت معامالت �لثبات من 0.82 
لتذك���ر �لأرق���ام، 0.85 للعالق���ات �للفظية �إىل 0.97 لتذك���ر �ملو�سوعات، 0.95 لكل من 
حتلي���ل �لنم���ط و�لفهم، و0.94 للمفرد�ت، وذلك يف عينات تر�وحت �أحجامها من 380 
�إىل 660 تلميذً���ا )يف �ختب���ار �ملف���رد�ت(، وكان���و� جميعً���ا حتت �سن 23 �سن���ة، �أما معامل 
�لثب���ات بطريق���ة �إع���ادة �لختب���ار، فقد ت���ر�وح ب���ني 0.53 للن�س���خ، 0.86 لتذكر �جلمل 
�إىل 0.64 لال�ست���دلل �ملج���رد / �لب�سري، 0.66 لال�ست���دلل �لكمي، 0.87 لال�ستدلل 
�للفظي، 0.88 للذ�كرة ق�سرة �ملدى، بينما كانت 0.87 للدرجة �ملركبة وذلك بالن�سبة 

ملجموعة �أطفال مرحلة ما قبل �ملدر�سة )ن = 30 طفالً(.

- �سدق املقيا�س:
تتع���دد وتتن���وع �ل�سو�ه���د عل���ى �س���دق �ملقيا����س، �إذ يتوف���ر للمقيا����س �ل�سدق 
�لظاه���ري بو�سف���ة مقيا�سً���ا للذك���اء، �أو �لق���در�ت �ملعرفية، كما مت ح�س���اب م�سفوفتي 
معام���الت �لرتب���اط �لد�خلي���ة ب���ني �لدرج���ات �لفرعية للفئت���ني �لعمريت���ني �ل�سابق 
ذكرهم���ا، وكان���ت معام���الت �رتب���اط موجب���ة، وتو�سح �لتف���اق مع �لنم���وذج �لثالثي 

مل�ستويات بنية �لعقل �لب�سري، و�لذي بنى �ملقيا�س على �أ�سا�سه.

كم���ا طبق���ت �ل�سورة �لر�بعة على عينة مكونة من ثالث جمموعات قو�م كل 
جمموعة 60 فردًا، مت توزيعهم وفقا مل�ستو�هم �لتح�سيلي �إىل متفوقني، ومتو�سطني، 
ومتاأخرين، وقد كانت �ملتو�سطات و�لنحر�فات �ملعيارية يف �لعينات �لثالث: �ملتفوقون 
)م = 92.85، ع = 10.91(، �ملتو�سط���ون )م = 80.72، ع = 9.32(، �ملتاأخ���رون )م = 70.77، 
ع = 7.42(، وه���ذ� ي���دل على قدرة �ملقيا�س على �لتمييز رغم وجود بع�س �لتد�خل بني 

درجات بع�س �لأفر�د يف �لعينات �لثالث.

الربنامج االإر�سادي لتنمية الذكاء الوجداين لدى الطالب املوهوبني �إعد�د: �لباحثني 
يحت���وي �لربنام���ج عل���ى ع���دد م���ن �لأن�سط���ة �لت���ي تق���دم للط���الب �ملوهوبني 
يف �إط���ار جماع���ي، وت�ستم���ل على فني���ات �سلوكية ومعرفي���ة بهدف تنمي���ة �أبعاد �لذكاء 

�لوجد�ين؛ مبا يوؤدى �إىل خف�س م�ستوى �مل�سكالت �ل�سلوكية لديهم.
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اأهمية الربنامج االإر�سادي:
 تنمي���ة �لذك���اء �لوج���د�ين لدى �لط���الب �ملوهوبني من خ���الل �لتدريب على 
�لكف���اء�ت �ل�سخ�سي���ة و�لكف���اء�ت �لجتماعي���ة، وكف���اء�ت �إد�رة �ل�سغ���وط، و�لكفاء�ت 

�لتكيفية، وكفاء�ت �ملز�ج �لعام.

التخطيط العام للربنامج االإر�سادي: 
 مرت عملية تخطيط و�إعد�د �لربنامج بعدد من �خلطو�ت، ميكن �أن نلخ�سها 

يف �لآتي:
حتديد �أهد�ف �لربنامج �لإر�سادي.	. 
م�سادر و�أ�س�س بناء �لربنامج �لإر�سادي.ب. 
حتديد �لفئة �لتي �سيطبق عليها �لربنامج �لإر�سادي.ج. 
حمتوى �لربنامج �لإر�سادي.د. 

 وبيان ذلك كما يلي:
) اأ 1 حتديد اأهداف الربنامج االإر�سادي.

�سع���ى �لربنام���ج فى �لدر��س���ة �حلالية �إىل حتقي���ق �أهد�ف متنوع���ة ومتعددة، 
ميكن �أن نق�سمها �إىل: �لهدف �لعام، �لأهد�ف �لإجر�ئية )�خلا�سة(.

1- الهدف العام: تنمية �لذكاء �لوجد�ين لدى �لطالب �ملوهوبني �أكادمييًا.
2- االأهداف االإجرائية:

تنمية مهار�ت �لكفاء�ت �ل�سخ�سية )تقدير �لذ�ت، و�لوعي �لذ�تي �لنفعايل، . 1
و�لتوكيدية، و�ل�ستقاللية، وحتقيق �لذ�ت( لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.

تنمية �لكف���اء�ت �لجتماعية )�لتعاطف، و�مل�سوؤولي���ة �لجتماعية، و�لعالقات . 2
بني �ل�سخ�سية( لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.

تنمية كفاء�ت �إد�رة �ل�سغوط )حتمل �ل�سغوط، و�سبط �لندفاع( لدى �أفر�د . 3
�ملجموعة �لتجريبية.

تنمية �لكفاء�ت �لتكيفية )�إدر�ك �لو�قع، و�ملرونة، وحل �مل�سكالت( لدى �أفر�د . 4
�ملجموعة �لتجريبية.

�ملجموع���ة . 5 �أف���ر�د  ل���دى  و�ل�سع���ادة(  )�لتف���اوؤل،  �لع���ام  �مل���ز�ج  كف���اء�ت  تنمي���ة 
�لتجريبية.

)ب1 م�س�ادر واأ�س��س بن�اء الربنام�ج االإر�س�ادي:�عتمد �لباحث���ان يف بن���اء حمت���وى 
�لربنامج على م�سادر عديدة هي: 
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�لإطار �لنظري و�لدر��سات �ل�سابقة.- 1
مر�جع���ة بع����س �لرب�م���ج �لت���ي مت �إعد�ده���ا يف �إط���ار در��سات وبح���وث �سابقة، - 2

به���دف حت�س���ني مه���ار�ت �لذك���اء �لوجد�ين مث���ل در��س���ة عكا�س���ة وعبد�ملجيد 
)2012(، وجني���دي )2009(، �ل�سخت���ور )2008(، ورزق )2003(، ولي���و و�آخرين             
Yilmaz (2009). ودر��سة بدر )2002(، ودر��سة يلمز ،.Liau, et al (2003)

مر�ع���اة �خل�سائ�س �لجتماعية، و�لنفعالي���ة، و�ل�سلوكية للطالب �ملوهوبني - 3
�أكادمييًا.

مر�ع���اة خ�سائ����س �ملرحل���ة �لعمري���ة لعين���ة �لدر��س���ة )�ملر�هق���ة �ملتو�سط���ة - 4
و�ملتاأخرة(.

 �عتم���اد مه���ار�ت و�أبع���اد �لذك���اء �لوج���د�ين وف���ق نظري���ة ب���ار- �أون للذك���اء - 5
�لوجد�ين.

)ج1 الفئة التي �سيطبق عليها الربنامج االإر�سادي:
�أُع���د �لربنام���ج ليطبق على عينة م���ن �لطالب �ملوهوب���ني �أكادمييًا باملرحلة 
يبل���غ  �لتعليم���ي للموهوب���ني و�ملتفوقني،و�لت���ي  �لأم���ر �سلط���ان  �لثانوي���ة مبجم���ع 
عدده���ا)30( طالبً���ا، ميثلون �أع�ساء �ملجموع���ة �لتجريبية، وت���رت�وح �أعمارهم مابني 

)16 – 18( عامًا.

)د1 حمتوى الربنامج االإر�سادي:
يحت���وى �لربنام���ج على جمموعة من �لأن�سطة �لت���ي تهدف �إىل تنمية �لذكاء 
�لوج���د�ين، ويتك���ون �لربنام���ج م���ن )20( جل�س���ة، بو�قع )2( جل�س���ة �أ�سبوعيً���ا، ومدة 
�جلل�س���ة ترت�وح بني)40 - 60( دقيق���ة، ومت تطبيق �لربنامج خالل �لف�سل �لدر��سي 
�لث���اين)1435 – 1436(ه، وق���ام �لباحث���ان بالتع���اون م���ع معلم���ي وم�س���ريف �لط���الب 
�لفني���ات و�ل�سرت�تيجي���ات، وجمموع���ة م���ن  �ملوهوب���ني با�ستخ���د�م جمموع���ة م���ن 
�لإج���ر�ء�ت �مل�ستف���ادة م���ن جمموعة من �ملد�خ���ل و�لنظريات و�لجتاه���ات �لتدريبية 

و�لإر�سادية، ومن بني �أهم �لفنيات �لتي مت ��ستخد�مها ما يلى:

�ملحا�س���رة، تقب���ل �مل�ساع���ر، تو�سي���ح �مل�ساع���ر، �إع���ادة �لبن���اء �ملع���ريف، �لتحلي���ل 
�ملنطق���ي لالأفك���ار، �ملناق�سة و�لإقناع، �أ�سلوب �ل�سرتخ���اء �لع�سلي، �لو�جبات �ملنزلية، 
�أ�سل���وب ح���ل �مل�سكالت، لعب �ل���دور، ولعب �ل���دور �لعك�سي، �حلو�ر �لذ�ت���ي، �لنمذجة، 

�لتخيل �لنفعايل �لعقالين.

وفيم���ا يل���ى و�س���ف خمت�س���ر جلل�س���ات �لربنام���ج �ملع���ريف �ل�سلوك���ي؛ لتنمي���ة 
�لذك���اء �لوجد�ين لدى �لطالب �ملوهوبني، مت�سمنًا عناوين تلك �جلل�سات و�لفنيات 
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و�لأ�ساليب �مل�ستخدمة فيها، و�ملر�حل �لإر�سادية �لتي تتبعها �جلل�سات،وبيان ذلك يف 
�جلدول �لتايل:

جدول )6(
جل�صات الربنامج الإر�صادي

	هداف الجلسةعنوان الجلسةرقم الجلسة
الفنيات واألساليب 

المستخدمة

جلسة تمهيديةاألولى

التعرف على 	فراد العينة.
تهيئة مناخ مالئم لعملية اإلرشاد.

التعرف على البرنامج عموًما ومفهوم 
الذكاء االنفعالي على األخص.

المحاضرة – تكوين 
األلفة- المناقشة والحوار.

الثانية
مفهوم الذكاء الوجداني 
(	بعاد الذكاء الوجداني)

التعرف على مفهوم الذكاء االنفعالي.
 والتعرف على 	بعاد الذكاء االنفعالي.

 المحاضرة- المناقشة 
والحوار - الواجبات 

المنزلية.

الثالثة
الرابعة
الخامسة

مهارات التعامل مع 
الذات 

(الوعي بالذات توجيه 
الذات وتقدير الذات 

التوكيدية

التعرف على الذات وإدراكها والوعي 
بجوانب القوة فيها.

االنتباه للمشاعر الداخلية الخاصة 
بالفرد.

التعرف على قدرة الفرد على إبداء 
الر	ي والمطالبة بالحقوق.

التعرف على المقصود بتقدير الذات، 
إدراك 	همية مفهوم الذات االيجابي.

المحاضرة- المناقشة-
التحليل المنطقي لألفكار 
- إعادة البناء المعرفي- 
المناقشة الحوار الذاتي- 
الحكم على السلوك- تقبل 

المشاعر- الواجبات.

السادسة السابعة
والثامنة

 مهارات العالقة مع 
اآلخرين، التعاطف 

وتقبل اختالف اآلخرين 
التعاون

التعرف على المقصود بالتعاطف.
التعرف على كيفية إدراك انفعاالت 

اآلخرين. 
التعرف على رغبة الفرد في التعاون 

المحاضرة- التحليل 
المنطقي لألفكار وإعادة 
البناء المعرفي- التخيل 
االنفعالي العقالني - 
الواجبات المنزلية.

التاسعة
والعاشرة

والحادية عشر

المحور الثالث:التواؤم، 
	و التوافقية: ويتضمن 

اختبار الواقع، والمرونة 
وحل المشكلة، 

التعرف على قدرة الفرد على
حل النزاعات والصراعات في المواقف 
المتوترة.تعلم مهارات حل المشكالت، 
وتجنب االنفعاالت السلبية، ومواجهة 

األزمات التعرف على المقصود 
بالمرونة، وكيفية ممارسة المرونة في 

معالجة المواقف التي تسبب التوتر 
والقلق.

المحاضرة- المناقشة 
والحوار- التشكيل 

باألنموذج- الواجبات.
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	هداف الجلسةعنوان الجلسةرقم الجلسة
الفنيات واألساليب 

المستخدمة

الثانية عشر
والثالثة عشر
والرابعة عشر

المحور الرابع: إدارة 
الضغوط، ويتضمن 

تحمل الضغوط، والتحكم 
في االندفاعات

التعرف على كيفية المواجهة.
التعرف على كيفية تحمل الضغوط
التعرف على كيفية عدم االندفاع

المحاضرة - المناقشة 
والحوار - االسترخاء 

العضلي، التحليل المنطقي 
لألفكار - التشكيل 

بالنموذج - لعب الدور-
الواجبات المنزلية.

الخامسة عشر
والسادسة عشر
والسابعة عشر

المحور الخامس:المزاج 
العام ويتضمن التفاؤل، 

والسعادة 

التعرف على نظرة الفرد الموجبة 
والسالبة لنفسه ولآلخرين 

التعرف على مدى تفاؤل الفرد ونظرته 
اإليجابية للمستقبل.

المحاضرة، التخيل 
االنفعالي العقالني وإعادة 
البناء المعرفي-المناقشة 
والحوار - التركيز على 

الحاضر - الواجبات.

تلخيص سريع ومراجعة ألهم األسئلة.جلسة للمراجعة العامةالثامنة عشر
المحاضرة - المناقشة 
والحوار - الواجبات.

تقييم البرنامجالتاسعة عشر
تطبيق اختبار الذكاء الوجداني، تقييم ما 
تم إنجازه خالل الجلسات السابقة من 

البرنامج.

المحاضرة - الحكم على 
السلوك.

جلسة المتابعةالعشرون
تطبيق اختبار الذكاء الوجداني، تقييم 

	همية البرنامج ألفراد العينة.
المحاضرة - الحكم على 

السلوك.

رابًعا: خطوات البحث.
1-مت اإج�راء درا�س�ة ا�س�تطالعية عل�ى ع bين�ة ممثل�ة من الط�الب املوهوب�ني مبنطقة 
�لق�سي���م �لذي���ن يدر�سون مبد�ر����س ومر�كز �ملوهوبني باملرحل���ة �لثانوية، وذلك حتى 
يت���م �ختيار �لط���الب �ملوهوبني �لذين تنت�سر لديهم �مل�سك���الت �ل�سلوكية، و�لذين مت 

�ختيار �أفر�د �لعينة �ل�سابطة و�لتجريبية منهم. 
2- ت�سميم وتطبيق اأدوات الدرا�سة، حيث مت ت�سميم وتطبيق االأدوات التالية:

مقيا�س بار-�أون للذكاء �لوجد�ين: تعريب و�إعد�د)عجوة، 2003(.	. 
�أكادمييً���ا: ب.  �ملوهوب���ني  �لط���الب  ل���دى  �ل�سلوكي���ة  �مل�سك���الت  مقيا����س 

�إعد�د)�لباحثني(.
�لربنام���ج �لإر�س���ادي لتنمي���ة �لذك���اء �لوج���د�ين ل���دى �لط���الب �ملوهوب���ني: ج. 

�إعد�د)�لباحثني(.
مقيا�س �ستانفورد بينيه للذكاء �ل�سورة �لر�بعة: �إعد�د)مليكة، 1998(.د. 
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3- اختيار اأفراد العينة النهائية:
مت �ختي���ار �أف���ر�د �لعين���ة �لنهائية من ب���ني عينة �لدر��س���ة �ل�ستطالعية �لتي 
�سب���ق �لإ�س���ارة �إليها، وتكونت �لعينة من )60( طالبً���ا موهوبًا مق�سمني بالت�ساوي �إىل 

جمموعتني، �إحد�هما جتريبية )ن = 30(، و�لأخرى �سابطة )ن = 30(.

4- اإجراء التكافوؤ بني جمموعتي الدرا�سة )ال�سابطة والتجريبية1:
مت �إجر�ء �لتكافوؤ بني جمموعتي �لدر��سة يف �سوء عدة متغر�ت،وهى معامل 
�لذك���اء، و�لعم���ر �لزمنى، وم�ستوى �لذكاء �لوجد�ين، وم�ست���وى �مل�سكالت �ل�سلوكية، 

وذلك بتطبيق �ملقايي�س ذ�ت �ل�سلة يف �لبحث �حلايل وحتليل نتائجها.

)- اإجراء القيا�س القبلي ملتغريات البحث:
مت تطبي���ق مقيا����س �لذك���اء �لوج���د�ين ومقيا����س �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة ل���دى 
�لطالب �ملوهوبني �أكادمييًا قبل تطبيق �لربنامج �لإر�سادي على جمموعتي �لدر��سة 

�لتجريبية و�ل�سابطة.

6- تطبيق اإجراءات الربنامج االإر�سادي:
مت تطبيق �لربنامج �لإر�سادي على �ملجموعة �لتجريبية.

)- اإجراء القيا�س البعدي ملتغريات البحث:
مت تطبي���ق مقيا����س �لذك���اء �لوج���د�ين ومقيا����س �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة ل���دى 
�لط���الب �ملوهوب���ني �أكادمييً���ا على جمموعت���ي �لدر��سة �لتجريبي���ة و�ل�سابطة عقب 
�نته���اء تطبي���ق �لربنام���ج مبا�س���رة، وذل���ك ملقارن���ة نتائ���ج �لقيا����س �لبع���دي بالقيا�س 

�لقبلي للوقوف على �لأثر �لفعلي للربنامج.

)- اإجراء القيا�س التتبعي ملتغريات البحث:
مت تطبي���ق مقيا����س �لذك���اء �لوج���د�ين ومقيا����س �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة ل���دى 
�لط���الب �ملوهوب���ني �أكادمييً���ا عل���ى �ملجموع���ة �لتجريبي���ة بع���د م���رور �سهري���ن م���ن 
�نته���اء �لربنامج، وذلك ملعرفة مدى ��ستمر�ر فعالي���ة �لربنامج �لإر�سادي �مل�ستخدم، 
حي���ث مت���ت �ملقارن���ة بني نتائج �لقيا����س �لتتبعي ونتائ���ج �لقيا�س �لبع���دي للمجموعة 

�لتجريبية.

9- حتليل البيانات وتلخي�سها:
مت ��ستخ���د�م �لأ�ساليب �لإح�سائية �ملنا�سبة، و��ستخال�س �لنتائج ومناق�ستها، 

ثم �سياغة تو�سيات �لبحث يف �سوء تلك �لنتائج.
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خام�ًسا: االأ�ساليب االإح�سائية: 
يف �إط���ار �لتحق���ق م���ن �سحة فرو����س �لبحث �حل���ايل،مت ��ستخ���د�م �لأ�ساليب 
 ،SPSS لإح�سائية �لأتية من خالل حزمة �لرب�مج �لإح�سائية للعلوم �لجتماعية�

وهي:
مقايي����س �لإح�س���اء �لو�سف���ي )�ملتو�سط، �لو�سيط (، و�لنح���ر�ف �ملعياري من - 1

مقايي�س �لت�ستت، ومعامل �رتباط بر�سون من مقايي�س �لعالقة.
�ختبار »ت« T-Test لختبار دللة �لفروق بني �ملتو�سطات. - 2

نتائج البحث ومناق�ستها:
يف �إط���ار �لتحق���ق م���ن م���دى فعالي���ة �لربنام���ج �لإر�س���ادي يف تنمي���ة �لذك���اء 
�لوج���د�ين، و�أث���ره يف خف����س �مل�سكالت �ل�سلوكي���ة لدى �لطالب �ملوهوب���ني �أكادمييًا، 
�سنعر����س لنتائ���ج �لبح���ث �حل���ايل م���ن خ���الل �ختب���ار �سح���ة �لفرو����س با�ستخ���د�م 
جمموع���ة من �لأ�ساليب �لإح�سائي���ة �لتي ��ستعان بها �لباحثان ملعاجلة �لبيانات، كما 

يت�سمن مناق�سة تلك �لنتائج، وتف�سرها، وتو�سيحها.

نتائج الفر�س االأول ومناق�ستها:
ين����س �لفر����س �لأول عل���ى �أن���ه »توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائيً���ا ب���ني متو�سطي 
درج���ات �لطالب �ملوهوبني يف �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة على مقيا�س �لذكاء 

�لوجد�ين، و�أبعاده بعد تطبيق �لربنامج �لإر�سادي ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية ».

وللتحق���ق م���ن �سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخ���د�م �ختبار ) ت (T-Test لعينتني 
م�ستقلت���ني، وذل���ك حل�س���اب دلل���ة �لف���روق ب���ني متو�سط���ي درج���ات �ملجموعتني على 

مقيا�س �لذكاء �لوجد�ين و�أبعاده، و�جلدول �لتايل يو�سح نتائج هذ� �لفر�س:
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جدول )7( 
نتائج اختبار “ ت “ ودللتها للفروق بني متو�صطي درجات املجموعتني التجريبية وال�صابطة 

على مقيا�س الذكاء الوجداين واأبعاده بعد تطبيق الربنامج الإر�صادي
          بيان

	بعاد
الذكاء الوجداني

عمنالمجموعة
قيمة

" ت "
مستوى
الداللة

الكفاءات الشخصية
التجريبية
الضابطة

30
30

135.36
101.33

6.794
4.317

23.1540.01

الكفاءات االجتماعية
التجريبية
الضابطة

30
30

101.30
71.30

2.002
2.778

47.5430.01

كفاءات إدارة الضغوط
التجريبية
الضابطة

30
30

75.30
45.83

1.673
1.743

67.0110.01

الكفاءات التكيفية
التجريبية
الضابطة

30
30

102.28
71.50

1.675
3.380

44.6130.01

كفاءات المزاج العام
التجريبية
الضابطة

30
30

71.53
42.90

2.224
1.028

63.9950.01

الدرجة الكلية
التجريبية
الضابطة

30
30

485.83
333.06

8.505
8.349

70.2000.01

يت�س���ح م���ن جدول )7( وجود فروق جوهرية د�ل���ة �إح�سائيًا يف �لدرجة �لكلية 
ملقيا����س �لذك���اء �لوج���د�ين، و�أبع���اده يف �لقيا����س �لبع���دي، حي���ث كان���ت تل���ك �لف���روق 
عن���د م�ست���وى 0.01، وبالنظ���ر �إىل متو�سط���ات �لدرجات لكال �ملجموعت���ني، يت�سح �أن 
متو�سط���ات درج���ات �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س �لذكاء �لوجد�ين و�أبعاده �أعلى 
م���ن متو�سط���ات درجات �ملجموع���ة �ل�سابطة، وهذ� يدل على �أن ه���ذه �لفروق ل�سالح 

�ملجموعة �لتجريبية، وهذه �لنتائج حتقق �سحة �لفر�س �لأول.
وميكن تف�سر ذلك باأن �إجر�ء�ت �لربنامج �لإر�سادي و�لأن�سطة �لتي يحتوى 
عليها، وما يت�سمن من عدد كبر من �لفنيات و�ل�سرت�تيجيات �مل�ستقاه من �ملد�خل 
و�لجتاه���ات �ل�سلوكي���ة و�ملعرفي���ة ك���ان له���ا �أث���ر كب���ر عل���ى تط���ور م�ست���وى �لذك���اء 

�لوجد�ين لدى �لطالب �ملوهوبني �لذين �ساركو� يف �لربنامج �لإر�سادي.
�أم���ا �لطالب �ملوهوب���ني �لذين مل ي�ساركو� يف �لربنام���ج �لإر�سادي )�ملجموعة 

�ل�سابطة( مل يتطور م�ستوى �لذكاء �لوجد�ين لديهم.
وتتف���ق تل���ك �لنتائج مع ما تو�سلت �إليه معظ���م �لدر��سات �ل�سابقة �لتي �أكدت 
عل���ى فعالي���ة �لرب�م���ج �لإر�سادي���ة و�ل�سلوكي���ة �ملعرفي���ة يف تنمي���ة �لذك���اء �لوج���د�ين 
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ل���دى �لطالب �ملوهوبني، ومن هذه �لدر��سات در��س���ة يلمز Yilmaz (2009)و�لتي 
�أو�سحت نتائجها �أن �لربنامج �لإر�سادي �مل�ستخدم يف �لدر��سة �أدى �إىل تنمية مهار�ت 

�لذكاء �لوجد�ين للطالب �ملوهوبني، و�متد �أثره حتى فرتة �ملتابعة.

كم���ا تتف���ق تلك �لنتائ���ج �أي�سًا م���ع نتائج در��س���ة جني���دي )2009( و�لتي �أكدت 
نتائجه���ا عل���ى فعالية �لربنامج �لإر�س���ادي يف تنمية �لذكاء �لوج���د�ين وجودة �حلياة 
�لنف�سي���ة، كم���ا �أن تنمي���ة �لذك���اء �لوجد�ين ت���وؤدي �إيل حت�سني م�ستوى ج���ودة �حلياة 

�لنف�سية للطالب �ملوهوبني باملرحلة �لثانوية �لعامة.

نتائج الفر�س الثاين ومناق�ستها:
ين����س �لفر����س �لأول عل���ى �أن���ه »توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائيً���ا ب���ني متو�سطي 
درج���ات �لط���الب �ملوهوبني يف �ملجموع���ة �لتجريبية على مقيا�س �لذك���اء �لوجد�ين، 

و�أبعاده قبل وبعد تطبيق �لربنامج �لإر�سادي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي«.

وللتحق���ق م���ن �سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخ���د�م �ختبار ) ت (T-Test لعينتني 
مرتبطت���ني، وذل���ك حل�س���اب دلل���ة �لفروق ب���ني متو�سط���ي درج���ات �ملجموعتني على 

مقيا�س �لذكاء �لوجد�ين و�أبعاده، و�جلدول �لتايل يو�سح نتائج هذ� �لفر�س:
جدول )8( 

نتائج اختبار “ ت “ ودللتها للفروق بني متو�صطي درجات املجموعة التجريبية على مقيا�س 
الذكاء الوجداين واأبعاده قبل وبعد تطبيق الربنامج الإر�صادي

بيان
	بعاد

الذكاء الوجداني
عمنوع القياس

قيمة
" ت "

مستوى
الداللة

الكفاءات الشخصية
قبلي
بعدى

101.900
135.366

4.678
6.794

29.2690.01

الكفاءات االجتماعية
قبلي
بعدى

72.200
101.300

3.067
2.002

46.2310.01

كفاءات إدارة الضغوط
قبلي
بعدى

46.800
75.400

1.689
1.673

59.1780.01

الكفاءات التكيفية
قبلي
بعدى

73.133
102.233

3.441
1.675

39.4780.01

كفاءات المزاج العام
قبلي
بعدى

44.266
71.533

1.387
2.224

51.5010.01

الدرجة الكلية
قبلي
بعدي

338.300
485.833

8.979
8.505

84.4460.01
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يت�س���ح م���ن جدول )8( وجود فروق جوهرية د�ل���ة �إح�سائيًا يف �لدرجة �لكلية 
ملقيا����س �لذك���اء �لوج���د�ين، و�أبع���اده للمجموع���ة �لتجريبي���ة ب���ني �لقيا����س �لقبل���ي 
و�لبع���دي ل�سال���ح �لقيا����س �لبع���دي، حي���ث كان���ت تل���ك �لف���روق عن���د م�ست���وى 0.01، 
وبالنظر �إىل متو�سطي درجات �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي، يت�سح �أن متو�سطات درجات 
�لقيا����س �لبعدي على مقيا�س �لذكاء �لوج���د�ين �أعلى من متو�سطات درجات �لقيا�س 
�لقبل���ي، وه���ذ� يدل على �أن هذه �لف���روق ل�سالح �لقيا�س �لبع���دي، حيث ح�سل �أفر�د 
ه���ذه �ملجموع���ة �لتجريبية عل���ى درجات مرتفع���ة يف �لقيا�س �لبعدي، وه���و ما يعك�س 
تط���ور م�ستوى �لذك���اء �لوجد�ين لدى �لط���الب �ملوهوبني يف �ملجموع���ة �لتجريبية، 

وهذه �لنتائج حتقق �سحة �لفر�س �لثاين.

وتاأت���ى نتائ���ج هذ� �لفر�س لتعزز نتائ���ج �لفر�س �لأول، حي���ث توؤكد نتائج هذ� 
�لفر����س عل���ى فعالية �لربنام���ج �لإر�سادي �مل�ستخ���دم يف �لدر��س���ة �حلالية يف حت�سني 
م�ست���وى �لذك���اء �لوجد�ين لدى �لطالب �ملوهوب���ني يف �ملجموعة �لتجريبية، وهو ما 
ي���وؤدى �إىل تط���ور مهار�ته���م �لوجد�نية،مم���ا ميكنهم من حتقي���ق �لتو�فق يف خمتلف 

�ملجالت �ل�سخ�سية و�لجتماعية، و�لأكادميية.

وتتف���ق نتائ���ج هذ� �لفر�س مع ما تو�سلت �إليه بع����س �لدر��سات �ل�سابقة �لتي 
�أورده���ا �لباحثان يف �لدر��سة �حلالية، ومن ه���ذه �لدر��سات در��سة بدر )2002( و�لتي 
�أ�سفرت نتائجها عن وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لتطبيق �لبعدي و�لتطبيق 
�لقبل���ي ل�سالح �لبع���دي يف كافة �أبعاد �لذكاء �لوجد�ين؛ مم���ا يعنى فعالية �لربنامج 
�لإر�س���ادي يف تنمي���ة وحت�س���ني �لذك���اء �لوج���د�ين ل���دى عين���ة �لط���الب �ملوهوب���ني 

منخف�سي �لتح�سيل.

 Adeymo (2007) كم���ا تت�س���ق تل���ك �لنتائج �أي�سًا م���ع نتائج در��س���ة �أدمي���و
و�لت���ي �أو�سح���ت نتائجها �أن تنمي���ة �لفاعلية �لذ�تي���ة �لأكادميية و�لذك���اء �لوجد�ين 
�رتبط���ا ب�سورة جوهري���ة بتح�سني م�ستوى �لتح�سيل �لأكادمي���ي للطالب �ملوهوبني 

�أكادمييًا.

نتائج الفر�س الثالث ومناق�ستها:
ين����س �لفر����س �لثال���ث على �أن���ه »توجد ف���روق د�ل���ة �إح�سائيًا ب���ني متو�سطي 
درج���ات �لط���الب �ملوهوب���ني يف �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�سابط���ة عل���ى مقيا����س 
�مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة، و�أبع���اده بع���د تطبي���ق �لربنامج �لإر�س���ادي يف �لجت���اه �لأف�سل 

ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية«.
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وللتحق���ق م���ن �سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخ���د�م �ختبار ) ت (T-Test لعينتني 
م�ستقلت���ني، وذل���ك حل�س���اب دلل���ة �لف���روق ب���ني متو�سط���ي درج���ات �ملجموعتني على 

مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية و�أبعاده، و�جلدول �لتايل يو�سح نتائج هذ� �لفر�س:

جدول )9(
 نتائج اختبار “ ت “ ودللتها للفروق بني متو�صطي درجات املجموعتني التجريبية وال�صابطة 

على مقيا�س امل�صكالت ال�صلوكية واأبعاده بعد تطبيق الربنامج الإر�صادي
              بيان

	بعاد
المشكالت السلوكية

عمنالمجموعة
قيمة

" ت "
مستوى
الداللة

االنسحاب االجتماعي
التجريبية
الضابطة

30
30

21.300
31.633

1.841
1.098

26.4020.01

العدوان
التجريبية
الضابطة

30
30

16.000
25.666

1.144
1.061

33.9180.01

القلق
التجريبية
الضابطة

30
30

16.633
26.666

1.129
1.493

29.3550.01

الضغوط النفسية
التجريبية
الضابطة

30
30

21.133
31.466

2.192
1.252

22.4130.01

انخفاض الدافعية للتحصيل 
الدراسي

التجريبية
الضابطة

30
30

16.300
32.966

1.235
0.889

27.5720.01

السلوك الفوضوي
التجريبية
الضابطة

30
30

13.133
23.866

0.973
0.819

46.2120.01

الدرجة الكلية
التجريبية
الضابطة

30
30

104.500
163.266

3.520
3.522

64.6270.01

يت�سح من جدول )8( وجود فروق جوهرية د�لة �إح�سائيًا يف �لدرجة �لكلية 
ملقيا����س �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة، و�أبع���اده يف �لقيا����س �لبع���دي، حيث كانت تل���ك �لفروق 
عن���د م�ست���وى 0.01، وبالنظ���ر �إىل متو�سط���ات �لدرجات لكال �ملجموعت���ني، يت�سح �أن 
متو�سطات درجات �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية و�أبعاده �أقل 
م���ن متو�سط���ات درجات �ملجموع���ة �ل�سابطة، وهذ� يدل على �أن ه���ذه �لفروق ل�سالح 
�ملجموعة �لتجريبية يف �لجتاه �لأف�سل، وهذه �لنتائج حتقق �سحة �لفر�س �لثالث.
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وميك���ن تف�س���ر ذل���ك ب���اأن تط���ور م�ست���وى �لذك���اء �لوج���د�ين ل���دى �لطالب 
�ملوهوب���ني �لذين �سارك���و� يف �لربنامج �لإر�سادي كان له �أثر و��سح يف خف�س م�ستوى 
�مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة لديه���م، �أما �لط���الب �ملوهوبني �لذين مل ي�سارك���و� يف �لربنامج 
�لإر�سادي مل يتطور م�ستوى �لذكاء �لوجد�ين لديهم، وبالتايل مل يطر�أ تغير على 

م�ستوى �مل�سكالت �ل�سلوكية.

وتتف���ق تل���ك �لنتائج مع ما تو�سلت �إليه معظ���م �لدر��سات �ل�سابقة �لتي �أكدت 
عل���ى فعالية �لرب�مج �لإر�سادي���ة و�ل�سلوكية �ملعرفية يف تنمية �لذكاء �لوجد�ين لدى 
�لط���الب �ملوهوب���ني، ومن ثم خف�س م�ست���وى �مل�سكالت �ل�سلوكي���ة لديهم، ومن هذه 
�لدر��س���ات در��س���ة عكا�سة وعبد �ملجي���د )2012( و�لتي �أظهرت نتائ���ج �لدر��سة فعالية 
�لربنام���ج �لتدريب���ي يف تنمية �ملهار�ت �لجتماعية، كما حت�س���ن تقييم �لتالميذ على 

مقايي�س �مل�سكالت �ل�سلوكية �ملدر�سية طبقا ل�سورة �لتالميذ، وكذلك �سورة �ملعلم.

كم���ا تتف���ق تل���ك �لنتائ���ج �أي�سًا م���ع نتائج در��س���ة �س���ان Chan (2003) و�لتي 
توؤك���د نتائجها عل���ى �أن �ملر�هقني �ملوهوبني ذوي �لذكاء �لوجد�ين �ملرتفع �أكر قدرة 
عل���ى مو�جه���ة �ل�سغوط �لنف�سية، �لتي جتعل �لف���رد �أكر قلقًا، و�كتئابًا، و�أكر ميالً 
لالنخ���ر�ط يف �سلوكيات غ���ر �جتماعية،و�أقل قدرة على �لتو�فق باملقارنة باملر�هقني 
منخف�س���ي �لذك���اء �لوج���د�ين، كما �أو�سح���ت �لدر��س���ة �أي�سًا �أن �ملر�هق���ني �ملوهوبني 
ذوى �لذك���اء �لوج���د�ين �ملرتف���ع �أقل عر�س���ة للم�سكالت �لنف�سي���ة و�ل�سلوكية مقارنة 

بنظر�ئهم من ذوى �لذكاء �لوجد�ين �ملنخف�س.

نتائج الفر�س الرابع ومناق�ستها:
ين����س �لفر����س �لر�ب���ع عل���ى �أن���ه »توجد ف���روق د�ل���ة �إح�سائيًا ب���ني متو�سطي 
درج���ات �لطالب �ملوهوب���ني يف �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية، 
و�أبع���اده قب���ل وبع���د تطبي���ق �لربنام���ج �لإر�سادي ل�سال���ح �لقيا�س �لبع���دي يف �لجتاه 

�لأف�سل ».

وللتحق���ق من �سحة هذ� �لفر����س مت ��ستخد�م �ختبار ) ت ( T-Testلعينتني 
مرتبطت���ني، وذل���ك حل�س���اب دلل���ة �لفروق ب���ني متو�سط���ي درج���ات �ملجموعتني على 

مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية.
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جدول )10(
 نتائج اختبار “ ت “ ودللتها للفروق بني متو�صطي درجات املجموعة التجريبية مقيا�س 

امل�صكالت ال�صلوكية واأبعاده قبل وبعد تطبيق الربنامج الإر�صادي
 بيان

 	بعاد
المشكالت السلوكية

عمنوع القياس
قيمة

" ت "
مستوى
الداللة

االنسحاب االجتماعي
قبلي
بعدى

31.066
21.300

1.517
1.841

23.4150.01

العدوان
قبلي
بعدى

25.600
16.000

1.631
1.144

31.0430.01

القلق
قبلي
بعدى

26.300
16.633

1.534
1.129

26.398
0.01

الضغوط النفسية
قبلي
بعدى

31.566
21.133

1.381
2.192

27.0560.01

انخفاض الدافعية 
للتحصيل الدراسي

قبلي
بعدى

23.733
16.300

1.014
1.235

24.0130.01

السلوك الفوضوي
قبلي
بعدى

23.366
13.133

0.999
0.973

41.3180.01

الدرجة الكلية
قبلي
بعدى

161.633
104.500

4.634
3.520

54.4040.01

يت�س���ح م���ن ج���دول )10( وج���ود ف���روق جوهرية د�ل���ة �إح�سائيً���ا يف �لدرجة 
�لكلية ملقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية، و�أبعاده للمجموعة �لتجريبية بني �لقيا�س �لقبلي 
و�لبع���دي ل�سال���ح �لقيا�س �لبع���دي يف �لجتاه �لأف�سل، حيث كان���ت تلك �لفروق عند 
م�ست���وى 0.01، وبالنظ���ر �إىل متو�سط���ي درجات �لقيا����س �لقبلي و�لبع���دي، يت�سح �أن 
متو�سطات درجات �لقيا�س �لبعدي على مقيا�س �لذكاء �لوجد�ين �أقل من متو�سطات 
درجات �لقيا�س �لقبلي، وهذ� يدل على �أن هذه �لفروق ل�سالح �لقيا�س �لبعدي، حيث 
ح�س���ل �أف���ر�د هذه �ملجموع���ة �لتجريبية على درج���ات منخف�س���ة يف �لقيا�س �لبعدي، 
وه���و م���ا يعك����س �نخفا�س م�ست���وى �مل�سك���الت �ل�سلوكية ل���دى �لط���الب �ملوهوبني يف 

�ملجموعة �لتجريبية، وهذه �لنتائج حتقق �سحة �لفر�س �لر�بع.
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وتاأت���ى نتائ���ج هذ� �لفر�س لتع���زز نتائج �لفر�س �لثالث، حي���ث توؤكد نتائج هذ� 
�لفر����س عل���ى فعالي���ة �لربنام���ج �لإر�س���ادي �مل�ستخ���دم يف �لبح���ث �حل���ايل يف حت�سني 
م�ست���وى �لذك���اء �لوجد�ين لدى �لطالب �ملوهوب���ني يف �ملجموعة �لتجريبية، وهو ما 

�أدى �إىل خف�س م�ستوى �مل�سكالت �ل�سلوكية لديهم.

وتتف���ق نتائ���ج ه���ذ� �لفر����س م���ع م���ا تو�سل���ت �إلي���ه بع����س �لدر��س���ات �ل�سابق���ة 
�لت���ي �أورده���ا �لباحث���ان يف �لبح���ث �حل���ايل، ومن ه���ذه �لدر��سات در��سة لي���و و�آخرين               
Liau et al. (2003)، و�لت���ي �أظه���رت نتائجه���ا وجود عالقة �رتباطي���ة �سالبة د�لة 
�إح�سائيًا بني تنمية �لذكاء �لنفعايل وبني �ل�سغط )�لإجهاد(، و�لكتئاب، و�ل�سكاوى 

�جل�سدية، و�لعدو�ن، و�جلنوح.

كم���ا تت�س���ق تل���ك �لنتائ���ج �أي�سً���ا م���ع نتائ���ج در��س���ة �إ�سرتج���و دو و�س���ال روك���ا 
Esturgo-Deu. and Sala-Roca (2010) و�لت���ي توؤك���د نتائجه���ا على �لعالقة 
ب���ني تنمي���ة �لذكاء �لنفعايل و�حل���د من �ل�سل���وك �لفو�سوي كاأحد �أ�سك���ال �مل�سكالت 
�ل�سلوكي���ة ل���دى �أطف���ال �ملدر�س���ة �لبتد�ئي���ة، كم���ا �أ�سف���رت �لنتائ���ج �أي�سً���ا ع���ن وجود 
عالق���ة �رتباطية ذ�ت دلل���ة �إح�سائية بني �ل�سلوك �لفو�سوي و�لذكاء �لنفعايل بكل 
�أبعاده،وكان���ت �أك���ر �أبعاد �لذك���اء �لنفعايل �رتباطً���ا بال�سلوك �لفو�س���وي هما بعدى 

�إد�رة �ل�سغوط و�لعالقات �ل�سخ�سية.

نتائج الفر�س اخلام�س ومناق�ستها:
ين����س �لفر�س �خلام�س على �أن���ه »ل توجد فروق د�لة �إح�سائيًابني متو�سطي 
درج���ات �لط���الب �ملوهوبني يف �ملجموع���ة �لتجريبية على مقيا�س �لذك���اء �لوجد�ين، 
و�أبعاده بعد تطبيق �لربنامج �لإر�سادي مبا�سرةً وبعد مرور فرتة �ملتابعة )بعد مرور 

�سهرين من �نتهاء �لربنامج(«.

وللتحق���ق م���ن �سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار ) ت ( T-Test لعينتني 
مرتبطت���ني، وذل���ك حل�س���اب دلل���ة �لفروق ب���ني متو�سط���ي درج���ات �ملجموعتني على 

مقيا�س �لذكاء �لوجد�ين و�أبعاده، و�جلدول �لتايل يو�سح نتائج هذ� �لفر�س:
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جدول )11(
 نتائج اختبار “ ت “ ودللتها للفروق بني متو�صطي درجات املجموعة التجريبية على مقيا�س 

الذكاء الوجداين واأبعاده بعد تطبيق الربنامج الإر�صادي
 مبا�صرة وبعد مرور فرتة املتابعة

  بيان
	بعاد

الذكاء الوجداني
عمنوع القياس

قيمة
" ت "

مستوى
الداللة

الكفاءات الشخصية
بعدي
تتبعي

135.366
136.800

6.794
6.304

3.2110.01

الكفاءات االجتماعية
بعدي
تتبعي

101.300
103.433

2.002
1.994

10.2800.01

كفاءات إدارة الضغوط
بعدي
تتبعي

75.400
76.300

1.673
1.622

2.2700.05

الكفاءات التكيفية
بعدي
تتبعي

102.233
103.866

1.675
1.736

7.0300.01

كفاءات المزاج العام
بعدي
تتبعي

71.533
74.166

2.224
1.288

6.1600.01

الدرجة الكلية
بعدي
تتبعي

485.833
491.233

8.505
7.766

2.4700.05

يت�سح من جدول )11( وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي درجات 
�لطالب �ملوهوبني يف �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي )بعد مرور 
�سهرين من �نتهاء تطبيق �لربنامج( ل�سالح �لقيا�س �لتتبعي، ومبالحظة متو�سطي 
درج���ات طالب �ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لبع���دي و�لتتبعي جندها متقاربة 
�إل �أنه���ا جوهري���ة �أي�سً���ا، وهو ما يدل عل���ى ��ستمر�ر �لتح�سن �ل���ذى ظهر يف م�ستوى 
�لذك���اء �لوج���د�ين و�لذى يرجع �إىل �لأثر �لإيجابي للربنام���ج �لإر�سادي �لذى طبق 

على طالب �ملجموعة �لتجريبية، وهذه �لنتائج ل حتقق �سحة �لفر�س �خلام�س.

وتتف���ق نتائ���ج هذ� �لفر�س مع ما تو�سلت �إليه �لعديد من �لدر��سات �ل�سابقة، 
 ،Yilmaz (2009) يلم���ز  ودر��س���ة   ،)2012( وعبد�ملجي���د  عكا�س���ة  در��س���ة  ومنه���ا 
 Liau et al. ودر��س���ة جني���دي )2009(، ودر��س���ة رزق )2003(، ودر��س���ة ليو و�آخري���ن
(2003)، و�لت���ي �أو�سح���ت نتائجه���ا كف���اءة �لرب�م���ج �لإر�سادي���ة يف حت�س���ني م�ست���وى 
�لذكاء �لوجد�ين، كما �أو�سحت �أي�سا ��ستمر�ر بقاء �لتح�سن خالل فرتة �ملتابعة بعد 

�لربنامج �لإر�سادي.
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نتائج الفر�س ال�ساد�س ومناق�ستها:
ين����س �لفر�س �ل�ساد����س على �أنه »ل توجد فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطي 
درج���ات �لطالب �ملوهوب���ني يف �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية، 
و�أبعاده بعد تطبيق �لربنامج �لإر�سادي مبا�سرةً وبعد مرور فرتة �ملتابعة )بعد مرور 

�سهرين من �نتهاء �لربنامج(«.

وللتحق���ق من �سحة هذ� �لفر�س، مت ��ستخ���د�م �ختبار )ت( T-Test لعينتني 
مرتبطت���ني، وذل���ك حل�س���اب دلل���ة �لفروق ب���ني متو�سط���ي درج���ات �ملجموعتني على 

مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية و�أبعاده، و�جلدول �لتايل يو�سح نتائج هذ� �لفر�س:
جدول )12( 

نتائج اختبار “ت” ودللتها للفروق بني متو�صطي درجات املجموعة التجريبية على مقيا�س 
امل�صكالت ال�صلوكية واأبعاده بعد تطبيق الربنامج الإر�صادي 

مبا�صرة وبعد مرور فرتة املتابعة
بيان

	بعاد
المشكالت السلوكية

عمنوع القياس
قيمة

" ت "
مستوى
الداللة

بعدى تتبعياالنسحاب االجتماعي
21.300
21.033

1.841
1.542

غير دالة1.246

بعدى تتبعيالعدوان
16.000
16.133

1.144
1.252

غير دالة0.779

بعدى تتبعيالقلق
16.633
16.600

1.129
0.932

غير دالة0.215

بعدى تتبعيالضغوط النفسية
21.133
20.600

2.192
2.724

غير دالة1.323

انخفاض الدافعية للتحصيل 
الدراسي

بعدى تتبعي
16.300
15.966

1.235
1.033

غير دالة1.720

بعدى تتبعيالسلوك الفوضوي
13.133
12.733

0.973
2.083

غير دالة0.907

بعدى تتبعيالدرجة الكلية
104.500
103.066

3.520
4.517

غير دالة1.990
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يت�س���ح م���ن جدول )12( عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيًابني متو�سطي درجات 
�لط���الب �ملوهوبني يف �ملجموعة �لتجريبيةعل���ى مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية، و�أبعاده 
يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي )بعد م���رور �سهرين م���ن �نتهاء تطبي���ق �لربنامج(، 
ومبالحظ���ة متو�سط���ي درج���ات ط���الب �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي 
و�لتتبع���ي جندها متقاربة وغر جوهري���ة، وهو ما يدل على ��ستمر�ر �لتح�سن �لذى 
ظه���ر يف م�ست���وى �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة، و�لذى يرج���ع �إىل �لأثر �لإيجاب���ي للربنامج 
�لإر�سادي �لذى طبق على طالب �ملجموعة �لتجريبية، وهذه �لنتائج ل حتقق �سحة 

�لفر�س �ل�ساد�س.

وتتف���ق نتائ���ج هذ� �لفر�س مع ما تو�سلت �إليه �لعديد من �لدر��سات �ل�سابقة، 
 ،Adeymo (2007) ومنه���ا در��س���ة عكا�س���ة وعب���د �ملجي���د )2012(، ودر��س���ة �أدمي���و
ودر��سة فيال Vela (2003)، ودر��سة �سان Chan (2003)، و�لتي �أو�سحت نتائجها 
كف���اءة �لرب�م���ج �لإر�سادي���ة يف حت�س���ني م�ست���وى �لذك���اء �لوج���د�ين وم���ن ث���م خف�س 
�مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة، كما �أو�سح���ت �أي�سا ��ستمر�ر بقاء �لتح�سن خ���الل فرتة �ملتابعة 

بعد �لربنامج �لإر�سادي.

وف���ى �س���وء تل���ك �لنتائ���ج، يت�س���ح تط���ور م�ست���وى �لذك���اء �لوج���د�ين لدى 
�لط���الب �ملوهوب���ني �أكادمييًا )�أع�ساء �ملجموع���ة �لتجريبية(، كم���ا �نخف�س م�ستوى 

�مل�سكالت �ل�سلوكية لديهم.

التو�سيات والبحوث املقرتحة:
يف �س���وء �لنتائ���ج �لت���ي تو�س���ل �إليه���ا �لبح���ث �حل���ايل، ميكن تق���دمي بع�س 
�لتو�سي���ات �لتي ت�ساه���م يف �لرتقاء باخلدمات و�لرب�م���ج �لرتبوية �ملقدمة للطالب 

�ملوهوبني �أكادمييًا، وهي كما يلى:
�لهتم���ام بتق���دمي �لرعاي���ة �ملتكامل���ة للطالب �ملوهوب���ني �أكادمييً���ا، يف جميع ( 1)

�لنو�حي �ل�سحية و�لنف�سية، و�لجتماعية و�لأكادميية.
�جلماعي���ة ( 2) �لأن�سط���ة  يف  �أكادمييً���ا  �ملوهوب���ني  �لط���الب  بدم���ج  �لهتم���ام 

و�لجتماعية وجماعات �لأ�سر، وتوظيفها يف حت�سني مهار�تهم وقدر�تهم.
�لهتمام برب�مج توجيه و�إر�ساد معلمي و�أ�سر �لطالب �ملوهوبني �أكادمييًا.( 3)
 توعي���ة �لو�لدي���ن و�ملعلم���ني بامل�سك���الت �ل�سلوكية �لتي تنت�س���ر لدى �لطالب ( 4)

�ملوهوبني �أكادمييًا، وتعريفهم باأبرز طرق مو�جهة تلك �مل�سكالت �ل�سلوكية.
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�لهتمام بدمج �لطالب �ملوهوبني وحثهم على �مل�ساركة و�لتفاعل يف �ملناق�سات ( 5)
�جلماعي���ة، �س���و�ء د�خل قاع���ات �لدر��سة، �أو يف �لندو�ت �لعام���ة، �أويف �لأن�سطة 

�ملدر�سية، وغرها.
ت�سجي���ع �لطالب �ملوهوبني �أكادمييًا على �لتعبر عن م�ساعرهم و�نفعالتهم ( 6)

بكف���اءة، و�إعطائه���م �لفر�س���ة لتو�سيح �لدو�ف���ع ور�ء ت�سرفاتهم، وذلك يف كل 
من بيئة �ملدر�سة و�لبيئة �لأ�سرية.

 تنظي���م بر�م���ج �إر�سادي���ة لتنمي���ة �لذك���اء �لوج���د�ين ل���دى معلم���ي �لط���الب ( 7)
�ملوهوب���ني �أكادمييً���ا، وذل���ك ملا له من �أث���ر �إيجابي يف قدر�ته���م يف �لتعامل مع 

�لطالب �ملوهوبني �أكادمييًا.
 �لهتم���ام بتنمي���ة مهار�ت �لقيادة لدى �لطالب �ملوهوبني �أكادمييًا من خالل ( 8)

تقدمي بر�مج �إثر�ئية لهم د�خل مر�كز �ملوهوبني.
 �س���رورة �عتم���اد بر�مج �لإ�سر�ع �لتعليمي للط���الب �ملوهوبني يف كافة �ملر�حل ( 9)

�لدر��سة.
 تنظي���م بر�م���ج �إثر�ئي���ة للطالب �ملوهوب���ني �أكادمييًا بالتع���اون مع �جلامعات ( 10)

�ملحلية و�لعاملية.

كما يو�سي الباحثان باإجراء املزيد من البحوث يف هذا املجال، واأهمها ما يلي:

�أ�سالي���ب �ملعامل���ة �لو�لدية وعالقتها مب�ستوى �لذك���اء �لوجد�ين لدى �لأبناء ( 1)
�ملوهوبني �أكادمييًا.

 در��س���ة مقارن���ة ب���ني �لذك���ور و�لإن���اث �ملوهوب���ني �أكادمييًا يف م�ست���وى �لذكاء ( 2)
�لوجد�ين.

 فعالي���ة برنامج �إر�سادي لتنمي���ة �لذكاء �لنفعايل يف حت�سني �لتفاعل �ل�سفي ( 3)
و�أثره على �لتح�سيل �لأكادميي لدى �لطالب �ملوهوبني �أكادمييًا.

 �أث���ر حت�س���ني �لذك���اء �لنفعايل يف تنمي���ة �لبتكارية لدى �لط���الب �ملوهوبني ( 4)
�أكادمييًا.

در��س���ة مقارن���ة بني �لذكور و�لإن���اث �ملوهوبني �أكادمييً���ا يف م�ستوى �مل�سكالت ( 5)
�ل�سلوكية.
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ملخ�ص البحث
هدف���ت ه���ذه �لدر��س���ة ملعرف���ة م�ستوي���ات قي���م �لعم���ل ل���دى معلم���ي �لطلب���ة 
�ملكفوفني و�ل�سم يف �لأردن، طبقت �لدر��سة على عينة بلغت )92( من معلمي �لطلبة 
�ملكفوف���ني و�ل�س���م، وتو�سل���ت �لدر��سة لعدد م���ن �لنتائج �أهمها:�أن درج���ة �أهمية قيم 
�لعم���ل ل���دى معلمي �لطلبة �ملكفوفني و�ل�س���م يف �لأردن مرتفعة، يف جمالت �لتالية 
وه���ي: )�لقي���م �لدينية، �لقي���م �لفكرية، �لقي���م �لتعليمية، �لقي���م �لجتماعية، �لقيم 
�لقت�سادي���ة، �لقي���م �لوطني���ة( ومتو�سط���ة يف )�لقي���م �جلمالية، �لقي���م �لأخالقية(. 
وع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دللة �إح�سائي���ة يف م�ستوى قيم �لعمل ل���دى معلمي �لطلبة 
�ملكفوف���ني و�ل�س���م يف �لأردن تع���زى ملتغ���ر �خل���ربة و�ملوؤه���ل �لعلمي ون���وع �لإعاقة يف 

جميع �ملجالت.

الكلمات املفتاحية: قيم �لعمل، معلمي �لطلبة �ملكفوفني و�ل�سم.

Job Values and their Relationship to Job Satisfaction 
with special education schools teachers in Jordan

This study aimed at finding out the levels of Job values   among 
the teachers of the blind and deaf students in Jordan, the study 
implemented on a sample of (92) of teachers of the blind and deaf 
students, The results showed that: the degree of importance of Job 
values   among teachers of the blind and deaf students in Jordan is high, 
in the following areas: (religious, intellectual, educational, social, 
economic, national values) and was medium on: (aesthetic and moral 
values). And the lack of statistically significant differences in the 
level of Job Values  among teachers of the blind and deaf students in 
Jordan due to the experience and educational qualification variables 
and type of disability in all areas.

Key Words: Job Values, Job Satisfaction, special education schools 
teachers.
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مقدمة: 
ل �أح���د ي�س���ك يف �أهمي���ة �لعم���ل �س���و�ء للف���رد، �أو �ملجتم���ع، �أو �ل���دول، و�ل���دول 
و�ملجتمع���ات تقا����س جديتها وتقدمها باهتمامها بالعم���ل، و�لدول �ملتقدمة يف �لع�سر 
�حلا�سر مل ت�سل �إىل هذ� �مل�ستوى من �لتقدم يف �لعلوم و�لف�ساء و�لتقنية �إل بجدية 
�أبنائها يف �لعمل، و�أ�سالفنا �مل�سلمون �ل�سابقون مل يبنو� ح�سار�تهم �لإن�سانية �لكبرة 
�إل باإخال�سهم يف �لعمل، ولقد ح�سل �لرت�جع و�لتاأخر للم�سلمني يف �لوقت �حلا�سر 

لعدم جديتهم يف �لعمل مع �أن �لدين �لإ�سالمي يحث على �لعمل �جلاد.

�أن �هلل تع���اىل خل���ق �لإن�س���ان وجع���ل �لقي���م جوه���ر خلق���ه ود�فع���ة �إىل �خل���ر 
وحم���ور� مهمًا لل�سخ�سية ومعيارً���ا �أ�سا�سًا للحكم على �سحة و�عتالل �ل�سلوك. وتعد 
�لقي���م م���ن �لق�ساي���ا �حليوي���ة يف �ملج���ال �لرتبوي؛ لأن���ه ل تربية بدون قي���م ول قيم 
ب���دون تربي���ة فاعلة، حيث �أ�سار �جلالد )1426، �س. 17( �إىل »�عتبار �لق�سية �لقيمية 
ق�سية كربى تو�جهها �لرتبية �ملعا�سرة يف جمالتها كافة وهي تناق�س على �مل�ستوى 
�لوطني و�لإقليمي و�لعاملي«، فالقيم تعد من �ملوجهات �لأ�سا�سية لل�سلوك �لإن�ساين، 
كم���ا �أنها يف �لوقت نف�سه �سابط �أ�سا�سي لتوجهات �لفرد �لفكرية، و�نتماء�ته �لدينية 
و�لثقافي���ة و�لجتماعي���ة؛ فاملبدع���ون �أ�سهم���ت �لقيم يف بل���ورة �إبد�عه���م، و�لناجحون 
للقيم دور يف جناحهم، كما �أن لغياب �لقيم دور يف �نحر�ف كثر من �لأفر�د، �إذًا بقدر 
ما تكون �لقيم �يجابية وفاعلة بقدر ما تكون �ل�سخ�سية �لإن�سانية كذلك و�لعك�س. 

وقي���م �لعم���ل هي جمموعة �ملب���ادئ و�لتعاليم و�ل�سو�ب���ط �لأخالقية و�ملهنية 
�لت���ي حت���دد �سلوك �ملوظ���ف، وتر�سم له �لطري���ق �ل�سليم �لذي يق���وده �إىل �أد�ء و�جبه 
�لوظيف���ي ودوره يف �ملنظوم���ة �لإنتاجي���ة �لت���ي ينتم���ي �إليه���ا، وه���ي �إىل جان���ب ذل���ك 
�ل�سي���اج �ملني���ع �ل���ذي يحمي���ه من �خلط���اأ و�لزلل، ويح���ول بينه وبني �رتك���اب �أي عمل 
يخال���ف �سم���ره، �أو يتناف���ى م���ع مبادئه.ورغ���م ما قي���ل عن �ختالف قي���م �لعمل من 
جمتمع �إىل جمتمع، ومن �سخ�س �إىل �آخر؛ �إل �أن �لقيمة �لعامة للعمل و�سمان عدم 
�نحر�ف���ه عن م�ساره و�مل�ستهدف من���ه يظل هو �لهدف، فهناك �إجماع على �أهمية قيم 
�لعمل و�سرورتها لأي كيان �إن�ساين، خا�سة يف �لبالد �لتي ت�سعى جاهدة لبناء نف�سها 
وتطوي���ر موؤ�س�ساته���ا وبنيته���ا �لجتماعي���ة و�لقت�سادي���ة، بو�سفه���ا �سمان���ة لتحقيق 

معدلت �إنتاجية �أعلى، وتن�سئة �أجيال حمبة لعملها خمل�سة ملجتمعها ولوطنها.

وله���ذ� يول���د غياب �لقي���م �ليجابية لدى �ملعلمني نوع م���ن �لت�سارب �لفكري 
وعدم �لر�سا �لوظيفي �سعفًا يف �أد�ء �لعمل لديهم، ويعتمد جناح �ملوؤ�س�سات �لتعليمية 
يف حتقيق �أهد�فها على عنا�سر من �أهمها �ملعلمني يف �ملوؤ�س�سة؛ لذ� فاإن در��سة �سلوك 
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ومكون���ات �سخ�سي���ة ه���ذه �لفئة هو م���ن �سروري���ات �لبحث يف جمال تطوي���ر وتفعيل 
�ملوؤ�س�سة �لتعليمية �لناجحة، ومن �ل�سروري مر�جعة ما يتبنونه من قيم و�أخالقيات 

)هيجان،1998(.

وهناك من يرى �أن غياب قيم �لعمل لدى بع�س �ملعلمني يرد �إىل عدم تقدير 
�ملفه���وم �حلقيق���ي للعم���ل باعتب���اره عالق���ة �إيجابي���ة متكافئ���ة ب���ني طرف���ني ل يجور 
�أحدهما على �لآخر )حقوق وو�جبات(، خا�سة يف ظروف �إهمال �لتنمية �لب�سرية؛ و�أن 
�سع���ف �لدور �لقيمي لالأ�سرة، و�ملوؤ�س�سات �لتعليمية؛ �سو� فيما يتعلق بقيم �لعمل، �أو 
غره���ا م���ن �لأخالقيات و�لقيم �ملختلفة �لالزمة لبن���اء �ل�سخ�سية؛ فاملقرر�ت تزخر 

بتمجيد هذه �لقيم )كمفاهيم جمردة(؛ �إل �أنها تق�سر عن تطبيقها كمنهج حياة.

وق���د جنح���ت �سنغاف���ورة يف تغي���ر �ملن���اخ �لع���ام وزرعت قيم���ا حقيقي���ة للعمل، 
فانطلق���ت وتقدم���ت وف���ق خطط وم�ساريع مدرو�س���ة �سو�ء ق�س���رة، �أو بعيدة �ملدى.. 
�هتمت بالتعليم و�ل�سحة و�ملو�رد �لب�سرية؛ لذ� فاإن �لقوى �ملحركة للنمو يف �سنغافورة 
هي قيم �لعمل و�لق�ساء على �لتحيز و�لتع�سب للر�أي و�لنظر بروؤية �سمولية لالأمور 
ولي�س روؤية �أحادية؛فال �أحد يف �سنغافورة ميكنه �أن يلتحق بالوظيفة �حلكومية دون 
�أن يتلقى �ساعات تدريب ل تقل عن 100 �ساعة حول هذه �لقيم �لتي �سيدير بها عمله 

وحتكم وظيفته.

وتظه���ر �أهمي���ة �لدر��س���ة يف �حلاج���ة �إىل معرف���ة م�ست���وى قي���م �لعم���ل د�خ���ل 
موؤ�س�س���ات �لرتبي���ة �خلا�سة، حيث �أن �تف���اق �لقيم، �أو �ختفائها يوؤث���ر تاأثر� مبا�سر� 
عل���ى م�ست���وى �أد�ء �ملعلم وكفاءته ور�س���اه عن عمله. ومبا �أن �لتعامل مع �لطلبة ذوي 
�لإعاق���ات �ل�سمعي���ة و�لب�سري���ة حتت���اج �إىل �ل�سرب وق���وة �لإر�دة فاإن ذل���ك يحتاج �إىل 

معرفة م�ستوى قيم �لعمل �لتي ميتلكها �ملعلمني يف مد�ر�س �لرتبية �خلا�سة.

م�سكلة البحث:
مب���ا �أن �لإن�س���ان هو غاي���ة �لتنمية و�أد�ته���ا، فاإن من �ملهم ��ستيع���اب ديناميكية 
قيمه، لأنها توؤثر يف �ل�سلوك �لتنظيمي حيث ي�ساعد هذ� �لفهم على �إز�لة �لتناق�سات 
�لت���ي ق���د تن�ساأ بني �ملعلم و�ملدر�سة، وعلى تطوي���ر خلق قيمي �سليم، فهناك قيم عامة 
يع���م �نت�ساره���ا يف جمتمع �ملدر�سة وبقدر ما بها من هذه �لقيم �لعامة يكون متا�سكها 
ووحدتها، وبالعك�س كلما ��ستد �لتفاوت و�لتباين بني �ملعلمني د�خل �ملدر�سة وتناق�سها 
كلم���ا تفككت وز�د �ل�سر�ع �لقيم���ي فيها.وبقدر تو�فرها وقوتها تتحدد كفاءة �ملدر�سة 
و�أد�ئه���ا وحتقيق �لر�سا �لوظيفي لدى �ملعلمني فيها، و�أ�سارت بع�س �لدر��سات ب�سكل 
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مبا�س���ر �إىل �أهمية قي���م �لعمل؛ بل وحددت �أهميتها وتاأثرها عل���ى �لأد�ء.ونظرًا لأن 
�ملعل���م ه���و �ملرب���ي يف غرف���ة �ل�س���ف يف مد�ر�س �لرتبي���ة �خلا�سة ف���اإن �لباحث يف هذه 
�لدر��سة �سيحاول معرفة م�ستويات قيم �لعمل لدى معلمي �لطلبة �ملكفوفني و�ل�سم 
يف �لأردن و�رتب���اط ذل���ك ب�سنو�ت خربته، وموؤهله �لعلمي، ونوع �لإعاقة �لتي يتعامل 
معه���ا. ولذل���ك تتمثل م�سكلة �لدر��سة يف �لت�س���اوؤل �لرئي�س �لتايل: ما م�ستويات قيم 

�لعمل لدى معلمي �لطلبة �ملكفوفني و�ل�سم يف �لأردن؟

ولغر�س االإجابة عن م�سكلة الدرا�سة يجب االإجابة عن االأ�سئلة الفرعية التالية:

ما م�ستوى قيم �لعمل لدى معلمي �لطالب �ملكفوفني و�ل�سم يف �لأردن؟( 1
م���ا �لف���روق يف م�ست���وى قيم �لعمل ل���دى معلمي �لطلب���ة �ملكفوفني و�ل�سم يف ( 2

�لأردن تع���زى ملتغر�ت �سنو�ت �خلربة، و�ملوؤه���ل �لعلمي للمعلم، ونوع �لإعاقة 
�لتي يتعامل معها؟

اأهداف البحث:
ي�سعى �لبحث �حلايل �إىل حتقيق �لأهد�ف �لتالية:  

�لتع���رف عل���ى م�ستوى قي���م �لعمل لدى معلمي �لط���الب �ملكفوفني و�ل�سم يف ( 1
�لأردن.

�لتع���رف عل���ى �لف���روق يف م�ستوى قي���م �لعمل لدى معلم���ي �لطلبة �ملكفوفني ( 2
و�ل�سم يف �لأردن تعزى ملتغر�ت �سنو�ت �خلربة، و�ملوؤهل �لعلمي للمعلم، ونوع 

�لإعاقة �لتي يتعامل معها.

اأهمية البحث:
من �ملتوقع �أن تظهر نتائج هذ� �لبحث م�ستويات قيم �لعمل لدى معلمي �لطلبة 
�ملكفوفني و�ل�سم يف �لأردن، وبالتايل ميكن ملعلمي �لطلبة �ملكفوفني و�ل�سم �ل�ستفادة من 
هذه �لنتائج للتمكن من �حلد من قيم �لعمل �ل�سارة و�سولً �إىل حتقيق �لر�سا عن �لعمل 

لديهم، و�لتاأكيد على �لقيم �لإيجابية.

م�سطلحات البحث االإجرائية:
قي�م العمل: ه���و جمموعة �لقناعات �لقيمية �لتي توجه �ملعلمني نحو تنظيم 
حياته���م تنظيمًا متو�زنً���ا وفقًا للمعاير �لدينية و�لفكري���ة و�لتعليمية و�لجتماعية 
و�لقت�سادي���ة و�لوطني���ة و�جلمالي���ة و�لأخالقي���ة �لت���ي ت�سه���م يف تنقي���ة �لفك���ر م���ن 
�ل�سو�ئ���ب و�ل�سل���وك م���ن �لإنحر�ف، ويت���م قيا�سها من خالل جمم���وع �لدرجات �لتي 

يح�سل عليها �ملعلم على ��ستبانة �لقيم �لعمل �ملعدة من قبل �لباحث.
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معلم�ي الطلب�ة املكفوفني وال�س�م: ه���م معلم���ون متخ�س�س���ون وموؤهلون 
للقيام برعاية وتعليم �لطلبة �ملكفوفني و�ل�سم. 

حمددات البحث: 
املحددات الب�سرية: )92( معلمًا ممن يعملون مع �لطلبة �ملكفوفني و�ل�سم.

املحددات املكانية: مديرية �لرتبية و�لتعليم للو�ء ماركا يف �لأردن.
املحددات الزمانية: مت �لتطبيق خالل �لف�سل �لدر��سي �لأول للعام 2015/2014م.

االإطار النظري 
مفهوم قيم العمل:

عب���ارة ع���ن تنظيمات لأحكام عقلية �نفعالي���ة معممة، نحو �لأ�سخا����س و�لأ�سياء 
و�ملع���اين و�أوج���ه �لن�ساط، توجه �ختيار�ت �لفرد ب���ني بد�ئل �ل�سلوك يف �ملو�قف �ملختلفة، 
وهي �لتي حتدد له نوع �ل�سلوك �ملرغوب فيه يف موقف ما توجد فيه عدة بد�ئل �سلوكية 

)حافظ و�سليمان و�سند، 1997، �س. 209(. 

خ�سائ�س قيم العمل
للقيم ب�سكل عام جمموعة من �خل�سائ�س �لتي متيزها عن غرها وبالتايل فاإن 
لقي���م �لعملكذل���ك جمموعة من �خل�سائ�س، منها ما �أو�سحه �لر�سي���د )2000، �س. 34( 

ما يلي :
حتتل �لقيم مركًزا رئي�سا يف تكوين �سخ�سية �لفرد ون�سقه �ملعريف وحتديد �سلوكه.( 1)
يتعلم �لفرد من خالل تفاعله مع �لبيئة �لجتماعية يف مو�قف �لختبار و�ملفا�سلة.( 2)
تعد �لقيم معيار� للحكم، حيث ل تتوقف على �لذ�تية؛ بل على �أ�سا�س من �لتعقل ( 3)

و�لتذوق و�لتقدير �خللقي بعيًدا عن �لفردية و�مل�سلحة �خلا�سة.

تق�سيم قيم العمل
ق�سم كل من »Mike Woodcock”و ”Dave Francis” قيم �لعمل �إىل �ثنتا 
ع�سر قيمة، و�سنَّفاها يف �أربعة جمموعات رئي�سة، هي )يف �لهيجان، 1995، �س �س. 45-39(:

قيم االإدارة: وي�ستمدها �مل�سوؤولون �لإد�ريون من �سلطتهم، وهي:

قيمة القوة )�ملديرون يجب �أن يديرو�(: �لتي ميتلكها �ملديرون من �متالكهم 1 1)
للمعلومات، و�سلطة �ملركز �لوظيفي، و�تخاذ �لقر�ر�ت.
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قيمة ال�س�فوة )�لنخبة د�ئما يف �لقمة(: �لتي يكت�سبها �ملديرون بحكم عملهم 1 2)
�لإد�ري �ملعقد و�ملهم، فالأعمال �لإد�رية يجب �أن مي�سكها �أف�سل �لأفر�د.

قيمة املكافاأة )�لأد�ء ملك(: وتاأتي بعد حتديد �لأد�ء �لناجح لالأفر�د �لذين 1 3)
ون �ملدر�سة، فمكافاأتهم تعترب �أمرًا مهمًا. ُي�سررِّ

قيم اإدارة املهمة: من �لهتمام بتح�سني �أد�ء �لعمل وحتقيق �لأهد�ف، تنبثق:
قيمة الفعالية )�أعمل �لأ�سياء �ل�سحيحة(: متكرِّن �ملدر�سة من تركيز مو�ردها 1 1)

�ملتاحة، على �لأن�سطة �لتي تعود عليها بالنتائج.
قيمة الكفاية )�أعمل �لأ�سياء بطريقة �سحيحة(: وتعرب عن قدرة �لإد�رة على 1 2)

عمل مئات �لأ�سياء �ل�سغرة بطريقة متقنة.
قيم�ة االقت�س�اد )ل �سيء جمانًا(: �إن ف�س���ل �لأعمال �لتجاري���ة غالبًا ما يكون 1 3)

�سبب���ه �رتف���اع تكالي���ف �لتنظي���م، وه���ذه �لقيم���ة مبثابة معي���ار �أ�سا�س���ي لنجاح 
�ملوؤ�س�سة.

قي�م اإدارة العالق�ات: هدفه���ا �لو�سول بامل���و�رد �لب�سري���ة �إىل �أق�سى درج���ات �للتز�م 
�لوظيفي، هي:

قيم�ة الع�دل )من يهتم يك�س���ب(: يوؤثر به���ا �لروؤ�ساء على نوعي���ة �حلياة �لتي 1 1)
يعي�سها مروؤو�سوهم، حيث تعزز لديهم �لثقة يف �لإد�رة، و�لولء للموؤ�س�سة.

قيم�ة العم�ل اجلماع�ي )�لعم���ل معً���ا بان�سج���ام(: تنبثق م���ن ��ستمت���اع �لأفر�د 1 2)
بالن�سمام �إىل بع�سهم يف �لعمل، �لأمر �لذي ي�سمن �لإتقان يف �لعمل �ملنجز، 

لأن موهبة فرد ما قد تعو�س �سعف فرد �آخر.
قيم�ة القانون والنظام )�لعدل ل بد �أن ي�س���ود(: تخول �ملديرين �أن يت�سرفو� 1 3)

�ل���رد،  ح���ق  �إعطائه���م  ب���دون  مروؤو�سيه���م  �أفع���ال  عل���ى  يحكم���ون  كق�س���اة، 
فالإد�رة�لناجح���ة ه���ي �لتي تبتكر وتدير باح���رت�م نظامًا منا�سبًا من �لقو�عد 

و�لإجر�ء�ت.

قيم اإدارة البيئة: تاأتي من معرفة �ملوؤ�س�سة بالبيئة �لتي تعمل فيها، وهي:
قيم�ة الدفاع )�عرف ع���دوك(: ي�ستجيب من خاللها �أف���ر�د �ملدر�سة للتغر�ت 1 1)

�لبيئية، وذلك بو�سع �خلطط �ل�سرت�تيجية، بعد در��سة �لتهديد�ت �لبيئية.
قيم�ة التناف��س )�لبقاء لالأ�سلح(: ويت���م �إدر�كها يف �مل�ستوي���ات �لإد�رية �لعليا 1 2)

للتنظيم، حيث تعرب عن �لقدرة �لتناف�سية للمدر�سة.
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قيم�ة ا�س�تغالل الفر��س )م���ن يج���روؤ يك�س���ب(: ومتك���ن �ملوؤ�س�سة م���ن �لو�سول 1 3)
�إىل �لفر����س �خلارجي���ة، قب���ل �أن ت�س���ل �إليه���ا �ملوؤ�س�س���ات �ملناف�س���ة، و�نتهازه���ا 

و��ستغاللها ب�سرعة، رغم ما قد ير�فقها من خماطرة.

ومن �أ�سهر �لت�سنيفات ت�سنيف عامل �لنف�س �لأملاين �سرب�جنر Spranger �لذي 
�أ�سار �إليه كل من �لعديلي )1426، �س �س 130 - 131(؛ و�لعدلوين )1423، �س �س 39 – 

40(؛ و�لعمري )1420، �س 17( و�لذي متثل يف �لأمناط �ل�ستة �لتالية:
القيم الدينية )Religious(:تهتم بعبادة �هلل وممار�ستها.1 1)
القيم النظرية (Theoritical): تهتم بالك�سف عن �حلقيقة من خالل منهج 1 2)

علمي ناقد.
القي�م االقت�س�ادية (Economic): تعن���ي �هتمام �لفرد مبا ه���و نافع ومفيد، 1 3)

و��ستثمار �ملو�رد.
القي�م اجلمالي�ة (Aesthetic): تعن���ي �لهتم���ام مب���ا ه���و جمي���ل م���ن ناحية 1 4)

�ل�سك���ل و�ل�س���ورة، �أو �لتكوي���ن وكذلك �لتذوق �جلم���ايل، وتهذيب �لنف�س من 
خالل �حلب و�لت�سامح .

القيم االجتماعية(Social): تعني �هتمام �لفرد وميله �إىل غره من �لنا�س.1 ))
�لق���وة 1 6) �لف���رد وميل���ه نح���و  (Rolitical): تعن���ي �هتم���ام  القي�م ال�سيا�س�ية 

و�ل�سيط���رة و�لتحك���م يف �لأ�سي���اء، �أو �لأ�سخا����س و�لتناف�س و�ل�س���ر�ع و�لعمل 
على �لتاأثر يف �حلياة.

م�سادر قيم العمل:
ي�ستم���د �ملجتمع �لإ�سالمي قيمه م���ن م�سدرين رئي�سني هما: �لقر�آن �لكرمي 
و�ل�سن���ة �لنبوي���ة �ملطهرة، وباعتبار �ملو�رد �لب�سرية �لعاملة يف موؤ�س�س�اتنا �لقت�سادية 
تنتم���ي �إىل ه���ذ� �ملجتمع، ف���اإن �أي باحث يف ت�سنيفه لقيم �لعم���ل يجب �أن يعتمد على 
هذي���ن �مل�سدرين، بحي���ث �أن كل ن�س من �لكتاب، �أو �ل�سنة فيه �أمر بالفعل، �أو �لرتك 
ت�ستق منه قيمة، وكل ن�س من �لكتاب، �أو �ل�سنة يرغب يف �لفعل، �أو يحذر من �لرتك 

وبالعك�س، ت�ستق منه قيمة )م�سطفى و�ل�سيد، 2005، �س. 152(.

دور قيم العمل يف رفع م�ستوى االأداء
تعرف �لأخالق �لتنظيمية باأنها: جمموعة �لقيم �لتي ُتن�سئها �ملو�رد �لب�سرية 
�ملرتبط���ة بعالق���ات وظيفية، لتحكم �سلوكها و�أد�ءه���ا لأعمالها، و��ستخد�مها للمو�رد 

�ملتاحة يف �ملوؤ�س�سة �لعاملة فيها )م�سطفى و�ل�سيد،2005، �س. 152(.
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تعتم���د قي���م �لعم���ل �ملوجه �أخالقي���ا على مب���د�أ �لعالق���ات �لإن�ساني���ة كو�سيلة 
لرفع كفاءة �لأد�ء، و�لذي ي�ستهدف تعزيز �لروح �ملعنوية للمو�رد �لب�سرية بتفوي�سها 
ل�سلط���ات �إجناز �لأعمال، و�لعمل على �إ�سب���اع حاجاتها ورغباتها، �لأمر �لذي يجعلها 
تقب���ل عل���ى �لعم���ل، ويزيد م���ن ر�ساه���ا �لوظيف���ي وولئه���ا و�نتمائه���ا ملوؤ�س�ستها، مما 
ينعك����س �إيجابي���ا عل���ى �لأد�ء �لكل���ي للموؤ�س�س���ة. فق���د �أثبت���ت �لتج���ارب �لت���ي ق���ام بها 
�أ�ست���اذ �لبح���ث �ل�سناع���ي )ربابعة،2003، ����س. 80( يف كلي���ة »Harvard “ �لأمريكية

 ”Chicago“ ولية ”Hawthorne“ 1880-1949(، يف م�سنع( ”Elton Mayo“ 
بالولي���ات �ملتح���دة �لأمريكي���ة، �أن �لبيئ���ة �لد�خلي���ة توؤث���ر ب�سك���ل كب���ر عل���ى ن�س���اأة 
�حلاج���ة للثقاف���ة �لتنظيمية �لقوية بكل مكوناتها �ملتميزة، وخا�سة �لقيم �لتنظيمية 

باعتبارها �أهم مكون للثقافة �لتنظيمية.

فقي���م �لعم���ل �ملوجه���ة �أخالقي���ا ته���دف �إىل حت�س���ني ق���در�ت �مل���و�رد �لب�سرية، 
و�إط���الق طاقاتها ومعارفه���ا ومنحها �ل�سلطة �لكافية ملعاجل���ة �مل�ساكل، وهذ� يتطلب 
من �إد�رة �ملوؤ�س�سة تفوي�سها �سلطات �أكر، لأن �لهدف �لرئي�سي لهذه �لقيم �لتنظيمية 
ه���و حت�سني �آلي���ات حل �مل�سكالت �لتنظيمية �ملعقدة �لتي تو�جه �ملوؤ�س�سة �لقت�سادية، 
وذل���ك بتوف���ر بيئة عمل منا�سبة للم���و�رد �لب�سرية ت�ساعدها عل���ى �لبتكار و�لإبد�ع، 
و�إ�ساع���ة )�لكبي�س���ي، 2002، �س. 202( ثقافة تنظيمي���ة قوية توظف �ملعرفة �ل�سلوكية 
و�لعلمي���ة �ملتاح���ة، �لأمر �ل���ذي يوؤدي �إىل حت�س���ني م�ستويات �لأد�ء �لكل���ي للموؤ�س�سة، 
وزيادة فعاليتها يف حتقيق �أهد�فها و�أهد�ف �ملو�رد �لب�سرية �لعاملة فيها، ويوؤدي �إىل 
حت�سني نوعية �حلياة �لوظيفية للمو�رد �لب�سرية �لتي ت�سهم يف بقاء و�إمناء �ملوؤ�س�سة.

درا�سات �سابقة:
تناول���ت �لعدي���د م���ن �لدر��سات �لعربي���ة و�لأجنبية مو�سوع قي���م �لعمل. فقد 
�أج���رى �لعمري )2000( در��سة ��ستهدفت �لتع���رف على �لقيم �ل�سخ�سية �لعمل لدى 
مدي���ري ومدي���ر�ت مد�ر����س �لتعليم �لعام �ملتو�سط���ة و�لثانوية مبدين���ة مكة �ملكرمة، 
و�لك�س���ف عم���ا �إذ� ك���ان هناك ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية يف ��ستجابات عين���ة �لدر��سة 
ح���ول �لقيم تعزى للمتغ���ر�ت �لتالية : �جلن�س، �ملرحل���ة �لدر��سية، �خلربة، وطبقت 
ه���ذه �لدر��س���ة عل���ى عينة بلغ عدده���ا )151( مديرًا ومدي���رة، وتو�سل���ت �لدر��سة �إىل 
جمموع���ة م���ن �لنتائ���ج �أن �أك���ر �لقي���م تو�فرًا ل���دى مدي���ري ومدي���ر�ت �ملد�ر�س هي 
�لقي���م �لديني���ة، تليه���ا �لقي���م �لجتماعي���ة، فالقي���م �لنظري���ة ث���م �لقي���م �ل�سيا�سي���ة، 
و�لقي���م �لقت�سادية و�أخرًا �لقيم �جلمالية، كما �أظهرت عدم وجود فروق ذ�ت دللة 
�إح�سائي���ة تع���زى ملتغ���ر �جلن����س، عد� بع���د �لقي���م �لجتماعي���ة توجد ف���روق ل�سالح 

�ملدير�ت، وتو�سي �لدر��سة ب�سرورة �لهتمام بالقيم �لدينية و�لجتماعية. 
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 وحول عالقة �لقيم �لتنظيمية بالكفاءة قدم �حلنيطة )2003( در��سة هدفت 
�إىل معرف���ة �لعالق���ة ب���ني �لقي���م �لتنظيمي���ة وكف���اءة �لأد�ء لدى �لعامل���ني �خلدمات 
�لطبي���ة وذل���ك بالتعرف على روؤي���ة �لعاملني للقيم �لتنظيمية �ملتعلق���ة باأ�سلوب �إد�رة 
�لإد�رة و�إد�رة �مله���ام و�إد�رة �لعالق���ات و�إد�رة �لبيئ���ة يف �خلدم���ات �لطبي���ة، فعمل���ت 
�لدر��س���ة عل���ى حتدي���د م���دى �لعالقة بني �لقي���م }وكف���اءة �لأد�ء. و�هتم���ت �لدر��سة 
بتو�سيح �لأثر �لكبر للقيم �لتنظيمية على �أن�سطة �ملنظمات وعالقتها بكفاءة �لأد�ء 
لكونه���ا �أح���دى �ل�سب���ل يف رف������ع م�ست���وى �أد�ء �لعاملني وزي���ادة مهار�ته���م ومعارفهم، 
وك���ان �لت�س���اوؤل �لرئي����س يف �لدر��س���ة هو: م���ا �لعالقة ب���ني �لقيم �لتنظيمي���ة وكفاءة 
�لأد�ء ل���دى �لعامل���ني يف �خلدمات �لطبية بوز�رة �لدف���اع و�لطر�ن و�أ�سفرت �لنتائج 
�أن هن���اك عالق���ة �إيجابية ب���ني �لقيم �لتنظيمي���ة و�ملتغر�ت �ل�سخ�سي���ة و�لوظيفية. 
و�أن هن���اك عالق���ة �رتب���اط موجب���ة ذ�ت دلل���ة �إح�سائية ب���ني خم�س من �أبع���اد �لقيم 
�لتنظيمية)�ملتغر�ت �مل�ستقلة( وبني كفاءة �لأد�ء وهي: �لقانون و�لنظام – �لتناف�س 
–�لقوة–�لدف���اع- �لكفاي���ة. حي���ث ترتفع كفاءة �لأد�ء بارتفاع ه���ذه �لأبعاد.�أما بقية 
�لأبع���اد مل يثب���ت �أن له���ا عالقة �إح�سائي���ة و�أو�س���ت �لدر��سة باإ�سر�ك كاف���ة �لعاملني 
باخلدم���ات �لطبي���ة بال���وز�رة يف �لرب�م���ج �لإر�سادي���ة �لت���ي ته���دف �إىل تنمي���ة �لقي���م 

�لتنظيمية لديهم.

ويف �إط���ار �لبح���ث ع���ن �لعالق���ة ب���ني �لقي���م �لتنظيمي���ة و�للت���ز�م �لوظيف���ي 
للعامل���ني �أج���رى حم���اد�ت )2006( در��س���ة ��ستهدف���ت �لك�س���ف ع���ن قي���م �لعمل لدى 
�ملديري���ن و�ملعلم���ني وعالقته���ا باللت���ز�م �لوظيف���ي م���ن خ���الل بح���ث وحتلي���ل هذه 
�لقي���م وم���دى تطابقها مع �ملمار�سة ومن ث���م �نعكا�سها على �لتز�مه���م �لوظيفي، مع 
حتلي���ل �أث���ر �ملتغر�ت �ل�سخ�سية كاجلن����س و�خلربة و�ملوؤهل �لعلم���ي على قيم �لعمل 
وعل���ى حتقق �للت���ز�م �لوظيفي لدى هوؤلء �ملديرين و�ملعلم���ني، وكان من �أهم نتائج 
�لدر��س���ة �أن قي���م �لعم���ل �ل�سائ���دة لدى �ملديرين م���ن وجهة نظر �ملعلم���ني، متثلت يف 
قيم �لمتثال ثم قيم �لأمانة وجاءت قيم �لعالقات �لإن�سانية متاأخرة وقيم �لعدل يف 
�آخ���ر �ملنظوم���ة، بينما كانت قيم �لعمل ل���دى �ملعلمني من وجهة نظر �ملديرين مرتبة 
تنازلي���ا �بتد�ء بقيم �لأمانة تلتها مبا�سرة قيم �لعالقات �لإن�سانية. وتو�سي �لدر��سة 
ب�س���رورة �لهتم���ام �لقي���م �لعمل �ملختلف���ة و�للتز�م �لوظيفي يف �سبي���ل �لو�سول �إىل 

�لأد�ء �لوظيفي لدى �لعاملني يف �ملنظمات.

وق���ام جل���ربت (Gilbert, 2005) بدر��س���ة بعن���و�ن: “�لعالق���ة ب���ني �لقي���م 
�لتنظيمي���ة و�ل�سلوكي���ات �لإد�ري���ة وتاأثره���ا عل���ى �لفعالي���ة �لعم���ل يف �إد�رة منظم���ة 
م�س���روع �جلي����س”. حي���ث هدف���ت �لدر��س���ة �إىل حتلي���ل �لعالق���ة ب���ني �لقي���م �لعم���ل 
و�ل�سلوكيات �لإد�رية وتاأثرها على �لفعالية �لعمل يف منظمة �إد�رة م�سروع للجي�س، 
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ت�سم���ن م�س���ار �لدر��س���ة �لإجابة ع���ن �سوؤ�ل���ني �أ�سا�سيني: �ل�س���وؤ�ل �لأول يحل���ل ما �إذ� 
كان���ت �سلوكي���ات �لق���ادة م���ن �مل�ست���وى �ملتو�س���ط - كما ه���ي مالحظة م���ن مروؤو�سيهم 
- ه���ي نف�سه���ا ك�سلوكيات �مل���در�ء من �مل�ست���وى �لأعلى يف �إد�رة مكت���ب برنامج �جلي�س 
ويح���اول �ل�س���وؤ�ل �لث���اين حتدي���د ما �إذ� كان �أولئ���ك �لذين ينظر لهم عل���ى �أنهم �أكر 
�مل���در�ء �لأك���ر جناحًا يبدون �أ�ساليب قيادية متو�زن���ة �أكر، وت�سر �لدر��سة �إىل �أنها 
تعتم���د روؤي���ة كوي���نQuinn (1988) يف حتلي���ل قي���م �ملناف�سة لدى �لقي���اد�ت �لأكر 
جناح���ا و�سمل���ت �لعينة �لقياد�ت �لعليا و)154( موظف من �ملكتب �لتنفيذي لربنامج 
�جلي����س، وكان���ت �لنتيجة �أن �لقي���اد�ت يف �ملدر�سة �أجابو� يف حتديده���م لقيم �ملناف�سة 
�أنه���م مييل���ون �إىل مر�ع���اة �أد�ة �لفعالي���ة �لعم���ل ومن ث���م �ملوظفني. وت�س���ر �لدر��سة 
�إىل �أن �إط���ار قي���م �ملناف�س���ة كم���ا يطرحه كوي���ن توؤيده �لنتائ���ج �إذ �أن �سلوكي���ات �ملدر�ء 
تهت���م ب���اأن حتقق �لتو�فق مع �لقيم �لت���ي مت يتبناها كبار �لقادة يف �ملدر�سة، ول توجد 
عالق���ة هام���ة مت مالحظته���ا ب���ني �ل�سلوكي���ات للم���در�ء �ملتو�سط���ني و�لقي���م �لعم���ل 
�ملت�س���ورة من قبل �لقادة من �مل�ست���وى �لأعلى، ويقرتح منوذج �لنتائج �أن �أكر �ملدر�ء 
فعالي���ة ي���و�زن �ل�سلوكي���ات عرب جميع �لأبع���اد �لثمانية لإطار عمل قي���م �ملناف�سة و�أن 
حتلي���ل �لفرت��س���ات �أثب���ت ق�سورًا يف �لتماث���ل يف ��ستخد�م دور �لقائ���د �سمن �أولئك 
�مل�سنف���ني كاأك���ر �ملدر�ء فعالية )با�ستخد�م تقدي���ر�ت �أد�ء �جلي�س(، كما مت مقارنتها 
بتلك �ملقدرة باأنها فقط فعالة. يف �سوء نتائج �لدر��سة يو�سي �لباحث ب�سرورة �إعد�د 
بر�م���ج ثقافي���ة )ن���دو�ت، حما�س���ر�ت، م�سابقات... �أل���خ(، تت�سمن ر�سائ���ل توجه نحو 

تثبيت �لقيم �لعمل لتحقيق �لفعالية �لعمل.

��ستف���اد �لباح���ث من خ���الل �لدر��سات �ل�سابق���ة يف حتديد متغ���ر�ت �لدر��سة 
وه���ي قي���م �لعمل، و�ملوؤه���ل �لعلمي، و�خلربة، ون���وع �لإعاقة، ويف �سوئه���ا قام �لباحث 
با�ستخد�م �لأد�ة �ملنا�سبة. كما مت و�سع �لفرو�س بهدف �لإجابة عن ت�ساوؤلت �لدر��سة 

�حلالية.

فرو�ص البحث 
�نطالق���ا من �لرت�ث �لأدبي و�لدر��سات �ل�سابقة ميكن �سياغة �لفرو�س على 

�لنحو �لتايل:
ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة عن���د م�ست���وى �لدلل���ة )α≥ 05. 0( يف ( 1)

م�ستوى �لقيم �لعمل لدى معلمي �لطلبة �ملكفوفني و�ل�سم يف �لأردن.
ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة عن���د م�ست���وى �لدلل���ة )α≥05. 0( يف ( 2)

م�ست���وى �لقيم �لعمل لدى معلمي �لطلب���ة �ملكفوفني و�ل�سم يف �لأردن تعزى 
ملتغر �سنو�ت �خلربة و�ملوؤهل �لعلمي ونوع �لإعاقة.
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منهجية البحث: 
��ستخ���دم �لبحث �ملنهج �لو�سفي �لتحليل���ي، ومت جمع بيانات قيم �لعمل لدى 
معلم���ي �لطلب���ة �ملكفوف���ني و�ل�س���م يف �لأردن، وذلك م���ن خالل ��ستبان���ة قيم �لعمل، 
ومت حتليله���ا با�ستخ���د�م �لربنام���ج �لإح�سائي )SPSS( وعر�سها ع���ن طريق مناذج 
وج���د�ول، كم���ا مت �لطالع على �لأدب �لنظري و�لأبح���اث �لعلمية و�ملر�جع و�ملوؤلفات 
و�لدر��س���ات �لعربي���ة و�لأجنبية �لت���ي تناولت بيانات قيم �لعمل ل���دى معلمي �لطلبة 

�ملكفوفني و�ل�سم يف �لأردن.

جمتمع البحث وعينته:
يتكون جمتمع �لبحث من جميع معلمي �لطلبة �ملكفوفني و�ل�سم يف �لأردن ومت 
�ختي���ار عينة ب�سيطة ع�سو�ئي���ة من جمتمع �لدر��سة �ملكون من جميع معلمي �لطلبة 
�ملكفوف���ني و�ل�س���م يف �لأردن تتك���ون م���ن )92( معلمًا، كما هو مب���ني يف �جلدول )1(:

جدول )1(
و�صف املتغريات الدميغرافية لأفراد عينة الدرا�صة 

النسبة المئويةالتكرارالفئةالمتغير

الجنس

57.6%53ذكر

42.4%39انثى

100%92الكلي

المؤهل العلمي

20.7%19دبلوم

56.5%52بكالوريوس

10.9%10بكالوريوس + دبلوم تربية

7.6%7ماجستير

4.3%4دكتوراه

100%92الكلي

الخبرة

26.1%24	قل من 5 سنوات

38%35(5 – 15) سنة

35.9%33	كثر من 15 سنة

100%92الكلي

نوع اإلعاقة

41.3%38الصم

38.7%54المكفوفين

100%92الكلي
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يت�س���ح م���ن �جل���دول )1( �أنه بلغت ن�سبة �لذكور من عين���ة �لدر��سة )57.6 ٪( 
يف ح���ني بلغ���ت ن�سبة �لإناث من عين���ة �لدر��سة )42.4 ٪(.ويت�س���ح �أي�سا �أن ن�سبة من 
موؤهله���م �لعلم���ي )دبل���وم( بلغ���ت )20.7 ٪(، يف حني بلغت ن�سبة م���ن موؤهلهم �لعلمي 
)بكالوريو����س( )56.5٪(، كم���ا بلغت ن�سبة من موؤهلهم �لعلم���ي )بكالوريو�س + دبلوم 
تربي���ة( )10.9٪(، كم���ا بلغ���ت ن�سبة من موؤهله���م �لعلمي )ماج�ست���ر( )7.6٪(، بلغت 
ن�سبة من موؤهلهم �لعلمي )دكتور�ه( )4.3٪(.كما يت�سح �أن ن�سبة من خربتهم )�أقل 
م���ن 5 �سن���و�ت( بلغ���ت )26.1 ٪(، يف ح���ني بلغ���ت ن�سب���ة م���ن خربته���م )5 – 15( �سنة( 
)38.0٪(، وبلغ���ت ن�سب���ة من عمرهم )�أكر من 15 �سن���ة( )35.9٪(. ويت�سح �أي�سا �أنه 
بلغ���ت ن�سب���ة من يدر����س �ل�سم من عين���ة �لدر��س���ة )41.3٪( يف حني بلغ���ت ن�سبة من 

يدر�س �ملكفوفني من عينة �لدر��سة )٪58.7(.

اأداة البحث
مت بناء ��ستبانه للك�سف عن قيم �لعمل لدى معلمي �لطلبة �ملكفوفني و�ل�سم 
يف �لأردن، وتكونت �ل�ستبانة من جز�أين: �جلزء �لأول يتعلق باملتغر�ت �لدميغر�فية 
للعين���ة، ممثل���ة يف )�جلن����س، �ملوؤهل �لعلمي، �خلربة، نوع �لإعاق���ة(، �أما �جلزء �لثاين 

من �لإ�ستبانة فيتكون من:قيم �لعمل ويتكون من ثمانية جمالت هي:

�لقي���م �لديني���ة، وت�سمل عل���ى )10( فقر�ت.�لقي���م �لفكرية، وت�سم���ل على )9( 
فقر�ت. و�لقيم �لتعليمية، وت�سمل على )8( فقر�ت. و�لقيم �لجتماعية، وت�سمل على 
)9( فق���ر�ت. و�لقيم �لقت�سادية، وت�سمل عل���ى )8( فقر�ت. و�لقيم �لوطنية، وت�سمل 
عل���ى )10( فق���ر�ت. و�لقي���م �جلمالية، وت�سمل عل���ى )7( فقر�ت. و�لقي���م �لأخالقية، 

وت�سمل على )8( فقر�ت.

وق���د مت �إعط���اء كل عب���ارة من �لعب���ار�ت �خلا�سة بكل فقرة م���ن فقر�ت �جلزء 
�لث���اين من �ل�ستبانة درجات لتت���م معاجلتها �إح�سائيًا على �لنحو �لآتي: كبرة جدًا 

)4( درجات، كبرة )3( درجات،متو�سطة )2( درجات،�سعيفة )1( درجتان.

وقد ا�ستخدم املقيا�س االآتي يف حتليل البيانات:

�حل���د �لأعل���ى للمقيا�س – �حل���د �لأدن���ى للمقيا�س/عدد �لفئ���ات=3/1-4=3/3=1.00 
طول �لفئة وبهذ� ت�سبح �لفئات على �لنحو �لآتي:

من )1- 2.00( منخف�س.من )2.01-3.00( متو�سط.من )3.01-4.00( مرتفع.
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�سدق وثبات اأداة البحث
مت �لتحق���ق م���ن �ل�س���دق �أد�ة �لدر��سةم���ن خ���الل عر�سها عل���ى جمموعة من 
�ملحكم���ني و�ملتخ�س�س���ني يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة يف �جلامع���ة �لأردنية وجامع���ة �لعلوم 

�لإ�سالمية �لعاملية وجامعة �لعلوم �لتطبيقية �خلا�سة هذ� �ملجال.

كم���ا مت �لتاأك���د من ثب���ات �ل�ستبانة، ق���ام �لباحثباإجر�ء �ختب���ار مدى �لت�ساق 
 ،(Cronbach Alpha) لد�خل���ي لفق���ر�ت �ملقيا����س بح�س���اب معام���ل كرونب���اخ �ألف���ا�
وذل���ك لأن �ختب���ار كرونب���اخ �ألف���ا يعتمد على �ت�س���اق �أد�ء �لفرد من فق���رة �إىل �أخرى، 

وهو ي�سر �إىل قوة �لرتباط و�لتما�سك بني فقر�ت �ملقيا�س. 
جدول)2(

معامل ثبات الت�صاق الداخلي لأبعاد ال�صتبانة )كرونباخ األفا(
قيمة (α) 	لفاالبعدالرقم

0.890القيم الدينية1

0.794القيم الفكرية2

0.745القيم التعليمية3

0.756القيم االجتماعية4

0.738القيم االقتصادية5

0.721القيم الوطنية6

0.738القيم الجمالية7

0.725القيم األخالقية8

0.901الدرجة الكلية

وت���دل معام���الت �لثب���ات كم���ا ه���ي مبين���ة يف �جل���دول )2( بامتي���از �لأد�ة 
مبعام���ل ثب���ات مرتفع وق���درة �لأد�ة ب�س���ورة عامة عل���ى حتقيق �أغر�����س �لدر��سة. �إذ 
يت�س���ح م���ن �جلدول �أن �أعلى معامل ثبات لأبع���اد �ل�ستبانة بلغ )890.( فيما يالحظ 
�أن �أدين قيم���ة للثب���ات كان���ت )721.(. وه���و م���ا ي�س���ر �إىل �إمكانية ثب���ات �لنتائج �لتي 
ميك���ن �أن ت�سف���ر عنه���ا �ل�ستبان���ة نتيج���ة تطبيقه���ا، وم���ن �لناحي���ة �لتطبيقي���ة تع���د                                          

(Alpha ≥ 0.60) مقبولة.
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اإجراءات البحث:
بع���د �لتاأك���د من �س���دق �أد�ة �لدر��س���ة وثباتها، وحتديد �لعين���ة لغايات تطبيق 
�أد�ة �لدر��س���ة وزع �لباح���ث �أد�ة �لدر��سة على �أف���ر�د عينة �لدر��سة، �إذ مت توزيع )100( 
��ستبان���ة عل���ى �ملعلم���ني، مت ��س���رتد�د )92( ��ستبانة، ليبلغ عدد �لعينة م���ن )92( فردًا 

من �ملعلمني.

املعاجلة االإح�سائية:
بع���د �أن مت���ت عملي���ة جم���ع �لبيان���ات و�ملعلوم���ات �لالزم���ة ح���ول متغ���ر�ت 
�لدر��س���ة، مت ترميزه���ا و�إدخاله���ا �إىل �حلا�س���ب �لآيل لإ�ستخر�ج �لنتائ���ج �لإح�سائية، 
حي���ث مت �لإ�ستعان���ة بالأ�ساليب �لإح�سائية �سمن برنامج �حلزمة �لإح�سائية للعلوم 
�لجتماعي���ة Statistical Package For Social Science (SPSS) ملعاجل���ة 
�لبيان���ات �لت���ي مت �حل�س���ول عليه���ا، من خ���الل �لدر��س���ة �مليد�ني���ة للعين���ة �ملبحوثة، 
وبالتحدي���د ف���اإن �لباح���ث ��ستخدم �لو�س���ط �حل�سابي، و�لتك���ر�ر�ت، و�لن�س���ب �ملئوية، 
و�ختب���ار كرونب���اخ �ألف���ا(Cronbach Alpha)، و�ختب���ار (t-Test)، �ختب���ار حتلي���ل 

. (ANOVA)لتباين �لأحادي�

اختبار فرو�ص البحث:
الفر�س�ية الرئي�س�ة االوىل: ل توجد ف���روق ذ�ت دللة �إح�سائي���ة عند م�ستوى 
�لدلل���ة )α≥05. 0( يف م�ست���وى قي���م �لعمل لدى معلمي �لطلب���ة �ملكفوفني و�ل�سم 

يف �لأردن.

لالإجاب���ة ع���ن ه���ذه �لفر�سية مت ح�س���اب �ملتو�سط���ات �حل�سابي���ة و�لنحر�فات 
�ملعيارية جلميع �لفقر�ت �ملتعلقة مب�ستوى قيم �لعمل لدى معلمي �لطلبة �ملكفوفني 
و�ل�س���م يف �لأردن، كم���ا ه���و مب���ني يف �جلدول���ني )3 و 4(، حي���ث يظه���ر �جل���دول )3(، 
�ملتو�سط���ات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لإجاب���ات �أفر�د �لعينة على م�ستوى قيم 
�لعم���ل لدى معلمي �لطلبة �ملكفوفني و�ل�سم يف �لأردن مق�سمة �إىل جمالتها، و�لتي 

من خاللها ميكن �أن ن�ستدل على ما يلي:
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جدول )3(
املتو�صطات والنحرافات املعيارية جلميع جمالت م�صتوى قيم العمل

درجة األهميةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمجالرقم المجال

مرتفعة3.710.31القيم الدينية1

متوسط3.000.46القيم الفكرية2

مرتفعة3.260.38القيم التعليمية3

مرتفعة3.150.39القيم االجتماعية4

متوسط2.970.43القيم االقتصادية5

مرتفعة3.700.26القيم الوطنية6

متوسط2.990.48القيم الجمالية7

مرتفعة3.120.42القيم األخالقية8

مرتفعة3.260.23الدرجة الكلية

�أظه���رت �لنتائ���ج �أن جم���ال �لقي���م �لديني���ة ح�س���ل عل���ى متو�س���ط ح�سابي بلغ 
)3.71(، و�نح���ر�ف معي���اري بل���غ )31.(، وكان���ت درج���ة �أهميت���ه عالي���ة، كم���ا ح�س���ل 
جم���ال �لقي���م �لقت�سادي���ة عل���ى متو�س���ط ح�ساب���ي بل���غ )2.97(، و�نح���ر�ف معي���اري 
بل���غ )0.43(،وكان���ت درج���ة �أهميت���ه متو�سطة.كم���ا مت ح�س���اب �ملتو�سط���ات �حل�سابي���ة 
و�لنحر�ف���ات �ملعياري���ة جلمي���ع �لفق���ر�ت �ملتعلقة مب�ست���وى قيم �لعمل ل���دى معلمي 

�لطلبة �ملكفوفني و�ل�سم، كما هو مبني يف �جلدول )4(.

جدول )4(
املتو�صطات والنحرافات املعيارية جلميع الفقرات املتعلقة مب�صتوى قيم العمل

رقم 
الفقرة

الفقرات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المرتبة
درجة 
االهمية

مرتفعة3.90.181الخوف من اهلل .1

مرتفعة3.970.182التوكل على اهلل .3

مرتفعة3.90.183الصدق في القول .4

مرتفعة3.90.34االعتزاز باالنتماء للوطن .46

مرتفعة3.840.55التفقه في الدين .2

مرتفعة3.80.46الدفاع عن الوطن بالكلمة الطيبة .52

مرتفعة3.790.417تمثل األمانة في العمل .5
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رقم 
الفقرة

الفقرات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المرتبة
درجة 
االهمية

مرتفعة3.760.488الحرص على المصالح الوطنية .47

مرتفعة3.760.439االهتمام برقي الوطن .53

مرتفعة3.750.4610إدراك واجبات المواطن نحو الوطن .54

مرتفعة3.730.4511المشاركة في االحتفاالت الوطنية .49

مرتفعة3.670.4912غض البصر عن المحرمات .6

مرتفعة3.640.4813المشاركة في المسابقات الثقافية الوطنية.48

مرتفعة3.630.4914تقرير الرموز الوطنية الفاعلة.51

مرتفعة3.60.5415األمر بالمعروف والنهي عن المنكر .8

مرتفعة3.60.5616احترام التراث الوطني .50

مرتفعة3.510.6517التفاعل اإليجابي مع المناسبات الدينية .9

مرتفعة3.410.7718االهتمام بالتاريخ اإلسالمي .7

مرتفعة3.410.7419المشاركة في التوعية اإلسالمية .10

مرتفعة3.410.6820الوعي بالمخاطر التي تهدد المصالح الوطنية .55

مرتفعة3.370.6421مراعاة الطلبة اثناء التعليم .24

مرتفعة3.340.6522استشعار المسؤولية تجاه المجتمع .28

مرتفعة3.330.6523العطاء الجيد في 	ثناء الحصص .26

مرتفعة3.320.5324احترام الزمالء .21

مرتفعة3.320.6125تشجيع الحوار البناء .35

مرتفعة3.30.7726العرفان بالجميل .66

مرتفعة3.290.5827احترام األنظمة المدرسية.20

مرتفعة3.290.628امتثال اآلداب العامة .68

مرتفعة3.280.5429التخطيط للمستقبل .11

مرتفعة3.280.6230	داء الواجبات األكاديمية .22

مرتفعة3.280.5831تمثل الحلم في التعامل مع اآلخرين .67

مرتفعة3.220.6932تقبل توجيهات مدير المدرسة .27

مرتفعة3.220.7134االهتمام بالنظافة العامة .58

مرتفعة3.220.6135تمثل صفة التواضع باستمرار .69
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رقم 
الفقرة

الفقرات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المرتبة
درجة 
االهمية

مرتفعة3.20.7736احترام معلمي المدرسة .23

مرتفعة3.170.737تقبل النقد البناء .12

مرتفعة3.170.6938تقديم 	فكار جديدة .13

مرتفعة3.170.739مراعاة حقوق الزمالء .36

مرتفعة3.120.5540استثمار وقت الفراغ في الشيء المفيد .25

مرتفعة3.120.7241تقدير اآلخرين مهما كانت طبيعة عملهم.43

مرتفعة3.110.6542تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.30

مرتفعة3.110.743المشاركة في حل المشكالت االجتماعية.37

مرتفعة3.10.6844المشاركة في األعمال التطوعية .29

مرتفعة3.10.745تفضيل العمل الجماعي .32

مرتفعة3.10.7646المحافظة على حسن المظهر .61

مرتفعة3.10.8447االمتثال ألوامر الوالدين وفًقا للضوابط الشرعية.65

مرتفعة3.090.648السعي لتحقيق العدل بين الزمالء .34

مرتفعة3.090.6449المحافظة على المنتزهات الطبيعية .56

مرتفعة3.040.8250التسامح مع اآلخرين .64

مرتفعة3.020.8151احترام العمل اليدوي .38

متوسطة30.7652االهتمام بالبحث العلمي .15

متوسطة30.6853المشاركة في المناسبات االجتماعية .31

متوسطة30.6554االهتمام بتنمية المهارات االقتصادية .41

متوسطة2.980.7755تنوع القراءات .14

متوسطة2.980.7356المحافظة على األماكن السياحية .57

متوسطة2.970.7957االهتمام باالكتشافات العلمية .16

متوسطة2.970.7558االهتمام بالجوانب االقتصادية .45

متوسطة2.960.6659دراسة سير 	صحاب الفكر االقتصادي .42

متوسطة2.930.7260التذوق الفني للرسومات المعبرة .59

متوسطة2.920.7361تقدير قيمة الوقت في الحياة العامة .40

متوسطة2.910.7462ترشيد االستهالك في المصروفات .39
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رقم 
الفقرة

الفقرات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المرتبة
درجة 
االهمية

متوسطة2.880.7463دراسة سير رواد الفكر .17

متوسطة2.850.7164العمل على زيادة الدخل .44

متوسطة2.850.8265االهتمام بتحسين الخط اليدوي .60

متوسطة2.830.8266القدرة على تنويع الحلول للمشكلة الواحدة.18

متوسطة2.780.9267االهتمام بحضور المعارض الفنية .62

متوسطة2.70.8568القدرة على تحليل القضايا العلمية .19

متوسطة2.620.8569دراسة سير األدباء المميزين .63

مرتفعة3.260.23الكلي

يظه���ر �جل���دول )4( �ملتو�سط���ات و�لنحر�ف���ات �ملعياري���ة، حي���ث تر�وح���ت 
�ملتو�سط���ات �حل�سابي���ة له���ا ب���ني )3.98-3.62( باملقارنة م���ع �ملتو�س���ط �حل�سابي �لعام 
�لبال���غ )3.26(. وج���اءت �لفقرة )1( �لتي تن�س على �أنه: »�خلوف من �هلل » يف �ملرتبة 
�لأوىل مبتو�س���ط ح�ساب���ي)3.98(، و�نح���ر�ف معي���اري )0.18(، وج���اءت �لفقرة )63( 
و�لت���ي تن����س عل���ى �أنه: » در��س���ة �سر �لأدب���اء �ملميزي���ن » باملرتبة �لأخ���رة مبتو�سط 

ح�سابي )3.62(، و�نحر�ف معياري )0.85(.

الفر�س�ية الرئي�س�ة الثانية: ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى 
�لدللة )α≥05. 0( يف م�ستوى قيم �لعمل لدى معلمي �لطلبة �ملكفوفني و�ل�سم يف 

�لأردن تعزى ملتغر �سنو�ت �خلربة و�ملوؤهل �لعلمي ونوع �لإعاقة.

�س�نوات اخل�ربة: مت ��ستخ���د�م حتلي���ل �لتباي���ن �لأح���ادي (ANOVA) يف 
در��سة م�ستوى قيم �لعمل لدى معلمي �لطلبة �ملكفوفني و�ل�سم تعزى ملتغر �سنو�ت 

�خلربة كما يف جدول )7(:
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جدول )7(
حتليل التباين الأحادي للفروق يف م�صتوى قيم العمل لدى معلمي الطلبة 

تعزى ملتغري اخلربة
مصدر التباينالمجاالت

مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

اإلحصائي 
(ف)

مستوى
الداللة

القيم الدينية
15102.0750.بين المجموعات

.779.462
8.60189.0970داخل المجموعات

8.75291المجموع

القيم الفكرية
16902.0850.بين المجموعات

.398.673
18.91789.2130داخل المجموعات

19.08691المجموع

القيم التعليمية
16202.0810.بين المجموعات

.554.577
12.99089.1460داخل المجموعات

13.15191المجموع

القيم االجتماعية
02502.0130.بين المجموعات

.083.920
13.63289.1530داخل المجموعات

13.65791المجموع

القيم االقتصادية
14102.0700.بين المجموعات

.376.687
16.62989.1870داخل المجموعات

16.77091المجموع

القيم الوطنية
24102.1200.بين المجموعات

1.780.175
6.02589.0680داخل المجموعات

6.26691المجموع

القيم الجمالية
8080.20.404بين المجموعات

1.821.168
19.73889.2220داخل المجموعات

20.54591المجموع

القيم األخالقية
31802.1590.بين المجموعات

.896.412
15.79189.1770داخل المجموعات

16.10991المجموع

الدرجة الكلية
01702.0080.بين المجموعات

.148.863
4.98189.0560داخل المجموعات

4.99791المجموع

ي�س���ر �جل���دول )7( �إىل عدم وجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى 
)α≥ 0.05( يف جمي���ع �ملج���الت، لأن م�ست���وى �لدلل���ة كانت �أعلى م���ن )0.05(، وهي 

غر د�لة �إح�سائيا.
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املوؤه�ل العلم�ي: مت ��ستخ���د�م حتليل �لتباي���ن �لأح���ادي (ANOVA) يف 
در��س���ة م�ست���وى قي���م �لعمل ل���دى معلمي �لطلب���ة �ملكفوف���ني و�ل�سمومتغ���ر �ملوؤهل 

�لعلمي كما يف جدول )8(:
جدول )8(

حتليل التباين الأحادي للفروق يف م�صتوى قيم العمل لدى معلمي الطلبة املكفوفني
 وال�صم يف الأردن تعزى ملتغري املوؤهل العلمي

مصدر التباينالمجاالت
مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

اإلحصائي 
(ف)

مستوى
الداللة

القيم الدينية
24604.0610.بين المجموعات

.629.643
8.50687.0980داخل المجموعات

8.75291المجموع

القيم الفكرية
1.8314.4580بين المجموعات

2.308.064
17.25587.1980داخل المجموعات

19.08691المجموع

القيم التعليمية
87304.2180.بين المجموعات

1.546.196
12.27987.1410داخل المجموعات

13.15191المجموع

القيم االجتماعية
18504.0460.بين المجموعات

.298.878
13.47287.1550داخل المجموعات

13.65791المجموع

القيم االقتصادية
1.3504.3380بين المجموعات

1.905.117
15.41987.1770داخل المجموعات

16.77091المجموع

القيم الوطنية
3774.0940.بين المجموعات

1.391.244
5.88987.0680داخل المجموعات

6.26691المجموع

القيم الجمالية
27904.0700.بين المجموعات

.299.878
20.26787.2330داخل المجموعات

20.54591المجموع

القيم األخالقية
40104.1000.بين المجموعات

.555.696
15.70887.1810داخل المجموعات

16.10991المجموع

الدرجة الكلية
16504.0410.بين المجموعات

.744.564
4.83287.0560داخل المجموعات

4.99791المجموع
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ي�س���ر �جل���دول �أعاله �إىل عدم وجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى 
�أعلى من )0.05(، وهي  كانت  �لدللة  �ملجالت، لأن م�ستوى  )α≥ 0.05( يف جميع 

غر د�لة �إح�سائيا.

ن�وع االإعاق�ة: لالإجاب���ة ع���ن هذه �لفر�سي���ة مت ��ستخ���ر�ج قيم���ة )ت( ملتو�سط 
م�ست���وى قي���م �لعم���ل ل���دى معلم���ي �لطلب���ة �ملكفوف���ني و�ل�س���م يف �لأردن، ح�سب نوع 
�لإعاقة )�سمعية، ب�سرية(، �إذ مت ��ستخر�ج قيمة )ت( ملتو�سط �لفئتني، وكانت �لنتائج 

كالتايل:
جدول )9(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية وقيمة )ت( لإجابات اأفراد عينة الدرا�صة
 ح�صب نوع الإعاقة

قيمة (ت)المتوسط الحسابيالمجموعةالمجال
مستوى
الداللة

القيم الدينية
3.72.0440إعاقة سمعية

.965
3.71إعاقة بصرية

القيم الفكرية
3.02.3620إعاقة سمعية

.718
2.98إعاقة بصرية

القيم التعليمية
3.27.1010إعاقة سمعية

.920
3.26إعاقة بصرية

القيم االجتماعية
-3.120.513إعاقة سمعية

.610
3.16إعاقة بصرية

القيم االقتصادية
2.97.0310إعاقة سمعية

.975
2.97إعاقة بصرية

القيم الوطنية
-3.680.387إعاقة سمعية

.699
3.71إعاقة بصرية

القيم الجمالية
-2.931.014إعاقة سمعية

.313
3.03إعاقة بصرية

القيم األخالقية
-3.041.567إعاقة سمعية

.121
3.18إعاقة بصرية

الكلي
3.25إعاقة سمعية

0.582-.562
3.28إعاقة بصرية
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ت�س���ر �لنتائ���ج يف �جل���دول )9( �إىل عدم وج���ود فرق ذي دلل���ة �إح�سائية عند 
م�ست���وى )α≥0.05( ب���ني �ملتو�سط���ني �حل�سابي���ني لإجابات �أفر�د �لفئت���ني وهما فئة 
�لإعاق���ة �ل�سمعي���ة وفئ���ة �لإعاق���ة �لب�سري���ةيف جمي���ع �ملج���الت، فقد كان���ت �أعلى من 

)0.05(، وهي غر د�لة �إح�سائيا.

نتائج البحث:
 يتناول هذ� �جلزء عر�سا لأهم �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها من خالل هذه 
�لدر��سة،وعل���ى �س���وء ذل���ك مت �لتو�سل �إىل �لنتائ���ج �لتالية :تبني نتائ���ج �لدر��سة �أن 
م�ستوىقي���م �لعم���ل لدى معلمي �لطلبة �ملكفوفني و�ل�س���م يف �لأردن مرتفعة، وذلك 
يف جمالت �لدر��سة �لتالية، وهي: )�لقيم �لدينية، �لقيم �لفكرية، �لقيم �لتعليمية، 
�لقي���م �لجتماعي���ة، �لقي���م �لقت�سادي���ة، �لقيم �لوطني���ة(. كما تب���ني �أن م�ستوىقيم 
�لعم���ل ل���دى معلمي �لطلبة �ملكفوفني و�ل�س���م يف �لأردن متو�سطة، وذلك يف جمالت 
�لدر��س���ة �لتالية، وهي: )�لقيم �جلمالي���ة، �لقيمالأخالقية(. وتبني �أي�ساعدم وجود 
فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف م�ستوى قيم �لعمل لدى معلمي �لطلبة �ملعاقني �سمعيا 
وب�سريا يف �لأردن تعزى ملتغر �خلربة يف جميع �ملجالت. كما تبني عدم وجود فروق 
ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة يف م�ست���وى قي���م �لعم���ل ل���دى معلم���ي �لطلب���ة �ملعاق���ني �سمعيًا 
وب�سريً���ا يف �لأردن تع���زى ملتغ���ر �ملوؤهل �لعلمي يف جميع �ملج���الت. وتبني عدم وجود 
ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة يف م�ست���وى قي���م �لعمل ل���دى معلمي �لطلب���ة �ملكفوفني 

و�ل�سم يف �لأردن تعزى ملتغر نوع �لإعاقة )�سمعية، ب�سرية(، يف جميع �ملجالت.

التو�سيات: 
�عتمادًا على �لنتائج �لتي تو�سلت لها �لدر��سة، يو�سي �لباحث مبا يلي:

عق���د دور�ت تدريبي���ة على م�ست���وى �ملد�ر�س: مديري ومعلم���ني تخت�س بقيم 
�لعم���ل وتطوي���ر �ل���ذ�ت ونق���ل وتب���ادل و�كت�س���اب �خل���رب�ت م���ع �ملتخ�س�س���ني يف ه���ذ� 
�ملجال عن طريق هذه �لدور�ت. �هتمام �ملد�ر�س بن�سر ثقافة قيم �لعمل بني �ملعلمني 
و�لرتكي���ز عل���ى قيمت���ي �جلم���ال، و�لأخالق. �س���رورة ت�سم���ني �لأه���د�ف �لعامة على 

م�ستوى �ملدر�سة بع�س قيم �لعمل �لتي حتقق �لر�سا �لوظيفي ملختلف �ملعلمني.
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امللخ�ص:
��ستهدف �لبحث �لتعرف على م�ستوى معرفة �لطلبة �ملعلمني بفنيات حتليل 
�ل�سل���وك �لتطبيق���ي وعالقت���ه ببع�س �ملتغ���ر�ت، �أجري���ت �لدر��سة عل���ى عينة مكونة 
م���ن )123( طالبً���ا وطالب���ةً، با�ستخ���د�م مقيا����س مت �لتحقق من ثبات���ه و�سدقه. وقد 
�أظه���رت �لنتائ���ج �أن ن�سب���ة معرفة �لطلب���ة �ملعلمني بتلك �لفني���ات 47.7٪،وهذ� ي�سر 
�إىل �أن م�ست���وى معرفته���م منخف�س���ة ج���د�. كم���ا �أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل وج���ود ف���روق 
د�ل���ة �إح�سائي���ا يف م�ستوى معرف���ة �مل�ساركني بتل���ك �لفنيات وذلك ل�سال���ح �مل�ساركني 
�لإن���اث، و�ملخت�سني يف �لرتبي���ة �خلا�سة، و�لد�ر�سني ملادة ع���ن فنيات حتليل �ل�سلوك 
�لتطبيق���ي، و�أي�س���ا بينت �لنتائج وج���ود عالقة �رتباطية �سلبية ب���ني م�ستوى معرفة 

�مل�ساركني بتلك �لفنيات وحما�سهم ل�ستخد�مها.

الكلمات املفتاحية: �ل�سلوك �ملقبول، �ل�سلوك �لغر مقبول، �لتعزيز، �لعقاب، �لتوحد

Student Teachers› Knowledge of Applied Behavior 
Analysis (Aba) Strategies And Its 

Relation To Some Variables

Abstract
This study aimed at examining the student teachers’ knowledge 

of applied behavior analysis (ABA) strategies and its relation to some 
variables. A sample of 123 male and female participated in the study. 
Data was collected using an instrument after the validity and reliability 
were verified. The results indicated that participants demonstrated a 
very low level of APA strategies knowledge (47.7%). In addition, the 
results suggested that females, participants with special education 
major, and participants who have taken APA classes were more 
knowledgeable about APA strategies than other participants. There 
was also a negative correlation between participants’ knowledge of 
APA strategies and their willingness to use them.

Key words: Appropriate behavior, inappropriate behavior, 
reinforcement, punishment, autism
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املقدمة واخللفية النظرية:
يف �لآون���ة �لأخ���رة ك���ر �لهتم���ام بالتعلي���م �ل�سام���ل ودم���ج �لط���الب ذوي 
�لإعاق���ات د�خل �لف�س���ول �لعادية، و�أ�سبح �ملعلمون على �خت���الف تخ�س�ساتهم د�خل 
�ملدر�س���ة م�سوؤول���ني ع���ن تعلي���م جمي���ع �لط���الب مب���ن فيه���م �لط���الب ذوو �لإعاقات. 
وم���ع ه���ذ� �لتوج���ه �أ�سبح معلم���و مد�ر�س �لتعلي���م �ل�سامل �أكر م�سوؤولي���ة عن تعليم 
ه���وؤلء �لط���الب، �لأمر �ل���ذي يتطلب منهم �لتدريب �مل�سبق عل���ى مهار�ت معينة قبل 
ممار�سته���م �لتعلي���م �لفعل���ي للط���الب؛ ب���ل �إن بع����س �ملعلم���ني ق���د يرف����س �لعمل يف 
 (Grey, Honan, مد�ر����س �لتعلي���م �ل�سامل عندم���ا ل يتوفر �لتدريب �ملنا�سب له���م
(McClean, & Daly, 2005. ولع���ل �أه���م �لأم���ور �لتي يحتاجه���ا هوؤلء �ملعلمون 
ه���ي �لق���درة على �لتعامل م���ع �ل�سلوكي���ات �ل�سعبة للطالب ذوي �لإعاق���ات؛ فالقدرة 
عل���ى �إد�رة �سلوكي���ات و��سع���ة وخمتلف���ة يعت���رب �سروريً���ا للتعل���م و�لتدري����س �لفع���ال

  (Randazzo, 2011)ففي در��سة ر�ند�زو .(Kaff, Zabel, & Milham, 2007)
�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل �أن )49٪( م���ن �ملعلم���ني لديه���م ثالث���ة طالب، �أو �أك���ر يظهرون 

م�سكالت �سلوكية كبرة.
 ولع���ل �أف�س���ل �خليار�ت �ملتاحة للتعامل مع �ل�سلوكيات �ل�سعبة د�خل �ملدر�سة 
ه���و ��ستخ���د�م فني���ات حتليل �ل�سل���وك �لتطبيقي، و�ل���ذي �أثبتت فعاليته���ا يف �لتعامل 
م���ع �لط���الب ذوي �لإعاق���ات ب�سك���ل ع���ام، و�لط���الب ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د، 
و�لإعاق���ة �لفكري���ة ب�سك���ل خا�س. حيث �أظه���رت نتائج �لعديد من �لأبح���اث فعاليتها 
يف حت�س���ني وتطوي���ر �مله���ار�ت �لأكادميي���ة، و�لتفاع���ل �لجتماعي، و�لتو��س���ل �للغوي

م���ع   – –بفعالي���ة  �لتعام���ل  عل���ى  قدرته���ا  وكذل���ك   ،(Grey, et al., 2005)
�ل�سلوكي���ات �ل�سعبة، من خ���الل تقليلها، �أو حموها،�أو ��ستبد�له���ا ب�سلوكيات �إيجابية                  
(Healy, O›Connor, Leader, & Kenny, 2008) وعل���ى �لرغ���م م���ن �عتقاد 
�ملعلم���ني باأهمي���ة ��ستخد�مه���ا، وك���رة �لأبح���اث �لد�عم���ة ل�ستخد�مه���ا للتعامل مع 
�مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة؛ �إل �أن هن���اك �لكثر من �ملعلمني �لذي���ن ل ي�ستخدمونها د�خل 

 .(Randazzo, 2011) ل�سف�
وق���د �قرتحت ر�ن���د�زو (Randazzo, 2011) عددًا من �لأ�سباب �لتي حتول 
دون ��ستخد�مه���ا د�خ���ل �ل�س���ف، منه���ا عدم ح�س���ول �ملعلمني على �لتدري���ب �لكايف يف 
جم���ال حتلي���ل �ل�سل���وك �لتطبيقي كي يتمكنو� م���ن تطبيقها بثقة د�خ���ل �ل�سف، ويف 
حالة ح�سولهم على �لتدريب قد يكون تدريبهم ركز على �ل�سرت�تيجيات غر �لعملية 
لال�ستخ���د�م �ليومي،�أو غر �ملالئمة للطالب �لذي���ن يدّر�سونهم. �أي�سا من �لأ�سباب 
�لأخ���رى �حلائلة دون ��ستخد�مها مقاوم���ة بع�س �ملعلمني لال�سرت�تيجيات �جلديدة 
�لت���ي مل يعت���ادو� على ��ستخد�مها،كونه���ا �سعبة �لتطبيق يف �لبد�ي���ة، وت�ستهلك وقتًا 



العدد )13( اكتوبر 2015 جملة الرتبية اخلا�صة

 162 

�أط���ول م���ن �لط���رق �لتقليدي���ة �ملعتادة،على �لرغم م���ن �إدر�كهم لعدم ج���دوى �لطرق 
�لقدمي���ة. وم���ن �لعو�م���ل �ملانع���ة ل�ستخد�مه���ا غمو����س بع����س م�سطلح���ات حتلي���ل 
�ل�سل���وك �لتطبيق���ي؛ ل���ذ� جت���د بع����س �ملعلم���ني ق���د يفهم بع����س �مل�سطلح���ات ب�سكل 
�سلب���ي،�أو ل يفهمه���ا متامًا،وبالت���ايل يحتاج هوؤلء �ملعلم���ون �إىل تدريب مكثف لزيادة 
فهم���م لها، �لأم���ر �لذي يرتتب عليه زي���ادة �إمكانية ��ستخد�مها د�خ���ل �ل�سف. وعلى 
�لرغ���م م���ن �إدر�ك �ملعلمني �ملبتدئني وطالب �لتدري���ب �مليد�ين لأهمية فنيات حتليل 
�ل�سلوك �لتطبيقي؛ �إل �أن �أحد �لدر��سات �أ�سارت �إىل �أنه غالبا ل تكون مادة �إلز�مية، 

 .(Randazzo, 2011) أو قد ت�ستبدل مبو�د �أخرى يف بر�مج �إعد�د �ملعلمني�

ويتك���ون حتليل �ل�سلوك م���ن ثالثة فروع رئي�سة، وه���ي �ل�سلوكية و�لتي ُتعَني 
بفل�سف���ة حتلي���ل �ل�سل���وك (Fisher, Piazza, & Roane, 2011). وق���د كان جون 
و�ط�س���ن �أول م���ن تبن���ى ه���ذ� �لف���رع، حي���ث �أك���د عل���ى �أن �لهدف م���ن عل���م �لنف�س هو 
�لرتكي���ز عل���ى در��س���ة �ل�سل���وك �لقاب���ل للمالحظة، ولي����س �لعمليات �لعقلي���ة �لتي ل 
ميك���ن م�ساهدته���ا، وذل���ك للو�سول �إىل در��س���ة مو�سوعية لل�سل���وك �مل�ستهدف وترك 
�لتف�س���ر�ت �لنف�سية �لد�خلية،كما ركز عل���ى �لدر��سة �ملو�سوعية لل�سلوك من خالل 
�ملالحظة �ملبا�سرة للعالقة بني �ملثر�ت �لبيئية، و��ستجابة �لفرد، �أو ما ي�سمى بنظرية 
�ملثر–�ل�ستجاب���ة. �أم���ا �لف���رع �لثاين لتحليل �ل�سل���وك في�سمى �لتحلي���ل �لتجريبي 
لل�سلوك،و�لذي يعترب �سكرن من موؤ�س�سية، حيث ركز على در��سة مبادئ �ل�سلوك �لأ�سا�سية 
 (Cooper, Heron, Heward, 2007م���ن خ���الل �لبح���وث �لعلمي���ة �ملخربي���ة ؛

�خلطيب،1990(.

وق���د فرق �سك���رن بني نوعني من �ل�سلوك، وهما: �ل�سل���وك �ل�ستجابي، و�لذي 
ت�ستثره �ملثر�ت �لقبلية، و�ل�سلوك �لإجر�ئي، و�لذي يتاأثر باملثر�ت �لتي تليه، فاإما 
�أن تقوي���ه، �أو ت�سعف���ه. �أم���ا �لفرع �لثال���ث في�سمى حتليل �ل�سل���وك �لتطبيقي، و�لذي 
يرك���ز عل���ى ح���ل �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة ذو�ت �لأهمي���ة �لجتماعي���ة من خ���الل تطبيق 

مبادئ حتليل �ل�سلوك.

وميك���ن تعريف حتليل �ل�سل���وك �لتطبيقي باأنه �لعلم �لذي ُت�ستمد طرقه من 
�ملب���ادئ �ل�سلوكي���ة �ملطبقة ب�سكل منظم من �أجل حت�سني �سلوك ذي �أهمية �جتماعية، 
وي�ستخ���دم �لتجري���ب لتحدي���د �ملتغ���ر�ت �مل�سوؤول���ة ع���ن �لتغر �حلا�س���ل يف �ل�سلوك 
(Cooper, et al., 2007). ويتميز حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي بالعديد من �ملميز�ت، 
منها �أنه تطبيقي (Applied) �أي �أن �ل�سلوك �لذي يتم �ختياره يجب �أن يكون مهمًا 
يف حي���اة �لف���رد وجمتمع���ه )�خلطي���ب، 1990؛ Fisher, et al.,2011)بغ����س �لنظر 
 .(Baer, Wolf, & Risley, 1968 1990؛  �لنظري���ة )�خلطي���ب،  �أهميت���ه  ع���ن 
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كم���ا يتمي���ز باأن���ه �سلوك���ي (Behavioral)،ويق�س���د بذل���ك �لرتكي���ز عل���ى م���ا يفعله 
�لأفر�د،ولي����س ما يقولونه؛ �إل يف حالة ك���ون �ل�سلوك �للفظي هو �مل�ستهدف، وي�سمل 
�ملالحظ���ة �ملبا�سرة،و�لقيا����س �ملو�سوع���ي لل�سل���وك للتاأك���د م���ن ثب���ات �ملعلوم���ات �لتي 
مت جمعه���ا ع���ن ذل���ك �ل�سلوك. ويتمي���ز �أي�س���ا باأن���ه حتليل���ي  (Analytic)�أي يظهر 
�لعالق���ة �لوظيفية بني طريقة �لع���الج )�لتدخل( �مل�ستخدمة، وبني �لتغر �حلا�سل 
يف �ل�سل���وك �مل�سته���دف، وميكن �إظهار ذلك من خالل �لت�ساميم �لتجريبية �ملختلفة، 
كالت�سمي���م �لعك�س���ي، وت�سميم �خلط �لقاع���دي �ملتعدد،وغرها من �لت�ساميم. ومن 
ميز�ته–�أي�سًا–�أنه تقني (Technological) حيث �إن �لطريقة �مل�ستخدمة لتعديل 
وبناء �ل�سلوك م�سروحة ب�سكل و��سح وكامل،بحيث ي�ستطيع �لخرون �إعادة تطبيقها 
م���ن خالل قر�ءة ذلك �لو�سف للو�س���ول �إىل نتائج م�سابهة. ومن �ملميز�ت �أنه منظم 
���ا، �أو نظري���ا، ويق�س���د بذل���ك �أن �لط���رق و�لأ�ساليب �مل�ستخدم���ة مبنية على  مفاهيميًّ
مب���ادئ �ل�سل���وك �لأ�سا�سية و�لتي مت �لتحق���ق من فعاليتها �سابق���ا كالإطفاء وجد�ول 
�لتعزي���ز (Fisher, et al., 2011). ويتمي���ز �أي�سا باأن���ه فّعال (Effective)، ويعني 
�أن �لتغر �حلا�سل يف �ل�سلوك �مل�ستهدف ذو �أهمية �جتماعية، بغ�س �لنظر عن دللته 
�لإح�سائية، فقد يكون �لتغر يف �ل�سلوك – �أحيانًا – ذ� دللة �إح�سائية، ولكنه لي�س 
ل���ه دلل���ة �جتماعية. فقد يقل معدل �سرب �لطالب ر�أ�سه يف �حلائط من )10( مر�ت 
يف �لدقيق���ة �لو�ح���دة �إىل )5( مر�ت،وهذه �لأرقام قد توؤثر على دللته �لإح�سائية يف 
�لتغ���ر �حلا�س���ل يف �ل�سلوك، ولك���ن �ل�سلوك �مل�ستهدف ماز�ل غ���ر مقبول �جتماعيًا 
ك���ون �لطال���ب ي�سرب ر�أ�س���ه باحلائط )300( م���رة يف �ل�ساع���ة )5×60دقيقة(؛ لذ� ل 
ب���د من �لتقليل من ذل���ك �مل�ستوى ب�سكل كبر جدًا، ليكون �لتغر يف �ل�سلوك مقبولً 
 (Fisher,جتماعيًا، وبالتايل تكون طريقة �لتدخل )�لعالج( فّعالة )�خلطيب،1990؛�
et al., 2011. و�أخر ميز�ته �لعمومية، وهي �أن �لتغر �حلا�سل يف �ل�سلوك �مل�ستهدف 
ي�ستمر لفرتة طويلة بعد �لنتهاء من �لتدخل و�أن يظهر �ل�سلوك �مل�ستهدف يف �أماكن 
و�أو�س���اع خمتلفة عن �لأماكن و�لأو�ساع �لتي حدثت فيها عملية �لتدخل )�ملعاجلة(، 
 (Cooper, et al., 2007, Williams,مم���ا يوؤك���د على تعميمه )�خلطي���ب،1990؛
Williams, 2010 & ورمب���ا ميت���د تاأث���ره على �سلوكيات �أخ���رى، ولكن لها عالقة 
 ،(Cooper, 1982; Williams, & Williams, 2010) بال�سل���وك �مل�سته���دف 
ف���اإذ� ك���ان �لطال���ب يعاين م���ن ن�ساط ز�ئ���د، ومت تقليل���ه �إىل درجة مقبول���ة يف �لبيت، 
بينم���ا ل ي���ز�ل �لطال���ب يعاين من���ه يف �ملدر�سة، فاإن �لتغر �لذي ح���دث يف �ل�سلوك ل 
ميك���ن و�سف���ه بالعمومية؛ لذ� يج���ب �أن ُيح���دث �لتدخل �ل�سلوكي تغرً���ا يف �ل�سلوك 
�مل�سته���دف مل���دة طويلة، و�أو�ساع خمتلفة، وينتقل �لأث���ر �إىل �سلوكيات خمتلفة وذو�ت 

 .(Fisher, et al., 2011) عالقة بال�سلوك �مل�ستهدف
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وميي���ل معظم �لرتبوي���ني �إىل ��ستخ���د�م �لفنيات �لإيجابي���ة لتحليل �ل�سلوك 
�لتطبيق���ي، كالتعزي���ز و�لنمذج���ة، �أك���ر م���ن �لفنيات �لعقابي���ة، كالتوبي���خ و�لق�ساء 
وغره���ا؛ �إل �أن �لدر��س���ات �لعلمي���ة �ختلف���ت يف حتدي���د نوعي���ة �لفني���ات �مل�ستخدمة 
م���ن قب���ل �ملعلم���ني، حي���ث �أ�س���ارت در��س���ة �س���ن وك���وه (Koh & Shin, 2008) �إىل 
�أن �ملعلم���ني ي�ستخدم���ون �لفني���ات �لعقابية �أكر م���ن �لفنيات �لإيجابي���ة، يف حني �أن 
�لدر��س���ات �لأخرى �أظه���رت �أن �ملعلمني �إما ي�ستخدمون �لفنيات �لعقابية و�لإيجابية 
مع���ا (Love et al., 1996)، �أو ي�ستخدم���ون �لفني���ات �لإيجابي���ة �أكر من �لعقابية 

.(Randazzo, 2011)

م�سكلة البحث:
تع���د فني���ات حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي من �أف�سل �خليار�ت �ملتاحة �لتي ميكن 
للمعلم���ني ��ستخد�مه���ا للتعامل مع �ل�سلوكي���ات �ل�سعبة د�خل �ل�س���ف. وعلى �لرغم 
م���ن �أهميته���ا؛ �إل �أن عددًا من �لبحوث،و�لدر��سات �لعلمي���ة قد �أ�سارت �إىل �أنها قد ل 
ُتط���رح يف بع����س بر�مج �إعد�د �ملعلم���ني (Randazzo, 2011)؛لذ� قد يتخرج هوؤلء 
�ملعلم���ون م���ن تلك �لرب�مج دون �لإمل���ام مبثل هذه �لفنيات، �لأم���ر �لذي يرتتب عليه 
بع����س �مل�سكالت يف �إع���د�د �ملعلم يف هذ� �جلانب. وتعد بر�م���ج �إعد�د �ملعلمني �لأ�سا�س 
�ل���ذي ينطل���ق منه �ملعلمون للمي���د�ن، فكلما كان �إعد�د �ملعلم جيدً���ا كلما �نعك�س ذلك 

على �أد�ئه مع طالبه بعد �لتخرج. 

و�ملالحظ من �لدر��سات �ل�سابقة )�لز�رع، 2012؛ جريح، 2011؛ عر�بي،2007؛ 
�خلطي���ب،1993( �أنه���ا رك���زت وب�سكل كبر، عل���ى قيا�س معرفة معلم���ي �لطالب ذوي 
��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د، و�لإعاقة �لفكرية له���ذه �لفنيات دون �لتط���رق �إىل معرفة 
معلم���ي جم���الت �لرتبي���ة �خلا�س���ة �لأخ���رى، كال�سطر�ب���ات �ل�سلوكي���ة، و�سعوب���ات 
�لتعل���م، و�لإعاق���ة �ل�سمعي���ة، و�لذي���ن ل تق���ل حاجته���م له���ذه �لفني���ات ع���ن �ملعلم���ني 
�لآخري���ن. كم���ا �أنها ويف حدود علم �لباح���ث �أغفلت �لطالب �ملعلم���ني، ومدى �إملامهم 
مبث���ل ه���ذه �لفنيات. وكذل���ك تبني �أن �لعديد م���ن �لدر��سات ركزت عل���ى فعالية تلك 
�لفني���ات، �أو م���دى معرف���ة �ملعلم���ني به���ا، لكنها �أغفل���ت جانبًا مهم،وه���و �لعالقة بني 
معرف���ة �ل�سخ����س بالفني���ة وحما�س���ة ل�ستخد�مه���ا؛ فمعرف���ة �ل�سخ����س بالفني���ة قد 
ل ت���دل – بال�س���رورة – عل���ى حما�س���ة ل�ستخد�مه���ا. وميكن �سياغ���ة م�سكلة �لبحث 

�حلايل يف �لأ�سئلة �لآتية:
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ما م�ستوى معرفة �لطلبة �ملعلمني بفنيات حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي؟( 1)
ه���ل هن���اك فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية عند م�ستوى 0.05ب���ني متو�سط درجات ( 2)

�لطلبة �ملعلمني على معرفتهم بفنيات حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي تعزى ملتغر 
�جلن�س؟

ه���ل هن���اك فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية عند م�ستوى 0.05ب���ني متو�سط درجات ( 3)
�لطلبة �ملعلمني على معرفتهم بفنيات حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي تعزى ملتغر 

�لتخ�س�س؟
ه���ل هن���اك فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية عند م�ستوى 0.05ب���ني متو�سط درجات ( 4)

�لطلبة �ملعلمني على معرفتهم بفنيات حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي تعزى ملتغر 
در��سة مادة عن فنيات حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي؟

ه���ل هن���اك عالق���ة ب���ني م�ست���وى معرف���ة �مل�سارك���ني بفني���ات حتلي���ل �ل�سلوك ( 5)
�لتطبيقي وحما�سهم ل�ستخد�م تلك �لفنيات؟

اأهداف البحث: 
�لتعرف على مدى معرفة �لطلبة �ملعلمني بفنيات حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي.( 1)
�لتعرف على �لفروق بني �مل�ساركني يف معرفة فنيات حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي ( 2)

وفق���ا ملتغ���ر�ت �لدر��س���ة وه���ي �جلن����س، �لتخ�س����س، ودر��سة مادة ع���ن فنيات 
حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي.

قيا����س �لعالق���ة ب���ني �ملعرف���ة بفني���ات حتلي���ل �ل�سل���وك �لتطبيق���ي و�حلما�س ( 3)
ل�ستخد�م تلك �لفنيات.

اأهمية البحث:
تتمثل �أهمية �لبحث �حلايل يف �لنقاط �لآتية:

ت�ساعد نتائج هذه �لدر��سة �لقائمني على �إعد�د بر�مج �ملعلمني بكلية �لرتبية ( 1)
يف �لتع���رف عل���ى م�ست���وى معرف���ة �لطلب���ة �ملعلم���ني بفني���ات حتلي���ل �ل�سلوك 
�لتطبيق���ي؛ مم���ا يفي���د يف ر�سم �لرب�م���ج �ملنا�سبة لطالب �لكلي���ة للتغلب على 

بع�س �أوجه �لق�سور يف تلك �لرب�مج
زي���ادة �هتم���ام عدد م���ن دول �لعامل منه���ا �ململك���ة �لعربية �ل�سعودي���ة بتطبيق ( 2)

�لتعليم �ل�سامل مما يعطي �أهمية كبرة ملعرفة مدى تاأهيل ومعرفة خريجي 
كلي���ة �لرتبي���ة بفني���ات حتلي���ل �ل�سل���وك �لتطبيق���ي وحما�سه���م ل�ستخد�مها، 
و�لت���ي تعد من �أه���م �لطرق �لتي يجب تدريب معلم���ي �لتعليم �ل�سامل عليها 
مل�ساعدته���م عل���ى تعلي���م �لط���الب ذوي �لإعاق���ات د�خ���ل �ل�سف �لع���ادي ب�سكل 

.(Loiacono, & Palumbo, 2011) منا�سب
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تركيزه���ا عل���ى معرف���ة �لطلب���ة �ملعلم���ني بفني���ات حتلي���ل �ل�سل���وك �لتطبيقي ( 3)
وحما�سهم ل�ستخد�مها، و�لتي تعد �إحدى �ل�سرت�تيجيات �ملبنية على �لدليل 

.(Loiacono, & Allen, 2008) لعلمي للتعامل مع ذوي �لإعاقات�
وج���د �لباح���ث من خالل �إ�سر�فه على ط���الب �لتدريب �مليد�ين بكلية �لرتبية ( 4)

�أن هن���اك نق�س���ا يف معرفتهم بفنيات حتليل �ل�سل���وك �لتطبيقي مما ��ستدعى 
بحث ودر��سة هذ� �ملو�سوع

م�سطلحات البحث االإجرائية:
�ملب���ادئ  م���ن  ُطرق���ه  ُت�سّتم���د  �ل���ذي  �لعل���م  التطبيق�ي:  ال�س�لوك  حتلي�ل 
�ل�سلوكي���ة �ملطبق���ة ب�سك���ل منظ���م م���ن �أج���ل حت�س���ني �سل���وك ذي �أهمي���ة �جتماعي���ة، 
وي�ستخ���دم �لتجري���ب لتحدي���د �ملتغ���ر�ت �مل�سوؤول���ة ع���ن �لتغر �حلا�س���ل يف �ل�سلوك                                        

.(Cooper, et al., 2007)

فني�ات حتليل ال�س�لوك التطبيق�ي: جمموعة م���ن �لط���رق و�لأ�ساليب �لتي 
ت�ستخ���دم بع���د حدوث �ل�سل���وك �مل�ستهدف مبا�س���رة بهدف زي���ادة �حتمالية حدوثه يف 
�مل�ستقب���ل، �أو تقليله���ا، كم���ا ُت�ستخدم –�أي�سا– للتع���رف على عدد مر�ت، ومدة حدوث 

�ل�سلوك �مل�ستهدف.

م�س�توى املعرف�ة بفنيات حتليل ال�س�لوك التطبيقي: درجة �إمل���ام �مل�ساركني 
بفني���ات حتلي���ل �ل�سل���وك �لتطبيق���ي وت�سم���ل فنيات زي���ادة �ل�سل���وك �ملقب���ول، وفنيات 
تقليل �ل�سلوك غر �ملقبول، وفنيات مالحظة �ل�سلوك �مل�ستهدف، ومتثلها يف �لبحث 
�حل���ايل �لدرجة �لكلي���ة �لتي يح�سل عليها �مل�سارك على �لفق���ر�ت �لتي ��ستمل عليها 

حمور �ملعرفة بفنيات حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي.

الطلب�ة املعلم�ني: �لطلبة �لذين �أكمل���و� �ملو�د �لنظري���ة �ملطلوبة يف �خلطة 
�لدر��سي���ة وتفرغ���و� للتدري���ب �لعملي يف جم���ال �لتخ�س����س، ويعرف �جر�ئي���ا باأنهم 
�لطلب���ة �لذي���ن يدر�س���ون بجامع���ة �ملل���ك �سع���ود يف كلية �لرتبي���ة يف �ل�س���ف �لدر��سي 

�لأخر من فرتة �لدر��سة �جلامعية ملرحلة �لبكالوريو�س.

احلما�س ال�س�تخدام فنيات حتليل ال�س�لوك التطبيقي: �لرغبة �لعالية لدى 
�ل�سخ����س عل���ى �لقي���ام ببع�س فنيات حتلي���ل �ل�سل���وك �لتطبيقي �لتي ي���رى �أهميتها 
وفعاليته���ا، ومتثله���ا يف �لبح���ث �حل���ايل �لدرج���ة �لكلية �لت���ي يح�سل عليه���ا �مل�سارك 
عل���ى �لفق���ر�ت �لتي ��ستم���ل عليها حمور �حلما����س ل�ستخد�م فني���ات حتليل �ل�سلوك 

�لتطبيقي.
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حمددات البحث:
�أج���ري �لبح���ث �حل���ايل على طلب���ة �لتدريب �ملي���د�ين بكلية �لرتبي���ة بجامعة 
�ملل���ك �سع���ود مبدينة �لريا����س باململكة �لعربي���ة �ل�سعودية، يف �ل�س���ف �لدر��سي �لأول 
م���ن �لع���ام �لدر��سي 1435 - 1436ه�، وتتحدد نتائجها بالأد�ة �ملطبقة وبعينة �لدر��سة 

ومتغر�تها.

درا�سات �سابقة:
يختل���ف �أولي���اء �لأم���ور و�ملعلم���ني يف نظرته���م مل���دى �أهمي���ة فني���ات حتلي���ل 
�ل�سلوك �لتطبيقي و��ستخد�مها، وللتعرف على �لفنيات �ملهمة و�مل�ستخدمة من قبل 
 (Al–Hiary, لو�لدين،ومعلمي �لطالب ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد قام �حليارى�
(2006 بدر��س���ة �سمل���ت )38( ويل �أم���ر و)49( معلمً���ا ومعلم���ة. و�أظه���رت �لنتائج �أن 
�مل�سارك���ني ي�ستخدم���ون �ل�سرت�تيجي���ات �لت���ي كان���ت مهم���ة بالن�سب���ة له���م. وي���رى 
�أولي���اء �لأم���ور �أن �لنمذج���ة هي �أك���ر �ل�سرت�تيجيات �أهمي���ة، وي�ستخدمون �لتعزيز 
�لجتماع���ي د�ئمً���ا. كما �أظه���رت �لنتائج فروقًا بني �مل�ساركني م���ن �أولياء �لأمور فيما 
يتعل���ق بال�سرت�تيجيات �لأكر �أهمية و�مل�ستخدمة ب�سكل م�ستمر،ويعزى ذلك ملتغر 
�لعرق و�جلن�س و�لتدريب يف جمال حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي، وكذلك �أ�سارت �لنتائج 
�إىل �أن �ملعلم���ني ي���رون �أن �لنمذجة من �أكر �ل�سرت�تيجي���ات �أهمية، وي�ستخدمونها 
بكرة، كما �أن هناك فروقًا بينهم حول �ل�سرت�تيجيات �لأكر �أهمية و�لتي ت�ستخدم 
با�ستمر�ر،ويع���زى ذل���ك ملتغ���ر �لو�سع �لتعليم���ي و�لعرق و�جلن����س وم�ستوى �لتعليم 
و�خلربة �لتعليمية، و�سهادة �لتدري�س و�لتدريب يف جمال حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي. 

وق���د �أجري���ت �لعدي���د م���ن �لدر��سات لقيا����س فعالي���ة ��ستخد�م فني���ات حتليل 
�ل�سل���وك �لتطبيقي يف خف����س �ل�سلوكيات �مل�سكلة لدى �لط���الب ذوي �لإعاقات. فقد 
هدفت در��سة لبخ�س )1998( �لك�سف عن فعالية ��ستخد�م فنيات �لتعزيز، و�لنمذجة، 
و�لتعزي���ز و�لنمذج���ة معً���ا خلف����س �ل�سل���وك �لندفاعي ل���دى �لط���الب ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة �لب�سيطة،حيث �أظهرت �لنتائج فعالية ��ستخ���د�م �أ�سلوبالتعزيز، و�لنمذجة، 
و�لتعزيز و�لنمذجة معًا يف تقليل �لندفاعية لدى �مل�ساركني �إل �أن ��ستخد�م �لتعزيز 

و�لنمذجة معًا �أدى �ىل نتائج �أف�سل من ��ستخد�م �لتعزيز، �أو �لنمذجة مبفرده. 

ويف در��سة �أخرى، قام عبد �لرحيم، و�ليماين، و�حل�سن )2010( بقيا�س فعالية 
كل م���ن برنام���ج تعديل �ل�سل���وك، وبرنامج تعديل �ل�سلوك مع �سب���ط �لبيئة �ل�سفية 
يف خف����س �ل�سل���وك �لعدو�ين، و�حلركة غر �ملقبول���ة، و�ملقاطعة �لكالمية لالآخرين 
ل���دى �لطالب ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �لب�سيطة. وت�سم���ن �لربنامج عدد من �لفنيات 
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كالتعزي���ز �لتفا�سل���ي لل�سلوكي���ات �لأخ���رى، وتكلف���ة �ل�ستجاب���ة، و�لإق�س���اء، و�أ�سارت 
�لنتائ���ج �إىل فعالي���ة كل م���ن برنام���ج تعدي���ل �ل�سل���وك، وبرنام���ج تعدي���ل �ل�سلوك مع 
�سب���ط �لبيئة �ل�سفية يف خف����س تلك �ل�سلوكيات غر �ملقبولة لدى �مل�ساركني، �إل �أن 
��ستخد�م برنامج تعديل �ل�سلوك و�سبط �لبيئة �ل�سفية معًا �أدى �إىل خف�س �ل�سلوك 
�حلرك���ي غ���ر �ملقب���ول، و�سل���وك �ملقاطعة �لكالمي���ة لالآخرين بقدر �أك���رب عما حققه 
برنام���ج تعدي���ل �ل�سل���وك مبف���رده، كما �أدى – �أي�سا – �إىل خف����س �ل�سلوك �لعدو�ين 
ب�سك���ل �أ�س���رع م���ن تعديل �ل�سلوك لوحده؛ مم���ا ي�سر �إىل �أن برنام���ج تعديل �ل�سلوك 
م���ع �سب���ط �لبيئة �ل�سفية ك���ان �أكر فعالية يف خف�س �ل�سلوكي���ات غر �ملقبولة لدى 

�لطالب ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة من ��ستخد�م تعديل �ل�سلوك مبفرده.

ونظ���ر� لفعالية ��ستخ���د�م فنيات حتليل �ل�سلوك �لتطبيق���ي للتعامل مع ذوي 
�لإعاق���ات �سع���ت عدد من �لدر��سات �إىل قيا�س م���دى معرفة �ملتعاملني مع هذه �لفئة 
من �لأفر�د بفنيات ت�سكيل، �أو زيادة، �أو تقليل �ل�سلوك �مل�ستهدف. ومن تلك �لدر��سات 
در��س���ة �خلطي���ب )1993( �لت���ي هدفت للتعرف على م�ست���وى معرفة معلمي �لطالب 
ذوي �لإعاقة �لفكرية باملبادئ �لعامة للتعامل مع �سلوكيات طالبهم وبفنيات ت�سكيل 
وتقلي���ل �ل�سل���وك �مل�سته���دف، ومدى تاأثر �ملوؤه���ل �لعلمي، و�خل���ربة �لتدري�سية على 
تلك �ملعرفة. وقد �أو�سحت �لنتائج �أن م�ستوى �ملعرفة للم�ساركني مل ي�سل للم�ستوى 
�ملطلوب، كما �أنه ل يوجد فروق ذو�ت دللة �إح�سائية بني �مل�ساركني، بناء على متغر 

�خلربة �لتدري�سية، �أو �ملوؤهل �لعلمي. 

وقّيمت در��سة عر�بي )2007( م�ستوى معرفة معلمي �لتالميذ ذوي ��سطر�ب 
طي���ف �لتوح���د ب�سوري���ا بالأ�س�س �لعام���ة للتعامل م���ع �ل�سلوكيات، وكذل���ك معرفتهم 
بفني���ات زي���ادة �ل�سلوك �ملقبول، وفني���ات خف�س �ل�سلوك �لغر مقب���ول، ومدى وجود 
ف���روق ب���ني �مل�ساركني، بناء على متغر �جلن�س، و�ملوؤه���ل �لعلمي، و�خلربة �لتعليمية، 
و�أو�سح���ت �لنتائج �مت���الك �مل�ساركني للحد �لأدنى من �ملعرفة حيث �ت�سح �أن لديهم 
معرف���ة جيدة بفنيات تقوية �ل�سلوك �مل�ستهدف، ولكن لديهم �سعف يف معرفة فنيات 
�إ�سع���اف �ل�سل���وك �مل�سته���دف، و�لأ�س����س �لعام���ة لتعدي���ل �ل�سل���وك، و�أي�سا ك���ان هناك 
فروقً���ا ب���ني �مل�سارك���ني بناء على متغر �جلن����س، و�ملوؤهل �لعلمي، و�خل���ربة �لتعلمية، 
وذل���ك ل�سال���ح �مل�سارك���ني �لذكور، وحملة �ل�سه���اد�ت �لعليا، و�ملعلم���ني �لأقل خربة يف 

جمال �لتوحد.

وهدف���ت در��س���ة جريح )2011( لقيا����س معرفة معلمي �لط���الب ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة ب�سوري���ا باأ�سالي���ب �لتعام���ل م���ع �سلوكيات طالبه���م وتاأثر متغ���ر �جلن�س، 
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و�ملوؤه���ل �لعلم���ي، و�سن���و�ت �خل���ربة عل���ى تل���ك �ملعرف���ة. وتبني م���ن نتائ���ج �لبحث �أن 
م�ست���وى �ملعرف���ة للم�ساركني مل ي�سل للم�ستوى �ملطل���وب، كما �أن هناك فروقًا بينهم 
تع���زى ملتغ���ر �جلن����س، و�مل�ستوى �لتعليم���ي، وذلك ل�سال���ح �لذكور، و�أ�سح���اب �ملوؤهل 

�لتعليمي �لأعلى، �إل �أنه مل يوجد فروٌق بينهم تعزى ملتغر �خلربة �لتعليمية. 

ويف در��س���ة مقارنة، قام ر�ن���د�زو (Randazzo, 2011) بقيا�س مدى معرفة 
معلم���ي �ملرحل���ة �لبتد�ئية با�سرت�تيجي���ات حتليل �ل�سلوك �لتطبيق���ي، و�ملقارنة بني 
م�ست���وى �ملعرف���ة ل���دى معلم���ي �لتعلي���م �لع���ام و�لرتبي���ة �خلا�س���ة، وتاأثر ع���دد من 
�ملتغر�ت على تلك �ملعرفة. وبينت �لنتائج �أن �مل�ساركني من معلمي �ملرحلة �لبتد�ئية 
لديه���م وعي ك���ايف، �أو وعي مرتف���ع با�سرت�تيجيات حتليل �ل�سل���وك �لتطبيقي، و�أنهم 
ي�ستخدمون – ب�سكل م�ستمر– �ل�سرت�تيجيات �لإيجابية )�لتعزيز �لإيجابي( �أكر 
من �ل�سلبية )�لعقاب(. كما �أن معلمي �لرتبية �خلا�سة لديهم وعي �أكر من معلمي 
�لتعلي���م �لع���ام با�سرت�تيجي���ات حتلي���ل �ل�سل���وك �لتطبيق���ي. �أي�سً���ا تب���ني م���ن خالل 
�لنتائ���ج �أن �مل�سارك���ات من �لإناث وكذلك من ميلك خ���ربة طويلة يف �مليد�ن هّن �أكر 
وعيً���ا م���ن �مل�ساركني �لذكور و�مل�ساركني ذوي �خل���ربة �لق�سرة، كما �أنه يوجد عالقة 
�إيجابي���ة ب���ني �ملعرفة با�سرت�تيجيات حتلي���ل �ل�سلوك �لتطبيق���ي و�ل�ستخد�م �ملتكرر 
لتلك �ل�سرت�تيجيات. فاملعلمون �لذين ميلكون معرفة كبرة بتلك �ل�سرت�تيجيات 

مييلون �إىل ��ستخد�مها بكرة.

عل���ى  �لتع���رف  (McCormick, 2011) �إىل  مكورمي���ك  در��س���ة  و�سع���ت 
م�ستوى معرفة و�جتاهات معلمي �ملرحلة �لبتد�ئية نحو حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي، 
�لتطبيق���ي  �ل�سل���وك  بتحلي���ل  �ملعرف���ة  ب���ني  �لعالق���ة  وكذل���ك  ل���ه،  و��ستخد�مه���م 
و��ستخد�م���ه. و�أ�س���ارت �لنتائج �إىل �أن �ملعلمني لديهم معرف���ة كافية بتحليل �ل�سلوك 
�لتطبيق���ي �إل �أن معلمي �لرتبي���ة �خلا�سة ميلكون م�ستوى �أعلى من �ملعرفة بتحليل 
�ل�سل���وك �لتطبيق���ي م���ن معلم���ي �لتعلي���م �لع���ام، كم���ا �أن هن���اك عالق���ة �إيجابية بني 
م�ست���وى معرف���ة �ملعلمني بتحليل �ل�سل���وك �لتطبيقي و��ستخد�مهم ل���ه،و�أن �ملعلمني 
�لذين يعرفون �سخ�سًا يعاين من ��سطر�ب طيف �لتوحد كانو� �أكر معرفة بتحليل 
�ل�سلوك �لتطبيقي من �لأ�سخا�س �لذين ل يعرفون �أ�سخا�سًا لديهم ��سطر�ب طيف 

�لتوحد. 

وهدف���ت در��س���ة �لعاي���د )2011( �إىل قيا����س معرف���ة معلمي �لرتبي���ة �خلا�سة 
ومعلم���ي �لتعلي���م �لع���ام و�ملر�سدي���ن ب���الأردن بال�سرت�تيجي���ات �مل�ستخدم���ة لتعدي���ل 
�ل�سل���وك، و�ملقارن���ة بينه���م على م�ستوى �ملعرف���ة. وظهر من خالل �لنتائ���ج �أن جميع 
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�مل�سارك���ني لديه���م م�ستوى متدِن من �ملعرفة يف ه���ذ� �ملجال؛ �إل �أن هناك فروقًا ذو�ت 
دلل���ة و��سح���ة بني معلم���ي �لرتبية �خلا�س���ة، ومعلمي �لتعليم �لع���ام ل�سالح معلمي 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة. كم���ا �ت�س���ح –�أي�سً���ا– �أن �ملر�سدي���ن �لطالبيني ميتلك���ون معرفة 
�أكر من معلمي �لتعليم، بينما ل توجد فروق بينهم وبني معلمي �لرتبية �خلا�سة.
وق���ام �ل���ز�رع )2012( بتقيي���م م�ستوى معرفة معلمي �لط���الب ذوي ��سطر�ب 
طيف �لتوحد مبدينة جدة بالأ�ساليب �مل�ستخدمة لتعديل �سلوكيات �لطالب، وقيا�س 
�أثر متغر �جلن�س، و�ملوؤهل �لعلمي على تلك �ملعرفة. و�أ�سار �لباحث �إىل �أن �مل�ساركني 
�أظه���رو� معرف���ة جي���دة بتلك �لأ�سالي���ب، حيث ج���اءت باملرتب���ة �لأوىل �أ�ساليب تقوية 
�ل�سل���وك �مل�ستهدف، ويف �ملرتبة �لثاني���ة �أ�ساليب تقليل �ل�سلوك �مل�ستهدف، �أما �ملرتبة 
�لأخ���رة فكان���ت للمبادئ �لعامة لتعديل �ل�سل���وك. وعالوة على ذلك ظهر فروق بني 
�مل�ساركني �لذكور و�لإناث على �ملبادئ �لعامة و�أ�ساليب �لتقوية، وذلك ل�سالح �لإناث، 
بينم���ا مل توج���د ف���روق بني �مل�ساركني عل���ى �أ�ساليب �لتقليل، كم���ا ل توجد فروق بني 

�مل�ساركني تعزى ملتغر �ملوؤهل �لعلمي ومتغر �خلربة. 

وهدف���ت در��سة �ل�سمادي و�لعوي���دي )2010( �إىل قيا�س معرفة �أولياء �لأمور 
مبه���ار�ت تعدي���ل �ل�سل���وك، و�لتع���رف عل���ى �حلاج���ات �لتدريبي���ة لهم يف ه���ذ� �ملجال، 
وتكون���ت عينة �لدر��س���ة من 151ويل �أمر )50�أبًا 101�أمًا(، وبينت �لنتائج �أن معرفتهم 
مبه���ار�ت تعدي���ل �ل�سل���وك متو�سط���ة، ول يوج���د فروق ب���ني �مل�ساركني عل���ى م�ستوى 
�ملعرف���ة باأ�سالي���ب ه���ذ� �ملج���ال تعزى ملتغ���ر �مل�ستجي���ب )�لأب، �أو �لأم(، ن���وع �لإعاقة، 
وعم���ر �لطف���ل، �إل �أن���ه يوج���د ف���روق بينه���م تع���زى ملتغ���ر �مل�ست���وى �لتعليم���ي، حيث 
�أظه���رت �لنتائ���ج وجود ف���روق –فقط– بني �لأمي و�حلا�سل عل���ى �سهادة �ملاج�ستر، 
وذلك ل�سالح حامل �سهادة �ملاج�ستر. كما �أظهرت �لنتائج �حلاجة �لتدريبية لأولياء 

�لأمور يف عدد من �ملهار�ت كالأق�ساء، و�لإطفاء، و�لتعميم.

ولأهمي���ة ��ستخ���د�م فني���ات حتليل �ل�سل���وك �لتطبيقي قام ع���دد من �لباحثني 
بدر��س���ة فعالي���ة برنامج تدريبي يف زيادة وعي �مل�ساركني بفنيات هذ� �ملجال، �أو در��سة 
�أث���ره يف تقلي���ل �ل�سلوكي���ات غ���ر �ملقبولة لدى �لط���الب. ومن تلك �لدر��س���ات در��سة 
�خلطي���ب )2004( �لت���ي �سع���ت �إىل تقيي���م فعالية برنام���ج تدريبي �سلوك���ي يف تطوير 
م�ست���وى معرف���ة معلمي �لطالب ذوي �لإعاق���ة �لفكرية باملب���ادئ �لعامة للتعامل مع 
�سلوكي���ات �لأطف���ال، وفنيات زيادة وخف����س �ل�سلوك �مل�ستهدف. وق���د �أظهرت �لنتائج 
�أن هن���اك فروق بني �ملجموع���ة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة فيما يتعلق مب�ستوى 

�ملعرفة بتلك �لأ�ساليب ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية. 
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ويف در��س���ة مماثل���ة، قام �خلطيب )2005( بدر��سة لقيا�س �أثر برنامج تدريبي 
جمع���ي عل���ى م�ستوى معرف���ة معلمي �لط���الب ذوي �لإعاقة �لفكري���ة يف دول جمل�س 
�لتع���اون �خلليج���ي بال�سرت�تيجيات �مل�ستخدمة لتعديل �سلوك طالبهم. ومن خالل 
�لنتائ���ج تب���ني �أن �لربنام���ج �لتدريبي كان ل���ه �أثر يف زيادة م�ست���وى معرفة �مل�ساركني 
بتلك �ل�سرت�تيجيات. كذلك بينت �لنتائج �أن هناك فروقًا بني �مل�ساركني تعزى ملتغر 
�ملوؤهل �لعلمي، وذلك ل�سالح �ملوؤهل �لعلمي �لأعلى، يف حني مل يكن هناك فروق ذو�ت 

دللة �إح�سائية بني �مل�ساركني تعزى ملتغر �جلن�س، �أو �خلربة �لتدري�سية.

و�سع���ت در��س���ة �أب���و �سي���ف )2012( �إىل تقيي���م فعالية برنامج تدريب���ي يف زيادة 
م�ستوى معرفة معلمي �لطالب ذوي �لإعاقة �لفكرية باملبادئ و�لأ�ساليب �مل�ستخدمة 
للتعامل مع �سلوكيات طالبهم، وقيا�س �أثر متغر �جلن�س، و�ملوؤهل �لعلمي، و�خلربة 
�لتدري�سي���ة على م�ستوى معرفة �مل�ساركني. وبين���ت �لنتائج فعالية �لربنامج يف زيادة 
م�ست���وى �ملعرفة لدى �مل�ساركني، و�أن هن���اك فروقًا بني �مل�ساركني تعزى ملتغر �ملوؤهل 
�لعلم���ي وذل���ك ل�سالح �ملوؤهل �لأعلى، يف حني �ت�سح �أنه ل يوجد فروق بني �مل�ساركني 

تعزى ملتغر �جلن�س و�سنو�ت �خلربة �لتدري�سية

وقّيم���ت �إل���ني (Allen, 2014) فعالي���ة برنامج تدريب���ي خمت�سر عن حتليل 
�ل�سل���وك �لتطبيق���ي يف تغي���ر �جتاه���ات معلم���ي �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة نح���و ��ستخ���د�م 
حتلي���ل �ل�سلوك �لتطبيق���ي. وبينت �لنتائج �أن �ملعدل �لع���ام لجتاهات �مل�ساركني نحو 
حتلي���ل �ل�سلوك �لتطبيقي قد تغرت من �جتاه���ات �سلبية �إىل �جتاهات �إيجابية بعد 
ح�سوره���م �لربنام���ج �لتدريبي، بل �أبدى �ملعلمون �مل�سارك���ون رغبة �أكرب يف ��ستخد�م 

حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي يف �مل�ستقبل.

ولقيا�س فعالية تدريب �ملعلمني على فنيات حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي يف خف�س 
�ل�سلوكي���ات �مل�ستهدف���ة، قام �خلطي���ب )2004ب( بدر��سة لتقييم �أث���ر برنامج تدريبي 
�سلوك���ي يف خف����س �ل�سل���وك �لع���دو�ين و�لفو�س���وي و�لنمطي للط���الب ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة، وتكون���ت عينة �لدر��سة من 81 طالبً���ا، حيث �سمت �ملجموعة �لتجريبية 43 
طالبً���ا و�سم���ت �ملجموعة �ل�سابطة38 طالبً���ا، وتر�وحت درج���ة �لإعاقة للطالب بني 
ب�سيط���ة و�سديدة. و�أظهرت �لنتائج وجود فروق بني �ملجموعة �لتجريبية و�ل�سابطة 
فيما يتعلق بال�سلوك �لفو�سوي و�لعدو�ين و�لنمطي ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية. 

ويف در��سة مماثلة، قام جري (Grey, 2005) بتقييم فعالية برنامج تدريبي 
ع���ن حتلي���ل �ل�سل���وك �لتطبيق���ي يف تغي���ر تك���ر�ر ح���دوث عدٍد م���ن �ل�سلوكي���ات غر 
�ملقبولة كال�سر�خ، و�ل�سرب، وغرها. وتكونت عينة �لدر��سة من )11( معلمة تربية 
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خا�س���ة مل ي�سب���ق ل���ه ناأخذ مقرر عن حتلي���ل �ل�سلوك �لتطبيقي، وق���د ُقدم �لربنامج 
�لتدريب���ي له���ن خ���الل �سبعة �سهور، وبو�ق���ع )90( �ساعة تدريبية بعده���ا قام �ملعلمات 
�مل�سارك���ات بتطبي���ق �لتقيي���م �لوظيفي لل�سل���وك، وت�سميم خطة �سلوكي���ة لكل طالب 
لدي���ه ��سط���ر�ب طيف توح���د. و�أظهرت �لنتائ���ج �أن �مل�سارك���ات يف �لربنامج �لتدريبي 
ك���ن ق���ادر�ت على �إحد�ث تغي���ر يف تكر�ر حدوث �ل�سلوكي���ات �مل�ستهدفة للطالب ذوي 
��سطر�ب طيف �لتوحد بن�سبة 80٪، كما �أظهرت نتائج ��ستطالع �آر�ء �ملعلمات و�أولياء 
�لأم���ور ع���ن �لربنام���ج �لتدريب���ي �أن هن���اك �أثرً���ا �إيجاّبيً���ا للربنام���ج �لتدريب���ي عل���ى 

�لطالب، وعلى �لبيئة �لتعليمية.

اإجراءات البحث:
منهج البحث:1 1)

��ستخ���دم �ملنه���ج �لو�سف���ي يف �لبحث �حل���ايل ملنا�سبت���ه لالأهد�ف �لت���ي ي�سعى 
�لباحث لتحقيقها. 

جمتمع البحث وعينته:1 2)
ي�سمل جمتمع �لدر��سة جميع طالب وطالبات �لتدريب �مليد�ين بكلية �لرتبية 
بجامع���ة �ملل���ك �سع���ود للف�س���ل �لدر��س���ي �لأول م���ن �لع���ام �لدر��س���ي 1435 – 1436 ه� 
و�لبالغ عددهم )458( طالبًا وطالبة. وتكونت عينة �لدر��سة من جميع �أفر�د جمتمع 
�لدر��سة، حيث �أر�سلت �ل�ستبانة جلميع طلبة �لتدريب �مليد�ين، و�أجاب )123( طالبًا 
وطالبة، بن�سبة )27٪( من �إجمايل طالب وطالبات �لتدريب �مليد�ين. و�جلدول )1( 

يو�سح و�سف �لعينة بناءً على متغر�ت �لدر��سة.

جدول )1(
و�صف العينة بناء على متغريات الدرا�صة

النسبة المئويةالتكرارالمتغيراتم

الجنس1
7662ذكر

4738	نثى

التخصص2
5746تربية خاصة

6654األقسام األخرى

3
دراسة مادة عن فنيات 
تحليل السلوك التطبيقي

8872نعم

3528ال
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اأدوات البحث1 3)

مقيا�س فنيات حتليل ال�سلوك التطبيقي اأ1 
ق���ام �لباح���ث باإعد�د �ملقيا�س بع���د مر�جعته لأدبيات �لرتبي���ة �خلا�سة،وبع�س 
�ملقايي�س �لأجنبية و�لعربية ذو�ت �لعالقة مبو�سوع فنيات حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي 
(Al–Hiary, 2006; Cooper, et al., 2007; Randazzo, 2011). ولق���د 
تّكون �ملقيا�س من ثالثة �أجز�ء، حيث ميثل �جلزء �لأول �لبيانات �لأولية للم�ساركني 
وه���ي �جلن�س، و�لتخ�س����س، ومدى در��سة مادة عن فنيات حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي، 
بينم���ا تّك���ون �جل���زء �لث���اين م���ن �ملقيا����س م���ن حمورين:�ملح���ور �لأول يتعل���ق بقيا�س 
م�ست���وى معرف���ة �لطلب���ة �ملعلم���ني بفني���ات حتلي���ل �ل�سل���وك �لتطبيقي و�س���م ثالثة 
�أبع���اد، وه���ي فني���ات زي���ادة �ل�سل���وك �ملقب���ول، وفني���ات تقلي���ل �ل�سل���وك غ���ر �ملقب���ول، 
وفني���ات مالحظ���ة �ل�سل���وك �مل�ستهدف.و��ستمل���ت ه���ذه �لأبع���اد �لثالث���ة ب�سورته���ا 
�لنهائي���ة متتالي���ة عل���ى 14، 12، 4 فق���ر�ت بالرتتيب. ومت �لإجابة عل���ى فقر�ت �ملحور 
�لأول م���ن خ���الل و�س���ع د�ئرة على �خليار �ل�سحيح حيث يح�س���ل �مل�سارك على درجة 
و�ح���دة على �لإجاب���ة �ل�سحيحة، و�سفر عل���ى �لإجابة غ���ر �ل�سحيحة،وبذلك تكون 
�أعل���ى درج���ة ممك���ن �أن يح�س���ل عليها �مل�س���ارك 30 و�أقل درج���ة �سفر. ورك���زت فقر�ت 
�ملح���ور �لث���اين عل���ى قيا�س مدى حما����س �مل�ساركني ل�ستخد�م فني���ات حتليل �ل�سلوك 
�لتطبيق���ي، وتك���ون من �حلما�س ل�ستخ���د�م فنيات زيادة �ل�سل���وك �ملقبول، و�حلما�س 
ل�ستخ���د�م فنيات تقليل �ل�سلوك غر �ملقب���ول، و�حلما�س ل�ستخد�م فنيات مالحظة 
�ل�سل���وك �مل�سته���دف. و�أجاب �مل�ساركون عليه من خ���الل �ختيار متحم�س جد� )خم�س 
درجات(،متحم����س )�أرب���ع درجات(،متو�س���ط �حلما�س )ث���الث درجات(،غر متحم�س 

)درجتني(،وغر متحم�س جد� )درجة و�حدة(. 

ومت �عتم���اد 90٪ فم���ا ف���وق كم�ست���وى مع���ريف ع���اٍل ج���د�، وم���ن 89٪ �إىل ٪80 
كم�ست���وى مع���ريف ع���اٍل، وم�ست���وى مع���ريف متو�س���ط مل���ن ت���رت�وح ن�سبته ب���ني 79٪ �إىل 
65٪، بينم���ا يك���ون �مل�ست���وى �ملعريف منخف�سًا ملن ت���رت�وح ن�سبتهم ب���ني 64٪ �إىل ٪50، 
ومنخف�سً���ا جد� �إذ� ق���ل م�ستو�هم �ملعريف عن 50٪، وذلك متا�سيا مع �لتقدير�ت �لتي 

يح�سل عليها طالب �لكلية يف كل مقرر. 

ح�ساب الثبات:
مت �لتحق���ق م���ن ثبات �ملقيا�س م���ن خالل ح�ساب معامل �ألف���ا كرونباخ، وبينت 
�لنتائج �أن �ملقيا�س يتمتع بدرجة جيدة من �لثبات، حيث كانت درجة �لثبات للمقيا�س 
)0.669( يف حني كانت درجة �لثبات للمحور �لأول )0.745(،بينما كانت درجة �لثبات 

للمحور �لثاين )0.762(. 
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�سدق املحكمني:
ق���ام �لباح���ث بعر����س �ملقيا����س ب�سورت���ه �لأولي���ة عل���ى �ستة م���ن �أع�س���اء هيئة 
�لتدري����س بق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة بجامعة �ملل���ك �سع���ود، وذلك للتع���رف على مدى 
و�س���وح عب���ار�ت �لأد�ة، ومنا�سبتها لأه���د�ف �لدر��سة، و�رتباط �لفق���ر�ت بالبعد �لذي 
تنتم���ي �إلي���ه. و�تف���ق 80٪ م���ن �ملحكم���ني عل���ى مالءم���ة �لفق���ر�ت لأه���د�ف �لدر��سة، 
وللبع���د �لت���ي تنتمي �إلي���ه، مع �ق���رت�ح �إجر�ء بع����س �لتعديالت على بع����س �لفقر�ت 

لزيادة و�سوحها، ومت �إجر�ء �لتعديالت �لالزمة بناء على مالحظات �ملحكمني. 

االت�ساق الداخلي:
ق���ام �لباح���ث بقيا����س �لت�س���اق �لد�خل���ي للمقيا����س م���ن خ���الل ح�س���اب مدى 
�رتباط فقر�ت كل بعد بالدرجة �لكلية للبعد، وقد �أظهرت نتائج �ملحور �لأول �ملتمثل 
يف م�ست���وى معرف���ة فني���ات حتليل �ل�سل���وك �لتطبيقي باأن جميع فق���ر�ت �لبعد �لأول 
�خلا�س���ة بزي���ادة �ل�سل���وك �ملقب���ول مرتبط���ة بالدرج���ة �لكلي���ة للبع���د حي���ث تر�وحت 
معامالت �لرتباط بني )0.202- 0.575( وجميعها د�لة �إح�سائيًا عند م�ستوى 0.05، 
با�ستثناء ثالث فقر�ت، وقد مت ��ستبعادها لعدم وجود �رتباط د�ل �ح�سائيًا بينها، وبني 
�لدرج���ة �لكلي���ة للبعد. يف ح���ني بينت �لنتائج �أن جميع فق���ر�ت �لبعد �لثاين �خلا�سة 
بتقلي���ل �ل�سل���وك غ���ر �ملقبول له���ا �رتباط د�ل �إح�سائي���ا بالدرجة �لكلي���ة للبعد عند 
م�ست���وى 0.05، حي���ث تر�وحت معامالت �لرتباط ب���ني)0.201- 0.727(. ومت ح�ساب 
�رتب���اط فقر�ت �لبع���د �لثالث �ملرتبطة مبالحظة �ل�سلوك �مل�ستهدف بالدرجة �لكلية 
للبع���د، وظه���ر وج���ود �رتباط قوي ب���ني فقر�ت �لبع���د و�لدرجة �لكلية ل���ه، وتر�وحت 
معام���الت �لرتب���اط ب���ني )0.538- 0.698(، وجميعه���ا د�ل���ة �إح�سائي���ا عن���د م�ستوى 
)0.01(. �أخرً���ا �أظه���رت �لنتائج للمح���ور �لثاين �ملتمثل باحلما����س ل�ستخد�م فنيات 
حتلي���ل �ل�سل���وك �لتطبيقي �أن هن���اك �رتباطًا ب���ني جميع �لفق���ر�ت، و�لدرجة �لكلية، 
حيث تر�وحت معامالت �لرتباط بني )0.811- 0.842(، وجميعها د�لة �إح�سائيًا عند 
م�ست���وى )0.01( ، كم���ا مت –�أي�سًا– ح�ساب �رتباط �لأبعاد بالدرجة �لكلية للمقيا�س، 
و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل �أن معام���الت �لرتب���اط تر�وح���ت م���ا ب���ني )0.617- 0.802(، 

وجميعها د�لة �إح�سائيًا عند م�ستوى 0.01.

االأ�ساليب االإح�سائية1 4)
بع���د تطبيق �لدر��سة مت �دخال بيان���ات �ملقيا�س �إىل برنامج SPSS و��ستخد�م 

�ملعاجلات �لإح�سائية �لآتية لتحليلها و��ستخر�ج نتائجها:
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�لإح�س���اء�ت �لو�سفي���ة م���ن تك���ر�ر�ت ون�س���ب مئوي���ة، وذل���ك لقيا����س م�ستوى ( 1)
معرفة �مل�ساركني بفنيات حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي

(2 ) (Independent Samples T– Test) ختب���ار)ت( للمجموع���ات �مل�ستقل���ة�
ملقارن���ة �ملتو�سط���ات عن���د م�ست���وى �لدلل���ة )0.05(،وذل���ك للك�س���ف ع���ن �أث���ر 
متغ���ر�ت �لدر��س���ة )�جلن����س، �لتخ�س����س، ودر��س���ة م���ادة ع���ن فني���ات حتلي���ل 
�ل�سل���وك �لتطبيق���ي( يف م�ست���وى معرف���ة �مل�سارك���ني بفني���ات حتلي���ل �ل�سلوك 

�لتطبيقي
معام���ل �لرتباط �لب�سيط لربي�سون وذل���ك للك�سف عن �لعالقة بني م�ستوى ( 3)

معرفة �مل�ساركني بفنيات حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي وحما�سهم ل�ستخد�م تلك 
�لفنيات.

نتائج البحث ومناق�ستها:
ما م�ستوى معرفة الطلبة املعلمني بفنيات حتليل ال�سلوك التطبيقي؟1 1)

لالإجاب���ة عل���ى ه���ذ� �ل�س���وؤ�ل مت ح�س���اب �لتكر�ر�ت،و�لن�سب �ملئوي���ة لالإجابات 
�ل�سحيح���ة للم�سارك���ني عل���ى �ملقيا�س ككل، وعلى �لبعاد �لثالث���ة. جدول )2( يو�سح 

م�ستوى معرفة �مل�ساركني بفنيات حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي على �ملقيا�س ككل. 

جدول )2(
م�صتوى معرفة امل�صاركني بفنيات حتليل ال�صلوك التطبيقي على املقيا�س ككل

المتغير
عدد 

المشاركين
عدد 

الفقرات
النسبة المئويةالتكرار

12330176247.7مستوى المعرفة بفنيات تحليل السلوك التطبيقي

ي�سر جدول )2( �إىل �أن ن�سبة معرفة �لطلبة �ملعلمني بفنيات حتليل �ل�سلوك 
�لتطبيق���ي على �ملقيا�س ككل )47.7 ٪(، وهذ� ي�سر �إىل �أن م�ستوى معرفة �مل�ساركني 

بفنيات حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي منخف�سة جد�.

وميك���ن تف�سره���ا ب���اأن �مل���و�د �ملق���ررة عل���ى �لط���الب يت���م �لرتكي���ز فيه���ا على 
خ�سائ����س �لتالميذ، وطرق �لتدري�س �لعامة للمهار�ت �لأكادميية مع �إعطاء �هتمام 
قلي���ل ملهار�ت �لتعام���ل مع �ل�سلوكيات �ملقبولة، وغر �ملقبولة �جتماعيا د�خل �ل�سف، 
وبالتايل يكون تركيز طالب كلية �لرتبية من�سبًا على طرق تعليم �لتالميذ �ملحتوى 
�لدر��س���ي، و��ستخ���د�م �لو�سائ���ل �لتعليمية للو�سول �إىل ذلك �له���دف، مع عدم �إعطاء 
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�هتم���ام كب���ر للتع���رف على ط���رق �لتعام���ل م���ع �سلوكي���ات �لتالمي���ذ ذوي �لإعاقات، 
وم�سكالته���م �ل�سلوكي���ة د�خ���ل �ل�س���ف. كم���ا ميكن لنا تف�س���ر هذه �لنتيج���ة وربطها 
بطريقة تدري�س �أع�ساء هيئة �لتدري�س للمو�د �ملتعلقة بطرق �لتعامل مع �ل�سلوكيات 
د�خ���ل �ل�س���ف، حيث قد يركز �لبع����س على حفظ �لطالب للمعلوم���ات و��سرتجاعها 
عن���د �لختب���ار، وع���دم �إعطاء �أهمي���ة كبرة لإتاح���ة �لفر�سة للط���الب لتطبيق ما مت 
تعلم���ه خ���الل ذل���ك �ملقرر، مم���ا يرتتب علي���ه ن�سيان �لط���الب للمعلومات �ل���و�ردة يف 

�ملقرر بعد �لنتهاء منه مبا�سرة. 

وعن���د مقارن���ة ن�سب���ة معرف���ة �لطلب���ة �ملعلم���ني على �لأبع���اد �لثالث���ة جند �أن 
�مل�سارك���ني يعرف���ون فني���ات خف����س �ل�سلوك غر �ملقب���ول �أكر من �لفني���ات �لأخرى، 
حي���ث ج���اءت يف �ملرتب���ة �لأوىل بن�سب���ة 53.1٪، ويليه���ا يف �ملرتب���ة �لثانية فني���ات زيادة 
�ل�سل���وك �ملقب���ول بن�سب���ة 44.88٪، بينم���ا ج���اء يف �ملرتب���ة �لأخ���رة فني���ات مالحظ���ة 
�ل�سل���وك �مل�سته���دف بن�سب���ة 41.65٪. ج���دول )3( يعر����س م�ستوى معرف���ة �مل�ساركني 

بفنيات حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي بناء على تلك �لأبعاد.

جدول )3(
م�صتوى معرفة امل�صاركني بفنيات حتليل ال�صلوك التطبيقي 

بناء على الأبعاد الثالثة

عدد المشاركينالبعد
عدد 

الفقرات
النسبة المئويةالتكرار

1231278453.1تقليل السلوك غير المقبول

1231477344.88زيادة السلوك المقبول

123420541.65مالحظة السلوك المستهدف

وميك���ن تف�س���ر ذلك ب���اأن �ملق���رر�ت �لتي ُتعن���ى بط���رق �لتعامل م���ع �سلوكيات 
�لط���الب ق���د تركز–ب�سك���ل كب���ر– عل���ى �ل�سلوكي���ات غر �ملقبول���ة �جتماعي���ا، بينما 
�عط���ت �هتمام���ا �أق���ل لكيفي���ة زي���ادة �ل�سلوكي���ات �ملنا�سب���ة؛ ل���ذ� ف���اإن �مل�سارك���ني ز�دت 
معرفته���م بفنيات تقلي���ل �ل�سلوك �لغر مقبول �جتماعيا �أكر من �لفنيات �لأخرى. 
وي���ربز تف�س���ر �آخر لهذه �لنتيجة، وه���و �أن �ل�سلوكيات غر �ملقبولة توؤثر على عملية 
�لتعل���م د�خ���ل �ل�س���ف مل���ا قد حتدثه م���ن فو�س���ى، �أو ت�ستي���ت �نتباه �لط���الب، مما قد 
يرتت���ب علي���ه �هتم���ام �أكرب م���ن �لطال���ب �ملعلم بكيفي���ة �سبطه���ا، �لأمر �ل���ذي �ساهم 
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يف زي���ادة م�ست���وى معرفت���ه بتلك �لفنيات مقارن���ة بالفينات �لأخ���رى، و�لتي قد تلقى 
�هتمامًا �أقل نظر� لعدم ت�سو�سيها على عملية �لتعلم.

هل هناك فروق ذات داللة اإح�س�ائية عند م�س�توى)0.0 بني متو�سط درجات الطلبة 1 2)
املعلمني على معرفتهم بفنيات حتليل ال�سلوك التطبيقي تعزى ملتغري اجلن�س؟

لالإجاب���ة ع���ن ه���ذ� �ل�س���وؤ�ل مت ��ستخد�م �ختب���ار “ت” للمجموع���ات �مل�ستقلة، 
وجاءت �لنتائج كما هو مو�سح يف �جلدول )4(.
جدول )4(

نتائج اختبار "ت" للك�صف عن دللة الفروق بني متو�صطات درجات الذكور والإناث على 
مقيا�س م�صتوى معرفة فنيات حتليل ال�صلوك التطبيقي

مستوى الداللةقيمة تاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالمتغير

7612.644.97ذكر
4.53–0.000

4717.045.61انثى

ت�س���ر �لنتائ���ج يف �جل���دول )4( �إىل وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة عن���د 
م�ست���وى )0.01( بني �مل�ساركني بني متو�سط���ات درجات �لذكور ودرجات �لإناث وذلك 
ل�سال���ح �لإناث.ويرج���ع �لباحث ذل���ك �إىل �أن �لإناث �أكر حر�س���ا و�هتمامًا بالرتبية 

وطرق �لتعامل مع �مل�سكالت �ل�سلوكية.

ه�ل هن�اك ف�روق ذات دالل�ة اإح�س�ائية عن�د م�س�توى )0.0 ب�ني متو�س�ط درج�ات 1 3)
الطلبة املعلمني على معرفتهم بفنيات حتليل ال�س�لوك التطبيقي تعزى ملتغري 

التخ�س�س؟

لالإجاب���ة ع���ن ه���ذ� �ل�س���وؤ�ل مت ��ستخد�م �ختب���ار “ت” للمجموع���ات �مل�ستقلة، 
وجاءت �لنتائج كما هو مو�سح يف �جلدول )5(.
جدول )5(

 نتائج اختبار "ت" للك�صف عن دللة الفروق بني متو�صطات درجات امل�صاركني من ق�صم 
الرتبية اخلا�صة والأق�صام الأخرى على مقيا�س م�صتوى معرفة فنيات حتليل ال�صلوك التطبيقي

المتوسط الحسابيالعددالمتغير
االنحراف 
المعياري

مستوى الداللةقيمة ت

5717.334.70تربية خاصة
6.330.000

6611.725.05تخصص اخر
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ت�س���ر �لنتائ���ج يف �جل���دول )5( �إىل وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة عن���د 
م�ست���وى )0.01( ب���ني �مل�ساركني من ق�سم �لرتبية �خلا�س���ة و�لأق�سام �لأخرى، وذلك 

ل�سالح �مل�ساركني من ق�سم �لرتبية �خلا�سة. 

وتبدو هذه �لنتيجة منطقية نوعا ما، حيث �إن �ملخت�سني يف �لرتبية �خلا�سة 
�سب���ق و�أن در�س���و� عددً���ا من �ملق���رر�ت �لتي تطرق���ت �إىل عدد من �لفني���ات �مل�ستخدمة 
يف حتلي���ل �ل�سل���وك �لتطبيقي وذلك للتعامل مع �لتالمي���ذ ذوي �لإعاقات ب�سكل عام، 
و�لط���الب ذوي ��سط���ر�ب طي���ف �لتوح���د ب�سكل خا�س، ل���ذ� جن���د �أن معرفتهم كانت 
�أعل���ى م���ن �لأق�س���ام �لأخ���رى �لذي���ن قد يك���ون �إعد�ده���م مقت�سرً���ا فقط عل���ى فنيات 
�لتعزيز و�لعقاب، �لتي يعرفها غالبية �ملهتمني بالرتبية، لكنهم قد يجهلون �لفنيات 

�لأخرى لتحليل �ل�سلوك �لتطبيقي. 

هل هناك فروق ذات داللة اإح�س�ائية عند م�س�توى )0.0بني متو�سط درجات الطلبة 1 4)
املعلمني على معرفتهم بفنيات حتليل ال�س�لوك التطبيقي تعزى ملتغري درا�س�ة 

مادة عن فنيات حتليل ال�سلوك التطبيقي؟

لالإجاب���ة عل���ى هذ� �ل�س���وؤ�ل مت ��ستخ���د�م �ختبار “ت” للمجموع���ات �مل�ستقلة، 
وجاءت �لنتائج كما هو مو�سح يف �جلدول )6(.

جدول )6( 
نتائج اختبار "ت" للك�صف عن دللة الفروق بني متو�صطات درجات امل�صاركني الذين �صبق 

لهم درا�صة مادة عن فنيات حتليل ال�صلوك التطبيقي والذين مل ي�صبق لهم درا�صتها على مقيا�س 
م�صتوى معرفة فنيات حتليل ال�صلوك التطبيقي 

العددالمتغير
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

مستوى الداللةقيمة ت

درس مادة عن فنيات تحليل 
السلوك التطبيقي

8815.435.46

3.62000.
لم يدرس مادة عن فنيات تحليل 

السلوك التطبيقي
3511.545.22711

ت�س���ر �لنتائ���ج يف �جل���دول )6( �إىل وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة عن���د 
م�ستوى )0.05( بني �مل�ساركني �لذين �سبق لهم در��سة مادة عن فنيات حتليل �ل�سلوك 
�لتطبيق���ي، و�لذي���ن مل ي�سبق لهم در��سة مادة عن فني���ات حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي، 
وذل���ك ل�سال���ح �مل�سارك���ني �لذي���ن �سب���ق له���م در��سة م���ادة عن فني���ات حتلي���ل �ل�سلوك 
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�لتطبيقي. وهذه �لنتيجة توؤكد على �أهمية تدري�س مادة، �أو عدد من �ملو�د عن حتليل 
�ل�سل���وك �لتطبيق���ي يف رفع �لوعي بفني���ات �لتعامل مع �ل�سلوكي���ات �مل�ستهدفة. �أي�سا 
توؤك���د �لنتيجة �أنه ينبغ���ي �أن تركز عملية تدري�س هذه �ملقرر�ت على �جلانب �لنظري 
و�لتطبيق���ي دون �لرتكي���ز عل���ى �أحدهما على ح�س���اب �لآخر. فالرتكي���ز على �جلانب 
�لنظري قد ي�ساهم يف تخريج عدد من �ملعلمني �لذين لديهم �ملعرفة �لكافية،ولكنهم 
غ���ر قادري���ن عل���ى تطبيقه���ا و�ل�ستف���ادة منها، كم���ا �أن �لرتكي���ز عل���ى �لتطبيق دون 
�لهتمام باجلانب �لنظري قد ي�ساهم يف عدم تطبيق تلك �لفنيات بال�سكل �ل�سحيح، 
وبالت���ايل تفق���د قيمته���ا، ل���ذ� فاجلمع ب���ني �جلان���ب �لنظ���ري و�لتطبيقي مه���م جدًا 

وي�ساهم يف زيادة �حتمالية �ل�ستفادة منها م�ستقبال.

هل هناك عالقة بني م�س�توى معرفة امل�ساركني بفنيات حتليل ال�سلوك التطبيقي 1 ))
وحما�سهم ال�ستخدام تلك الفنيات؟

لالإجاب���ة عل���ى ه���ذ� �ل�س���وؤ�ل مت ��ستخ���د�م معام���ل �رتب���اط بر�س���ون، وجاءت 
�لنتائج كما هو مو�سح يف �جلدول )7(.

جدول )7(
 معامل الرتباط بني م�صتوى معرفة امل�صاركني بفنيات حتليل ال�صلوك التطبيقي وحما�صهم 

ل�صتخدام تلك الفنيات ن= 123

المتغير
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

معامل االرتباط
مستوى 
الداللة

مستوى معرفة المشاركين بفنيات 
تحليل السلوك التطبيقي

14.325.62
**382.–000.

حماسهم الستخدام فنيات تحليل 
السلوك التطبيقي

5.432.05

** د�لة عند م�ستوى )0.01(

ت�سر �لنتائج يف �جلدول )7( �إىل وجود عالقة �رتباطية �سلبية د�لة �إح�سائية 
عند م�ستوى )0.01( بني م�ستوى معرفة �مل�ساركني بفنيات حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي 
وحما�سه���م ل�ستخ���د�م تلك �لفنيات، �أي �أنه كلما ز�د م�ستوى معرفة �ل�سخ�س بفنيات 

حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي قل حما�سه ل�ستخد�مها. 
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وميكن تف�سر هذه �لنتيجة باأن �لطالب عادة يتعلمون فنيات حتليل �ل�سلوك 
�لتطبيق���ي نظري���ا دون �لتدرب على ممار�سة تطبيقه���ا على حالت حقيقية، وبالتايل 
يظ���ن �لبع����س ب�سعوب���ة تطبي���ق ه���ذه �لفني���ات م���ع �لتالمي���ذ. م���ن هنا ت���ربز �أهمية 
تخ�سي�س مقرر يركز على �ملمار�سة �حلقيقة لفنيات حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي بد�يةً 
من جمع �ملعلومات عن �ل�سلوك �مل�ستهدف من خالل مالحظة ذلك �ل�سلوك يف �لبيئة 
�لطبيعي���ة، و�س���وؤ�ل �ملعلم���ني عن���ه، و�نتهاءً بتنفي���ذ برنامج �سلوك���ي متكامل على تلك 
�حلالة، وكتابة تقرير موجز عن �أبرز �ل�سعوبات �لتي و�جهتهم عند �لتنفيذ،وكيفية 
�لتعام���ل معه���ا يف �مل�ستقبل،ومث���ل هذ� �ملق���رر ي�ساعد يف زيادة حما����س معلمي ما قبل 
�خلدمة على ��ستخد�م فنيات حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي للتعامل مع �ل�سلوكيات �لتي 

تو�جههم د�خل �ل�سف. 

التو�سيات واملقرتحات البحثية
�لهتم���ام بزي���ادة معرفة طالب كلية �لرتبية بتحلي���ل �ل�سلوك �لتطبيقي من ( 1)

خ���الل تزويدهم مبقرر�ت تركز على �جلانب �لنظري لفنيات حتليل �ل�سلوك 
�لتطبيقي وكذلك �إعطاوؤهم �لفر�سة لتطبيق ما تعلموه حول حتليل �ل�سلوك 
�لتطبيقي على حالت حقيقية، بدلً من �لرتكيز على �جلانب �لنظري فقط

�أهمي���ة در��س���ة �لأ�سب���اب �لكامنة ور�ء قل���ة حما�س �لطلب���ة �ملعلمني، وذلك من ( 2)
خ���الل ��ستخ���د�م ط���رق �لبحث �لنوعي���ة و��ستخ���د�م �ملقابالت �ملفتوح���ة كاأد�ة 

جلمع �لبيانات.
�إج���ر�ء در��س���ات ملقارن���ة م�ست���وى معرفة ط���الب كلي���ة �لرتبية بجامع���ة �مللك ( 3)

�سع���ود بط���الب كلية �لرتبي���ة باجلامعات �لأخ���رى فيما يتعل���ق بفنيات حتليل 
�ل�سلوك �لتطبيقي.

�إج���ر�ء در��سة لقيا����س ومقارنة م�ستوى معرفة ط���الب ق�سم �لرتبية �خلا�سة ( 4)
يف �مل�س���ار�ت �ملختلف���ة مث���ل )�سعوبات تعل���م، توحد، �لإعاق���ة �لفكرية( بفنيات 

حتليل �ل�سلوك �لتطبيقي 
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امللخ�ص:
 يهدف �لبحث �حلايل �إىل تنمية جودة �حلياة لدى �لطالبات �لفائقات �أكادمييًا 
)�ملجموعة �لتجريبية( با�ستخد�م �لربنامج �لنف�سي �لإر�سادى �لديني ، و�لك�سف عن 
�لفروق �لد�لة �إح�سائيًا – �إن وجدت- بني �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة 
فى �لقيا�س �لبعدى على �ختبار جودة �حلياة لطالب �جلامعة. وحتقيقًا لهذ� �لهدف 
فق���د �أجري �لبحث على عينة قو�مها)14( طالبة فائقات �أكادمييا من طالب �لفرقة 
�لثاني���ة بكلي���ة �لرتبي���ة بال�سوي�س، حيث ق�سمت ه���ذه �لعين���ة �إىل)7( طالبات فائقات 
�أكادميي���ا ميثلن )�ملجموع���ة �لتجريبية( ومثله���ن)7( ميثلن )�ملجموع���ة �ل�سابطة( 
وذل���ك مبتو�سط عم���رى زمنى قدره )20،66( و�نحر�ف معي���ارى قدره )0،45(. وبعد 
تطبي���ق �ختب���ار ج���ودة �حلي���اة لط���الب �جلامع���ة عل���ى �ملجموعتني)�لقيا����س �لقبلى 
و�لقيا����س �لبع���دى و�لقيا����س �لتتبع���ى( للمجموع���ة �لتجريبي���ة و)�لقيا����س �لبعدى( 
للمجموع���ة �ل�سابطة، �أ�سفرت �لنتائج عن جناح �لربنامج �لإر�سادى �لنف�سي �لديني 
ف���ى تنمية ج���ودة �حلياة لدى �ملجموعة �لتجريبي���ة و��ستمر�رية فعاليته خالل فرتة 

�ملتابعة. 

الكلم��ات املفتاحي��ة: �لإر�س���اد �لنف�س���ي �لدين���ي �جلماع���ى، ج���ودة �حلي���اة، �لطالب���ات 
�لفائقات �كادمييًا.
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Effectiveness  of  religious  collective  counseling 
for overdeveloping quality of life for university 

students(females) academically talented

 The present study aims to: 1- Disclosure of the effectiveness 
of religious Counseling Programme for developing the quality of 
life for female students academically Talented (experimental group) 
2. Detection Statistically significant differences, if any, between the 
experimental group and the control group in the Test the quality 
of life for university students 3-disclosure of the effectiveness of 
religious Counseling Programme with the experimental group during 
the follow-up period. In order to achieve this objective study was 
conducted on a sample of (14) students academically talented from 
second-year students of the Faculty of Education in Suez, where this 
sample was divided into (7) students academically talented represent 
(experimental group) and like them (7) represent (the control group) 
and an average age of (20.66) and a standard deviation of (0.45) 
and after the application of the test the quality of life for university 
students on the two groups (pre test, post test and follow- up test)
for experimental group and (post test) control group, the results led 
to the success of the religious Counseling Program in developing 
the quality of life for the Group Experimental and continuity of its 
effectiveness during the follow-up period.

Key Words: Religious Counseling, Quality of life, Students 
academically talented.
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مقدمة:
 يع���د مفهوم ج���ودة �حلياة من �ملفاهيم �حلديثة �لت���ى تندرج حتت مظلة فرع 
جدي���د م���ن فروع عل���م �لنف�س هو علم �لنف����س �لإيجابى، هذ� �لعل���م �لذى يهدف �إىل 
تنمي���ة �جلو�ن���ب �لإيجابي���ة �لنف�سية ل���دى �لفرد؛ لذ� ف���اإن جودة �حلياة ه���ى �حتياج 
نف�س���ى �س���رورى يجب حت�سينه، �أو تنميته؛ حتى يتحقق لالإن�سان �ل�سعادة و�لرفاهية 
و�لتنع���م باحلي���اة. وف���ى هذ� �ل�س���دد ت�سر �سق���ر )2010 �أ( باأن مفهوم ج���ودة �حلياة 
ظه���ر ليت�سع وي�سمل مفهوم �ل�سحة �لنف�سية، ومفهوم �لتو�فق، و�لتفاوؤل بامل�ستقبل، 

و�ل�سعادة، و�لر�سا عن �حلياة، وذلك مت�سياَ مع �لنظرة �لإيجابية للحياة. 

 نظر� لأهمية هذ� �ملفهوم فى �لتوجهات �حلديثة فى علم �لنف�س فثمة �لعديد 
م���ن �لدر��س���ات �لنف�سية �لرتباطية �لتى قامت بدر��سة هذ� �ملفهوم مثل در��سة كاظم 
و�لبه���ادىل )2005( حي���ث �أ�س���ارت �لنتائج ب�سكل ع���ام �إىل �أن م�ستوى جودة �حلياة كان 
مرتفع���ا يف بعدي���ن من �أبعاد �جلودة هما: جودة �حلياة �لأ�سرية و�لجتماعية، وجودة 
�لتعليم و�لدر��سة، ومتو�سط يف بعدين، هما: جودة �ل�سحة �لعامة، وجودة �سغل وقت 
�لف���ر�غ، ومنخف����س يف ُبعدي���ن �أي�سًا، هم���ا: جودة �ل�سح���ة �لنف�سية، وج���ودة �جلانب 
�لعاطف���ي. كم���ا �أ�سارت �لنتائج �إىل وجود تاأث���ر د�ل �إح�سائيًا يف متغر �لبلد، و�لنوع، 
ويف �لتفاع���ل �لثنائ���ي بني �لن���وع و�لتخ�س�س، ويف �لتفاعل �لثالث���ي بني �لبلد و�لنوع 
و�لتخ�س����س عل���ى ج���ودة �حلياة؛ حيث ك���ان �لطلب���ة �لليبيني �أعلى يف ج���ودة �ل�سحة 
�لعام���ة، وج���ودة �لعو�ط���ف، يف ح���ني كان �لطلب���ة �لُعمانيني �أعلى يف ج���ودة �سغل وقت 
�لف���ر�غ و�إد�رت���ه، و�أما يف متغر �لنوع فقد كان �لذك���ور �أعلى يف جودة �ل�سحة �لعامة، 
وج���ودة �لعو�ط���ف، وج���ودة �سغل وقت �لف���ر�غ و�إد�رت���ه. �أما �لعالقة بني دخ���ل �لأ�سرة 
و�ملع���دل �لرت�كم���ي و�أبع���اد ج���ودة �حلياة، فق���د كانت غ���ر د�لة مع �لدخ���ل، ود�لة مع 
�ملع���دل �لرت�كم���ي يف ُبعدين، هما: ج���ودة �حلياة �لأ�سري���ة و�لجتماعية، وجودة �سغل 
وق���ت �لف���ر�غ و�إد�رت���ه وذل���ك لدى طلب���ة �جلامعة �لعماني���ني و�لليبيني. وف���ى در��سة 
عب���د �لوه���اب و�سن���د )2010( حي���ث تو�سل���ت نتائجها �إىل وج���ود �رتب���اط د�ل موجب 
ب���ني درج���ة �إدر�ك �لأبناء )ذك���ور- �إناث( جلودة �حلي���اة �لأ�سرية �لت���ى ت�سمل �لأبعاد: 
1- �لتفاع���ل �لأ�س���ري 2- �لو�لدية 3-�ل�سعادة �لنفعالية 4-�ملق���درة �ملادية(، و�لدرجة 
�لكلي���ة وفاعلية �لذ�ت لديه���م، كذلك وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سط درجات 
�لأبن���اء �لذك���ور ومتو�س���ط درجات �لإناث م���ن حيث �إدر�كه���م جلودة �حلي���اة �لأ�سرية 
وذل���ك ل�سال���ح �لإن���اث، وكذل���ك وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�سائيً���ا ب���ني متو�س���ط درج���ات 
�لأبن���اء مم���ن ينتم���ون �إىل م�ست���وى �جتماعى �قت�س���ادى منخف�س وم���ن ينتمون �إىل 
م�ست���وى �جتماع���ى �قت�س���ادى مرتفع من حي���ث درج���ة �إدر�ك جودة �حلي���اة �لأ�سرية 
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ل�سال���ح �ملجموع���ة ذ�ت �مل�ستوى �لجتماعى �لقت�سادى �ملرتفع لدى عينة من �لأبناء 
�ملر�هق���ني. وك�سف���ت نتائ���ج در��سة �أن���ور وعبد �ل�س���ادق )2010( عن ج���ود عالقة د�لة 
موجب���ة ب���ني �لت�سام���ح وجودة �حلي���اة و�لتف���اوؤل لدى ط���الب �جلامعة. كم���ا �أ�سفرت 
در��س���ة نعي�س���ة )2012( عن وجود م�ستوى مت���دٍن من جودة �حلياة �جلامعية، وكذلك 
ع���دم وجود عالقة د�ل���ة �إح�سائيًا بني دخل �لأ�سرة و�أبعاد ج���ودة �حلياة. ودر��سة عبد 
�لوهاب و�سند )2010( و�لتى �أظهرت وجود عالقة �إيجابية بني جودة �حلياة �لأ�سرية 
وفاعلي���ة �لذ�ت لدى �ملر�هقني. ودر��سة حممود و�جلماىل)2010( و مما �أ�سفرت عنه 
نتائجه���ا وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�سائيًا فى ج���ودة �حلياة ب���ني �لذكور و�لإن���اث ل�سالح 
�لذك���ور من ط���الب �جلامعة، كذلك وجود فروق د�ل���ة �إح�سائيًا فى جودة �حلياة بني 
�ملتفوقني و�ملتعرين در��سيًا، كذلك ميكن �لتنبوؤ بدللة �إح�سائية بجودة �حلياة من 
فعالي���ة �لذ�ت ل���دى طالب �جلامعة، ودر��س���ة �ل�سيد )2012( حي���ث تو�سلت �لدر��سة 
�إىل:1- وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�سائّيا بني �لطالب �ل�س���م �ملوهوب���ني، و�أقر�نهم �ل�سم 
غ���ر �ملوهوب���ني، عل���ى مقيا�س ج���ودة �حلي���اة بجمي���ع �أبعاده؛ وذل���ك يف �سال���ح �ل�سم 
�ملوهوب���ني تعزى ملتغر �ملوهبة2-وجود ف���روق د�لة �إح�سائّيا بني �لذكور و�لإناث من 
�ل�س���م �ملوهوب���ني، يف جميع �أبعاد ج���ودة �حلياة، وذلك يف �سالح �لذكور، فيما عد� ُبعد 
�لتقبل �لذ�تي؛ �إذ مل يت�سح وجود فروق د�لة �إح�سائّيا3- وجود عالقة �رتباطية د�لة 
موجب���ة، ب���ني جودة �حلياة، ومفهوم �ل���ذ�ت، لدى �ل�سم �ملوهوب���ني، ودر��سة �لدليمى 
وح�سن وعز�لدين وعبا�س)2012( و�لتى كان من �أهم نتائجها وجود عالقة �رتباطية 
معنوي���ة موجب���ة ب���ني تقدير �ل���ذ�ت وجودة �حلي���اة لدى طالب���ات �جلامع���ة بالعر�ق، 
ودر��س���ة مب���ارك )2012( حيث تو�سلت ه���ذه �لدر��سة �أن �لن�س���اء �ملتاأخر�ت فى �لزو�ج 
لي����س لديه���ن �سعور بجودة �حلياة وكذلك لي����س هناك فروقا د�لة �إح�سائيًا فى جودة 
على متغر �لعمر بينما ثمة فروق د�لة �إح�سائيًا فى جودة �حلياة على متغر �لعمل 
فالن�س���اء �لعام���الت �أق���ل �سعورًا بجودة �حلي���اة من ربات �لبي���وت، ودر��سة)طه،2013( 
حي���ث م���ن ب���ني ما �أظهرت���ه نتائج ه���ذه �لدر��سة ع���ن وجود ف���روق د�ل���ة �إح�سائيًابني 
متو�س���ط درجات �آباء �لأطفال �لعاديني و�آباء �لطفال �ل�سم و�أمهاتهم فى �لإح�سا�س 
بج���ودة �حلياة ل�سال���ح �آباء �لأطفال �لعاديني، وكذلك وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني 
متو�س���ط درج���ات �أمه���ات �لأطف���ال �لعاديني و�أمه���ات �لأطف���ال �ل�سم ل�سال���ح �أمهات 
�لأطف���ال �لعادي���ني، وف���ى در��س���ة �سيخ���ى)2014( فق���د �أظه���رت نتائ���ج ه���ذه �لدر��سة 
ع���ن وج���ود عالق���ة �رتباطية بني م�س���ادر طبيعة �لعم���ل �خلا�سة بالأ�ست���اذ �جلامعى 
وج���ودة �حلي���اة مبختلف �أبعادها)1- �لبعد �جل�سمى2- �لبعد �لنف�سى3- بعد م�ستوى 

�ل�ستقاللية4- بعد �لعالقات �لجتماعية5- بعد �لبيئة6- بعد �ملعتقد�ت �لدينية(.
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 و�ملتتب���ع للدر��س���ات �لنف�سي���ة �لتجريبي���ة ح���ول متغ���ر ج���ودة �حلي���اة فنجد 
ف���ى در��س���ة �لفق���ى)2013( حي���ث تو�سل���ت �لدر��س���ة �إىل فاعلي���ة �لربنام���ج �لإر�س���اد 
�لنف�س���ي �لدين���ي �مل�ستخ���دم يف تنمي���ة �لتو��سل �لجتماع���ي لدى مري�س���ات �سرطان 
در��س���ة  وف���ى  بالإيج���اب،  لديه���ن  �لأ�سري���ة  �حلي���اة  ج���ودة  عل���ى  �أث���ر  مم���ا  �لث���دي، 
من�س���ور و�أبو�ل�سع���ود)2013( فق���د تو�سل���ت �لدر��س���ة �إىل جن���اح �لربنام���ج �لتدريبى
)�لتعدي���ل �ملعرف���ى �ل�سلوك���ى( ف���ى حت�سني جودة �حلي���اة لدى عينة م���ن طالب ذوى 
�سعوبات �لتعلم ذ�ت �أعمار ترت�وح مابني)11-12(عامًا، وذلك بعد تطبيق �لربنامج. 
ودر��س���ة �لقط���اوى )2013( حي���ث تو�سل���ت �لدر��س���ة �إىل جن���اح �لربنام���ج �لتدريب���ى 
�لقائ���م على فني���ات: �ملحا�س���رة، و�ملناق�سة، و�لتعزي���ز، و�لنمذجة، و�حل���ث با�ستخد�م 

مو�قع “�لفي�س بوك” فى حت�سني جودة �حلياة للمر�هقني �ل�سم.

 وبناءًا على ما �سبق فاإن �لبحث �حلاىل ي�سعى �إىل تنمية جودة حياة �لفائقات 
�أكادمييً���ا من ط���الب �جلامعة با�ستخ���د�م برنامج قائم على �لإر�س���اد �لنف�سي �لديني 
�جلماع���ى وذلك فى �سوء �لدر��سات �لنف�سية �ل�سابقة وخا�سة در��سة �ل�سيد )2012(، 
ودر��س���ة �لفق���ي )2013( �للت���ان ترتبط���ان مبتغ���ر�ت �لدر��سة ب�سورة �سب���ه مبا�سرة. 
بالإ�ساف���ة �إىل �أن م���ن �أه���د�ف �لإر�س���اد �لنف�س���ي للمتفوق���ني عقيً���ا ب�سف���ة عام���ة هو 
�إ�سباع حاج���ات �ل�سح���ة �لنف�سي���ة مثل:  “حتقي���ق ج���ودة �حلي���اة وذل���ك م���ن خ���الل 
�حلاج���ات �لبيولوجية، و�لعالقات �لجتماعي���ة، و�ل�ستقر�ر �لأ�سرى و�لذى يعد من 
�أه���م �لأ�سب���اب ل�ستمر�ر �لتفوق” )غ���امن، 2015 ، ����س 202-203(، وذلك” باعتبار �أن 
�ملوهوب���ني و�ملتفوقني ث���روة وطنية ومن ثم فاإن تعليم ورعاي���ة �ملوهوبني و�ملتفوقني 
ميث���ل �أهمي���ة ك���ربى فى �أى جمتم���ع؛ من �أجل �لتغل���ب على �ل�سعوب���ات �لناجمة عن 

�لفاقد فى �ملو�هب، �أو نق�س رعاية وتدريب �ملو�رد �لب�سرية” )�سقر،2005�س50(. 

م�سكلة البحث:
 تنبث���ق �مل�سكل���ة م���ن خالل خ���ربة �سخ�سي���ة �أثن���اء در��سة �لباح���ث �حلاىل فى 
مرحل���ة �لثانوي���ة �لعام���ة و�لتحاقه بف�س���ل �لفائق���ني، حيث كان يت�س���م بع�س طالب 
هذه �لف�سول مب�ستوى متو�سط جلودة حياتهم وهذ� �حلال كان ينطبق على �لباحث 
�حل���اىل �إب���ان در��ست���ه ف���ى هذه �لف�س���ول؛ مما كان ل���ه �لأث���ر �ل�سلبى علي���ه م�ستقبالً 
حي���ث ك���ان ر�غب���اً ف���ى �للتح���اق بكلية عملية م���ن كليات �لقم���ة �إل �أن م�ست���وى جودة 
حيات���ه مل ي�ساع���ده فى ذلك؛ ومن ث���م فقد �سرع �لباحث �حلاىل �خلو�س فى م�سمار 
ه���ذ� �لبح���ث؛ هادف���اً تنمي���ة ج���ودة حي���اة �لطالب �لفائ���ق؛ لين���ال ق�سط���ا مرتفعًا من 
ه���ذه �جل���ودة )�لرتق���ى �إىل م�ستويات �أف�سل م���ن موؤ�سر�ت جودة �حلي���اة( متكنه من 
حتقيق ذ�ته كما هو خمطط لذلك فى جودة حياته ذ�ت �مل�ستوى �ملرتفع، حيث �إن من 
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جمالت �لإر�ساد �لنف�سي )�ملجال �لتنموى للجو�نب �لإيجابية( لدى �لفرد؛ لذ� فقد 
عمد �لباحث �حلاىل فى ��ستخد�م برنامج �إر�سادى نف�سى دينى جماعى لتنمية جودة 
�حلياة لدى �لطالب �لفائق، وهذ� ما �أ�سار �إليه عبد �ملعطى و�سا�س وعو�د )2014( من 
�أن �أه���م �لحتياج���ات �لنف�سي���ة للموهوبني و�ملتفوقني فى �س���وء �لإر�ساد �لنف�سي لهم 

هى �حلاجة لل�سعور بال�سعادة، و�لر�سا عن �لذ�ت، وعدم �ل�سعور بال�سيق.

 ونظرً���ا لأن �لإر�س���اد �لنف�س���ي وه���و �أحد فروع عل���م �لنف����س �لتطبيقي و�لذى 
ت�سعب���ت جمالت���ه وخدمات���ه لتغط���ى مر�ح���ل �لعم���ر �ملختلف���ة م���ن �لطفول���ة حت���ى 
�ل�سيخوخ���ة �سام���الً عل���ى �لعادي���ني وذوى �لإعاق���ات و�ملوهوبني )�لقريط���ى، 2014�أ( 
فثمة من �لبحوث �لنف�سية �لتجريبية �لتى تناولت �لإر�ساد �لنف�سي فى حت�سني جودة 
�حلياة لدى �لأفر�د كما فى در��سة )جنيدى،2014؛ �ل�سبيعي، 2007؛ وعبد�هلل،2014؛ 
وعر�قى ومظلوم،2005؛ و�ملرخى، 2013(، و�أ�سفرت نتائج �لدر��سات �ل�سابقة عن جناح 
�لرب�مج �لإر�سادية فى حت�سني جودة �حلياة لدى �لعينات �ملختلفة يف هذه �لدر��سات، 
ولك���ن ف���ى حدود عل���م �لباحث �حل���اىل مل ي�ستدل عل���ى برنامج �إر�س���ادى نف�سى دينى 
ينم���ى جودة �حلياة لدى �لطالبات �لفائقات �أكادميياً من طالب �جلامعة ، مما يعنى 

وجود �جلانب �لإبد�عى �ملتمثل فى �أ�سالة �لبحث �حلاىل.

 وف���ى �س���وء م���ا �سبق فاإن �ل�س���وؤ�ل �لرئي����س للبحث �حلاىل يك���ون كالتاىل: ما 
فعالي���ة ��ستخ���د�م �لإر�س���ادى �لنف�سي �لدين���ي �جلماعي فى تنمية ج���ودة �حلياة لدى 

طالبات �جلامعة �لفائقات �أكادمييًا؟.

هدفا البحث
ي�سعى �لبحث �حلايل لتحقيق �لهدفني �لتاليني:

تنمي���ة جودة �حلياة لدى �لطالبات �لفائقات �أكادمييًا )�ملجموعة �لتجريبية( ( 1)
من خالل برنامج �لإر�ساد �لنف�سي �لديني �جلماعى. 

�لك�س���ف عن ��ستمر�ري���ة فعالية �لربنامج �لإر�سادى �لنف�سى �لدينى �جلماعى ( 2)
فى تنمية جودة �حلياة لدى �ملجموعة �لتجريبية خالل فرتة �ملتابعة.

اأهمية البحث:
 يع���د �لبح���ث �حل���ايل مبثاب���ة �إ�ساف���ة �إىل �أدبي���ات �لرتبية �خلا�س���ة و�ل�سحة 
�لنف�سي���ة ف���ى مي���د�ن ذوى �لحتياجات �خلا�سة م���ن �لطالب �لفائق���ني �أكادمييا فى 

�سوء مايلى:
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يتن���اول �لبح���ث �حل���اىل مفهوم ج���ودة �حلي���اة كاأح���د �ملفاهيم �ملهم���ة فى علم ( 1)
�لنف����س �لإيجاب���ى و�لتى ذ�ت �رتب���اط �إيجابى بينها وب���ني �لفائقني كما ت�سر 

در��سة �ل�سيد)2012(.
بالإ�سافة �إىل تناول �لنظريات �لنف�سية و�لنماذج �ملف�سرة ملتغر جودة �حلياة.( 2)
�إع���د�د مقيا����س ج���ودة �حلياة لط���الب �جلامعة ؛ �إذ يعد �إ�ساف���ة جديدة مليد�ن ( 3)

�لرتبية �خلا�سة. 
�إع���د�د برنام���ج �إر�س���ادى نف�س���ى دين���ى لتنمي���ة ج���ودة �حلي���اة ل���دى �لطالب���ات ( 4)

�لفائق���ات �أكادميي���ا م���ن ط���الب �جلامع���ة؛ حي���ث يعد ه���ذ� �لربنام���ج �لديني 
�إ�ساف���ة جدي���دة ف���ى مي���د�ن �لإر�س���اد �لنف�س���ي للمتفوقني فى م�س���ر و�لوطن 
�لعرب���ى؛ �إذ مل يج���د �لباح���ث �حلاىل- فى حدود علمه- م���ن خالل �لدر��سات 

�ل�سابقة و�لإطار �لنظرى �لتعر�س ملثل هذ� �ملو�سوع.

 حمددات البحث:
املح�ددات املنهجي�ة: ��ستخدم �لباح���ث �ملنهج �لتجريب���ي ملالئمته ملتغر�ت 1 1)

�لبحث.
املحددات الب�سرية: �قت�سر �لبحث �حلايل على طالبات �لفرقة �لثانية بكلية 1 2)

�لرتبية جامعة �ل�سوي�س.
املح�ددات الزماني�ة: مت تطبي���ق �لأدو�ت و�لربنام���ج خ���الل �لع���ام �جلامعى 1 3)

2014م-2015م.

م�سطلحات البحث االإجرائية:
جودة احلياة Quality of Life: “جممل �ل�سعور �لذ�تي للطالبات �لفائقات 1 1)

�أكادمييًا ومدى حتقق �لر�سا لديهن، وذلك يف �سوء موؤ�سر�ت كل من �ل�سحة 
�لبدنية، و�لنف�سية، و�حلياة �لأ�سرية و�لجتماعية، و�لدينية، و�جلامعية”.

(2 1 Religious collectiveاجلماع�ى الدين�ي  النف�س�ي  االإر�س�ادى 
�أ�س����س  عل���ى  مبن���ى  منظ���م  “تخطي���ط   :  psychological counseling
علمية يت�سمن زملة من �ل�سرت�تيجيات )�لفنيات( مثل �ل�ستغفار و�لت�سبيح 
�أثن���اء  )��لفائق���ات(  �مل�سرت�س���د�ت  ميار�سه���ا  و�لو�س���وء  و�لتكب���ر  و�لتهلي���ل 

�جلل�سات �لإر�سادية تهدف �إىل تنمية)زيادة( جودة �حلياة لديهم”. 
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(3 1 Students academically اأكادميًي�ا  الفائق�ات  اجلامع�ة  طالب�ات 
talented: “تل���ك �لطالب���ات �لالئ���ي ح�سلن على تقدير جي���د جد� فما فوق 
ف���ى نتيجة �لعام �جلامعى �ملا�س���ى 2014م، ممن يتمتعن مبعامل ذكائهن يبد�أ 

من 120 فما فوق وفق �ختبار ذكاء �لكبار و�ل�سغار �لأن�سارى )2006(.

االإطار النظرى:
املحور االأول: جودة احلياة

تعريف جودة احلياة:1 1)
َو�ب،  اَب���ة ، �َس���َد�د ، �سَ  يع���رف معج���م عل���م �ملعانى م�سطل���ح َجْوَدة )��س���م(: �إ�سَ
د�َءة ،�ْنحر�ٌف ، ُجن���وٌح ،�َساَلل ،َتلَ���ٌف ،رد�َءٌة،  اَل���ة. و�أ�سد�ده���ا: �ل���رَّ ُعْم���ر�ن ، َف���اَلح، �أَ�سَ

 (http://www.almaany.com.Downloading, 25-6-2015) ف�ساٌد

 فيما تعرف جودة �حلياة ��سطالحا باأنها: 1- م�ستوى �سيء ما مقي�سًا باملقارنة 
 (Waite & Stevenson,   .باأ�سي���اء �أخ���رى من نوع م���ا 2- خ�سي�سة، �أو �سمة مميزة

 2011, p. 1174)

 وتع���رف ج���ودة �حلي���اة �أي�سً���ا باأنه���ا: »م�سطل���ح ي�س���ر �إىل درجة ي�سع���ر فيها 
.(Hamilton, 2007, p.217) »ل�سخ�س بحالة من �لر�سا، �أو �لقناعة�

 بينما تعرف �سقر )2009، �س6( جودة �حلياة باأنها: “هو �أن يعي�س �لفرد فى 
حال���ة جي���دة متمتعًا ب�سحة بدنية وعقلية و�نفعالي���ة على درجة من �لقبول و�لر�سا، 
و�أن يك���ون ق���وى �لإر�دة، �سامدًا �أم���ام �ل�سغوط �لتى تو�جهه، ذو كف���اءة ذ�تية عالية، 
ر��سيً���ا ع���ن حياته �لأ�سرية و�ملهني���ة و�ملجتمعية، حمققًا حلاجات���ه وطموحاته، و�ثقًا 
م���ن نف�س���ه غر مغرور ومقدرًا لذ�ته مبا يجعله يعي����س �سعور �ل�سعادة، ومبا ي�سجعه 
ويدفع���ه؛ لأن يك���ون متفائالً حلا�سره وم�ستقبله، ومتم�سكًا بقيمه �لدينية و�خللقية 
و�لجتماعي���ة، منتميً���ا لوطن���ه وحمبً���ا للخ���ر، ومد�فعًا ع���ن حقوقه وحق���وق �لغر، 

ومتطلعًا للم�ستقبل.

 وتعرفه���ا منظم���ة �ل�سح���ة �لعاملي���ة WHO باأنه���ا: “مفه���وم ذ�ت مدى بعيد 
متاأثرً���ا بطريق���ة معق���دة م���ن خ���الل �سح���ة �ل�سخ����س �لبدني���ة و�حلال���ة �لنف�سي���ة 
وم�ست���وى �ل�ستقاللي���ة و�لعالق���ات �لجتماعي���ة وعالقت���ه ذ�ت �ملالم���ح �لب���ارزة ف���ى 
بيئت���ه” (In Munafo & Albery, 2008 ,p.156) ، �أو ه���ي: “بي���ان �سخ�س���ى 

 (Ogden, 2012, p.465) ”لل�سمات �لإيجابية �لتى متيز �لفرد



العدد )13( اكتوبر 2015 جملة الرتبية اخلا�صة

 195 

النظريات والنماذج النف�سية املف�سرة جلودة احلياة1 2)
االجتاه االجتماعي اأ1 

ب���د�أت  �أن �لهتم���ام بدر��س���ات ج���ودة �حلي���اة ق���د   Hankiss  ي���رى هانك����س 
من���ذ ف���رتة طويل���ة يف ع���ام )1984( وقد رك���زت على �ملوؤ�س���ر�ت �ملو�سوعي���ة يف �حلياة؛ 
مث���ل: مع���دلت �ملو�ليد، ومعدلت �لوفي���ات، ومعدل �سحايا �ملر����س، ونوعية �ل�سكن، 
و�مل�ستوي���ات �لتعليمية لأف���ر�د �ملجتمع، و�إ�سافة �إىل م�ست���وى �لدخل، وهذه �ملوؤ�سر�ت 
تختل���ف م���ن جمتم���ع �إىل �آخ���ر، وترتب���ط ج���ودة �حلي���اة بطبيع���ة �لعم���ل �ل���ذي يقوم 
ب���ه �لف���رد وم���ا يجني���ه �لف���رد من عائ���د م���ادي م���ن ور�ء عمله و�ملكان���ة �ملهني���ة للفرد                                               
peer relationship وتاأث���ره عل���ى �حلي���اة وي���رى �لعديد م���ن �لباحثني �أن عالقة 
�لفرد مع �لزمالء تعد من �لعو�مل �لفعالة يف حتقيق جودة �حلياة فهي توؤثر بدرجة 
ملحوظة على ر�سا، �أو عدم ر�سا �لعامل عن عمله )فوزية وبوعي�سة،2013، �س. 6(.

االجتاه النف�سي)ب1 
 �إن �حلي���اة بالن�سب���ة لالإن�س���ان ه���ي م���ا يدرك���ه منه���ا حت���ى �أن تقيي���م �لف���رد 
للموؤ�س���ر�ت �ملو�سوعي���ة يف حيات���ه كالدخ���ل، �مل�سك���ن، �لعم���ل، و�لتعليم ميث���ل �نعكا�س 
مبا�سرً���ا لإدر�ك �لف���رد جل���ودة �حلي���اة يف وج���ود ه���ذه �ملتغ���ر�ت بالن�سبة له���ذ� �لفرد 
وذلك يف وقت حمدد ويف ظل ظروف معينة، ويظهر ذلك يف م�ستوى �ل�سعادة و�ل�سقاء 
�ل���ذي يك���ون عليه، ويرتبط مبفهوم جودة �حلياة �لعديد من �ملفاهيم �لنف�سية منها: 
قي���م �لإدر�ك �لذ�ت���ي، �حلاجات، مفه���وم �لجتاهات، مفهوم �لطم���وح، مفهوم �لتوقع 
�إ�سافة �إىل مفاهيم �لر�سا، �لتو�فق، �ل�سحة �لنف�سية. ويرى �لبع�س �أن جوهر جودة 
�حلياة يكمن يف �إ�سباع �حلاجات كمكون �أ�سا�سي جلودة �حلياة، وذلك وفقا ملبد�أ �إ�سباع 

�حلاجات يف نظرية �أبرهام ما�سلو )فوزية وبوعي�سة،2013، �س7(.

االجتاه الطبي)ج1 
 يه���دف ه���د� �ملج���ال �إىل حت�س���ني ج���ودة �حلي���اة لالأف���ر�د �لدي���ن يعان���ون من 
�لأمر�����س �جل�سمي���ة �ملختلف���ة، �أو �لنف�سي���ة، �أو �لعقلي���ة وذل���ك ع���ن طري���ق �لرب�م���ج 
�لإر�سادي���ة و �لعالجي���ة وتعترب ج���ودة �حلياة م���ن �ملو�سوعات �ل�سائع���ة للمحا�سر�ت 
�أطب���اء  �هتم���ام  ز�د  فق���د  �ل�سح���ة؛  تطوي���ر  ويف  �ل�سح���ي  بالو�س���ع  تتعل���ق  �لت���ي 
ومتخ�س�س���ني �ل�سوؤون �لجتماعي���ة و�لباحثني يف �لعل���وم �لجتماعية؛ لتعزيز ورفع 
ج���ودة �حلي���اة ل���دى �ملر�سى م���ن خ���الل توف���ر �لدع���م �لنف�س���ي و�ل�سيكولوجي لهم 

)�سيخى، 2014، �س. 82(.
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االجتاه املعريف )د1 
 �بتك���ر لوت���ن Lawton (1996) مفه���وم طبع���ة �لبيئ���ة ليو�س���ح فكرته عن 
ج���ودة �حلي���اة، و�لتى تدور حول �لآت���ى: �أن �إدر�ك �لفرد لنوعية حياته يتاأثر بظرفني 
هما: )1- �لظرف �ملكانى:�إذ �أن هناك تاأثرًا للبيئة �ملحيطة بالفرد على �إدر�كه جلودة 
حياته، وطبعة �لبيئة يف �لظرف �ملكاين لها تاأثر�ن �إحد�هما مبا�سر على حياة �لفرد، 
كالتاأث���ر عل���ى �ل�سح���ة، و�لآخر تاأثر غ���ر مبا�سر �إل �أن���ه يحمل موؤ�س���ر�ت �إيجابية 
كر�س���ا �لف���رد على �لبيئة �لتي يعي�س فيها2-�لظرف �لزمانى: �إن �إدر�ك �لفرد لتاأثر 
طبع���ة �لبيئ���ة على جودة حياته يك���ون �أكر �إيجابيا كلما تق���دم يف �لعمر، فكلما تقدم 
�لف���رد يف عم���ره، كلم���ا كان �أكر �سيط���رة على ظروف بيئت���ه، وبالتايل يك���ون �لتاأثر 
�أك���ر �إيجابية على �سع���وره بجودة �حلياة. ويبني �ملخطط �سك���ل)1( �أثر طبعة �لبيئة 
على �إدر�ك �لفرد جلودة حياته وتاأثر قدرته �ل�سلوكية و�ل�سحة �لنف�سية بهذ� �لأثر.

�صكل)1(
يو�صح خمطط احلياة املدركة وفق مفهوم طبعة البيئة

االجتاه االن�سانى)ه1 
 ي���رى ه���ذ� �لجتاه �أن فك���رة جودة �حلي���اة ت�ستلزم د�ئما �لرتب���اط �ل�سروري 
ب���ني عن�سري���ن هم���ا: )1- وجود كائ���ن حي مالئ���م، 2- وجود بيئة جي���دة يعي�س فيها 
ه���ذ� �لكائ���ن(، ذل���ك �أن ظاه���رة �حلياة ت���ربز للوجود من خ���الل �لتاأث���ر �ملتبادل بني 
هذين �لعن�سرين، فهناك �لبيئة �لطبيعية و�لتي متثل باملو�رد �لطبيعية �لتي ت�سكل 
مقوم���ات ج���ودة حياة �لف���رد، و�لبيئ���ة �لجتماعية وهي �لت���ي ت�سبط �سل���وك �لأفر�د 
و�جلماع���ات طبق���ا للمعاير �ل�سائ���دة يف �ملجتمع ؛فجودة �لبيئ���ة �لجتماعية تتحقق 
مبق���د�ر �متث���ال �لأفر�د له���ذه �ملعاير، وعدم خروجهم عنها، كم���ا �أن �لبيئة �لثقافية 
�لتي تقا�س جودتها بقدرة �لفرد على �سنع بيئة ح�سارية ماديا �أو معنويا. ويبني هذ� 
�لجتاه �أن حقيقة �حلياة �لإن�سانية تنطوي على �إمكانيات هائلة للتطور و�لرتقاء يف 

�حلياة )بوعي�سة،2014، �س. 93(.
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نظرية” رايف” Ryff (1999))و1 
 تدور نظرية “ر�يف” حول مفهوم �ل�سعادة �لنف�سية �إذ �أن �سعور �لفرد بجودة 
�حلياة ينعك�س يف درجة �إح�سا�سه بال�سعادة �لتي حددها ر�يف ب�ستة �أبعاد ي�سم كل بعد 
�ست �سفات متثل هذه �ل�سفات نقاط �لتقاء؛ لتحديد معنى �ل�سعادة �لنف�سية )1- �لبعد 
�لأول �ل�ستقاللي���ة، حي���ث متثل قدرة �ل�سخ�س على �تخ���اذ �لقر�ر�ت و يكون م�ستقل 
بذ�ته2- �لبعد �لثانى �لتمكن �لبيئي3- �لبعد �لثالث �لنمو �ل�سخ�سي4- �لبعد �لر�بع 
�لعالق���ات �لإيجابي���ة م���ع �لآخرين5-�لبعد �خلام����س تقبل �لذ�ت 6- �لبع���د �ل�ساد�س 
�له���دف م���ن �حلي���اة.(. ولقد بني “ر�ي���ف” �أن جودة حياة �لفرد تكم���ن يف قدرته على 
مو�جه���ة �لأزم���ات �لتي تظهر يف مر�حل حياته �ملختلفة و�أن تطور مر�حل �حلياة هو 
�لذي يحقق �سعادته �لنف�سية �لتي تعك�س �سعوره بجودة �حلياة )مرمي،2014، �س. 82(.

نظرية “لني” Lane (1991- 2000) )ز1 
 ه���ذه �لنظري���ة من���وذج مف�س���ر جل���ودة �حلياة �لت���ى تقوم عل���ى فك���رة �ل�سعادة 
�لكمالي���ة، حي���ث يع���رف ل���ني ج���ودة �حلي���اة كعالقة ب���ني ذ�تي���ة �ل�سخ����س وجمموعة 
�لظ���روف �ملو�سوعي���ة، فذ�تي���ة �ل�سخ����س تعك�س جودة �حلي���اة �ملرتفع���ة �ملت�سمنة فى 
ت�سع���ة عنا�سر: 1- �لق���درة على �ل�ستمتاع باحلياة2- �ملعرف���ة �ملعقدة3- �ل�ستقاللية 
و�لفعالي���ة4- معرف���ة �ل���ذ�ت5- تقدي���ر �ل���ذ�ت6- �سهول���ة �لعالق���ات �لبين�سخ�سية7- 

�لتوجه �لأخالقى8- دمج وتكامل �ل�سخ�سية9- توجيه �لإنتاجية.

 ويعتقد “لني” �أن هذه �لعنا�سر �لت�سعة ت�سف �لبنية �لنف�سية لل�سخ�س �لذى 
يت�سم بال�سحة �لنف�سية و�مل�سئولية �لجتماعية، وهذه �لعنا�سر �ملجتمعة معا م�سئولة 
ع���ن �ل�سع���ور بالذ�تية �ملرفهة)�ل�سعيدة( وتنمية �ملجتمع، وه���ذه �لذ�تية يطلق عليها 
�ل�سخ����سQuality of Person(QP)، و�ملو�سوعية ت�سر �إىل جودة  “ل���ني” جودة 
�لظ���روف �لبيئية Quality of Environmental Condition(QC) �لتى متثل 
�لفر�س لهذ� �ل�سخ�س؛ لتحقيق جودة �ل�سخ�س)QP(، وقد حدد “لني” ت�سع فر�س 
و�لأ�س���ول �لت���ى ت�سمل جودة �لظ���روف �لبيئية: 1- �لدعم �مل���ادى �لكافى2- �ل�سالمة 
�جل�سدي���ة و�لأم���ن3- �أ�سدقاء متاح���ون ودعم �جتماعى4- فر����س �لتعبر عن �حلب 
وكيفي���ة تلقي���ه5- فر�س �لتح���دى �جلوهرى للعمل6- فر����س �لرتفيه)وقت �لفر�غ( 
�لتى ت�سمل عنا�سر �ملهارة و�لإبد�ع و�ل�سرتخاء 7- تو�فر �لقيم �خللقية �لتى تعطى 
معنى للحياة8- فر�س لتنمية �لذ�ت 9- نظام �لعد�لة �لتى يتم �إد�رتها من قبل �لأطر�ف 
�ملخت�س���ة �لنزيه���ة؛ لذ� فاإن جودة �حلياة ت�ساوى �ل�سخ�س �لذى يعد مبثابة د�لة لكٍل 
.(Sirgy, 2013, p.6) م���ن ج���ودة �سمات �ل�سخ����س و�لظروف �لبيئي���ة �ملحيطة ب���ه
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تعقيب
 يتبن���ى �لباح���ث �حلاىل نظرية “لني” نظرًا لكونها �ساملة �لعو�مل �لد�خلية 
و�لعو�مل �خلارجية ب�سيء من �ملنطقية ؛ للو�سول جلودة �حلياة �ملن�سودة من قبل �لفرد.

املحور الثانى: االإر�ساد النف�سي الدينى
 خل���ق �هلل �سبحان���ه وتع���اىل �لإن�س���ان وه���و يعلم م���ن خلق، و�خلال���ق هو �لذى 
يع���رف كي���ف ي�س���ر �لإن�س���ان �سويً���ا، وو�س���ع لذل���ك �لقو�ن���ني �ل�سماوية، وه���و �لذى 
يع���رف م���اذ� يف�س���د �لإن�س���ان، وهو �ل���ذى يعرف طري���ق وقايت���ه و�سيانت���ه، وهو�لذى 
يع���رف طري���ق عالج���ه و�سالحه، ق���ال �هلل تع���اىل:﴿ �أََل َيْعلَُم َم���ْن َخلََق َوُه���َو �للَِّطيُف 
ِب���ُر.﴾ ] �مللك،14 ]،وعليه فالقر�آن �لكرمي و�لأحاديث �لنبوية �ل�سريفة و�لعقائد  �خْلَ
و�لتعالي���م �لدينية �لإ�سالمية �سبقت �لعلم و�لعلماء �ملحدثني �لذين حاولو� �لغو�س 
فى �أعماق �لنف�س �لب�سرية و�خلروج باآر�ء ونظريات فى �لنف�س �لإن�سانية و�ل�سخ�سية 
�ل�سوي���ة و�لال�سوي���ة ويهت���م �لعلم���اء و�لباحث���ون من كاف���ة �لأديان بالإر�س���اد �لنف�سي 
�لدين���ى، موؤكدي���ن �أهمي���ة �لقيم �لدينية ف���ى عملية �لعالج �لنف�س���ي و�سبط �ل�سلوك 

)�سعد�ت، 2015، �س �س. 7-6(.

 �إن �لرتكي���ز عل���ى دور �لدي���ن ف���ى �لإر�س���اد و�لع���الج �لنف�س���ي يتز�ي���د يوم���ا 
بع���د ي���وم فى عق���ر د�ر �لغ���رب �لعلمانى، فق���د برزت جمعي���ات لرعاي���ة دور �لدين فى 
�لإر�س���اد و�لع���الج �لنف�سي فى �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، وفى �ليابان ليز�ل �لنا�س 
يتعاجل���ون )باملوريت���ا( وه���و من جذور �لديان���ة �لبوذية وكذلك ممار�س���ات �لتاو �لتى 
ت�س���ر �إىل فل�سف���ة كونفو�سيو����س، و�ملجتمع���ات �لعربي���ة و�لإ�سالمي���ة ي�سك���ل �لإ�سالم 
ف���ى �لغال���ب �مل�س���در �لرئي�س���ى �إن مل يك���ن �لوحي���د ف���ى �لت�سريع وي�سم���ل كل جو�نب 
�حلي���اة؛ وله���ذ� ل ن�ستطي���ع �أن يك���ون �لإر�س���اد و�لع���الج �لنف�س���ي بعيدين ع���ن �لدين 
�لإ�سالم���ى، و�لدي���ن �لإ�سالمى هو �أقرب �إىل نف�س �لفرد �مل�سل���م حتى �إذ� كان مبتعدًا 
عن���ه، فه���و يع���د �خللفية �لتى ن�س���اأ عليها وهو دي���ن و�سريعة �ملجتمع �ل���ذى يحيط به 

)�سعفان، 2004، �س330(.

مفهوم االإر�ساد النف�سي الدينى:1 1)
 ر�س���د ف���ى �أ�سم���اء �هلل تع���اىل: �لر�سي���د. �أر�س���د �خلل���ق: هد�ه���م ودله���م عل���ى 
�س���اد: نقي����س �لغى و�ل�س���الل. �لإر�س���اد: �لهد�ية  �س���د و�لرَّ �س���د و�لرَّ م�ساحله���م. �لرُّ

و�لدللة. �ملر��سد: �ملقا�سد )�ل�سالح و�لأحمد، �س. 203( 
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 و)ر ����س د(: ر�سد- كن�سر وفرح- ر�س���د�،ً ور�سد�، ور�سادًا: �هتدى. و��سرت�سد: 
طل���ب �لر�سد. و�أر�س���ده �هلل و�لر�سد: �ل�ستقامة على طريق �حل���ق)...( و�لر�سيد فى 
�سف���ات �هلل تعاىل: �له���ادى �إىل �سو�ء �ل�سر�ط، و�لر�سيد: �ل���ذى ح�سن تقديره فيما 

قدر )�لز�وى، د.ت، �س249(.

 �لإر�ساد �لنف�سي �لديني هو:« �إر�ساد يقوم على �أ�س�س ومبادىء و�أ�ساليب دينية 
وروحية و�أخالقية و�سعها �هلل �سبحانه وتعاىل« )�لفرخ وتيم، 1991�س. 140(.

 ويع���رف �لإر�س���اد �لنف�س���ي �لدين���ي كذل���ك باأن���ه: »طريق���ة �أجم���ع �ملر�س���دون 
عل���ى �خت���الف �أديانهم �سو�ء كان���و� يهودًا، �أو م�سيحي���ني، �أو م�سلمني، عل���ى �أنه �إر�ساد 
يق���وم على �أ�س����س ومفاهيم ومبادئ و�أ�سالي���ب دينية روحية �أخالقي���ة، مقابل �لإر�ساد 
�لدني���وي، �ل���ذي يق�سد به بقية طرق �لإر�ساد �لنف�سي �لتي تقوم على �أ�س�س ومفاهيم 

ومبادئ و�أ�ساليب و�سعها �لب�سر )زهر�ن، 2000، �س. 346(.

الفرق بني االإر�ساد النف�سي الديني والوعظ الدينى1 2)
 هن���اك ف���رق كبر بني �لإر�ساد �لنف�سي �لديني وبني �لوعظ �لديني، فالوعظ 
�لدين���ي في���ه تعليم وتوجيه غالبا من جانب و�حد، وهو مثل ما ن�سمع يف �مل�ساجد ويف 
�لرب�م���ج �لدينية يف �لإذ�عة و�لتليفزي���ون مثال، ويهدف �لوعظ �لديني �إىل حت�سيل 
معلوم���ات ديني���ة منظمة، �أما �لإر�س���اد �لنف�سي �لديني فهو يت���م بتكوين حالة نف�سية 
متكامل���ة جن���د فيها �ل�سلوك متم�سيا ومتكامال مع �ملعتقد�ت �لدينية؛ مما يوؤدي �إىل 
تو�ف���ق �ل�سخ�سي���ة و�ل�سع���ادة و�ل�سحة �لنف�سي���ة. و�ملر�سد �لنف�سي ي�ستطي���ع �أن يقوم 
بالإر�ساد �لنف�سي �لديني، ولكنه ل ي�ستطيع �أن يقوم به وحده)زهر�ن، 2000، �س. 347(. 

تعقيب
 ي���رى �لباحث �حلاىل �أن ثم���ة فرق �آخر بني �لإر�ساد �لنف�سي �لديني و�لوعظ 
�لدين���ي ف���الأول يق���وم على �لتفاعل بني �ملر�س���د �لنف�سي �لديني وب���ني �مل�سرت�سد من 
خ���الل ��ستخد�م مبادئ �إ�سالمية كذكر �هلل تعاىل و�لت�سبيح و�لتحميد و�ل�سالة على 
�لنب���ى، بينم���ا �لثاني���ة فيكون �لتفاع���ل غر موجود فه���و يعتمد عل���ى �ملحا�سرة �أكر 

منها ممار�سة، �أو تدريب.

اأهداف االإر�ساد النف�سي الدينى1 3)
 يبني �ل�سناوى )2001( �أهد�ف �لإر�ساد �لنف�سي �لدين فيما يلى:

م�ساع���دة �مل�سرت�سد على فهم و�قعه وظروف���ه وتفكره وت�سرفاته وم�ساعره، �أ( 
وذل���ك ف���ى �سوء �ملنهج �لإ�سالمى وم�ساعدته عل���ى تقومي هذ� �لو�قع و�حلكم 

عليه فى �سوء �ملعاير �لإ�سالمية. 
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م�ساع���دة �مل�سرت�س���د على تنمي���ة طاقاته مبا ي�ساع���ده على �لوف���اء بالتكاليف )ب( 
�ل�سرعية وحاجات معي�سته ومبا يتفق مع متطلبات �ملجتمع �مل�سلم.

م�ساعدته �مل�سرت�سد على ت�سحيح عقيدته على �سوء عقيدة �لتوحيد و�لوفاء )ج( 
بالتكاليف �ل�سرعية و�سلوكه �ل�سخ�سى و�لجتماعى مبا ي�ساعده على حتقيق 

�لأمن و�لطماأنينة.
م�ساع���دة �مل�سرت�س���د على تعلم كيفية مو�جهة �مل�سك���الت وذلك على هدى من )د( 

�ملنهج �لإ�سالمى.
م�ساع���دة �مل�سرت�س���د عل���ى تعل���م كيفية �تخاذ �لق���ر�ر�ت وذلك ف���ى �سوء �ملنهج )ه( 

�لإ�سالم���ى. وبذل���ك يك���ون �لهدف �لع���ام لالإر�س���اد، �أو �لعالج �لنف�س���ي �لقائم 
عل���ى �أ�سا����س �ملنه���ج �لإ�سالم���ى هو م�ساع���دة �لأفر�د ف���ى مو�جهة م���ا يقابلهم 
ف���ى �أمور �لعقيدة و�لعباد�ت و�ملعام���الت و�سائر �سئون �حلياة؛ مبا يحقق لهم 
�لطماأنين���ة له���م وللمجتم���ع �مل�سلم، وذلك من خالل عملي���ة تعليمية وموقف 
تعليم���ى يوفرهم���ا مر�س���د، �أو معال���ج م�سلم يعمل ف���ى �إطار �ملنه���ج �لإ�سالمى 

)�ل�سناوى، 2001، �س �س. 244-243(.

اأهمية االإر�ساد النف�سي الدينى1 4)
�أهمي���ة �لإر�س���اد �لنف�س���ي �لدين���ي كاإر�س���اد نف�س���ي: ي���وؤدي �لدي���ن جمل���ة م���ن �أ( 

�لوظائ���ف �لت���ي ل غن���ى عنها لكل م���ن �لف���رد و�جلماعة، وكونه عام���الً مهمًا 
يف حي���اة �لإن�س���ان �لنف�سية، وعن�سرًا �أ�سا�سيًا يف من���و �سخ�سيته، و�أعظم دعائم 
�ل�سل���وك، حي���ث يوف���ر قاع���دة وجد�ني���ة ت�سم���ن �لأم���ن و�لطمئن���ان �لنف�سي 
و�لتز�ن �لنفعايل، وتفاوؤل وحب للحياة، وعدم �لنظرة �إليها نظرة ت�ساوؤمية، 
وتاأكي���د �لهوي���ة؛ ملا يوفره �لإح�سا�س �لديني م���ن �لإح�سا�س بال�سعادة و�لر�سا 

و�لقناعة و�لإميان بالق�ساء و�لقدر.
�أهمي���ة �لإر�س���اد �لنف�س���ي �لديني كاإر�س���اد ديني: �إن �لتدين يحت���ل مكانة بارزة )ب( 

ب���ني حاج���ات �لأف���ر�د، بكون���ه د�فعً���ا فطريً���ا ل���دى �لف���رد لعب���ادة �هلل، وطل���ب 
�لع���ون و �حلاج���ة م���ن �هلل، وق���د �عت���ربه (Allport) يف در��سة ل���ه باأنه حاجة 
نف�سي���ة موروث���ة، فمعظ���م �لنا�س عرب تاري���خ �لب�سرية ميار�س���ون �سكالً ما من 
http://kenanaonline.com. أ�سكال �لتدين، ميث���ل لهم حمددًا لهويتهم�

.Downloading 1-7-2015
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 جوانب االإر�ساد النف�سي الدينى1 ))
يعمل �لإر�ساد يف �لت�سور �لإ�سالمي على ثالثة جو�نب هي: 

�جلان���ب �لوقائ���ي: حي���ث يت���م �لرتكي���ز عل���ى وقاية �لأف���ر�د م���ن �ل�سطر�ب، �أ( 
وحت�سينه���م �سد �لنحر�ف، وذل���ك بتزويدهم بطرق خمتلفة بالقيم �ملوجهة 

و�ملحددة لل�سلوك .
�جلان���ب �لإمنائي: حيث يتم �لرتكي���ز على بناء �سخ�سية �مل�سلم؛ ليكون فعالً )ب( 

منتجً���ا متو�فقً���ا، و��ستغالل �أق�سى طاقاته وقدر�ت���ه )وهذ� �جلانب هو هدف 
�لدر��سة �حلالية(.

�جلان���ب �لعالج���ي: حي���ث يتم �لرتكي���ز على حتري���ر �لفرد من توت���ره وقلقه )ج( 
وم�ساعدت���ه عل���ى حل م�سكالت���ه و�سر�عاته حتى يتحقق ل���ه �لتو�فق و�ل�سفاء 

)�لزهر�ين، 2000 �س25(.

املحور الثالث: املتفوقون
مفهوم املتفوقني1 1)

بال�س���رف  عاله���م  وفو�قً���ا:  فوق���ا  �أ�سحاب���ه  وف���اق  حت���ت،  نقي����س  ف���وق:   
�أ�سحاب���ه عاله���م  )�لفروز�آب���ادى، 2008، ����س. 1273(. و)ف. و. ق(: ف���اق �لرج���ل 
بال�س���رف )�ل���ر�زى، 1986، ����س. 215(. و)ف���اق( �أ�سحاب���ه: �أى ف�سله���م و�س���ار خرً���ا 

منهم)جممع �للغة �لعربية،2004، �س. 706(. 

 ويع���رف �لتف���وق Talent كذلك باأنه:قدرة طبيعية لت�سنع �سيء ما على نحو 
جي���د. و�ل�سف���ة )Talented(�أى متف���وق: ه���و �ل�سخ����س �لذى ميلك ق���درة طبيعية 
 Longman Active Study Dictionary, لي�سن���ع �سيئ���ا م���ا عل���ى نح���و جي���د

. (2012, p.682)

 ويعرف �لتفوقTalent كذلك باأنه:” �أ- موهبة ب-مقدرة 3- �سخ�س موهوب 
جمموعة �أ�سخا�س موهوبني فى حقل ما. و Talented )�سفة(: موهوب، ذو موهبة 

)�لبعلبكى و�لبعلبكى، 2008، �س1200(.

 ويع���رف �لتف���وق Talent باملوهبة لدى جابر و كفاف���ى )1996( ويعرف باأنه: 
“م�ستوى عال من �لقدرة �لفطرية فى جمال معني مثل �ملو�سيقى و�لذى ميكن �أن 
يرى ويزيد بالتدريب و�ملمار�سة �إىل م�ستوى �أعلى من �لإتقان و�ملهارة” )�س3868(.

 ويع���رف �لتفوق كما يذكر غ���امن )2015( حيث يقول: “وجند فى هذ� �ملجال 
م���ن يذك���ر جمال���ني: �أ- �لتف���وق �لعقل���ى ب- �لتفوق �لدر��س���ى على �أ�سا����س �أنه موؤ�سر 
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]للتف���وق] �لعقل���ى. وكالع���ادة قدم���ت �لعدي���د م���ن �لتعريف���ات له���ذ� �مل�سطل���ح، فه���و 
ذل���ك �ل�سخ����س �ل���ذى تتجاوز ن�سب���ة ذكائه)135( درج���ة �إذ� طبق عليه �أح���د مقايي�س 
�لذكاء)خا�س���ة مقيا����س ��ستانفورد-بيني���ه(، �أو )وك�سل���ر- بلفي���و(.، �أو �حل�س���ول على 
�لمتياز فى �لتح�سيل �لدر��سى �أى يح�سل على قدر�ت، �أو درجات عالية فى مادة، �أو 
مادت���ني ولكن-تقريبًا-فى جميع �ملو�د �لدر��سي���ة. و�ملتفوق در��سيًا: هو ذلك �لطالب 
�ل���ذى يظهر دلي���الً على �متالكه �آد�ءً���ا متميزًا ورفيعًا فى جم���الت �لقدر�ت �لعقلية 
و�لإبد�عي���ة و�لأكادميي���ة �خلا�س���ة ويحت���اج �إىل بيئ���ة منا�سبة لتنمية ه���ذه �ملجالت” 

)�س �س. 56-55(.

 وت�ستخ���دم �سليم���ان )2014( �ملوهب���ة و�لتف���وق �لعقل���ى مبعن���ى و�ح���د، حي���ث 
تق���ول: “ن�ستخل�س مما �سبق �أن كالً من �ملوهبة و�لتفوق �لعقلى �أ�سبحا ي�ستخدمان 
مبفه���وم و�ح���د تقريبًا، وذل���ك للدللة على �رتف���اع م�ستوى �أد�ء �لف���رد فى جمال، �أو 
�أك���ر من �ملج���الت �لأكادميية وغر �لكادميي���ة �لتى حتظى بالقب���ول و�ل�ستح�سان 
�لجتماع���ى، وق���د يرجع ذلك �إىل ميل �لعلماء �إىل ما ي�سبه �لتفاق على �أمرين هما: 
1- �أن �لذك���اء ه���و �أحد �لعنا�سر و�ملكونات �لأ�سا�سية �لأزمة للتفوق فى خمتلف وجوه 
�لن�ساط �لعقلى، و�أن نوع �لذكاء �لذى يحتاجه �ملتفوق فى جمال ما رمبا يختلف عما 
حتتاج �إليه �ملجالت �لأخرى من �لذكاء �لب�سرى بالن�سبة للفنون �لت�سكيلية، و�لذكاء 
�ملج���رد فى جمال �لإب���د�ع �لعلمى، و�لذكاء �لجتماعى فى جمال �لقيادة �لجتماعية 
وهك���ذ�2- �أن ق���در�ت �لفرد ومو�هبه ل تتحكم فيها �لعو�م���ل فح�سب؛ بل تخ�سع فى 
منوها لتفاعل تلك �لعو�مل مع غرها من �لعو�مل �لبيئية و�خلرب�ت �ل�سابقة، حيث 
�لقدر�ت و�ل�ستعد�د�ت تكون كامنة خالل �سنو�ت �لنمو �لأوىل، و�إذ� ماتو�فرت �لبيئة 
�ل�ساحلة، وفر�س �لتنمية و�لتدريب �لزمني، خرجت هذه �لقدر�ت �إىل حيز �لوجود 

)�س �س. 26-25( 

 ويع���رف �لتف���وق، �أو �ملوهب���ة �أي�س���اً باأن���ه: “ ذل���ك �لف���رد �ل���ذى لدي���ه م���ن 
�ل�ستع���د�د�ت م���ا ميكنه ف���ى م�ستقبل حياته م���ن �لو�سول مل�ستوي���ات �أد�ء مرتفعة فى 
جم���ال معني من �ملجالت �لتى يقدره���ا �ملجتمع ومن �ملجالت �لتى يعتد بها معاير 
للتف���وق و�ملوهب���ة، و�ل���ربوز فى �ملج���ال �لأكادميى وجم���ال �لفنون �ملختلف���ة، وجمال 
�لقي���ادة �لجتماعي���ة، وعلي���ه ميك���ن �لك�س���ف عن���ه با�ستخ���د�م �ملحك���ات �لتالي���ة: )1- 
م�ست���وى مرتف���ع من �لذكاء ل يقل عن )130( على �أحد �ختب���ار�ت �لذكاء �لفردية2-
م�ست���وى مرتف���ع ف���ى �لتح�سيل ي�س���ع �لفرد �سم���ن �أف�سل 10٪ من جمم���وع �لأفر�د 
�لذي���ن ميثلون���ه ف���ى �لعم���ر �لزمن���ى3- خ�سائ����س نف�سي���ة ذ�ت م�ست���وى مرتف���ع ف���ى 
�ل�سل���وك �لتقومي���ى 4- ��ستعد�د�ت عقلية ذ�ت م�ست���وى مرتفع فى �لتفكر �لبتكارى 
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5-��ستعد�د�ت ذ�ت م�ستوى مرتفع فى �لقيادة �لجتماعية 6- درجة عالية فى �لتو�فق 
�لنف�سي وتو�زن �ل�سخ�سية )�سقر،2010 ب، �س �س. 7-6(.

�سكل)2(: م�ستويات �لآد�ء �لإن�سانى �لفائق

منوذج القريطى لالأداء االإن�سانى الفائق1 2)
 م���ن �ملعل���وم ثم���ة تد�خ���ل ف���ى مفه���وم �ملوهب���ة و�لتف���وق �لعقل���ى و�لإب���د�ع 
و�لعبقري���ة فهن���اك م���ن ي�ستخدم هذه �ملفاهي���م مبفهوم و�حد يعر ع���ن �لتميز، ودون 
�لدخ���ول ف���ى مثل ه���ذه �لتفا�سيل، فقد ق���دم �لقريط���ى)2014 ب( منوذجا يعرب فيه 
ع���ن م�ست���وى �لأد�ء �لإن�سانى �لفائق �ل���ذى ي�سمل �ملوهب���ة Gift )�ل�ستعد�د �لعاىل( 
و�لتف���وق Talent، و�لإبد�عي���ة Creativity، و�لعبقري���ة Genius و�لتى يعرب عنها 
بال�سكل �لهرمى كما فى �سكل)2( �لذى متثل �ملوهبة قاعدته و�أ�سا�سه، فاإذ� ما تهياأت 
لها�لعو�م���ل و�لظ���روف �ملنا�سبة للنم���و، تاأخذ من م�ستويات �أخرى م���ن �لأد�ء �لفعال 

ترتقى �سعدًا، وتتمثل فى �لتفوق و�لإبد�عية و�لعبقرية. 

 وي�سم���ل منوذج �لقريطى �ملقرتح �سكل )2( جمموعة من �ملتغر�ت �لو�سيطة 
�لت���ى ت�س���ل ما ب���ني �ملوهبة و�مل�ستويات �لتالي���ة من �لأد�ء، �أو تنقل تل���ك �ل�ستعد�د�ت 
و�لطاق���ات �لفطري���ة من طور �لكم���ون �إىل طور �لفاعلية و�لتحق���ق من خالل �لأد�ء 
�ملتف���وق، �أو �لإبد�ع���ى، �أو �لعبق���رى. وتتمث���ل هذه �ملتغ���ر�ت فى �لعو�م���ل �ل�سخ�سية 
و�لد�فعي���ة و�لبيئية)�ملنزلي���ة و�ملدر�سي���ة و�ملجتمعي���ة( و�لتعل���م و�مل���ر�ن و�لتدري���ب 

و�ملمار�سة و�ل�سدفة و�حلظ. وهذ� مو�سح على �لنحو �لتاىل:
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11 م�س�توى املوهب�ة Giftedness: يت�سم���ن مفهوم �ملوهب���ة معنى حيازة 
�مل���رء، �أو �متالك���ه ملي���زة ما، ونق�سد بها ��ستعد�د طبيع���ى، �أو طاقة فطرية كامنة غر 
عادي���ة ف���ى جم���ال، �أو �أكر من جم���الت �ل�ستع���د�د �لإن�سانى �لتى حتظ���ى بالتقدير 
�لجتماعى فى مكان وزمان معينني، و�لتى ميكن �أن توؤهل �لطفل م�ستقبالً لتحقيق 
م�ستويات �أد�ئية متميزة فى �أحد ميادين �لن�ساط �لإن�سانى �ملرتبطة بهذ� �ل�ستعد�د، 
�إذ� م���ا تو�ف���رت لدي���ه �لعو�م���ل �ل�سخ�سي���ة و�لد�فعي���ة �لزم���ة، وتهي���اأت ل���ه �لظروف 
�لبيئي���ة �ملو�تي���ة، وفر�س �لتعل���م و�ملر�ن و�لتدريب �ملنا�سبة، ذل���ك �أن �ملوهبة فى �ستى 
�سورها ومظاهرها عبارة عن ��ستعد�د كامن، ميكن له �أن ين�سط ويزدهر، �أو ي�سمحل 

ويندثر.

12 م�س�توى التف�وق Talent: �لتف���وق مفه���وم يعك�س معنى تفعي���ل وت�سغيل 
م���ا ل���دى �ملرء من ��ستعد�د�ت طبيعية كامنة وطاق���ات فطرية غر عادية، ونق�سد به 
بلوغ �لفرد م�ستوى كفاءة �أد�ء فوق �ملتو�سط بالن�سبة لأقر�نه ممن هم فى مثل عمره 
�لزمن���ى وبيئت���ه �لجتماعية فى جمال نوعى، �أو �أكر من جمالت �لن�ساط �لإن�سانى 

�لتى تقدرها �جلماعة.

13 م�س�توى االإبداعية Creativity: هى تل���ك �لعملية �لتى ت�سفر عن �إنتاج 
�أ�سك���ال، �أو �أفك���ار، �أو �سياغ���ات، �أو تكوين���ات، �أو نظ���م تتمي���ز ب�سف���ات معين���ة كاجلدة، 
و�لأ�سال���ة، و�ملرون���ة و�لطالقة، و�لقبول و�لفائدة �لجتماعي���ة و��ستمر�ر �لأثر، وقد 
يكون هذ� �لإنتاج ذو �سبغة علمية و�أدبية، �أو فنية، �أو فى غر ذلك من �ملجالت �لتى 
حتظ���ى بتقدي���ر �ملجتمع ما فى ف���رتة زمنية معينة، ومن ثم فلي����س كل متفوق مبدع 

بال�سرورة.

14 العبقري�ةGenius: هى �أق�س���ى �متد�د ممكن للموهبة و�لتفوق و�لإبد�ع، 
و�أعظ���م مرتب���ة ميكن �أن يبلغها �لأد�ء �لإن�سان���ى، ومن ثم فاإننا نق�سد به �ملقدرة على 
�لأد�ء �خل���ارق فى جمال م���ا، �أو �أكر، وعلى تقدمي �إجناز�ت رفيعة �مل�ستوى، �أو فائقة 
�لن���درة و�لأ�سال���ة ف���ى ه���ذ� �ملجال عل���ى �ملج���ال �لإن�سانى، يكون م���ن �ساأنه���ا �أن توؤدى 
�إىل ��ستب�س���ار وفه���م جدي���د، بحي���ث يوؤثر ه���ذ� �ل�ستب�س���ار تاأثرًا عميقً���ا فى ميد�ن 
م���ا، �أو �أك���ر م���ن ميادي���ن �لن�س���اط �لإن�سان���ى، وي���وؤدى �إىل حت���ولت كيفية ف���ى حياة 
�لب�سري���ة جمع���اء، وبحيث يبقى هذ� �لتاأثر �لعمي���ق ممتدًا لفرتة طويلة من �لزمن 

)�لقريطى،2015(.
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تعقيب
 بع���د ��ستعر�����س مفهوم �لتفوق ومنوذج �لقريطى، فاإن �لباحث �حلاىل يتبنى 
من���وذج �لقريط���ى �ل���ذى ي�س���ف م�ست���وى �لآد�ء �لإن�سانى �لفائ���ق، �إذ �أن ه���ذ� �لنموذج 
يت�س���ف بالدق���ة و�لو�س���ف �ملنطقى ؛ حيث متكن هذ� �لنم���وذج �أن يفك �ل�ستباك بني 
�ملفاهي���م �لت���ى ت�س���ف �لتفوق؛ فق���د مت و�سع حدود ب���ني كل مفهوم و�لآخ���ر؛ لي�سهل 

�لتمييز بني هذه �مل�سطلحات.

فرو�ص البحث:
 فى �سوء �لإطار �لنظرى �ل�سابق و�لدر��سات �ل�سابقة قام �لباحث �حلاىل 

ب�سياغة فرو�س �لبحث �حلايل كما يلى:
توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائي���ا عن���د م�ست���وى دلل���ة )0.05( ب���ني متو�سط رتب ( 1)

درجات �ملجموعتني )�لتجريبية و�ل�سابطة( فى �لقيا�س �لبعدى على �ختبار 
جودة �حلياة لطالب �جلامعة ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.

توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائي���ا عن���د م�ست���وى دلل���ة )0.05( ب���ني متو�سط رتب ( 2)
درجات �ملجموعة �لتجريبية فى �لقيا�سني �لقبلى و�لبعدى على �ختبار جودة 

�حلياة لطالب �جلامعة ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.
ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائيًا عند م�ست���وى دللة)0.05( ب���ني متو�سط رتب ( 3)

درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة ف���ى �لقيا�س���ني �لبع���دى و�لتتبعى عل���ى �ختبار 
جودة �حلياة لطالب �جلامعة. 

اإجراءات البحث
1-منهج البحث

يعتم���د منه���ج �لبحث �حلايل عل���ى �ملنه���ج �لتجريبى )ت�سمي���م �ملجموعتني(، 
حي���ث تق���دم �ملعاجل���ة �لتجريبي���ة لإح���دى �ملجموعت���ني )�ملجموع���ة �لتجريبي���ة( �أما 
بالن�سب���ة )للمجموع���ة �ل�سابط���ة( فت���رتك بغ���ر معاجل���ة. حي���ث تخ�س���ع �ملعاجل���ة 

�لتجريبية هذه �إىل ت�سميم �ملجموعتني قيا�س –بعدى )�إبر�هيم، 2010(. 
 2-عينة البحث

11-العينة اال�ستطالعية 
 �له���دف منه���ا ح�س���اب �خل�سائ����س �ل�سيكومرتي���ة )�لثب���ات( لختب���ار �لذكاء 
لل�سغ���ار و�لكب���ار )�إعد�د: �لأن�س���ارى،2006(، و�ختبار جودة �حلي���اة لطالب �جلامعة 
)�إع���د�د: �لباح���ث �حل���اىل(، وتكونت من عين���ة ع�سو�ئية من ط���الب وطالبات جامعة 
�ل�سوي����س بكلية �لرتبية قو�مه���ا )153( طالب وطالبة. وكان عمرهم �لزمنى يرت�وح 
ماب���ني)19-20( �سنة مبتو�س���ط قدره)19.54( و�نحر�ف معي���ارى قدره )0.49(؛ مما 

يدل على تكافوؤ �لعينة.
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12- العينة االأ�سا�سية
 مت �ختي���ار �لعين���ة �لت���ى طب���ق عليه���ا �لربنام���ج �لإر�س���ادى �لنف�س���ي �لدين���ي 
 (Stratified Random Sampleجلماع���ى فى �سوء )�لعينة �لع�سو�ئية �لطبقية�

وذلك على �لنحو �لتاىل: 
حتدي���د �لفئ���ات �ملختلفة ف���ى �ملجتمع �لأ�سلى )ط���الب �لفرق���ة �لثانية بكلية �أ( 

�لرتبية جامعة �ل�سوي�س وعددهم 521 طالب وطالبة(.
مت فرز عدد �لطالب و�لطالبات �لفائقني و�لفائقات من هذ� �ملجتمع �لأ�سلى )ب( 

وق���دره )192( طال���ب وطالب���ة وهم �لذي���ن ح�سلو� على تقدير ع���ام جيد جد� 
فما فوق بال�سنة �لدر��سية 2014م.

 مت تطبيق �ختبار �لذكاء لل�سغار و�لكبار لفرز �لفائقني �لذين يح�سلون على )ج( 
)120( على هذ� �لختبار وكان عددهم 22 طالبًا وطالبة.

مت �ختي���ار �لعين���ة �لأ�سا�سي���ة بطريق���ة ع�سو�ئية وهم 16 طالب���ة مت تق�سيمهم )د( 
بالت�س���اوى �إىل: )8( طالب���ات ميثل���ن �ملجموع���ة �لتجريبي���ة و )8( طالب���ات 
�أخري���ات ميثل���ن �ملجموع���ة �ل�سابط���ة وك���ال �أف���ر�د �ملجموعت���ني م���ن طالبات 
�لفرق���ة �لثاني���ة بكلية �لرتبي���ة بجامعة �ل�سوي�س، مبتو�س���ط عمر زمنى قدره 
)20،66( و�نح���ر�ف معي���ارى ق���دره )0،45(، ومتت تكافوؤ عين���ة �لبحث؛ لرفع 
م�ست���وى �لدق���ة فى �لتجربة م���ن خالل تثبي���ت خ�سائ�س �أف���ر�د �ملجموعتني 
�ملتمثل���ة )�لعمر�لزمن���ى، معام���ل �لذك���اء، �مل�ست���وى �لجتماع���ى �لقت�سادى( 

با�ستخد�م �ختبار مان ويتنى كما هو مو�سح باجلدول)1(.

جدول )1(
التكافوؤ بني املجموعتني التجريبية وال�صابطة فى العمر الزمنى ومعامل الذكاء وامل�صتوى الجتماعى 

القت�صادى با�صتخدام اختبار مان ويتنى
                              إحصاء

نالمجموعةالمتغيرات
متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

Zاالحتمالقيمة

العمر الزمنى
77.5052.500.001.00التجريبية

77.5052.50الضابطة

معامل الذكاء
77.5052.500.001.00التجريبية

77.5052.52الضابطة

المستوى االجتماعى االقتصادى
77.2150.500.2570.797التجريبية

77.7954.50الضابطة
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عن���د م�ست���وى  �إح�سائيً���ا  د�ل���ة  ف���وق  وج���ود  ع���دم   )1( ج���دول  م���ن  يت�س���ح   
دلل���ة)0.05( بني �ملجموعت���ني )�لتجريبية و�ل�سابطة( فى متغر�ت)�لعمر �لزمنى 
ومعام���ل �لذك���اء و�مل�ست���وى �لجتماع���ى �لقت�سادى(؛ مم���ا يعنى تو�ف���ر �لتكافوؤ بني 
�ملجموعت���ني �ل�سابقتني. ولتحقيق �لتكافوؤ بني �ملجموعتني )�لتجريبية و�ل�سابطة( 
على متغر �لبحث �حلايل )�ختبار جودة �حلياة لطالب �جلامعة( فقد مت ��ستخد�م 
�لختبار �لإح�سائى مان ويتنى للتحقق من تو�فر هذ� �لتكافوؤ من عدمه، كما مو�سح 

باجلدول)2(�لتاىل:

جدول)2(
التكافوؤ بني املجموعتني التجريبية وال�صابطة فى )اأبعاد- الدرجة الكلية( على

 اختبار جودة احلياة لدى طالب اجلامعة
                 إحصاء

األبعاد
نالمجموعة

متوسط 
الرتب

االحتمال(sig)قيمةZمجموع الرتب

جودة الصحة البدنية
72.2951.00التجريبية

0.1970.844 77.7154.00الضابطة

جودة الصحة النفسية
77.1450.00التجريبة

0.3210.748 77.8655.00الضابطة

جودة الحياة األسرية 
واالجتماعية

77.1450.00التجريبة

0.3270.743 77.8655.00الضابطة

جودة الحياة الدينية
75.3637.50التجريبة

1.9450.052 79.6467.50الضابطة

جودة الحياة الجامعية
77.7954.50التجريبة

0.2600.795 77.2150.50الضابطة

الدرجة الكلية لالختبار
77.1450.00التجريبة

0.3190.749
77.8655.00الضابطة

 يت�سح من �جلدول )2( عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيًا عند م�ستوى )0.05( 
ب���ني متو�سطى رتب �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�سابطة على )�أبعاد- �لدرجة �لكلية( 
لختب���ار ج���ودة �حلي���اة لط���الب �جلامع���ة؛ مم���ا يدل عل���ى تو�فر مب���د�أ �لتكاف���وؤ لكال 

�ملجموعتني �ل�سابقتني على هذ� �لختبار .
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3-اأدوات البحث
11-مقيا�س امل�ستوى االجتماعى االقت�سادى لالأ�سرة )اإعداد: ال�سخ�س، 12013

[1]- و�س�ف املقيا��س: يه���دف �إىل حتدي���د �لو�س���ع �لجتماع���ى �لقت�س���ادى 
لالأ�س���رة �مل�سري���ة باأك���رب ق���در من �لدقة فى ظ���ل �لظروف �لر�هن���ة وذلك من خالل 
معادل���ة تنبوؤية)�ستو�س���ح بع���د ذل���ك(. وت���رتو�ح �لدرجة عل���ى هذ� �ملقيا����س ما بني 5 

درجات حتى 41 درجة، وذلك من خالل خم�س �أبعاد. 

[2]- ثب�ات املقيا�س: قام �لباح���ث �حلاىل بتطبيق �ملقيا�س عل عينة ع�سو�ئي 
قدره���ا)46( طالب���ة م���ن طالبات �لدبلوم �لع���ام بكلية �لرتبية بجامع���ة �ل�سوي�س فرع 
�لط���ور م���ن �إجم���اىل )135( طالب���ة؛ وذلك لتحقق م���ن ثبات ه���ذ� �ملقيا�س من خالل 

طريقتني وهما:

طريقة التجزئة الن�سفية )�لفردى- �لزوجى(: وهذ� مو�سح بجدول )3( �لتاىل 	 

جدول)3(
ح�ساب ثبات �ختبار �مل�ستوى �لجتماعى �لقت�سادى با�ستخد�م 

طريقة �لتجزئة �لن�سفية
                               اإلحصاء

 درجتا االختبار
معامل ارتباط بيرسونعمن

4616.822.35النصف الفردى
**0.72

468.302.05النصف الزوجى

** د�لة عند م�ستوى )0.01(

 يت�س���ح من �جل���دول �ل�سابق �أن معامل �لرتب���اط لبر�سون هي )0.72( و هو 
معام���ل �رتب���اط د�ل عند م�ستوى )0.01(. وبا�ستخ���د�م معادلة )�سببرمان – برو�ن 
1910(؛ لت�سحي���ح معامل �لطول لثب���ات �لتجزئة �لن�سفية، فقد �أ�سفر معامل �لثبات 
�مل�سح���ح ع���ن قيمة قدره���ا )0.83( وهو معامل ثبات قوى، ممايعن���ى ثبات و ��ستقر�ر 

�لدرجة على �ملقيا�س.

طريقة معامل ثبات األفا: مت �حل�سول على معامل ثبات با�ستخد�م معامل �ألفا 	 
كررونباخ مقد�ره)0.65(، مما يعنى ثبات و��ستقر�ر �لدرجة على �ملقيا�س.
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12- اختبار الذكاء لل�سغار والكبار)اإعداد: االأن�سارى، 12006
[1]- و�س�ف االختبار:وي�ستم���ل ه���ذ� �لختبار على )60( �س���وؤ�لً، ويو�سح �لن�س 
�ملوج���ود �أمام كل عبارة)ر�أ�س �ل�سوؤ�ل( ما هو مطلوب من �ملخترب، فقد يكون �ملطلوب 
عق���د مقارن���ات ب���ني ت�سميمات معينة، �أو يق���دم للمخترب �أرق���ام، �أو �أحرف تتبع منطًا 
معينً���ا ف���ى ترتيبه���ا ع���د� و�حدًا منه���ا لن يك���ون مالئمًا وعل���ى �ملخت���رب معرفة ذلك، 
وبع����س �لأ�سئل���ة �لتى يجيب عليها �ملخترب معرفة ذل���ك، وبع�س �لأ�سئلة �لتى يجيب 
عليها �ملخترب بو�سع كلمة فى �ملكان �ملخ�س�س لذلك وقد يكون �ملخترب �أن يختار من 
بد�ئ���ل متنوع���ة معطاة ل���ه فى بع�س �لأ�سئلة، ول يجرى �لختب���ار �إل �إذ� كان �ملخترب 
ف���ى حال���ة ذهني���ة منتع�س���ة- �أى يف�س���ل �أن يجرى فى �أوق���ات �ل�سباح- ك���ذ� ينبغى �أن 
تكون �لإ�ساءة جيدة و�سائر �حلالت �لبيئية �ملحيطة مالئمة، ويجب �أن يلفت �لنظر 

لدقة مالحظة قيود �لوقت ويح�سن �أن ير�سد �لزمن عن طريق �ساعة رونومرت.

[2]- اأ�س�ول ه�ذا االختبار: هذ� �لختب���ار موؤ�س�س على �ختب���ار �لفريد مونزرت 
Alfred W. Munzert لقيا�س ن�سبة ذكاء �لأفر�د)12( �سنة �إىل �لر�سد وعدل مبا 

يتفق مع �لبيئة �لعربية.

[3]-مايقي�س�ه االختبار: يقي�س هذ� �لختبار �لقدرة �لعقلية �لعامة، �أو �لذكاء 
�لع���ام، �أو كل م���ا يعرفه �لبع�س باأنه قدرة �لقدر�ت وموهبة �ملو�هب و�ملح�سلة �لعامة 
جلمي���ع �لق���در�ت �ملعرفي���ة �لأولي���ة �أي �لق���درة �مل�سئولة ع���ن جميع �أ�سالي���ب �لن�ساط 
�ملعرف���ى، وه���ذ� مفهوم �إح�سائى ظهر لنا نتيجة تطبيق مناهج �لتحليل �لعاملى على 
نتائج �لختبارت �ملختلفة، وقد مت تقنني هذ� �لختبار على طالب �ملرحلة �لإعد�دية 
و�لثانوي���ة وك���ذ� عل���ى عينة من ط���الب جامع���ة �لأ�سكندري���ة؛ وذلك لتحدي���د ثباته. 

وفيما يلى تو�سيح �خلطو�ت �لتى �تبعت لتحديد هذه �لغاية:

[4]-ثب�ات االختب�ار: مت ح�س���اب �لختب���ار بطريقة �إع���ادة �لتطبي���ق، فقد �أعيد 
تطبي���ق �لختب���ار عل���ى عينات م���ن �مل�ستوي���ات �لعمرية �ملختلف���ة باملد�ر����س �لإعد�دية 
و�لثانوي���ة و�جلامعي���ة، حي���ث بل���غ ع���دد �أفر�د عين���ة �ملرحل���ة �لإعد�دي���ة)500( طالب 
وكان معامل �لثبات )0.69(، وبلغ عدد �أفر�د عينة �ملرحلة �لثانوية)500( طالب وبلغ 
معام���ل �لثب���ات )0.71(، وبلغ عدد �أف���ر�د عينة �ملرحلة �جلامعي���ة )400(،وبلغ معامل 
�لثبات)0.73(، بينما بلغ معامل �لثبات)0.75( للمجموع �لكلى لأفر�د �لعينة )1400( 
طال���ب. وم���ن معام���الت �لرتباط �ل�سابقة يت�س���ح �أن �لدرجة �لكلي���ة لالختبار ثابت 
�إح�سائ���ى مر����س؛ مما يجعله �ساحلً���ا للتطبيق على �لأف���ر�د و�جلماعات لالأ�غر��س 

�لعلمية و�لعملية.
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[)]- �سدق االختبار: يقا�س �سدق �لختبار �حلاىل باأكر من طريقة:
عالق���ة �س���دق �لختب���ار بغره من من �لختب���ار�ت: �خترب �س���دق �لختبار 	 

بال�ستناد �إىل �ختبار �لقدر�ت �لعقلية �لأولية، بالإ�سافة �إىل تطبيق �لختبار �حلاىل 
عل���ى جمموعة من طلبة وطالبات �ملد�ر�س باملرحل���ة �لإعد�دية و�لثانوية و�جلامعية 
مبدين���ة �لأ�سكندري���ة، ويب���ني ج���دول)4( معام���الت �لرتب���اط ب���ني �ختب���ار �لقدر�ت 

�لعقلية �لأولية و�لختبار �حلاىل.

جدول)4(
معامالت الرتباط بني اختبار القدرات العقلية الأولية والختبار احلاىل

مستوى الداللةمعامالت االرتباطعدد 	فراد العينةالبيان

8000.480.01معانى الكلمات واالختبار الحالى

8000.710.01اإلدراك المكانى واالختبار الحالى

8000.340.01التفكير والتفكير الحالى

8000.490.01القدرة العددية واالختبار الحالى

8000.760.01القدرة العقلية العامة واالختبار الحالى

 كم���ا �خت���رب �سدق �لختب���ار �أي�سًا بال�ستن���اد �إىل �ختبار �مل�سفوف���ات �ملتتابعة 
لر�فن، ويبني جدول)5( معامالت �لرتباط بني �ختبار ر�فن و�لختبار �حلاىل.

جدول)5(
معامالت الرتباط بني »رافن« للم�صفوفات املتتابعة والختبار احلاىل

مستوى الداللةمعامالت االرتباطعدد 	فراد العينةالمرحلة التعليمية

5000.670.01اإلعدادية

5000.700.01الثانوية

5000.700.01الجامعية

15000.760.01المجموع

ال�س�دق العامل�ى: وج���د �أن ت�سبع���ات �لختب���ار بالعامل �لع���ام بطريق���ة �لتدوير �ملائل 
ه���ى 0.75، ويت�سح مم���ا �سبق �أن �ختبار �لذكاء �حلاىل �سادق فى قيا�س مانطلق عليه 

�لقدرة �لعقلية �لعامة.

[ 6]-ح�س�اب ثب�ات االختبار بوا�س�طة الباحث احل�اىل: قام �لباحث �حل���اىل بح�ساب 
ثبات هذ� �لختبار من خالل طريقتني هما:
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طريقة التجزئة الن�سفية)الفردى- الزوجى1: وهذ� ما هو مو�سح بجدول)6(	 

جدول)6(
ح�صاب ثبات اختبار الذكاء لل�صغار والكبار با�صتخدام طريقة

 التجزئة الن�صفية )الفردى-الزوجى(
                             اإلحصاء

 درجتا االختبار
معامل ارتباط بيرسونعمن

5015.703.15النصف الفردى
** 0.56

5016.302.88النصف الزوجى

 يت�س���ح من �جل���دول �ل�سابق �أن معامل �لرتب���اط لبر�سون هي )0.56( و هو 
معام���ل �رتباط د�ل عن���د م�ستوى )0.01(. وبا�ستخد�م معادل���ة )ب�سرمان- بر�ون(؛ 
لت�سحي���ح معامل �لطول لثبات �لتجزئة �لن�سفية، فقد �أ�سفر معامل �لثبات �مل�سحح 
ع���ن قيم���ة قدرها )0.71( وه���و معامل ثبات قوى، ممايعنى ثب���ات و ��ستقر�ر �لدرجة 

على �ملقيا�س.

الثبات با�ستخدام معامل األفا كرونباخ 	 
 مت �حل�سول على معامل ثبات با�ستخد�م معامل �ألفا كررونباخ مقد�ره)0.63(، 

وهو معامل ثبات قوى؛ مما يعنى ثبات و��ستقر�ر �لدرجة على �ملقيا�س.

13 اختبار جودة احلياة لطالب اجلامعة )اإعداد: الباحث1

[ 1]- و�س�ف االختب�ار: �أع���د �لباح���ث ه���ذ� �لختب���ار لط���الب �جلامعة فق���ط فى �سوء 
�إطالع���ه عل���ى �ختب���ار�ت �سابق���ة وت���ر�ث �سيكولوج���ى �ملتعلق���ة به���ذ� �ملتغ���ر       
)ج���ودة �حلي���اة( وه���ى: )�سق���ر، 2009 ؛ نعي�سة، 2009؛ �سيخ���ى، 2014، من�سى 
وكاظ���م، 2006؛ �ل�سيد، 2012؛ كاظم و�لبه���ادىل، 2005(. ويتكون �لختبار فى 
�سكله �لنهائى من 37عبارة - وذلك بعد حذف ثالث عبار�ت �أرقام )26، 28، 31(

 - موزعة على خم�سة �أبعاد هى: 
البع�د االأول ج���ودة �ل�سحة �لبدنية ويتكون من 7 عب���ار�ت هى: )11-10-2-1-	 

.)29-21-20
البعد الثانى جودة �ل�سحة �لنف�سية ويتكون من 8عبار�ت هى: )13-12-4-3-	 

.)31-30-23-22
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البع�د الثال�ث جودة �حلي���اة �لأ�سري���ة و�لجتماعية ويتكون م���ن 8عبارت هى:      	 
.)33-32-25-24-15-14-6-5(

البع�د الراب�ع جودة �حلياة �لديني���ة، ويتكون من 7 عبارت ه���ى:)17-16-8-7-	 
.)35 ،34-26

البع�د اخلام�س جودة �حلي���اة �جلامعية ويتكون من 7عبار�ت هى: )19-18-9-	 
.)37-36-28-27

 و�لدرج���ة �لكلي���ة لالختبار ترت�وح من �سفر: 74 درجة، و�لختبار يتكون من 
تقدي���ر ثالث���ى )مو�ف���ق، مو�فق حلد ما، غ���ر مو�فق( بحيث تعط���ى درجتان ملو�فق، 
ودرج���ة و�ح���دة ملو�ف���ق حل���د م���ا و�سف���ر لغ���ر مو�ف���ق. وجميع �لعب���ارت ف���ى �لجتاه 
�ملوج���ب ماع���د� 5 عب���ار�ت ذ�ت �لرق���ام )11، 13، 25، 30، 32( فهى عبارت �سلبية، وعند 
تقدي���ر �لدرجة لها يعك����س �مليز�ن �ل�سابق. ومت تق�سيم �لختبار �إىل ثالث م�ستويات: 
]1-�مل�ست���وى �لأول)�سف���ر-43( منخف����س ج���ودة �حلياة2-�مل�ست���وى �لثان���ى)62-44( 
متو�سط جودة �حلياة3-�مل�ستوى �لثالث)63-74( مرتفع جودة �حلياة]. وقد ��ستحدث 
�لباحث �حلاىل بعد� جديد� فى هذ� �لختبار وهو بعد جودة �حلياة �لدينية؛ مما يعد 

�إ�سافة جديدة لالختبار. 

[2]- االإح�س�اء الو�سفى لالختبار: مت تطبيق �لختبار على عينة قدرها )153( طالب 
وطالب���ة بالفرق���ة �لثاني���ة بكلية �لرتبي���ة بجامع���ة �ل�سوي�س بتاري���خ 27-3-2015 ومت 

�حل�سول على نتائج �لإح�ساء �لو�سفى لهذ� �لختبار كما مبني باجلدول)7(

جدول)7(
الإح�صاء الو�صفى لختبار جودة احلياة لطالب اجلامعة فى �صورته الأولية
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نح
اال

رى
عيا

الم

ين
تبا

ال

دى
الم

جة
در

ى 
عل

	

جة
در

ى 
	دن

واء
اللت

ا

طح
فر

الت

0.390ــــ15353.0954.0054.009.4486.264472280.293

يت�سح مم جدول)7( �أن قيمة �ملتو�سط تكاد تت�ساوى مع قيمة �لو�سيط ؛ مما 
يعد موؤ�سر د�ل على �عتد�لية �لتوزيع.
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[3]- ثبات االختبار: قام �لباحث �حلاىل بح�ساب ثبات هذ� �لختبار بطريقتني هما:

الثب�ات بالتجزئ�ة الن�س�فية: مت ح�س���اب ثب���ات �لتجزئ���ة �لن�سفي���ة )�لف���ردى- 	 
�لزوجى( و هى ما تعرف مبعامل �لت�ساق �لد�خلى، وهى مو�سحة باجلدول)8(.

جدول)8(
ح�صاب ثبات اختبار جودة احلياة لطالب اجلامعة با�صتخدام طريقة التجزئة الن�صفية

 )الفردى-الزوجى(
 اإلحصاء

 درجتا االختبار
ن

عم
معامل ارتباط 

بيرسون
مستوى الداللة

15327.144.94النصف الفردى
دالة**0.83

15325.944.91النصف الزوجى

** د�لة عند م�ستوى )0.01(

 يت�س���ح من �جل���دول �ل�سابق �أن معامل �لرتب���اط لبر�سون هي )0.83( و هو 
معام���ل �رتب���اط د�ل عند م�ستوى )0.01(. وبا�ستخ���د�م معادلة )�سببرمان – برو�ن 
1910(؛ لت�سحي���ح معام���ل �لط���ول لثب���ات �لتجزئة �لن�سفي���ة،�إذ �أ�سف���ر معامل �لثبات 
�مل�سح���ح ع���ن قيمة قدره���ا )0.91( وهو معامل ثبات قوى، ممايعن���ى ثبات و ��ستقر�ر 

�لدرجة على �ملقيا�س.

الثبات با�س�تخدام معامل األفا كرونباخ للتكاف�وؤ: مت �حل�سول على معامل ثبات 	 
با�ستخ���د�م معام���ل �ألف���ا كررونباخ مق���د�ره)0.87(، مم���ا يعنى ثب���ات و��ستقر�ر 

�لدرجة على �ملقيا�س.

[4]- �سدق االختبار: مت ح�ساب �سدق جودة �حلياة بطريقتني هما: 
�س���دق 	  طري���ق  ع���ن  �ملقيا����س  �س���دق  ح�س���اب  مت  املحت�وى:  �س�دق  طريق�ة 

�ملحتوى)�س���دق �ملحكمني(،وه���ذ� م���ن خ���الل عر�س �لختب���ار فى �سورت���ه �لولية - 
م���ع تعريف ملفه���وم جودة �حلياة و�أبع���اده وم�سادر ��ستقاق هذ� �لختب���ار- على ع�سرة 
حمكم���ني م���ن �أ�سات���ذة �جلامعة ف���ى تخ�س�س �ل�سح���ة �لنف�سية و عل���م �لنف�س . وقد 
�أدىل ع���دد من �ل�س���ادة �لأ�ساتذة �ملحكمني بن�سب���ة )85٪( باملو�فقة على جميع عبار�ت 
�ملقيا�س، وقد طلب منهم حتديد �لآتى:)1- مدى دقة �سياغة بنود �ملقيا�س2- �سحة 
�للغة ومالئمتها للعينة مو�سع �لبحث 3- هل حتتوى �لعبارة �لو�حدة على �أكر من 
م�سم���ون؟4- ه���ل هناك ت�سارب فى عبار�ت �ملقيا�س؟5-ه���ل ي�سلح �ملقيا�س فى قيا�س 

ما و�سع لقيا�سة؟6- �إ�سافة مايجب �أن ي�ساف(.
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طريقة ال�سدق التكويني: وذلك من خالل ح�ساب �سدق �ملقارنة �لطرفية)�لقدرة 	 
�لتمييزية( ومت هذ� با�ستخد�م مايلى:

اأ- ح�ساب الن�سبة احلرجة . وهذ� مو�سح بجدول)9(

جدول )9(
ح�س���اب �لن�سب���ة �حلرجة لد�لة �لفروق بني متو�سط درجات �أف���ر�د �لإرباعى �لأعلى و 

متو�سط درجات �أفر�د �لإرباعى �لأدنى.

              اإلحصاء

 المتغير

(اإلرباعى األعلى)
ن = 42

(اإلرباعى األدنى)
قيمة النسبةن = 41

الحرجة المحسوبة
مستوى الداللة

عمعم

اختبار جودة الحياة لطالب 
الجامعة

دالة *-415.331.92. 64.423.3721

* د�لة عند م�ستوى معنوية)0.05(

 يب���ني ج���دول )9( نتائ���ج �لن�سب���ة �حلرج���ة لدلل���ة �لف���رق ب���ني متو�سط���ي 
�ملجموعت���ني �ملتطرفت���ني يف �ختبار ج���ودة �حلياة لطالب �جلامع���ة. حيث يت�سح من 
ه���ذ� �جل���دول �أن قيم���ة �لن�سب���ة �حلرجة �ملح�سوبة ه���ى)-1.92( وهى قيم���ة �أكرب من 
�لقيم���ة �جلدولي���ة)-1.96(، مم���ا يدل على وجود ف���روق د�لة �إح�سائي���ا عند م�ستوية 
معنوي���ة)5٪( مم���ا يعن���ي �أن �ختب���ار جودة �حلياة تتوف���ر عليه �لق���درة �لتمييزية بني 
�لعينت���ني �ملتطرفت���ني عل���ى �ختب���ار ج���ودة �حلي���اة فالختب���ار �إذن �س���ادق، و�لتوج���ه 
�لنظ���ري �ل���ذي يقول بوجود فروق كمية ب���ني �لعينتني �ملتطرفتني على �ختبار جودة 

�حلياة لطالب �جلامعة �سادق كذلك.

�لعين���ة  عل���ى  �لختب���ار  تطبي���ق  بع���د  الداخل�ى:  التكاف�وؤ  ح�س�اب  ب- 
�ل�ستطالعي���ة)ن=153( مت ح�س���اب معام���ل �لرتباط بني درجات �لعب���ار�ت و�لدرجة 

�لكلية لالختبار �لفرعى )�أبعاد �لختبار( با�ستخد�م �لتكافوؤ �لد�خلى.
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جدول )10(
معامل ارتباط )ر( املفردة بالدرجة الكلية بالختبار الفرعى )البعد(

جودة الصحة النفسيةجودة الصحة البدنية
جودة الحياة األسرية 

واالجتماعية
جودة الحياة الجامعيةجودة الحياة الدينية

رقم 
العبارة

معامل (ر)
رقم 
العبارة

معامل (ر)
رقم 
العبارة

معامل (ر)
رقم 
العبارة

معامل (ر)
رقم 
العبارة

معامل (ر)

10.45330.57050.39870.34090.416

20.46740.59060.32980.218180.615

100.402120.356140.502160.258190.579

110.239130.324150.377170.347280.126

200.222220.515240.351260.185290.518

210.287230.466250.290270.295300.335

310.146330.328350.501370.242390.486

320.189340.455360.309380.299400.586

يت�س���ح م���ن جدول )10( �أن جميع �لرتباطات با�ستخ���د�م معامل �ألفا مقبولة 
ماع���د� �لعب���ار�ت �أرق���ام )26، 28، 31( فه���ى �أق���ل �لعب���ار�ت �رتباط���ا بالدرج���ة �لكلي���ة 

لالختبار�ت �لفرعية لالختبار ؛ لذ� مت حذفها من �لختبار.

ج-ح�س�اب �س�دق االأبعاد: مت ح�ساب معام���الت �لرتباط بني درج���ات �لأبعاد 
و�لدرج���ة �لكلي���ة لختبار ج���ودة �حلياة لطالب �جلامع���ة با�ستخ���د�م معامل �رتباط 

بر�سون، وكانت معامالت �لرتباط لالأبعاد كما هو مبني باجلدول )11( �لتاىل:
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جدول)11(
معامالت الرتباط بني الدرجة على الأبعاد والدرجة الكلية لختبار 

جودة احلياة طالب اجلامعة
                               اإلحصاء

 األبعاد
معامل ارتباط بيرسونعمن

15310.132.30جودة الصحة البدنية
**0.659

15353.099.44الدرجة الكلية الختبار

15310.723.09جودة الصحة النفسية
**0.807

15353.099.44الدرجة الكلية لالختبار

15311.962.74جودة الحياة األسرية واالجتماعية
**0.784

15353.099.44الدرجة الكلية لالختبار

15311.541.80جودة الحياة الدينية
**0.643

15353.099.44الدرجة الكلية لالختبار

1538.712.95جودة الحياة الجامعية
**0.714

15353.099.44الدرجة الكلية لالختبار

** د�لة عند م�ستوى)0.01(

 ت�س���ر نتائ���ج ج���دول)11( �أن جمي���ع معام���الت �لرتب���اط موجب���ة ود�لة عند 
م�ستوى )0.01(، مما يطمئن �لباحث على ��ستخد�م �لختبار.

14- برنامج االإر�ساد النف�سي الديني اجلماعي

الهدف العام للربنامج االإر�سادى النف�سي الديني للدرا�سة احلالية:

)11- الهدف العام
 يه���دف ه���ذه �لربنامج �إىل تنمية جودة �حلياة)ج���ودة �ل�سحة �لبدنية، جودة 
�ل�سح���ة �لنف�سي���ة وج���ودة �لعالق���ات �لأ�سري���ة و�لجتماعية وج���ودة �حلي���اة �لدينية 
وج���ودة �حلي���اة �لجتماعي���ة(، وذل���ك ف���ى �س���وء تطبي���ق فني���ات �لربنام���ج �لإر�سادى 
�لنف�س���ى �لدين���ى �جلماع���ى عل���ى �ملجموع���ة �لتجريبي���ة م���ن طالب���ات كلي���ة �لرتبي���ة 

بجامعة �ل�سوي�س. وينبثق عن هذ� �لهدف �لعام �أهد�ف فرعية له وهى:
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تنمي���ة وحت�س���ني ج���ودة �سحته���ن �لبدنية من خ���الل �ملحافظة عل���ى �لن�ساط . 1
و�حليوي���ة ور�ساق���ة �جل�س���م مبمار�سة �لريا�س���ة، �أو باتباع نظ���ام غذ�ئى �سليم 
وتنمي���ة �للياق���ة �لبدني���ة �لعالي���ة و�ملحافظة عل���ى �ل�سحة �لبدني���ة و �لعناية 

بالوزن �ملثاىل للبدن.
تنمي���ة ج���ودة �سحته���ن �لنف�سي���ة ع���ن طري���ق تنمي���ة �مل�ساع���ر �لإيجابية نحو . 2

�مل�ستقبل)�لتف���اوؤل نحو �مل�ستقبل( وزيادة �ل�ستمتاع )�لتنعم( باحلياة وتقدير 
ذو�ته���ن، وكذل���ك تنمي���ة �لر�سا ع���ن �حلياة وزي���ادة �لعو�م���ل �ملوؤدي���ة لل�سعور 

بال�سعادة.
تنمي���ة ج���ودة �لعالق���ات �لأ�سرية لديه���ن و�ملتمثلة فى تنمية �ل�سع���ور بالر�سا . 3

�لو�ل���دى عليه���ن وحثه���م على �لتق���رب �إليهما وتنمي���ة ج�سور �لثق���ة �ملتبادلة 
بينهن وبني �أفر�د �أ�سرهن.

تنمي���ة ج���ودة �لعالق���ات �لجتماعي���ة لديه���ن م���ن خ���الل تنمي���ة �لعالق���ات . 4
�لبين�سخ�سي���ة بينه���ن وب���ني زمالئه���ن بالبح���ث وزي���ادة مه���ار�ت �لتو��س���ل 
�لجتماع���ى م���ع �لآخري���ن م���ع زي���ادة �لنب�ساطي���ة لديه���ن وتنمي���ة مه���ار�ت 

�لندماج مع �لآخرين.
تنمي���ة جودة �حلياة �لديني���ة لديهن من خالل تنمية �ل�سجاعة لقول �ل�سدق . 5

مهم���ا كان مكلفا و�لتاأكيد على �لوفاء بالوع���د وتنمية �ملد�ومة على �ل�سلو�ت 
�ملفرو�سة وذكر �هلل تعاىل .

تنمي���ة ج���ودة �حلي���اة �جلامعية لديه���ن فى �سوء زي���ادة تنمية �ل�سع���ور باملتعة . 6
�أث���اء تو�جده���ن باجلامع���ة و تنمية �ل�سع���ادة لطلب �لعلم و�لهتم���ام بالبحث 
�جلامعي���ة وبذل �أق�سى طاقاتهن فى �سبي���ل حت�سيل �لعلم و تنمية مبد�أ)من 
جد وجد ومن زرع ح�سد(. وتنمية �لجتاه �لإيجابى نحو جامعتهن مع �إجناز 

�لو�جبات �جلامعية على خر وجه. 
تدريبه���ن عل���ى �ل�سرتخ���اء �لع�سلى للتخل�س م���ن �لتوتر و�لقل���ق �للذ�ن قد . 7

ي�سببان فقد�ن جودة �حلياة لديهن.

)12- التخطيط الزمنى للربنامج:
 تك���ون �لربنام���ج �لإر�سادى �لنف�سي �لديني �جلماعى م���ن ثمان ع�سرة جل�سة 
بو�ق���ع جل�ست���ني ف���ى كل �أ�سبوع)�سب���ت وثالث���اء( وقد ب���د�أ �لربنامج ف���ى 4-4-2015م 
و�نته���ى بت���ارخ 9-6-2015م علما باأن ثم���ة �أ�سابيع توقف فيه �لربنام���ج؛ نظرًا لوجود 

�إجاز�ت، �أو توقف ب�سبب �متحانات �آخر �لعام. 
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)13- تقييم الربنامج 
 ��ستخ���دم مقيا����س ج���ودة �حلياة لطالب���ات �جلامعة)�إع���د�د: �لباحث �حلاىل( 

لتقييم �لربنامج)قبلى، بعدى، تتبعى(.

 )14- حمتوى جل�سات الربنامج 
 يو�س���ح �جل���دول )12( ملخ�سً���ا مكثفً���ا ملحتوى جل�س���ات �لربنام���ج �لإر�سادى 

�لنف�سي �لديني �جلماعى. 
جدول)12(

جل�صات الربنامج الإر�صادى النف�صي الديني اجلماعى لتنمية جودة احلياة لدى 
طالبات اجلامعة املوهوبات اأكادميًيا

اإلجراءاتفنيات الجلسة	هداف الجلسةرقم الجلسة
زمن 
الجلسة

1-المحاضرة والمناقشةالتهيئة والتعارفاألولى
2-الواجبات المنزلية

1-الترحيب المسترشدات.
2-بناء األلفة بين المرشد 

والمسترشدات.
3-يعرف المرشد نفسه. 

للمسترشدات والعكس.
4-تلخيص للبرنامج من 
بدايته لنهايته واألهداف 

المرجوة منه.
5- االتفاق على القواعد 

السلوكية المطلوب اتباعها 
خالل الجلسات ومكان 

ومواعيد عقدها.

45دقيقة

التعريف بالبرنامج الثانية
اإلرشاد النفسي الديني 

الجماعى

1-المحاضرة والمناقشة.
2- التعزيز المعنوى.
3- العصف الذهنى.

4- الواجبات المنزلية.

1-شرح لمفهوم البرنامج 
النفسي الديني الجماعى، 

والمكونات والفنيات، 
واألسس التى يقوم عليه هذا 

البرنامج.
2-التأكيد على االلتزام 

بقواعد الجلسات. 

45 دقيقة

1-المحاضرة والمناقشة.شرح مفهوم جودة الحياةالثالثة
2-العصف الذهنى

1-شرح مفهوم (الجودة) 
لغويا.

2-شرح لمفهوم جودة الحياة 
اصطالحا نفسيا.

45دقيقة
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اإلجراءاتفنيات الجلسة	هداف الجلسةرقم الجلسة
زمن 
الجلسة

شرح النظريات المفسرة الرابعة
لجودة الحياة

1-العصف الذهنى.
2-المحاضرة والمناقشة. 

3- الواجبات المنزلية.

1-توضيح مفهوم النظرية 
فى علم النفس و	هدافها.

2-شرح نظرية 	وتن 
كنموذج لتفسير جودة الحياة.

45دقيقة

1-شرح مفهوم الموهبة الخامسة
وخصائصهم.

1-المحاضرة والمناقشة.
2-الواجبات المنزلية.

1-شرح لمفهوم الموهبة 
(لغة واصطالحا).

2-توضيح خصائص 
الموهوبين.

45دقيقة

1-المحاضرة والمناقشة.التخلص من التوتر والقلق السادسة
2- الواجبات المنزلية

1-شرح لمفهوم االسترخاء 
العضلى، ودوره فى خفض 

التوتر والقلق.
2- التدريب على االسترخاء 

العضلى (الطرف العلوى).

30دقيقة

1-التدريب على استرخاء السابعة
القدمين(الطرف السفلى)

2-التدريب على استرخاء 
عضالت الرقبة.

- االسترخاء العضلى.
- الواجبات المنزلية.

1-تذكير المجموعة بماهية 
االسترخاء العضلى 

و	هميته.
2-التدريب على استرخاء 

القدم اليسرى ثم القدم 
اليمنى.

3-استرخاء عضالت 
الرقبة.

40دقيقة

1- التعزيز المعنوى. تنمية جودة الحياة البدنية.الثامنة
2- النمذجة واالقتداء. 
3-االعتراف بالذنب. 

4-التفاؤل.
5-االستبصار.

6- ذكر اهلل تعالى.
7-الصالة.

8- الصبر واالمتثال هلل 
تعالى.

1-عرض سيناريو(نموذج 
االقتداء).

2- الطلب من عضوات 
المجموعة االقتداء 

بالسيناريو . من خالل 
تطبيق فنيات الجلسة وذلك 

بهدف تنمية جودة الحياة 
البدنية لهن

50دقيقة
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اإلجراءاتفنيات الجلسة	هداف الجلسةرقم الجلسة
زمن 
الجلسة

استكمال تنمية الحياة التاسعة
البدنية

1-التعزيز المعنوى.
2-االستبصار.

3-االعتراف بالخطأ.
4-االستغفار.

5-ذكر اهلل تعالى.
6-الصالة.

7-إعادة البناء المعرفى.
8-النمذجة واالقتداء.
9-الواجبات المنزلية.

1-يطلب المرشد من 
المسترشدات االقتداء بما 
جاء بالسيناريو الذى تلى 

عليهن وذلك من خالل 
تطبيق فنيات الجلسة.

45 دقيقة

1-التعزيز المعنوى.تنمية جودة الصحة النفسيةالعاشرة
2-االستبصار.

3-االعتراف بالخطأ.
4-االستغفار.

5-ذكر اهلل تعالى.
6-الصالة.
7-الدعاء.

8-إعادة البناء المعرفى.
9-النمذجة واالقتداء.

10-الواجبات المنزلية.

1-يطلب المرشد من 
المسترشدات االقتداء بما 
جاء بالسيناريو الذى تلى 

عليهن وذلك من خالل 
تطبيق فنيات الجلسة.

45دقيقة

الحادية 
عشرة

استكمال تنمية جودة 
الصحة النفسية

1-التعزيز المعنوى.
2-االستبصار.

3-االعتراف بالخطأ.
4-االستغفار.

5-ذكر اهلل تعالى.
6-الصالة.
7-الدعاء.

8-إعادة البناء المعرفى.
9-النمذجة واالقتداء.

10-الواجبات المنزلية.

1-يطلب المرشد من 
المسترشدات االقتداء بما 
جاء بالسيناريو الذى تلى 

عليهن وذلك من خالل 
تطبيق الفنيات المستخدمة 

فى الجلسة.

45 دقيقة
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اإلجراءاتفنيات الجلسة	هداف الجلسةرقم الجلسة
زمن 
الجلسة

الثانية
 عشرة

تنمية جودة العالقات 
األسرية. 

1-التعزيز المعنوى.
2-االستبصار.

3-االعتراف بالخطأ.
4-االستغفار.

5-ذكر اهلل تعالى.
6-الصالة.
7-الدعاء.

8-إعادة البناء المعرفى.
9-النمذجة واالقتداء.

10-الواجبات المنزلية.

1-يطلب المرشد من 
المسترشدات االقتداء بما 
جاء بالسيناريو الذى تلى 

عليهن وذلك من خالل 
تطبيق فنيات الجلسة.

45 دقيقة

الثالثة 
عشرة

تنمية جودة الحياة 
االجتماعية

1-التعزيز المعنوى.
2-االستبصار.

3-االعتراف بالخطأ.
4-االستغفار.

5-ذكر اهلل تعالى.
6.التوبة.

7-إعادة البناء المعرفى.
8-النمذجة واالقتداء.
9-الواجبات المنزلية.

1-يطلب المرشد من 
المسترشدات االقتداء بما 
جاء بالسيناريو الذى تلى 

عليهن وذلك من خالل 
تطبيق فنيات الجلسة.

45دقيقة

الرابعة
عشرة

1-التعزيز المعنوى.تنمية جودة الحياة الدينية
2-االستبصار.

3-االعتراف بالخطأ.
4-التوبة.

5-إعادة البناء المعرفى.
6-النمذجة واالقتداء.
7-الواجبات المنزلية.

1-يطلب المرشد من 
المسترشدات االقتداء بما 
جاء بالسيناريو الذى تلى 

عليهن وذلك من خالل 
تطبيق فنيات الجلسة.

45دقيقة

الخامسة
عشرة

1-التعزيز المعنوى.استكمال تنمية جودة الحياة
2-االستبصار.

3-االعتراف بالخطأ. 
التوبة.

5-إعادة البناء المعرفى.
6-النمذجة واالقتداء.
7-الواجبات المنزلية.

1-يطلب المرشد من 
المسترشدات االقتداء بما 
جاء بالسيناريو الذى تلى 

عليهن وذلك من خالل 
تطبيق فنيات الجلسة.

45 دقيقة
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اإلجراءاتفنيات الجلسة	هداف الجلسةرقم الجلسة
زمن 
الجلسة

السادسة 
عشرة

1-التعزيز المعنوى.تنمية جودة الخياة الجامعية
2-االستبصار.

3-االعتراف بالخطأ.
4-التوبة

5-ذكر اهلل تعالى 
التوبة.

6-إعادة البناء المعرفى.
7-النمذجة واالقتداء.
8-الواجبات المنزلية.

1- يطلب المرشد من 
المسترشدات االقتداء بما 
جاء بالسيناريو الذى تلى 

عليهن وذلك من خالل 
تطبيق فنيات الجلسة.

45 دقيقة

السابعة 
عشرة

استكمال جودة الحياة 
الجامعية

1-التعزيز المعنوى.
2-االستبصار.

4-التوبة
5-ذكر اهلل تعالى 

التوبة.
7-النمذجة واالقتداء.
8-الواجبات المنزلية.

- يطلب المرشد من 
المسترشدات االقتداء بما 
جاء بالسيناريو الذى تلى 

عليهن وذلك من خالل 
تطبيق فنيات الجلسة.

45دقيقة

الجلسة
 الثامنة عشرة

1- تقييم 	ثر البرنامج 
اإلرشادى النفسي 

الديني الجماعى على 
المسترشدات

1-التقويم الموضوعى:  
تطبيق القياس البعدى 
لمقياس جودة الحياة.

2-التقويم الذاتى: يطلب من 
كل مسترشدة 	ن تبين ما 	ثر 

هذا البرنامج عليها.
3-يشكر المرشد 

المسترشدين على حسن 
مشاركتهن فى إتمام هذا 
البرنامج على هذا النحو 

اإليجابى، مذكًرا إياهن بأنه 
سيجرى عليهن تطبيق قياس 
تتبعى (لمقياس جودة الحياة) 
بتاريخ 9-7-2015 بمشيئة 

اهلل تعالى.

30دقيقة

))1- الفنيات امل�ستخدمة يف الربنامج:
 هن���اك جمموع���ة م���ن �لفنيات)�لتكنيكي���ات( �لت���ى ي�سمله���ا �لإر�س���اد �لنف�سي 
و�لتى بها يتحقق �لهدف منه و�لتى مت ��ستخد�مها فى هذه �لبحث �حلايل... وهى: 
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االعرتاف بالذنب: ويعنى �لعرت�ف بالذنب �أمام �هلل تعاىل، ويتبع ذلك �لتكفر 1 1)
و�لرجوع عن �لإثم.

التوبة: وهى طريق �ملغفرة �لتى حترر �لذنوب وهى �أمل �ملخطىء.1 2)
اال�ستب�س�ار: وه���و �لو�سول بالفرد �إىل فهم �أ�سباب �سقائ���ه �لنف�سي وم�سكالته 1 3)

�لنف�سي���ة ودو�فع���ه، وعندما يفه���م �ملوؤمن نف�س���ه في�ستطي���ع مو�جهتها بتقبل 
�ملفاهيم �جلديدة و�ملثل �لعليا ويت�سمن هذ� منو �لذ�ت. 

الدعاء: وهو عالج �أكيد للنف�س، في�سعر �لفرد بالطماأنينة و�ل�سكينة ويتخل�س 1 4)
من �خلوف. 

اال�ستغفار: �إن �لإن�سان غر مع�سوم من �خلطاأ، عندها �سي�ستغفر ربه. 1 ))
ذك���ر �هلل: وذك���ر �هلل تع���اىل ه���و غ���ذ�ء �لروح حي���ث يب���ث �لطماأنين���ة و�لهدوء 1 6)

و�ل�سعادة. 
ال�س�رب: �ل�س���رب هو مفتاح �لفرج وهو يقى �لإن�سان م���ن �لنهيار �أمام �مل�سائب 1 ))

)�لفرخ وتيم، 1991�س145-144(.
اأ�س�لوب املحا�س�رة واملناق�س�ة: وهو �لأ�سل���وب �لإر�س���ادي �جلماعي �لأ�سه���ر 1 ))

ك���ر ��ستخد�مً���ا و�لأو�س���ح تاأثرًا باعتب���اره �لأ�سلوب �لإر�س���ادي �جلماعي  و�لأ
�لتعليمي �ل���ذي يغل���ب عليه �لأج���و�ء �لإر�سادي���ة �سب���ه �لعلمية، ويلع���ب فيها 
عن�س���ر �لتعل���م و�لعمل على محو �لتعلم و�إعادة �لتعلم دورًا رئي�سًا. ويعتمد هذ� 
فكار، �أو �إك�ساب مهار�ت،  �لأ�سلوب على تقدمي معلومة، �أو تو�سيح، �أو تنظيم لأ
�أو مو�جهة مو�قف �أو ��ستثارة همم �أو �إقناع بروؤى �أو تلخي�س �لأحد�ث و�لربط 
حما�س���رة  باإلق���اء  �لإر�سادي���ة  �ملجموعة  قائد  يقوم  �لأ�سل���وب  هذ�  ويف  بينها. 
مت�سل�سل���ة  �لزم���ن  مقي���دة  �لعبارة  �سهلة  �لهدف  و��سحة  �ملحت���وى  محددة 
دو�ر ويتد�ولون �لآر�ء  �لعر����س، ويتبادل فيها �أع�س���اء �ملجموعة �لإر�سادي���ة �لأ
فكار؛ بهدف تعدي���ل  و�ملناق�سات؛ حي���ث يكت�سبون فيها مزيدً���ا من �ملعارف و�لأ
فكار و�مل�ساعر و�ل�سلوك نح���و �ل���ذ�ت ونحو �لآخري���ن  �لجتاه���ات وتغي���ر �لأ

ونحو �ملجتمع �لذين يعي�سون فيه و�لعالم )�ل�سهرى، 2008، �س48-47(.
الق�سة: من �لفنيات �لتى جتذب �لنتباه وتهيئ موقفًا جيدًا للتعلم و�لرتبية، 1 9)

وف���ى �لق�س���ة ي���رى �ملري����س من به مث���ل مر�س���ه- وي�ستخ���دم �لباحث �حلاىل 
�ملر����س مبعن���ى »م�سكل���ة« لدى �مل�سرت�س���د- و�لق�س�س �أدو�ت نق���ل قوية تطلق 
طاقتنا �لكامنة لل�سفاء و�لتكامل و�لندماج و�لتعبر، ومن �أف�سل ما نقوم به 

لبع�سنا �لبع�س �أن ي�ستمع كل منا لق�س�س �لآخر )حممد، 2000، �س137(. 
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اال�سرتخاء الع�سلى: يعرف �ل�سرتخاء علميًا باأنه توقف كامل لكل �لنقبا�سات 1 10)
و�لتقل�سات �لع�سلية �مل�ساحبة للتوتر... وعلى �لعموم جند �أن �إعد�د �ملري�س 
وتهيئته ملمار�سة �لتدريب على �ل�سرتخاء �لع�سلى تتكون من �لنقاط �لتالية:

يب���ني للمعال���ج �أنه مقبل على تعلم خربة جدي���دة، �أو مهارة جديدة ل تختلف أ- 
عن �أى مهارة �أخرى يكون قد تعلمها فى حياته كقيادة �سيارة.

يب���ني له مثله مثل كثر من �لنا�س تعل���م �أن يكون م�سدودًا وع�سبيا ومتوتر�، ب- 
و�أنه بنف�س �ملنطق ميكنه �أن يكون عك�س ذلك �أى قادرًا على �لرتخاء و�لهدوء.

 �أن ي�ستلقى �ملري�س فى و�سع مريح عند بد�ية �لتدريب فى مكان هادىء خال ج- 
من �مل�ستتات. 

يب���د�أ تدريب ع�سو و�حد فى �لبد�ية على �ل�سرتخاء ويف�سل �أن يكون �لذر�ع د- 
وفق �خلطو�ت �لتالية:

• غلق ر�حة �ليد �لي�سرى باإحكام وقوة.	
• مالحظة �لتوتر فى ع�سالت �ليد.	
• فتح ر�حة �ليد �لي�سرى بعد ثو�ن معدودة و�إرخائها مع مالحظة �أن �لع�سالت 	

�أخذت ت�سرتخى وتثقل.
• يك���رر ه���ذ� �لتمري����س عددً���ا م���ن �مل���ر�ت حت���ى ي���درك �ملري����س ب���ني �لتوت���ر 	

و�ل�سرتخاء.

ينتق���ل �ملعال���ج بع���د ذل���ك �إىل �لع�س���اء �ملختلف���ة م���ن �جل�س���م ع�سوً���ا ع�سوً���ا 
�لقدم���ني                                     �أى  �جل�س���م  م���ن  �لأ�سف���ل  �لن�س���ف  ف���ى  تق���ع  �لت���ى  �لأع�س���اء  م���ن  بدءً���ا 

)�إبر�هيم، 2003�س571-570(

مراجع�ة الواجب�ات املنزلي�ة: ويتم من خالل ه���ذه �ملرحلة مناق�س���ة �لو�جبات 1 11)
�ملنزلي���ة م���ع �مل�سرت�سد وذلك فى بد�ي���ة كل جل�سة على ح���دة. وجدير بالذكر 
�أن ع���دم مر�جع���ة تلك �لو�جبات م���ع بد�ية كل جل�سة يعط���ى للعميل �نطباعًا 
ب���اأن �ملر�س���د ل يعتربه���ا جزءً���ا م���ن عملي���ة �لتغر، ولذل���ك يج���ب مر�جعتها 
مع���ه با�ستم���ر�ر؛ لأنها تعت���رب و�سيلة مل�ساعدته على حتقي���ق �لأهد�ف �ملن�سودة 

)حممد، 2000�س142(.
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نتائج البحث:
1- اختبار �س�حة الفر�س االول: وين�س عل���ى: »توجد فروق د�لة �إح�سائيا عند 
م�ستوى دللة)0.05( بني متو�سط رتب درجات �ملجموعتني )�لتجريبية و�ل�سابطة( 
ف���ى �لقيا�س �لبعدى على)�لأبع���اد و�لدرجة �لكلية( على �ختبار جودة �حلياة لطالب 

�جلامعة«.
 وللتحق���ق م���ن �سح���ة ه���ذ� �لفر�س مت ��ستخ���د�م �ختب���ار مان ويتن���ى لدللة 

�لفروق بني �ملجموعات �مل�ستقلة. و�جلدول)13( يو�سح ذلك
جدول)13(

نتائج ح�صاب قيمة ) Z( ملتو�صطى رتب درجات اأفراد املجموعتني التجريبية وال�صابطة فى 
القيا�س البعدى على )اأبعاد- الدرجة الكلية( لختبار جودة احلياة لطالب اجلامعة

                             اإلحصاء 
نالمتغيرات

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

قيمة
(Z)

االحتمال

بعد جودة الصحة البدنية
المجموعة التجريبية
المجموعة الضابطة

7
7

10.00
5.00

70.00
35.00

2.2740.023

بعد جودة الصحة النفسية
المجموعة التجريبية
المجموعة الضابطة

7
7

9.29
5.71

65.00
40.00

1.6390.101

بعد جودة الحياة األسرية واالجتماعية
المجموعة التجريبية
المجموعة الضابطة

7
7

7.86
7.14

55.00
50.00

0.3310741

بعد جودة الحياة الدينية
المجموعة التجريبية
المجموعة الضابطة

7
7

8.36
6.64

58.50
46.50

0.8180.414

بعد جودة الحياة الجامعية
المجموعة التجريبية
المجموعة الضابطة 

7
7

9.79
5.21

68.50
36.50

2.0960.036

الدرجة الكلية
المجموعة التجريبية
المجموعة الضابطة

7
7

9.79
5.21

68.50
36.50

2.0580.040

م�ست���وى)0.05(  عن���د  �إح�سائي���ا  د�ل���ة  ف���روق  وج���ود  ج���دول)13(  يو�س���ح   
ف���ى  و�ل�سابط���ة(  �ملجموعتني)�لتجريبي���ة  �أف���ر�د  درج���ات  رت���ب  متو�سط���ى  ب���ني 
�لقيا����س �لبع���دى لختب���ار ج���ودة �حلي���اة لط���الب �جلامعة عل���ى ثالثة �أبع���اد )جودة 
�ل�سح���ة �لبدني���ة، ج���ودة �ل�سح���ة �لديني���ة وج���ودة �حلي���اة �جلامعي���ة( بالإ�سافة �إىل
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)�لدرج���ة �لكلي���ة(، لك���ن مل يوج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائي���ا عن���د م�ست���وى)0.05( ب���ني 
متو�سط���ى رت���ب درج���ات �أف���ر�د �ملجموعت���ني )�لتجريبي���ة و�ل�سابط���ة( ف���ى �لقيا����س 
�لبع���دى لختبار جودة �حلياة لط���الب �جلامعة على بعدين )جودة �ل�سحة �لنف�سية 

و جودة �حلياة �لأ�سرية و�لجتماعية(. و�ل�سكل �لبيانى )1( يو�سح ذلك

�لبعد�لثالث = 3.00 �لبعد �لثانى =2.00  �لبعد �لأول = 1.00 
�لدرجة �لكلية = 6.00 �لبعد �خلام�س = 5.00   �لبعد�لر�بع =4.00  

�سكل بيانى)1( :متو�سط درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية و�ل�سابطة فى �لقيا�س 
�لبعدى على �ختبار جودة �حلياة 

 وملعرف���ة قوة �لعالقة)قU( بني �ملتغر �مل�ستقل)�لربنامج �لإر�سادى �لنف�سي 
�لدين���ى( و�ملتغ���ر �لتابع)ج���ودة �حلياة(، وذلك ف���ى �حلالت �لتى يك���ون فيها �ختبار 
م���ان ويتن���ى د�ل �إح�سائ���ى، وبالرج���وع للج���دول �ل�ساب���ق جن���د )بع���د ج���ودة �ل�سح���ة 
�لبدني���ة، بع���د جودة �حلي���اة �لدينية، بع���د جودة �حلي���اة �جلامعية و�لدرج���ة �لكلية( 
ذ�ت دلل���ة �إح�سائية عند م�ستوى معنوي���ة)0.05(. “وحل�ساب قوة هذه �لعالقة فاإنه 
 Rank Biserial Correlationميكنن���ا ح�س���اب معامل �لرتب���اط �لثنائ���ى للرت���ب

�لذى �قرتحه جال�س Glassمن �ملعادلة �لآتية:

قu = 2)م ر1 - م ر 2( / ن1+ ن2 
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حيث اإن: 
قU = قوة �لعالقة)معامل �لرتباط �لثنائى للرتب(

م ر1= متو�سط رتب �ملجموعة �لأوىل)ن1( = مج ر1/ن1 
م ر2= متو�سط رتب �ملجموعة �لثانية )ن2( = مج ر2 /ن2” )�لدردير،2006�س150(
 وبعد �إجر�ء �لعمليات �حل�سابية كانت �لنتائج كالتاىل كما مو�سح باجلدول �لآتى 

جدول)14(
ح�صاب معامل الرتباط الثنائى للرتب وتف�صري العالقة الرتباطية لدللة اختبار مان ويتنى

تفسير العالقة U قيمة ق
                              اإلحصاء

المتغيرات

القيمة مرتفعة والعالقة قوية ومهمة 0.71 بعد جودة الصحة البدنية

القيمة ضعيفة والعالقة ضعيفة 0.24 بعد جودة الحياة الدينية

العالقة متوسطة ومهمة 0.65 بعد جودة الحياة الجامعية

العالقة متوسطة ومهمة 0.65 الدرجة الكلية

 يت�س���ح م���ن ج���دول)14( �أن قوة �لعالقة ب���ني �ملتغر �مل�ستق���ل و�ملتغر �لتابع 
ف���ى �لبح���ث �حل���ايل يعتد به���ا فى �تخاذ �لق���ر�ر فيما يتعل���ق بالأبعاد )ج���ودة �ل�سحة 
�لبدني���ة، وج���ودة �حلي���اة �جلامعية و�لدرجة �لكلي���ة( بينما قوة �لعالق���ة �سعيفة فى 

بعد جودة �حلياة �لدينية. 

تف�سري نتائج الفر�ص االأول 
 ي�ست���دل م���ن �ختب���ار نتائ���ج �سح���ة �لفر����س �لأول كم���ا مو�سح بج���دول)13( 
وج���دول)14( من جن���اح �لربنامج �لإر�سادى �لنف�سي �لديني ف���ى تنمية جودة �حلياة 
ل���دى �لطالب���ات �لفائقات �أكادمييً���ا على �أبعاد)ج���ودة �ل�سحة �لبدني���ة، جودة �حلياة 
�لديني���ة، ج���ودة �حلي���اة �جلامعي���ة و�لدرج���ة �لكلي���ة( لختب���ار جودة �حلي���اة لطالب 
�جلامعة؛ وذلك يعزى ملا يحتويه �لربنامج �لإر�سادى �ملعد للدر��سة �حلالية من فنيات 
و��ستر�تيجي���ات �ساع���دت فى تنمي���ة متغر جودة �حلياة ل���دى �ملجموعة �لتجريبية، 
وه���ذه �لنتائج تختلف جزئيًا مع در��سة كاظم و�لبهادىل )2005( وتتفق مع جزء �آخر 
لهذ� �لبحث بينما تختلف كليًا مع در��سة �أنور و�ل�سادق)2010( ودر��سة �لفقى)2013(.

 ويع���زى �لباح���ث �حل���اىل ف�س���ل �لربنامج ف���ى تنمية ج���ودة �ل�سح���ة �لنف�سية 
وج���ودة �حلي���اة �لأ�سرية و�لجتماعية �إىل وجود �سعوبة ف���ى �لعالقات �لبين�سخ�سية 
)جودة �ل�سخ�س( وذلك فى �سوء نظرية«لني« و�ل�سبب رمبا يرجع �إىل:« عدم �لن�سج 
�لنفع���اىل للطف���ل  �ملوهوب و�ملتفوق �لعقل���ى  وميله �إىل �ملع���اد�ة و�لعدو�ن و�ختالفه 
ع���ن �أقر�ن���ه فى �لتفكر و�مليول” )غامن، 2015، ����س109(. بالإ�سافة �إىل �أن” �لطفل 
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�ملوه���وب ق���د يظهر �أد�ءً���ا متقدمًا فى �لناحي���ة �لعقلية و�لأكادميي���ة، �إل �أنه قد يكون 
متو�سطً���ا ف���ى �لنم���و �لجتماعى و�لعاطف���ى. هذ� �لف���رق قد يخلق م�سك���الت لهوؤلء 
�ملوهوب���ني؛ لأن �لأف���ر�د �لبالغني قد يتوقعون من هوؤلء �لأطفال �ملوهوبني �أد�ءًا فى 
�ملج���الت �لجتماعي���ة و�لعاطفي���ة مثل �لأد�ء �ملتق���دم فى �ملج���الت �ملعرفية و�لعقلية 

)�سليمان، 2014، �س42(.

2-اختبار �سحة الفر�س الثانى: وين�س على: “توجد فروق د�لة �إح�سائيا عند 
م�ست���وى دلل���ة )0.05( بني متو�سط رتب درجات �ملجموع���ة �لتجريبية فى �لقيا�سني 
�لقبلى و�لبعدى على )�أبعاد - �لدرجة �لكلية( لختبار جودة �حلياة لطالب �جلامعة.

 وللتحق���ق من �سحة هذ� �لفر����س مت ��ستخد�م �ختبار ويلكوك�سن للفرق بني 
رتب قيم مرتبطة و�جلدول)15( يو�سح ذلك:

جدول)15(
نتائــج ح�صاب قيمة)Z( ملتو�صطى رتــب درجات اأفراد املجموعة التجريبيــة فى القيا�صني القبلى 

والبعدى على)اأبعاد- الدرجة الكلية( لختبار جودة احلياة لطالب اجلامعة
                             اإلحصاء

المتغيرات

االحتمالقيمة(Z)متوسط الرتبن
االشارات

(+)
اإلشارات

(-)
بعد جودة الصحة البدنية

القياس القبلى
القياس البعدى

7
7

602.2260.026

بعد جودة الصحة النفسية
القياس القبلى

القياس البعدى
7
7

602.2140.027

بعد جودة الحياة األسرية 
واالجتماعية
القياس القبلى

القياس البعدى

7
7

602.2640.024

بعد جودة الصحة الدينية
القياس القبلى

القياس البعدى
7
7

702.3750.018

بعد جودة الحياة الجامعية
القياس القبلى

القياس البعدى
7
7

612.1170.034

الدرجة الكلية
القياس القبلى

القياس البعدى
7
7

702.3660.018

د�لة عند م�ستوى)0.05(
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 يت�س���ح م���ن ج���دول )15( �أن���ه توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائيً���ا عن���د م�ست���وى 
دلل���ة)0.05( ب���ني متو�سطى رت���ب درجات �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية ف���ى �لقيا�سني 
�لقبل���ى و�لبعدى على)�أبعاد- �لدرجة �لكلية( لختبار جودة �حلياة لطالب �جلامعة 
ل�سال���ح �لقيا�س �لبع���دى. ولالإي�ساح �لتخطيطى لهذ� �لإح�ساء �ل�ستدلىل فاإنه مت 

متثيله بيانيًا كما هو مو�سح ب�سكل بيانى)2( �لتاىل:

�لبعد�لثالث = 3.00 �لبعد �لثانى =2.00  �لبعد �لأول = 1.00 
�لدرجة �لكلية = 6.00 �لبعد �خلام�س = 5.00   �لبعد�لر�بع =4.00  

�سكل )2(
 متو�سط درجات)�لأبعاد- �لدرجة �لكلية( للقيا�سني �لقبلى و�لبعدى

 للمجموعة �لتجريبية على �ختبار جودة �حلياة

تف�سري نتائج الفر�ص الثانى
 ي�ست���دل من �ختبار نتائ���ج �سحة �لفر�س �لثانى كما مو�سح بجدول)15( من 
جن���اح �لربنام���ج �لإر�س���ادى �لنف�س���ي �لديني فى تنمية ج���ودة �حلياة ل���دى �لطالبات 
�لفائق���ات �أكادمييً���ا عل���ى )�لأبع���اد- و�لدرج���ة �لكلي���ة( لختبار ج���ودة �حلياة لطالب 
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�جلامع���ة؛ وذل���ك يعزى مل���ا يحتويه �لربنام���ج �لإر�س���ادى �ملعد للدر��س���ة �حلالية من 
فني���ات و��ستر�تيجي���ات �ساع���دت ف���ى تنمي���ة متغ���ر ج���ودة �حلي���اة ل���دى �ملجموع���ة 
�لتجريبي���ة، وه���ذه �لنتائج تتفق جزئيً���ا مع در��سة )�لفق���ى،2013 ؛ �لقطاوى، 2013؛ 
من�س���ور و�أبو�ل�سع���ود،2013(، ويعزى �لباحث �حلاىل ه���ذ� �لنجاح للربنامج �إىل مامت 
��ستخد�م���ه م���ن فنيات خطط �إر�سادي���ة مت�سمنة فى �لربنامج و�لت���ى �أدت �إىل تنمية 

جودة �حلياة لدى �لفائقات �أكادمييًا من طالبات �جلامعة)كليات �لرتبية(. 
 �ختبار �سحة �لفر�س �لثالث: ين�س على: »ل توجد فروق د�لة �إح�سائيًا عند 
م�ست���وى دللة)0.05( ب���ني متو�سط رتب درجات �ملجموع���ة �لتجريبية فى �لقيا�سني 

�لبعدى و�لتتبعى على �ختبار جودة �حلياة لطالب �جلامعة«.  
 وللتحق���ق م���ن �ختبار �سحة هذ� �لفر�س فق���د مت ��ستخد�م �ختبار ولكوك�سن 

للفرق بني رتب قيم مرتبطة و�جلدول)16( يو�سح ذلك
جدول)16(

نتائج ح�ساب قيمة)Z( ملتو�سطى رتب درجات �أفر�د �ملجموعة �ل�سابطة فى �لقيا�سني 
�لقبلى و�لبعدى على)�أبعاد- �لدرجة �لكلية( لختبار جودة �حلياة لطالب �جلامعة

                                    اإلحصاء

المتغيرات

قيمةمتوسط الرتبن
(Z)

االحتمال
(Sig) االشارات

(+)
اإلشارات

(-)
بعد جودة الصحة البدنية

القياس البعدى
القياس التتبعى

7
7

250.8770.380

بعد جودة الصحة النفسية
القياس البعدى
القياس التتبعى

7
7

320.9620.336

بعد جودة الحياة األسرية واالجتماعية
القياس البعدى
القياس التتبعى

7
7

23270.0.785

بعد جودة الصحة الدينية
القياس البعدى
القياس التتبعى

7
7

20414.0.157

بعد جودة الحياة الجامعية
القياس البعدى
القياس التتبعى

7
7

330.3220.748

الدرجة الكلية
القياس البعدى
القياس التتبعى

7
7

340.1700.865
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يالح���ظ م���ن جدول)16( عدم وج���ود فروق بني متو�سطى رت���ب درجات �أفر�د 
�ملجموع���ة �ل�سابط���ة ف���ى �لقيا�س���ني �لقبل���ى و�لبع���دى على)�أبع���اد- �لدرج���ة �لكلية( 
لختب���ار ج���ودة �حلياة لطالب �جلامع���ة، ومن ثم فاإنه يتم قب���ول �لفر�س �ل�سفرى. 

ولإي�ساح هذ� �لإح�ساء �ل�ستدلىل فقد مت ذلك من �لر�سم �لبيانى �سكل)3(

�لبعد�لثالث = 3.00 �لبعد �لثانى =2.00  �لبعد �لأول = 1.00 
�لدرجة �لكلية = 6.00 �لبعد �خلام�س = 5.00   �لبعد�لر�بع =4.00  

�سكل )3(
 متو�سط درجات)�لأبعاد- �لدرجة �لكلية( للقيا�سني �لبعدى و�لتتبعى للمجموعة 

�لتجريبية على �ختبار جودة �حلياة 

تف�سري نتائج الفر�ص الثالث
 ي�ستدل من نتائج �ختبار �سحة �لفر�س �لثالث كما هو مبني بجدول)16( من 
عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيًا عند م�ستوى دللة)0.05( بني متو�سطى رتب درجات 
�أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة ف���ى �لقيا�سني �لبع���دى و�لتتبع���ى على)�أبع���اد- �لدرجة 
�لكلي���ة( لختب���ار ج���ودة �حلي���اة لطالب �جلامع���ة؛ ويع���زو �لباحث ه���ذه �لنتيجة �إىل 
�أن �لربنام���ج �لإر�س���ادى �لنف�سي �لديني ماز�لت فعاليت���ه م�ستمرة �أثناء فرتة �ملتابعة 
وماز�ل تاأثره �لإيجابى قائم وهذ� يدل على جناح �لربنامج وهذ� بف�سل مايحتويه 
م���ن تخطي���ط وفنيات جيدة، وه���ذه �لنتائج جزئيً���ا مع در��سة )�لفق���ى،2013(، و�لتى 

�أ�سارت �إىل ��ستمر�رية فعالية �لربنامج �لإر�سادى بعد مرور فرتة �ملتابعة.



فعالية االإر�صاد النف�صي الديني اجلماعي يف تنمية جودة احلياة د. اأحمد �صعيد زيدان 

 232 

واإجم�اال ملا�س�بق من تف�سر نتائ���ج فرو�س �لبحث �حل���ايل، فاإنه بالإمكان   
�لإجاب���ة عل���ى �لت�س���اوؤل �لرئي�سى لهذه �لبح���ث �حلايل �لذى ين�س عل���ى: »ما فعالية 
��ستخ���د�م برنام���ج �إر�سادى نف�سى دينى جماعى فى تنمي���ة جودة �حلياة لدى طالبات 
�جلامع���ة �لفائق���ات �أكادمييا؟« حيث تكون �لإجابة ب���اأن هذ� �لربنامج �لإر�سادى جنح 
ف���ى تنمي���ة جودة �حلياة لدى طالبات �جلامعة �لفائق���ات �أكادمييًا، وذلك بعد تطبيق 
هذ� �لربنامج عليهم؛ ويف�سر �لباحث �حلاىل هذه �لنتيجة باأنه قد ��ستخدم �لإر�ساد 
�لنف�سي �لديني �جلماعى مع دجمه بفنيات مد�ر�س نف�سية �أخرى؛ �عتماد� على مبد�أ 
�لنتقائي���ة عن���د ممار�سة عملية �لإر�س���اد �لنف�سى ، وربطها باملعتق���د�ت �لدينية حيث 
�أن للدي���ن – كم���ا �أ�س���ارت �لفق���ى )2013(- �أث���ر ق���وي يف نفو����س �لب�س���ر وير�عي �لبناء 
�لنف�س���ي لالإن�س���ان، و�أ�سار حم���دي �لفرماوي )2004( �إىل �أن �لبن���اء �لنف�سي لالإن�سان 
ينطل���ق م���ن �أن �لإن�س���ان تكوين فري���د يختلف فيه ع���ن بقية �ملخلوق���ات، ولي�س لديه 
جمرد جمموعة من �لدو�فع �لتي حتركه على �لنحو �لآيل، �أو �لتلقائي، وهو �لكائن 
�لوحيد �لذي يدرك ويفكر وميلك �لإر�دة، وهو قادر على �أن ي�سمو فوق دو�فعه �ملادية 
�لبحت���ة، وق���ادر على �إرجاء �إ�سباع دو�فعه �إىل حني، وله بنية نف�سية حتدد �خل�سائ�س 
�لإن�ساني���ة في���ه، و�لإن�س���ان ُمع���د �إعد�دً���ا نف�سيً���ا لأد�ء ر�سالت���ه، فكان���ت ه���ذه �حلقائق 
حُمرك���ات للجل�س���ات �لإر�سادي���ة؛ لأنه���ا ُتعطي ت�سورً���ا و�قعيا عن �لطبيع���ة �لب�سرية، 
فب���الإر�دة ُيلغ���ي �سيطرة �لع���ادة وبالعقل يتب�س���ر �ل�سلوك ويتحكم في���ه ويعي �لد�فع 

ويحد من �سيطرة �لالو�عي، �أو �ل�سعور بلغة �لتحليل �لنف�سي )فى �لفقى،2013(.

 { و�لركائز �لتي ر�عاها �لربنامح هى: قوى �لذ�ت يف �لإن�سان وتتمثل يف قوة 
�ل���روح وقوة �لعقل وقابليات �لفطرة ،و�لإن�سان يف عقيدة �لقر�آن �لكرمي لي�س �أجز�ء، 
�أو مكون���ات متفرقة، ب���ل �لإن�سان وحدة متفاعلة وبني���ة متكاملة دينامية جتمع قوى 
�لذ�ت يف كل و�حد، ويتمثل ذلك يف قوله تعاىل: { فاإذ� �سويته ونفخت فيه من روحي 
فقع���و� ل���ه �ساجدي���ن} ] �حلج���ر: 29 ]، ولذ� فاإن �جل�س���د �إذ� كان يدف���ع بالإن�سان �إىل 
�أ�سله ومركزه بكثافة هذ� �لأ�سل بتبلده وثقل هذ� �ملركز وظالمه، فاإن �لروح جتذبه 
�إىل �أ�سل���ه ومنبعه���ا وتناديه مبن�سب���ه ومركزه، وتذكره مبكانت���ه ومهمته وتبعث فيه 
�لق���وة �لد�فع���ة وحتيى فيه �حلركة �لد�فقة، ومن ث���م تنت�سر على كثافة �ملادة، ورغم 

�أن طبيعة �لروح تغيب عنا، فهى �ل�سر يف �لإن�سان )�لفقى، 2014(.

 وبالت���اىل فقد ��ستطاع هذ� �لربنامج م���ن تب�سر �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية 
لفهم ذو�تهم وتوعيتهم باأن �هلل �سبحانه وتعاىل هو خالقهم وهو �أرحم بهم، فكلما دو�م 
�لفرد- كما بني �لربنامج للمجموعة �لتجريبية- من قر�ءة �لقر�آن �لكرمي و�ل�سالة 
عل���ى �لنب���ى �لكرمي �سلى �هلل عليه و�سلم، و�ملد�وم���ة على �لت�سبيح و�لتهليل و�لتكبر 
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و�ل�ستغف���ار، ف�س���وف تتحقق �ل�سعادة �لتامة مب�سيئة �هلل تعاىل للفرد م�سد�قًا لقوله 
ِ َتْطَمِئ���نُّ �ْلُقُلوُب}  ِ �أََل ِبِذْك���ِر �هللَّ ِذي���َن �آََمُن���و� َوَتْطَمِئ���نُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْك���ِر �هللَّ تع���اىل:{ �لَّ
]�لرع���د: 28]. وبع���د �أن مت �إر�س���اد �ملجموعة �لتجريبية مبا�سب���ق وطبقوه عملياً �أثناء 
�جلل�سات و�لو�جبات �ملنزلية، فقد منت عندهم م�ستوى جودة �حلياة حتى و�سل �إىل 
�مل�ست���وى �ملرتف���ع من ج���ودة �حلياة، �إ�ساف���ة �إىل �أن هذ� يتفق م���ع نظرية”لني” �لتى 
يتبناه���ا �لباحث �حلاىل حيث �أن �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية قد حتققت لديهم جودة 
�حلي���اة ذ�ت �مل�ست���وى �ملرتفع بعد تطبيق �لربنامج �لإر�س���ادى؛ وذلك ملاقد حتقق من 

جودة �ل�سخ�س وجودة �لظروف �لبيئية بقدر من �لإمكان ذ�ت �لقبول �ملر�سى.

التو�سيات
عق���د ندو�ت للط���الب �جلامعيني من قبل �أ�ساتذة �ل�سح���ة �لنف�سية و�لرتبية ( 1)

�خلا�سة للتعريف باأهمية �لإر�ساد �لنف�سي �لديني ودوره فى تنمية، �أو حت�سني 
جودة �حلياة للعاديني من �لطالب وذوى �لحتياجات �خلا�سة.

توعي���ة �لط���الب �جلامعي���ني )�لعادي���ني- �ملوهوب���ني- ذوو �لالإعاق���ات( م���ن ( 2)
خالل مع�سكر تدريبى عن كيف تنمى جودة حياتك فى �سوء �لإر�ساد �لنف�سي 

�لدينى.
ين�س���ر على مو�قع �جلامع���ات �لإليكرتونية ملف عن مفه���وم �لإر�ساد �لنف�سي ( 3)

عادي���ني-                    �جلامعى)موهوب���ن-  �لطال���ب  حي���اة  ج���ودة  ف���ى  ودوره  �لدين���ي 
ذوى �إعاقات(.

تعل���ق عل���ى حو�ئ���ط �لكليات لوحات �إر�سادي���ة عن �لإر�ساد �لنف�س���ي �لديني فى ( 4)
حياة �لطالب �لفائق و�لعادى.

تخ�س����س حلق���ات بالإذ�ع���ة و�لتلفاز ع���ن )�لإر�ساد �لنف�سي �لدين���ي ودوره فى ( 5)
حتقيق �ل�سعادة للفرد(.

تعق���د ن���دو�ت فى �ملد�ر����س �لثانوي���ة باأنو�عها؛ لتوعي���ة طالبه���ا باأهمية زيادة ( 6)
وتنمية جودة حياتهم من خالل �أ�ساتذة �ل�سحة �لنف�سية و�لرتبية �خلا�سة.

عق���د دور�ت نف�سية مكثفة لأخ�سائيني �ملد�ر�س مبر�حلها عن كيفية م�ساعدة ( 7)
�لطال���ب �لفائق و�لع���ادى ومتدنى �لتح�سيل فى زي���ادة وحت�سني جودة حياته 

عن �لإر�ساد �لنف�سي �لدينى.
عقد ندو�ت تثقيفية بكليات �لرتبية)ق�سم �لرتبية �خلا�سة و�ل�سحة �لنف�سية( ( 8)

لأولي���اء �أم���ور �لط���الب �لفائق���ني من �ست���ى مر�ح���ل �لتعلي���م؛ مل�ساعدتهم فى 
توف���ر �لظ���روف �لبيئية ذ�ت �جل���ودة لأبنائه���م �لفائقني؛ لتحقي���ق مايعرف 

بجودة �ل�سخ�س )�لطالب �لفائق(.
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 البحوث املقرتحة امل�ستقبلية
عالق���ة ج���ودة �حلي���اة بالط���الب �لفائق���ني �أكادميي���ا )مرتفع���ى، متو�سط���ى، ( 1)

منخف�سى( �لتح�سيل �لأكادميى.
عالق���ة ج���ودة �حلي���اة مبفه���وم �ل���ذ�ت ل���دى �لفائق���ني و�لعاديني م���ن طالب ( 2)

�جلامعة.
ج���ودة �حلي���اة �لأ�سري���ة و�لجتماعي���ة ل���دى �ملوهوب���ني و�لعادي���ني من طالب ( 3)

�جلامعة.
-�لت�سام���ح وج���ودة �حلي���اة ل���دى �لفائق���ني �أكادمييً���ا و�لعادي���ني م���ن ط���الب ( 4)

�جلامعة)در��سة �سيكومرتية- كلينيكية(.
ج���ودة �حلي���اة وعالقاته���ا بالفائق���ني �أكادميي���ا �لعادي���ني وذوى �لإعاقات من ( 5)

طالب �ملد�ر�س �لثانوية .
ج���ودة �حلي���اة ل���دى �لفائق���ني �أكادمييً���ا م���ن ط���الب �جلامع���ة ذوى �مل�ست���وى ( 6)

�لجتماعى �لقت�سادى)�ملرتفع-�ملتو�سط(.
عالقة فاعلية �لذ�ت وتقدير �لذ�ت لدى �لطالب �لفائقني �أكادمييا )�لعاديني ( 7)

– �ل�سم-�ملكفوفني( من طالب �ملد�ر�س �لثانوية . 
من���وذج �سبب���ى للعالق���ة ب���ني فعالي���ة �ل���ذ�ت و�لت�سام���ح وج���ودة �حلي���اة ل���دى ( 8)

�لطالب �لفائقني �أكادمييًا من طالب �جلامعة و�ملد�ر�س �لثانوية.
فعالي���ة برنام���ج �إر�سادى نف�سى دينى ف���ى تنمية فعالية �ل���ذ�ت لدى �لفائقني ( 9)

لدى طالب �جلامعة من �جلن�سني.
فعالي���ة برنام���ج معرفى �سلوكى فى تنمية جودة �حلي���اة لدى طالب �جلامعة ( 10)

�لفائقني �أكادمييًا من �جلن�سني.
فعالي���ة برنام���ج �إر�س���ادى باملعن���ى لتنمية ج���ودة �حلياة لدى ط���الب �جلامعة ( 11)

�لفائقني �كادمييا من �جلن�سني.
فعالي���ة �إر�سادى معرف���ى �نفعاىل �سلوكى فى تنمية ج���ودة �حلياة لدى طالب ( 12)

�جلامعة �لفائقني �كادمييًا من كال �جلن�سني.
فعالية برنامج �إر�سادى متعدد �ملد�خل قائم)�لإر�ساد �لنف�سي �لديني و�لإر�ساد ( 13)

�ملعرف���ى �ل�سلوك���ى( لتنمية ج���ودة �حلياة لطالب �جلامع���ة �لفائقني �كادمييًا 
من طالب �جلامعة.
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ملخ�ص:
 ه���دف �لبح���ث �حلايل للتعرف عل���ى �لعالقة بني �مل�سارك���ة �ل�سفية و�لجتاه 
نحوه���ا ل���دى �لطالب ذوي مل�سك���الت �ل�سلوكية �ل�سفية باملرحل���ة �لإعد�دية، وطبقت 
�لدر��س���ة عل���ى عين���ة قو�مه���ا)200( طالبً���ا وطالب���ة مت �لتطبي���ق بك���ل م���ن مدر�س���ة 
�لنا�سرية �لإعد�دية �مل�سرتكة، ومدر�سة �ل�ساد�ت �لإعد�دية بنني، ومدر�سة �لإعد�دية 
بن���ات مبدين���ة �لزقازيق، وتكونت �لعين���ة �ل�سا�سية من )200( طالبً���ا وطالبة، )100( 
طال���ب، و)100( طالب���ة، موزع���ة عل���ى �ل�سف���وف �لث���الث، ومم���ن ت���رت�وح �أعماره���م 
م���ا ب���ني )13- 16( ع���ام، مبتو�س���ط عم���رى ق���دره )14.40( عامً���ا، و�نح���ر�ف معيارى 
ق���دره )2.00(، و��ستمل���ت �أدو�ت �لدر��س���ة عل���ى: مقيا����س تقدي���ر �ملعل���م للم�سك���الت 
�ل�سلوكي���ة �ل�سفي���ة، ومقيا����س �مل�سارك���ة �ل�سفي���ة لط���الب �ملرحل���ة �لإعد�دي���ة ذوي 
�مل�سك���الت �ل�سلوكية �ل�سفي���ة، ومقيا�س �جتاه نحو �مل�سارك���ة �ل�سفية لطالب �ملرحلة 
�لإعد�دي���ة ذوي �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة، و��ستم���ارة �ملقابل���ة �ل�سخ�سي���ة، وجميعه���ا م���ن 
�إع���د�د �لباح���ث، و�ختبار )�ساك����س( لتكملة �جلمل. و�أ�س���ارت �لنتائج �إىل وجود عالقة 
ذ�ت دلل���ة �ح�سائي���ة ب���ني �مل�سارك���ة �ل�سفي���ة و�لجت���اه نحوه���ا ل���دى �لط���الب ذوى 
�مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �ل�سفي���ة، و�أ�سارت �لنتائ���ج �إىل وجود ف���روق ذ�ت دللة �ح�سائية 
ف���ى �مل�سارك���ة �ل�سفية ل���دى �لطالب ذوى �مل�سك���الت �ل�سلوكية م���ن �جلن�سني ل�سالح 
�لإناث، و�أ�سارت �لنتائج �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �ح�سائية فى �لجتاه نحو �مل�ساركة 
يف �لأن�سط���ة �ل�سفي���ة ل���دى �لطالب ذوى �مل�سك���الت �ل�سلوكية م���ن �جلن�سني ل�سالح 
�لإن���اث، كم���ا �أ�سفرت �لنتائج عن �ختالف �لديناميات ل���دى طالب �ملرحلة �لإعد�دية 
ذوى �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية مرتفعى ومنخف�سى �مل�ساركة يف �لن�سطة �ل�سفية، 
و�أو�س���ت �لدر��س���ة ‘ �إىل �سرورة ت�سم���ني �ملناهج بالأن�سطة �ل�سفي���ة مبا يعزز وينمي 
�ل�سلوكي���ات �لإيجابية لدى �لطالب، و�أتباع �ملعلمني لالإجر�ء�ت و�لأ�ساليب �لنف�سية 

و�لرتبوية ملو�جهة �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية.

الكلم��ات املفتاحي��ة: �مل�سارك���ة �ل�سفي���ة، �لط���الب ذوي �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة، �ملرحلة 
�لإعد�دية
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Classroom Participation and pupil’s Perception of 
Classroom Participation For Peep schools pupils

 with Problems Classroom Behavior 
“ clinical and descriptive study "

The present study aimed to identify classroom participation 
and pupil’s perception of classroom participation for peep schools 
pupils with problems classroom behavior. this study was applied 
to a sample of ‘ ages ranges from (13-16) years, with an average 
of (14.40), and a standard deviation of (2) the tools of the study 
included problems classroom behavior teacher rate scale, classroom 
participation scale, student’s perception of classroom participation 
scale, and card of personal interview, the results revealed that there 
is statistically significant differences in classroom participation and 
pupil’s perception of classroom participation for peep schools pupils 
between male and female students in favor of female students. the 
results revealed that these is statistically significant correlation 
between classroom participation and pupil’s perception of classroom 
participation for peep schools pupils. this study indicate that: this 
study, which depends on using the clinic curriculum that helped 
to draw a clinic picture for each case of the four, explains the 
psychological factors which in contact with come from the classroom 
participation of students, this study also carifiy the dynamics which 
cause the classroom participation, this is caused by the material 
economical factors, non equality among brothers or sisters in 
treating, the changes of passions of the parents, the family crack, the 
economical standard of the family, the external and internal balance 
among the students, the clinging to one of the parents, lessening of 
the student’s position, the desire of possession,and the deficit of the 
parent satisfaction. this study elicits some features that the classroom 
participation student’s personality, quick anger, desire to possess the 
others possessions, the aggression, this student doesn’t feel happy as 
he or she becomes sad if the others succeed or get a high social position. 
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مقدمة البحث: 
تع���د �ملر�هق���ة من �أهم مر�ح���ل �لنمو يف حياة �لإن�سان، فه���ي فرتة �ل�ستقالل 
عن �لأهل، و�لبحث عن �لهوية، وفيها يبذل �ملر�هق طاقة كبرة للت�سرف ح�سب ردود 
�أفعال �لآخرين، رغبة منه يف توجيه �هتمام �لكبار �إليه يف �ملو�قف �لجتماعية �ملختلفة.

وق���د ي�ساحب ذلك ظهور بع�س �مل�سك���الت �ل�سلوكية نتيجة هذ� �ل�ستقالل    
�لنف�س���ي؛ مث���ل: �لكتئ���اب، و�لقل���ق، و�ملخ���اوف �ملر�سية، و�سع���ف �لنتب���اه، و�لن�ساط 

�لز�ئد، وخالفه.

 وعل���ى �لرغ���م م���ن �أن غالبي���ة ط���الب �ملرحل���ة �لإعد�دي���ة يت�سم���ون ب�سل���وك 
�جتماع���ي �إيجاب���ي؛ �إل �أن �لبع����س منه���م ياأتون ببع����س �ل�سلوكي���ات �لال�سوية، �لتي 

توؤثر �سلبًا على �ملناخ د�خل �لغرفة �ل�سفية، وعلى �لتفاعل و�مل�ساركة بد�خلها.

وم���ن هذه �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية �ل�سغب، و�ل�سرقة، و�إتالف �ملمتلكات    
�لعام���ة و�خلا�س���ة، وع���دم �تب���اع �لتعليم���ات وه���ي توؤث���ر ب�سك���ل �سلب���ي عل���ى �أقر�نه���م 
بال�س���ف، �إ�ساف���ة �إىل ��ستنف���اذ �لوق���ت و�جله���د م���ن �ملعلم���ني، و�سغله���م ب�سك���ل �سلبي 
لإيج���اد �حلل���ول عل���ى ح�س���اب �لهتم���ام بالعملي���ة �لتعليمي���ة، مم���ا ي���وؤدي �إىل ت���دين 
م�ستوي �لتح�سيل ونو�جت �لتعلم، وتدين حالت �لن�سباط و�للتز�م بالقيم و�ملبادئ 

 . (Fredrik, 2001, P.45)لرتبوية�

وتعد �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية لدى �لطالب من �أهم �لق�سايا �لتي يوليها 
�ملعلم���ون �هتماما خا�سًا، من �أجل �سب���ط �سلوكياتهم و�إد�رتها د�خل �لغرفة �ل�سفية، 
م���ن �أج���ل �سب���ط �لعمل �ملدر�س���ي و�ملحافظة عل���ى نظامه، لتحقيق ن���و�جت تعلم جيدة 
لديه���م و�لت���ى متث���ل �أه���د�ف �لعملي���ة �لرتبوي���ة للطالب؛ ل���ذ� كانت معاي���ر �حلكم 
عل���ى �ملعلم���ني هي مدي قدرتهم على �إد�رة �سلوكيات �لطالب �ل�سفية وفر�س �لنظام 
�ل�سف���ي بعيدً���ا عن �سي���اع جهد �ملعلم���ني يف �لت�س���دي ومو�جهة �مل�سك���الت �ل�سلوكية 

.(Fontana, 2005, P.23) لديهم

توقعاته���م  حي���ث  م���ن  متباين���ة  م�ستوي���ات  ميثل���ون  �ملد�ر����س  يف  و�ملعلم���ون 
ل�سلوكي���ات طالبه���م �لال�سوي���ة، وهذ� ميثل حتديً���ا حقيقيًا و�سعبً���ا للمعلمني �لذين 
يو�جهون �لأمناط �ل�سلوكية �ملتباينة �لتي �سوف تظهر لهم �أثناء تعاملهم مع هوؤلء 
�لط���الب، وتتمثل �أه���م هذه �لتحديات يف كيفية مو�جهة �مل�سكالت �ل�سلوكية، وكيفية 
�ملحافظ���ة عل���ى �لأمن���اط �ل�سلوكي���ة �لإيجابي���ة و�سم���ان ��ستمر�رها يف ظ���ل �لظروف 
�ملالية و�لإد�رية و�لوظيفية �ل�سعبة للمعلم �لتي قد حتد من قدر�ته على �ملو�جهة. 



امل�صاركة ال�صفية وعالقتها باالجتاه نحوها لدى الطالبد .اأحمد عبد الغني ابراهيم

 246 

وم�سان���دة �ملعل���م لطالب���ه وم�ساعدته له���م، ترفع من م�ستوي���ات �مل�ساركة يف    
�لأن�سط���ة �ل�سفي���ة لديه���م، كم���ا �أن �هتم���ام �ملعل���م بطالبه و�لثن���اء عليهم ي���وؤدي �إىل 
تبنيه���م مفه���وم ذ�ت �إيجابي و�جتاه قوي نحو �مل�سارك���ة يف �لأن�سطة �ل�سفية، وي�سهم 
يف �حل���د م���ن م�سكالتهم �ل�سلوكية �ل�سفي���ة، وحت�سيلهم �ملدر�س���ي، وت�سميمهم على 
�لنجاح، و�لعك�س فاإن عدم �لهتمام بهم و�لثناء عليهم يدفعهم �إىل خف�س توقعاتهم 
عن �أنف�سهم وتبني مفهوم �سلبي عن ذو�تهم، و�حلد من �مل�ساركة يف �لأن�سطة �ل�سفية. 
 .(Fontana, 2005, P.25) و�إن كان �لنقد يزيد عند بع�سهم �لإ�سر�ر على �لنجاح

ومهمة �ملدر�سة كو�قع طبيعي للمتغر�ت �مل�ستجدة يف �ملجتمع ل تقت�سر على 
�لتعل���م ونو�جت���ه؛ بل تتج���اوز ذلك لتجد �حلل���ول و�لعالج لهذه �مل�سك���الت �ل�سلوكية 
�ل�سفي���ة �لت���ي تعد عامل حت���دي للنظام �لرتب���وي وقيم �ملجتمع، و�لن�س���اط �ملدر�سي 
ميث���ل �أح���د ركائ���ز �لرتبي���ة �حلديث���ة �لت���ي تت�سك���ل فيه���ا �سخ�سي���ة �لطال���ب يف كافة 
جو�نبه���ا وي�سع���ر بالأمن �لنف�س���ي و�لجتماع���ي، وي�سبح �أكر تو�فقًا م���ع نف�سه ومع 
�لآخرين، ويكون �جتاها موجبا نحوه، ويتعلم �ل�سلوكيات �ملرغوب فيها منذ �لتحاقه 

باملدر�سة وحتي تخرجه منها )�ملنيفي، 1996، �س. 12(. 

وتاأ�سي�سًا على ما �سبق فاإن م�ساركة �لطالب ذوي �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية 
يف �لأن�سط���ة �ل�سفية، وقربهم من معلميه���م و�حرت�مهم لهم و�عتقادهم يف �أهميتها 
ل�سحته���م �لنف�سي���ة و�ملدر�سي���ة، يوؤدي �إىل تبنيه���م �جتاها �إيجابيً���ا نحوها؛ مما يحد 
من �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية لديهم، ويزيد من م�ستوى د�فعيتهم للتعلم وتقدير 

�لذ�ت لديهم. 

وعل���ى �لرغ���م م���ن قلة �لدر��س���ات �لتي تناول���ت �مل�ساركة يف �لأن�سط���ة �ل�سفية 
�ل�سفي���ة  �سلوكياته���م  �س���وء  يف  نحوه���ا  و�جتاهه���م  �لإعد�دي���ة  �ملرحل���ة  لتالمي���ذ 
�لال�سوي���ة؛ �إل �أن بع����س �لدر��س���ات �أ�س���ارت �إىل �أث���ر م�ساركة �لتالمي���ذ ذوي �ل�سلوك 
�لال�س���وي يف �لأن�سط���ة �ل�سفي���ة يف تخفي���ف حده �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة لديهم ومنها 

)بركات، 2008؛ �ل�سهل، 2001(.

و�لبح���ث �حل���ايل ه���و حماول���ة ل�ستكم���ال �جله���د �لبحث���ي يف �لبن���اء �ملع���ريف 
و�لدر��س���ي و�لتع���رف على �مل�ساركة �ل�سفية وعالقته���ا بالجتاه نحوها لدى �لطالب 
ذوى �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �ل�سفي���ة باملرحل���ة �لإعد�دي���ة. وه���ذ� م���ا توؤك���ده در��س���ات              
 (Fry, (2002); Holl, Beth, Peggy, & Nicole, (2013); Khan,:
)2001(؛  �لعن���زي   Ahmad, & Ahmad, (2014); Wainman, (2010)؛

بركات )2008(.
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م�سكلة البحث:
تع���د �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة يف �ملدر�س���ة ب�سك���ل ع���ام، �أو يف غرف���ة �ل�س���ف ب�سك���ل 
خا����س م���ن �لق�سايا �لتي ت�سغل معظم علماء �لنف�س و�ل�سحة �لنف�سية و�لرتبويني؛ 
فقل���ة �ح���رت�م �ملعلم، وعدم �لن�سي���اع للتعليمات، و�سعف �مل�سارك���ة �ل�سفية و�لتفاعل 
د�خ���ل غرف���ة �ل�س���ف، وعدم �لإجاب���ة عل���ى �لأ�سئلة �ل�سفي���ة رغم �سهولته���ا وتنوعها، 
وقل���ة �لإنتب���اه، و�لن�سغال ب�سلوكيات عدو�نية �سفية مزعج���ة د�خل �لغرفة �ل�سفية، 
و�ن�سغال �ملعلم ب�سبط و�إد�رة �ل�سلوكيات �ل�سفية لدى طالبه، و��ستخد�مه لأ�ساليب 
ت�سر بالعملية �لتعليمية ، توؤدي �إىل �ن�سغاله عن ممار�سة �لتدري�س �ل�سفي وحتقيق 

نو�جت �لتعلم و�سياع �لكثر من وقت �لتعليم خالل �حل�سة.

كم���ا �أن ع���دد �لط���الب �ملف�سول���ني م���ن �لدر��س���ة ب�سب���ب �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة 
�ل�سفية يف �زدياد م�ستمر وخا�سة يف �ل�سنو�ت �لأخرة، و�أن �لأولد ب�سكل عام لديهم 
م�سكالت �سلوكية �سفية �أكر من �لبنات، و�أن �ل�سلوك �لذي ي�سدر من �لطالب �أكر 
عدو�نية من �ل�سلوك �ل�سادر من �لطالبات، و�أن هناك عالقة �رتباطية بني �نخفا�س 
 (Bevington & Wishart,.م�ست���وى �لتح�سي���ل و�مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �ل�سفي���ة

 1999, P.21)

كل ه���ذه �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �ل�سفي���ة د�خ���ل �لغرف���ة �ل�سفي���ة �أ�سبح���ت من 
�لظو�ه���ر �ملاألوف���ة �لت���ي يو�جهها �ملعلم، كم���ا �أن م�ساركة هوؤلء �لط���الب يف �لأن�سطة 
�ل�سفي���ة يح���د من هذه �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية لديهم، فاعتقاد �لطالب �أن هذه 
�لأن�سط���ة مهم���ة لهم ي���وؤدي �إىل تبنيهم �جتاه �إيجابي نحوه���ا، ويزيد من م�ساركتهم 

فيها، و�لعك�س عند �عتقادهم بعدم �أهميتها. 

وينطلق هذ� �لبحث من فر�سية �أن �سعوبة �لتو�فق �ل�سخ�سي و�لجتماعي 
تظه���ر جلي���ا يف �سلوك وت�سرفات �لتالميذ ون�ساطاتهم �ل�سفية و�سط جماعة �ل�سف 
و�ملدر�س���ة، و�أن �ل�سل���وك �لال�س���وي يك���ون �نعكا�سً���ا ملا يعاني���ه �لتالميذ م���ن م�سكالت 
نف�سية وتربوية و�جتماعية قد تعوق عملية �لتعلم و�كت�ساب �ملعرفة، وهذ� ما يك�سف 

عنه �لبحث �حلايل يف �لأ�سئلة �لتالية: 
 ه���ل توجد عالق���ة بني �مل�ساركة �ل�سفية و�لجت���اه نحوها لدى �لطالب ذوى ( 1)

�مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية؟
ه���ل توجد فروق ف���ى �مل�ساركة �ل�سفية لدى �لطالب ذوى �مل�سكالت �ل�سلوكية ( 2)

من �جلن�سني؟
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ه���ل توج���د ف���روق ف���ى �لجت���اه نح���و �مل�سارك���ة �ل�سفي���ة ل���دى �لط���الب ذوى ( 3)
�مل�سكالت �ل�سلوكية من �جلن�سني؟

ه���ل تختل���ف �لدينامي���ات ل���دى �لط���الب ذوى �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة مرتفع���ى ( 4)
ومنخف�سى �مل�ساركة �ل�سفية؟

اأهداف البحث:
�لتع���رف عل���ى �لعالقة ب���ني �مل�ساركة �ل�سفي���ة و�لجتاه نحوه���ا لدى �لطالب ( 1)

ذوى �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية.
�لتع���رف عل���ى �لف���روق ف���ى �مل�سارك���ة �ل�سفي���ة ل���دى �لط���الب ذوى �مل�سك���الت ( 2)

�ل�سلوكية من �جلن�سني.
�لتع���رف عل���ى �لف���روق فى �لجتاه نح���و �مل�ساركة �ل�سفية ل���دى �لطالب ذوى ( 3)

�مل�سكالت �ل�سلوكية من �جلن�سني.
�لتع���رف عل���ى �لدينامي���ات لدى �لط���الب ذوى �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة مرتفعى ( 4)

ومنخف�سى �مل�ساركة �ل�سفية.

اأهمية البحث:
متثلت �أهمية �لبحث �حلايل يف �لنقاط �لتالية:

�أهمية �ملو�سوع �لذي تتناوله وهو �مل�ساركة �ل�سفية لطالب �ملرحلة �لإعد�دية ( 1)
و�جتاهه���م نحوه���ا يف �س���وء �سلوكياته���م �ل�سفي���ة �لال�سوي���ة، و�ل���ذي تظه���ر 

�أهميته يف �لتاأثر على م�سرة �لتعليم و�لتعلم لهوؤلء �لطالب.
�إنها �إحدى �لدر��سات �لقليلة �لتي تناولت هذ� �ملو�سوع يف - حدود علم �لباحث ( 2)

- كما �أن �ملتتبع للرت�ث �لنظري �ل�سيكولوجي يجد �أن �لدر��سات �لتي تناولت 
�مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية يف �ملرحلة �لإعد�دية قليلة على �لرغم من �أهمية 
ه���ذه �ملرحل���ة مل���ا يحدث فيها م���ن تغر�ت تع���د مقدمة ملرحلة تكوي���ن �لهوية 

و�ل�سخ�سية وتوكيد �لذ�ت وهي مرحلة �ملر�هقة.
ق���د ت�سه���م يف بيان خطورة �مل�سكالت �ل�سلوكي���ة �ل�سفية؛ مما يدفع باملعلمني، ( 3)

و�ملر�سدي���ن �لنف�سي���ني و�لرتبوي���ني يف �لتع���رف عليه���ا وو�س���ع �آلي���ات للتغلب 
عليها، �أو �لتقليل من �آثارها �ل�سلبية على �ملعلم و�لطالب.

ق���د تفتح �أفاقً���ا جديدة �أم���ام �لد�ر�س���ني و�لباحثني لتن���اول مو�سوعها بطرق ( 4)
و�أ�سالي���ب خمتلف���ة ومتع���ددة تظه���ر تكامل ووح���دة منظومة جو�ن���ب �لبحث 

�لنف�سي �لرتبوي.
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توجيه نظر �لباحثني �إىل �إعد�د بر�مج �إر�سادية وعالجية لتعديل �لجتاهات ( 5)
�ل�سلبي���ة نحو �مل�سارك���ة يف �لأن�سطة �ل�سفية ملا لها من �أثر يف �لتو�فق �لنف�سي 

و�لجتماعي و�ملدر�سي للطالب.

م�سطلحات البحث:
الطالب ذوي امل�س�كالت ال�س�لوكية ال�س�فية: »هم طالب يظهرون �سلوكيات 1 1)

غ���ر �سوي���ة د�خل �لغرف���ة �ل�سفية ت���رت�وح بني �لأق���و�ل، �أو �لأفع���ال، وتظهر 
يف عالقاته���م مع زمالئه���م وممتلكاتهم و�أثاث �لف�س���ل ومعلميهم؛ مما يخل 
بالنظام �ل�سفي ويوؤثر �سلبًا على �ملناخ �ل�سفي وعلى عملية �لتعليم«. كما �أنهم 
�لط���الب �لذين يح�سلون على �أعلى �لدرج���ات يف مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية 

�ل�سفية �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل.
املرحلة االإعدادية: هي »مرحلة تعليمية يلتحق بها �لطالب بعد ح�سوله على 1 2)

�ل�سه���ادة �لبتد�ئية ومدة �لدر��سة بها ث���الث �سنو�ت ت�سمل �ل�سفوف )�لأول، 
�لثاين، �لثالث(«.

امل�س�اركة ال�س�فية: »مدى قدرة �لطالب ذي �مل�سكالت �ل�سلوكية يف �مل�ساركة 1 3)
مبالحظاته و�مل�ساهمة باأدو�ر تعليمية د�خل �لأن�سطة �ل�سفية؛ مثل: ��ستقبال 
�لأ�سئلة و�لإجابة عليها، و�لدخول يف حو�ر�ت ونقا�سات، و�إبد�ء �لآر�ء، وعر�س 
�ملقرتح���ات �لت���ى ت���دور د�خ���ل �لغرف���ة �ل�سفي���ة«. وتتح���دد يف �لبح���ث �حلايل 
بالدرج���ة �لكلي���ة �لت���ي يح�س���ل عليه���ا �لطال���ب يف مقيا����س �مل�سارك���ة �ل�سفية 

لطالب �ملرحلة �لإعد�دية �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل.
االجتاه نحو امل�س�اركة ال�سفية: »��ستعد�د عقلي لدى �لطالب ذوي �مل�سكالت 1 4)

�ل�سلوكي���ة نح���و �مل�سارك���ة �ل�سفية بالقب���ول، �أو �لرف�س و�لإق���د�م، �أو �لإحجام 
جتاهه���ا«. ويتح���دد يف �لبح���ث �حل���ايل بالدرج���ة �لكلي���ة �لت���ي يح�س���ل عليها 
�لطال���ب يف مقيا�س �جتاه �لط���الب ذوي �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية باملرحلة 

�لإعد�دية نحو �مل�ساركة �ل�سفية �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل.

حمددات البحث:
 يتحدد �لبحث �حلايل ونتائجه بالأتي:

�ملحدد�ت �ملنهجية: مت ��ستخد�م �ملنهجني �لو�سفي و�لإكلينيكي. ( 1)
�ملحدد�ت �لب�سرية: تكونت �لعينة من )200( طالبًا وطالبة باملرحلة �لإعد�دية ( 2)

ب�سفوفها �لثالثة.
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�ملحدد�ت �ملكانية: مت �لتطبيق بكل من مدر�سة �لنا�سرية �لإعد�دية �مل�سرتكة، ( 3)
ومدر�سة �ل�ساد�ت �لإعد�دية بنني، ومدر�سة �لإعد�دية بنات مبدينة �لزقازيق.

االإطار النظري:
اأوال: امل�سكالت ال�سلوكية ال�سفية: 

 مرحلة �لتعليم �لأ�سا�سي من �أهم �ملر�حل يف حياة �لطالب، ملا يحدث فيها من 
تغر�ت تعد مقدمة للدخول يف مرحلة �ملر�هقة، مرحلة تكوين �لهوية، و�ل�سخ�سية، 
و�ل�ستقاللي���ة، وحتقي���ق �ل���ذ�ت. وفيها يب���ذل �لفرد جهد� غر ع���ادى للت�سرف وفق 

ردود �أفعال �لآخرين يف �ملو�قف �لجتماعية �ملختلفة.

وم���ن �لن���ادر �أن ت�سر مرحلة من �ملر�حل ب�سورة خطية �أى بدون م�سكالت،   
�أو �سعوب���ات؛ فكثرً���ا م���ن �لأف���ر�د يتعر�س���ون ل�سر�ع���ات وم�سكالت تتجل���ي يف �سكل 

�سلوك ملفت للنظر )طنجور، 1998، �س24(.

 وي�ساحب هذه �ملرحلة �لعديد من �لتغر�ت �لنمائية و�لنف�سية و�لجتماعية، 
ق���د ي�ساحبه���ا ظهور �لعديد من �مل�سكالت �ل�سلوكي���ة �ل�سفية؛ مثل: ت�سرفات بع�س 
�لطالب �ل�سلبية يف غرفة �ل�سف كال�سغب، و�ل�سرقة، و�إتالف �ملمتلكات �لعامة و�خلا�سة، 
وع���دم �تباع �لتعليم���ات، و�لتعدي على �لزمالء، و�لتاأثر �ل�سلب���ي على �ملناخ �ل�سفي. 

و�سل���وك �لتلمي���ذ موؤ�س���ر مبا�س���ر لقدرته عل���ى �لتو�فق مع �لو�ق���ع �ملدر�سي    
�ملحي���ط ب���ه، كما �أن���ه موؤ�سر غر مبا�سر لق���درة �ملعلمني على تهذي���ب �سلوك �لطالب 
�سمن �إطار �لبيئة �لجتماعية �ملحيطة به، ومن ثم فاإن �مل�سكالت �ل�سلوكية غالبا ما 
تت�س���ف بعدم �لت���الوؤم مع �ملعاير �لجتماعية و�لأخالقي���ة، نتيجة لف�سل �لطالب يف 

. (Fredrik, 2001, P.48)كت�ساب �ل�سلوك �ملقبول �جتماعيًا�

و�ل�سل���وك �ل�س���وي ه���و �ل���ذي حتكم���ه �لقو�ن���ني و�ملعاي���ر �لت���ي يحي���ا به���ا   
�ل�سخ����س يف �لبيئ���ة �ملحيطه به، بحيث تكون ��ستجابات �لف���رد جتاه �ملجتمع مقبوله 
�جتماعيًا وطبقًا ملعايره، ويعد �ل�سلوك �سويًا عندما يتالءم مع �ملوقف �لذي يقت�سيه 

)م�سطفي،2011، �س. 39(.

 و�لطال���ب ذو �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �ل�سفي���ة، ه���و �ل���ذي يع���اين �سك���الً م���ن 
�أ�سك���ال �لف�س���ل يف حيات���ه بدلً م���ن �لنجاح، حيث ي�سب���ح م�سكالً �سلوكيً���ا يف مدر�سته، 
�أو يت�س���رف ب�سك���ل خمتل���ف ع���ن باق���ي زمالئ���ه وبطريق���ة غريب���ة  عندم���ا يتكل���م، 

)�ل�سربيني، 1994، �س. 25(.
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 ويظه���ر �لطال���ب ذو �ل�سل���وك غ���ر �ل�س���وي كث���ر� م���ن �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة 
�ل�سفية متاأثرًا بعو�مل �لتن�سئة �لجتماعية، وطبيعة �خلرب�ت �ملدر�سية، �لتي تظهر 
يف �سلوك���ه وذل���ك يف خمتل���ف �ملر�حل �لدر��سي���ة، دون وجود حل���ول �إر�سادية وعالجيه 
�سليم���ة له���ا، وقد ل يكون لهذه �مل�سكالت �أ�سباب ع�سوي���ة و��سحة، لكنها تعد مظاهر 
خارجي���ة حلالت �لتوتر و�ل�سر�ع �لنف�سي �لد�خلي �لذي يعاين منه �لطالب، وتوؤدي 
�إىل �خت���الل جزئ���ي يف �سخ�سيت���ه و��سط���ر�ب يف �سلوك���ه، دون �أن تف�سل���ه ع���ن �لو�قع 
�ل���ذي يعي�س���ه، حيث تكون �سخ�سية �لطالب �مل�سك���ل مرت�بطة ومتكاملة ويبقي قادرًا 

على �ل�ستب�سار يف �سلوكه �إىل حد كبر )�لزغبي، 1994، �س. 68(.

 وتع���د �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �ل�سفي���ة و�ح���دة م���ن �أه���م �لق�ساي���ا �لت���ي يوليها 
�ملعلم���ون عناي���ة خا�س���ة؛ نظرًا لأنها متثل �لتحدي �ل�سعب �ل���ذي لبد من مو�جهته 
ب�سك���ل م���ا؛ لذ� لبد من وجود معل���م موؤمن باأهمية م�ساركة �لط���الب ذوي �مل�سكالت 
�ل�سلوكي���ة يف �لأن�سط���ة �ل�سفي���ة، و�أن م�ساركته���م تع���د �أ�سا�سً���ا ل�سحته���م �لنف�سي���ة 
و�ملدر�سية، و�أن عدم �قتناعه بجدوى �مل�ساركة �ل�سفية يرتك �آثارًا �سلبية كبرة، حيث 
تظه���ر �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �ل�سفية و��سح���ة لديهم، و�أن �ملد�ر�س �لت���ي ل تهيئ بيئة 
�سفية جيدة ي�سارك فيها �لطالب يف �لأن�سطة �ل�سفية يظهر لدى طالبها �مل�سكالت 
�ل�سلوكيه �ل�سفية (Poulou & Norwic, 2000, P.56 ؛زيتون، 2005، �س. 67(.

 و�مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة كان���ت مو�سوعًا للعدي���د من �لدر��سات �لت���ي �تفقت يف 
نتائجه���ا عل���ى �أن �مل�سك���الت �ل�سلوكية ه���ي �سلوكيات غر مرغوب���ة �جتماعيًا، وتتميز 
بالعنف و�أنو�ع �ل�سلوك �مل�ساد للمجتمع، و�أنها تظهر يف مرحلة �لطفولة �ملتاأخرة، �أو يف 
مرحلة �ملر�هقة �ملبكرة وتتميز بانت�سارها �ملتز�يد ول�ستقر�رها ب�سكل و��سح، كما تتميز 
.(Kazdin, 2000, P.256) بالثبات و�لقدرة على �لتنبوء بامل�سكالت �حلياتية �لتالية

وق���د تع���ود �مل�سكالت �ل�سلوكي���ة �إىل ف�سل يف تعل���م و�كت�ساب �ل�سل���وك �ملنا�سب، 
ولي����س تعل���م �سلوكي���ات غ���ر منا�سبة، لذل���ك يجب �لتمييز ب���ني �مل�سك���الت �ل�سلوكية 
وخا�س���ة يف �ل�سن���و�ت �ملبك���رة، وب���ني �مله���ار�ت غ���ر �لكافي���ة ل�سب���ط �ل�سل���وك، حي���ث 
يف�س���ل �لتلمي���ذ يف �كت�س���اب �لطريق���ة �ملنا�سب���ة لال�ستجاب���ة، كما هو �حل���ال يف �سبط 
نوب���ات �لغ�س���ب؛ فالتلميذ �لذي يبدي ن�ساطًا عدو�نيًا ز�ئدً���ا ف�سل يف تعلم �ل�سو�بط 

�لجتماعية �ملرغوب فيها )م�سطفي، 2011، �س. 28(. 

ويع���د �إعطاء تعريف �سامل ومتكامل للم�سكالت �ل�سلوكية �أمرًا لي�س بال�سهل 
على �لباحثني و�ملخت�سني يف ميد�ن علم �لنف�س و�ل�سحة �لنف�سية، ول تكمن �ل�سعوبة 
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يف قلة �لتعريفات فح�سب؛ بل تظهر يف تعدد ي�سوبه عدم �لو�سوح وعدم �لتمايز لهذ� 
�ملفهوم مبا يجعله خمتلفًا عن �مل�سطلحات �لنف�سية بهذ� �مليد�ن )يو�سف،2000، �س. 28(.

وع���الوة على ما تت�س���ف به من ن�سبية؛ فقد يظهر �لأطف���ال �مل�سكلون �سلوكيا 
�أمناط���ا �سلوكي���ة طبيعي���ة ويظه���ر �لأطف���ال �أمناط���ا �سلوكي���ة م�سطرب���ة، �إ�سافة �إىل 
�ن هن���اك عددً���ا م���ن �مل�سميات �لت���ي يلجاأ �لباحث���ون و�ملخت�سون يف تعري���ف �مل�سكالت 
�ل�سلوكي���ة، ومن �أهمها �سوء �لتو�فق �لجتماعي و�ل�سلوك غر �لتكيفي و��سطر�بات 

�ل�سخ�سية )�لعزة، 2002، �س. 31(.

وهن���اك �لعديد م���ن �مل�سطلحات �لتي ت�ستخدم على نحو متبادل لالإ�سارة �إىل 
�مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة، مثل �ل�سلوك �مل�سك���ل Disruptive Behavior، �أو �مل�سطرب، 

�أو �جلانح، �أو �ل�ساذ )�أبو �لنور، 2008، �س. 459؛ عو�د، �لز�مل، 2011، �س. 148(.

 وفيم���ا يلي عر�س لبع�س �لتعريفات لباحث���ني وخمت�سني مل�سطلح �مل�سكالت 
�ل�سلوكية. 

�مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة نت���اج حل���الت �لف�س���ل و�لإحب���اط �ملتك���رر يرت���د خالله���ا 
�لف���رد يف �سلوك���ه ملر�حل عمرية �أقل، �أي �إنه ل يت�س���رف وفقا ملعاير �ملجتمع �ل�سوية 
وي�سع���ر من خاللها بالقدرة عل���ى خف�س �لتوتر و�إ�سباع �لرغبات، وتت�سم بال�ستمر�ر 
م���ا ��ستمر تعر����س �لفرد ملو�قف �ساغطة من �سر�ع، �أو �إحب���اط، �سعيا لتحقيق درجة 
م���ن �لتكي���ف، �أو �لتو�ف���ق �لظاه���ر، م���ع علم���ه �جلزئ���ي ببعده���ا ع���ن معاي���ر �ل�سوية 

)كفايف، 1990، �س �س. 429-428(.

 و�مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة ه���ي: “جمي���ع �لأفع���ال و�لت�سرف���ات �لت���ي ت�س���در عن 
�لتلمي���ذ ب�سف���ة متك���ررة �أثن���اء تفاعل���ه م���ع �لبيئ���ة و�ملدر�س���ة، بحي���ث ل تتم�س���ي م���ع 
معاي���ر �ل�سل���وك �ملتع���ارف عليه���ا و�ملعمول بها يف �لبيئ���ة وت�سكل خروج���ا ظاهرًا عن 
�ل�سل���وك �ملتوقع من �لف���رد �لعادي وت�سف من ت�سدر عنه بالنحر�ف وعدم �ل�سو�ء” 

)قا�سم، 1994، �س. 112(.

 وه���ي من���ط م���ن �لأفك���ار و�لنفع���الت �ل�سلوكي���ة �لت���ي تت�س���ف بالبتعاد عن 
�ل�سل���وك �ملقب���ول، وعدم وجود مربر له، وي�ساحب ب�س���وء تكيف وي�سبب �سيقًا وتوترًا 
للفرد، وتتحدد �مل�سكالت بعدد تكر�ر �ل�سلوك، وله �لقدرة على تغير �جتاهات �لأفر�د 

حول �أوجه �حلياة �ملختلفة، ويقاوم �لتغير )�جلبوري،1996، �س. 52(. 
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وه���ي جمموعة من �مل�سكالت �لتي ل ير�سي عنها �ملحيطون بالتلميذ، وتت�سم 
بالتك���ر�ر عل���ى نحو قد ي�سبب تاأخرًا يف �لنمو، م�سحوبًا بالتعا�سة وتنتهك فيه حقوق 

�لآخرين وي�سعب تعلم �ل�سو�ء يف �ملجتمع )ثابت، 1998، �س. 78(.

 و�أ�س���ار �إليها زهر�ن )2001، �س.11( مب�سطل���ح �ل�سلوك �لال�سوي و�ل�سخ�س 
�لال�سوي هو: “�لذي ينحرف �سلوكه عن �سلوك �ل�سخ�س �لعادي يف تفكره وم�ساعره 

ون�ساطه؛ فتجعله غر متو�فق �سخ�سيًا و�نفعاليًا و�جتماعيًا”.

 ويوؤك���د �خلطي���ب )2003، ����س559( عل���ى �أنها: “�لنم���ط �لثاب���ت و�ملتكرر من 
�ل�سل���وك �لع���دو�ين، �أو غ���ر �لع���دو�ين وتنته���ك فيه حق���وق �لآخرين وقي���م �ملجتمع 
�لأ�سا�سي���ة، �أو قو�نين���ه وغ���ر منا�سبة لعم���ر �لطالب يف �لبيت و�ملدر�س���ة ومع جماعة 

�لرفاق ويف �ملجتمع”.

 وتتع���دد �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة لدى �لأطف���ال و�ملر�هقني؛ �إل �أنه���ا �تفقت على 
وجود �أكر من حمور و�جتاه لهذه �لت�سنيفات.

 و�له���دف م���ن عملي���ة ت�سني���ف �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة ه���و �مل�ساعدة ف���ى تنظيم 
�ملعلوم���ات �لتى من �ساأنه���ا �أن ت�ساهم فى و�سف �لظاهرة وحتديد �أبعادها؛ مما يوؤدي 
�إىل �إمكانية تقدمي �خلدمات �لإر�سادية و�لعالجية �ملنا�سبة للتلميذ �لذى يعانى من 

�مل�سكالت �ل�سلوكية و�لنفعالية )م�سطفى، 2011، �س. 45(.

موجه���ة  تك���ون  �أن  �إم���ا  باأنه���ا  ع���ام  ب�سك���ل  �ل�سلوكي���ة  �مل�سك���الت  وتت�س���ف   
نح���و �لد�خ���ل ب�س���ورة �جتماعي���ة �ن�سحابي���ة؛ مث���ل: �خل���وف �ملدر�س���ي، �لن�سح���اب 
�لإجتماع���ي، �أو تك���ون موج���ه نح���و �لآخري���ن؛ مثل: �لع���دو�ن، و�لتخري���ب، و�ل�سرقة

.(Gimple & Holland, 2003, P.3)

 و�مل�سكالت �ل�سلوكية �إما �أن تكون فردية، تتمثل يف بع�س �ل�سلوكيات كال�سغب، 
و�له���روب م���ن �ملدر�س���ة، و�ل�سرقة، و�لغ����س يف �لمتحان، وتخريب �ملمتلك���ات، و�أما �أن 
تك���ون من �لنوع �جلمعي فت�سكل خطورة كبرة على �ملدر�سة وتهدد كيانها وبر�جمها 

 (Mauro, 2008, P.76).و�أن�سطتها

 وتتع���دد �أ�سك���ال �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة ومنه���ا: �مل�سايق���ة و�لإغا�س���ة، و�لتمرد 
و�ملدر�س���ة �لبي���ت  م���ن  و�له���روب  و�ل�سرق���ة،  و�لع���دو�ن،  و�لك���ذب،  و�لع�سي���ان، 

 )حممود،2015، �س �س. 5-4(.



امل�صاركة ال�صفية وعالقتها باالجتاه نحوها لدى الطالبد .اأحمد عبد الغني ابراهيم

 254 

 وتنق�سم �إىل م�سكالت �نفعالية )كالقلق، و�ملخاوف، ونوبات �لغ�سب(، و�أخرى 
�سلوكي���ة )كالك���ذب، و�ل�سرقة، و�ل�سج���ار(. ومع ما متتاز به �مل�سك���الت �لنفعالية من 

 (Wenar, 1994, P.96) عدم ثبات وقدرة على �لتخل�س منها يف �لر�سد

 كم���ا �أن حدوث �مل�سكالت �ل�سلوكية م���ن جانب �لأطفال و�ملر�هقني يعد منبئًا 
بح���دوث �ملزي���د م���ن �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �ملنحرف���ة، وبد�ي���ة ل�سط���ر�ب �ل�سخ�سي���ة 

�مل�سادة للمجتمع يف �لر�سد )كازدين، 2003، �س. 26(.

 و�أ�س���ارت در��س���ات ع���دة �إىل وج���ود م�سك���الت �سلوكي���ة توؤث���ر يف من���اخ �لغرف���ة 
�ل�سفية لدى �لطالب وتتمثل يف: �لغ�س يف �لمتحانات، وعدم �مل�ساركة يف �ل�سطفاف 
�ل�سباح���ي، و�لدخ���ول و�خلروج من �ل�سف ب���دون �إذن، و�لعبث باملمتلك���ات، و�ل�سجار، 
و�ل�سرق���ة، و�ل�سغ���ب، و�لعن���ف، و�س���رب �لكحول، وتدين ح���الت �لن�سب���اط و�للتز�م 

.(Fontana, 2005, P.98; Lanni, 2006, P.89)

 وتظهر �مل�سكالت �ل�سلوكية د�خل �لغرفة �ل�سفية وت�سمي �مل�سكالت �ل�سلوكية 
�ل�سفي���ة. وه���ي �سل���وك غ���ر مقب���ول ي�س���در ع���ن �لطال���ب د�خ���ل �لغرف���ة �ل�سفي���ة 
ويت�سم���ن �لأفع���ال و�لن�ساطات غ���ر �ملقبولة – وفق �ملتطلب���ات �لعمرية و�لأخالقية 

)�أبو �لنور، 2008، �س �س. 460 -461(.

 و�مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة وه���ي: “جمموع���ة م���ن �مل�سك���الت ت�سدر م���ن �لطالب 
د�خ���ل �لغرف���ة �ل�سفي���ة وتخ���ل بالنظ���ام د�خله���ا؛ مما يرتت���ب على ذل���ك توقف �سر 
�لعملي���ة �لتعليمية، بل جعلها م�ستحيل���ة يف بع�س �لأحيان” )�ل�سنديوين، 2003، �س 

�س. 143-142(. 

 وتع���رف �أي�سً���ا �مل�سكالت �ل�سلوكي���ة �ل�سفية باأنها: “�لأفع���ال �لتى ت�سدر من 
�لطالب د�خل �لغرفة �ل�سفية وت�سمل: نق�س �لنتباه وفرط �حلركة، و�لعدو�ن �لبدين 
و�للفظي، و�لإخالل بالن�سباط و�لنظام د�خل �لغرفة �ل�سفية، كما �أنها �لأفعال �لتي 
حت���دث د�خ���ل �لغرف���ة �ل�سفية و�لتي من �ساأنه���ا �إعاقة �لعملي���ة �لتعليمية، وتعري�س 
.(Thompson, 2012, P.5)  ”لط���الب خلط���ر �لف�س���ل و�لت�س���رب م���ن �لتعلي���م�

و�لأق���ل خط���ورة؛  �ملاأل���وف  فمنه���ا  �ل�سفي���ة؛  �ل�سلوكي���ة  �مل�سك���الت  وتتع���دد   
مثل:�لكالم بدون �إذن، و�ل�سياح، و�لن�سيان، ومنها ماهو غر ماألوف و�أكر خطورة؛ 
مثل: نق�س �لنتباه وفرط �حلركة، �لعدو�ن جتاه �ملمتلكات �لعامة و�خلا�سة، ع�سيان 

�لأو�مر و�لتعليمات، و�لغياب �ملتكرر بدون �إذن )عو�د، وز�مل، 2011، �س.141(.
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 (Kaiser and Rasminsky, 2009,وي�سي���ف �إليه���ا كاي�سر ور��سمين�سك���ي
(P.147 �خل���وف م���ن �ملدر�س���ة، و�لك���ذب، و�ل�سرقة، و�لقل���ق، و�لكتئ���اب، و�لن�سحاب 
�لجتماع���ي، وع���دم �إطاعة �لأو�مر، و�لت���ي توؤثر على �سر �لعملي���ة �لتعليمية وتوؤدي 

�إىل �لإخالل بالنظام د�خل �لغرفة �ل�سفية.

مما �سبق يت�سح �أن �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية د�خلية وفردية، قد توجه �إىل 
�لزم���الء و�أدو�ته���م، �أو �إىل �ملعل���م و�أث���اث �لغرف���ة �ل�سفية؛ مما ي�سب���ب �إعاقة �لعملية 
�لتعليمي���ة و�لإخ���الل بالنظ���ام �ل�سف���ي وتتمث���ل يف: �حلرك���ة �ل�سلبي���ة، وع���دم طاعة 

�لأو�مر، و�إزعاج �لآخرين وم�سايقتهم، و�لعدو�ن �ل�سفي.

 وق���د ي�ستخ���دم بع����س �ملعلمني �لذين يفتق���دون ملهار�ت �إد�رة �ل�س���ف �أ�ساليب 
�لعق���اب، و�حلرم���ان، ومن���ع �ملكاف���اآت و�لمتي���از�ت، و�لإحال���ة �إىل �ملر�س���د �لطالب���ى، 
وكل ه���ذه �ل�سالي���ب تاأثرها موؤقت يف تعديل �ل�سلوك �مل�سك���ل د�خل �لغرفة �ل�سفية 

(Lane, Menzies & Crnobori, 2011, P.22)

 و�أ�س���ارت نتائ���ج در��سة ليندي���ن (Lundeen, 2002) �أن �لطالب يعي�سون يف 
�أزم���ة نف�سي���ة حادة نتيجة عو�مل كثرة فيما ل يوجد من ي�ستمع �إليهم من �ملعلمني، 

و�أنه كلما قل �لعقاب ز�د �إدر�ك �ملعلمني حلجم �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية.

 وتاأ�سي�سًا على ما �سبق فاإن �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية هي �أعر��س لأ�ساليب 
�سلطوي���ة ميار�سه���ا �ملعلمون م���ع �لطالب، ونتيجة لعدم تلبي���ة �لحتياجات �لرتبوية 
و�لنفعالية و�لجتماعية، وهذه �لأ�ساليب قد تكون موؤثرة يف تعديل �ل�سلوك �مل�سكل 
ب�سك���ل وباأه���د�ف ق�سرة �لأم���د، وتف�سل يف �سبط �ل�سل���وك �ل�سفي وحتقيق �لتعديل 

�لإيجابي �لد�ئم يف �ل�سلوك.

 ول���ذ� يج���ب ��ستخد�م �لرب�مج �لت���ى تعتمد على نظريات تعدي���ل �ل�سلوك؛ ملا 
له���ا م���ن دور كب���ر يف تعديل �ل�سل���وك �ل�سفي �مل�سك���ل حيث لها �لعديد م���ن �ملميز�ت 
�لت���ي تفتق���ر �إليه���ا فنيات تعدي���ل �ل�سل���وك �لأخرى، ويتمث���ل ذلك يف تاأثره���ا �ملمتد 
وعموميته���ا يف تعديل �ل�سل���وك �ل�سفي �مل�سكل، و�إ�سر�ك �لط���الب يف �إجر�ء�ت تعديل 
 (Cooper, Heron, & سلوكهم بدل من �أن تكون كل �لإجر�ء�ت من قبل �لآخرين�

.Heward, 2007)
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ثانًيا: امل�ساركة ال�سفية
�مل�سارك���ة �ل�سفي���ة Classroom Participation م���ن �ملو�سوع���ات �لت���ى مل 
حت���ظ بالهتم���ام �لك���ايف يف �لبيئ���ة �لعربية عل���ى �لرغم م���ن �أهميتها لعملي���ة �لتعلم، 
وتاأثره���ا �لإيجاب���ي عل���ى �لتح�سي���ل �لدر��سي، وتنمية مه���ار�ت �لتح���دث و�لتفكر، 

و�ل�ستمتاع بالتعلم د�خل �لغرفة �ل�سفية.

و�ملدر�س���ة ه���ي �ملوؤ�س�سة �لتي تقوم بعملية �لتعلي���م و�لرتبية، وتعديل �ل�سلوك 
غر �ل�سوي �لذي �كت�سبه �لفرد يف تن�سئته �لجتماعية �لأوىل يف �لأ�سرة، ويف �ملدر�سة 
يتفاع���ل �لطال���ب م���ع مدر�سي���ه وزمالئ���ه، وتنم���و �سخ�سيت���ه يف كاف���ة جو�نبه���ا، كم���ا 
ت�ستخ���دم �ملدر�س���ة �أ�سالي���ب وو�سائل عدي���دة �أثناء تربي���ة �لتلميذ، و�مل�سارك���ة �ل�سفية 

�أحد هذه �لو�سائل.

مفهوم امل�ساركة ال�سفية:
 �لأن�سط���ة �ل�سفي���ة �إح���دى هذه �لو�سائ���ل �لتى تتم د�خل �ل�س���ف بهدف �إثر�ء 
�لعملي���ة �لتعليمي���ة و�إمن���اء �مله���ار�ت ل���دى �لط���الب، وب���ث روح �حلب و�لتع���اون فيما 
بينهم، وهي �أن�سطة خمطط لها ومق�سودة خلدمة �لطالب، وتتم حتت توجيه �ملعلم 

)�للقاين، 1999، �س. 39(. 

 وي�س���ر م�سطل���ح �مل�سارك���ة �ل�سفي���ة �إىل: »�لتفاع���ل �للفظ���ي وغ���ر �للفظ���ي 
ب���ني �لط���الب وتك���ون د�ئم���ا حت���ت نظ���ر وتوجي���ه �ملعل���م لأنه���ا ت�س���ر �إىل ن�س���اط ما« 

 (Cornelius, 2008, P.19)

 وم�ساركة �لطالب تعد ركنًا �أ�سا�سيًا يف عملية �لتعلم، فاإلقاء �لطالب �لأ�سئلة 
وجتاوب���ه م���ع معلمه وتدعيم �لتو��سل بني �لط���الب ببع�سهم وبينهم ومعلميهم، كل 

 (Ellis, 2008, P.6).ذلك م�ساركة يف �لأن�سطة �ل�سفية

 وللم�سارك���ة �ل�سفي���ة مكونات ثالث: مكون �سلوكي وهو ما ياأتيه �لطالب من 
م�سارك���ة يف �لن�سط���ة �ل�سفية، ومكون وجد�ين وهو ما يظه���ر من �سخ�سية �لطالب 
م���ن معام���الت و�جتاه���ات و�هتمام���ات، ومكون معريف وه���ي ��ستجاباته عل���ى مقيا�س 

 (Cornelius, 2008, P.20). مل�ساركة �ل�سفية�
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م�ستويات امل�ساركة ال�سفية:
هناك �أربعة م�ستويات للم�ساركة يف �لأن�سطة �ل�سفية هي:

امل�س�توى االأول: يرك���ز عل���ى �أن �لط���الب بحاج���ة �إىل �لإع���د�د وتوجيه���ات �ملعلم���ني 
و�لإجابة على �أ�سئلتهم.

امل�س�توى الثاين: يجب على �لطالب �أن يبادر بالأ�سئلة ويتو��سل مع معلمه، ويظهر 
حما�سة لق�ساء وقت �إ�سايف يف غرفة �ل�سف، ويقوم بو�جبات منزلية �أكر من ذي قبل.

امل�ستوى الثالث: تزيد ��ستقاللية �لطالب وفر�س م�ساركته يف �لأن�سطة �ل�سفية.
امل�ستوى الرابع: م�ساركة �لطالب �ل�سفية توؤثر عليه �سخ�سيًا خ�سو�سًا مع �لطالب 

 (Hartley, 2000, p.20). مل�ساغبني، �أو �لذين يعانون من ظروف خا�سة�

 و�مل�سارك���ة �ل�سفي���ة بع���د م���ن �أبعاد �لبيئ���ة �ل�سفي���ة وهي ق���درة �لطالب على 
�مل�ساهم���ة يف �لأن�سط���ة �ل�سفي���ة، و�لتعب���ر ع���ن �أر�ئ���ه، و�إب���د�ء مالحظات���ه، وعر����س 

مقرتحاته، و�لندماج يف �ملناق�سات )عبد �لنبي، 2010، �س. 423(.
 ويف �مل�ساركة �ل�سفية ل يكون �ملعلم �مل�سدر �لوحيد للتعلم حيث ي�سمح �ملعلم 
باإج���ر�ء �ت�سال بني طالب �لغرفة �ل�سفي���ة، و�أن يتم تبادل �خلرب�ت و�لآر�ء ووجهات 
�لنظ���ر بينهم، و�مل�ساركة تتيح جلمي���ع �لطالب فر�سة �لتعبر عن �لنف�س، و�لتدريب 

على كيفية عر�س وجهات �لنظر باخت�سار و�سهولة )�حلارثي، 2010، �س. 14(.

قيا�س امل�ساركة ال�سفية:
ميكن قيا�س �مل�ساركة يف �لأن�سطة �ل�سفية من خالل معاير ل�سلوك �لطالب 

د�خل �لغرفة �ل�سفية ومنها:
�نتباه �لطالب د�خل �لغرفة �ل�سفية.( 1)
يعمل بجد و�جتهاد مع زمالئه.( 2)
ي�سارك بفاعلية يف �ملناق�سات �ل�سفية.( 3)
يكمل ما بد�أه من �أعمال.( 4)
يوؤمن باأهمية �ملدر�سة.( 5)
يلقي �أ�سئلة للح�سول على �إجابات.( 6)
يناق�س زمالءه كثر�.( 7)
ي�ستخدم �لقو�مي�س و�ملو�سوعات كمو�رد للمعلومات.( 8)
ينجز �ملهام رغم �سعوبتها.( 9)
يرفع يده لالإدلء مبعلومات �إ�سافية عن �لأ�سئلة( 10)
(11 )(Hartley, 2000, pp.119-120). يناق�س �ملعلم يف مو�سوع �لدر�س
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العوامل املوؤثرة يف امل�ساركة ال�سفية:
ه���ي �لقي���م و�لتقاليد و�لعاد�ت، ون���وع �لطالب و�ملعل���م، و�ل�سخ�سية، و�أ�ساليب 
�لتعلم �ملف�سلة، و�إ�سرت�تيجيات �لتعلم �ملف�سلة، و�ل�سحة �لبدنية و�لنف�سية، وعالقة 
�لطال���ب بزمالئ���ه، و�جتاهات �لطالب نح���و �ملادة �لدر��سية، و�جتاه���ات �لطالب نحو 
�ملعل���م، و�جتاه���ات �ملعل���م نح���و �لطال���ب، و�ملو�سوع���ات �ملخت���ارة لالأن�سط���ة، و�لبيئ���ة 
�لفيزيقي���ة للغرف���ة �ل�سفي���ة، و�ت�س���اع وكثاف���ة �لغرف���ة �ل�سفية، وقت �لي���وم �لدر��سي 
(Black, 1995, PP.14-15)، و�لثق���ة بالنف����س، وع���دم �خلوف م���ن رف�س �لرفاق 
�أوم���ن نق���د �ملعل���م من �ل�سم���ات �لإيجابية �لتى ت���وؤدي �إىل زيادة �مل�سارك���ة يف �لأن�سطة 

. (Weaver & Qi, 2005, PP.584-585)ل�سفية�

 و�لأن�سط���ة �ل�سفي���ة م���ن �لأدو�ت �ملهم���ة، �لت���ي ت�سه���م يف حتقي���ق �لأه���د�ف 
�لرتبوية فهي متثل �أحد ركائز �لرتبية �حلديثة �لتي تت�سكل فيها �سخ�سية �لطالب 
وت�ساه���م يف تعلم���ه �ل�سلوكي���ات �ملرغوب���ة فيها من���ذ �لتحاقه باملدر�س���ة وحتي تخرجه 

منها، وممار�سة �ملفاهيم و�ل�سلوكيات و�لقيم �ملتعلمة )�ملنيفي، 1996، �س11(.

 و�لأن�سط���ة �ل�سفي���ة ت�ساع���د �لطال���ب يف �لتخل����س من �ل�سلوك غ���ر �ل�سوي 
و��ستبد�ل���ه بال�سل���وك �ل�س���وي، م���ن خ���الل ما ت�سفيه م���ن تفاعل �لطالب م���ع �لبيئة 
�ل�سفي���ة و�إدر�ك���ه مكوناته���ا �ملختلفة، و�إتاح���ة �لفر�س �أمامه للم�سارك���ة فيها، وتوفر 
ل���ه جم���ال خ�سبا لإظهار �إيجابيته وفاعليت���ه يف �مل�ساركته �ل�سفية �لتى تتم باختياره 

وبناء� على رغبته وميوله.

العوامل التى توؤدي اإىل اإنقا�س امل�ساركة ال�سفية:
رغم �لأهمية �لنف�سية و�لرتبوية للم�ساركة يف �لأن�سطة �ل�سفية؛ �إل �أن بع�س 
�لطالب يتجنبون �مل�ساركة فيها خوفًا من رف�س �لرفاق، �أو نقد �ملعلم. ومن �لعو�مل 

�لتي توؤدي �إىل نق�س �مل�ساركة �ل�سفية:
�مل�سك���الت �جل�سدية و�ل�سحية و�ل�سمعية �لت���ي ت�سبب �سعوبة �لرتكيز وتقلل ( 1)

�لإجناز.
�مل�سك���الت �ل�سخ�سي���ة كوق���وع �لطال���ب يف ظ���روف متغ���رة ع���ن من���ط حيات���ه ( 2)

فت���وؤدي ب���ه �إىل �سعوب���ة �لتو�ف���ق مع �ملو�ق���ف �جلدي���دة كانتق���ال �لطالب �إىل 
مدر�سة جديدة، �أو �لتعامل مع زمالء ومعلمني جدد.

�مل�سك���الت �لبيئي���ة يف �لغرف���ة �ل�سفي���ة كنق����س �مل���و�رد �لت���ي ت�سه���ل �مل�سارك���ة ( 3)
�ل�سفية كاأن ل يجد �لطالب �لكتب و�لقو�مي�س، �أو �لأجهزة و�لو�سائل �ملعينة.
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�جل���و و�لظ���روف �ملحيط���ة كال�سو�س���اء و�لتل���وث �جل���وي �لت���ي توؤخ���ر عملية ( 4)
�لت�س���ال بني �ملعلم و�لطالب؛ مما يقلل من د�فعيتهم للم�ساركة يف �لأن�سطة 

�ل�سفية.
�مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة و�لعاطفية وتتمثل يف �سع���ور �لطالب بال�سيق، و�خلوف، ( 5)

و�لقل���ق؛ مم���ا يجعله يلج���اأ �إىل �لن�سحاب م���ن �مل�ساركة يف �لأن�سط���ة �ل�سفية                   
 (Rana, Malik, & Naeem, 2008, pp.37-39)

وع���دم م�سارك���ة �لط���الب يف �لأن�سطة �ل�سفي���ة يجعلهم بعيدين ع���ن م�ساندة 
�ملعلم، �لذي يتبني �جتاها �سالبًا نحو طالبه غر �مل�ساركني فيها، وينمو لديهم عدم 
�ل�سع���ور باجلماعة، وعدم حتمل �مل�سئولية، و�لجتاهات �ل�سلبية نحوها، و�لالمبالة، 

وكلها من مظاهر �مل�سكالت �ل�سوكية �ل�سفية.
 

االجتاه نحو امل�ساركة ال�سفية: 
 حتق���ق م�سارك���ة �لطالب يف �لأن�سط���ة �ل�سفية �لتي تتمث���ل يف متثيل �لأدو�ر، 
وحل �مل�سكالت، و�لأ�سئلة و�لأجوبة، و�مل�ساهدة و�ل�ستمتاع، و�لتلخي�سات، و�ل�ستنتاج، 
و�ملناق�س���ة و�حل���و�ر، وظائف بن���اء �ل�سخ�سية �ملتكاملة، من تعل���م �لطالب �حلو�ر من 
خ���الل �لتدري���ب و�ملمار�س���ة؛ فه���م م�سئول���ون عنه���ا ويوؤدونه���ا باأنف�سهم، وه���ذ� يكون 
لديه���م �جتاه���ا موجبًا نحوها و ي�سكل لديهم �ل�سعور بتحقيق �لذ�ت و�لثقة بالنف�س، 

 .(Laforage, 2006, P.65) وحتمل �مل�سئولية و�لإجناز

 و��ستع���د�د �لطال���ب نح���و �مل�ساركة �ل�سفي���ة بالقبول، �أو �لرف����س و�لقد�م، �أو 
�لحج���ام يتوق���ف عل���ى �إدر�كه لك�س���ف ذ�ت �ملعلم، و�جتاه���ه نحو �إد�رت���ه لل�سف و�لتى 
ت�سم���ل �لتعب���ر ع���ن �أر�ئ���ه، و�إب���د�ء مالحظات���ه، وعر����س مقرتحات���ه، و�لندم���اج يف 
�ملناق�سات، و�لجتاه نحو�سلوكه ومادته �لدر��سية، فعند ��ستخد�م �ملعلم ل�سلوك ك�سف 
�ل���ذ�ت وروح �لدعاب���ة و�لفكاه���ة و�حل���و�ر و�لنقا����س لتو�سيح مادت���ه �لدر��سية ي�سبح 
�لطال���ب �أك���ر ت�سوقًا ملادت���ه ومييل �إىل �مل�سارك���ة يف �لأن�سطة �ل�سفي���ة، و�لعك�س عند 

.(Bell, 2003, P.6) ستخد�م �ملعلم للعبار�ت �لك�سفية �ل�سلبية��

 و�إدر�ك �لطال���ب جلودة �ملعلم من خالل �كت�ساب طالبه للمعلومة وتوظيفها 
يف �ملو�قف �لتعليمية د�خل �لغرفة �ل�سفية يف ظل حمتوى �ملادة �لتى يقوم بتدري�سها، 

.(Orbash, 2008, P.14) يقوي من �جتاهه نحو �مل�ساركة يف �لأن�سطة �ل�سفية

 و�ملعل���م ي�ستطي���ع �أن يق���وي �جت���اه طالب���ه نح���و �مل�ساركة �ل�سفي���ة من خالل 
توجي���ه �أ�سئل���ة تثر عددًا �أكرب من �لط���الب للم�ساركة يف �لأن�سط���ة �ل�سفية، و�إتاحة 
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�لفر�س���ة جلمي���ع �لط���الب يف �لإجاب���ة، ويعي���د توجي���ه �لأ�سئل���ة �لت���ى مت �لإجاب���ة 
عليه���ا �إىل ط���الب �آخري���ن بحي���ث ي�سج���ع �لتفاع���ل ب���ني طال���ب و�آخ���ر مب���ا يتنا�س���ب 
م���ع �ملناق�س���ة م���ع ذك���ر ��س���م �لطال���ب عندم���ا يوج���ه �إليه �ل�س���وؤ�ل لك���ي يك���ون منتبهًا 

)�سعيدي، خطابية، 2003، �س. 13(.

ثالًثا: العالقة بني امل�ساركة ال�سفية واالجتاه نحوها:
�أ�س���ارت بع����س �لدر��س���ات �إىل �لعالق���ة بني �جت���اه �لطالب نحو �أ�سل���وب �ملعلم 

و�سلوكه وك�سف ذ�ته ومادته �لدر��سية وبني م�ساركته يف �لأن�سطة �ل�سفية:
Cayanus (2002) وج���ود عالق���ة �إيجابي���ة  حي���ث �أظه���رت نتائ���ج در��س���ة 
ب���ني �جت���اه �لطالب نحو ك�س���ف ذ�ت معلميهم ومادت���ه �لدر��سية وب���ني م�ساركتهم يف 

�لأن�سطة �ل�سفية.
 كما �أ�سارت نتائج در��سة Cayanus (2005) �إىل �أن �لطالب يلقون �لأ�سئلة 
بغر�س طلب �لتو�سيح، �أو �أ�سباب ترجع �إىل �سلوكيات �ملعلم وطريقته يف �إد�رة �ل�سف، 
و�أ�سب���اب متعلق���ة بزمالئه���م، �أو حجم �ل�سف، بالإ�سافة �إىل �ملرون���ة �ملعرفية، ودو�فع 
�لطالب، و�أنهم يتفاعلون مع �ملعلم باإلقاء �لأ�سئلة تبع �سخ�سية �ملعلم �مل�ساندة و�ملتفتحة.
فيم���ا �أو�سح���ت در��سة Zhang (2008) �أهمية �جتاه �لطالب نحو ك�سف ذ�ت 
�ملعلم ومادته �لدر��سية و�أ�سلوب �إد�رة �ل�سف يف توطيد �لت�سال بني �ملعلم و�لطالب، 

و�لتعلم �لن�سط د�خل �لغرفة �ل�سفية، وم�ساركة �لطالب يف �لأن�سطة �ل�سفية.
وينعك����س �جت���اه �لطالب ذوي �مل�سكالت �ل�سلوكية نح���و �مل�ساركة �ل�سفية على 
من���ط تفاعل���ه مع �أقر�ن���ه بالغرفة �ل�سفية وعالقت���ه مبعلميه؛ فكلما كان���ت �مل�ساركة 
�ل�سفية عالية كان �جتاه �لطالب �إيجابيًا نحو �مل�ساركة �ل�سفية، وكلما كانت �مل�ساركة 

متو�سطة كانت �جتاه �لطالب حمايد نحو �مل�ساركة وهكذ�.
 كم���ا ترتب���ط �مل�سارك���ة �ل�سفي���ة و�لجت���اه نحوه���ا بامل�سك���الت �ل�سلوكية لدى 
�لط���الب، و�نخفا����س �لكفاية �لجتماعية، و�لد�فعية نحو �لتعل���م، و�لتو�فق �لنف�سي 

 (Poulou & Norwich, 2000 و�لجتماعي و�ملدر�سي )�لعنزي، 2001؛
 و�ل�سل���وك �مل�سك���ل د�خ���ل �لغرفة �ل�سفي���ة قد يجعل �لطالب غ���ر متقبل من 
زمالئ���ه ومعلمي���ه، فاقد� للثق���ة يف نف�سه، عازفا ع���ن �مل�سارك���ة يف �لأن�سطة؛ وبالتايل 
يعاين من �لقلق، و�لكتئاب، و�خلوف من �ملدر�سة، وتزيد م�ساركة ذوي �ل�سلوك �مل�سكل 
يف �لأن�سط���ة �ل�سفي���ة، وتك���ون �جتاهاتهم نحو �مل�ساركة �إيجابي���ة؛ من خالل �لتفاعل 
د�خ���ل �لغرف���ة �ل�سفي���ة، و�لحتك���اك بالزم���الء و�ملعلمني )برك���ات، 2010، ����س. 45(. 
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درا�سات �سابقة:
 م���ن خ���الل م�س���ح �لكث���ر م���ن �ملكتب���ات وقو�ع���د �لبيان���ات �لعلمي���ة �لأجنبية 
و�لعربي���ة، مل يج���د �لباحث �أي در��سات تناولت متغ���ري �لبحث جمتمعني، وذلك يف 

حدود علم �لباحث، وفيما يلي عر�س لدر��سات كل حمور:

1- درا�سات تناولت امل�سكالت ال�سلوكية ال�سفية: 
 ��ستهدف���ت در��س���ة Marilyn (2000) �لتع���رف عل���ى �لأ�سالي���ب �لتي يتبعها 
�ملعلم���ون للتعام���ل م���ع �ل�سل���وك �ل�سلب���ي لط���الب �ملرحل���ة �لأ�سا�سي���ة، وتكون���ت عينة 
�لدر��س���ة م���ن )122( معلمً���ا ومعلم���ة، حي���ث خل�س���ت �لنتائ���ج �إىل �أن �أ�سل���وب �حل���و�ر 
و�ملناق�س���ة م���ع �لتالمي���ذ ذوي �ل�سل���وك �ل�سلبي و�مل�سارك���ة يف �لأن�سط���ة �ل�سفية �لتي 
ترك���ز على �لتعل���م �لجتماعي من �أهم �لأ�ساليب �لتى ت�ساع���د على تخل�س �لتالميذ 

من �سلوكياتهم �لال�سوية د�خل �لغرفة �ل�سفية.

 كم���ا ��ستهدف���ت در��س���ة Poulou and Norwich (2000) �لك�س���ف ع���ن 
�جتاه���ات �ملعلم���ني نحو �لط���الب ذوي �ل�سطر�بات �ل�سلوكي���ة و�لنفعالية من حيث 
�ل�س���دة و�لنت�س���ار ��ستخ���دم �لباحث���ان �ملنه���ج �لو�سف���ي �لتحليل���ي ع���ن طري���ق �مل�س���ح 
�لجتماع���ي عل���ى )170( معلم���ا من �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة، �خترو� بطريق���ة ع�سو�ئية 
م���ن )23( مدر�س���ة �بتد�ئية مبدين���ة �أثينا باليونان، مت تطبي���ق مقيا�س �ل�سطر�بات 
�ل�سلوكي���ة على عينة �لدر��سة، وتن���اول �ملقيا�س م�سكالت جتاه �ملعلم، وم�سكالت جتاه 
�لد�رة �ملدر�سي���ة، ومقيا����س جتاه �لزمالء، ومقيا�س جت���اه �ملمتلكات �ملدر�سية. تو�سل 
�لباحث���ان �إىل �أن �أه���م �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة يف �ملرحل���ة �لبتد�ئية هي: �مل���ز�ج �ملكتئب، 
و�ل�سلبي���ة، ونق����س �لرتكي���ز، و�لعتم���اد �لز�ئ���د عل���ى �ملعل���م، و�خل���وف �ملر�س���ي م���ن 
�ملدر�س���ة، و�لتح���دث بدون �إذن، و�أن هناك عالقة بني �جتاه���ات �ملعلمني �ل�سلبية نحو 

�لتالميذ و��سطر�ب �ل�سلوك لديهم.

 يف حني ��ستهدفت �ل�سهل )2001( �لتعرف على مدى �إنت�سار م�سكالت �لأطفال 
�ل�سلوكي���ة ونوعها ب�سك���ل عام، ومدى تاأثرها مبوقع �ملدر�س���ة، وجن�س �ملعلم، وخربته 
وعم���ره �لزمن���ي. و�أ�سفرت �لنتائ���ج عن �أن �مل�سك���الت �ل�سلوكية يف �ملرحل���ة �لبتد�ئية 
ه���ي: �حلركة �لز�ئ���دة، �سرعة �لبكاء، �ل�سرحان، �لن�سي���ان، �إهمال �لو�جبات �ملدر�سية، 
�ست���م �لآخرين، ع���دم �لتعاون مع �ملعلم، �لكذب، �إت���الف �ملمتلكات، كما ل توجد فروق 

بني �ملدر�سني و�ملدر�سات وفئتهم �لعمرية يف �إدر�كهم للم�سكالت �ل�سلوكية.
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 �أما در��سة كال من علي، وعبد �حلي؛ و�أحمد، وحممود )2002( فقد ��ستهدفت 
�لتع���رف على �إع���ز�ز�ت �ملعلمني للم�سكالت �ل�سلوكية لدى تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية 
ودرجة �سيوعها يف بع�س مد�ر�س �أ�سو�ن و�لك�سف عن �أ�سبابها. وتكونت عينة �لدر��سة 
من )184( معلمًا من �جلن�سني وت�سمنت �لأدو�ت قائمة �مل�سكالت �ل�سلوكية. و�أ�سفرت 
نتائج �لدر��سة عن وجود فروق ميكن ردها خلربة �ملعلم �لتدري�سية يف �إدر�كه لنوعية 
�مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة ل���دى �لتالميذ، عدم وجود ف���روق لنوع �ملعل���م يف �إدر�كه لنوعية 
�مل�سك���الت �ل�سلوكية ل���دى �لتالميذ، عدم وجود فروق لن���وع �ملعلم يف عزوهم لأ�سباب 

�مل�سكالت �ل�سلوكية لدى �لتالميذ. 

 فيم���ا ��ستهدفت در��س���ة Fry (2002) �إىل معرفة عالقة �ملدر�س بالتلميذ يف 
�ل�س���ف �لدر��س���ي و�أثره على ظهور �مل�سك���الت �ل�سلوكية. و�أظهرت نتائ���ج �لدر��سة �أن 
�مل�سك���الت �ل�سلوكية تزد�د لدى �لتالمي���ذ �لذين تكون عالقتهم باملدر�س �سعيفة ول 
ي�سمح لهم بالتعبر عن �أنف�سهم ، بينما تنخف�س �ل�سلوكيات �لال�سوية لديهم عندما 

ي�سمح لهم بالتعبر ومناق�سة م�سكالتهم وطرح �لأ�سئلة.

 و��ستهدف���ت در��سة Mason (2003) �لتع���رف على مظاهر �ل�سلوك �ل�سلبي 
لدى تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية و�لعو�مل �ملوؤدية �إليها. وقد ك�سفت نتائج �لدر��سة �أن 
�أب���رز مظاه���ر �ل�سلوك �ل�سلبي كانت على �لرتتيب: �حلركة يف غرفة �ل�سف، و�إ�سد�ر 
�لأ�س���و�ت �ملرتفع���ة، و�لك���الم بدون �إذن، وبين���ت �لنتائج �أن �أهم �لعو�م���ل �ملوؤدية لهذه 

�مل�سكالت �ل�سلوكية هي �لعو�مل �لنف�سية.

 و�أج���ري Cooper (2004) در��س���ة هدف���ت �إىل �لك�س���ف ع���ن �أه���م مظاه���ر 
�مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة و�أهم �لعو�مل �ملوؤثرة يف ظهورها لدى طالب �ملرحلة �ل�سا�سية، 
و�أظه���رت �لنتائ���ج �أن �أهم مظاهر �ل�سلوك �ل�سفي �مل�سك���ل هو: �لتكلم ب�سوت مرتفع، 

و�لت�سوي�س �أثناء كالم �ملعلم.

 �أم���ا در��س���ة Lois and Greer (2004) فق���د ��ستهدف���ت �لتع���رف على �أهم 
�لط���رق و�لأ�سالي���ب �لتى يتبعها �ملعلم���ون يف �ل�سيطرة على �ل�سل���وك �لال�سوي د�خل 
غرفة �ل�سف. وتو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل �أن دمج �لطالب ذوي �ل�سلوك �لال�سوي يف 
�لأن�سطة �ل�سفية �جلماعية و�لريا�سية هو �لأ�سلوب �لأمثل لأنه يركز على ��ستخد�م 

�لعالقات �لجتماعية وتفهم �مل�سكالت للتخل�س من �ل�سلوك �ل�سلبي.



العدد )13( اكتوبر 2015 جملة الرتبية اخلا�صة

 263 

 يف ح���ني ��ستهدف���ت در��س���ة  Marie (2004)معرف���ة �جتاه���ات �ملعلمني نحو 
�ل�سلوك �ل�سلبي و�لعدو�ين يف غرفة �ل�سف، ومعرفة �أ�سكال �ل�سلوك �ل�سلبي �ل�سائد 
ل���دى �لتالمي���ذ، تكونت عين���ة �لدر��سة م���ن )150( معلما ومعلمة، و�أظه���رت �لنتائج 
�أن �جتاه���ات �ملعلم���ني �سلبي���ة نحو �لتالمي���ذ �لذين ميار�س���ون �ل�سل���وك �ل�سلبي، و�أن 
�أك���ر مظاهر �ل�سلوك �ل�سلب���ي �ل�سائد ظهور� لدى �لتالميذ هو �ل�سلوك �للفظي ثم 

�حلركي، ثم �لعدو�ين فالفو�سوي.

 ودر��س���ة هوي���دي و�ليماين )2007( وهدفت �إىل �لتعرف على �ل�سلوكيات غر 
�ملقبول���ة م���ن وجه���ة نظر �ملعلم���ني، وت�سدر عن ط���الب �ملد�ر�س �لعام���ة �ل�سا�سية يف 
�لبحري���ن. وخل�س���ت �لنتائ���ج �إىل �أن �ل�سلوكي���ات غ���ر �ملقبولة �ل�سائع���ة بني �لطالب 
تتمث���ل يف: تل���ك �ملوج���ه نحو �لط���الب، يليها �ملوجه نح���و ممتلكات �ل�س���ف، �أما �أقلها 
�سيوع���ا فكان���ت �ملوجهة نحو �ملعلم، و�أن �ل�سلوكيات غ���ر �ملقبولة ت�سيع لدى �لطالب 

�أكر من �لطالبات.

 بينم���ا ��ستهدف���ت در��سة بركات )2009( �لتعرف على مظاهر �ل�سلوك �ل�سلبي 
ل���دى تالمي���ذ �ملرحل���ة �لأ�سا�سية من وحه���ة نظر �ملعلم���ني، وحتدي���د �لأ�ساليب �لتي 
ي�ستخدمه���ا هوؤلء �ملعلمون ملو�جهة هذه �ملظاه���ر �ل�سلوكية، و�أظهرت نتائج �لدر��سة 
�أن متو�س���ط تقيي���م �ملعلمني ملظاهر �ل�سلوك �ل�سلبي لدى �لتالميذ كان متو�سطا و�أن 
م�ستوى مو�جهتهم لها كان مرتفعا ب�سكل عام، حيث �إن �ملظاهر �خلم�سة �لأكر تكر�ر� 
لل�سلوك �ل�سلبي لدى �لتالميذ وفقا لتقدير �ملعلمني كانت على �لرتتيب: �خلرب�سة 
عل���ى �جل���در�ن، و�حلديث دون �إ�ستئذ�ن، و�ل�ستم و�ل�س���ب، وركل �لآخرين، و�لفو�سي. 
بينم���ا كان���ت �ملظاه���ر �خلم����س �لأقل تك���ر�ر� لل�سلوك �ل�سلب���ي فكانت عل���ى �لرتتيب: 
�لتجو�ل يف �ل�سف، و�لت�سفيق، و�ملناد�ة، و�إحد�ث �أ�سو�ت مزعجة، و�لألفاظ �لبذيئة.

 ودر��سة �ل�سفا�سفة )2011( فقد ��ستهدفت �لك�سف عن مدي �إنت�سار �مل�سكالت 
�ل�سلوكية لدى طلبة �ل�سف �لثالث �لأ�سا�سي يف �لأردن من خالل تقدير�ت معلماتهم، 
وه���ل يختلف ترتيب ه���ذه �مل�سكالت باختالف �لنوع �لجتماع���ي )ذكر-�أنثي(، �أ�سارت 
�لنتائ���ج �إىل �أن ترتي���ب �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة لدى تالميذ �ل�سف �لثال���ث من �لتعليم 
�لأ�سا�س���ي، كانت عل���ى �لنحو �لتايل: ت�ست���ت �لنتباه و�لن�ساط �لز�ئ���د، �لتمركز حول 
�ل���ذ�ت، و�لع���دو�ن، و�لع�سيان، و�لتم���رد، ونق�س �لتوكيدي���ة، و�لن�سحاب �لجتماعي، 
و�لقل���ق، و�خل���وف من �ملدر�سة، و�لكذب، و�ل�سرقة، كما ��سارت �لنتائج �أن هناك فروقا 
ذ�ت دلل���ة �إح�سائية يف م�ست���وي �نت�سار �مل�سكالت �ل�سلوكية بني �أد�ء �ملعلمات لكل من 
�لذك���ور و�لإن���اث، حيث �نت�س���رت م�سكالت �لن�س���اط �لز�ئد، و�لن�سح���اب �لجتماعي، 
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وت�ستت �لنتباه، و�لعدو�ن، لدى �لذكور، يف حني �نت�سرت م�سكالت نق�س �لتوكيدية، 
و�ل�سرقة، لدى �لإناث، ومل تظهر �لنتائج فروقا بني �لذكور و�لإناث يف مدى �نت�سار 

م�سكالت �لقلق و�خلوف، و�لكذب، و�لتمركز حول �لذ�ت، و�لتمرد، و�لع�سيان.

ودر��سة عو�د و�لز�مل )2011( و�لتى هدفت �إىل حتديد درجة تقدير �ل�سلوك 
�مل�سك���ل ل���دى تالمي���ذ مد�ر�س وكال���ة �لغوث �لدولي���ة )�لأنرو�( ف���ى حمافظة نابل�س 
م���ن وجهة نظ���ر �ملعلمني، حيث �أظهرت �لنتائج �ىل �أن درجة تقدير �ملعلمني لل�سلوك 

�مل�سكل كانت عالية، كما �أظهرت عدم وجود فروق د�لة من حيث متغر �جلن�س.

2- درا�سات تناولت امل�ساركة يف االأن�سطة ال�سفية:
 ��ستهدف���ت در��س���ة �لعن���زى )2001( حتديد �لعالقة ب���ني م�ساركة �لطالب يف 
�لأن�سط���ة �ملدر�سي���ة ودرج���ة �سعوره���م بالأم���ن �لنف�س���ي و�لجتماعي وك�س���ف �لفروق 
�ملوج���ودة يف م�ست���وى �مل�سارك���ة �ملدر�سية بني �لذك���ور و�لإناث ودرج���ة �ل�سعور بالأمن 
�لنف�س���ي و�لجتماع���ي ب���ني �لط���الب �مل�ساركني يف �لأن�سط���ة �ملدر�سي���ة و�أقر�نهم غر 
�مل�سارك���ني يف �لأن�سط���ة. و��ستخ���دم �لباح���ث �أد�تني هم���ا ��ستمارة �لو�س���ع �لجتماعي 
لالأ�س���رة، و��ستبي���ان �لأم���ان �لنف�س���ي، وتو�سلت �لدر��س���ة �إىل وجود ف���روق ذ�ت دللة 
�إح�سائية يف م�ستوى �مل�ساركة ل�سالح �لإناث، كما وجدت فروق بني �لطالب �مل�ساركني 
يف �لن�سطة �ملدر�سية وغر �مل�ساركني يف �لأمن �لنف�سي و�لجتماعي ل�سالح �لطالب 

�مل�ساركني يف �لأن�سطة �ملدر�سية.
 

فيم���ا ��ستهدفت در��س���ة Jennifer (2006) �لتعرف عل���ى م�ستويات �مل�ساركة 
�ل�سفي���ة لط���الب �ملرحل���ة �لإعد�دي���ة وعالقته���ا بجن����س �لطال���ب و�سف���ه �لدر��س���ي، 
و�أظهرت نتائجها �أن وجود فروق ذ�ت دللة يف م�ستويات م�ساركة �لطالب يف �لأن�سطة 
�ل�سفية ل�سالح �لإناث و�مل�ستوى �ل�سفي �لأعلي، كما �أن �مل�ساركة �ل�سفية تخفف من 

�ل�سغوط �لنف�سية و�لقلق و�لتوتر لديهم.

 �أم���ا در��س���ة بركات )2010( فق���د ��ستهدفت �لك�سف عن �لف���روق بني �جتاهات 
�لطالب نحو ذو�ت�هم، و�لط�الب �لآخرين، و�ملعلمني، �لآن�سطة �ملدر�سية، وحت�سيلهم 
�لدر��س���ي بحي���ث ُتع���زى ملوقع جلو�سه ف�ي غرف����ة �ل�سف )�أمام/ و�س���ط/ خلف(، لهذ� 
�لغر����س طب���ق ��ستبي���ان لقيا����س �جتاهات �لط���الب نح���و �ل�ذ�ت،و�لن�سط���ة �ملدر�سية 
و�لآخرين من �لطالب و�ملعلمني و�ملدر�سة، على عينة من �لطالب بلغ عددها )200( 
طالبً���ا وطالب���ة من �ملرحلة �لإعد�دية، موزعني بالت�ساوي ب���ني �ل�ذكور و�لإن�اث، وق�د 
تو�سل���ت �لدر��س���ة �إىل �لنتائج �لآتية: �أظهر �لطالب عينة �لدر��سة �جتاهات �إيجابية 
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نح����و ذو�ته����م و�لط����الب �لآخ�ري���ن و�ملعلمني و�لأن�سط���ة �ملدر�سية، وج���ود فروق د�لة 
�إح�سائيً���ا ب���ني �جتاهات �لط���الب نحو �ملعلمني ُتع����زى �إل�ى موق����ع جلو�سهم يف غرفة 
�ل�س���ف، وذلك مل�سلحة �لطالب �لذين يجل�س���ون يف مقدمة �ل�سف، عدم وجود فروق 
جوهري���ة بني �جتاهات �لطالب نحو ذو�ته�م و�لط����الب �لآخ�رين و�لن�سطة �ملدر�سة 
تبعً���ا ملوقع جلو�سه���م يف غرفة �ل�سف، وجود فروق د�لة �إح�سائيًا يف حت�سيل �لطالب 
�لدر��س���ي تع���زى ملوق���ع جلو�سه���م ف����ي غرف���ة �ل�س���ف وذل���ك مل�سلحة �لط���الب �لذين 
يجل�س���ون يف مقدم���ة �ل�سف، وج���ود فروق د�لة �إح�سائيًا يف �جتاه���ات �لذكور و�لإناث 

نحو�لأن�سطة �ملدر�سية ل�سالح �لإناث �لذين يجل�سون يف مقدمة �ل�سف. 

 فيم���ا ��ستهدفت در��س���ة Wainman (2010) �لتعرف على �ل�سعور بالوحدة 
�لنف�سية و�مل�ساركة يف �لف�سل �لدر��سي لدى �ملر�هقني ذوي �سعوبات �لتعلم “مر�جعة 
�إجتماعية معرفية “. تكونت عينة �لدر��سة من )4( من �لطالب �ملر�هقني )2( �إناث 
و)2( ذك���ور بعم���ر زمن���ي )9-12(، ��ستخ���دم �لباح���ث مقيا�سًا للوح���دة �لنف�سية، و�آخر 
للم�سارك���ة يف �لف�س���ل �لدر��سي ومت تطبيقهم���ا على �لعينة، و�أ�سف���رت نتائج �لدر��سة 
ع���ن �لأت���ي: �رتبط �سع���ور �ملر�هقني ذوي �سعوب���ات �لتعلم بالوح���دة �لنف�سية و�سعف 
�مل�سارك���ة يف �لأن�سط���ة �ل�سفية بال�سعوب���ات �لتعليمية و�لجتماعي���ة �لتي تو�جههم ، 
ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ب���ني �ملر�هقني م���ن �لذكور و�لإن���اث يف �لوحدة 
�لنف�سي���ة بينم���ا وجدت فروق يف �مل�ساركة يف �لأن�سط���ة �ل�سفية ل�سالح �لإناث، وجدت 
ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية يف �لوحدة �لنف�سية ويف �مل�ساركة يف �لأن�سطة �ل�سفية بني 

�ملر�هقني ذوي �سعوبات �لتعلم و�لعاديني ل�سالح �لعاديني.

 ودر��س���ة Holl, et al., (2013) �لت���ي هدف���ت �إىل معرفة تاأثر �لنوع)ذكر-
�أنثي( يف �لتفاعالت �لطالبية و�مل�ساركة �ل�سفية. وتكونت عينة �لدر��سة من )53( من 
�لذك���ور، )17( م���ن �لإن���اث، طبق عليهم ��ستبيان �مل�ساركة �ل�سفي���ة كما يدركها �ملعلم، 
وخل�س���ت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �أن �لإن���اث كان���و� �أك���ر م�ساركة يف �لأن�سط���ة �لطالبية 
باملقارن���ة بالذك���ور، و�أن �لف���روق بني م�ستوي���ات �مل�ساركة يف �لأن�سط���ة �لدر��سية كانت 

ل�سالح �لإناث يف �لفرقة �لأعلي.

 فيم���ا ��ستهدف���ت در��س���ة  (Khan,et al., 2014)�لتع���رف عل���ى تاأثر جن�س 
�لطال���ب عل���ى �مل�سارك���ة �ل�سفي���ة، و�أظه���رت �لنتائ���ج �أن م�سارك���ة �لإن���اث يف �لأن�سطة 
�ل�سفي���ة كان���ت مرتفعة باملقارنة مب�ساركة �لذكور ويعزي ذلك لفتقار �لبيئة ملثر�ت 
�مل�سارك���ة، و�أن �لف���روق ب���ني م�ستوي���ات �مل�سارك���ة يف �لأن�سط���ة �لدر��سية كان���ت ل�سالح 

�لفرقة �لأعلي. 
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3- درا�سات تناولت اجتاه الطالب نحو امل�ساركة ال�سفية:
 مل يج���د �لباح���ث �أى در��س���ات عربي���ة، �أو �أجنبية تناولت �جت���اه �لطالب نحو 
�مل�سارك���ة �ل�سفي���ة، يف ح���ني �هتمت بع����س �لدر��سات �لأجنبية بتن���اول �جتاه �لطالب 
نح���و �إدر�ك���ه لك�سف ذ�ت �ملعلم، و�جتاه���ه نحو طريقة �ملعل���م يف �إد�رة �ل�سف �لدر��سي 
من حيث �إتاحة �لفر�سة له للتعبر عن �أر�ئه، و�إبد�ء مالحظاته، وعر�س مقرتحاته، 

و�لندماج يف �ملناق�سات، و�جتاه نحو �سلوكه ومادته �لدر��سية ومنها: 

 در��س���ة Bell (2003) و�لت���ى ��ستهدف���ت بح���ث �لعالق���ة ب���ني توج���ه �لتعل���م 
ودرج���ة �لتوج���ه و�جتاه �لط���الب نحو �سل���وك معلمهم ومادت���ه �لدر��سي���ة، و��ستخدم 
�لباح���ث مقيا����س ميلتون وبولي���و و�إي�سون )1986(، و��ستبي���ان لتقدير �جتاه �لطالب 
نح���و �سل���وك معلمه���م ونح���و مادته �لدر��سي���ة ملاكر وتك���ي )1991(. و�أظه���رت �لنتائج 
وج���ود عالف���ة د�ل���ة بني توج���ه تعل���م �لطالب ودرج���ة �لتوج���ه و�جتاه �لط���الب نحو 

�سلوك معلمهم ونحو مادته �لدر��سية.

 و�أج���رى Gregory (2005) تناول���ت �لعالق���ة ب���ني �إدر�ك �لط���الب لك�س���ف 
ذ�ت معلمه���م ونتائ���ج �لتعلم �ملعريف وعلى �جت���اه �لطالب نحو �سلوك معلمهم ومادته 
�لدر��سي���ة. و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل �أن �لط���الب �لذي���ن ح�سل���و� على �أعل���ى �لدرجات يف 
مقيا����س �إدر�ك ك�س���ف ذ�ت �ملعل���م ه���م �لذي���ن ح�سلو� عل���ى �أعلى �لدرج���ات يف مقيا�س 

�لجتاه نحو �ملعلم ومادته �لدر��سية.

 كما قام Kennedy (2005) بدر��سة ��ستهدفت �لعالقة بني �إدر�ك �لطالب 
لك�س���ف ذ�ت معلمه���م كاأحد مظاهر �لعالقات ب���ني �لطالب ومعلمهم و�جتاه �لطالب 
نح���و معلمهم ومادته �لدر��سي���ة. و�أظهرت �لنتائج وجود عالقة ذ�ت دللة بني معدل 
عب���ار�ت ك�س���ف ذ�ت �لط���الب ملعلمهم وبني مع���دل عبار�ت �جتاه �لط���الب نحو �سلوك 
معلمه���م ومادت���ه �لدر��سي���ة و�أن ن���وع �ملعل���م )ذك���ر- �أنثى( يوؤث���ر عل���ى �إدر�ك �لطالب 
لك�س���ف ذ�ت معلمه���م، ول توج���د فروق بني �جلن�سني يف �جت���اه �لطالب نحو معلمهم 

ومادته �لدر��سية.

 وفح�س���ت در��س���ةOrbash (2008) �لعالق���ة ب���ني ك�س���ف ذ�ت �ملعل���م يف ظ���ل 
حمت���وى �مل���ادة �لدر��سي���ة �لت���ى يدر�سه���ا وبني �جت���اه �لط���الب نحو طريق���ة معلمهم 
ومادت���ه �لدر��سي���ة. و�أظه���رت �لنتائ���ج وج���ود عالقة د�لة ب���ني ك�س���ف ذ�ت �ملعلم وبني 

�كت�ساب طالبه للمعلومات وتوظيفها يف �ملو�قف �لتعليمية د�خل �لغرفة �ل�سفية.
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4- درا�سات تناولت امل�ساركة ال�سفية واالجتاه نحوها: 
 مل يج���د �لباح���ث �أى در��س���ات عربي���ة، �أو �أجنبي���ة تناول���ت �مل�سارك���ة �ل�سفي���ة 
و�لجت���اه نحوه���ا، يف حني �هتمت بع�س �لدر��س���ات �لأجنبية بتناول �مل�ساركة �ل�سفية 
وعالقتها باإدرك �لطالب لك�سف ذ�ت �ملعلم وطريقته يف �إد�رة �لغرفة �ل�سفية ومادته 

�لدر��سية وكلها من �إجر�ء�ت �مل�ساركة �ل�سفية ومنها: 

 در��س���ة  Cayanus (2002)و�لت���ى هدف���ت �إىل �كت�س���اف �لعالقة بني �إدر�ك 
�لطال���ب لك�سف ذ�ت �ملعل���م وطريقته ومادته �لدر��سية و�مل�سارك���ة �ل�سفية، و��ستخدم 
مقيا����س ك�س���ف �لذ�ت لكاين�س ومارتن )2002(، ومقيا����س �جتاه �لطالب نحو طريقة 
�ملعل���م ومادت���ه لأندر�س���ون )1979(. و�أ�سارت �لنتائج �إىل وج���ود عالقة د�لة بني �جتاه 

�لطالب نحو معلمه ومادته �لدر��سية وم�ساركتهم �ل�سفية.

 و�أجرى Cayanus (2005) در��سة للك�سف عن �لعالقة بني �ملرونة �ملعرفية، 
وك�سف ذ�ت �ملعلم، ودو�فع �لطالب للتح�سيل، و�جتاههم نحو �ملعلم ومادته �لدر��سية 
و�مل�ساركة �ل�سفية، و��ستخدم مقيا�س �ملرونة �ملعرفية ملارتن وروبن )1995( ومقيا�س 
ك�س���ف ذ�ت ملعل���م لكاين����س ومارت���ن )2003(. و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل وج���ود عالق���ة ذ�ت 
دلل���ة ب���ني كال من: �ملرون���ة �ملعرفية، وك�سف ذ�ت �ملعلم، ودو�ف���ع �لطالب للتح�سيل، 

و�جتاههم نحو �ملعلم ومادته �لدر��سية و�مل�ساركة �ل�سفية. 

 كم���ا ق���ام Zhang (2008) بدر��س���ة ��ستهدف���ت بحث �لعالقة ب���ن ك�سف ذ�ت 
�ملعل���م كم���ا يدرك���ه �لط���الب و�مل�سارك���ة �ل�سفية وهدف���ت �أي�سا �إىل بح���ث �لفروق بني 
�إدر�ك �لط���الب و�لطالب���ات يف ك�س���ف ذ�ت �ملعلم وطريقته ومادت���ه �لدر��سية. و�أ�سارت 
�لنتائ���ج �إىل وج���ود عالقة د�لة بني ك�سف ذ�ت �ملعلم كما يدركه �لطالب وبني كال من 
�لتعلم د�خل �لغرفة �ل�سفية، �لعالقات بني �ملعلم و�لطالب و�مل�ساركة �ل�سفية، ودلت 
�لنتائج على عدم وجود فروق بني �جلن�سني يف �إدر�ك ذ�ت �ملعلم و�لجتاه نحوه ونحو 

مادته �لدر��سية.

تعقيب عام على الدرا�سات ال�سابقة:
يت�سح من نتائج �لدر��سات �ل�سابقة �لتي عر�سها �لباحث ما ياأتي:

حددت بع�س �لدر��سات �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية �لتي تظهر لدى �لتالميذ ( 1)
وفقا لتقدير�ت �ملعلمني، وك�سف �لبع�س �لآخر �ل�ساليب �لتي يتبعها �ملعلمون 
للتعام���ل م���ع هذه �مل�سكالت، و�أن �ل�سلوكيات غر �ملقبولة ت�سيع لدى �لطالب 

�أكر من �لطالبات
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 تباينت نتائج �لدر��سات �لتي بحثت �لعالقة بني �جتاهات �ملعلمني و�مل�سكالت ( 2)
�ل�سلوكي���ة و�أظه���رت بع����س �لدر��سات �أه���م مظاهر �ل�سل���وك �ل�سلبي للطالب 

د�خل �لغرفة �ل�سفية.
تباينت نتائج �لدر��سات �لتي بحثت �لعالقة بني �مل�ساركة يف �لأن�سطة �ل�سفية، ( 3)

و�ل�سحة �لنف�سية و�ملدر�سية للتالميذ.
 تباين���ت نتائ���ج بع�س �لدر��س���ات �لقليلة �لتي بحثت �لف���روق بني �جلن�سني يف ( 4)

�مل�سارك���ة �ل�سفية وكانت ل�سال���ح �لإناث، و�إنه ل توجد فروق بني �جلن�سني يف 
�إدر�ك ذ�ت �ملعلم و�لجتاه نحوه ونحو مادته �لدر��سية و�إد�رته �ل�سفية.

هدف���ت بع����س �لدر��س���ات �إىل حتديد �لعالق���ة بني مدي م�سارك���ة �لطالب يف ( 5)
�لأن�سطة �ملدر�سية ودرجة �سعورهم بالأمن �لنف�سي و�لجتماعي و�ملدر�سي. 

�أ�س���ارت بع����س �لدر��س���ات �سم���ن نتائجه���ا �أن م�سارك���ة �لط���الب يف �لأن�سط���ة ( 6)
�ل�سفي���ة يخف���ف م���ن �ل�سغ���وط �لنف�سي���ة و�لقلق و�لتوت���ر لديه���م وكلها من 

�مل�سكالت �ل�سلوكية. 
ل توج���د در��سات تناول���ت �لجتاه نحو �مل�ساركة �ل�سفي���ة ب�سكل مبا�سر، ولكن ( 7)

وج���دت در��سات تناولت �جت���اه �لطالب نحو �ملعلم ومادت���ه �لدر��سية وطريقة 
�إد�رت���ه للغرف���ة �ل�سفي���ة و�لت���ى ت�سم���ل )�حل���و�ر�ت و�ملناق�س���ات و�إب���د�ء �لآر�ء 

وطرح �لتو�سيات( وكلها من �لأن�سطة �سفية.
ل توج���د در��سات تربط بني �مل�ساركة �ل�سفي���ة و�لجتاه نحوها ب�سكل مبا�سر، ( 8)

ولك���ن وج���دت در��س���ات تناولت �مل�سارك���ة �ل�سفية و�جت���اه �لطالب نح���و �ملعلم 
ومادت���ه �لدر��سي���ة وطريقة �إد�رته للغرف���ة �ل�سفية و�لتى ت�سم���ل )�حلو�ر�ت، 
و�ملناق�سا�ت، و�إبد�ء �لآر�ء و�ملالحظات، وطرح �لتو�سيات( وكلها من �لأن�سطة 

�ل�سفية.
مت قيا����س �مل�سارك���ة �ل�سفي���ة مبقايي�س كث���رة بع�سها يعطي درج���ات موجبة، ( 9)

و�لبع�س �لآخر يعطي درجات �سالبة.

اأوجه اال�ستفادة من الدرا�سات ال�سابقة:
 ��ستفاد �لباحث من �لدر��سات و�لبحوث �ل�سابقة يف ما يلي:

حتديد و�سياغة �أهد�ف وفرو�س �لبحث �حلايل.( 1)
حتديد عينة �لدر��سة و�ملنهج �مل�ستخدم فيها.( 2)
حتديد �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سائعة لطالب �ملرحلة �لإعد�دية.( 3)
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بن���اء مقيا����س تقدي���ر �ملعل���م للم�سك���الت �ل�سلوكي���ة �ل�سفي���ة لط���الب �ملرحلة ( 4)
�لإعد�دية.

بن���اء مقيا����س مل�ست���وى �مل�سارك���ة �ل�سفي���ة لط���الب �ملرحل���ة �لإعد�دي���ة ذوى ( 5)
�مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية.

بن���اء مقيا����س لجتاه طالب �ملرحل���ة �لإعد�دية ذوى �مل�سك���الت �ل�سلوكية نحو ( 6)
�مل�ساركة �ل�سفية.

�لتع���رف على �أه���م �لنتائج �لتى تو�سلت �إليها ه���ذه �لدر��سات و��ستخد�مها يف ( 7)
تف�سر نتائج �لبحث �حلايل.

�لتع���رف عل���ى دينامي���ات �لطالب ذوى �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �ل�سفية مرتفعي ( 8)
ومنخف�سي �مل�ساركة �ل�سفية.

�ختيار �ملعاجلات �لإح�سائية �ملنا�سبة. ( 9)

فرو�ص البحث:
 يف �س���وء �لإطار �لنظ���رى و�لدر��سات �ل�سابقة مت �سياغة فرو�س �لبحث على 

�لنحو �لتاىل:
توجد عالقة ذ�ت دللة �إح�سائية بني �مل�ساركة �ل�سفية و�لجتاه نحوها لدى ( 1)

�لطالب ذوى �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية.
توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية ف���ى �مل�سارك���ة �ل�سفية ل���دى �لطالب ذوى ( 2)

�مل�سكالت �ل�سلوكية من �جلن�سني.
توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ف���ى �لجت���اه نح���و �مل�سارك���ة �ل�سفية لدى ( 3)

�لطالب ذوى �مل�سكالت �ل�سلوكية من �جلن�سني.
مرتفع���ى ( 4) �ل�سلوكي���ة  �مل�سك���الت  ذوى  �لط���الب  ل���دى  �لدينامي���ات  تختل���ف 

ومنخف�سى �مل�ساركة �ل�سفية.

اإجراءات البحث:
ت�سمنت �إجر�ء�ت �لبحث ما يلي:

عينة البحث:
- �لعين���ة �ل�ستطالعي���ة: تكون���ت �لعين���ة �ل�ستطالعي���ة م���ن )100( طالبً���ا 
وطالب���ة باملد�ر�س �لإعد�دي���ة �حلكومية مبدينة �لزقازي���ق بال�سفوف �لثالثة، وذلك 

لتقنني �أدو�ت �لبحث.
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- �لعينة �لأ�سا�سية: مت �ختيار عينة �لبحث �لأ�سا�سية من بني طالب �ملد�ر�س - 1
�لإعد�دي���ة �حلكومية مبدينة �لزقازيق وم���ن ذوي �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية، وهي 
مدر�س���ة �لنا�سري���ة �لإعد�دية �مل�سرتكة، ومدر�سة �ل�س���اد�ت �لإعد�دية بنني، ومدر�سة 
�لإعد�دية بنات مبدينة �لزقازيق، من �ل�سفوف �لدر��سية )�لأول – �لثاين – �لثالث( 
م���ن �لذك���ور و�لإناث ويبلغ ع���دد طالبها بال�سف���وف �لث���الث )2000( طالبًا وطالبة، 
وقد روعي عند �ختيار �لطالب خلوهم من �أى �إعاقة ح�سية، �أو حركية. ومن �أ�سر ذ�ت 
م�ستوي �قت�سادي و�جتماعي متو�سط، ويعي�سون مع �لأب و�لأم، وقد مت �ختيار �ثنني 
م���ن �ملعلم���ني مم���ن يدر�س���ون لكل ف�سل م���ن ف�سول �ملد�ر����س، على �أن يك���ون مر على 
تدري�سه���م لك���ل ف�سل مدة ل تقل ع���ن �ستة �سهور، حتى يكون قد �ت�سح لهم م�سكالت 
�لط���الب �ل�سلوكي���ة �ل�سفية، ثم طلب من كل منه���م �أن يحدد �لطلبة و�لطالبات من 
ذوي �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �ل�سفي���ة، كم���ا طلب �ل�س���يء نف�سه من �لأخ�سائ���ي �لنف�سي 
وه���و م���ن يحول �إليه �لطالب ذوي �مل�سكالت �ل�سلوكية - وبلغ عدد �لطالب وفق ذلك 
)203( طال���ب وطالب���ة، )103( طالبًا، و)100( طالب���ة، مت ��ستبعاد ثالثة طالب لكرب 
عمره���م �لزمن���ي باملقارن���ة بزمالئه���م، وبذلك تكون���ت �لعين���ة �ل�سا�سية م���ن )200( 
100 ذك���ر، و100�أنث���ي موزع���ة على �ل�سف���وف �لثالث، وممن ت���رت�وح �أعمارهم ما بني       
)13- 16( ع���ام، مبتو�س���ط عم���رى ق���دره )14.404( عامً���ا، و�نح���ر�ف معي���ارى ق���دره 
)2.00(، وبعد ذلك مت تطبيق مقيا�س تقدير �ملعلم للم�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية على 
هوؤلء �لطالب، حيث ح�سلو� على �أعلى �لدرجات يف مقيا�س تقدير �ملعلم للم�سكالت 

�ل�سلوكية �ل�سفية. 

اأدوات البحث:
 ��ستملت �لأدو�ت �لأ�سا�سية يف �لبحث �حلايل على ما يلي:

مقيا�س تقدير املعلم للم�سكالت ال�سلوكية ال�سفية اإعداد الباحث - 1
بع���د �لطالع على �لأدب �لرتبوي و�لدر��س���ات �ل�سابقة �لتي تناولت �مل�سكالت 
�ل�سلوكي���ة �ل�سفي���ة لدى تالميذ �ملرحل���ة �لإعد�دية، وكذلك �لط���الع على مقايي�س 
 Cooper (2004) ومقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية ،Mason (2003) ل�سلوك �ل�سلبي�
�ل�سلوك �لفو�سوي �ل�سفي، �إعد�د �خلطيب )2004(، وقائمة مالحظة �ملعلم لل�سلوك 
�لفو�س���وي، �إع���د�د برك���ات )2008( و��ستبان���ة تقدي���ر �ملعلمني لل�سلوك �مل�سك���ل، �إعد�د 

عو�د، وز�مل )2011( ومقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية، �إعد�د حممود )2015(.

مت تطبي���ق ��ستبي���ان مفت���وح على معلم���ي �ملد�ر����س �لإعد�دي���ة، و�لأخ�سائيني 
�لنف�سي���ني، و�لط���الب به���ا ت�سمن �سوؤ�لً حول �أه���م مظاهر �مل�سك���الت �ل�سلوكية �لتى 

حتدث من �لطالب د�خل �لغرفة �ل�سفية.
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يف �س���وء م���ا �سب���ق مت �سياغة عبار�ت مقيا����س �مل�سكالت �ل�سلوكي���ة �ل�سفية يف 
�سورته �لأولية، وتكون من )53( عبارة تتوزع على �أربعة �أبعاد، هي: �حلركة �ل�سلبية 
)15( عب���ارة، ع���دم �إطاع���ة �لأو�م���ر )14( عب���ارة، �إزع���اج �لآخري���ن وم�سايقتهم )12(، 

�لعدو�ن �ل�سفي )12( عبارة.

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س:
�أول �ل�سدق: مت �لتاأكد من �سدق �ملقيا�س من خالل:

�س�دق املحت�وي: حي���ث مت عر����س �ملقيا����س يف �سورت���ه �لأولي���ه عل���ى ع�س���رة - 1
حمكم���ني م���ن �أ�ساتذة عل���م �لنف�س و�ل�سح���ة �لنف�سي���ة، ومثلهم من معلم���ي �ملد�ر�س 
�لإعد�دية، و�لخ�سائيني �لنف�سيني بها، ومت ��ستبعاد �لعبار�ت �لتي قل �لتفاق عليها 
ع���ن )90٪(، وبن���اء علي���ه �أ�سبح �ملقيا�س يت�سم���ن )44( عبارة، بو�ق���ع )11( عبارة لكل 

بعد من �أبعاده �لأربعة.

 ال�سدق العاملى: مت ح�ساب �سدق �ملقيا�س بطريقة �ل�سدق �لعاملى للمقيا�س - 2
وذل���ك بتطبيق���ه عل���ى �لعين���ة �ل�ستطالعي���ة وقو�مه���ا )100( م���ن ط���الب �ملرحل���ة 
�لإعد�دي���ة من نف�س جمتمع �لبحث وخارج عين���ة �لبحث �لأ�سا�سية، و�جلدول �لتاىل 

يو�س�ح نتائج ذلك.
جدول )1(

التحليل العاملي لأبعاد مقيا�س امل�صكالت ال�صلوكية ال�صفية
نسب الشيوعقيم التشبع بالعاملاألبعاد

0.7880.621الحركة السلبية

0.7680.591عدم الطاعة لألوامر

0.7780.606إزعاج اآلخرين ومضايقتهم

0.7690.592العدوان الصفي

2.409الجذر الكامن

60.218نسبة التباين

يت�س���ح من ج���دول )1( ت�سبع �أبع���اد مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكي���ة �ل�سفية على 
عام���ل و�ح���د، وبلغت ن�سبة �لتباي���ن )60.218(، و�جلذر �لكامن )2.409( مما يعنى �أن 
ه���ذه �لأبع���اد �لأربع���ة �لتى تك���ون هذ� �لعامل تع���رب تعبرًا جيد� ع���ن عامل و�حد هو 
�مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �ل�سفي���ة �لتى و�س���ع �ملقيا�س لقيا�سه���ا بالفعل، مم���ا يوؤكد متتع 

�ملقيا�س بدرجة �سدق مرتفعة.
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�س�دق املقارن�ة الطرفي�ة م���ع حمك خارج���ى ملقيا����س �مل�سك���الت �ل�سلوكية: مت - 3
ح�س���اب �س���دق �ملقيا����س عن طري���ق �ملقارن���ة �لطرفية، وذل���ك برتتيب درج���ات �لعينة 
�ل�ستطالعي���ة وف���ق �لدرجة �لكلي���ة للمقيا�س تنازليًا، ومت ح�س���اب دللة �لفروق بني 
متو�سطى درجات مقيا�س �لباحث ودرجات مقيا�س حممود )2015(، و�جلدول �لتاىل 

يو�سح ذلك.
جدول )2(

�صدق املقارنة الطرفية مع املحك اخلارجى ملقيا�س امل�صكالت ال�صلوكية ال�صفية

المتغيرات

 مقياس المشكالت السلوكية
الصفية

إعداد: الباحث 
ن= 100

 مقياس المشكالت
 السلوكية

إعداد: محمود 2015
ن= 100 

قيمة
ت

 مستوى
الداللة

عمعم

107.642.23106.323.8816.3080.01اإلرباعى األعلى =25

89.485.1096.568.275.3410.01اإلرباعى األدنى =25

 يت�س���ح م���ن جدول )2( وجود ف���روق د�لة �إح�سائيًا عن���د م�ستوى )0.01( بني 
متو�سط���ى درجات تالمي���ذ �ملرحلة �لإعد�دي���ة ذوى �مل�ستوى �ملرتف���ع و�ملنخف�س على 
مقيا����س �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية )�إعد�د: �لباح���ث( ومقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية 

�إعد�د )حممود، 2015(، مما يعنى متتع �ملقيا�س ب�سدق قوى.

�سدق املحك )ال�سدق التالزمى1. - 4
مت ح�ساب معامل �لرتباط بطريقة بر�سون )Pearson( بني درجات �لعينة 
�ل�ستطالعية على �ملقيا�س �حلاىل )�إعد�د �لباحث( ودرجاتهم على مقيا�س �مل�سكالت 
�ل�سلوكي���ة �إع���د�د/ حمم���ود )2015( كمح���ك خارج���ي وكان���ت قيمة معام���ل �لرتباط 

)0.642( وهى د�لة عند م�ستوى )0.01( مما يدل على �سدق �ملقيا�س �حلاىل.

�سدق االت�ساق الداخلى )املفردات مع الدرجة الكلية لالأبعاد1.- )
وذلك من خالل درجات �لعينة �ل�ستطالعية باإيجاد معامل �رتباط بر�سون 

بني درجات كل مفردة و�لدرجة �لكلية لكل بعد و�جلدول �لتاىل يو�سح ذلك.
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جدول )3(
معامالت الرتباط بني درجات كل مفردة والدرجة الكلية لالأبعاد

عدم الطاعة لألوامرالحركة السلبية
 إزعاج اآلخرين

ومضايقتهم
العدوان السلبي

 رقم
العبارة

 معامل
االرتباط

 رقم
العبارة

 معامل
االرتباط

 رقم
العبارة

 معامل
االرتباط

 رقم
العبارة

 معامل
االرتباط

10.244*10.381**10.322**10.362**

20.250*20.468**20.336**20.408**

30.350**30.458**30.319**30.508**

40.417**40.437**40.446**40.465**

50.306**50.280**50.507**50.413**

60.209*60.382**60.470**60.502**

70.325**70.249*70.669**70.457**

80.384**80.405**80.554**80.505**

90.406**90.345**90.334**90.420**

100.213*100.542**100.359**100.422**

110.494**110.409**110.358**110.484**

** د�ل عند م�ستوى دللة )0.01(   * د�ل عند م�ستوى دللة )0.05(

يت�س���ح م���ن ج���دول )3( �أن كل مف���رد�ت مقيا����س �مل�سكالت �ل�سلوكي���ة �ل�سفية 
لتالمي���ذ �ملرحل���ة �لإعد�دي���ة معام���الت �رتباطه���ا موجب���ة ود�ل���ة �إح�سائيً���ا، �أى �أنها 

�سادقة.

ثانًيا: ثبات املقيا�س
1- طريقة اإعادة تطبيق االختبار:

ومت ذل���ك بح�ساب ثبات مقيا�س �مل�سك���الت �ل�سلوكية �ل�سفية لتالميذ �ملرحلة 
�لإعد�دي���ة م���ن خالل �إعادة تطبيق �لختبار بفا�سل زمنى قدره �أ�سبوعني وذلك على 
�لعين���ة �ل�ستطالعي���ة، ومت ��ستخر�ج معامالت �لرتباط ب���ني درجات تالميذ �لعينة 
با�ستخ���د�م معام���ل بر�س���ون )Pearson(، وكان���ت جميع معامالت �لرتب���اط لأبعاد 
�لختب���ار د�لة عند )0.01( مما ي�س���ر �إىل �أن �لختبار يعطى نف�س �لنتائج تقريبًا �إذ� 

ما ��ستخدم �أكر من مرة حتت ظروف مماثلة وبيان ذلك فى �جلدول �لتاىل:
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جدول )4(
يو�صح نتائج الثبات بطريقة اإعادة الختبار

المتغيرات
 معامل االرتباط بين التطبيقين األول

والثانى
مستوى الداللة

0.5140.01الحركة السلبية

0.2660.01عدم الطاعة لألوامر

0.1980.05إزعاج اآلخرين ومضايقتهم

0.3270.01العدوان الصفي

0.3430.01الدرجة الكلية

يت�س���ح م���ن خ���الل ج���دول )4( وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة د�ل���ة �إح�سائي���ا ب���ني 
�لتطبيق �لأول و�لتطبيق �لثانى لأبعاد مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية، و�لدرجة 
�لكلية، مما يدل على ثبات �ملقيا�س، ويوؤكد ذلك �سالحية مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية 

�ل�سفية لقيا�س �ل�سمة �لتى ُو�سع من �أجلها. 

2- طريقة معامل األفا � كرونباخ: 
مت ح�ساب معامل �لثبات ملقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية لتالميذ �ملرحلة 
�لإعد�دي���ة با�ستخ���د�م معام���ل �ألف���ا – كرونب���اخ لدر��س���ة �لت�س���اق �لد�خل���ى لأبع���اد 
�ملقيا����س لعين���ة �لتالميذ وكانت كل �لقي���م مرتفعة ود�لة عند )0.01( وهذ� يدل على 
�أن قيمته مرتفعة، ويتمتع بدرجة عالية من �لثبات، وبيان ذلك فى �جلدول �لتاىل:

جدول )5(
معامالت ثبات مقيا�س امل�صكالت ال�صلوكية ال�صفية لدى تالميذ 

املرحلة الإعدادية با�صتخدام معامل األفا – كرونباخ
معامل 	لفا – كرونباخ	بعاد مقياس المشكالت السلوكية الصفيةم

0.591الحركة السلبية1

0.658عدم الطاعة لألوامر2

0.678إزعاج اآلخرين ومضايقتهم3

0.693العدوان الصفي4

0.706الدرجة الكلية5

يت�س���ح م���ن خالل جدول )5( �أن معامالت �لثبات مرتفعة، مما يعطى موؤ�سر� 
جيدًا لثبات �ملقيا�س، وبناء عليه ميكن �لعمل به0
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3- طريقة التجزئة الن�سفية:
ق���ام �لباح���ث بتطبيق مقيا����س �مل�سكالت �ل�سلوكي���ة �ل�سفية لتالمي���ذ �ملرحلة 
�لإعد�دي���ة عل���ى �لعين���ة �ل�ستطالعية �لت���ى ��ستمل���ت )100( تلميذ� وتلمي���ذة، ثم مت 
ت�سحيح �ملقيا�س، ثم جتزئته �إىل ق�سمني، �لق�سم �لأول ��ستمل على �ملفرد�ت �لفردية، 
و�لثان���ى عل���ى �ملف���رد�ت �لزوجي���ة، وذل���ك لكل تلميذ عل���ى حدة، ثم مت ح�س���اب معامل 
�لرتب���اط بطريق���ة بر�س���ون )Pearson( ب���ني درج���ات �ملفحو�س���ني ف���ى �ملف���رد�ت 
�لفردي���ة، و�ملف���رد�ت �لزوجي���ة، فكان���ت قيم���ة ُمعام���ل �سبرم���ان – ب���ر�ون، ومعام���ل 
جتم���ان �لعام���ة للتجزئة �لن�سفية مرتفعة، حيث ت���دل على �أن �ملقيا�س يتمتع بدرجة 

عالية من �لثبات، وبيان ذلك فى �جلدول �لتاىل: 

جدول )6(
ُمعامالت ثبات مقيا�س امل�صكالت ال�صلوكية ال�صفية لتالميذ املرحلة الإعدادية 

بطريقة التجزئة الن�صفية
جتمانسبيرمان ـ براون	بعاد المقياس المشكالت السلوكية الصفيةم

0.7210.554الحركة السلبية1

0.7780.652عدم الطاعة لألوامر2

0.8050.652إزعاج اآلخرين ومضايقتهم3

0.7800.634العدوان الصفي4

0.8860.632الدرجة الكلية5

يت�س���ح م���ن جدول )6( �أن معامالت ثبات �ملقيا�س �خلا�سة بكل بعد من �أبعاده 
بطريق���ة �لتجزئ���ة �لن�سفي���ة �سبرمان � ب���ر�ون متقاربة مع مثيلته���ا طريقة جتمان، 
مم���ا ي���دل عل���ى �أن �ملقيا����س يتمت���ع بدرج���ة عالية م���ن �لثبات ف���ى قيا�س���ه للم�سكالت 

�ل�سلوكية �ل�سفية.

4- طريقة االت�ساق الداخلى: 
مت ح�س���اب معام���الت �لرتباط با�ستخ���د�م ُمعامل بر�س���ون )Pearson( بني 
�أبع���اد مقيا����س �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �ل�سفي���ة لتالمي���ذ �ملرحل���ة �لإعد�دي���ة ببع�سه���ا 
�لبع����س م���ن ناحي���ة، و�رتباط كل بع���د بالدرجة �لكلي���ة للمقيا�س م���ن ناحية �أخرى، 

و�جلدول �لتاىل يو�سح ذلك:
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جدول )7(
م�صفوفة ارتباطات مقيا�س امل�صكالت ال�صلوكية ال�صفية لتالميذ املرحلة الإعدادية

م
 	بعاد مقياس المشكالت السلوكية

الصفية
12345

-الحركة السلبية1

-**0.490عدم الطاعة لألوامر2

-**0.468**0.467إزعاج اآلخرين ومضايقتهم3

-**0.480**0.432**0.480العدوان الصفي4

ـ**0.797**0.790**0.755**0.756الدرجة الكلية5

** د�ل عند م�ستوى دللة )0.01(

يت�س���ح م���ن ج���دول )7( �أن جميع معامالت �لرتباط د�ل���ة عند م�ستوى دللة 
)0.01( مما يدل على متتع �ملقيا�س بالت�ساق �لد�خلى و�لثبات.

�ل�سورة �لنهائية ملقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية لتالميذ �ملرحلة �لإعد�دية: 

وهك���ذ�، مت �لتو�س���ل �إىل �ل�س���ورة �لنهائي���ة للمقيا����س، و�ل�ساحل���ة للتطبي���ق، 
وتت�سم���ن )44( مف���ردة، كل مف���ردة تت�سم���ن ث���الث ��ستجاب���ات موزع���ة عل���ى �لأبعاد 

�لأربعة على �لنحو �لتاىل: 
�لبعد �لأول: �حلركة �ل�سلبية )11( مفردة. 

�لبعد �لثانى: عدم �لطاعة لالأو�مر )11( مفردة. 
�لبعد �لثالث: �إزعاج �لآخرين وم�سايقتهم )11( مفردة. 

�لبعد �لر�بع: �لعدو�ن �ل�سفي )11( مفردة

وق���د ق���ام �لباحث باإعادة ترتيب مفرد�ت �ل�س���ورة �لنهائية ملقيا�س �مل�سكالت 
�ل�سلوكي���ة �ل�سفية لتالميذ �ملرحلة �لإعد�دي���ة ب�سورة د�ئرية، وقد ر�عى �لباحث �أل 

تكون هناك مفردتان متتاليتان تقي�سان نف�س �لبعد.
ويو�سح جدول )8( �أبعاد و�أرقام �ملفرد�ت �لتى تقي�سها �ل�سورة �لنهائية. 
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جدول )8(
اأبعاد مقيا�س امل�صكالت ال�صلوكية ال�صفية لتالميذ املرحلة الإعدادية واملفردات التى تقي�س كل بعد

المجموع	رقام المفرداتالبعدم

111، 5، 9، 13، 17، 21، 25، 29، 33، 37، 41الحركة السلبية1

211، 6، 10، 14، 18، 22، 26، 30، 34، 38، 42عدم الطاعة لألوامر2

311، 7، 11، 15، 19، 23، 27، 31، 35، 39، 43إزعاج اآلخرين ومضايقتهم3

411، 8، 12، 16، 20، 24، 28، 32، 36، 40، 44العدوان الصفي4

طريقة ت�سحيح املقيا�س:
ح���دد �لباحث طريقة �ل�ستجابة على �ملقيا����س بالختيار من ثالث ��ستجابات 
)د�ئم���ا، �أحيانً���ا، ن���ادر�( عل���ى �أن يك���ون تقدي���ر �ل�ستجاب���ات )3، 2، 1( عل���ى �لرتتيب، 
وبذل���ك تك���ون �لدرج���ة �لق�س���وى )132(، كم���ا تكون �أق���ل درجة )44(، وت���دل �لدرجة 
�ملرتفع���ة عل���ى �رتف���اع �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �ل�سفي���ة، وت���دل �لدرج���ة �ملنخف�سة على 

�نخفا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية. 

مقيا�س امل�ساركة ال�سفية لذوي امل�سكالت ال�سلوكية اإعداد الباحث - 2
قام �لباحث بتحليل مفهوم �مل�ساركة �ل�سفية من و�قع �لإطار �لنظري �لذي 
يحدد معني �مل�ساركة وم�سادرها، وم�ستوياتها، وكيفية �لقيام بها من و�قع �لدر��سات 
�ل�سابق���ة �لت���ي ��ستخدمت بع�س �لطرق لقيا�س �مل�سارك���ة �ل�سفية مثل در��سة �لعنزي 
 Wainman, M,2010 ةــساردو Holl, E & et al.,20132001(، ودر��س���ة ؛(

 Khan, N. K., & et.al,2014

ومل يج���د �لباح���ث مقيا�س���ا حم���دد� لقيا����س �مل�سارك���ة �ل�سفي���ة للمرحل���ة 
�لإعد�دية، فر�أي �أن يعد مقيا�سا للم�ساركة �ل�سفية بحيث يتنا�سب مع �لبيئة �ل�سفية 
�مل�سرية. حيث �ساغ 29 مفردة �سملت �مل�ساركة �ل�سفية للطالب يف �ملرحلة �لإعد�دية، 
وو�سع �أمام كل ت�ساوؤل ثالث �إجابات هي )د�ئما، �أحيانا، نادر�( وعلى �ملفحو�س �ختيار 

و�حة منها وتعطي در�جات )3، 2، 1(.

ومت تطبي���ق �ملقيا����س يف �سورته �لأولية على �لعين���ة �ل�ستطالعية وعددها 
)100( تلميذ�، وح�سب �لباحث �سدق وثبات �ملقيا�س على �لنحو �لتايل:



امل�صاركة ال�صفية وعالقتها باالجتاه نحوها لدى الطالبد .اأحمد عبد الغني ابراهيم

 278 

اأوال: �سدق املقيا�س:
�س�دق املحت�وي: حي���ث مت عر����س �ملقيا����س يف �سورت���ه �لأولي���ه عل���ى ع�س���رة - 1

حمكم���ني م���ن �أ�ساتذة عل���م �لنف�س و�ل�سح���ة �لنف�سي���ة، ومثلهم من معلم���ي �ملد�ر�س 
�لإعد�دية، ومت ��ستبعاد �لعبار�ت �لتي قل �لتفاق عليها عن )90٪(، وبناء عليه �أ�سبح 

�ملقيا�س يت�سمن )25( عبارة.

�سدق االت�ساق الداخلى )املفردات مع الدرجة الكلية1.- 2
وذلك من خالل درجات �لعينة �ل�ستطالعية باإيجاد معامل �رتباط بر�سون 

بني درجات كل مفردة و�لدرجة �لكلية لكل بعد و�جلدول �لتاىل يو�سح ذلك

جدول )9(
معامالت الرتباط بني درجات كل مفردة والدرجة الكلية لالأبعاد

 رقم
العبارة

 معامل
االرتباط

 رقم
العبارة

 معامل
االرتباط

 رقم
العبارة

 معامل
االرتباط

 رقم
العبارة

 معامل
االرتباط

10.385**80.650**150.290**220.442**

20.382**90.450**160.720**230.606**

30.602**100.506**170.309**240.608**

40.494**110.673**180.696**250.469**

50.576**120.314**190.643**--

60.573**130.450**200.515**--

70.782**140.662**210.497**--

** د�ل عند م�ستوى دللة )0.01(

يت�سح من جدول )9( �أن كل مفرد�ت مقيا�س �مل�ساركة �ل�سفية لطالب �ملرحلة 
�لإعد�دية معامالت �رتباطها موجبة ود�لة �إح�سائيا، �أى �أنها �سادقة.

املقارن�ة الطرفي�ة: مت ح�س���اب �س���دق �ملقيا�س ع���ن طريق �ملقارن���ة �لطرفية - 3
)�س���دق �لتماي���ز(، وذلك برتتي���ب درجات �لعين���ة �ل�ستطالعية وف���ق �لدرجة �لكلية 
للمقيا����س تنازليً���ا، ومت ح�ساب دلل���ة �لفروق بني متو�سطى درج���ات �لإرباعى �لأعلى 

و�لإرباعى �لأدنى، و�جلدول �لتاىل يو�سح ذلك. 
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جدول )10(
�صدق املقارنة الطرفية ملقيا�س امل�صاركة ال�صفية لطالب املرحلة الإعدادية

اإلرباعى األدنى=25اإلرباعى األعلى=25
قيمة ت

 مستوى
الداللة عمعم

64.405.5739.202.6920.3510.01

يت�س���ح من ج���دول )10( وجود فروق د�لة �إح�سائيً���ا عند م�ستوى )0.01( بني 
متو�سط���ى درج���ات ط���الب �ملرحلة �لإعد�دي���ة ذوى �مل�ست���وى �ملرتفع وط���الب �ملرحلة 
�لإعد�دي���ة ذوى �مل�ست���وى �ملنخف����س، وف���ى �جت���اه �مل�ست���وى �ملرتف���ع، مم���ا يعنى متتع 

�ملقيا�س ب�سدق متييزى قوى.

ثانًيا: ثبات املقيا�س
1- طريقة اإعادة تطبيق االختبار:

ومت ذل���ك بح�ساب ثب���ات مقيا�س �مل�سارك���ة �ل�سفية لطالب �ملرحل���ة �لإعد�دية 
م���ن خ���الل �إعادة تطبي���ق �لختبار بفا�س���ل زمنى ق���دره �أ�سبوعني وذلك عل���ى �لعينة 
�لعين���ة  تالمي���ذ  درج���ات  ب���ني  �لرتب���اط  معام���الت  ��ستخ���ر�ج  ومت  �ل�ستطالعي���ة، 
با�ستخ���د�م معامل بر�س���ون )Pearson(، وكان معامل �لرتباط بني �لتطبيق �لأول 
و�لثان���ى )0.967( وه���و د�ل���ة عن���د )0.01( مم���ا ي�س���ر �إىل �أن �لختب���ار يعط���ى نف����س 

�لنتائج تقريبًا �إذ� ما ��ستخدم �أكر من مرة حتت ظروف مماثلة. 

2- طريقة معامل األفا � كرونباخ: 
مت ح�س���اب معام���ل �لثبات ملقيا�س �مل�ساركة �ل�سفية لط���الب �ملرحلة �لإعد�دية 
با�ستخد�م معامل �ألفا – كرونباخ لدر��سة �لت�ساق �لد�خلى للمقيا�س لعينة �لتالميذ 
وكان���ت �لقيم���ة مرتفع���ة )0.743( وه���ى ود�لة عن���د )0.01( وهذ� يدل عل���ى �أن قيمته 

مرتفعة، ويتمتع بدرجة عالية من �لثبات. 

3- طريقة التجزئة الن�سفية:
ق���ام �لباحث بتطبيق مقيا�س �مل�ساركة �ل�سفية لطالب �ملرحلة �لإعد�دية على 
�لعين���ة �ل�ستطالعي���ة �لتى ��ستملت )100( تلميذ� وتلمي���ذة، ثم مت ت�سحيح �ملقيا�س، 
ث���م جتزئت���ه �إىل ق�سم���ني، �لق�س���م �لأول ��ستمل على �ملف���رد�ت �لفردي���ة، و�لثانى على 
�ملفرد�ت �لزوجية، وذلك لكل تلميذ على حدة، ثم مت ح�ساب معامل �لرتباط بطريقة 
بر�س���ون )Pearson( ب���ني درج���ات �ملفحو�س���ني ف���ى �ملف���رد�ت �لفردي���ة، و�ملف���رد�ت 
�لزوجي���ة، فكان���ت قيمة ُمعامل �سبرمان – ب���ر�ون )0.887(، ومعامل جتمان �لعامة 
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للتجزئ���ة �لن�سفي���ة )0.675( وه���ى قي���م مرتفع���ة، حيث ت���دل عل���ى �أن �ملقيا�س يتمتع 
بدرجة عالية من �لثبات.

ال�سورة النهائية والت�سحيح ملقيا�س امل�ساركة ال�سفية 
وهك���ذ�، مت �لتو�س���ل �إىل �ل�س���ورة �لنهائي���ة للمقيا����س، و�ل�ساحل���ة للتطبي���ق، 
وتت�سم���ن )25( مف���ردة، كل مف���ردة تت�سمن ثالث ��ستجاب���ات )د�ئم���ا، �أحيانًا، نادر�( 
عل���ى �أن يك���ون تقدي���ر �ل�ستجاب���ات )3، 2، 1( على �لرتتيب، بحيث تك���ون �أعلى درجة 
كلي���ة يح�س���ل عليه���ا �ملفحو����س ه���ى )75(، و�أدن���ى درجة ه���ى )25(، ومتث���ل �لدرجات 
�ملرتفعة �أعلى م�ستوى للم�ساركة �ل�سفية فى حني متثل �لدرجات �ملنخف�سة م�ستوى 

منخف�س للم�ساركة �ل�سفية.

مقيا�س االجتاه نحو امل�ساركة ال�سفية لذوي امل�سكالت ال�سلوكية اإعداد الباحث. - 3
ق���ام �لباحث بتحليل مفهوم �لجت���اه نحو �مل�ساركة �ل�سفية من و�قع �لإطار 
�لنظري �لذي يحدد معني �لجتاه نحو �مل�ساركة، ومكوناتها، وطرق �لتعبر عنها من 
و�قع �لدر��سات �ل�سابقة �لتي ��ستخدمت مقايي�س لالجتاه نحو �مل�ساركة �ل�سفية مثل 

در��سة Poulou&, Norwich,2000، Marie,2004، در��سة بركات )2010(.

ومل يجد �لباحث مقيا�سا حمدد� لقيا�س �لجتاه نحو �مل�ساركة �ل�سفية لطالب 
�ملرحل���ة �لإعد�دية، فر�أي �أن يعد مقيا�س بحيث يتنا�سب مع �لبيئة �ل�سفية �مل�سرية. 
حي���ث �ساغ 30 مف���ردة �سملت �جتاه �مل�ساركة �ل�سفية لط���الب �ملرحلة �لإعد�دية ذوي 
�مل�سك���الت �ل�سلوكية، وو�س���ع �أمام كل ت�ساوؤل ثالث �إجابات ه���ي )د�ئما، �أحيانا، نادر�( 
وعل���ى �ملفحو����س �ختي���ار و�ح���ة منه���ا، وي�ستم���ل �ملقيا�س عل���ى 16 عب���ارة موجبة، يتم 
ت�سحيحه���ا يف �جت���اه �مل�سارك���ة، حي���ث يح�سل �لف���رد يف �لعبارة على �لدرج���ات )3، 2، 
1( و 14 عب���ارة �سالب���ة حيث يح�سل �لف���رد يف �لعبارة على �لدرجات )1، 2، 3( برتتيب 

�لإجابات. 

ومت تطبي���ق �ملقيا����س يف �سورته �لأولية على �لعين���ة �ل�ستطالعية وعددها   
)100(، وح�سب �لباحث �سدق وثبات �ملقيا�س على �لنحو �لتايل:

اأوال: �سدق املقيا�س:
�سدق املحتوي: حيث مت عر�س �ملقيا�س يف �سورته �لأوليه على ع�سرة حمكمني - 1

م���ن �أ�ساتذة عل���م �لنف�س و�ل�سحة �لنف�سي���ة، ومثلهم من معلم���ي �ملد�ر�س �لإعد�دية، 
ومت ��ستبع���اد �لعب���ار�ت �لتي ق���ل �لتفاق عليها عن )90٪(، وبن���اء عليه �أ�سبح �ملقيا�س 

يت�سمن )25( عبارة.



العدد )13( اكتوبر 2015 جملة الرتبية اخلا�صة

 281 

�سدق االت�ساق الداخلى )املفردات مع الدرجة الكلية1.- 2
وذلك من خالل درجات �لعينة �ل�ستطالعية باإيجاد معامل �رتباط بر�سون 

بني درجات كل مفردة و�لدرجة �لكلية لكل بعد و�جلدول �لتاىل يو�سح ذلك

جدول )11(
معامالت الرتباط بني درجات كل مفردة والدرجة الكلية لالأبعاد

 رقم
العبارة

 معامل
االرتباط

 رقم
العبارة

 معامل
االرتباط

 رقم
العبارة

 معامل
االرتباط

 رقم
العبارة

 معامل
االرتباط

10.641**80.481**150.469**220.477**

20.501**90.552**160.565**230.505**

30.594**100.544**170.501**240.290**

40.346**110.458**180.482**250.286**

50.318**120.408**190.595**--

60.674**130.347**200.388**--

70.324**140.736**210.363**--

** د�ل عند م�ستوى دللة )0.01(

يت�س���ح م���ن جدول )11( �أن كل مفرد�ت مقيا�س �لجتاه نحو �مل�ساركة �ل�سفية 
ل���دى طالب �ملرحل���ة �لإعد�دية ذوي �مل�سكالت �ل�سلوكية معام���الت �رتباطها موجبة 

ود�لة �إح�سائيا، �أى �أنها �سادقة.

2- املقارن�ة الطرفي�ة: مت ح�ساب �سدق �ملقيا�س عن طري���ق �ملقارنة �لطرفية )�سدق 
�لتماي���ز(، وذلك برتتيب درجات �لعينة �ل�ستطالعي���ة وفق �لدرجة �لكلية للمقيا�س 
تنازليً���ا، ومت ح�س���اب دللة �لفروق بني متو�سطى درج���ات �لإرباعى �لأعلى و�لإرباعى 

�لأدنى، و�جلدول �لتاىل يو�سح ذلك. 
جدول )12(

�صدق املقارنة الطرفية ملقيا�س الجتاه نحو امل�صاركة ال�صفية لدى طالب املرحلة الإعدادية
اإلرباعى األدنى=25اإلرباعى األعلى=25

قيمة ت
 مستوى
الداللة عمعم

67.004.2345.804.3517.4660.01
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 يت�س���ح م���ن جدول )12( وجود فروق د�ل���ة �إح�سائيًا عند م�ستوى )0.01( بني 
متو�سط���ى درج���ات ط���الب �ملرحلة �لإعد�دي���ة ذوى �مل�ست���وى �ملرتفع وط���الب �ملرحلة 
�لإعد�دي���ة ذوى �مل�ست���وى �ملنخف����س، وف���ى �جت���اه �مل�ست���وى �ملرتف���ع، مم���ا يعنى متتع 

�ملقيا�س ب�سدق متييزى قوى.

ثانًيا: ثبات املقيا�س
1- طريقة اإعادة تطبيق االختبار:

ومت ذل���ك بح�س���اب ثب���ات مقيا����س �لجتاه نح���و �مل�ساركة �ل�سفي���ة لدى طالب 
�ملرحل���ة �لإعد�دي���ة ذوي �مل�سكالت �ل�سلوكية من خالل �إعادة تطبيق �لختبار بفا�سل 
زمن���ى ق���دره �أ�سبوع���ني وذل���ك عل���ى �لعين���ة �ل�ستطالعي���ة، ومت ��ستخ���ر�ج معامالت 
�لرتب���اط بني درجات تالميذ �لعين���ة با�ستخد�م معامل بر�سون )Pearson(، وكان 
معام���ل �لرتب���اط ب���ني �لتطبي���ق �لأول و�لثان���ى )0.861( وهو د�لة عن���د )0.01( مما 
ي�سر �إىل �أن �لختبار يعطى نف�س �لنتائج تقريبًا �إذ� ما ��ستخدم �أكر من مرة حتت 

ظروف مماثلة. 

2- طريقة معامل األفا � كرونباخ: 
مت ح�س���اب معام���ل �لثب���ات ملقيا�س �لجت���اه نحو �مل�سارك���ة �ل�سفية لدى طالب 
�ملرحل���ة �لإعد�دي���ة با�ستخ���د�م معام���ل �ألف���ا – كرونب���اخ لدر��س���ة �لت�س���اق �لد�خل���ى 
للمقيا����س لعين���ة �لتالميذ وكان���ت �لقيمة مرتفعة )0.734( وه���ى ود�لة عند )0.01( 

وهذ� يدل على �أن قيمته مرتفعة، ويتمتع بدرجة عالية من �لثبات. 

3- طريقة التجزئة الن�سفية:
ق���ام �لباح���ث بتطبي���ق مقيا����س �لجت���اه نح���و �مل�سارك���ة �ل�سفي���ة ل���دى طالب 
�ملرحل���ة �لإعد�دي���ة على �لعينة �ل�ستطالعي���ة �لتى ��ستمل���ت )100( تلميذ� وتلميذة، 
ث���م مت ت�سحي���ح �ملقيا�س، ثم جتزئت���ه �إىل ق�سمني، �لق�س���م �لأول ��ستمل على �ملفرد�ت 
�لفردي���ة، و�لثان���ى على �ملف���رد�ت �لزوجية، وذلك لكل تلميذ عل���ى حدة، ثم مت ح�ساب 
معامل �لرتباط بطريقة بر�سون )Pearson( بني درجات �ملفحو�سني فى �ملفرد�ت 
�لفردي���ة، و�ملف���رد�ت �لزوجي���ة، فكان���ت قيم���ة ُمعام���ل �سبرم���ان – ب���ر�ون )0.859(، 
ومعام���ل جتم���ان �لعام���ة للتجزئ���ة �لن�سفي���ة )0.661( وهى قيم مرتفع���ة، حيث تدل 

على �أن �ملقيا�س يتمتع بدرجة عالية من �لثبات.

ال�سورة النهائية والت�سحيح ملقيا�س االجتاه نحو امل�ساركة ال�سفية: 
وهك���ذ�، مت �لتو�سل �إىل �ل�س���ورة �لنهائية للمقيا�س، و�ل�ساحل���ة للتطبيق، وتت�سمن 
)25( مفردة، كل مفردة تت�سمن ثالث ��ستجابات )د�ئما، �أحيانًا، نادر�( على �أن يكون 
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تقدي���ر �ل�ستجاب���ات )3، 2، 1( عل���ى �لرتتي���ب، بحي���ث تكون �أعلى درج���ة كلية يح�سل 
عليه���ا �ملفحو����س ه���ى )75(، و�أدن���ى درجة هى )25(، ومتث���ل �لدرج���ات �ملرتفعة �أعلى 
م�ست���وى لالجت���اه نحو �مل�ساركة �ل�سفية فى ح���ني متثل �لدرجات �ملنخف�سة م�ستوى 

منخف�س لالجتاه نحو �مل�ساركة �ل�سفية.

 بيانات ا�ستمارة املقابلة ال�سخ�سية: اإعداد الباحث- 4
ق���ام  �لدر��س���ة �لكلينيكي���ة فق���د  �ل�سخ�سي���ة يف  �ملقابل���ة  ��ستم���ارة   ونظ���ر� لأهمي���ة 
�لباح���ث باإع���د�د ه���ذه �ل�ستمارة، و�لت���ى ��ستملت عل���ى بيانات ومعلوم���ات عن �حلالة 
مو�س���ع �لدر��س���ة وعالقته بو�لدي���ه، و�أخوته، و�أ�سدقائه، ومدر�سي���ه، ومنط �لعالقة 
ب���ني �حلال���ة و�لو�لدين و�لأخ���وة و�ملدر�سني و�لزم���الء، و�لتاريخ �ل�سح���ي، و�لعاد�ت، 
و�لنظ���ام، و�لعالق���ات �لجتماعية، و�مل�سكالت �ل�سلوكية، وق���د �عتمد �لباحث يف ذلك 
عل���ى من���وذج ��ستم���ارة م�سطف���ي فهمي، ومن���وذج ��ستم���ارة �ملقابل���ة �ل�سخ�سية �سالح 

خميمر.
اختبار �ساك�س لتكملة اجلمل اإعداد "جوزيف �ساك�س"- )

اخلطوات االإجرائية للبحث:
 قام �لباحث باأخذ �ملو�فقات �لإد�رية �ملطلوبة لتطبيق مقايي�س �لبحث. - 1
�إع���د�د وتقن���ني مقيا����س �مل�سارك���ة �ل�سفي���ة لط���الب �ملرحل���ة �لإعد�دي���ة ذوي - 2

�مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة، ومقيا�س �جتاه طالب �ملرحل���ة �لإعد�دية ذوي �مل�سكالت 
�ل�سلوكية نح���و �مل�ساركة �ل�سفية، ومقيا�س تقدير �ملعلم للم�سكالت �ل�سلوكية 

�ل�سفية.
حتديد عينة �لدر��سة �ل�ستطالعية و�ل�سا�سية.- 3
تطبي���ق مقيا����س تقدي���ر �ملعلم للم�سك���الت �ل�سلوكية �ل�سفي���ة لتحديد طالب - 4

– �لثال���ث( ذوي  – �لث���اين  �لث���الث )�لأول  �ملرحل���ة �لإعد�دي���ة بال�سف���وف 
�مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية.

تطبي���ق مقيا����س �مل�سارك���ة �ل�سفية لطالب �ملرحل���ة �لإعد�دي���ة ذوي �مل�سكالت - 5
�ل�سلوكي���ة �ل�سفي���ة، ومقيا�س �جتاه ط���الب �ملرحلة �لإعد�دي���ة ذوي �مل�سكالت 
�ل�سلوكي���ة نح���و �مل�سارك���ة �ل�سفي���ة عل���ى �لط���الب ذوي �مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة 

�ل�سفية.
ت�سحي���ح �ل�ستجاب���ات وجدول���ة �لدرجات ومعاملته���ا �إح�سائي���ا و��ستخال�س - 6

�لنتائج وتف�سرها.
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عر�ص نتائج الدرا�سة الو�سفية ومناق�ستها:
اأوال عر�س نتائج الدرا�سة الو�سفية:

نتيجة الفر�س االأول:

ين��س الفر�س االأول على اأنه: “توجد عالقة ذ�ت دللة �إح�سائية بني �مل�ساركة 
�ل�سفية و�لجتاه نحوها لدى �لطالب ذوى �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية”، وللتحقق 
)Pearson( م���ن �سح���ة ه���ذ� �لفر�س مت ح�س���اب قيم���ة معامالت �رتب���اط بر�س���ون
ب���ني كل م���ن �مل�سارك���ة �ل�سفي���ة و�لجتاه نحوه���ا، و�جل���دول �لتاىل يو�س���ح �لنتيجة.

جدول )13(
قيم معامالت الرتباط بني درجات كل من مقيا�س امل�صاركة ال�صفية

والجتاه نحو امل�صاركة )ن =200(

مستوى الداللةمعامل االرتباطالمقاييس

0.9210.01االتجاه نحو المشاركة الصفيةالمشاركة الصفية

يت�س���ح من جدول )13( وجود عالقة �رتباطية موجبة ذ�ت دللة �إح�سائية 
ب���ني �مل�ساركة �ل�سفية، و�لجتاه نحو �مل�سارك���ة �ل�سفية عند م�ستوى )0.01(، وبذلك 

يكون �لفر�س �لأول للدر��سة قد حتقق.

وهك���ذ� �أ�سارت نتائج �لفر����س �لأول �إىل وجود عالقة ذ�ت دللة �إح�سائية بني 
�مل�سارك���ة �ل�سفي���ة و�لجتاه نحوها ل���دى �لطالب ذوى �مل�سك���الت �ل�سلوكية �ل�سفية، 
مم���ا يعن���ي �أنه كلما �أقدم �لط���الب ذوى �مل�سكالت �ل�سلوكية نحو �مل�ساركة يف �لأن�سطة 
�ل�سفية تكون لديهم �جتاه قوى و�لعك�س كلما �أحجم �لطالب نحو �مل�ساركة �ل�سفية.

 و�مل�ساركة يف �لن�ساط �ل�سفي ت�سكل �أحد ركائز �لرتبية �حلديثة �لتي تت�سكل 
فيها �سخ�سية �لطالب يف كافة جو�نبها وي�سعر بالأمن �لنف�سي و�لجتماعي، وي�سبح 
�أكر تو�فقا مع نف�سه ومع �لآخرين، ويكون �جتاها موجبا نحوه، ويتعلم �ل�سلوكيات 

�ملرغوب فيها منذ �لتحاقه باملدر�سة وحتي تخرجه منها )�ملنيفي، 1996، �س 12(.

 وينعك����س �جتاه �لطالب ذوي �مل�سك���الت �ل�سلوكية نحو �مل�ساركة �ل�سفية على 
من���ط تفاعله مع �أقر�ن���ه بالغرفة �ل�سفية وعالقته مبعلمي���ه؛ فكلما كانت م�ستويات 
�مل�ساركة �ل�سفية عالية كان �جتاه �لطالب �إيجابيًا نحو �مل�ساركة �ل�سفية، وكلما كانت 

م�ستويات �مل�ساركة متو�سطة كان �جتاه �لطالب حمايدًا نحو �مل�ساركة وهكذ�.
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 كما ترتبط م�ستويات �مل�ساركة �ل�سفية و�لجتاه نحوها بامل�سكالت �ل�سلوكية 
ل���دى �لط���الب، و�نخفا����س �لكفاي���ة �لجتماعي���ة، و�لد�فعية نح���و �لتعل���م، و�لتو�فق 

�لنف�سي و�لجتماعي و�ملدر�سي (Poulou&Norwich,2000؛ �لعنزي، 2001(. 

 فالن�سطة �ل�سفية ت�ساعد �لتلميذ يف �لتخل�س من �ل�سلوكيات غر �ملرغوبة 
و��ستبد�له���ا بنم���اذج م���ن �ل�سلوك �ل�سوي، من خالل ما ت�سفي���ه من تفاعل �لتالميذ 
م���ع �أقر�ن���ه د�خل �ل�سف �لدر��س���ي و�إدر�كهم مكوناتها �ملختلفة، �إنه���ا تتيح للمعلم �أن 
يعط���ي مزي���د� من فر�س �مل�ساركة وتوفر له جمال خ�سبا لإظهار �إيجابيته وفاعليته 

يف م�ساركته �لن�ساط �ل�سفي �لذي يتم باإختياره وبناء� على رغبته وميوله.

 وم�ساركة �لتالميذ يف �لأن�سطة �ل�سفية و�لتي تتمثل يف متثيل �لأدو�ر، وحل 
�مل�سك���الت، و�لأ�سئل���ة و�لأجوب���ة، و�مل�ساه���دة و�ل�ستمت���اع، و�لتلخي�س���ات، و�ل�ستنتاج، 
و�ملناق�س���ة و�حل���و�ر، يحق���ق وظائ���ف بن���اء �ل�سخ�سي���ة �ملتكامل���ة، م���ن تعل���م �لتالميذ 
�حلو�ر من خالل �لتدريب و�ملمار�سة، فهم م�سوؤولون عنها ويوؤدونها باأنف�سهم، وهذ� 
يك���ون لديه���م �جتاه���ا موجبا نحوه���ا و ي�سكل لديه���م �ل�سعور بتحقيق �ل���ذ�ت و�لثقة 

(Laforage,2006,P.65).بالنف�س وحتمل �مل�سئولية و�لإجناز

 Cayanus, 2002)؛ در��س���ات  نتائ���ج  م���ع  �لفر����س  ه���ذ�  نتيج���ة  وتتف���ق   
 Zhang, 2008) ؛Cayanus, 2005و�لتى �أ�سار�ت نتائجها �إىل وجود عالقة ذ�ت 

دللة �إح�سائية

 ب���ني �جت���اه �لطالب نحو�أ�سل���وب �ملعلم و�سلوكة وك�سف ذ�ت���ه ومادتة �لدر��سية 
و�إدر�ت���ه �ل�سفي���ة وكلها من �إج���ر�ء�ت �لأن�سط���ة �ل�سفية وبني م�ساركت���ه يف �لأن�سطة 

�ل�سفية.

و�أ�س���ارت نتائ���ج در��س���ة Cayanus (2005) �إىل �أن �لط���الب يلق���ون �لأ�سئل���ة 
بغر�س طلب �لتو�سيح، �أو �أ�سباب ترجع �إىل �سلوكيات �ملعلم وطريقته يف �إد�رة �ل�سف، 
و�أ�سب���اب متعلق���ة بزمالئهم، �أو حجم �لف�سل، بالإ�ساف���ة �إىل �ملرونة �ملعرفية، ودو�فع 
�لط���الب، و�أنه���م يتفاعل���ون م���ع �ملعلم باإلق���اء �لأ�سئلة تبعً���ا ل�سخ�سية �ملعل���م �مل�ساندة 

و�ملتفتحة.

 ودر��س���ة Zhang (2008) �لت���ى �أ�س���ارت �إىل �أهمية �جتاه �لطالب نحو ك�سف 
ذ�ت �ملعل���م ومادت���ة �لدر��سي���ة و�أ�سل���وب �إد�رة �ل�س���ف يف توطي���د �لت�س���ال ب���ني �ملعل���م 
و�لطال���ب، و�لتعل���م �لن�س���ط د�خ���ل �لغرف���ة �ل�سفي���ة، وم�ساركة �لط���الب يف �لأن�سطة 

�ل�سفية.
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 و�ل�سل���وك �مل�سك���ل د�خ���ل �لغرفة �ل�سفي���ة قد يجعل �لطالب غ���ر متقبل من 
زمالئ���ه ومعلمي���ه، فاقد� للثق���ة يف نف�سه، عازفا ع���ن �مل�سارك���ة يف �لأن�سطة؛ وبالتايل 
يعاين من �لقلق، و�لكتئاب، و�خلوف من �ملدر�سة. وتزيد م�ساركة ذوي �ل�سلوك �مل�سكل 
يف �لأن�سط���ة �ل�سفي���ة، وتك���ون �جتاهاتهم نحو �مل�ساركة �إيجابي���ة؛ من خالل �لتفاعل 
د�خ���ل �لغرف���ة �ل�سفي���ة، و�لحتك���اك بالزم���الء و�ملعلم���ني )برك���ات، 2010، ����س45(. 

نتيجة الفر�س الثانى:

ين��س الفر��س الثانى على اأنه: “توج���د فروق ذ�ت دللة �إح�سائي���ة فى �مل�ساركة 
�ل�سفية لدى �لطالب ذوى �مل�سكالت �ل�سلوكية من �جلن�سني«.

 T-test )ت(  �ختب���ار  ��ستخ���د�م  مت  �لفر����س،  ه���ذ�  �سح���ة  م���ن  وللتحق���ق 
للمجموعتني، و�جلدول �لتاىل يو�سح �لنتيجة.
جدول )14(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية وقيمة »ت« فى امل�صاركة ال�صفية 
لدى جمموعتى الذكور والإناث

إناث ن = 100ذكور ن = 100
قيمة ت

 مستوى
الداللة عمعم

46.163.2463.435.4027.3900.01

يتب���ني م���ن ج���دول )14( وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية ب���ني متو�سطى 
درج���ات �لذك���ور و�لإن���اث من تالمي���ذ �ملرحلة �لإعد�دي���ة ل�سالح �لإناث ف���ى �مل�ساركة 
�ل�سفي���ة، حي���ث كانت قيمة )ت( = )27.390(، وهى د�ل���ة �إح�سائيًا عند م�ستوى دللة 

)0.01( وبذلك يكون �لفر�س �لثانى للدر��سة قد حتقق.

وق���د �تفقت نتيج���ة هذ� �لفر�س مع كال من: �لإطار �لنظري و نتائج در��سات 
 Jennifer, 2006؛ Wainman, �لعن���زي، 2001؛ يو�س���ف، 2000؛ برك���ات، 2010؛ 
Khan et al, 2014 ؛Holl, E & et al, 2013 ؛2010. و�لت���ي �أرجع���ت �سب���ب 
وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية فى �مل�ساركة �ل�سفية ل���دى �لطالب ذوى �مل�سكالت 

�ل�سلوكية من �جلن�سني ل�سالح �لإناث �إىل:
�لن�سح���اب �لجتماع���ي و�سعف �لتو��سل م���ع �لآخرين، و �سع���ف �لقدرة على ( 1)

�لنتباه يف تلقي �لأ�سئلة و�لإجابة لدى بع�س �لطلبة ذوى �مل�سكالت �ل�سلوكية 
�ل�سفية من �لذكور.
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ق���د يع���زف بع�س �لطلب���ة من ذوى �مل�سك���الت �ل�سلوكية �ل�سفية ع���ن �مل�ساركة ( 2)
�ل�سفي���ة نتيج���ة �سعوره���م بالإحب���اط و�لتوترو�لكتئ���اب لع���دم �لق���درة عل���ى 
�لإجاب���ة �ل�سحيح���ة وك���رة �لقو�ن���ني و�لقي���ود �لت���ي ي�سعه���ا �ملعل���م باملقارنة 

بالإناث.
�خل���وف و�لقل���ق من ع���دم �لطالق���ة يف �لك���الم، �أو �لإجابة عل���ى �لأ�سئلة لدى ( 3)

بع�س �لطلبة ذوى �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية. 
4 �لع���دو�ن عندما ي�سعر �لطالب ذوى �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية بالإحباط ( 4)

ميكن �أن ت�سدر عنهم �سلوكيات تتميز بالعنف و�مل�ساك�سة �أثناء �حل�سة تعبر� 
ع���ن �لغ�سب وعدم �لر�س���ا؛ كالنقد، وتبادل �لألف���اظ �لنابية، ومتزيق �لكتب، 

و�إتالف �ملقاعد �ل�سفية بعك�س �لطالبات �لأقل عدو�نا وعنفا. 
مييل بع�س �لطالب وبالأخ�س �لإناث منهم �إىل جذب �نتباه �ملعلم و�لطالب، ( 5)

لأن لديه���م رغب���ة وحاج���ة يف �أن يتقبلهم �لآخ���رون مما يزيد م���ن م�ساركتهم 
�ل�سفية. 

�لثقة بالنف����س �لتى يتمتع به���ا �لإناث تزيد من م�ساركته���م �ل�سفية باملقارنة ( 6)
بالذكور�لذين قد يرتكو� بع�س �لأ�سئلة بدون حل يف دفاترهم دون �أن ي�ساألو� 

�ملعلم، �أو حتى زمالءهم عنها مما يوؤدي �إىل �سعف �مل�ساركة �ل�سفية. 
�جتاه���ات �لط���الب �ل�سلبية نحو �لأن�سطة �ل�سفي���ة قد يكون �سببا يف عزوفهم ( 7)

عن �مل�ساركة فيها.
وع���دم مر�عاة �لف���روق �لفردية بني �جلن�سني يف �لأن�سط���ة �ل�سفية، يقلل من ( 8)

�لد�فعي���ة للتعل���م، وي�ساعد على عدم توفر �جلو �ملنا�سب للم�ساركات �ل�سفية 
�لفعالة.

وق���د تك���ون �لبيئ���ة �لتعليمية غ���ر منا�سبة خلل���ق �لتفاعل �ل�سف���ي بني �ملعلم ( 9)
و�لط���الب، ب�سب���ب ع���دم مر�ع���اة �لتهوي���ة، و�لنظاف���ة، وك���رة ع���دد �لط���الب، 

وموقعهم بالغرفة �ل�سفية ي�سعف من عملية �مل�ساركة.
�ملعل���م �لقدوة �لذى يتفاعل مع طالبة ذكور� و�إناثا د�خل �لغرفة �ل�سفية من ( 10)

خالل قربه منهم ومدحهم، �أو بعده عنهم، �أو ذمهم. 
�إن تركيز �ملعلم على فئة معينة من �لطالب دون �لأخري، تعمل على �لإحباط ( 11)

و�لن�سح���اب وع���دم �لتو��سل، كم���ا �أن عدم تعزيز �لطالب يول���د روح �لإحباط 
لديه. 
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 ومن العوامل امل�سجعة على زيادة م�ساركة الطالب يف االأن�سطة ال�سفية:
�إد�رة �لغرف���ة �ل�سفي���ة �جلي���دة �لت���ى ه���ي م���ن �ملتطلب���ات �ل�سروري���ة للتعل���م ( 1)

و�مل�ساركة �ل�سفية.
�لتخطي���ط يف �ختي���ار بيئ���ة �لتعل���م بعناية منذ ب���د�أ �لعام �لدر��س���ي، من مكان ( 2)

د�ف���ىء وم�سجع، وتهيئ���ة �سكل �لغرفة �ل�سفية حلدوث عملية �لتعلم كرتتيب 
�ملقاعد على �سكل حرف )U(، وتوفر �ملو�رد �لزمة لأن�سطتهم �ل�سفية.

توف���ر �ملن���اخ �ملحف���ز، �أو �مل�سج���ع ، وتدعي���م قي���م �مل�سارك���ة عن طري���ق �لتعزيز ( 3)
 (Rana, Malik, & )مل���ادي )كاملكاف���اأة �ملادي���ة(، �أو �لتعزيز �ملعنوي )كامل���دح�

 .)Naeem, 2008, PP.37-39

نتيجة الفر�س الثالث:

ين��س الفر�س الثال�ث على اأنه: “توجد ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية فى �لجتاه 
نحو �مل�ساركة �ل�سفية لدى �لطالب ذوى �مل�سكالت �ل�سلوكية من �جلن�سني«.

 T-test )وللتحق���ق م���ن �سح���ة ه���ذ� �لفر����س، مت ��ستخ���د�م �ختب���ار )ت
للمجموعتني، و�جلدول �لتاىل يو�سح �لنتيجة.
جدول )15(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية وقيمة ت فى الجتاه 
نحو امل�صاركة ال�صفية لدى جمموعتى الذكور والإناث

إناث ن = 100ذكور ن = 100
قيمة ت

 مستوى
الداللة عمعم

44.663.1761.465.0528.1770.01

يتبني من جدول )15( وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطى درجات 
�لذكور و�لإناث من تالميذ �ملرحلة �لإعد�دية ل�سالح �لإناث فى �لجتاه نحو �مل�ساركة 
�ل�سفي���ة، حي���ث كانت قيمة )ت( = )28.177(، وهى د�ل���ة �إح�سائيًا عند م�ستوى دللة 

)0.01( وبذلك يكون �لفر�س �لثالث للدر��سة قد حتقق.

قد يرجع ذلك �إىل �إىل �أ�سباب ف�سيولوجية تتعلق بكون �لإناث �أ�سرع منو� ون�سجا 
عقلي���ا، ولغوي���ا، وحركي���ا، بالإ�ساف���ة �إىل كونه���ن �أكر د�فعي���ة نحو �لدر��س���ة و�لتعلم 
�سعي���ا لتحقي���ق �ل���ذ�ت ورغبة يف �لتف���وق �لدر��سي، وهذ� م���ا يجعلهن �أك���ر ��ستعد�د� 
نح���و �مل�سارك���ة يف �لأن�سط���ة �ل�سفي���ة بقبول منا�سطه���ا، و�لقد�م عل���ى �مل�ساركة فيها.
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 و�إعتقاد طالبات �ملرحلة �لإعد�دية ذوي �مل�سكالت �ل�سلوكية وحبهن وتفاعلهن 
م���ع �لأن�سط���ة �ل�سفي���ة يوؤدي �إىل تبنيه���ن مفهومًا �إيجابيًا نح���و ذو�تهن و�جتاه قوي 
نح���و �مل�سارك���ة يف �لأن�سط���ة �ل�سفي���ة، ويح���د م���ن ��سطر�باته���ن �ل�سلوكي���ة، و�لعك�س 

.(Fontana, 2005, p.56) يحدث يف حالة �سعف �مل�ساركة �ل�سفية

�مل�سك���الت، و�لأ�سئل���ة  �لأدو�ر، وح���ل  �ل�سفي���ة يف متثي���ل  �لأن�سط���ة   وتتمث���ل 
و�لأجوبة، و�مل�ساهدة و�ل�ستمتاع، و�لتلخي�سات، و�ل�ستنتاج، و�ملناق�سة و�حلو�ر، وهي 
منا�سط حتقق وظائف بناء �ل�سخ�سية �ملتكاملة، من تعلم �لتالميذ �حلو�ر من خالل 
�لتدري���ب و�ملمار�س���ة، فهم م�سوؤولون عنه���ا ويوؤدونها باأنف�سهم، وه���ذ� يجعل �لطالب 
ذوي �ل�سل���وك �مل�سك���ل �أكر �إقب���ال على �مل�ساركة يف �لآن�سط���ة �ل�سفية من �أي منا�سط 

.(Laforage, 2006, P.67) تقليدية �أخري

ع���ن  بعيدي���ن  يجعله���م  �ل�سفي���ة  �لأن�سط���ة  يف  �لط���الب  م�سارك���ة  ع���دم  �إن   
م�سان���دة �ملعل���م، �ل���ذي يتبني �جتاه���ا �سالبا نحو طالب���ه غر �مل�سارك���ني فيها، وينمو 
لديه���م ع���دم �ل�سع���ور بالعم���ل �جلماع���ي، و�لتمرك���ز ح���ول �ل���ذ�ت، و�لن�سح���اب م���ن 
�ملجتم���ع �ل�سف���ي ‘ وع���دم حتم���ل �مل�سئولية ويتك���ون لديهم �جتاه �سال���ٌب نحو�مل�ساركة 
يف �لأن�سط���ة د�خ���ل �لف�س���ل �لدر��س���ي وت�سع���ف م�ساركته���م �ل�سفية، ويظه���ر لديهم 
بع����س �ل�سطر�ب���ات �ل�سلوكي���ة �لال�سوي���ة مث���ل: �سع���ف �لتو��س���ل م���ع �لآخري���ن، و 
�سع���ف �لقدرة عل���ى �لنتباه يف تلقي �لأ�سئلة و�لإجابة، وهذ� م���ا �أكدته نتائج در��سات

.(Khan et al,2014;Wainman,2010 ) 

�لق���درة  ع���دم  نتيج���ة  و�لتوترو�لكتئ���اب  بالإحب���اط  �لط���الب  �سع���ور  و�أن   
عل���ى �لإجاب���ة �ل�سحيح���ة وك���رة �لقو�ن���ني و�لقي���ود �لتي ي�سعه���ا �ملعلم، كم���ا ت�سدر 
عنه���م �سلوكي���ات تتمي���ز بالعن���ف و�مل�ساك�س���ة �أثناء �حل�س���ة تعبر� ع���ن �لغ�سب وعدم 
�لر�س���ا؛ كالنق���د، وتبادل �لألفاظ �لنابي���ة، ومتزيق �لكتب، و�إت���الف �ملقاعد �ل�سفية، 
و�خل���وف و�لقل���ق و�لن�سحاب م���ن عدم �لطالقة يف �لك���الم، �أو �لإجابة عل���ى �لأ�سئلة                    

.)Holl& et al,2013 بركات، 2008؛(

 (Kennedy, 2005; Zhang, وتختلف نتائج هذ� �لفر�س مع نتائج كل من 
(2008 و�لتى �أظهرت نتائجها عدم وجود فروق بني �جلن�سني يف �جتاه �لطالب نحو 
معلمه���م ومادت���ه �لدر��سي���ة. قد يرجع ذل���ك �إىل �أن عينة هذه �لدر��س���ات هي �ملرحلة 
�جلامعية بينما عينة �لبحث �حلايل �ملرحلة �لإعد�دية و�لتى مل ي�سل فيها �لطالب 
للن�س���ج �لنفع���ايل و�لجتماعي �ل���ذي ميكنه من تكوين �جتاه نح���و مو�قف �لتفاعل 

و�لتو��سل مع �لآخرين و�مل�ساركة �ل�سفية.
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الفر�س الرابع:

ين�س الفر�س الرابع على اأنه: »تختلف �لديناميات لدى طالب �ملرحلة �لإعد�دية 
ذوى �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية مرتفعى ومنخف�سى �مل�ساركة يف �لن�سطة �ل�سفية«.

 ولتحقيق هذا الفر�س قام الباحث باالإجراءات التالية:
مت �ختي���ار �أرب���ع ح���الت مم���ن ح�سل���و� على �أعل���ى �لدرج���ات و�أدن���ى �لدرجات . 1

يف مقيا����س �مل�سارك���ة يف �لأن�سط���ة �ل�سفي���ة لط���الب �ملرحل���ة �لإعد�دي���ة ذوى 
�مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �ل�سفي���ة و�خت���رت ح���الت �لدر��سة �لأربع���ة على �لنحو 
�لت���اىل: �أعل���ى درجتني من �لذكور و�لإناث، و�أقل درجتني من �لذكور و�لإناث 
وكانت كالتاىل: �حلالة ر- م من �لإناث �أكرب �حلالت �لتى تتمتع مب�ساركة يف 
�لأن�سط���ة �ل�سفي���ة، حيث كانت درجته���ا على مقيا�س �مل�سارك���ة �ل�سفية )72(. 
و�حلال���ة �أ-ح م���ن �لذك���ور �أك���رب �حل���الت �لت���ى تتمت���ع مب�سارك���ة يف �لأن�سطة 
�ل�سفية، حيث كانت درجتها على مقيا�س �مل�ساركة �ل�سفية )59(. �أما �حلالت 
�لأق���ل م�سارك���ة فكان���ت �حلال���ة م-ع م���ن �لإن���اث �أق���ل م�سارك���ة يف �لأن�سط���ة 
�ل�سفي���ة، حي���ث كانت درجته���ا على مقيا����س �مل�ساركة �ل�سفي���ة )50(. و�حلالة 
ع- �أ من �لذكور �أقل �حلالت �لتى تتمتع مب�ساركة يف �لأن�سطة �ل�سفية، حيث 
كان���ت درجتها عل���ى مقيا�س �مل�ساركة �ل�سفي���ة )32(. و�حلالت �لأربعة حالتها 

�ل�سحية جيدة. 
مت تطبيق ��ستمارة �ملقابلة �ل�سخ�سية على �حلالت �لأربع.. 2
مت تطبي���ق �ختب���ار �ساك����س لتكمل���ة �جلملة “ �إع���د�د: جوزي���ف م �ساك�س”على . 3

�لأربعة حالت )مت عر�س مف�سل للحالت �لأربعة بامللحق �لثالث(.

 تف�سري احلالة االأوىل
يت�س���ح من خالل ��ستجابة �حلالة على مقيا����س �مل�ساركة �ل�سفية ومن خالل 
��ستجابته���ا عل���ى �ختبار �ساك�س لتكمل���ة �جلمل �لذى �أعده جوزي���ف م. �ساك�س. �سعور 
�حلال���ة باأهمي���ة �مل�ساركة يف �لأن�سطة �ل�سفية، من خ���الل �جلو �لنف�سي �لذى ي�سوده 
�لتقبل و�لهتمام وما يوفره من ��ستقر�ر و�أمن نف�سي ودر��سي للحالة و�لذى يت�سح 
م���ن خ���الل قوله���ا » لق���د كن���ت د�ئما �أرغ���ب يف �أن �أعمل م���ع زمالئ���ي » ويف قولها » لو 
�أنن���ي كن���ت �مل�سئول �لأول عن �لف�س���ل لأكرت من �لأن�سطة �ل�سفية »، ويف قولها » يف 
عملي �أكر ما �أكون �ن�سجاما مع زمالئي »، ويف قولها »�إنني �أتطلع �إىل �أن �أكون ر�ئدة 
لالأن�سط���ة �ل�سفي���ة«، كم���ا يك�س���ف ��ستجابة �حلال���ة على �ختب���ار »�ساك�س« ع���ن �إ�سباع 
�حلاجات �لنف�سية للحالة مثل �حلاجة �إىل �لرعاية و�حلب و�لأمان، وعن توفر �ملناخ 
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�لعاطفي لديهن يف �لغرفة �ل�سفية، وتوفر معاير �لتفاعل �ل�سفي و�سمات �ملعلم، �أو 
�ملعلمة �ملحفزة للم�ساركة، و�لتى تظهر من خالل عالقتة �حلالة بو�لديها ومعلميها 
و�أ�سدقائه���ا، كم���ا يف قولها » �أ�سعر �أن و�لدي قليال ما يعاقبانني » ويف قولها » �أ�سرتي 
�إذ� م���ا قورن���ت بالأ�سر �لأخرى فاإنها متما�سك���ة »، ويف قولها » �أمي حتبني كثر� » ويف 
قوله���ا » �أن���ا و�أم���ي. عل���ى تو�ف���ق » ويف قولها » يف طفولت���ي كانت ��سرت���ي. كنت �أحظي 
باهتم���ام و�ل���دي« ويف قوله���ا » �أن���ا �أح���ب �م���ي لك���ن. �أح���ب �أب���ي �أي�س���ا » ويف قولها » يف 
�ملدر�س���ة �ملدر�س���ون �لذين در�سو�. يل كانو� يحبونني » وقوله���ا » �لنا�س �لذين �أحبهم 
�أكر من غرهم. هم �أهلي ومعلمي و�أ�سدقائي » وقولها » عند �إ�سد�ر �لأو�مر للغر 
�ن���ا. �أول ما�أق���وم بالتنفي���ذ » وقوله���ا » عندم���ا ل �أكون ب���ني �أ�سدقائي. �أ�سع���ر بامللل »، 
كم���ا �أن �لثق���ة بالنف�س كانت �سمة متيز �حلالة عن غره���ا من �لأقر�ن، و�ن ��ستجابة 
�لطالب���ة يف عبارة �لقلق من �لأمتح���ان، �أو �خلوف من �مل�ستقبل، كانت ��ستجابة لقلق 

وخوف طبيعي يوؤدي �إىل زيادة �مل�ساركة �ل�سفية لإثبات �لذ�ت.

تف�سري احلالة الثانية
 يت�س���ح م���ن خالل ��ستجاب���ة �حلالة على �ختب���ار �ساك�س لتكمل���ة �جلمل �لتى 
�أعد�دها جوزيف م. �ساك�س و�لتي تتكون من )60( جملة، ومن خالل مقيا�س �مل�ساركة 
�ل�سفية �لذى �أعده �لباحث ويت�سمن )25( مفردة. �سعور �حلالة باأهمية �مل�ساركة يف 
�لأن�سطة، من خالل �لتحدث و�ملناق�سة و�إبد�ء �لآر�ء يف ظل بيئة �سفية نف�سية جيدة 
يتفاعل فيها �لطالب مع �ملعلم، وما �أ�سفي على �حلالة من �سعور بالأ�ستقر�ر و�لأمن 
�لنف�س���ي، وتوف���ر �ملن���اخ �لعاطف���ي و�لتفاعل �ل�سفي و�سم���ات �ملعل���م، �أو �ملعلمة �ملحفزة 
للم�سارك���ة، و�لذي ظه���ر بو�سوح يف درجة �مل�ساركة يف �لأن�سط���ة �ل�سفية و�لذي ظهر 
يف ��ستجاب���ة �حلال���ة عل���ى جمل �ختبار “ �ساك�س “ �لتالية “ لق���د كنت د�ئما �أرغب يف 
�أن �أ�س���رتك م���ع زمالئ���ي “، “ ل���و �أنني كنت �مل�سئ���ول �لأول. ع���ن �إد�رة �لف�سل لرتكت 
وق���ت �أط���ول للمناق�س���ة “، “ يف عمل���ي �أن���ا �أكر ما �أك���ون �ن�سجاما. م���ع زمالئي “، “ 
�أعتق���د �أن عن���دي �لق���درة. على �إقامة عالقة مع �لزمالء، “�ساأكون يف �سعادة تامة. �إذ� 
مدحن���ي �ملعلم���ون “، “ يف �ملدر�س���ة �ملدر�سون �لذي���ن در�سو�. يل كان���و� �أ�سحاب ف�سل 
عل���ى “، “ �إنن���ي �أتطل���ع �إىل �أن �كون. ر�ئد� للف�سل “،، كم���ا يك�سف �لختبار �أي�سا عن 
�أ�سب���اع �حلاج���ات �لنف�سي���ة للحال���ة مث���ل �حلاجة �إىل �لأم���ن و�لأمان �لت���ى تظهر من 
خالل عالقة �حلالة بالو�لدين و�لأ�سدقاء، و�لذى ظهر يف ��ستجابات �حلالة �لآتية 
عل���ى �ختب���ار “ �ساك�س “ لتكملة �جلمل كالتايل “ �أن���ا و�أمي. مت�ساحمان “، “ عندما 
كن���ت طف���ال. كنت �لأق���رب لأمي “، “ �أ�سرتي تعاملني كما لو. كنت متميزًا “، “ �أمي. 
حتبن���ي كث���ر� “، “ �أود ل���و �أن �أب���ي ق���ام مبج���رد تاأنيب���ي. عل���ى م���ا فعلت���ه “، “ �لنا�س 
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�لذي���ن �أحبه���م �أك���ر من غرهم. هم و�لدي ومعلم���ي “، “ �أ�سعر �أن و�لدي. �أعطوين 
كث���ر� “، “ يف طفولت���ي كان���ت ��سرتي. تدللن���ي كثر� “، كم���ا �أن ��ستجابة �لطالب يف 
عب���ار�ت “ �خل���وف من نقد �ملعلم���ني و�سخرية �لأقر�ن “، تختف���ي تدريجيا مب�ساندة 
�لو�لدي���ن و�ملعلمني له، كما �أن �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية �لتي ك�سف عنها �لختبار 
هي م�سكالت �سفية ب�سيطة �إذ� ما قورنت بالعدو�ن وعدم طاعة �ملعلم وعدم �للتز�م 

باأو�مره، ول تعوق �مل�ساركة �ل�سفية، 

تف�سري احلالة الثالثة
يت�س���ح م���ن خ���الل ��ستجابة �حلالة عل���ى �ختب���ار �ساك�س لتكمل���ة �جلمل �لتى 
�أعده���ا جوزي���ف م. �ساك����س و�لت���ي تتكون م���ن )60( جمل���ة، ومن خ���الل �لدرجة �لتى 
ح�سل���ت عليه���ا �حلال���ة يف مقيا����س �مل�سارك���ة �ل�سفية �ل���ذى �أعده �لباح���ث وهي )50( 
درج���ة، �ت�س���ح �سع���ف �مل�سارك���ة �ل�سفي���ة وع���دم �سع���ور �حلال���ة باأهميته���ا، وذل���ك من 
خ���الل �جل���و �لنف�س���ي �لأ�س���ري �لذى ي�س���ودة ع���دم �لتقبل و�لإهم���ال و�لتذب���ذب وما 
ترت���ب عليه م���ن عدم �لأ�ستقر�ر �لنف�سي و�لأ�سري للحال���ة، وكذلك من خالل �سعف 
�إ�سب���اع �حلاج���ات �لنف�سي���ة للحال���ة مث���ل �حلاج���ة �إىل �لرعاي���ة و�حلب و�لأم���ان �لتى 
تظه���ر م���ن خ���الل عالقتها �ملتوت���رة بو�لديها و�ل���ذي يظهر يف ��ستجاب���ة �حلالة على 
تكمل���ة جم���ل �ختب���ار “ �ساك����س “ كالت���ايل “ �أ�سعر �أن و�لدى قليال م���ا ي�ساحماين “، 
“ �أ�سرت���ي �إذ� م���ا قورن���ت مبعظ���م �لأ�سر �لأخرى فهي قا�سي���ة “، “ �أمي حتبني كثر� 
ولك���ن م����س ق���د �أخوي���ه “، “ �أود لو �أن �أبي قام ب�س���ر�ء لعب يل مثل �أخي “، “ �أنا و�أمي 
عل���ى خ���الف ب�سب���ب �أخي “، “ �أ�سرت���ي تعاملني كما لو كنت بت���اع م�سكالت “، “ كانت 
�أك���رب غلط���ة �رتكبته���ا �أن ع�س���ت يف هذه �لبيئة �ل�سري���ة “، “ �أود لو �أن و�لدي يهتمان 
بي ول يهمالين “، “ لو �أين عدت �سغر� لرجع حب و�لدي يل “، “ �أظن �أن معظم 
�لأمهات. يفرق يف �ملعاملة “، “ �أ�سعر �أن و�لدي. يق�سو�ن على “، “ يف طفولتي كانت 
�أ�سرتي. تهملني “، “ �أنا �أحب �مي لكن حتب �أخي �أكر مني “، وكما ظهر عدم توفر 
�ملن���اخ �لعاطف���ي و�لتفاعل �ل�سفي و�سم���ات �ملعلم، �أو �ملعلمة �ملحف���زة للم�ساركة، وعدم 
توف���ر �لبيئ���ة �ل�سفية �لنف�سية �مل�ساندة �لتى ت�ساع���د �حلالة على �لتخلي عن �خلوف 
�ملدر�س���ي و�لإق���د�م عل���ى �مل�سارك���ة �ل�سفية، و�ل���ذي ظهر بو�س���وح يف �لإحجام و�سعف 
�مل�سارك���ة يف �لأن�سط���ة �ل�سفية، كما تك�سفه ��ستجابة �حلالة على �ختبار تكملة �جلمل 
“ لق���د كن���ت د�ئما �رغب يف �أن �أعم���ل مبفردي، “ لو �أنني كنت  “ كالت���ايل  “ ل�ساك����س 

�مل�سئول �لأول عن �إد�رة �لف�سل لتحدثت �أكر مما �أ�ساأل “، “ يف عملي �
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�أن���ا �أك���ر م���ا �أكون �ن�سجاما مع م���ن ل �أعرفه “، �أعتق���د �أن عندي �لقدرة على 
�لكي���د لزمالئ���ي بالف�س���ل “، “ �ساأكون يف �سعادة تامة عندم���ا �أعمل مقالب لزمالئي 
“، “ يف �ملدر�سة �ملدر�سون �لذين در�سو�.يل �سبب �سعف م�ستو�ي”، “ �أكر �أ�سدقائي 
ل يعلم���ون �أين �أخ���اف من. �ملناق�سة يف �لف�س���ل”، “�أنا ل �أحب �لنا�س �لذين. يركزون 
�أن معظم �لبنات  “�أظن  عل���ى �أخطائ���ي”، “ كنت فيما قيل. قليلة �لتفاعل �ل�سفي”، 
يكرهنن���ي”، “�إن ه���وؤلء �لذي���ن ��ستغ���ل معه���م ي�سخ���رون م���ن كثر�”، “�أك���رب نقطة 
�سع���ف عن���دي. �سعوبة �لتحدث و�ملناق�س���ة”، “�ل�سيء �لذى �أطمح له �سر�. �لهروب 
م���ن �ملدر�س���ة”، “بودي ل���و تخل�ست من �خلوف م���ن عقاب معلم���ي”، “�لنا�س �لذين 
�أحبه���م �أك���ر م���ن غره���م. خارج �ل�س���ف �لدر��سي”، “عندم���ا �أرى رئي�س���ي قادما. ل 
“�أ�سو�أ ما فعلت يف  �أعره �هتمامًا”، “عندما ل �أكون بني �أ�سدقائي. �أ�سعر بالفرح”، 
حيات���ي.�أن قبل���ت �لتحويل لهذه �ملدر�سة”، كما �أن �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سفية �لتي 
ك�س���ف عنه���ا �لختبار هي م�سك���الت �سفية كبرة �إذ� ما قورنت بالك���الم بدون �إذن، �أو 

حتريك �ملقاعد.

تف�سري احلالة الرابعة
يت�س���ح م���ن خ���الل ��ستجابة �حلالة عل���ى �ختب���ار �ساك�س لتكمل���ة �جلمل �لتى 
�أعده���ا جوزي���ف م. �ساك����س و�لت���ي تتكون م���ن )60( جمل���ة، ومن خ���الل �لدرجة �لتى 
ح�سل���ت عليه���ا �حلال���ة يف مقيا����س �مل�سارك���ة �ل�سفية �ل���ذى �أعده �لباح���ث وهي )32( 
درج���ة، �ت�سح �سعف �مل�ساركة �ل�سفية وعدم �سعور �حلالة باأهميتها، وذلك من خالل 
�جلو �لنف�سي �لأ�سري �لذى ي�سودة �لق�سوة و�ل�سدة وما ترتب عليه من عدم ��ستقر�ر 
نف�سي و�أ�سري للحالة، وكذلك من خالل �سعف �إ�سباع �حلاجات �لنف�سية للحالة مثل 
�حلاجة �إىل �لرعاية و�حلب و�لأمان �لتى تظهر من خالل عالقتها �ملتوترة بو�لديها 
و�ل���ذي يظه���ر يف ��ستجاب���ة �حلالة على تكملة جم���ل �ختبار » �ساك����س » كالتايل » لقد 
كن���ت د�ئم���ا �أرغ���ب يف �أن. �أت�ساجر مع �أخوت���ي »، »�أ�سعر �أن و�ل���دى قليال ما يتقبالين         
»، » �أ�سرت���ي �إذ� م���ا قورن���ت مبعظ���م �لأ�س���ر �لأخ���رى فهي قا�سي���ة »، » �أم���ي م�س حنينة 
عل���ى »، » �أود ل���و �أن �أب���ي قام مبجرد �لهتمام بي »، » �أنا و�أمي يف عالقة م�س ولبد »، » 
�أ�سرتي تعاملني كما لو كنت م�س �بنهم »، » �لنا�س �لذين �أحبهم �أكر من غرهم من 
خارج �أ�سرتي »، �أود لو �أن و�لدي يعامالين زي �أخوتي«، » لو �أين عدت �سغر� لتغرت 
معاملة و�لدي »، » �أظن �أن معظم �لأمهات يفرقن يف �ملعاملة »، » �أ�سعر �أن و�لدي كثر� 
م���ا يق�س���و�ن عل���ى »، » يف طفولتي كانت �أ�سرتي. تنهرين كث���ر� »، » �أنا �أحب �أمي لكن. 
ه���ي م����س بتحبني »، » �أنا على ��ستعد�د لأن �أقوم باأي �سيء ين�سيني ذلك �لوقت �لذى. 
ق�سي فيه على و�لد�ي »، كما ظهر عدم توفر �ملناخ �لعاطفي و�لتفاعل �ل�سفي و�سمات 
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�ملعلم، �أو �ملعلمة �ملحفزة للم�ساركة، وعدم توفر �لبيئة �ل�سفية �لنف�سية �مل�ساندة �لتى 
ت�ساع���د �حلال���ة عل���ى �لتخلي ع���ن �خلوف �ملدر�س���ي و�لإقد�م عل���ى �مل�سارك���ة �ل�سفية، 
و�ل���ذي ظه���ر بو�سوح يف �لإحجام و�سع���ف �مل�ساركة يف �لأن�سط���ة �ل�سفية، كما تك�سفه 
��ستجابة �حلالة على �ختبار تكملة �جلمل » ل�ساك�س » كالتايل » لو �أنني كنت �مل�سئول 
�لأول بالف�س���ل جلعل���ت �لدرجة على �لختبار �لتح�سيل���ي فقط »، » يف عملي �أنا �أكر 
م���ا �أك���ون �ن�سجاما مع �أفر�د ل �أعرفه���م »، » �أعتقد �أن عندي �لقدرة علي. �إيقاع �لأذي 
»، »�ساأك���ون يف �سع���ادة تامة �إذ� �سربت زميلي »، » يف �ملدر�سة �ملدر�سون �لذين در�سو� يل 
ك���ان �أول م���ره �أ�سوفه���م »، » �أكر �أ�سدقائي ل يعلمون �أين �أخاف من �أن ي�ساألني �ملعلم 
»، » �أنا ل �أحب �لنا�س �لذين. يركزون على �أخطائي »، » كنت فيما قيل. كثر �لعدو�ن 
�ل�سف���ي »، » �أظ���ن �أن معظ���م �لبن���ات. �أ�سط���ر م���ن �لأولد »، » �إن ه���وؤلء �لذين ��ستغل 
معه���م ي�سخ���رون م���ن كثر� »، » �أك���رب نقطة �سعف عندي هي قل���ة �لتفاعل �ل�سفي »، 
» �ل�س���يء �ل���ذى �أطم���ح له �سر�. هو تك�سر �أثاث �لف�س���ل »، » عندما �أرى رئي�سي قادما 
�أحتدث عليه مبا يكره »، » بودي لو تخل�ست من �خلوف من �ملناق�سة �حلرة بالف�سل 
»، » عن���د �إ�س���د�ر �لأو�مر للغر �نا �أعمل نف�سي م����س هنا »، » ت�سرين خماويف �حيانا. 
وجتعلن���ي �ألت���زم �ل�سمت »، » عندم���ا ل �أكون بني �أ�سدقائي. �أ�سع���ر بالفرح »، » �لنا�س 
�لذين ي�ستغلون معي عادة �أنانيني »، كما قد تعود �سعف م�ساركة �حلالة يف �لأن�سطة 
�ل�سفية �إىل �نتقال �حلالة �إىل مدر�سة جديدة وتعامل مع معلم جديد وزمالء جدد، 
ويت�سح ذلك يف قوله » يف �ملدر�سة �ملدر�سون �لذين در�سو� يل كان �أول مره �أ�سوفهم »، 
» كان���ت �أك���رب غلطة �رتكبته���ا �أن تركت مدر�ستي �لقدمية »، » �أ�سو�أ ما فعلت يف حياتي 
�أن قبلت �لتحويل لهذه �ملدر�سة ».، كما �أن �مل�سكلة �ل�سلوكية �ل�سفية �لتي ك�سف عنها 
�لختب���ار وه���ي �ل�سل���وك �لعدو�ين �ل�سفي تعت���رب م�سكلة �سفية كب���رة �إذ� ما قورنت 

بالدخول و�خلروج بدون �إذن، �أو �لتجو�ل د�خل �لف�سل.

ثانيا مناق�سة نتائج الدرا�سة االإكلينيكية وتف�سريها
 ق���ام �لباح���ث بالك�سف عن �حلقائ���ق �ملتعلقة بدينامي���ات �مل�ساركة يف �لأن�سطة 
�ل�سفية، من خالل ر�سم �سورة �كلينيكية عن �لبناء �لنف�سي لدى �لطالب �مل�ساركني 
يف �لأن�سط���ة �ل�سفي���ة، و�لوق���وف عل���ى دور �ل�سغ���وط �لأ�سرية و�ملدر�سي���ة و�ملتغر�ت 
�لوجد�ني���ة و�حلاج���ات �لنف�سية و�ل�سر�عات �لتى تقف ور�ء �سع���ف �مل�ساركة �ل�سفية 
له���وؤلء �لطالب وخ�سائ�سهم �لنف�سية، ومن خالل در��سة �كلينيكية متعمقة لبع�س 
�حلالت �لطرفية و�لتى ح�سلت على �أعلى درجات يف مقيا�س �مل�ساركة �ل�سفية و�لتي 
ح�سل���ت �أي�س���ا عل���ى �أقل �لدرج���ات يف �ملقيا����س من �لذك���ور و�لإناث به���دف �حل�سول 
عل���ى م���ادة �إ�سافية تزيد من فهمنا لطبيعة �لعالق���ة �لتفاعلية بني �حلالت مو�سوع 
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�لدر��س���ة و�ملحيط���ني ب���ه، وكي���ف ميك���ن �أن تك���ون هذه �لعالق���ة يف كثر م���ن �لأحيان 
عامال حيويا يف زيادة، �أو �سعف �مل�ساركة �ل�سفية.

 وبع���د �إج���ر�ء �لتحليل �لفردي للحالت���ني �للتني ح�سلتا على �أعلى درجتني يف 
مقيا�س �مل�ساركة �ل�سفية وهما �أنثي وذكر، و�حلالتني �للتني ح�سلتا على �أقل درجتني 
يف مقيا����س �مل�سارك���ة �ل�سفي���ة وه���م �أنثي وذك���ر �أي�سا. �ت�سح���ت �ل�س���ورة �لإكلينيكية 
ل�سخ�سي���ة �لطالب مرتفعي ومنخف�سي �مل�سارك���ة �ل�سفية، وقد ك�سفت تلك �ل�سورة 
ع���ن �لدينامي���ات �مل�سبب���ة للم�سارك���ة �ل�سفي���ة لديه���م و�ملتمثل���ة يف �أ�سالي���ب �ملعامل���ة 
�لو�لدي���ة، و�أ�سالي���ب معامل���ة �ملعلم���ني، و�ملن���اخ �ل�سف���ي، و�إ�سب���اع �حلاج���ات �لنف�سية، 
و��ستخ���د�م ميكانيزم���ات �لدف���اع �لال�سعوري���ة، و�مل�سارك���ة �لوجد�ني���ة، و�خل�سائ����س 

�لنف�سية.

 و�أو�سحت �ل�سورة �لإكلينيكية �لعو�مل �لنف�سية �ملرتبطة ب�سخ�سية �لطالب 
�مل�سارك���ني يف �لن�سط���ة �ل�سفي���ة، وم���دى م�ساهمته���ا يف ر�سم �س���ورة �إكلينيكية للبناء 

�لنف�سي لدى هوؤلء �لطالب على �لنحو �لتايل:

1- �سورة الذات 
 م���ن خ���الل ت�سخي����س �حلالت �لأرب���ع �ت�سح �أن هن���اك �أكر م���ن عامل يقف 
ور�ء زي���ادة، �أو نق����س �مل�سارك���ة �ل�سفية لدى ه���وؤلء �لطالب مث���ل �لتما�سك �لأ�سري 
مقاب���ل �لتفك���ك �لأ�س���رى، زي���ادة �لتفاع���الت �لجتماعي���ة مقاب���ل نق����س �لتفاع���الت 
�لجتماعية، �أ�ساليب �لتن�سئة �ل�سحيحة مقابل �أ�ساليب �لتن�سئة �خلاطئة، ممار�سات 
�ملعلمني �ل�سحيحة مقابل ممار�ستهم �خلاطئة، �لتعامالت �ل�سفية �لبينية، م�ستوى 
�مل�سك���الت �ل�سلوكي���ة �ل�سفي���ة، مم���ا يرتتب علي���ه تفاعل ه���ذه �لدينامي���ات جمتمعة 

لتكون نو�ة لزيادة، �أو �سعف �مل�ساركة �ل�سفية.

 فا�ستجاب���ات �حل���الت �لأربع���ة تك�س���ف ع���ن �أن �مل�سارك���ة �ل�سفية ل���دى هوؤلء 
�لطالب، فالطالب �ملقدم على �مل�ساركة يف �لأن�سطة �ل�سفية ي�سعر �أنه يعي�س يف عامل 
ي�سب���ع رغبات���ه وحاجاته، وي�سعره بذ�ته، لذ� يقبل على �مل�ساركة يف �لأن�سطة �ل�سفية، 
بعك����س �لطال���ب �ملحج���م عن �مل�سارك���ة يف �لن�سطة �ل�سفي���ة فاإنه ي�سعر �أن���ه يعي�س يف 
ع���امل يحرم���ه من �إ�سباع رغبات���ه وحاجاته، وي�سعره بالنق�س، ل���ذ� فهو يو�جه �لبيئة 
من حوله بانتهاج �أ�ساليب عدو�نية يف �أغلب �لأحيان للتعبر عن نق�سه كحل منا�سب 
م���ن وجه���ة نظ���ره، مث���ل عمل �ملقال���ب وتدب���ر �ملكائ���د لإحل���اق �لأذي بالآخرين؛ لذ� 

يحجم عن �مل�ساركة يف �لأن�سطة �ل�سفية.
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 �إن �سعور �لطالب �ملحجم عن �مل�ساركة يف �لأن�سطة �ل�سفية بالنق�س و�لدونية 
يخل���ق من���ه �سخ�سي���ة خامل���ة لي�س لديه���ا �لرغبة يف �مل�سارك���ة، وعدو�ني���ة، وعالقتها 
م�سطرب���ة بالآخري���ن، وف�س���ل �ل���ذ�ت يف ح�سم �ل�سر�ع م���ع �لو�قع هو بد�ي���ة تفككها. 
فق���د ت�سل���ك �لذ�ت للتعبر عن عدم �لرغب���ة يف �مل�ساركة �ل�سفية �لجتاه نحو �خلارج 
يف �س���ورة �سل���وك عدو�ين �سفي جتاه �لآخرين وممتلكاته���م، و�إذ� ما ف�سل �لطالب يف 
�لتعبر عن عدم رغبته يف �مل�ساركة �ل�سفية خارجيا فاإن �ملوقف ينتهي به �إىل تدمر 

�لذ�ت. 

 ولق���د حاول���ت “ �لأن���ا “ يف �حلالتني �للت���ني كانتا �أقل م�ساركة �سفية يف جمع 
�ست���ات ذ�تهم���ا �ملمزق���ة با�ستخ���د�م بع����س ميكانيزم���ات �لدفاع مث���ل �لنق���ل، �لتربير، 
�لع���دو�ن، �لنكو����س، و�لإ�سق���اط، و�لكب���ت لك���ي تبع���د ع���ن نف�سهم���ا خم���اوف �لو�ق���ع 
وتهديد�ته، وقد �ت�سح ذلك يف تكملة �جلمل للحالة �لثالثة رقم )6، 17، 18، 19، 25، 
39، 42، 44،51، 57(، ويف �حلال���ة �لر�بع���ة رق���م 3،6،12،14،15،17،18 ،19،25،27،28،34 

،39،47،59(، وهكذ� كانت �لأنا �ملمزقة يف و�سع م�سطرب بني �لهو و�لآنا �لأعلى.

2- �سورة االأب
 لق���د ك�سف���ت بيان���ات �ملقابل���ة �ل�سح�سي���ة و��ستجاب���ات �حلالت���ني �لأويل عل���ى 
�ختب���ار �ساك�س لتكملة �جلمل رق���م )1،11،12،27،46،57( و�لثانية على نف�س �لختبار 
رق���م )1،9،16،27،46،57(، و�لدرج���ة �لت���ى ح�س���ال عليها يف مقيا����س �مل�ساركة �ل�سفية 
�حلال���ة �لأويل )72(، و�لثاني���ة )58( �أن �لعالقة بالو�ل���د م�ستقرة، ولتوجد خالفات 
ب���ني �لو�لدين و�حلالتني يف ��ستقر�ر عائلي، حيث ت�سعر �حلالتان بالتقبل و�لهتمام 
م���ن �لو�ل���د و�لأب د�ئ���م �حل���و�ر و�لنقا����س لهم���ا، �لأم���ر �ل���ذي جعلهما يقدم���ان على 
�مل�سارك���ة �ل�سفي���ة بكثاف���ة عالية، بينم���ا ك�سفت بيان���ات �ملقابلة �ل�سخ�سي���ة و��ستجابة 
�حلالة �لثالثة على �ختبار �ساك�س لتكملة رقم)1،12،14،16،27 ،29،30،31،39،46،57(، 
و��سجابة �حلالة �لر�بعة رقم )1،12،15،16،2 7،31،39،46( و�لدرجة �لتى ح�سال عليها 
يف مقيا����س �مل�ساركة �ل�سفية �حلالة �لثالث���ة )50(، و�لر�بعة )32( وجود خالفات بني 
�لو�لدين يف �أ�سلوب معاملة �لبناء، وقد يكون �لو�لد يف كثر من �لأحيان �سببا فيها، 
فافتقدت �حلالتان �إىل �ل�ستقر�ر �لأ�سري، حيث �أن �لطالب �سعيف �مل�ساركة �ل�سفية 
يت�س���م بالغ�س���ب و�لتوتر وع���دم �ل�ستقر�ر نتيجة مل���ا يتعر�س له م���ن معاملة و�لدية 
خاطئ���ة و�إح�سا�س بالنق�س و�لدونية �لأمر �لذى يجعله عر�سة للم�سكالت �لنف�سية، 
وتزد�د حدة هذه �مل�سكالت عندما ي�سعر بالنبذ و�لرف�س، وعدم �إ�سباع حاجاته، وكان 
رد فعل �حلالتني �لثالثة و�لر�بعة لهذ� �لأ�سلوب �لذي يتبعه �لأب هو حماولة �إحلاق 

�لأذي بالأب يف �سورة �لآخرين حتي يفرغ �سحنته �لنفعالية جتاهه.
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3- �سورة االأم
 لق���د �أ�س���ارت ��ستجاب���ات �حلالت���ني �لأويل و�لثاني���ة �إىل �أن �س���ورة �لأم كان���ت 
عادل���ة يف معامل���ة �لأبناء، ومت و�سعها مو�سع �لعطف و�حلنان ودلت على ذلك بيانات 
��ستمارة �ملقابلة �ل�سخ�سية، و��ستجابات �حلالتني على �ختبار �ساك�س لتكملة �جلمل، 
كم���ا يف �جلم���ل رقم )14،29،44،45،59(، �لأمر �لذى يجعل �لبن يف تو�زن نف�سي �أمام 
�إ�سباع �لأم حلاجات �بنها للعطف و�حلنان، مما يدفعه �إىل �مل�ساركة بكثافة يف �لأن�سطة 
�ل�سفي���ة، كم���ا �أ�س���ارت ��ستجابات �حلالت���ني �لثالثة و�لر�بع���ة �إىل �أن �س���ورة �لأم �لتى 
كان���ت غ���ر عادلة يف معاملة �لأبناء، ومت و�سعه���ا مو�سع �لتهديد و�حلرمان )�أ�سلوب 
�لق�س���وة و�لإهم���ال( ودل���ت على ذلك بيانات ��ستم���ارة �ملقابلة �ل�سخ�سي���ة، و��ستجابات 
�حلالتني على �ختبار �ساك�س لتكملة �جلمل، كما يف �جلمل رقم )14،29،44،59( �لأمر 
�لذى يجعل �لأبن يفقد تو�زنه �لنف�سي �أمام ت�سرفات �لأم جتاه �حلالت وي�سبب لها 
�لقلق �لناجت عن �حلرمان و�خلوف من فقد�ن �حلب و�لأمان، وما يتبعه من م�ساعر 

�لوحدة �لنف�سية وفقد�ن �ل�سند، و�سعف �مل�ساركة يف �لأن�سطة �ل�سفية.

4- �سورة املعلم والزمالء
 لق���د ك�سف���ت بيان���ات �ملقابل���ة �ل�سخ�سي���ة و��ستجاب���ات �حلالت���ني �لأويل عل���ى 
�ختب���ار �ساك����س لتكملة �جلم���ل رق���م )21،28،36،48،4( و�ملتعلقة ب�س���ورة �ملعلم، ورقم 
)13،18،22،24،47،53( و�ملتعلق���ة ب�س���ورة �لزم���الء، و�لثانية على نف����س �لختبار رقم 
)1،9،16،27،46،57( و�ملتعلق���ة ب�س���ورة �ملعل���م، ورق���م )4،18،21،36،38،47( و�ملتعلق���ة 
ب�س���ورة �لزم���الء، و�لدرج���ة �لت���ى ح�سلت عليه���ا �حلال���ة �لأويل يف مقيا����س �مل�ساركة 
�ل�سفية )72(، و�لثانية )58( �أن عالقة �حلالتني باملعلم و�لزمالء م�ستقرة، ولتوجد 
خالف���ات بينهم���ا و�ملعلم و�لزمالء و�حلالتني يف ��ستقر�ر �سفي، حيث ت�سعر �حلالتان 
بالتقب���ل و�لهتم���ام من �ملعلم و�لزمالء، وهم���ا د�ئما �حلو�ر و�لنقا����س معهما، �لأمر 
�لذي جعلهما يقدمان على �مل�ساركة �ل�سفية بكثافة عالية، بينما ك�سفت بيانات �ملقابلة 
�ل�سخ�سي���ة و��ستجاب���ات �حلالت���ني �لثالثة على �ختب���ار �ساك�سرق���م)4،21،36،37،48(، 
�لزم���الء،  ب�س���ورة  �ملتعلق���ة   )3،17،22،28،38،53( ورق���م  �ملعل���م،  ب�س���ورة  و�ملتعلق���ة 
و�لر�بع���ة عل���ى نف����س �لختب���ار رق���م )4،21،28،36،48( �خلا�س���ة ب�سورة �ملعل���م، ورقم 
)13،18،22،24،47،53( �حلا�سة ب�سورة �لزمالء و�لدرجة �لتى ح�سلت على �حلالتني 
يف مقيا�س �مل�ساركة �ل�سفية، �حلالة �لثالثة )50(، و�لر�بعة )32(، وجود خالفات بني 
�حلالت���ني و�ملعل���م و�لزمالء يف �أ�سلوب �ملعاملة، وقد يك���ون �ملعلم يف كثر من �لأحيان 
�سببا فيها، فافتقدت �حلالتان �إىل �ل�ستقر�ر �ل�سفي، �لأمر �لذي جعلهما يحجمان عن 
�مل�ساركة �ل�سفية، نتيجة �لح�سا�س بالنق�س و�لدونية لالإهمال و�لتفرقة و�لنقد من 
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�ملعلمني، و�ل�سخرية و�لتهكم من �لزمالء، مما خلق ثنائية وجد�نية بد�خل �حلالتني، 
و�ت�س���م �سلوكهما بالتوتر و�حلركة �ل�سلبي���ة، وعدم طاعة �لأو�مر، و�لعدو�ن �ل�سفي.

)-�سورة البيئة
 �إن �لنظرة �لتى تر�سمها �حلالت �لأربعة للبيئة، هي �متد�د ملا �سبق �أن ر�سموه، 
بد�ية من �سورة �لذ�ت، مرور� ب�سورة �لأب و�لأم، و�سول ل�سورة �ملعلم و�لزمالء، هي 
�مل�ساع���ر و�لجتاه���ات �لإيجابية نحو �لبيئة �لتى تعت���رب م�سدر �أمن �أ�سري ومدر�سي، 
كم���ا تك�سف���ة ��ستجابات �حلالت���ني �لأويل و�لثانية على �ختبار �ساك����س لتكملة �جلمل 
رق���م )12،13،18،21،27،30،45،60،42،57،58(، و�مل�ساع���ر و�لجتاه���ات �ل�سلبي���ة نح���و 
�لبيئ���ة �لت���ى ته���دد �أمنهم �لأ�س���ري و�ملدر�سي، �س���و�ء كانت �لبيئة �ل�سري���ة �لتى يحيا 
�لف���رد يف نطاقه���ا، �أم �لبيئة �ملدر�سية �لتى تنا�سبه �لعد�ء وت�سعره بالدونية. وهذ� ما 
ك�سفت���ه ��ستجاب���ات �حلالتني �لثالثة و�لر�بعة على �ختب���ار �ساك�س لتكملة �جلمل رقم 

 )28،30،33،49،60، 12،13،21،27(

 كم���ا ت�س���ور ��ستجاب���ات �حلالت���ني �لثالث���ة و�لر�بع���ة بع���د تف�سره���ا، �لع���امل 
�خلارج���ي عل���ى �أن���ه عامل ع���دو�ين يحرمه���م م���ن �لتع���اون و�مل�ساركة، ول يهت���م بهم، 
ول يعره���م �لهتم���ام، مما دف���ع باحلالتني �إىل �لت�سدي لذل���ك �لعامل بالعزوف عن 

�مل�ساركة �ل�سفية، و�نتهاج �سلوك عدو�ين �سفي جتاه �لآخرين. 

6-ميكانيزمات الدفاع 
 م���ن خ���الل ��ستجابات �حلالتني �لثالثة و�لر�بع���ة يت�سح �أن �ن�سغال �لو�لدين 
ع���ن �إ�سب���اع حاجات �لأبن���اء �لنف�سية و�ملادي���ة، �ساعد على ظهور �لع���دو�ن �لذى جلاأت 
�حلالت���ان �إلي���ه، م���ن خالل ��ستخ���د�م ميكانيزم���ات دفاعي���ة مثل �ل�سق���اط كحيلة ل 
�سعوري���ة تل�سق من خاللها نقائ�سهم���ا بالآخرين، وهو و�سيلة لإنكار هذه �لعيوب، �إذ 
�أ�سقط���ت �سع���ف م�ساركتها �ل�سفية يف تكملة �جلم���ل ل�ساك�س، و�لكبت من خالل عدم 
�لتنفي�س لل�سحنات �لتى ت�سببها �ملمار�سات �خلاطئة للو�لدين وللمعلمني، و�لنكو�س 
كم���ا يف تعب���ر �حلالتني “” ع���ن �لرغبة يف �لرجوع للطفولة �ملبك���رة لإ�ستدر�ر حنان 
وعط���ف �لو�لدي���ن “، و�لع���دو�ن كم���ا يف “ �سلوكي���ات �لع���دو�ن �ل�سفي جت���اه �لزمالء 
وممتكاته���م وجت���اه �ملمتلكات �ل�سفية، و�لتربير كما يف �لعبار�ت رقم )19،21،28،30(، 
مم���ا �سح���ن �ل���ذ�ت �لتى ظهرت على �ل�سط���ح على م�ستوى �ل�سع���ور، وترجمت ذلك يف 
�س���ورة �سل���وك عدو�ين �سف���ي �إما موجه نحو �ل���ذ�ت، �أو نحو �لع���امل �خلارجي، ويعد 
ذل���ك دلي���الً عل���ى �سع���ف �لآنا وف�سله���ا يف �لإع���الء و�لت�سام���ي بامل�سارك���ة يف �لأن�سطة 

�ل�سفية. 
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مدى االتفاق واالختالف بني نتائج الدرا�سة الو�سفية واالكلينيكية
 �تفق���ت نتائ���ج �لدر��س���ة �لإكلينيكية مع نتائ���ج �لدر��سة �لو�سفي���ة على وجود 
ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ا يف مقيا����س �مل�سارك���ة �ل�سفي���ة ب���ني �جلن�س���ني ل�سال���ح 
�لذك���ور و�لإن���اث، وكذلك على �ختبار �ساك�س لتكملة �جلمل، وه���ذ� ما توؤكدة در��سات 
 Jennifer, 2006؛ Wainman, �لعن���زي، 2001؛ يو�س���ف، 2000؛ برك���ات، 2010؛ 

Khan et al, 2014 ؛Holl, E & et al, 2013 ؛2010. 

 و�تفق���ت �لدر��ست���ان عل���ى �أنه ميكن تف�س���ر �لفروق يف �مل�سارك���ة �ل�سفية بني 
�جلن�سني ل�سالح �لإناث لأ�سباب ف�سيولوجية تتعلق بكون �لإناث �أ�سرع منو� ون�سجا، 
و�أنه���ن �أك���ر د�فعي���ة نح���و �لدر��س���ة و�لتعلم �سعي���ا لتحقيق �ل���ذ�ت ورغب���ة يف �لتفوق 

�لدر��سي.

 كم���ا �أن توقع���ات �ملجتمع و�لو�لدين للذك���ور �أن يكونو� منطلقني وعدو�نيني، 
يف ح���ني �لبن���ات هادئات ومتحفظات. كما تت�سق ه���ذه �لنتيجة مع �لع�سيان، و�لتمرد، 
وع���دم �لن�سب���اط، ورف����س �ل�سلطة، و�مليل لال�ستق���الل، و�إثبات �ل���ذ�ت �لتى هي من 
خ�سائ����س �لذك���ور، بينم���ا �لإن���اث يتمي���زن باله���دوء، و�ل���ولء، و�لنقي���اد، و�مل�ساي���رة 

و�لطاعة.

 كم���ا �أن �لف�س���ل �ملتك���رر يف �لو�س���ول �إىل م�ست���وى مقب���ول م���ن �لأد�ء �ملدر�سي 
ل ي�سب���ع حاج���ة �لط���الب ذوى �مل�سكالت �ل�سلوكي���ة �ل�سفية، فتن�س���اأ م�ساعر �لدونية، 
و�لعج���ز، وع���دم �لكفاءة، و�حل�سا�سية �لعالية للنق���د و�لتقييم، فيكون �لرف�س تعبر� 
ع���ن �حلاج���ة لتجن���ب �مل�ساركة يف �لأن�سط���ة �ل�سفية، �أو ق���د يكون عدم قي���ام �لطالب 
بالن�س���اط �ل�سف���ي عندما يطل���ب منه �ملعلم �سك���الً من ��سكال ��سط���ر�ب �لعالقة مع 

معلميه.

 وق���د ترج���ع �لف���روق يف �مل�سارك���ة �ل�سفي���ة ل�سالح �لإن���اث �إىل �سك���ل �مل�ساركة 
�ل�سفي���ة. فم�سارك���ة �لإناث مرئية كالتح���دث و�ملناق�سة و�إب���د�ء �لآر�ء، بينما م�ساركة 
�لذك���ور غ���ر مرئية كالتفك���ر، وربط �ملعلوم���ات �لتى تدور يف �أذه���ان �لطالب و�لتى 

ي�سعب على �ملعلم روؤيتها وتقييمها.

 وق���د يك���ون من���ط �لت�س���ال وحيد �لجتاه ب���اأن ير�س���ل �ملعلم ما ي���ود قوله، �أو 
نقله �إىل �لطالب، ولي�ستقبل منهم، فياأخذ �لطالب منه موقفا �سلبيا بعدم �مل�ساركة، 

ومن هنا فاملعلم قد ميار�س دور� �سلبيا، �أو �إيجابيا نحو �مل�ساركة �ل�سفية.
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 وق���د ترج���ع �لف���روق �إىل �لبيئة �ل�سفية �لنف�سية �لتى ت�س���ود �لغرفة �ل�سفية 
�أثن���اء �لأن�سط���ة �ل�سفي���ة، ومايرتب���ط بها من تفاعل م���ع �ملعلم، وتفاع���ل �لطالب مع 
�لطال���ب، وتفاع���ل �لطال���ب و�ملعل���م، �إنه���ا �للحظ���ة �لت���ى ين�سج���م فيه���ا �لطال���ب م���ع 

�لأن�سطة �ل�سفية.

 وق���د ترج���ع �لف���روق �إىل �لثنائي���ة �لوجد�نية �لت���ى وجدت بد�خ���ل �حلالتني 
�لثالث���ة و�لر�بع���ة كرد فعل نف�سي لالإح�سا�س بالدوني���ة و�لعجز يف �ملحيطني �لأ�سري 
و�ملدر�س���ي، وذل���ك بر�سم �سورة �سلبية لبناء �لأ�س���رة و�ملدر�سة، حيث ي�سوبهما �لتفكك 
وع���دم �مل�سارك���ة �لوجد�ني���ة، و�لت���ى ت�سب���ح تهدي���د� لأم���ن �حلالت���ني و��ستقر�رهم���ا 

�لنف�سي.

 وق���د ترج���ع �لف���روق ل�سعف �لأنا و�ل�س���ر�ع �لذي تقع في���ه ب�سبب عقاب �لأب 
وق�سوته من ناحية، وحبه له من ناحية �أخري، �لأمر �لذى يدفع بها �إىل نقل �ل�سر�ع 

لالآخرين، و�لتعبر عنه يف �سورة �سلوك عدو�ين �سفي.

التو�سيات
يف �سوء �لنتائج �لتى مت �لتو�سل �إليها يو�سي �لباحث بالآتي:

اأوال: ت�سم���ني �ملناهج بالأن�سطة �ل�سفية مبا يع���زز وينمي �ل�سلوكيات �لإيجابية لدى 
�لطالب.

ثاني�ا: �أتب���اع �ملعلمني لالإجر�ء�ت و�لأ�سالي���ب �لنف�سية و�لرتبوي���ة ملو�جهة �مل�سكالت 
�ل�سلوكية �ل�سفية وفيما يلي بع�س �حللول �ملقرتحة:

�إن �لطالب �لذي يعجز عن �لتح�سيل �لدر��سي ي�سعى نحو جذب �نتباه �ملعلم ( 1)
و�لط���الب �لآخري���ن عن طري���ق �سلوكه �ل�سي���ئ و�ملزعج وميك���ن �أن تعالج هذه 
�مل�سكلة بتوزيع �لنتباه �لعادل بني �لطالب حتى ي�ستطيع �ملعلم �إر�ساء طالبه 

�إن ��ستخ���د�م �لعق���اب ب�سكل خاطئ وغر جمد يوؤدي �أي�سا �إىل ظهور �ل�سلوك ( 2)
�مل�سكل 

�إن ع���دم مالءم���ة �لن�ساط���ات �لتعليمي���ة مل�ست���وى �لطال���ب ي���وؤدي �إىل ع���زوف ( 3)
�لتالميذ عن �مل�ساركة �ل�سفية.

�إن �لإحب���اط �لد�ئم و�مل�ستمر وغياب �لطماأنينة و�لأمن �لنف�سي و�لجتماعي ( 4)
ي���وؤدي �إىل ظه���ور �ل�سلوكيات �لال�سوي���ة د�خل غرفة �ل�س���ف، و�نت�سار�لعدوى 

�ل�سلوكية بتقليد �لطالب لزمالئهم.
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�إن �إثاب���ة �ل�سل���وك �ملرغ���وب في���ه ف���ور� يزيد م���ن �مل�سارك���ة �ل�سفي���ة ويحافظ ( 5)
عل���ى �لنظ���ام د�خل �لف�سل �لدر��س���ي، و�أن عدم �إثابت���ه، �أو تاأخره مينع ظهور 

�ل�سلوك �ملرغوب فيه، �أو يوؤخره.
�إ�سعار �لتالميذ بامل�سئولية �لذ�تية عن �لن�سباط �ل�سفي. كلها �أ�ساليب ميكن ( 6)

�أن تقلل، �أو حتد من حدوث �ل�سطر�بات �ل�سلوكية د�خل �ل�سف �لدر��سي. 
�إن �لطالب �لذي يعجز عن �لتح�سيل �لدر��سي ي�سعى نحو جذب �نتباه �ملعلم ( 7)

و�لط���الب �لآخري���ن عن طري���ق �سلوكه �ل�سي���ئ و�ملزعج وميك���ن �أن تعالج هذه 
�مل�سكلة بتوزيع �لنتباه �لعادل بني �لطالب حتى ي�ستطيع �ملعلم �إر�ساء طالبه 

�إن ��ستخ���د�م �لعق���اب ب�سكل خاطئ وغر جمد يوؤدي �أي�سا �إىل ظهور �ل�سلوك ( 8)
غر �ملرغوب فيه. 

�إن ع���دم مالءم���ة �لأن�ساط���ة �لتعليمي���ة مل�ست���وى �لطال���ب ي���وؤدي �إىل ع���زوف ( 9)
�لتالميذ عن �مل�ساركة �ل�سفية.

�لنف�س���ي ( 10) و�لأم���ن  �لطماأنين���ة  وغي���اب  و�مل�ستم���ر  �لد�ئ���م  �لإحب���اط  �إن 
و�لجتماع���ي ي���وؤدي �إىل ظه���ور �ل�سلوكي���ات �لال�سوي���ة د�خ���ل غرف���ة �ل�س���ف، 

و�نت�سار�لعدوى�ل�سلوكية. 
�إن �إثاب���ة �ل�سل���وك �ملرغ���وب في���ه فورً���ا يزيد م���ن �مل�سارك���ة �ل�سفي���ة ويحافظ ( 11)

عل���ى �لنظ���ام د�خل �لف�سل �لدر��س���ي، و�أن عدم �إثابت���ه، �أو تاأخره مينع ظهور 
�ل�سلوك �ل�سفي �مل�سكل 

كم���ا يو�س���ي �لباح���ث باإع���د�د بر�م���ج �إر�سادي���ة وعالجي���ة للحد م���ن، �أو عالج ( 12)
�ل�سطرب���ات �ل�سلوكية �ل�سفية، وبر�م���ج �إر�سادية لتعديل �جتاهات �لتالميذ 

نحو �لأن�سطة �ل�سفية مما يحقق تو�فقهم �لنف�سي و�ملدر�سي.
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ملخ�ص البحث:
ه���دف �لبح���ث للك�س���ف ع���ن فعالي���ة برنام���ج �سلوك���ي يف خف�س ح���ده �ل�سمت 
�لختي���اري وتنمي���ة �لكفاءة �لجتماعي���ة لدى تالميذ �ملرحل���ة �لبتد�ئية، وقد بلغت 
عين���ة �لدر��س���ة )6( طالب تر�وحت �أعمارهم ما ب���ني )6-8( �سنو�ت، مبتو�سط عمري 
)7.2( �سن���و�ت، ومت �إع���د�د مقيا����س �ل�سم���ت �لختي���اري لالأطفال كما يدرك���ه �لآباء. 
�إعد�د (Bergman et al., 2001) )ترجمة: �لباحث(، ومقيا�س �ل�سمت �لختياري 
لالأطفال كما يدركه �ملعلمني �إعد�د (Bergman et al,2001) )ترجمة: �لباحث(، 
وقائم���ة �لكف���اءة �لجتماعية لالأطف���ال كما يدركه �لآباء و�ملعلم���ني )�إعد�د �لباحث(، 
ومقيا�س �ستانفورد بينية للذكاء )�ل�سورة �لر�بعة( )تقنني حنورة، 2003(، و�لربنامج 
�ل�سلوك���ي لالأطفال )�إعد�د /�لباحث(، و�أ�سف���رت نتائج �لدر��سة عن وجود فروق د�لة 
�إح�سائيً���ا ب���ني متو�سط���ي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبية عل���ى مقيا����س �ل�سمت 
�لختي���اري و�لكف���اءة �لجتماعية )كما يدركه �لآباء و �ملعلم���ني( يف �لقيا�سني �لقبلي 
و�لبع���دي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي، ول توجد فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطي رتب 
درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبية عل���ى مقيا�س �ل�سم���ت �لختياري �لكف���اءة �لجتماعية 

)كما يدركه �لآباء و �ملعلمني( يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي. 
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The effectiveness of a behavioral program in the 
reduction of the Selective Mutism for the development 
of social competence among primary school students

The study aimed to detect the effectiveness of a behavioral 
program to reduce Selective Mutism and the development of social 
competence among primary school students, reached the study 
sample (6) students ages ranged from (6-8) years, with an average 
age (7.2 years), were prepared scale Selective Mutism for children 
as parents realize. Preparation (Bergman et al, 2003) Translation 
(researcher), and Selective Mutism for children as teachers realize 
preparation (Bergman et al, 2001) Translation (researcher), and a list 
of social competence for children as parents and teachers realize. 
(Prepared by the researcher), scale Stanford of intelligence (fourth 
image). (rationing Hnor, 2003), behavioral program for children 
(Setup / researcher), and resulted in the results of the study about 
the presence of statistically significant differences among the 
middle ranks of the experimental group on a scale Selective Mutism 
and social competence as realize by parents and teachers ) in two 
measurements pre and post in favor of telemetric, and there are no 
statistically significant differences between the average scores of 
the experimental group arranged on a scale Selective Mutism social 
competence as realize by parents and teachers) in two measurements 
and dimensional iterative. 
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مقدمة البحث:
تع���د مرحل���ة �لطفول���ة م���ن �أه���م مر�حل �لنم���و؛ فهي مرحل���ة �لبن���اء �لفعلي 
لل�سخ�سي���ة، ففيه���ا يق���ل �عتماد �لطفل على �لكب���ار ويزد�د �عتماده عل���ى نف�سه، ويتم 
فيه���ا �لنتق���ال م���ن بيئة �ملن���زل �إىل بيئة �حل�سان���ة، حيث يبد�أ يف �لتفاع���ل مع �لبيئة 
�خلارجي���ة �ملحيط���ة به )عبد �لرحم���ن، 1998، �س. 687(؛ فينمو فيه���ا �لطفل نف�سيًا 
و�جتماعي���ا وعقليً���ا وج�سمانيًا، حيث �أن �لإن�س���ان كل ل يتجز�أ وما يوؤثر يف جانب من 

جو�نب منوه يكون له �آثاره �لبعيدة يف �جلو�نب �لأخرى )�إبر�هيم، 2008(.

ويع���د �لنم���و �لجتماعي م���ن �أهم مظاهر �لنم���و؛ لأنه يتيح للطف���ل �لفر�سة 
لفه���م �لع���امل �لذي يعي�س فيه، وبالتايل يتوقف جناح هذ� �لنمو على �كت�ساب �لطفل 
للخ���رب�ت �حلياتي���ة �ملختلف���ة �لت���ي ت�ساعده عل���ى �كت�س���اب خ�سائ�س �لنم���و �لأخرى 

)�سادق؛ و�أبو حطب، 1990، �س. 307(.

ويت�سم �لنمو �لجتماعي يف مرحلة �لطفولة بات�ساع عامل �لطفل وزيادة وعيه 
بالأ�سخا����س و�لأ�سي���اء، وي���زد�د �ندماج���ه يف كث���ر م���ن �لأن�سطة فه���و يتعلم �جلديد 
و�ملتنوع من �لكلمات و�ملفاهيم و�لأفكار، ومير بخرب�ت جديدة من �لعاملني �لفيزيائي 

.)Thomas, & Metz, 2004و�لجتماعي )حممد، 2003، �س. 78 ؛

 غ���ر �أن ق�سمً���ا م���ن �لأطف���ال يو�جه���ون �سعوب���ات وم�سك���الت ت�سب���ب له���م 
��سطر�ب���ات نف�سي���ة توؤث���ر تاأثرً���ا خطرً���ا عل���ى م�ستقبله���م وحياته���م، ومتنعهم من 
�لتو��س���ل م���ع �لآخري���ن و�لعي�س بطريق���ة طبيعية وم���ن �أبرز هذه �مل�سك���الت م�سكلة 
 (Black & Uhde, 19992; Kumpulaine et al., ”لختي���اري� “�ل�سم���ت 

 1998; Vecchio, 2003, p. 2)

 ويع���رف �ل�سمت �لختي���اري Selective Mutism باأنه: “عدم �لتحدث يف 
مو�ق���ف �جتماعي���ة يتوق���ع �أن يك���ون �لطفل ق���ادر�ٌ فيها عل���ى �لتحدث رغ���م �أنه يكون 
 (Dow et al., 1999; Hooper, & ”قادرً���ا عل���ى �لتح���دث يف مو�ق���ف �أخ���رى
(Linz,1992; Nowakowski et al.,2009.كما يعرف باأنه: “نوع من �لقلق، �أو 
�لره���اب �لجتماع���ي لالأطفال حيث لوحظ �أنهم يتكلمون ب�سكل طبيعي مع �ملقربون 
لهم وي�سابون بال�سمت مع �لغرباء وقد ي�ستعمل �لأطفال �لإ�سار�ت، �أو �لإمياء�ت، �أو 
 (Cunningham et al.,2004; Manassis et نظر�ت �لعيون للتعبر عما يريدون
(al., 2003. فال�سمت حالة تنتاب �لطفل يف مو�قف �جتماعية معينة بينما يتحدث 
.(American Psychiatric Association, 1994) بطالق���ة يف مو�قف �أخ���رى
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 �لأطف���ال �مل�ساب���ني بال�سم���ت �لختي���اري يبق���ون �سامت���ني، و�لبع����س منه���م 
�أخ���رى                ق���د ينط���ق بكلم���ات حم���دودة جدً���ا، بينم���ا يتكلم���ون وبطالق���ة يف مو�ق���ف 

 .(Heilman, 2006, pp.1-3)

 ويظه���ر ه���ذ� �ل�سطر�ب يف مرحل���ة ما قبل �ملدر�سة يف عمر �سنتان، ولكن يتم 
ت�سخي�س���ه عن���د دخول �لطفل �ملدر�س���ة؛ فالأعر��س ت�سبح و��سح���ة وتتمثل �أعر��سه 
�لأولي���ة يف �خلجل، و�لنطو�ئية، و�ل�سلوك �لنعز�يل، و�خلوف، و�لع�سبية، و�لغ�سب 
 (National instituteon Deafness and Other Communication

 .Disorders,2000; Schwartz & Shipon-Blum,2005)

 و�ل�سمت �لختياري لي�س حم�سورًا يف �لبيئة �ملدر�سية ولكن يالحظ ب�سورة 
�أو�س���ح يف تل���ك �لبيئ���ة �أك���ر م���ن غره���ا، ويوؤثر عل���ى �مله���ار�ت �للفظي���ة و�لتح�سيل 
 (Bergman, et al, 2002; �لأطف���ال  ل���دى  �لجتماعي���ة  و�لكف���اءة  �لأكادمي���ي 

 Jackson,et al, 2005; Justin, 2015; Oerbek et al, 2015)

 وي���زد�د �لأم���ر �أهمي���ة ب���ني �أطفال �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة، حيث �أن ن�سب���ة �نت�سار 
�ل�سم���ت �لختياري ت���زد�د �إىل حد كبر بني �أطفال �ملدر�سة �لبتد�ئية وبخا�سة �لتي 
 (Cohan, et al, 2006; Bergman, et al, عامًا )ترت�وح �أعمارهم ما بني )6-15
(Sanetti et al, 2009 ;2002 ؛ فيعانى حو�يل )1-2٪( من �لأطفال من �ل�سمت 
�لختي���اري (Davidson, 2012; Steinhausen et al., 2006)، كم���ا ج���اء عند 
(Vocchio, 2003) �أن معدل حدوث �ل�سمت �لختياري بني �لأطفال ي�ساوى )18( 
 (Elizur حال���ة، كما جاء يف در��سة كل من �إلن���زور، وبريدنك )طف���الً لك���ل )10.000
�لأطف���ال  ب���ني  �ل�سم���ت �لختي���اري  �أن مع���دل ح���دوث   and Perednik, 2003)
ي�س���اوى )38( طف���الً من �أ�سل )2010( طفالً بالوليات �ملتحدة، و�أن �لن�سبة تزد�د مع 
�لتق���دم بالعم���ر (Bergman et al., 2002).كم���ا يت�ساوى ح���دوث هذ� �ل�سطر�ب 
 (Bergman et al., 2002; Manassis et al., 2007;يف �لبن���ني م���ع �لبن���ات

.Nowakowski et al.,2009)

وهك���ذ� ف���اإن �ل�سم���ت �لختي���اري ه���و حال���ة مر�سي���ة م���ن ح���الت �ل�سطر�ب 
�لعاطف���ي و�لنفع���ايل وت�سخ����س عل���ى �أنه���ا رف�س كام���ل للكالم خ���ارج �ملن���زل، �أو مع 
�أ�سخا����س غرب���اء فيكون �سمتهم من �ختيارهم ولي�س نتيج���ة عيب خلقي، �أو ع�سوي 
(Black & Uhde,1995; Davidson, 2012, p.11) ف�س���الً ع���ن م���ا يرتك���ه 
م���ن �آث���ار �سلبية على �سخ�سيت���ه، ل�سيما لدى �أطفال �ملرحل���ة �لبتد�ئية، حيث يوؤدي 
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�ل�سم���ت �لختي���اري �إىل �سع���ور �لطف���ل بالكتئ���اب، وتدن���ى مفهوم �ل���ذ�ت، و�خلجل، 
 (Dow et al., 1995; Kolvin & Fundudis, و�لقل���ق، و�خل���وف، وتقلب �مل���ز�ج
(Vocchio, 2003 ;1981. �لأم���ر �ل���ذي يفق���ده �لثقة يف نف�س���ه، ويدفعه لالنزو�ء 
ع���ن �لآخري���ن، وجتن���ب �مل�سارك���ات �ل�سفي���ة، وع���دم �لق���درة عل���ى �لتو�ف���ق، وتدن���ى 
 (American Psychiatric لتح�سي���ل �لأكادمي���ي، ونق����س �مله���ار�ت �لجتماعي���ة�

.Association, 1994; Cohan, 2007; Davidson, 2012)

 (Heilman, 2006; Paasivirta, 2012; Shriver et وي�سي���ف كل م���ن 
(al., 2011; Young et al.,2012 �أن �ل�سم���ت �لختي���اري ل���ه تاأث���ر �سلب���ي عل���ى 
�مله���ار�ت �لأكادميي���ة، و�للفظي���ة، و�لنم���و �لجتماعي لدى �لأف���ر�د �لذين يعانون من 
ه���ذ� �ل�سط���ر�ب. كما ي�سر ي���وجن (Young et al., 2012) �أن �ل�سمت �لختياري 

يوؤدي �إىل �سعف �لكفاءة �لجتماعية.

 و�لكف���اءة �لجتماعي���ة تعن���ى: “�لق���درة عل���ى حتقي���ق �لأه���د�ف �ل�سخ�سي���ة 
و�لجتماعي���ة، و�ل�ستفادة من �مله���ار�ت �لجتماعية، و�لقدرة على �لتنظيم �لنفعايل 
و�لجتماع���ي، و�لقدرة على �حرت�م �ل���ذ�ت” (Nunez, 2011, 34)؛ فتوؤثر �لكفاءة 
�لجتماعي���ة عل���ى كافة �جلو�نب �ملختلفة مبا يف ذلك �لتح�سيل �لأكادميي، و�لتو�فق 
.(Monahan, 2008; Michellee, 2009; Wang, 1998) لنف�سي و�لجتماعي�

 كما �أ�سارت �لعديد من �لدر��سات �إىل وجود عالقة بني �ل�سمت �لختياري وبني 
 (Cunningham et al.,2004; Cunningham et م�ستوى �لكفاءة �لجتماعية
 al., 2006; Christon et al., 2012; Klein et al., 2013; Young et al.,
 (Krysanski, 2012. فال�سمت �لختياري يوؤدي �إىل عجز يف �لتفاعل �لجتماعي)
(Heilman, 2006 ;2003، و�مله���ار�ت �لأكادميي���ة و�ملهني���ة و�لتو��سل �لجتماعي، 
 (Davidson, 2012; و�للغة �ل�سفوية، و�ل�سوتية، و�لكتئاب، و�لكفاءة �لجتماعية
 Farris, 2005; Mitchell & Kratoch, 2013; Klein et al.,2013;

 Shriver et al., 2011)
 وم���ن ث���م تب���دو �أهمية �لتدخل �لعالج���ي للحد من �ل�سم���ت �لختياري لدى 
�لأطف���ال ب�سفة عامة و�أطفال �ملرحل���ة �لبتد�ئية ب�سفة خا�سة؛ مما عمل على زيادة 

�هتمام �لباحثني بو�سع �لرب�مج لعالج م�سكلة �ل�سمت �لختياري.

 وتنوع���ت �لأ�سالي���ب �ملتنوع���ة يف ع���الج �ل�سم���ت �لختي���اري؛ مث���ل: �لتدريب 
 ،(Harwood & Bork, 2011; Klein et al.,2013; Ortega, 2010) للغوي�



فعالية برنامج �صلوكي يف خف�س حده ال�صمت االختياري د . �صعيد كمال عبد احلميد 

 316 

 ،(Blum et al.,1998) و�لتغذي���ة �لر�جع���ة ،(Klein et al., 2013) و�لتعزي���ز
و�لع���الج   ،(Newberry,2011; Thomas et al.,1998) �لفيدي���و  ومنذج���ة 
 (Mitchell & و�لعالج �لنف�سي، و�لق�س�س ،(Sharkey et al., 2008) جلماعي�

 .Kratochwill, 2013; Owen, 2008)

كم���ا �أك���دت �لعديد م���ن �لدر��س���ات �لأجنبية عل���ى فعالية �لع���الج �ل�سلوكي يف 
 (Beare &Torgerson, :ع���الج �ل�سم���ت �لختي���اري، وم���ن بينه���ا در��س���ة كل م���ن
 2008; Brian et al.,2006; Christon et al.,2012; Hung et al.,2012;
 Klein et al.,2013; Lang et al.,2011; Moldan, 2005; Oerbeck et
(al.,2012; Paasivirta,2012; Phei, 2010; Watson et al.,1992، كم���ا 
 (Elizalde-Utnick,2007; krysanski,2003; Schwartz م���ن:  كل  �أ�س���ار 
(Shipon-Blum, 2005 & �إىل فعالي���ة �لع���الج �ل�سلوك���ي يف خف�س حده �ل�سمت 

�لختياري وتنمية �لكفاءة �لجتماعية لدى �لأطفال.

 ومم���ا �سب���ق يت�س���ح لن���ا �ل���دور �لفع���ال للع���الج �ل�سلوك���ي يف ع���الج �ل�سم���ت 
�لختي���اري؛ مم���ا دعي �لباحث لالعتماد عليه به���دف حتقيق تغر�ت يف �سلوك �لفرد 
جتع���ل حياته وحي���اة �ملحيطني به �أكر �إيجابية وفعالية ومع ذلك مل يجد �لباحث - 
يف حدود علمه - در��سات عربية تناولت �لعالج �ل�سلوكي يف عالج �ل�سمت �لختياري، 
ف�سال عن ندرة �لأدب �لنظري �لعربي حولها، وهو ما يحاول �لبحث �حلايل حتقيقه.

م�سكلة البحث:
 م���ن خ���الل خ���ربة �لباح���ث وعمل���ه كرئي����س للجن���ة �لتدري���ب �ملي���د�ين بكلية 
�لرتبي���ة وج���د �أن ن�سبة كبرة من �لأطفال يف �ملد�ر�س �لبتد�ئية يعانون من �ل�سمت 
�لختي���اري و�ل���ذي يتمث���ل يف ع���دم �لتح���دث يف مو�ق���ف �جتماعي���ة يتوق���ع �أن يك���ون 
�لطف���ل ق���ادر�ٌ فيها على �لتحدث رغم �أنه يكون قادر� على �لتحدث يف مو�قف �أخرى، 
وهوؤلء �لأطفال يعانون من ق�سور يف مهار�تهم وتفاعالتهم �لجتماعية، ومهار�تهم 
�لأكادميي���ة، ومتثل���ت �أعر�����س �ل�سم���ت �لختياري �لأولي���ة يف �خلج���ل و�لنطو�ئية، 
و�ل�سلوك �لنعز�يل، و�خلوف و�لع�سبية و�لغ�سب، و�ل�سلوك �لإن�سحابى من �ملو�قف 
�لجتماعي���ة و�ل�ستغ���ر�ق يف �أح���الم �ليقظ���ة و�لك�س���ل و�خلم���ول، وفق���د�ن �لهتم���ام 
بالأح���د�ث و�لأ�سي���اء و�لأ�سخا����س، �لأم���ر �ل���ذي يق���ود �إىل �لكتئاب و�لقل���ق، فهوؤلء 
�لأطفال ل ي�ستجيبون ملبادر�ت �لآخرين ول ينظرون �إىل �لأ�سخا�س �لذين يتكلمون 
معه���م ول يكون���ون �سد�ق���ات ب�سب���ب �فتقارهم للمه���ار�ت �لجتماعي���ة �ملنا�سبة لفعل 

ذلك.مما يوؤثر على حت�سيلهم �لأكادميي، وكفاءتهم �لجتماعية.



العدد )13( اكتوبر 2015 جملة الرتبية اخلا�صة

 317 

 وعلي���ه تتمث���ل م�سكلة �لدر��س���ة يف �ل�سوؤ�ل �لرئي�س �لتايل:م���ا فعالية برنامج 
�سلوك���ي يف خف�س حده �ل�سم���ت �لختياري وتنمية �لكفاءة �لجتماعية لدى تالميذ 

�ل�سف �لأول �لبتد�ئي؟. ولالإجابة على �لت�ساوؤل �لرئي�س تتفرع �لأ�سئلة �لتالية:
ه���ل هن���اك ف���روق ب���ني درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى مقيا����س �ل�سم���ت ( 1)

�لختياري )كما يدركه �لآباء و �ملعلمني( يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي؟.
ه���ل هن���اك ف���روق ب���ني درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى مقيا����س �لكف���اءة ( 2)

�لجتماعية )كما يدركه �لآباء و �ملعلمني( يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي؟.
ه���ل هن���اك ف���روق ب���ني درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى مقيا����س �ل�سم���ت ( 3)

�لختياري )كما يدركه �لآباء و �ملعلمني( يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي؟.
ه���ل هن���اك ف���روق ب���ني درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى مقيا����س �لكف���اءة ( 4)

�لجتماعية )كما يدركه �لآباء و �ملعلمني( يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي؟.

هدفا البحث:
��ستهدفت �لبحث ما يلي:

�لتع���رف عل���ى فعالي���ة �لربنام���ج �سلوك���ي يف خف�س ح���ده �ل�سم���ت �لختياري ( 1)
وتنمي���ة �لكف���اءة �لجتماعي���ة ل���دى تالميذ �ل�س���ف �لأول �لبتد�ئ���ي مبدينة 

�لطائف.
�لك�س���ف عن ��ستمر�ري���ة �لربنامج يف خف�س حده �ل�سم���ت �لختياري وتنمية ( 2)

�لكفاءة �لجتماعية لدى تالميذ �ل�سف �لأول �لبتد�ئي مبدينة �لطائف

اأهمية البحث:
تتلخ�س �أهد�ف ما يلي:

ت�سهم هذه �لدر��سة يف تناولها مل�سكلة حديثة ن�سبيًا، وهى �ل�سمت �لختياري؛ ( 1)
مم���ا ق���د ي�سهم يف �إثر�ء �لرت�ث �ل�سيكولوج���ي يف هذ� �ملجال حيث توجد ندرة 
يف �لدر��س���ات �لعربي���ة و�لأجنبي���ة �لت���ي تناول���ت �لربنام���ج �ل�سلوك���ي يف عالج 

متغر�ت �لدر��سة.
�إ�ساف���ة عدد م���ن �ملقايي�س �جلدي���دة للمكتبة �لعربية وه���ي: مقيا�س �ل�سمت ( 2)

�لختياري، ومقيا�س �لكفاءة �لجتماعية.
�إع���د�د برنام���ج �سلوكي لعالج �ل�سمت �لختي���اري وتنمية �لكفاءة �لجتماعية ( 3)

ل���دى �لأطف���ال، و�لذي ميك���ن �أن ي�ستفيد منه �ملعلمني د�خ���ل غرفة �ل�سف يف 
توظيفها يف عالج هوؤلء �لأطفال.
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م�سطلحات البحث االإجرائية:
ال�س�مت االختي�اري Selective Mutism : »ه���و ��سط���ر�ب ي�سي���ب �لطفل 1 1)

مينع���ه م���ن �لكالم يف مو�ق���ف �جتماعية ومدر�سي���ة رغم �أنه يك���ون قادرًا على 
�لتحدث يف مو�قف �أخرى«.

الكفاءة االجتماعيةSocial Competence : “هي قدرة �لفرد على حتقيق 1 2)
�لأه���د�ف �ل�سخ�سي���ة و�لجتماعي���ة و�ل�ستف���ادة م���ن �مله���ار�ت �لجتماعي���ة، 
وقدرت���ه عل���ى �لتنظي���م �لنفع���اىل و�لجتماع���ي، و�لقدرة على �ح���رت�م ذ�ته” 

.(Nunez, 2011, p.34)
الع�الج ال�س�لوكي Behavioral Therapy: »ه���و �سك���ل م���ن �أ�سك���ال �لعالج 1 3)

�لنف�س���ي، يعتمد عل���ى نظريات �لتعلم ،بهدف حتقيق تغ���ر�ت يف �سلوك �لفرد 
 (Oon, 2010; جتع���ل حيات���ه وحي���اة �ملحيط���ني ب���ه �أك���ر �إيجابي���ة وفعالي���ة

.Paasivirta, 2012)

االإطار النظري:
اأوالً: ال�سمت االختياري:

يع���رف �ل�سم���ت �لختي���اري Selective Mutism باأن���ه: “ع���دم �لتحدث يف 
مو�قف �جتماعية يتوقع �أن يكون �لطفل قادر�ٌ فيها على �لتحدث رغم �أنه يكون قادر� 
  (Hooper, & Linz, 1992; Dow et al.,”عل���ى �لتح���دث يف مو�ق���ف �أخ���رى
(Nowakowski et al.,2009 ;1999. فال�سم���ت �لختي���اري حال���ة مر�سية من 
حالت �ل�سطر�ب �لعاطفي و�لنفعايل وت�سخ�س على �أنها رف�س كامل للكالم خارج 
�ملنزل، �أو مع �أ�سخا�س غرباء فيكون �سمتهم من �ختيارهم ولي�س نتيجة عيب خلقي، 
 Davidson, 2012, p.11 ;Black & Uhde, 1995; Cohan et أو ع�س���وي�

.al., 2006

تاريخ ال�سمت االختياري:اأ1 
 يف �أو�خ���ر �لق���رن �لتا�س���ع ع�س���ر �أق���ر (Adolf, Kussmaul,1977) لأول 
م���رة �أعر�����س يظه���ر فيه���ا �أحج���ام �لأطف���ال، �أو رف�سه���م بالتحدث يف بع����س �ملو�قف 
�لجتماعي���ة على �لرغم من وجود قدر�ت �سوتية �سليمة لديهم، و�ساغ “كو�سماول” 
 voluntary هذ� �ل�سطر�ب بفقد�ن �لقدرة على �لكالم، و�سماها �لفيزيا �لتطوعية
mutism«” �أم���ا Tramper«” وه���و طبي���ب �جنلي���زي �أعاد ت�سمية ه���ذ� �ل�سطر�ب 
�أو �لبكم �لختياري، يف عام 1930 م  “Mutism Elective” بال�سم���ت �لختي���اري، 
قب���ل ت�سنيف �لدليل �لإح�سائ���ي �لت�سخي�سي  (DSM-IV-TR)على جمموعة من 
�لأطف���ال �لذي���ن ل يتحدث���ون �إل مع �أنا�س مقربني جدً���ا، ويرف�سون �حلديث مع �أي 
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�سخ����س غريب.كما هن���اك م�سطلحات كثرة لتف�سر ه���ذ� �ل�سطر�ب مثل:�خلجل 
�لكالم���ي »speech shyness«، و�لره���اب �لكالم���ى«speech phobia«، وجتن���ب 
 ،»speech inhibition»و�لمتن���اع ع���ن �لك���الم ،»speech avoidance« لك���الم�
 neurotic”و�لبكم �لع�سابى ،»thymogenic mutism« و�لبك���م �لنفعايل �ملن�س���اأ
 functional mutism» (Hooper, & Linz,,« mutism”، و�لبك���م �لوظيف���ي 
(Davidson, 2012 ;1992، ث���م قام���ت (Zsazsa, 1984) باإع���ادة در��س���ة ه���ذه 
�لظاه���رة على عينة من �لأطفال �ملر�سى �لذين يعانون من �ل�سر�عات �لد�خلية بعد 
�مل���رور بخرب�ت موؤملة رف�سو� بعدها �لكالم وقام���ت بت�سنيفهم وفق �ل�سر�ع �لد�خلي 
 (McInnes et al., و�عت���ربت �ل�سم���ت حيل���ة ل�سعوري���ة لع���دم �لر�س���ا ع���ن �لو�ق���ع

.2004; Davidson, 2012)

 �أم���ا �لدلي���ل �لت�سخي�س���ي �لح�سائ���ى للطبع���ة �لر�بع���ة للجمعي���ة �لأمريكية 
 (DSM-IV TR; American Psychiatric Association, للط���ب �لنف�س���ي 
(2000، ي�سن���ف �لبك���م �لختياري باأنه �سم���ن جمال ��سطر�ب���ات �لطفولة وي�ستمل 

على �ملعاير �لآتية:
�أن يك���ون �لطف���ل ل يتكل���م يف �أو�ساع معينة بالرغم م���ن �أنه يتحدث يف حالت ( 1)

�أخرى.
�أن ي�ستم���ر �لطف���ل ذوى �لبكم �لختي���اري ملدة �سهر با�ستثن���اء �ل�سهر �لأول يف ( 2)

�ملدر�سة.
�أن ل يكون �ل�سمت �لختياري ب�سبب م�سكالت لغوية، �أو ��سطر�بات يف �لنمو، ( 3)

�أو �لف�سام.
ي�ساح���ب �ل�سم���ت �لختي���اري بع����س �ل�سطر�ب���ات ومنه���ا: �خلج���ل �ملف���رط ( 4)

و�خل���وف من �حل���رج �لجتماعي و�لعزلة �لجتماعي���ة و�لن�سحاب، و�لت�ستت، 
 (DSM IV- TR; AP A, 2000, p.127; Steinhausen ونوبات �لغ�سب

 et al., 2006; Davidson, 2012, p.127)

اأ�سباب ال�سمت االختياري:)ب1 
 (Dow et al.,1995; Andersson &Thomsen, 1998; أ�سار كل من� 
 ،McInnes et al., 2004; Steinhausen et al., 2006; Davidson, 2012)
�إىل وجود عالقة بني �لعامل �لور�ثي و�ل�سمت �لختياري، فقد يكون �أحد �لو�لدين، 
�أو كالهم���ا ق���د يعان���ى م���ن �لقل���ق �لجتماع���ي، و�لنطو�ئي���ة، و�لره���اب �لجتماعي، 

ونوبات �خلوف يف مرحلة �لطفولة.
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 ،(Black and Uhde, 1992; Dummit et al.,1997) وو�س���ح كل م���ن 
�إىل وجود عالقة بني �ل�سدمات �لتي يتعر�س لها �لطفل و�ل�سمت �لختياري.

 (Kristensen, 2001; Counningham et al, 2004) كما �أكد كل من 
�إىل وجود عالقة بني �ل�سطر�بات �لنف�سية و�ل�سمت �لختياري، وينظر �لبع�س �إىل 
�لبك���م �لختي���اري عل���ى �أنه �سكل من �أ�سك���ال �لقلق �لجتماعي، �أو �أن���ه تاأخر يف �لنمو، 
�أو �أن���ه عر�سً���ا م���ن �أعر��س �ل�سط���ر�ب �لنف�س���ي (Anstendig, 1998)، كما ي�سر 
�لبع����س �لآخ���ر �إىل �أن �ل�سم���ت �لختي���اري ن���اجت ع���ن ��ستجابة �ل�سدم���ة عند دخول 
�ملدر�س���ة، �أو�ن���ه مظهر من مظاهر �ل�سطر�ب �لأ�س���رى، �أو تغر �لبيئة مثل �لهجرة، 
�أو �لختالف���ات �للغوي���ة �لتي ت���وؤدى �إىل �لبك���م �لختياري وبخا�س���ة يف �لأ�سر ثنائية 
�للغ���ة و�لهج���رة (Beck & Hubbard, 1987)، �أم���ا �لتف�س���ر�ت �لنف�سي���ة للبك���م 
�لختي���اري ه���و كت���م �ل�سوت ملعاقبة �أح���د �أفر�د �لأ�س���رة، �أو كرد فعل عل���ى حدث �ليم 
�ل���ذي يطلق عليه �لقلق �ملكبوت، فالطف���ل يعي�س يف عزلة �جتماعية وعالقات �أ�سرية 
م�سطربة، وتاريخ �أ�سرى يتميز باخلجل و�لنطو�ء و�لتخطيط وعالقات غر �سوية 

.(Schvarztman et al, 1990) بني �لآباء و�لأمهات و�لأطفال

طبيعة ومظاهر ال�سمت االختياري:)ج1 
يب���د�أ �ل�سم���ت �لختي���اري يف مرحلة �لطفول���ة �ملبكرة قبل دخ���ول �ملدر�سة مع 
بد�ي���ة عم���ر )3( �سنو�ت، وبالرغم من �لظهور �ملبكر لل�سمت �لختياري يف مرحلة ما 
قب���ل �ملدر�س���ة لكن ل يتم ت�سخي�سه �لإ يف وقت متاأخر عندما ت�سبح �ملهار�ت �للفظية 
�أك���ر �أهمي���ة للنج���اح يف �لدر��س���ة ورف����س �لطف���ل �لتح���دث و�لأعر�����س ت�سبح �أكر 
و�سوح���ا مما يوؤثر على �لتفاع���ل �لجتماعي، و�لتح�سيل �لأكادمي���ي ونق�س �ملهار�ت 
 (Dow et al., 1999; Cohan et al., 2006; Steinhausen et لجتماعي���ة�
(al., 2006، وكم���ا �أن �لتدخ���ل �ملبكر �أن�سب حل���الت �ل�سمت �لختياري؛ لأن �لتاأخر 
.(Ford et al.,1998) يف �لعالج قد يكون �أكر �سعوبة يف �لعالج مع مرور �لوقت

خ�سائ�س االأطفال ذوى ال�سمت االختياري:)د1 
اخل�سائ�س االنفعالية: 1 1)

ه���وؤلء �لأطف���ال لديهم خ�سائ�س م�سرتكة فه���وؤلء �لأطفال يتكلمون ب�سوت 
ع���ايل وبحري���ة يف �ملن���زل ولكنهم ل يتكلمون مع �لغرباء �س���و�ء يف �ملدر�سة، �أو �ملجتمع 
�ملحي���ط (Krysanski, 2003; Freeman et al., 2004)، كم���ا يعان���ى ه���وؤلء 
�لأطف���ال م���ن �خلج���ل، و�ل���رتدد، و�حل���رج، و�لقل���ق، و�لن�سح���اب �لجتماع���ي خ���الل 
 (Ford et al.,1998;National instituteon �لجتماع���ي  �لتفاع���ل  مو�ق���ف 
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 Deafness and Other Communication Disorders, 2000; Schwartz
.& Shipon-Blum,2005)

اخل�سائ�س اللغوية:1 2)
يعان���ى ه���وؤلء �لأطف���ال من تدن���ى و��س���ح يف �للغ���ة �لتعبري���ة و�ل�ستقبالية، 
و�لتو��س���ل �لجتماع���ي م���ع �لآخري���ن، ورف����س �لك���الم يف �ملدر�س���ة و�لتح���دث م���ع 
 (Yanof, 1996; Yehaneh et al., لغرباء، بالرغم من حتدثه مع �ملقربني منه�
(Manassis et al., 2007; Nowakowski et al.,2009 ;2003، وي�ستعم���ل 
ه���وؤلء �لأطف���ال �لإ�س���ار�ت، �أو �لإمي���اء�ت، �أو نظ���ر�ت �لعي���ون للتعب���ر عم���ا يري���دون    
(Manassis et al.,2003).كم���ا ي�ساح���ب �لبك���م �لختي���اري �أعر�����س ��سط���ر�ب 
�لك���الم مث���ل ح���دوث ��سطر�ب���ات يف �رتق���اء عملي���ات �لنط���ق، و��سطر�ب���ات يف �لفهم 

و�لتعبر �للغوي )�سليمان، 2011، �س. 207(.

اخل�سائ�س االأكادميية: 1 3)
عل���ى بالرغ���م من �لظهور �ملبكر لل�سمت �لختياري يف مرحلة ما قبل �ملدر�سة 
لك���ن ل يت���م ت�سخي�سه �لإ يف وقت متاأخر عندما ت�سب���ح �ملهار�ت �للفظية �أكر �أهمية 
للنج���اح يف �لدر��س���ة ورف����س �لطف���ل �لتح���دث و�لأعر�����س ت�سبح �أك���ر و�سوحا مما 
يوؤث���ر عل���ى �لتفاعل �لجتماع���ي، و�لتح�سيل �لأكادميي ونق�س �مله���ار�ت �لجتماعية          
.(Dow et al., 1999; Cohan et al., 2006; Steinhausen et al., 2006)

اخل�سائ�س النف�سية:1 4)
يعان���ى �لأطف���ال ذوى �ل�سم���ت �لختياري م���ن تدنى مفهوم �ل���ذ�ت، و �لرهاب 
�لجتماع���ي، و�لكتئ���اب، و�لف�س���ل يف �إقام���ة عالق���ات �جتماعي���ة مع �لآخري���ن، وعدم 
�لقدرة على �كت�ساب �ملهار�ت �ملنا�سبة �جتماعيا، وعدم �لقدرة على بدء �ملحادثات؛ مما 
 (Kumpulaine et al.,1998; يع���وق تو��سلهم �لجتماعي وتفاعله���م �لجتماعي
(Vecchio, 2003. �لأم���ر �ل���ذي يفق���ده �لثق���ة يف نف�س���ه، ويدفع���ه لالن���زو�ء ع���ن 
 (Kolvin & Fundudis, لآخري���ن، وجتنب �مل�سارك���ات �ل�سفية، وتدنى �لتح�سيل�

.1981; Dow et al., 1995; Vocchio, 2003)

اخل�سائ�س االجتماعية:1 ))
�أن �لأطف���ال �لذي���ن يتعمدون عدم �لكالم فيف�سلون �ل�سم���ت وعدم �ملباد�أة يف 
�حلديث، �أو فتح حو�ر مع �لآخرين، ويكون عدم �لإجابة عن �أي �سوؤ�ل هو �لظاهر على 
 (Oerbek et al, 2015; لطفل، ويتو��سلون بو��سطة �لإمياء�ت، �أو مقاطع كالمية�
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(Justin, 2015، كما يعانى �لطفل ذوى �ل�سمت �لختياري من �لنطو�ء، و�خلجل، 
 (Schvarztman et al., و�لعزل���ة �لجتماعي���ة و�لعالق���ات �لأ�سري���ة �مل�سطرب���ة 
(Heilman, 2006 ;1990.وجتن���ب �لت�س���ال و�إقامة عالق���ات �جتماعية م�ستمرة 
م���ع �لآخرين، و�سع���ف �مليل �إىل �مل�ساركة �ل�سفية، و�لفتقار �إىل �ملهار�ت �لجتماعية، 
 (Heilman, 2006; و�سع���ف �لثقة بالنف�س، و�لإكئتاب، وتدنى �لكفاءة �لجتماعية
 Krysanski, 2003; Kumpulaine et al., 1998; Vecchio, 2003;

.Yehaneh et al., 2003)

 )ه�1 نظريات ال�سمت االختياري:
-النظرية النف�سية: تنظر �إىل �ل�سمت �لختياري على �نه مظهر من مظاهر 
�ل�س���ر�ع، وتع���د �أن رف����س �لطف���ل �آن يتكلم باعتب���اره و�سيلة للتعامل م���ع �لغ�سب، �أو 
�لإحب���اط �س���د معاقب���ة �لآب���اء (Kumpulainen, 2002; Vecchio, 2003)، �أو 
كرد فعل على حدث �ليم �لذي يطلق عليه �لقلق �ملكبوت، �أو �خلوف من ك�سف �أ�سر�ر 

.(Schvarztman et al., 1990) لأ�سرة�

-نظرية النظم االأ�سرية:وترى هذه �لنظرية �أن �ل�سمت �لختياري يرجع �إىل 
خلل يف �لعالقات �لأ�سرية و�ىل �لعالقة �خلاطئة بني �لأم و�لطفل، وعلى �سبيل �ملثال 
�خلوف وعدم �لثقة يف �لغرباء بالإ�سافة �إىل فقد�ن �لأ�سرة �لقدرة على �لتو��سل مع 
 (Tatem & لآخرين و�حلماية �ملفرطة، و�لتعلق �لز�ئد بالأم، و�لعتماد على �لكبار�

.Delcampo, 1995)

-النظري�ة ال�س�لوكية: ترك���ز عل���ى �ل�سل���وك �للغوي �ل���ذي يتحدد ع���ن طريق 
��ستجاب���ات ميكن مالحظته���ا ب�سكل ح�سي وعالقة ه���ذه �ل�ستجابات بالعامل �ملحيط 
به���ا، كم���ا �أن �ل�سلوك �للغوي متعلم بالتقليد و�لتعزيز، و �أن �لتعزيز و�لتقليد يوؤديان 

.(Vecchio, 2003) دورًا يف �لنمو �للغوي

-النظري�ة التفعالية: يرى فيجوت�سك���ي )Vygotsky( �أن �أ�سا����س تعّلم �للغة 
يعود �إىل �لتفاعل �لجتماعي حيث له تاأثر قوي يف تطور �ملعرفة، و�إن هذه �لنظرية 
م���ا ه���ي �إّل حماولة لإيجاد �إن�سان �جتماعي. وت�سر هذه �لنظرية �إىل دور �لأقر�ن يف 

.(Dow et al., 1995; Steinhausen et al., 2006) منو وتطور �لطفل

�للغ���وي يرتب���ط  �لنم���و  �أن  -النظري�ة املعرفية:توؤك���د ه���ذه �لنظري���ة عل���ى 
�رتباطً���ا وثيقً���ا بالنمو �ملع���ريف و �إن تطور �للغة عند �لأفر�د يعتمد بدرجة كبرة على 
(Black&Uhde,1994;Tatem&Delcam .تط���ور �لعملي���ات �ملعرفي���ة لديه���م

.po,1995)
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-النظري�ة الفطرية: ترى هذه �لنظرية �أن �للغة لي�ست �سلوكًا يكت�سب بالتعلم 
و�لت���درب و�ملمار�س���ة فح�س���ب، كما ي���رى �ل�سلوكيون، بل هناك حقائ���ق عقلية ور�ء كل 
فع���ل �سلوك���ي، �أي �أن �للغ���ة تع���د تنظيمً���ا عقليًا معقدً���ا لأنها �أد�ة تعب���ر وتفكر يف �آٍن 

 (Elizalde-Utnick, 2007; Davidson, 2012)  و�حد

-نظري�ة التعل�م االجتماعي: تلع���ب �ملعرف���ة دور� رئي�سا يف �لتعل���م �لجتماعي 
�لقائم على �ملالحظة، ويرى باندور� �أن معظم �ل�سلوك �لإن�ساين متعلم باإتباع منوذج، 
 (Chomsky, 1981; Krysanski, 2003; Schwartz & أو مثال حي وو�قعي�

.Shipon-Blum, 2005)

ثانًي�ا: العالق�ة ب�ني ال�س�مت االختي�اري والكف�اءة االجتماعي�ة ل�دى اأطفال 
املدر�سة االبتدائية:

ي���رتك �ل�سم���ت �لختياري �آثارً���ا �سلبية على �سخ�سية �لأطف���ال، ل�سيما لدى 
�أطفال �ملرحلة �لبتد�ئية، حيث يوؤدي �ل�سمت �لختياري �إىل �سعور �لطفل بالكتئاب، 
 (Dow et al., 1995; وتدنى مفهوم �لذ�ت، و�خلجل، و�لقلق، و�خلوف، وتقلب �ملز�ج
(Kolvin & Fundudis, 1981; Vocchio, 2003. �لأم���ر �ل���ذي يفق���ده �لثقة 
يف نف�س���ه، ويدفع���ه لالنزو�ء ع���ن �لآخرين، وجتنب �مل�ساركات �ل�سفي���ة، وعدم �لقدرة 
 (American على �لتو�فق وتدنى �لتح�سيل �لأكادميي ونق�س �ملهار�ت �لجتماعية
 .Psychiatric Association, 1994; Cohan,2007; Davidson, 2012)
فيوؤث���ر �ل�سم���ت �لختي���اري عل���ى �مله���ار�ت �للفظية و�لتح�سي���ل �لأكادمي���ي و�لكفاءة 
 (Bergman, et al, 2002; Jackson,et al., 2005; لجتماعية لدى �لأطفال�
(Oerbek et al., 2015; Justin, 2015؛ في���وؤدي �ل�سم���ت �لختياري �إىل �سعف 
�لكف���اءة �لجتماعي���ة مم���ا يوؤثر عل���ى �لتح�سيل �لدر��س���ي و �سعوب���ة تكوين عالقات 
�جتماعي���ة م���ع �لأق���ر�ن �لآخري���ن (Young et al., 2012)، وهذ� يتف���ق مع در��سة 
كل من (Bergman et al.,2002; Steinliausen & Juzi,1996) �لتي �أ�سارت 
نتائجه���ا �إىل �نخفا����س م�ستوى �لكفاءة �لجتماعية و�سع���ف �لأد�ء �لكادميي نتيجة 

�ل�سمت �لختياري.

�ل�سخ�سي���ة  �لأه���د�ف  حتقي���ق  عل���ى  �لق���درة  تعن���ى  �لجتماعي���ة  فالكف���اءة   
و�لجتماعي���ة و�ل�ستف���ادة من �مله���ار�ت �لجتماعية و�لقدرة عل���ى �لتنظيم �لنفعايل 

.(Nunez, 2011, p.34) و�لجتماعي و�لقدرة على �حرت�م �لذ�ت
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 فتوثر �لكفاءة �لجتماعية على كافة �جلو�نب �ملختلفة مبا يف ذلك �لتح�سيل 
 (Michellee, 2009; Monahan, لأكادمي���ي و�لتو�ف���ق �لنف�س���ي و�لجتماع���ي�

.2008; Wang, 1998)

 كم���ا تعن���ي �لكف���اءة �لجتماعي���ة ق���درة �لف���رد عل���ى �لتفاع���ل ب�سك���ل فعال مع 
�ملحيط���ني به، كم���ا �أن مرتفعي �لكفاءة �لجتماعية �أكر ق���درة على مو�جهة �ملو�قف 
�لجتماعي���ة، و�مل�سارك���ة يف �لأن�سط���ة �لجتماعي���ة، و�نفتاحً���ا م���ع �لآخري���ن �أكر من 
 Fabes,  et al لأف���ر�د منخف�س���ي �لكف���اءة �لجتماعي���ة )جم���دي، 2003، ����س.5؛�
(p. 432 ,1999,. فالكف���اءة �لجتماعي���ة تعن���ى �لق���درة عل���ى �لحتف���اظ بعالق���ات 
مر�سي���ه م���ع �لآخرين )�لنجار، 2003، ����س. 930(. وتكوين �ل�سد�قات و�حلفاظ على 
 (Gamer et al., 1994; لعالق���ات وت�سوي���ة �لنز�عات ب���ني �لأفر�د بطريقة فعال���ة�

.Ladd, 1999)

 فزي���ادة �لكفاءة �لجتماعي���ة لدى �لأطفال �ل�سامت���ني ت�سجعهم �إىل �خلروج 
من د�ئرة �لنغالق على �أنف�سهم �إىل �لنفتاح على �لآخرين و�لتو��سل معهم يف كافة 
مناح���ي �حلي���اة مما يع���زز ثقته���م باأنف�سهم وبالت���ايل �سعورهم بالر�سي ع���ن �أنف�سهم 
 (Heilman,2006,19; Yehaneh et al.,2003; Black&Uhde,1995;
�مله���ار�ت  جلمي���ع  مظل���ة  �لجتماعي���ة  �لكف���اءة  (Dummit et al,1997.وتع���د 
�لجتماعي���ة �لت���ي يحتاجه���ا �لف���رد لك���ن ينج���ح يف حيات���ه وعالقات���ه �لجتماعي���ة 
فال�سخ����س ذو �لكف���اءة �لجتماعي���ة ينج���ح يف �ختي���ار �مله���ار�ت �ملنا�سب���ة لك���ل موقف، 
وي�ستخدمه���ا بط���رق ت���وؤدي �إىل ن���و�جت �إيجابية )م�سطف���ى، 2003، ����س. 212(. فعدم 
�لتح���دث يف �ملدر�س���ة يوؤثر على �لتفاع���ل �لجتماعي ويحد م���ن �مل�ساركة يف �لأن�سطة 
�ملدر�سي���ة وي�سع���ف �مله���ار�ت �للغوي���ة ل���دى �لأطف���ال (Black & Uhde,1995)؛ 
فال�سم���ت �لختي���اري ي���وؤدي �إىل عج���ز يف �لتفاع���ل �لجتماعي، و�مله���ار�ت �لأكادميية 
و�ملهني���ة، و�لتو��س���ل �لجتماع���ي، و�للغ���ة �ل�سفوية و�ل�سوتي���ة، و�لكتئ���اب، و�لكفاءة 
 (Davidson, 2012; Farris, 2005; Heilman, 2006; Klein لجتماعي���ة�
 et al.,2013; Krysanski, 2003; Mitchell & Kratochwill, 2013;
(Shriver et al.,2011، كم���ا �أ�س���ارت �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات عل���ى وج���ود عالق���ة 
 (Christon et al., 2012; ب���ني �ل�سم���ت �لختي���اري وب���ني �لكف���اءة �لجتماعي���ة
 Cunningham et al., 2004; Cunningham et al.,2006; Klein et al.,

 .2013; Young et al., 2012)
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درا�سات �سابقة:
مت تق�سيم �لدر��سات �ل�سابقة �إىل حمورين رئي�سني هما:

اأوالً: درا�سات تناولت العالقة بني ال�سمت االختياري والكفاءة االجتماعية:
��ستهدف���ت در��سة (Cunningham et al.,2004) �لك�سف عن �لعالقة بني 
�ل�سم���ت �لختياري و�ل�سلوكي �لتو�فقي و�لق�سور �لعاطفي و�لجتماعي و�لتح�سيل 
�لأكادميي لدى �لأطفال، طبقت �لدر��سة على عينة قو�مها )104( طفالً يعانون من 
�ل�سم���ت �لختي���اري، �أ�سف���رت نتائج �لدر��سة ع���ن وجود عالقة و��سح���ة بني �ل�سمت 

�لختياري و�لعجز يف �لكفاءة �لجتماعية وتدنى �لتح�سيل �لأكادميي.

فيم���ا ��ستهدف���ت در��س���ة (McInnis et al.,2004) �لك�س���ف ع���ن �لعالق���ة 
ب���ني �ل�سمت �لختي���اري و��سطر�ب �لقل���ق و�ل�سرد �لق�س�سي ل���دى �لأطفال، طبقت 
�لدر��س���ة عل���ى عينة قو�مها )7( �أطفال يعانون من �ل�سم���ت �لختياري، و)7( �أطفال 
يعانون من �لرهاب �لجتماعي، �أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن وجود عالقة و��سحة بني 
�ل�سم���ت �لختي���اري و�لعجز يف �لكف���اءة �لجتماعية، و�لره���اب �لجتماعي، ومهار�ت 

�ل�سرد، و��سطر�ب �لقلق، و�سعف �لقدرة �للغوية و�ملعرفية.

ع���ن  �لك�س���ف   (Couningham et al., 2006) در��س���ة  ��ستهدف���ت  بينم���ا 
�لعالق���ة ب���ني �ل�سم���ت �لختي���اري �لره���اب �لجتماع���ي و�لقل���ق و�سل���وك �ملعار�س���ة 
و�مله���ار�ت �لجتماعي���ة ومفه���وم �ل���ذ�ت ل���دى �لأطف���ال، طبق���ت �لدر��س���ة عل���ى عينة 
قو�مه���ا )113( طف���الً يعان���ون م���ن �ل�سمت �لختي���اري، �أ�سف���رت نتائ���ج �لدر��سة عن 
وج���ود عالق���ة بني �ل�سم���ت �لختياري و�لو�سو�����س �لقهري و�أعر�����س �لكتئاب وقلق 
�لنف�سال �لرهاب �لجتماعي و�سعف �ملهار�ت �لجتماعية و�لتو��سل �للفظي و�لغر 

لفظي لدى �لأطفال.

يف ح���ني ��ستهدفت در��س���ة (Manassis et al., 2007) �لك�سف عن �لعالقة 
ب���ني �ل�سم���ت �لختي���اري و�لإدر�ك و�للغ���ة و�لقلق �لجتماعي ل���دى �لأطفال، طبقت 
�لدر��س���ة عل���ى عين���ة م���ن �لأطفال يعان���ون من �ل�سم���ت �لختي���اري، و�أ�سف���رت نتائج 
�لدر��سة عن وجود عالقة بني �ل�سمت �لختياري و�لقلق �لجتماعي و�سعف �ملهار�ت 

�لجتماعية و�لتو��سل �للفظي لدى �لأطفال.

�أم���ا در��س���ة (Omdal and Galloway, 2008) ��ستهدف���ت �لك�س���ف ع���ن 
�لعالق���ة ب���ني �ل�سم���ت �لختي���اري و�لقل���ق �لجتماع���ي و�ل�سلوكي���ات �لعني���دة ل���دى 
�لأطف���ال، طبق���ت �لدر��س���ة عل���ى عين���ة قو�مه���ا )11( طف���الً يعان���ون م���ن �ل�سم���ت 
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�لختي���اري، �أ�سف���رت نتائ���ج �لدر��سة ع���ن وجود �رتب���اط د�ل بني �ل�سم���ت �لختياري 
و�لقلق �لجتماعي و�ل�سلوكيات �لعنيدة.

فيم���ا ��ستهدف���ت در��س���ة (Carbone et al., 2010) �لك�س���ف ع���ن �لعالق���ة 
ب���ني �ل�سم���ت �لختياري و�ملهار�ت �لجتماعية و�ل�سلوكي���ة و�لعاطفية لدى �لأطفال، 
طبق���ت �لدر��س���ة عل���ى عين���ة قو�مه���ا )158( طف���الً يعانون م���ن �ل�سم���ت �لختياري، 
تر�وح���ت �أعماره���م ما بني )3.4-8.2( عامًا، �أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن وجود �رتباط 

د�ل بني �ل�سمت �لختياري و�سعف �ملهار�ت �لجتماعية و�ل�سلوكية و�لعاطفية.

فيم���ا ��ستهدف���ت در��س���ة (Young et al., 2012) �لك�س���ف ع���ن �لعالقة بني 
�ل�سم���ت �لختياري و�لكفاءة �لجتماعية و�لقل���ق و��سطر�ب �ل�سلوك لدى �لأطفال، 
طبق���ت �لدر��س���ة عل���ى عين���ة قو�مها )35( طف���الً تر�وح���ت �أعمارهم ما ب���ني )12-5( 
عامً���ا، �أ�سف���رت نتائج �لدر��سة ع���ن وجود عالقة د�لة بني �ل�سم���ت �لختياري ونق�س 

�لكفاءة �لجتماعية و�سدة �لقلق و��سطر�ب �ل�سلوك.

و��ستهدف���ت در��س���ة (Alyanak et al., 2013) �لك�س���ف ع���ن �لعالق���ة ب���ني 
�ل�سم���ت �لختياري و�مل�سكالت �لجتماعية و�لعاطفي���ة و�ل�سلوكية و�لتو�فق �لنف�سي 
ل���دى �لأطف���ال، طبق���ت �لدر��س���ة على عينة قو�مه���ا )26( طفالً يعان���ون من �ل�سمت 
�لختي���اري، تر�وح���ت �أعماره���م ما ب���ني )2.11-8.11( عامً���ا، �أ�سفرت نتائ���ج �لدر��سة 
ع���ن وجود عالق���ة د�لة بني �ل�سم���ت �لختياري ونق����س �لكف���اءة �لجتماعية و�لقلق 

و�لتو�فق �لنف�سي و�لكتئاب.

ثانًيا: درا�سات تناولت فعالية العالج ال�سلوكي يف عالج ال�سمت االختياري:
��ستهدف���ت در��س���ة (Jackson et al.,2005) �لك�س���ف ع���ن فعالي���ة برنام���ج 
متع���دد �لأبع���اد لعالج �ل�سمت �لختياري، طبقت �لدر��س���ة على طفل يبلغ من �لعمر 
)6( �سن���و�ت، ومت تطبي���ق �لربنام���ج �ملتع���دد )�ل�سلوك���ي –�ملعريف-�لفيدي���و(، �أ�سفرت 
نتائ���ج �لدر��س���ة عن �رتفاع ملحوظ يف �ل�سلوكي���ات �للفظية خالل معاملة �لطفل مع 

�قر�نة ومعلميه.

فيم���ا ��ستهدف���ت در��س���ة (Brian et al.,2006) �لك�س���ف ع���ن فعالية �لعالج 
�ل�سلوك���ي يف عالج �ل�سمت �لختي���اري، طبقت �لدر��سة على طفل عمرة )10( �سنو�ت 
يعان���ى من �سمت �ختياري ولدية �أعر��س �لقلق �ملتز�منة، �أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن 

فعالية �لعالج �ل�سلوكي يف خف�س �ل�سمت �لختياري لدى �لطفل.
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(Sharkey et al.,2008) �لك�س���ف ع���ن فعالي���ة  بينم���ا ��ستهدف���ت در��س���ة 
�لع���الج �جلماع���ي يف ع���الج �ل�سم���ت �لختي���اري لالأطف���ال و�آبائهم، طبق���ت �لدر��سة 
عل���ى عين���ة قو�مها )5( �أطفال لديهم �سمت �ختي���اري متو�سط �أعمارهم )6.1( عامًا، 
طب���ق �لربنام���ج �لتدريبي ملدة )8( �أ�سابيع، �أ�سفرت نتائ���ج �لدر��سة عن عالج �ل�سمت 

�لختياري يف �لبيئة �ملدر�سية و مو�قف �حلياة �ليومية

يف حني ��ستهدفت در��سة (Owen,2008) �لك�سف عن فعالية برنامج تدريبي 
قائ���م عل���ى �لق�س�س يف عالج �ل�سم���ت �لختياري، طبقت �لدر��س���ة على طفل م�ساب 
بال�سمت �لختياري عمرة )6( �سنو�ت، ومن خالل تطبيق �لربنامج �لتدريبي �لقائم 
على �لق�س�س و�لتو��سل �للفظي و�لعالج بالدر�ما، �أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن عالج 

�ل�سمت �لختياري للطفل.

(Beare and Torgerson, 2008) ��ستهدف���ت �لك�س���ف ع���ن  �أم���ا در��س���ة 
فعالية برنامج لتعديل �ل�سلوك لعالج �ل�سمت �لختياري، طبقت �لدر��سة على طفل 
يبلغ عمره )12( عامًا، �أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن حت�سن ملحوظ يف �ل�سلوك �للفظي 

و�ل�سمت �لختياري لدى �لطفل.

فيم���ا ��ستهدف���ت در��س���ة (Phei,2010) �لك�سف ع���ن فعالية برنام���ج تكاملي 
قائ���م على �لعالج بالدر�م���ا و�لتدخالت �ل�سلوكية لعالج �ل�سم���ت �لختياري، طبقت 
�لدر��سة على طفلة عمرها )5( �سنو�ت لديها �سمت �ختياري، �أ�سفرت نتائج �لدر��سة 

من عالج �ل�سمت �لختياري لدى �لطفلة.

يف ح���ني ��ستهدف���ت در��س���ة (Ortega,2010) �لك�س���ف ع���ن فعالي���ة برنام���ج 
تدريبي لتنمية �ل�سلوك �للفظي لأربعة طالب يعانون من �ل�سمت �لختياري، طبقت 
�لدر��س���ة عل���ى عين���ة قو�مه���ا )4( ط���الب يعانون م���ن �ل�سم���ت �لختي���اري، تر�وحت 
�أعمارهم ما بني )6-7( �سنو�ت، �أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن فعالية �لربنامج �لتدريبي 

يف عالج �ل�سمت �لختياري.

بينم���ا ��ستهدف���ت در��س���ة (Lang et al.,2011) �لك�سف ع���ن فعالية �لتدخل 
�ل�سلوكي يف عالج �ل�سمت �لختياري يف �ملو�قف �لجتماعية و�لبيئة و�ملجتمع �ملحلى، 
طبق���ت �لدر��س���ة عل���ى فتاة تبلغ م���ن �لعمر )9( �سن���و�ت تعانى من �لبك���م �لختياري، 
�أ�سف���رت نتائ���ج �لدر��سة ع���ن عالج �ل�سم���ت �لختي���اري و�رتفاع �لكف���اءة �لجتماعية 

للفتاة.
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�أم���ا در��سة (Newberry,2011) فقد ��ستهدف���ت �لك�سف عن فعالية برنامج 
تدريب���ي با�ستخ���د�م منذجة بالفيدي���و يف عالج �ل�سمت �لختي���اري لالأطفال، طبقت 
�لدر��س���ة عل���ى �أطف���ال يف �سن )3-5( �سنو�ت، ومت ت�سخي�سه���م باأنهم يعانون من عجز 
يف �للغة �ل�ستقبالية و�للغة �لتعبرية من مد�ر�س كارولينا �جلنونية ولديهم �سمت 
�ختي���اري، �أ�سف���رت نتائ���ج �لدر��س���ة ع���ن حت�س���ن ملح���وظ يف �للغ���ة �لتعبري���ة و�للغة 
�ل�ستقبالي���ة وعالج �ل�سم���ت �لختياري وز�دت �لتفاع���الت �لجتماعية بني �لطالب 

وبع�سهم �لبع�س.

فيما ��ستهدفت در��سة (Harwood and Bork, 2011) �لك�سف عن فعالية 
برنام���ج تدريب���ي قائم على �لتو��س���ل �للغوي يف ور�س �لتدريب �ملهن���ي لدى �لأطفال 
ذوى �ل�سم���ت �لختي���اري، طبق���ت �لدر��س���ة على عين���ة قو�مها )22( طف���الً من ذوى 
�ل�سم���ت �لختي���اري، �أ�سف���رت نتائج �لدر��سة عن فعالية �لربنام���ج �لتدريبي يف عالج 

�ل�سمت �لختياري وزيادة �لتو��سل �للغوي لدى �لأطفال.

بينم���ا ��ستهدفت در��س���ة (Oerbeck et al.,2012) هدفت �لدر��سة للك�سف 
عن فعالية برنامج متعدد �لو�سائط لعالج �ل�سمت �لختياري لدى �لأطفال، طبقت 
�لدر��س���ة على عينة قو�مها )7( �أطفال، تر�وحت �أعمارهم بني )3-7( �سنو�ت بريا�س 
�لأطفال، طبق �لربنامج ملدة �ستة �سهور، �أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن فعالية �لربنامج 

فى عالج �ل�سمت �لختياري لدى �لأطفال.

�أما در��سة (Paasivirta,2012) فقد ��ستهدفت �لك�سف عن فعالية �لرب�مج 
�لتدريبي���ة ف���ى ع���الج �ل�سمت �لختي���اري لدى �لط���الب، طبقت �لدر��س���ة على عينة 
قو�مها )4( طالب يعانون من �لبكم �لختياري تر�وحت �أعمارهم ما بني )5-( 7�سنو�ت 
ومعلم���ني قوقازي���ني، ومت تطبي���ق �لربنام���ج عل���ى جمموع���ة م���ن �ملعلم���ني لكت�ساب 
تقني���ات �سلوكي���ة ت�ساعد �لط���الب �لبكم على �لتحدث يف �لف�س���ول �لدر��سية، �أ�سفرت 
نتائ���ج �لدر��س���ة ع���ن حت�سن ملحوظ وخف����س �لبكم �لختياري لدى ه���وؤلء �لأطفال

- در��س���ة (Ooi et al.,2012) هدف���ت �لدر��س���ة للك�س���ف ع���ن فعالية برنامج 
عالجي �سلوكي معريف على �سبكة �لنرتنت فى عالج �ل�سمت �لختياري يف �سنغافورة، 
طبق���ت �لدر��س���ة على عين���ة قو�مها )5( طالب بنني وبنات تر�وح���ت �أعمارهم ما بني 
)6-11( عامًا، وطبقت عليهم �لربنامج ملدة )14( �أ�سبوعا، �أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن 
حت�س���ن �أرب���ع حالت من خالل �جلل�سات فى �ملن���زل و�ملدر�سة وهذ� موؤ�سر على فعالية 

�لعالج �ل�سلوكي �ملعريف يف عالج �ل�سمت �لختياري
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و��ستهدف���ت در��س���ة (Christon et al.,2012) هدف���ت �لدر��سة للك�سف عن 
فعالي���ة �لعالج �ل�سلوكي يف خف�س �ل�سم���ت �لختياري و�لرهاب �لجتماعي “ در��سة 
حال���ة”، طبقت �لدر��س���ة على مر�هقة لديها رهاب �جتماع���ي و�سمت �ختياري، طبق 
�لربنام���ج )61( جل�سة ت�سمنت جل�سات �لتنف�س و�إعادة �لهيكلة �ملعرفية و�ل�سرتخاء 
و�لتعر�س و�ملهار�ت �لجتماعية، �أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن خف�س �ل�سمت �لختياري 

�لرهاب �لجتماعي لدى �لفتاة.

- در��س���ة (Klein et al.,2013) هدف���ت �لدر��سة للك�سف عن فعالية �لعالج 
�ل�سلوك���ي من خالل ��ستخد�م �لآباء للمحفز�ت بعد تقدمي �لتدريب �ملنا�سب لهم فى 
ع���الج �ل�سمت �لختياري لأبناهم وتنمية �لكفاءة �للغوية، طبقت �لدر��سة على عينة 
قو�مه���ا )33( طف���الً تر�وحت �أعماره���م ما بني )5-12( عامًا، �أ�سف���رت نتائج �لدر��سة 

عن فعالية ��ستخد�م �ملعزز�ت يف عالج �ل�سمت �لختياري لدى هوؤلء �لأطفال.

- در��س���ة (Mitchell and Kratochwill,2013) هدفت �لدر��سة للك�سف 
ع���ن فعالي���ة �لع���الج �لنف�سي و�لتدريب���ات �ل�سلوكية لع���الج �ل�سم���ت �لختياري لدى 
�لأطفال، طبقت �لدر��سة على )4( �أطفال يعانون من �ل�سمت �لختياري، �أ�سفرت نتائج 
�لدر��سة عن فعالية �لعالج �لنف�سي يف خف�س �ل�سمت �لختياري لدى هوؤلء �لأطفال.

- در��س���ة (Bergman et al,2103) هدف���ت �لدر��س���ة للك�س���ف ع���ن فعالي���ة 
�لع���الج �ل�سلوك���ي يف ع���الج �ل�سمت �لختي���اري لدى �لط���الب، طبق���ت �لدر��سة على 
عين���ة قو�مه���ا )21( طالب���ا يعان���ون م���ن �لبك���م �لختي���اري تر�وحت �أعماره���م ما بني 
)4-8( �سن���و�ت، طبقت �لدر��سة مل���دة )24( �أ�سبوعا، �أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن فعالية 

�لعالج �ل�سلوكي يف خف�س �ل�سمت �لختياري.

- در��س���ة (Jacob et al,2103) هدف���ت �لدر��س���ة للك�سف عن فعالية �لعالج 
�ل�سلوك���ي يف عالج �ل�سمت �لختياري ل���دى طفلة كورية، تبلغ من �لعمر )7( �سنو�ت 
وتعان���ى م���ن �لبكم �لختياري، �أ�سفرت نتائج �لدر��سة ع���ن فعالية �لعالج �ل�سلوكي يف 

خف�س �ل�سمت �لختياري.

- در��س���ة (Dilibert,2014) هدف���ت �لدر��س���ة للك�س���ف ع���ن فعالي���ة �لع���الج 
�ل�سلوكي يف خف�س ��سطر�بات �ل�سمت �لختياري و�ل�سلوكيات �مل�ساحبة لها، طبقت 
�لدر��س���ة عل���ى عينة قو�مه���ا )57( من �لأطف���ال، و�أ�سفرت نتائجه���ا فعالية �لربنامج 
�لتدريب���ي يف ع���الج �ل�سم���ت �لختي���اري وخف����س �ل�سلوكي���ات �مل�ساحب���ة له���ا وتنمية 

�لتعبر�ت �للغوية لدى �لأطفال.
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- در��سة (Justin,2015) هدفت �لدر��سة للك�سف عن فعالية برنامج للعالج 
�لنف�سي و�ل�سلوكي يف خف�س حده �ل�سمت �لختياري لدى �لأطفال، طبقت �لدر��سة 
عل���ى )5-14( �أطف���ال يعان���ون م���ن �ل�سم���ت �لختي���اري، �أ�سف���رت نتائ���ج �لدر��س���ة عن 
فعالية �لعالج �لنف�سي و �ل�سلوكي يف خف�س �ل�سمت �لختياري لدى هوؤلء �لأطفال 

وحت�سن ملحوظ يف خف�س حده �لقلق �لجتماعي.

- در��سة (Oerbek et al,2015) هدفت �لدر��سة للك�سف عن فعالية برنامج 
للع���الج �لنف�س���ي و�ل�سلوكي يف خف�س حده �ل�سم���ت �لختياري لدى �لأطفال، طبقت 
�لدر��سة على )24( من �لأطفال يعانون من �ل�سمت �لختياري تر�وحت �أعمارهم ما 
ب���ني )3-9( �سن���و�ت مبتو�سط عمري قدره )6.5( �سنو�ت، �أ�سف���رت نتائج �لدر��سة عن 
فعالي���ة �لع���الج �ل�سلوك���ي يف خف�س �ل�سمت �لختي���اري لدى ه���وؤلء �لأطفال وزيادة 
�حل�سيل���ة �للغوي���ة وكان �لتح�سن بن�سبة 78٪ لدى �لأطفال �لذين تر�وحت �أعمارهم 
م���ا ب���ني )3-5( �سنو�ت �أم���ا �لأطفال �لأكر عمر� كان �لتح�س���ن بن�سبة 33٪ مما يوؤكد 

على �أهمية �لتدخل �ملبكر.

تعقيب عام علي الدرا�سات ال�سابقة:
�أ�س���ارت نتائ���ج �لدر��سات �إىل فعالية �لربنام���ج �سلوكي يف خف�س حده �ل�سمت ( 1)

�لختي���اري وتنمي���ة �لكفاءة �لجتماعي���ة لدى �لأطفال ومن بينه���ا در��سة كل 
 (Beare & Torgerson, 2008; Brian et al., 2006; Christon :من
 et al.,2012; Hung et al., 2012; Klein et al., 2013; Lang
 et al.,2011;Moldan, 2005; Paasivirta,2012; Phei, 2010;

 Watson et al.,1992)

طب���ق �لربنام���ج �ل�سلوك���ي يف �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات عل���ى �لأطف���ال يف عم���ر ( 2)
�ملدر�س���ة –عمر عين���ة �لدر��سة �حلالية، مما يوؤكد منا�سبة هذ� �لأ�سلوب لهذه 
 (Bergman et al,2103; Jacob et :لفئ���ة �لعمرية، مثل در��س���ة كل من�
 al,2103; Justin,2015; Klein et al.,2013; Klein et al.,2013;
 Oerbek et al, 2015; Ooi et al., 2012; Young et al.,2012)
 (Alyanak et كم���ا ��ستخدم���ت م���ع �أطف���ال م���ا قب���ل �ملدر�س���ة، مث���ل در��س���ة
 al.,2013; Carbone et al.,2010; Couningham et al.,2006;
 Dilibert,2014; Newberry,2011; Oerbeck et al.,2012;
 Omdal&Galloway, 2008; Ortega, 2010; Sharkey et
(al.,2008، كم���ا تباي���ن عدد �لعين���ات �لتجريبية �لتي ُطب���ق عليها �لربنامج 
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 (Bergman et al,2103; در��سة )ل�سلوكي، وتر�وحت غالبيتها بني )2-23�
 Couningham et al., 2006; Cunningham et al.,2004; Jacob
 et al,2103; Justin, 2015; Klein et al.,2013; Mitchell &
 Kratochwill, 2013; Oerbek et al, 2015; Ooi et al.,2012;
(Paasivirta,2012 يف ح���ني �نخف����س عدده���ا �إىل )1(، كم���ا يف در��س���ة كل 
 (Amari et al.,1999; Beare &Torgerson,2008; Brian م���ن 
 et al.,2006; Jackson et al.,2005; Jacob et al,2103; Lang
 et al.,2011; Owen,2008; Pecukonis &Pecukonis,1991)
(Phei,2010; Watson et al.,1992، بينما �رتفعت �إىل )158( فردًا، كما 

.(Carbone et al.,2010) يف در��سة
غاب���ت �لدر��س���ات - يف حدود علم �لباحث - عل���ى �مل�ستوى �لعربي �لتي تناولت ( 3)

�لربنامج �ل�سلوكي مع �لكفاءة �لجتماعية و�ل�سمت �لختياري.
يختل���ف �لبح���ث �حل���ايل ع���ن �لدر��س���ات �ل�سابق���ة يف �أنه���ا جتمع ب���ني �لكفاءة ( 4)

�لجتماعية و�ل�سمت �لختياري يف نف�س �لوقت.
��ستف���اد �لباحث من �لدر��سات �ل�سابقة يف �سياغة �لفرو�س، و�إعد�د �لربنامج ( 5)

�لتدريبي، و�لربنامج �ل�سلوكي وما يتطلبه �لبحث من �أدو�ت. 

فرو�ص البحث:
توج���د فروق د�لة �إح�سائيً���ا بني متو�سطي رتب درج���ات �ملجموعة �لتجريبية ( 1)

عل���ى مقيا����س �ل�سمت �لختي���اري )كما يدركه �لآب���اء و �ملعلمني( يف �لقيا�سني 
�لقبلي و�لبعدي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي. 

توج���د فروق د�لة �إح�سائيً���ا بني متو�سطي رتب درج���ات �ملجموعة �لتجريبية ( 2)
عل���ى مقيا����س �لكف���اءة �لجتماعية )كما يدرك���ه �لآباء �ملعلم���ني( يف �لقيا�سني 

�لقبلي و�لبعدي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي. 
ل توجد فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية ( 3)

عل���ى مقيا����س �ل�سمت �لختي���اري )كما يدركه �لآب���اء و �ملعلمني( يف �لقيا�سني 
�لبعدي و�لتتبعي. 

ل توجد فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية ( 4)
عل���ى مقيا����س �لكفاءة �لجتماعية )كما يدرك���ه �لآباء و �ملعلمني( يف �لقيا�سني 

�لبعدي و�لتتبعي.
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الطريقة واالإجراءات:
وفيما يلي بيان ذلك بالتف�سيل:

اأوالً: منهج البحث: 
حي���ث �أن �لبح���ث �حل���ايل قائ���م على �إج���ر�ء برنام���ج �سلوكي خلف����س �ل�سمت 
�لختي���اري وحت�س���ني �لكف���اءة �لجتماعي���ة ل���دى ط���الب �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة، فق���د 
��ستخ���دم �ملنه���ج �لتجريب���ي ذ� �ملجموع���ة �لتجريبي���ة �لو�ح���دة وحت���ددت متغ���ر�ت 
�لدر��س���ة على �لنحو �لتايل: �ملتغر �مل�ستق���ل �لربنامج �ل�سلوكي و�ملتغرين �لتابعني 

�ل�سمت �لختياري و�لكفاءة �لجتماعية. 

ثانًيا: عينة البحث: 
اأ-حتدي�د عينة البحث:ق���ام �لباحث بتحديد عينة �لبحث من خالل �لقيام باخلطو�ت 

�لآتية: 
ق���ام �لباح���ث بح�س���ر �أ�سم���اء �لأطف���ال �ملقيدي���ن مبدر�س���ة �ملغ���رة ب���ن �سعب���ة ( 1)

�لبتد�ئي���ة تر�وح���ت �أعمارهم �لزمنية ما بني )6-9( �سنو�ت من �ل�سف �لأول 
�إىل �ل�سف �لثالث.

ق���ام �لباح���ث بال�ستعانة باملعل���م و�لآباء بتطبي���ق مقيا�س �ل�سم���ت �لختياري ( 2)
و�لكف���اءة �لجتماعي���ة لالأطف���ال �إع���د�د )�لباحث( عل���ى عينة قو�مه���ا )450( 
طف���الً. و�أ�سف���ر �لتطبي���ق ع���ن ��ستبع���اد )444( طف���الً ح�سل���و� عل���ى درج���ات 
منخف�س���ة يف مقيا����س �ل�سم���ت �لختي���اري و�لكف���اءة �لجتماعي���ة، فاأ�سبحت 
�لعينة �ملتبقية )6( �أطفال، تر�وحت �أعمارهم ما بني )6-8( �سنو�ت، مبتو�سط 
عم���ري )6.3( �سنو�ت لديهم �سمت �لختي���اري وكفاءة �لجتماعية منخف�سة 
ج���د� ومت �لتكافوؤ بني �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية يف متغر�ت �لعمر �لزمني، 
ومعام���ل �لذك���اء، �ل�سم���ت �لختي���اري، و�لكف���اءة �لجتماعي���ة قي���د �لبحث يف 
�لتطبي���ق �لقبل���ي. وتكونت عينة �لبح���ث �ل�ستطالعية من )30( طفالً وذلك 
حل�س���اب �ملعام���الت �لعلمي���ة )�ل�سدق – �لثب���ات( لالختب���ار�ت �مل�ستخدمة يف 

�لبحث، و�أي�سًا لتجريب برنامج �ل�سلوكي �ملقرتح. 

ثالثا: اأدوات البحث: 
��ستخدم �لباحث يف �لبحث �حلايل �لأدو�ت �لآتية: 

�إع���د�د:                        ( 1) �لآب���اء  يدرك���ه  كم���ا  لالأطف���ال  �لختي���اري  �ل�سم���ت  مقيا����س 
(Bergman et al., 2001) )ترجمة: �لباحث(.
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�إع���د�د:           ( 2) �ملعلم���ني  يدرك���ه  كم���ا  لالأطف���ال  �لختي���اري  �ل�سم���ت  مقيا����س 
(Bergman et al., 2001) )ترجمة: �لباحث(.

و�ملعلم���ني                             ( 3) �لآب���اء  يدرك���ه  كم���ا  لالأطف���ال  �لجتماعي���ة  �لكف���اءة  قائم���ة 
)�إعد�د: �لباحث( 

مقيا�س �ستانفورد بينية للذكاء )�ل�سورة �لر�بعة(. )تقنني حنوره، 2003( ( 4)
�لربنامج �ل�سلوكي لالأطفال )�إعد�د /�لباحث(.( 5)

وفيما يلي و�سف لكل �أد�ة قام �لباحث با�ستخد�مها: 
�إع���د�د                االآب�اء.  يدرك�ه  كم�ا  لالأطف�ال  االختي�اري  ال�س�مت  1-مقيا��س 

(Bergman et al., 2001) ترجمة )�لباحث( 
مت �ختي���ار ه���ذ� �ملقيا����س كون���ه مت ��ستخد�م���ه يف �لعدي���د من �لدر��س���ات منها 
 (Chavira, Shipon-Blum, Hitchcock, Cohan, & Stein, در��سة كل من
 2007; Manassis, Fung, et al., 2003; Manassis, Tannock, et
(al., 2007، وطب���ق عل���ى عينة م���ن �أطفال �ملدر�سة �لبتد�ئية وف���ى نف�س عمر عينة 

�لدر��سة �حلالية.

و�س�ف املقيا�س:�سم���م هذ� �لختب���ار (Bergman et al,2001) لت�سخي�س 
مظاه���ر �لطف���ل ذوى �ل�سمت �لختياري بال�سفوف �لأوىل ويتكون �ملقيا�س من )17( 
عبارة مق�سمة �إىل )3( �أبعاد، �لبعد �لأول:�ملدر�سة )6( عبار�ت، و �لبعد �لثاين:�لأ�سرة، 
�أو �ملن���زل )6( عب���ار�ت، و�لبعد �لثالث: �لبيئة �لجتماعي���ة خارج �ملدر�سة )5( عبار�ت، 
وق���ام (Bergman et al,2008)بعم���ل حتليل عامل���ي لالأبعاد �لثالثة وكانت درجة 
�لتحلي���ل �لعاملى هي )0.589( وكانت درجات �لت�ساق �لد�خلي للعبار�ت على معامل 
كرونباخ هى )0.842( ويطبق هذ� �لختبار على �لو�لدين، وياأخذ درجات )0، 1، 2، 3( 
للبد�ئ���ل �لأربع���ة �لآتي���ة )د�ئمً���ا، غالبً���ا، نادرً���ا، �أبدً���ا(، وبناءً���ا علي���ه تك���ون �لنهايتان 
�ل�سغرى و�لعظمي لدرجة �لفرد على �ملقيا�س هي )17-51(، ويدل �نخفا�س �لدرجة 

على �رتفاع �ل�سمت �لختياري.

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س:
- ثب�ات املقيا�س: حيث بلغ معامل �لثبات بطريقة �إعادة تطبيق �ملقيا�س بعد 
تطبيقه على �لعينة �ل�ستطالعية )ن= 30(، وذلك من خالل معلميهم بفا�سل زمني 
ق���دره �أ�سبوع���ان من �لتطبيق �لأول، وح�ساب معام���ل �لرتباط بطريقة بر�سون بني 
درجات �لعينة يف �لتطبيقني وبلغ )0.889(، وهو د�ل �إح�سائيًا عند م�ستوى )0.01(.
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- �س�دق املقيا��س:مت ح�ساب���ه �ل�س���دق بطريق���ة �س���دق �ملحكم���ني و�ل�س���دق 
�لظاه���ري، كم���ا تر�وح���ت معامالت �لرتب���اط بني �لأبع���اد و�لدرجة �لكلي���ة يف �سدق 
�لت�ساق �لد�خلي بني )0.74-0.81( وجميعها د�لة عند )0.01(، كما قام بح�ساب �سدق 
�ملحك من خالل ح�ساب معامل �لرتباط بني درجات �ملقيا�س ودرجات قائمة �ل�سمت 
�لختي���اري �إع���د�د /�لنفيع���ي )2012( كمح���ك خارج���ي ملقيا����س �ل�سم���ت �لختي���اري 
�مل�ستخ���دم يف �لبح���ث �حل���ايل �إع���د�د (Bergman et al,2001) ترجم���ة )�لباحث( 
ومت ح�س���اب معام���ل �لرتب���اط بينهما بع���د تطبيقهما على �لعين���ة �ل�ستطالعية من 
خ���الل �ملعلم���ني و�لباء، وقد بل���غ معامل �لرتب���اط )0.79(، وهو د�ل���ة �إح�سائيًا عند 

م�ستوى )0.01(. مما يدل على متتع �ملقيا�س بدرجة عالية من �ل�سدق.

املعلم�ني                                                    يدرك�ه  كم�ا  لالأطف�ال  االختي�اري  ال�س�مت  مقيا��س   -2
)�إعد�د (Bergman et al,2001) ترجمة )�لباحث( 

و�س�ف املقيا�س:�سمم ه���ذ� �لختبار لت�سخي�س مظاه���ر �لطفل ذوى �ل�سمت 
 (Bergman et عبار�ت، وقام )لختياري بال�سفوف �لأوىل ويتكون �ملقيا�س من )6�
(al,2002بعمل �لت�ساق �لد�خلي للعبار�ت على معامل كرونباخ هى )96.0( ويطبق 
هذ� �لختبار على �ملعلمني، وياأخذ درجات )0، 1، 2، 3( للبد�ئل �لأربعة �لآتية )د�ئما، 
غالبا، نادر�، �أبد�(، وبناءًا عليه تكون �لنهايتان �ل�سغرى و�لعظمي لدرجة �لفرد على 

�ملقيا�س هما )6-18(، ويدل �نخفا�س �لدرجة على �رتفاع �ل�سمت �لختياري

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للقائمة:

- ثب�ات املقيا�س:يتمت���ع هذ� �ملقيا�س مبعدلت ثبات، حيث بلغ معامل �لثبات 
بطريقة �إعادة تطبيق �ملقيا�س بعد تطبيقه على �لعينة �ل�ستطالعية )ن= 30(، وذلك 
من خالل معلميهم بفا�سل زمني قدره �أ�سبوعان من �لتطبيق �لأول، وح�ساب معامل 
�لرتباط بطريقة بر�سون بني درجات �لعينة يف �لتطبيقني وبلغ )0.889(، وهو د�ل 

�إح�سائيًا عند م�ستوى )0.01(.

- �س�دق املقيا��س:مت ح�ساب���ه �ل�س���دق بطريق���ة �س���دق �ملحكم���ني و�ل�س���دق 
�لظاه���ري، كم���ا تر�وح���ت معامالت �لرتب���اط بني �لأبع���اد و�لدرجة �لكلي���ة يف �سدق 
�لت�ساق �لد�خلي بني )0.74-0.81( وجميعها د�لة عند )0.01( مما يدل متتع �ملقيا�س 
بدرج���ة عالي���ة م���ن �ل�سدق، كم���ا قام بح�ساب �س���دق �ملحك من خ���الل ح�ساب معامل 
�لرتب���اط ب���ني درج���ات �ملقيا�س ودرج���ات قائمة �ل�سم���ت �لختياري �إع���د�د /�لنفيعي 
)2012( كمحك خارجي ملقيا�س �ل�سمت �لختياري �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل �إعد�د 
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(Bergman et al,2001) ترجم���ة )�لباح���ث( ومت ح�ساب معامل �لرتباط بينهما 
بعد تطبيقهما على �لعينة �ل�ستطالعية من خالل �ملعلمني و�لآباء، وقد بلغ معامل 
�لرتب���اط )0.78(، وه���و د�ل���ة �إح�سائيً���ا عن���د م�ست���وى )0.01(. مم���ا ي���دل على متتع 

�ملقيا�س بدرجة عالية من �ل�سدق.

3- قائم�ة تقدير الكفاءة االجتماعية لالأطفال كما يدركها االآباء واملعلمني. 
)�إعد�د /�لباحث( 

لإعد�د �لقائمة قام �لباحث باإجر�ء �خلطو�ت �لآتية:
 ق���ام �لباحث باإعد�د �ل�سورة �لأولية لقائمة تقدير �ملعلم للكفاءة �لجتماعية 

لدى �لأطفال �تبع �لباحث �خلطو�ت �لتالية: 
مر�جع���ة �لإط���ار �لنظري للدر��س���ة و�لدر��سات �ل�سابقة �لت���ي تناولت �لكفاءة 

�لجتماعية لدى �لأطفال.
�لإط���الع عل���ى بع����س مقايي����س �لكف���اءة �لجتماعية:مث���ل مقيا����س كل م���ن 
)�ب���و غ���اىل،Nunez , 2011 2014؛�أب���و رم���ان 2008؛2003، �سوقي.؛حبي���ب، 2003؛  

 Rydell, et al,1997� ، ل�سمادوين، 1991( 

يف �س���وء ذل���ك قام �لباحث ب�سياغة �ل�سورة �لأولية للقائمة و�لتي تكونت من 
)25( عب���ارة مق�سم���ة �إىل �أربع���ة �أبع���اد رئي�س���ة هما )�لتحك���م بالذ�ت و�سب���ط �لنف�س، 
�ل�ستقاللي���ة و�لعتم���اد عل���ى �ل���ذ�ت، �مل�سارك���ة و�لتو�فق مع جمتمع �لرف���اق، �لوعي 

بالأمور �ملتعلقة باأمنه و�سالمته.( وذلك لعمل �سدق وثبات �لقائمة.

ق���ام �لباح���ث بعر����س �لقائم���ة على ع���دد م���ن �أ�سات���ذة �ل�سحة �لنف�سي���ة وعلم 
�لنف����س و�لرتبي���ة �خلا�س���ة وبع�س �ملتخ�س�س���ني �لعاملني يف جم���ال �لطفولة وذلك 
للحك���م عل���ى �سالحية �لقائمة للتطبي���ق على �لعينة ومدى �نتم���اء كل مفردة للبعد 
�ل���ذي تنتم���ي �إليه وطريق���ة توزيع �لختيار�ت لال�ستجاب���ة، �إىل غر ذلك، وقد �أ�سفر 
�لتحكي���م عل���ى �تفاق �ملحكمني بن�سبة )89٪( على )20( عب���ارة للقائمة ككل و�لتفاق 
عل���ى ح���ذف )5( عب���ار�ت و�إعادة �سياغ���ة )3( عبار�ت م���ن �لقائمة وبالت���ايل �أ�سبحت 

�لقائمة مكونة من )20( عبارة مت �لتفاق عليها من قبل �ل�سادة �ملحكمني 

-و�سف القائمة وهدفها: يهدف هذ� �ملقيا�س �إىل قيا�س تقدير �ملعلم للكفاءة 
�لجتماعي���ة لدى �لأطفال ممن يرت�وح عمرهم �لزمني ما بني )6-14( عام.ويتكون 
ه���ذ� �ملقيا����س م���ن )20( عب���ارة مق�سم���ة �إىل )4( �أبع���اد، روعي ف���ى �سياغته���ا �أن تكون 

�ألفاظها �سهلة وو��سحة. 
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اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للقائمة:
- ثب�ات القائمة:يتمت���ع هذ� �ملقيا�س مبعدلت ثبات، حي���ث بلغ معامل �لثبات 
بطريقة �إعادة تطبيق �ملقيا�س بعد تطبيقه على �لعينة �ل�ستطالعية )ن= 30(، وذلك 
من خالل معلميهم بفا�سل زمني قدره �أ�سبوعان من �لتطبيق �لأول، وح�ساب معامل 
�لرتب���اط بطريق���ة بر�سون بني درجات �لعين���ة يف �لتطبيقني وبلغ )0.82(، وهو د�ل 

�إح�سائيًا عند م�ستوى )0.01(.

- �س�دق القائمة:�أم���ا ع���ن �ل�س���دق فت���م ح�ساب���ه ب�س���دق �ملحكم���ني و�ل�س���دق 
�لظاه���ري، كم���ا تر�وح���ت معامالت �لرتب���اط بني �لأبع���اد و�لدرجة �لكلي���ة يف �سدق 
�لت�س���اق �لد�خل���ي ب���ني )0.71-0.81( وجميعه���ا د�لة عن���د )0.01(، كما ق���ام بح�ساب 
�سدق �ملحك من خالل ح�ساب معامل �لرتباط بني درجات �ملقيا�س ودرجات مقيا�س 
�إع���د�د/ طاه���ر )2014( كمح���ك خارج���ي لقائم���ة  �لكف���اءة �لجتماعي���ة لالأطف���ال. 
تقدي���ر �ملعل���م للكفاءة �لجتماعية �مل�ستخدم يف �لبحث �حل���ايل )�إعد�د �لباحث(، ومت 
ح�س���اب معامل �لرتباط بينهما بع���د تطبيقهما على �لعينة �ل�ستطالعية من خالل 
معلميهم، وقد بلغ معامل �لرتباط )0.75(، وهو د�ل �إح�سائيًا عند م�ستوى )0.01(. 

مما يدل على متتع �ملقيا�س بدرجة عالية من �ل�سدق.

ال�س�ورة النهائي�ة للقائمة:تتكون �لقائمة من )20( عب���ارة مق�سمة على �أربعة 
�أبع���اد: �لتحك���م بالذ�ت و�سبط �لنف����س، �ل�ستقاللية و�لعتماد عل���ى �لذ�ت، �مل�ساركة 
و�لتو�ف���ق م���ع جمتم���ع �لرفاق، �لوع���ي بالأمور �ملتعلق���ة باأمنه و�سالمت���ه، و�سع معد 
�ملقيا����س لك���ل عب���ارة م���ن عبار�ت���ه ث���الث �ختي���ار�ت تتمث���ل يف )كثرً���ا=3، �أحيان���ا=2، 
ن���ادر�=1(. وبناءً���ا علي���ه تك���ون �لنهايت���ان �ل�سغ���رى و�لعظم���ي لدرج���ة �لف���رد عل���ى 
�ملقيا����س هما )20، 60( درجة عل���ى �لرتتيب.ويدل �رتفاع �لدرجة على �رتفاع �لكفاءة 

�لجتماعية و�نخفا�سها على عدم �سعف �لكفاءة �لجتماعية.

4-مقيا��س �س�تانفورد بيني�ه العرب لل�ذكاء )الطبع�ة الرابعة1، تعري���ب وتقنني/ 
حنوره )2003( :

 يع���د مقيا�س �ستانفورد بيني���ه )ط4( من �أكر مقايي�س �لذكاء ��ستخد�ما مع 
فئ���ة �ملعاق���ني عقليً���ا، وهو �مت���د�د ملقيا����س �ستانفورد بيني���ه )ط3( �لذي �أع���ده لوي�س 
ترم���ان و�آخ���رون، وقد مت ح�ساب ثبات �ملقيا�س من خالل معادلة كيودرريت�سارد�سون 
)20( ودرج���ات �خلط���اأ �ملعي���اري، حي���ث ظه���ر �إن معام���الت �لثب���ات تر�وح���ت م���ا ب���ني       
)0.72 0.96( جلمي���ع �ملجموع���ات �لعمري���ة وبالن�سب���ة جلمي���ع �ملجالت، �أم���ا بالن�سبة 
لو�سي���ط �لثب���ات )عرب �لفئات �لعمرية من �س���ن )2( حتى �سن )18 23( فقد تر�وح ما 
بني )0.73 0.92(، كذلك قام �ملوؤلفون بح�ساب �لثبات من خالل �إعادة �إجر�ء �لختبار، 
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وج���اءت معظم معامالت �لثبات فوق )0.70(، وق���د �أجريت مقارنات ملعامالت �لثبات 
على �ختبار�ت �ملقيا�س يف �سورته �لكاملة )15 �ختبار�( و�ل�سورة �ملخت�سرة )�ختبار�ن 
4 �ختب���ار�ت 6 �ختب���ار�ت(، وق���د �ت�س���ح �أن �لدرجات مالت جميعه���ا �إىل �لرتفاع حيث 
تر�وح���ت معام���الت �لثبات ما بني )0.87 0.99(.كم���ا مت ح�ساب �سدق �ملقيا�س باإيجاد 
معام���ل �لرتباط بني درجات �ملقيا�س و�ختبار�ته �لفرعية، كان �أبرزها ح�ساب معامل 
�رتب���اط ب���ني درج���ات �ملقيا����س �جلدي���د ومقيا����س �ستانف���ورد بيني���ه �لطبع���ة �لثالث���ة 
)1972( �ل�س���ورة )ل م(، حي���ث مت �لك�س���ف ع���ن معامالت �سدق )�رتب���اط( باختبار�ت 
�لطبع���ة �لر�بعة ملقيا�س بينيه �لت���ي تر�وحت ما بني )0.56 0.81(، كذلك ظهر وجود 
معام���الت �رتب���اط مرتفعة بني �أبعاد مقيا�س وك�سلر لذك���اء �لأطفال تر�وحت ما بني 
)0.63 0.83( للمقايي�س �للفظية و�لعملية و�لكلية مقارنة باملجالت �لأربعة و�لدرجة 

�ملركبة )SAS( يف �لطبعة �لر�بعة ملقيا�س بينيه.

)-الربنامج ال�سلوكي لدى االأطفال )اإعداد /الباحث1.
 يف �سوء �لإطار �لنظري، وما مت عر�سه من �لدر��سات �ل�سابقة و�لتي تناولت 
بر�مج تدريبي �سلوكي لعالج �ل�سمت �لختياري، مت �إعد�د �لربنامج �حلايل ب�سورته 

�لأولية، وفيما يلي بيان ذلك:

اأ�س�س بناء الربنامج:
 يق���وم �لربنام���ج �حلايل عل���ى �أ�سا�س �لجت���اه �ل�سلوكي ومنطلقات���ه �لنظرية 
وفنياته �ملتنوعة، وكما �أن �لعالج �ل�سلوكي يعتمد على �لتعزيز و�لإثابة، وهذ� ي�ساعد 
يف تك���ر�ر �ل�سل���وك، و�أن �لقاع���دة �لأ�سا�سي���ة يف �ملنهج �ل�سلوكي ه���و �أن �ل�سلوك حتكمه 
نتائج���ه، مبعن���ى �أن �لنتيجة �لتي تع���ود على �لفرد بفائدة ت�سم���ن لل�سلوك �أن ي�سدر 
ع���ن �لف���رد مرة �أخرى و�لنتيجة �لتي ل تعود عليه بفائدة، �أو تعود عليه ببع�س �لأمل 

جتعله ل مييل �إىل تكر�ر هذ� �ل�سلوك.

م�سادر اإعداد الربنامج:
 �أ�ستند �لباحث يف بناء و�إعد�د �لربنامج �إىل �لأ�س�س �لنظرية و�لفل�سفية لنظريات 
�لع���الج و�لإر�س���اد �ل�سلوك���ي كون���ه �لأ�سا�س �ل���ذي �أعتم���د عليه �لباح���ث يف �لربنامج. 
وك���ان م���ن �أهم م�س���ادر �إعد�د �لربنامج ه���و �لإطالع على �لرت�ث �لنظ���ري لالأدبيات 
�لنف�سية و�لإر�سادية، و�لذي كان �لأ�سا�س يف حتديد فنيات و��سرت�تيجيات �لربنامج.

اأهداف الربنامج: 
 يه���دف �لربنام���ج �لتدريبي �حلايل �إىل عالج �ل�سمت �لختياري، وذلك لدي 
عينة من تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية، مبا يحقق �لطالقة �لكالمية لديهم يف �ملو�قف 
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�حلياتي���ة �ملختلف���ة.و�إىل �أن ي�س���ل �لطفل ذوى �ل�سمت �لختي���اري �إىل م�ستوى جيد 
م���ن �لتعب���ر �للفظي، وتنمية قدرة �لطفل عل���ى �ل�ستماع، و تنمية قدرة �لطفل على 
�لنتباه و�لفهم و�لرتكيز، و تنمية قدرة �لطفل على ربط �للفظ مبدلوله �ملج�سم، و 

تنمية قدرة �لطفل على �لتعبر �للفظي.

اأهمية الربنامج:
تنب���ع �أهمية �لربنام���ج كونه يركز على حت�س���ني �لأد�ء �للغوي وعالج �ل�سمت 
�لختي���اري ل���دى �أطفال �ملرحلة �لبتد�ئية با�ستخ���د�م �أ�ساليب متنوعة، ومن ثم فاإن 
�لربنام���ج مبحت���و�ه ي�سه���م يف ع���الج �ل�سم���ت �لختي���اري، و حت�سني وتنمي���ة �ملهار�ت 
�للغوية �ملختلفة لدى �لأطفال، ومن ثم ي�سكل هذ� �لربنامج منوذجا عمليا ميكن �أن 
يتدرب عليه �لأطفال من قبل �ملعلمني و�أولياء �لأمور، كما تنبع �أهمية هذ� �لربنامج 
م���ن نتائ���ج �لبح���وث و�لدر��سات �لت���ي �أكدت عل���ى فعالية مثل ه���ذه �لرب�مج يف عالج 
�ل�سمت �لختياري، وتنمية ورفع م�ستوى �ملهار�ت �للغوية و�لجتماعية لدى �لأطفال.

الفنيات امل�ستخدمة يف الربنامج:
�حلث و�لتلقني: بهدف حث �لطفل على �أد�ء �سلوك حمدد.( 1)
ت�سكي���ل �ل�سلوك:ه���و تدعي���م �ل�سل���وك �ل���ذي يق���رتب تدريجيً���ا م���ن �ل�سلوك ( 2)

�ملرغوب، �أو يقاربه من خطو�ت �سغرة تي�سر �لنتقال من خطوة �إىل �أخرى.
�لتدعي���م �أو �لتعزي���ز: وميك���ن �أن يك���ون �لتدعي���م �إيجابيً���ا، �أو �سلبيً���ا، ويق�سد ( 3)

بالتدعي���م �لإيجاب���ي �أي فع���ل، �أو حادثة يرتبط تقدميه���ا �إىل �لفرد بزيادة يف 
�ل�سلوك �ملرغوب، ومن خالل هذ� �لتدعيم تتز�يد جو�نب كثرة من �ل�سلوك 
�لإيجابي لدى �لطفل كاملهارة يف �حلديث، و�لتاأدب و�لن�ساط �إذ� ما و�جهناها 

بالنتباه.
�لنمذج���ة و�لتقلي���د: ج���زء �أ�سا�س���ي م���ن بر�مج كث���رة لتعدي���ل �ل�سلوك.وهى ( 4)

ت�ستن���د �إىل �فرت��س �أن �لإن�سان ق���ادر على �لتعلم عن طريق مالحظة �سلوك 
�ل�سخ����س فر�س���ة  �لآخري���ن وتعر�سه���م ب�س���ورة منتظم���ة للنماذج.ويعط���ى 

ملالحظة منوذج ويطلب منه �أد�ء نف�س �لعمل �لذي يقوم به �لنموذج.
�لتمرين���ات �لريا�سي���ة: تهدف �إىل تقوية ع�سالت �لبطن و�ل�سدر و�لرقبة ملا ( 5)

له���ا م���ن دور يف عملية �لكالم ونطق �لأ�سو�ت ويدخل يف ذلك ممار�سة �لطفل 
حرك���ات ريا�سية للع�سالت �لتي لها عالق���ة بتنبيه �لتنف�س و�لدورة �لدموية 

كالوثب و�لتو�زن.



العدد )13( اكتوبر 2015 جملة الرتبية اخلا�صة

 339 

مترين���ات خا�س���ة بالتنف����س: وت�ستهدف تدري���ب �لطفل عل���ى �لتنف�س �لعميق ( 6)
لتو�سي���ع �ل�س���در و�لتع���ود على دف���ع �لزفر و�إخ�س���اع �جله���از �لتنف�سي لنظام 
حم���دد بحي���ث يك���ون �ل�سهيق م���ن �لأنف مع قف���ل وثبوت �لأكت���اف و�ن يخرج 
ه���و�ء �لزفر م���ن �لفم ب�سوت م�سموع و�ن يتم ��ستيع���اب �سريع للهو�ء وزفر 

بطئ، �أو ��ستيعاب �سريع وزفر �سريع، �أو ��ستيعاب بطئ وزفر بطئ �لخ.
تدريب���ات �ل�سرتخ���اء: به���دف �لتخل����س م���ن �لتوت���ر �لناجت ع���ن �خلوف من ( 7)

�لكالم �أمام �لآخرين، حيث يطلب من �لأطفال �ل�سرتخاء علي �ملقاعد، وغلق 
�أعينهم، و�لتنف�س بعمق، مع �لتحدث �إليهم مبا ي�سجعهم على �ل�سرتخاء.

لع���ب �ل���دور: به���دف تدريب �لطفل عل���ى �لتحدث �أم���ام �لآخري���ن، ومو�جهة ( 8)
�ملو�ق���ف �لتي ت�سبب له �لبكم �لختي���اري، وذلك بتحديد �لأ�سخا�س و�ملو�قف 
�لت���ي يع���اين فيه���ا من �ل�سم���ت �لختي���اري، وقيام���ه مب�ساع���دة زمالئه بلعب 
دور �ملتح���دث فيه���ا، مع زيادة عدد من يتح���دث �إليهم تدريجيًا، كمو�قف طرح 

�لأ�سئلة و�لإجابة عليها، و�لتحدث يف مقدمة �لف�سل.. �لخ.
تدريب���ات �إع���ادة �س���رد �لق�س�س:وفيه���ا يتم عر����س �لق�س�س �إم���ام �لطفل، ثم ( 9)

يطل���ب م���ن �إعادته���ا، وكذل���ك �س���رد �لق�س����س �مل�سورة.وت�سم���ن ذل���ك تقدمي 
�ملعزز�ت باأنو�عها �ملختلفة عند 

-حمتوى اجلل�سات التدريبية

اجلل�سة االأوىل:
عنوان اجلل�سة: �لتعارف وتقدمي للربنامج

اجلل�سة الثانية والثالثة: 
عنوان اجلل�سة: تدريبات �ملحاكاة و�لتخيل.

هدف اجلل�سة:تنمية �لثقة بالنف�س و�لتقليد و�ملحاكاة و حب �لعمل �جلماعي �لتعاوين.
الفني�ات امل�س�تخدمة: �لق�س����س - �لنمذج���ة – لع���ب �ل���دور – �لتعزي���ز- و�حل���و�ر-

�لو�جب �ملنزيل. 
حمت�وى اجلل�س�ة: قام �لباحث بتو�سيح �له���دف من �جلل�سة، ثم ق���ام بتدريب �لأطفال 
عل���ى �لتخي���ل م���ن خ���الل ق�س����س خمتلفة، طل���ب �لباحث م���ن كل طال���ب �أن 
يخت���ار �ملك���ان �لذي يجد فيه �لر�ح���ة من خالل �إغما�س عيني���ه ملدة دقيقتني 
و�أن يتخي���ل كل طال���ب �أن���ه يق���وم برحلة �إىل مك���ان يحبه، و�أثن���اء هذه �لرحلة 
عليه �أن يختار طالب ي�ساركه يف هذه �لرحلة، وخالل ذلك يقوم بعدة فعاليات 
و�أن�سطة مع هذ� �ل�سديق �لذي �ختاره، بعد ذلك يبلغ �لباحث �لطالب بانتهاء 
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�لرحلة ويطلب �لباحث من �لطالب �سرد ق�سة عن �لرحلة �لتي قام بها �أثناء 
�لتخيل، و�حلديث عن �ل�سديق ومن هو، وما هي م�ساعرك �أثناء �لرحلة، ويف 
نهاي���ة �جلل�س���ة طل���ب �لباحث م���ن �لأطفال عن���د �لذهاب للمن���زل �أن يتخيلو� 
رح���الت �أخ���رى، ثم ق���ام �لباحث ب�سكرهم و بتقدمي �ملع���زز�ت لكل طفل و�تفق 

معهم على موعد �جلل�سة �لقادمة وبذلك �نتهت �جلل�سة.

اجلل�سة الرابعة واخلام�سة:
عنوان اجلل�سة: تابع تدريبات �ملحاكاة و�لتخيل.

هدف اجلل�سة: تنمية �لثقة بالنف�س و�لتقليد و�ملحاكاة و �لتعبر �لكالمي.
الفني�ات امل�س�تخدمة: �لق�س����س - �لنمذج���ة – لع���ب �ل���دور – �لتعزي���ز- و�حل���و�ر-

�لو�جب �ملنزيل. 
حمتوى اجلل�س�ة: قام �لباحث بتدريب �لأطف���ال على �لتخيل باأن هناك )مر�يا( وق�سم 
�لطالب �إىل �أزو�ج بحيث يقف كل طالب �أمام زميله ويتخيل كل منهم �أن �لأخر 
مر�آة وزميله يقف �أمامه ويفعل كما يفعل زميله من نطق وكالم وحركات، ثم 
يتب���ادل كل طالب دور �لأخر ويق���وم بتقليده، ويف نهاية �جلل�سة طلب �لباحث 
م���ن �لأطف���ال عن���د �لذهاب للمن���زل �أن يقومو� بالتدريب على م���ا قامو� به يف 
�جلل�س���ة م���ع �إخو�نهم وو�لديهم، ثم ق���ام �لباحث ب�سكره���م وبتقدمي �ملعزز�ت 
لك���ل طفل و�تف���ق معهم على موع���د �جلل�سة �لقادمة وبذل���ك �نتهت �جلل�سة.

اجلل�سة ال�ساد�سة وال�سابعة:
عنوان اجلل�سة: تقليد �لأ�سو�ت و�مل�ساعر.

هدف اجلل�سة: تنمية �لثقة بالنف�س و�لتقليد و�ملحاكاة و�لتعبر �للفظي. 
الفني�ات امل�س�تخدمة: �لق�س����س - �لنمذج���ة – لع���ب �ل���دور – �لتعزي���ز- �ملناق�س���ة - 

�لو�جب �ملنزيل.
حمت�وى اجلل�س�ة: ق���ام �لباح���ث يف بد�ي���ة �جلل�س���ة مبر�جع���ة �لو�ج���ب �ملن���زيل، ثم قام 
بتعريف �لأطفال بهدف �جلل�سة، ثم قام �لباحث بعر�س �سور تعرب عن �مل�ساعر 
�ملختلف���ة على �لأطفال. وطل���ب �ملدرب من �لأطفال تقليد �لأ�سو�ت )�لديك-

�لرياح-�ل�سيارة-جر����س �ملدر�سة-�لقطة-�حل�س���ان وغره���ا(، وتقليد �مل�ساعر 
)�لغ�سب-�حلزن-�لفرح-�خلوف-�لبك���اء(، وبع���د �لتاأك���د م���ن فه���م �لأطف���ال 
للم�ساع���ر، طل���ب �لباحث م���ن كل طفل تقليد م���ا ير�ه. وق���ام �لباحث بتكليف 
�لأطف���ال بتنفي���ذ هذه �لتدريبات م���ع �أقر�نهم ومت تقدمي �ملع���زز�ت لكل طفل 
من �لأطفال و�تفق معهم على موعد �جلل�سة �لقادمة وبذلك �نتهت �جلل�سة.
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اجلل�سة الثامنة والتا�سعة:
عنوان اجلل�سة: �لعاب ترفيهية تعاونية ريا�سية.

ه�دف اجلل�س�ة: تنمي���ة روح �لفريق و�لتعبر ع���ن �لنف�س و�لتفريغ �لنفع���ايل و�إ�ساعة 
جو �لفرح. 

الفني�ات امل�س�تخدمة: �لق�س����س - �لنمذج���ة – لع���ب �ل���دور – �لتعزي���ز- �ملناق�س���ة - 
�لو�جب �ملنزيل.

حمت�وى اجلل�س�ة: يف هذه �جلل�سة طلب �لباحث من �لأطف���ال �جللو�س ب�سكل ع�سو�ئي 
ومتف���رق كل طال���ب يف رك���ن وطل���ب منه���م �لعد من و�ح���د �إىل ع�س���رون ومن 
�س���روط �للعب���ة �أن ل يع���د طالب���ني نف����س �لرق���م يف نف����س �للحظ���ة وفى حال 
ح���دوث ذل���ك يب���د�أ جمي���ع �مل�ساركني بالع���د من جدي���د وتعد ه���ذه �للعبة من 
�لط���رق �لر�ئع���ة يف تعلي���م �لط���الب �لتعب���ر �للفظ���ي و�ل�س���رب و�لإحل���اح يف 
�لو�س���ول �إىل �لهدف وحل �مل�سكالت و�لعمل �جلماعي، وبعد �لنتهاء �سكرهم 
�لباح���ث عل���ى �للتز�م مب���ا تعلموه، وق���ام �لباحث بتقدمي �ملع���زز�ت لكل طفل 
من �لأطفال و�تفق معهم على موعد �جلل�سة �لقادمة وبذلك �نتهت �جلل�سة

اجلل�سة العا�سرة واحلادية ع�سر: 
عنوان اجلل�سة: تدريبات �لتنف�س.

 ه�دف اجلل�س�ة:تنمية �لتنفي����س �لنفع���ايل و�إمكانياته���ا �لتعبري���ة وتفري���غ �لطاق���ة 
�ل�سلبية.

الفني�ات امل�س�تخدمة: ك���رة تن����س طاول���ة -بالل���ني – �لتعزي���ز- �ملناق�س���ة و�حل���و�ر- 
�لو�جب �ملنزيل.

حمت�وى اجلل�س�ة: بعد مر�جع���ة �لباحث م���ع �لأطفال م���ا د�ر يف �جلل�س���ة �ل�سابقة، قام 
�لباح���ث بتدري���ب �لأطفال على �لتنف�س �لعميق لتو�سي���ع �ل�سدر و�لتعود على 
دف���ع �لزفر و�إخ�ساع �جله���از �لتنف�سي لنظام حمدد بحيث يكون �ل�سهيق من 
�لأنف مع قفل وثبوت �لأكتاف و�ن يخرج هو�ء �لزفر من �لفم ب�سوت م�سموع 
و�ن يت���م ��ستيعاب �سريع للهو�ء وزف���ر بطئ، �أو ��ستيعاب �سريع وزفر �سريع، 
�أو ��ستيع���اب بط���ئ وزف���ر بطئ �لخ و�له���دف من �جلل�س���ة �إىل تقوية ع�سالت 
�لبط���ن و�ل�س���در و�لرقبة ملا لها م���ن دور يف عملية �لكالم ونطق �لأ�سو�ت، ثم 
ق���ام �لباحث ب�سكرهم على �حل�سور و�للتز�م وقام بتقدمي �ملعزز�ت لكل طفل 
من �لأطفال و�تفق معهم على موعد �جلل�سة �لقادمة وبذلك �نتهت �جلل�سة.
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اجلل�سة الثانية ع�سر والثالثة ع�سر: 
عنوان اجلل�سة: �حلروف �لهجائية.

هدف اجلل�سة: تنمية �ملهار�ت �للغوية لالأطفال.

الفنيات امل�ستخدمة: �لنمذجة – لعب �لدور – �لتعزيز- �ملناق�سة و�حلو�ر- �لو�جب 
�ملنزيل.

حمت�وى اجلل�س�ة: ق���ام �لباح���ث مبر�جع���ة �لو�ج���ب �ملن���زيل م���ع �لأطف���ال، ث���م طل���ب 
منه���م �لتع���رف عل���ى �حل���روف �لهجائي���ة �لتي �أمامه���م من خ���الل �ملج�سمات 
�لبال�ستيكي���ة، ث���م يطل���ب منه���م تكمل���ة �حل���روف �لهجائية، ث���م يطلب منهم 
�أن يكتب���و� �أ�سمائهم ويقرو� �أ�سمائه���م و�ن ي�ستكملو� �جلمل �لناق�سة وجتميع 
كلمت���ني لتكوي���ن جملة مفيدة وق���ر�ءة بع�س �لكلمات حت���ى ي�ستطيع �لتعبر 
�للفظ���ي، وفى نهاية �جلل�سة ومت تق���دمي �ملعزز�ت لكل طفل و�تفق معهم على 

موعد �جلل�سة �لقادمة وبذلك �نتهت �جلل�سة.

اجلل�سة الرابعة ع�سر واخلام�سة ع�سر: 
عنوان اجلل�سة: �لرد على �لتليفون و��ستقبال �ل�سيوف 

هدف اجلل�سة: تنمية �ملهار�ت �لجتماعية و�لتعبر �للفظي.

الفنيات امل�ستخدمة: �لق�س�س– �لتعزيز- �ملناق�سة و�حلو�ر- �لو�جب �ملنزيل.

حمتوى اجلل�س�ة: قام �لباحث بتدريب �لأطفال على كيفي���ة �إجر�ء �ملحادثة �لتليفونية 
وكيفي���ة �لرد �ل�سحيح مع �إجابات معقول���ة وقام �لباحث برن جر�س �لتليفون 
وعند توقف �جلر�س يقوم �أحد �لأطفال بالرد علي �لتليفون ومتابعة �حلو�ر، 
وق���ام �لباحث با�ستخ���د�م كلمات �لثناء و�لت�سجيع للط���الب حتى يزيد �حلو�ر 
و�ملحادث���ة ب���ني �لط���الب، وتدري���ب �لأطف���ال عل���ى كيفي���ة ��ستقب���ال �ل�سيوف 
باملن���زل وكيفي���ة �لرتحي���ب به���م، وبع���د �لتاأك���د م���ن تدريبه���م عل���ى �ملحادثات 
�لتليفوني���ة و��ستقب���ال �ل�سيوف، وف���ى نهاية �جلل�سة ثم ق���ام �لباحث بتقدمي 
�ملع���زز�ت لك���ل طف���ل م���ن �لأطفال و�تف���ق معهم عل���ى موعد �جلل�س���ة �لقادمة 

وبذلك �نتهت �جلل�سة.
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اجلل�سة ال�ساد�سة ع�سر:
 عنوان اجلل�سة: �لتعبر عن �لنف�س وطلب �مل�ساعدة عند مو�جهة م�سكلة.

هدف اجلل�سة: تنمية �لتو��سل �للفظي. 

الفنيات امل�ستخدمة: �لق�س�س– �لتعزيز- �ملناق�سة و�حلو�ر- �لو�جب �ملنزيل.

حمتوى اجلل�س�ة: �سرح �لباحث لالأطفال �لهدف من �جلل�سة، ثم قام �لباحث بتدريب 
�لأطف���ال عل���ى كيفية �لتعبر عن �لنف����س من خالل �لك���الم، وطلب �مل�ساعدة 
عند مو�جهة �مل�سكالت، قام �لباحث بتدريب �لأطفال على �لت�سكيل من خالل 
�ل�سل�س���ال، ومن خالل م�سرح �لعر�ئ����س للتعبر عن �لنف�س، وقام �لباحث يف 
نهاي���ة �جلل�س���ة بتق���دمي �ملع���زز�ت لك���ل طفل م���ن �لأطف���ال و�تف���ق معهم على 

موعد �جلل�سة �لقادمة وبذلك �نتهت �جلل�سة.

اجلل�سة ال�سابعة ع�سر:
عنوان اجلل�سة:�لإ�سغاء و�ملناق�سة و�لإجابة عن �لأ�سئلة �ملطروحة.

هدف اجلل�سة: �إك�ساب �لأطفال �ملهار�ت �لجتماعية.

.الفني�ات امل�س�تخدمة: �لق�س����س - �لنمذج���ة – لعب �ل���دور – �لتعزي���ز- �ملناق�سة - 
�لو�جب �ملنزيل.

حمتوى اجلل�سة:قام �لباحث ب�سرح �لهدف من �جلل�سة، ثم قام �لباحث بتقدمي منوذج 
ي�س���رد �ل�س���رة �لنبوي���ة �ملتمثلة بحي���اة �لر�س���ول، ولدته وبعثت���ه، ومت تدريب 
�لأطفال على �لإ�سغاء وكيفية طرح �لأ�سئلة ويقوم �لباحث مبناق�سة �لطالب 
ع���ن �ل�س���رة �لنبوي���ة و�أ�سب���اب �لهج���رة م���ن مك���ة �إىل �ملدينة و�سج���ع �لباحث 
�لأطفال على �لوقوف فرد� فرد� �أمام �ملجموعة وتو�سيح �ل�سرة �لنبوية بكل 
ثق���ة ومق���درة، وفى نهاية �جلل�س���ة مت تقدمي �ملعزز�ت لك���ل طفل من �لأطفال 

و�تفق معهم على موعد �جلل�سة �لقادمة وبذلك �نتهت �جلل�سة.
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اجلل�سة الثامنة ع�سر:
عنوان اجلل�سة: تقبل �لذ�ت وتقبل �لآخرين.

هدف اجلل�سة: تنمية �لثقة بالنف�س.
الفني�ات امل�س�تخدمة: �لق�س����س - �لنمذج���ة – لع���ب �ل���دور – �لتعزي���ز- �ملناق�س���ة 

و�حلو�ر- �لو�جب �ملنزيل.
حمتوى اجلل�س�ة: �لتقي �لباحث و�لأطف���ال ومت مر�جعة �جلل�سة �ل�سابقة، قام �لباحث 
بتق���دمي �أمن���وذج لطال���ب يدع���ى يو�س���ف يف �ل�س���ف �لث���اين �لبتد�ئ���ي يتمت���ع 
بق���در�ت و�إمكاني���ات جيدة لكنه ك���ون فكرة غر طيبة عن نف�س���ه نتيجة ف�سله 
يف �أحد �لمتحانات، ثم قام �لباحث مبناق�سة حالة هذ� �لطالب فكان خمطئا 
لتكوين���ه فك���رة خاطئ���ة عن نف�س���ه وعلينا �أن نث���ق يف �أنف�سن���ا و�ن ل نياأ�س عند 
مرورن���ا مبرحلة �لف�سل، و�أن نعتمد على �أنف�سنا يف مو�جهة �ملو�قف �ملحرجة، 
و�أن نحدث �أنف�سنا باأحاديث �إيجابية كاأن نقول:�أنا قادر على �جتياز �لمتحان 
�ملقبل، وبعد تدريب �لأطفال على �ل�سلوكيات �لإيجابية وتعديل �ل�سلوك غر 
�ل�س���وي �ل�سعي���ف، مع �إ�سفاء جو م���ن �ملرح و�ملتعة د�خل �جلل�س���ة، وفى نهاية 
�جلل�س���ة مت تق���دمي �ملعزز�ت لكل طف���ل من �لأطفال و�تف���ق معهم على موعد 

�جلل�سة �لقادمة وبذلك �نتهت �جلل�سة.

اجلل�سة التا�سعة ع�سر:
عنوان اجلل�سة: خف�س �ل�سعور بالقلق.

هدف اجلل�سة: تنمية �ل�سعور بالأمن و�لطمئنان نحو �لآخرين.
الفنيات امل�ستخدمة: �لق�س�س �مل�سورة- �لتعزيز- �ملناق�سة و�حلو�ر- �لو�جب �ملنزيل.
حمت�وى اجلل�س�ة: ق���ام �لباحث بتعري���ف �لطالب بالهدف م���ن �جلل�س���ة، و�أن �لقلق هو 
�ل�سعور باحلزن و�ل�سيق وعدم �لرتياح حول �مل�سكالت �ملتوقعة، وي�سال �لباحث 
�لأطف���ال ماذ� لو ذهبتهم �إىل �ملدر�سة ومل ت���وؤدون و�جباتكم بال�سكل �ملطلوب، 
وكيف يكون �سعورك حني دخول �ملعلم غرفة �لف�سل، ويطلب �لباحث من كل 
طف���ل �أن يخرب زميل���ه عن �ملو�قف �لتي تثر �لقلق وكيف ميكن �لتخل�س من 
�ملو�ق���ف �لت���ي تث���ر �لقلق، وف���ى نهاية �جلل�س���ة مت تقدمي �ملع���زز�ت لكل طفل 
من �لأطفال و�تفق معهم على موعد �جلل�سة �لقادمة وبذلك �نتهت �جلل�سة.
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اجلل�سة الع�سرون:
عنوان اجلل�سة: ق�سة �ل�سندوق �لغريب

هدف اجلل�سة: �لتدريب على مهارة �لتو��سل �ل�سمعي و�لتخيل و�لتعبر �لكالمي
الفني�ات امل�س�تخدمة: �لق�س����س - �لنمذج���ة– �لتعزيز- �ملناق�سة و�حل���و�ر- �لو�جب 

�ملنزيل.
حمتوى اجلل�س�ة: يقوم �لباحث مبر�جعة �لو�جب �ملنزيل، ثم يقوم �لباحث ب�سرد جزء 
م���ن ق�س���ة )�ل�سن���دوق �لغري���ب( عل���ى �لأطفال ويطل���ب من كل طف���ل تخيل 
نهاي���ة �لق�س���ة فيق���ول �لباح���ث كان في�س���ل مع �أخي���ه �سعود يق�سي���ان �لعطلة 
�ل�سيفي���ة عل���ى �ساطئ �لبح���ر، وذ�ت مرة غط�سا معا و�سبح���ا يف �أعماق �لبحر، 
وفج���اأة وج���د� �سندوق���ا غريبا قدمي���ا تتدىل من حب���ات من �للوؤل���وؤ و�ملرجان 
و�لذه���ب، وك���ان ثقيال جد� ومل ي�ستطيعو� حتريكه من مكانه، يطلب �لباحث 
م���ن �لأطف���ال تخيل ما �سيفعلون���ه في�سل و�أخيه �سع���ود، ومت ت�سجيع �لطالب 
عل���ى �لتعبر �لكالمي و�لإن�سات �إىل �لآخري���ن �أثناء �حلديث علما باأنه لي�س 
هن���اك �إجاب���ات �سحيحة، �أو خاطئة، وبعد �لتدري���ب و�لتاأكد من فهم �لأطفال 
ملحت���وى �جلل�س���ة، وقام بتق���دمي �ملعزز�ت لكل طفل من �لأطف���ال و�تفق معهم 

على موعد �جلل�سة �لقادمة وبذلك �نتهت �جلل�سة.

اجلل�سة الواحد والع�سرون:
عنوان اجلل�سة: �لإف�ساح �لذ�تي ومو�جهة �خلجل

هدف اجلل�سة:�لتعرف على �لتقييم �ل�سلبي للذ�ت �لذي �سبب �ل�سعور باخلجل.
الفنيات امل�ستخدمة: �لق�س�س - �لتعزيز- �ملناق�سة و�حلو�ر- �لو�جب �ملنزيل.

حمتوى اجلل�س�ة: قام �لباحث بتعريف �لطالب بالهدف من �جلل�سة، و�سماع �لق�س�س 
م���ن كل طال���ب �لت���ي ت���وؤدى �إىل �ل�سعور باخلج���ل �أمام �جل���ر�ن و�لزمالء يف 
�لف�س���ل و�لت���ي ت���وؤدى �إىل �ل�سم���ت �لختي���اري، �أو �لمتن���اع عن �لك���الم، قدم 
�لباح���ث بع���د �سماع �لق�س����س �لن�سائح للتخل�س من �خلج���ل، وحكي �لباحث 
ق�س���ة طف���ل يخجل م���ن دخ���ول �لف�س���ل ويرتبك م���ن زمالئه و�ملعل���م عندما 
ين���ادى علي���ه �ملعلم و�أن���ه يخفق د�ئم���ا �إذ� �سئلة �ملعلم، وبعد �س���رح �لباحث لهم 
كيفي���ة �لتخل����س م���ن �خلج���ل ومو�جهت���ه، وف���ى نهاي���ة �جلل�س���ة ق���ام �لباحث 
بتق���دمي �ملع���زز�ت لك���ل طفل م���ن �لأطف���ال و�تفق معه���م على موع���د �جلل�سة 

�لقادمة وبذلك �نتهت �جلل�سة.



فعالية برنامج �صلوكي يف خف�س حده ال�صمت االختياري د . �صعيد كمال عبد احلميد 

 346 

اجلل�سة الثانية والع�سرون والثالثة والع�سرون:
عنوان اجلل�سة: �لتعبر عن �مل�ساعر )�لإيجابية-�ل�سلبية(.

هدف اجلل�سة:تنمية مهارة �لتعبر عن �مل�ساعر �لإيجابية و�ل�سلبية.
الفنيات امل�ستخدمة: �لنمذجة – لعب �لدور – �لتعزيز- �ملناق�سة و�حلو�ر- �لو�جب 

�ملنزيل.
حمت�وى اجلل�س�ة: ق���ام �لباح���ث بتدري���ب �لأطفال عل���ى �له���دوء و�ل�سرتخ���اء، ثم قام 
�لباحث مبناق�سة �لطالب حول ما ي�سعرون به من م�ساعر �إيجابية جتاه ذ�تهم 
وجت���اه �لآخري���ن، وطل���ب من كل طال���ب منهم �أن يع���رب تلقائيا ع���ن م�ساعره 
�لإيجابي���ة و�أن يتخي���ل �أ�سخا�س���ا، �أو مو�سوعات معينة ي�سع���ر برغبة �إيجابية 
نحوه���ا ولدي���ه م�ساع���ر طيبة جتاهه، كم���ا قام �لباحث بتدري���ب �لأطفال على 
�إتاح���ة �لفر�س���ة لهم للتعبر عن م�ساعرهم �ل�سلبية �سو�ء نحو ذ�تهم، �أو نحو 
�أ�سخا����س، �أو مو�سوعات وكيفية تعديل هذه �مل�ساعر �ل�سلبية �إىل �يجابية، ثم 
ق���ام �ملدرب بتقدمي �ملعزز�ت لكل طف���ل من �لأطفال �أجاد �لقدرة على �لتعبر 
عن �جتاهاته �لإيجابية، �أو �ل�سلبية، و�تفق معهم على موعد �جلل�سة �لقادمة 

وبذلك �نتهت �جلل�سة

اجلل�سة الرابعة والع�سرون واخلام�سة والع�سرون:
عنوان اجلل�سة: مو�جهة �سغوط �لآخرين

هدف اجلل�سة:تنمية مهارة مو�جهة �سغوط �لآخرين.
الفنيات امل�ستخدمة: �لنمذجة – لعب �لدور – �لتعزيز- �ملناق�سة و�حلو�ر- �لو�جب 

�ملنزيل.
حمت�وى اجلل�س�ة: قام �لباحث بتعريف �لط���الب باأ�سباب �ل�سغ���وط وكيفية مو�جهتها 
�سو�ء �أكان )�سغوط �أ�سرية، �أو مدر�سية، �أو جمتمعية( وغرها، ثم قام �لباحث 
تعلي���م �لط���الب بكيفية حت�سني عالقاته���م د�خل �لأ�س���رة وحت�سني عالقاتهم 
م���ع �ملعلمني وحت�سني �لعالقات غر �ل�سوية مع �أقر�نهم. وفى نهاية �جلل�سة 
مت تق���دمي �ملع���زز�ت لكل طفل م���ن �لأطفال و�تفق معهم عل���ى موعد �جلل�سة 

�لقادمة وبذلك �نتهت �جلل�سة
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اجلل�سة ال�ساد�سة والع�سرون:
عنوان اجلل�سة: �لتعاطف و�مل�ساركة �لوجد�نية.

هدف اجلل�سة: تنمية مهار�ت �لتعاطف و�مل�ساركة �لوجد�نية
الفنيات امل�س�تخدمة:�لنمذجة – لعب �لدور – �لتعزيز- �ملناق�سة و�حلو�ر- �لو�جب 

�ملنزيل.
حمتوى اجلل�س�ة:قام �لباحث بتعريف �لطالب ماهي���ة �لتعاطف و�مل�ساركة �لوجد�نية، 
ث���م ق���ام �لباح���ث ت�سجي���ع �لطف���ل عل���ى �إظه���ار مه���ار�ت �لتعاط���ف و�مل�سارك���ة 
�لوجد�ني���ة م���ع �لآخرين م���ن مو�قف �سارة، �أو حمزن���ة، وكيفية تقدمي �لعون 
لالآخرين يف حالة �لفرح و�حلزن مثال )حالة وفاة( وما هي خطو�ت �مل�ساندة 
�لت���ي ميك���ن تقدميه���ا يف مثل ه���ذه �حل���الت، وفى نهاي���ة �جلل�سة ث���م تقدمي 
�ملع���زز�ت لكل طف���ل من �لأطفال �للذين ي�ستطيع���ون �إظهار مو�قف �لتعاطف 
و�مل�سارك���ة �لوجد�ني���ة و�تفق معهم على موعد �جلل�سة �لقادمة وبذلك �نتهت 

�جلل�سة

اجلل�سة ال�سابعة والع�سرون:
عنوان اجلل�سة: �أ�سلوب لعب �لدور.

هدف اجلل�سة: �لتدريب على �أ�سلوب لعب �لدور
الفنيات امل�ستخدمة: �لنمذجة – لعب �لدور – �لتعزيز- �ملناق�سة و�حلو�ر- �لو�جب 

�ملنزيل.
حمت�وى اجلل�س�ة:قام �لباح���ث بتدري���ب �لأطف���ال عل���ى فه���م لعب �ل���دور و�ل���ذي يعنى 
متثي���ل نف����س �ملو�ق���ف �ل�ساغط���ة �لت���ي يتعر����س له���ا �لأطف���ال ذوى �ل�سمت 
�لختي���اري و�لطريق���ة �لت���ي يت�سرف بها يف مثل هذه �ملو�ق���ف ويتم ��ستخد�م 
فنية �لنمذجة حيث يقوم �لباحث ب�سرد ق�س�س ملجموعة من �لطالب و�جهو 
مو�ق���ف �ساغط���ة و�لطرق �لتي قامو� بها �إز�ء هذ� �ملوقف، وطلب �لباحث من 
�لأطف���ال متثيل �أحد �لأدو�ر للمو�ق���ف �ل�ساغطة، وبعد متثيل بع�س �ملو�قف 
�ل�ساغط���ة وكيفي���ة �لتغل���ب عليه���ا، طلب منه���م �لباحث �لتدري���ب �ملنزيل مع 
�لآب���اء و�لأمه���ات و�لأخ���و�ن عل���ى مث���ل ه���ذه �ملهار�ت. وف���ى نهاي���ة �جلل�سة مت 
تق���دمي �ملع���زز�ت لك���ل طف���ل من �لأطف���ال و�تف���ق معهم عل���ى موع���د �جلل�سة 

�لقادمة وبذلك �نتهت �جلل�سة 
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اجلل�سة الثامنة والع�سرون:
عنوان اجلل�سة: �ل�سالة يف جماعة و قر�ءة �لقر�ن �لكرمي.

هدف اجلل�سة: تنمية �لتعبر �للغوي من خالل قر�ءة �لقر�ن �لكرمي.

الفنيات امل�ستخدمة: �لنمذجة – لعب �لدور – �لتعزيز- �لو�جب �ملنزيل.

حمت�وى اجلل�س�ة: ق���ام �لباح���ث بتدري���ب �لط���الب على كيفي���ة ق���ر�ءة �لق���ر�ن �لكرمي 
وب���ني لهم فو�ئد ق���ر�ءة �لقر�ن �لك���رمي و�أثرها على ه���دوء �لنف�س و�طمئنان 
�لقل���ب و�نبع���اث �ل�سكين���ة، وكيفي���ة �ملحافظ���ة عل���ى �أد�ء �ل�س���الة يف جماع���ة، 
وبي���ان فو�ئده���ا و�أثارها، ومن فو�ئد �ل�سالة �إنها تبع���ث يف �لنف�س �لطماأنينة 
و�لهدوء، وتخل�س �لإن�سان من �ل�سعور بال�سيق، وتق�سى على �خلوف و�لقلق، 
وت�ساع���ده عل���ى �لتخل����س م���ن �ل�سمت �لختي���اري وتنمي���ة �لتعب���ر �للغوي، 
وتنم���ى �لتفاع���ل �لجتماع���ي م���ع زمالئ���ه يف م�سج���د �ملدر�س���ة،. وف���ى نهاي���ة 
�جلل�س���ة مت تق���دمي �ملعزز�ت لكل طف���ل من �لأطفال و�تف���ق معهم على موعد 

�جلل�سة �لقادمة وبذلك �نتهت �جلل�سة 

اجلل�سة التا�سعة والع�سرون والثالثون: 
عنوان اجلل�سة:�ل�سرتخاء.

هدف اجلل�سة: خف�س �لقلق و�لتوتر.

الفنيات امل�ستخدمة: �لنمذجة– �لتعزيز- �ملناق�سة و�حلو�ر- �لو�جب �ملنزيل.

حمت�وى اجلل�س�ة:قام �لباح���ث بتدري���ب �لط���الب عل���ي �ل�سرتخ���اء م���ن خ���الل �سفط 
�لبط���ن �إىل �خللف، و�لعودة �إىل �لو�س���ع �لطبيعي، و�أخذ �سهيق عميق وزفر، 
و�إرخاء ع�سالت �لوجه و�لرقبة و�لكتفني و�لذر�عني، حتى يتم �لتخل�س من 
�لقل���ق و�لتوت���ر، و�لتفكر بالك���الم بطريقة �سحيحة وعدم �خل���وف و�لتوتر، 
و�إذ� �أ�سع���رو� بالبك���م، �أو �لمتن���اع عن �لكالم يقوم���ون بعملية �ل�سرتخاء مرة 
�أخ���رى، ويف نهاي���ة �جلل�س���ة مت تقدمي �ملع���زز�ت لكل طفل م���ن �لأطفال و�تفق 

معهم على موعد �جلل�سة �لقادمة وبذلك �نتهت �جلل�سة.
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اجلل�سة الواحد والثالثون:
عنوان اجلل�سة: �لتدريب �لتمثيلي، �أو �للعب �ملوجه.

هدف اجلل�سة: خف�س �مل�ساعر �ل�سلبية لالإحباط �مل�ساحب لل�سمت �لختياري.

الفنيات امل�ستخدمة: �لنمذجة– �لتعزيز- �ملناق�سة و�حلو�ر- �لو�جب �ملنزيل.

حمتوى اجلل�س�ة: ق���ام �لباحث مبر�جعة �جلل�س���ة �ل�سابقة مع �لأطف���ال، ثم و�سح لهم 
ه���دف �جلل�س���ة وهى �لتخل�س م���ن �حل�سا�سية جتاه �لبك���م �لختياري، وطلب 
م���ن �لأطف���ال متثيل موقف حدث فيه �سمت �ختي���اري وحدث فيه �سد وجهد 
�سدي���د و�سع���ور بالإحب���اط، وم���ن ث���م تعديل���ه �إىل حلظ���ات �سهل���ة وخالية من 
�جله���د و�لإحب���اط، وطل���ب م���ن �لأطف���ال �ل�س���رت�ك م���ع بع����س يف جمموعة 
�لإن�ساد وب�سوت عايل لأبيات من �ل�سعر �لعربي �لف�سيح، ومن خالل توظيف 
بع����س �لألع���اب �لتمثيلية لتوف���ر فر�س �لتو��سل و�لتفاع���ل �لجتماعي، ويف 
نهاي���ة �جلل�س���ة مت تق���دمي �ملعزز�ت لكل طف���ل من �لأطفال و�تف���ق معهم على 

موعد �جلل�سة �لقادمة وبذلك �نتهت �جلل�سة.

اجلل�سة الثانية والثالثون:
عنوان اجلل�سة: �ملو�جهة 

هدف اجلل�سة: خف�س �ل�سغوط �لنف�سية وتب�سيط �مل�سكلة.

الفنيات واالأ�ساليب امل�ستخدمة: �لنمذجة – �لتعزيز – ن�ساط جماعي.

حمتوى اجلل�س�ة: ق���ام �لباحث مبر�جعة �جلل�س���ة �ل�سابقة مع �لأطف���ال، ثم و�سح لهم 
هدف �جلل�سة وهى ت�سجيعهم على �لتو��سل مع �لنا�س، وقام �لباحث بتدريب 
�لأطف���ال على مو�جهة �ملو�قف �لت���ي كانو� يتجنبوها بالكالم مثال )�لتدريب 
عل���ى �لرد عل���ى �لتليفون-�إلق���اء كلمة �أم���ام �لزمالء( حتى يت���م �لتخل�س من 
مو�ق���ف �لإحر�ج وتقليل �خل���وف من �لبكم �لختياري ومو�جهة �ملو�قف �لتي 
يخاف���ون فيه���ا. ويف نهاي���ة �جلل�سة مت تقدمي �ملعزز�ت لك���ل طفل من �لأطفال 

و�تفق معهم على موعد �جلل�سة �لقادمة وبذلك �نتهت �جلل�سة.
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اجلل�سة الثالثة والثالثون:
عنوان اجلل�سة:مقابلة تليفزيونية 

هدف اجلل�س�ة:تنمية بع�س �مله���ار�ت �لجتماعي���ة )�مل�سافحة -�لتحي���ة –�لبت�سامة- 
عل���ى  و�لإجاب���ة  و�ملناق�س���ة  �لب�سري-�حل���و�ر  �لتو��س���ل  بال�س���م-  �لتعري���ف 

�لت�ساوؤلت( 
الفنيات واالأ�س�اليب امل�ستخدمة: �لنمذجة- لعب �لدور -�لتلقني– �لتعزيز – ن�ساط 

جماعي.
حمتوى اجلل�س�ة: ق���ام �لباحث مبر�جعة �جلل�س���ة �ل�سابقة مع �لأطف���ال، ثم و�سح لهم 
ه���دف �جلل�سة وهى ت�سجيعهم على �لتو��س���ل �لب�سري و�للغوي مع �لآخرين 
وخف�س �لقلق و�لتوتر، وقام �لباحث بتدريب �لأطفال على متثيل �لأدو�ر من 
خ���الل عمل مقابلة تليفزيونية وجاء بطفلني �لأول يقدم برنامج تليفزيوين 
وي�س���األ �أ�سئل���ة و�لطف���ل �لأخ���ر يجي���ب عل���ى �لأ�سئل���ة، ث���م مت قلب �ل���دور ومت 
تدريب �لأطفال على جتنب �خلوف و�لقلق و�ل�سلوكيات غر �ل�سوية و�ل�سمت 
�لختي���اري و�لدخول يف حو�ر�ت ومناق�سات و�لتخل�س من �خلجل �لز�ئد عن 
�حل���د. ويف نهاي���ة �جلل�س���ة مت تق���دمي �ملعزز�ت لك���ل طفل من �لأطف���ال و�تفق 

معهم على موعد �جلل�سة �لقادمة وبذلك �نتهت �جلل�سة.

اجلل�سة الرابعة والثالثون واخلام�سة والثالثون
عنوان اجلل�سة:تن�سيق وتزين حجرة �لف�سل 

ه�دف اجلل�س�ة:تنمية بع�س �مله���ار�ت �لجتماعي���ة )�لنظاف���ة -�لتحي���ة –�لبت�سامة- 
عل���ى  و�لإجاب���ة  و�ملناق�س���ة  �لب�سري-�حل���و�ر  �لتو��س���ل  بال�س���م-  �لتعري���ف 

�لت�ساوؤلت( 
الفنيات واالأ�ساليب امل�ستخدمة: �لتلقني– �لتعزيز – ن�ساط جماعي.

حمتوى اجلل�س�ة: ق���ام �لباحث مبر�جعة �جلل�س���ة �ل�سابقة مع �لأطف���ال، ثم و�سح لهم 
ه���دف �جلل�س���ة وه���و تزي���ن �لف�س���ل وق���ام بتوزي���ع �لأدو�ر عل���ى كل طف���ل من 
�لأطف���ال م���ن �أعم���ال فنية، وم���ن خ���الل �ملناق�سات م���ع �لأطفال م���ع بع�سهم 
�لبع����س مت تدري���ب �لأطف���ال عل���ى جتن���ب �خل���وف و�لقل���ق و�ل�سلوكيات غر 
�ل�سوي���ة و�ل�سم���ت �لختياري و�لدخول يف ح���و�ر�ت ومناق�سات و�لتخل�س من 
�خلج���ل �لز�ئ���د عن �حل���د و�مل�ساركة م���ع �لآخرين وع���دم �لن���زو�ء. ويف نهاية 
�جلل�س���ة مت تق���دمي �ملعزز�ت لكل طف���ل من �لأطفال و�تف���ق معهم على موعد 

�جلل�سة �لقادمة وبذلك �نتهت �جلل�سة.
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اجلل�سة اخلام�سة والثالثون
عنوان اجلل�سة:�مل�سابقات �لثقافية 

هدف اجلل�سة:�لتخل�س من �خلجل و�خلوف و�لدخول يف حو�ر�ت مع �لأقر�ن
الفنيات واالأ�ساليب امل�ستخدمة: �لتلقني– �لتعزيز – ن�ساط جماعي.

حمت�وى اجلل�س�ة: ق���ام �لباح���ث مبر�جع���ة �جلل�س���ة �ل�سابق���ة م���ع �لأطف���ال، ث���م و�سح 
له���م ه���دف �جلل�سة، وم���ن خالل �ملناق�سات م���ع �لأطفال م���ع بع�سهم �لبع�س 
مت تدري���ب �لأطف���ال عل���ى جتن���ب �خل���وف و�لقل���ق و�ل�سلوكي���ات غ���ر �ل�سوية 
و�ل�سم���ت �لختي���اري و�لدخول يف حو�ر�ت ومناق�س���ات و�لتخل�س من �خلجل 
�لز�ئ���د ع���ن �حلد و�مل�سارك���ة مع �لآخرين وع���دم �لنزو�ء من خ���الل تعري�س 
�لطف���ل ومو�جهته مبو�قف كان���ت ت�سبب له �خلجل و�خلوف �لجتماعي مثل 
زجه يف خ�سم �حلفلة، و�أن يبادر بع�س �لزمالء بالتحية، و�لدخول يف حو�ر�ت 
�جتماعي���ة مما ي�ساع���د على �إز�لة خجلة وخوفه. ويف نهاية �جلل�سة مت تقدمي 
�ملع���زز�ت لك���ل طف���ل م���ن �لأطفال و�تف���ق معهم عل���ى موعد �جلل�س���ة �لقادمة 

وبذلك �نتهت �جلل�سة.

اجلل�سة ال�ساد�سة والثالثون
عنوان اجلل�سة:قر�ءة �أعد�د ب�سيطة 

هدف اجلل�سة:م�ساعدة �لطالب على �لندماج وحتقيق �لتو�فق �لنف�سي و�لجتماعي.
الفنيات واالأ�ساليب امل�ستخدمة: �لتلقني– �لتعزيز – ن�ساط جماعي.

حمتوى اجلل�س�ة: ق���ام �لباحث مبر�جعة �جلل�س���ة �ل�سابقة مع �لأطف���ال، ثم و�سح لهم 
ه���دف �جلل�س���ة يطل���ب �ملدرب من عدد م���ن �لطالب ذوى �لطالق���ة يف �لكالم 
ق���ر�ءة �أع���د�د ب�سيط���ة عل���ى �ل�سب���ورة من 1-20، ث���م يطلب م���ن �لأطفال ذوى 
�ل�سم���ت �لختي���اري �ل�سرت�ك مع زمالئهم من خالل ك���ور�ل لالأعد�د وحث 
�لطالب على �لندماج مع زمالئهم وبعد تكر�ر �لتدريب، مت تدريب �لأطفال 
عل���ى جتنب �خل���وف و�لقل���ق و�لدخول يف ح���و�ر�ت ومناق�س���ات و�لتخل�س من 
�خلج���ل �لز�ئد عن �حلد و�مل�ساركة مع �لآخرين، حتى ي�ستطيع �لأطفال ذوى 
�ل�سم���ت �لختي���اري �لقي���ام ب���الأد�ء �أم���ام زمالئه���م دون خج���ل، �أو خوف. ويف 
نهاي���ة �جلل�س���ة مت تق���دمي �ملعزز�ت لكل طف���ل من �لأطفال و�تف���ق معهم على 

موعد �جلل�سة �لقادمة وبذلك �نتهت �جلل�سة.

اجلل�سة ال�سابعة والثالثون:متابعة مدى ��ستمر�رية ما تعلموه وما مت تدريبهم 
عليه يف �جلل�سات 
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رابعا: اخلطوات االإجرائية للدرا�سة:
�إعد�د �لربنامج �لتدريبي با�ستخد�م �لتدريب �ل�سلوكي( 1)
حتديد عينة �لدر��سة وجمان�ستها.( 2)
�لكف���اءة ( 3) ومقيا����س  �لختي���اري  �ل�سم���ت  ملقيا�س���ي  �لقبل���ي  �لقيا����س  �إج���ر�ء 

�لجتماعية على �أطفال �ملجموعتني �لتجريبية.
قام �لباحث بتطبيق �لربنامج �لتجريبي على �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.( 4)
�إجر�ء �لقيا�س �لبعدي على �أطفال �ملجموعة �لتجريبية.( 5)
ق���ام �لباح���ث بتطبي���ق �لقيا����س �لتتبعي بعد م���رور �سهرين م���ن نهاية تطبيق ( 6)

�لربنامج.
ق���ام �لباح���ث بت�سحي���ح �ل�ستجابات وجدول���ة �لدرجات و��ستخال����س �لنتائج ( 7)

ومناق�ستها. 
ق���ام �لباح���ث بتف�س���ر نتائ���ج �لدر��س���ة يف �س���وء �لإط���ار �لنظ���ري و�لدر��س���ات ( 8)

�ل�سابقة.

خام�سا: االأ�ساليب االإح�سائية: 
 متثل���ت �لأ�ساليب �لإح�سائية �مل�ستخدم���ة يف �لأ�ساليب �لالبار�مرتية، وذلك 
م���ن خ���الل حزم���ة �لرب�م���ج �لإح�سائي���ة للعل���وم �لجتماعي���ة و�ملعروف���ة �خت�سار� ب

.Spss.V.20

نتائج البحث ومناق�ستها وتو�سياتها
اأوالً: نتائج البحث:

نتائج الفر�س االأول:
ين�س �لفر�س على �أنه: »توجد فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطي رتب درجات 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة على مقيا�س �ل�سمت �لختياري )كم���ا يدركه �لآباء و�ملعلمني( 

يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي«.

ولختبار �سحة �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار ويلكوك�سون Wilcoxon وقيمة 
)Z( كاأحد �لأ�ساليب �لالبار�مرتية للتعرف على دللة �لفروق بني متو�سطات �لرتب 
لدرجات �ملجموعة �لتجريبية يف �ل�سمت �لختياري )كما يدركه �لآباء و�ملعلمني( فى 

�لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي. وكانت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول )1(.
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جدول )1( 
دللة الفروق بني متو�صطات الرتب لدرجات املجموعة التجريبية على مقيا�س ال�صمت الختياري 

)كما يدركه الآباء واملعلمني( يف القيا�صني لقبلي و�لبعدي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي

عة
مو

مج
التجريبية قبلي/بعدىال

الرتب السالبة 
(صفر) 

الرتب الموجبة (6) 
قيمة 
 (Z)

مستوى 
الداللة

الداللة
متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

ير
متغ

ال

الصمت االختياري 
كما يدركه اآلباء

3.5021.002.2070.0270.05صفرصفر

الصمت االختياري 
كما يدركه المعلمين

3.5021.002.2320.0260.05صفرصفر

 ويت�س���ح م���ن �جلدول )1( وجود ف���روق د�لة �إح�سائيًا ب���ني متو�سطات �لرتب 
لدرجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي، 

مما يدل على حتقق �لفر�س �لأول من فرو�س �لدر��سة.

نتائج الفر�س الثاين:
ين����س �لفر����س عل���ى �أن���ه: »توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائيً���ا ب���ني متو�سطي رتب 
درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبية عل���ى مقيا�س �لكف���اءة �لجتماعية )كم���ا يدركها �لآباء 

و�ملعلمني( فى �لقيا�سني �لقبلى و�لبعدى ل�سالح �لقيا�س �لبعدى«.

 Wilcoxon ولختب���ار �سح���ة هذ� �لفر����س مت ��ستخد�م �ختب���ار ويلكوك�سون
وقيمة )Z( كاأحد �لأ�ساليب �لالبار�مرتية للتعرف على دللة �لفرق بني متو�سطات 
�لرت���ب لدرج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لكف���اءة �لجتماعي���ة )كما يدركه���ا �لآباء 
و�ملعلمني( يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدى، وكانت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول )2(.
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جدول )2( 
 دللة الفروق بني متو�صطات الرتب لدرجات املجموعة التجريبية يف الكفاءة الجتماعية )كما 

يدركها الآباء واملعلمني( يف القيا�صني القبلي والبعدى

عة
مو

مج
التجريبية قبلي/بعدىال

الرتب الموجبة (6) الرتب السالبة (صفر) 

 (Z) قيمة
مستوى 
الداللة

الداللة
متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

ير
متغ

ال

الكفاءة االجتماعية كما 
يدركها اآلباء

3.5021.002.2260.0270.05صفرصفر

الكفاءة االجتماعية كما 
يدركها المعلمين

3.5021.002.2210.0260.05صفرصفر

بالنظر يف �جلدول )2( يت�سح وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطات �لرتب 
للدرج���ات يف �لكف���اءة �لجتماعي���ة )كما يدركها �لآب���اء و�ملعلمني( وذل���ك للمجموعة 
�لتجريبي���ة يف �لقيا�س �لقبل���ي و�لبعدى، ومما ي�سر �إىل حتقق نتائج �لفر�س �لثاين 

من فرو�س �لدر��سة.

نتائج الفر�س االثالث:
ين����س �لفر����س عل���ى �أن���ه: »ل توجد فروق د�ل���ة �إح�سائيًا ب���ني متو�سطي رتب 
درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى مقيا�س �ل�سم���ت �لختي���اري )كما يدرك���ه �لآباء 

و�ملعلمني( يف �لقيا�سني �لبعدى و�لتتبعي«.

 ولختبار �سحة �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار ويلكوك�سون Wilcoxon وقيمة 
)Z( كاأحد �لأ�ساليب �لالبار�مرتية للتعرف على دللة �لفروق بني متو�سطات �لرتب 
لدرج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف مقيا����س �ل�سم���ت �لختي���اري )كم���ا يدرك���ه �لآباء 
و�ملعلمني( يف �لقيا�سني �لبعدى و�لتتبعي. وكانت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول )3(.
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 جدول )3( 
دللة الفروق بني متو�صطات الرتب لدرجات املجموعة التجريبية فى على مقيا�س ال�صمت 

الختياري )كما يدركه الآباء واملعلمني( يف القيا�صني البعدي والتتبعي

عة
مو

مج
التجريبية بعدي/تتبعيال

الرتب الموجبة (6) الرتب السالبة (صفر) 

 (Z) قيمة
مستوى 
الداللة متوسط 

الرتب
مجموع 
الرتب

متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

ير
متغ

ال

الصمت االختياري 
كما يدركه اآلباء

غير دال2.254.501.501.500.816

الصمت االختياري 
كما يدركه المعلمين

غير دالصفر2.505.002.505.00

ويت�س���ح م���ن �جل���دول )3( ع���دم وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�سائيًا ب���ني متو�سطات 
�لرت���ب لدرج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دى و�لتتبع���ي يف مقيا����س 
�ل�سم���ت �لختي���اري )كم���ا يدركه �لآب���اء و�ملعلم���ني( -، مما يدل على حتق���ق �لفر�س 

�لثالث من فرو�س �لدر��سة.

نتائج الفر�س الرابع: 
ين����س �لفر����س عل���ى �أن���ه: »ل توجد فروق د�ل���ة �إح�سائيًا ب���ني متو�سطي رتب 
درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبية عل���ى مقيا�س �لكف���اءة �لجتماعية )كم���ا يدركها �لآباء 

و�ملعلمني( فى �لقيا�سني �لبعدى و�لتتبعى يف �لقيا�سني �لبعدى و�لتتبعي«.

 ولختبار �سحة �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار ويلكوك�سون Wilcoxon وقيمة 
)Z( كاأحد �لأ�ساليب �لالبار�مرتية للتعرف على دللة �لفروق بني متو�سطات �لرتب 
لدرج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف مقيا����س �لكف���اءة �لجتماعية )كما يدركه���ا �لآباء 
و�ملعلمني( يف �لقيا�سني �لبعدى و�لتتبعي. وكانت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول )4(.
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جدول )4( 
دللة الفروق بني متو�صطات الرتب لدرجات املجموعة التجريبية على مقيا�س الكفاءة 

الجتماعية يف القيا�صني البعدي والتتبعي

عة
مو

مج
التجريبية بعدي/تتبعيال

الرتب الموجبة (6) الرتب السالبة (صفر) 
قيمة 
 (Z)

مستوى 
الداللة متوسط 

الرتب
مجموع 
الرتب

متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

ير
متغ

ال

الكفاءة االجتماعية كما 
يدركها اآلباء

غير دالصفر2.505.002.505.00

الكفاءة االجتماعية كما 
يدركها المعلمين

غير دالصفر2.505.002.505.00

ويت�س���ح م���ن �جل���دول )4( ع���دم وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�سائيًا ب���ني متو�سطات 
�لرت���ب لدرج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دى و�لتتبع���ي يف مقيا����س 
�لكف���اءة �لجتماعي���ة )كم���ا يدركه���ا �لآب���اء و�ملعلمني(، مم���ا يدل على حتق���ق �لفر�س 

�لر�بع من فرو�س �لدر��سة.

ثانًيا: مناق�سة النتائج وتف�سريها: 
 ق���د �أك���دت نتائ���ج �لبحث �حل���ايل على �أن �لتدري���ب بالربنامج �سلوك���ي له �أثر 
و��سح يف يف خف�س حده �ل�سمت �لختياري وتنمية �لكفاءة �لجتماعية لدى تالميذ 
�ل�سف �لأول �لبتد�ئي مبدينة �لطائف حيث يت�سح من جدول )1(، )2( وجود فروق 
د�ل���ة �إح�سائيًا بني متو�سط���ي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س �ل�سمت 
�لختي���اري )كما يدركه �لآباء و�ملعلمني( ومقيا����س �لكفاءة �لجتماعية )كما يدركها 
�لآب���اء و�ملعلم���ني( يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي ل�سال���ح �لقيا����س �لبع���دي. فيمكن 
تف�سر هذه �لنتيجة باأن �لربنامج �لذي مت ��ستخد�مه مع �لأطفال يف �لبحث �حلايل 
وهو بالربنامج �سلوكي فقدً ��ستمل على �أن�سطة وفنيات متعددة ومنا�سبة لهذه �لفئة 
م���ن وله���ا دور فع���ال يف �حل���د م���ن �ل�سمت �لختي���اري وتنمي���ة �لكف���اءة �لجتماعية. 
وهذ� يتفق مع كالم (Ford et al.,1998). �إىل �أن �لتدخل �ملبكر با�ستخد�م �لعالج 
�ل�سلوك���ي �أن�س���ب حل���الت �ل�سم���ت �لختي���اري لن �لتاأخ���ر يف �لع���الج قد يك���ون �أكر 

�سعوبة يف �لعالج مع مرور �لوقت.
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 كم���ا �أن تدري���ب �لأطف���ال يف بع�س جل�س���ات �لربنامج على كيفي���ة �إقامة حو�ر 
م���ع �لآخرين و�لتعرف عليه���م و�لتعبر عن رغباتهم وحاجاته���م �ل�سخ�سية مما ز�د 
�لكف���اءة �لجتماعي���ة لدى ه���وؤلء �لأطفال.حيث ق���ام �لباحث بتدري���ب �لأطفال على 
فني���ات �لع���الج �ل�سلوكي كاحلث و�لتلقني كنوع من �حلف���ز، �أو �لدفع للفرد لكي ياأتي 
ب�سل���وك مع���ني م���ع �لتلمي���ح، �أو �لإيحاء ب���اأن �ل�سل���وك �سيدعم، ومن خ���الل ��ستخد�م 
فني���ة ت�سكيل �ل�سلوك، و �لتعزيز، و�لنمذجة و�لتقلي���د، و�لتمرينات �لريا�سية بهدف 
تقوي���ة ع�س���الت �لبط���ن و�ل�س���در و�لرقب���ة مل���ا له���ا م���ن دور يف عملية �لك���الم ونطق 
�لأ�سو�ت ويدخل يف ذلك ممار�سة �لطفل حركات ريا�سية للع�سالت �لتي لها عالقة 
بتنبي���ه �لتنف����س و�لدورة �لدموية كالوث���ب و�لتو�زن، و��ستخ���د�م �لتمرينات �خلا�سة 
بالتنف����س به���دف تدريب �لطف���ل على �لتنف�س �لعمي���ق لتو�سيع �ل�س���در و�لتعود على 
دف���ع �لزف���ر و�إخ�ساع �جلهاز �لتنف�سي لنظام حمدد بحي���ث يكون �ل�سهيق من �لأنف 
م���ع قف���ل وثب���وت �لأكتاف و�ن يخ���رج هو�ء �لزفر م���ن �لفم ب�سوت م�سم���وع و�ن يتم 
��ستيعاب �سريع للهو�ء وزفر بطئ، �أو ��ستيعاب �سريع وزفر �سريع، �أو ��ستيعاب بطئ 
وزفر بطئ �لخ. كما كان ل�ستخد�م تدريبات �ل�سرتخاء بهدف �لتخل�س من �لتوتر 
�لن���اجت ع���ن �خلوف من �لكالم �أم���ام �لآخرين، حيث يطلب م���ن �لأطفال �ل�سرتخاء 
عل���ي �ملقاع���د، وغلق �أعينه���م، و�لتنف�س بعمق، م���ع �لتحدث �إليهم مب���ا ي�سجعهم على 
�ل�سرتخ���اء ك���ان ل���ه �لكثر م���ن �لأثر فى خف�س ح���ده �ل�سمت �لختي���اري وحت�سني 

�لكفاءة �لجتماعية لدى �لأطفال.

 كم���ا ك���ان لتدري���ب �لباح���ث لالأطف���ال عل���ى فني���ة لع���ب �ل���دور م���ن تدري���ب 
�لأطف���ال عل���ى �لتح���دث �أم���ام �لآخري���ن، ومو�جه���ة �ملو�ق���ف �لت���ي ت�سب���ب ل���ه �لبك���م 
�لختي���اري، وذل���ك بتحدي���د �لأ�سخا����س و�ملو�ق���ف �لت���ي يع���اين فيه���ا م���ن �ل�سم���ت 
�لختي���اري، وقيام���ه مب�ساع���دة زمالئ���ه بلعب دور �ملتح���دث فيها، مع زي���ادة عدد من 
يتح���دث �إليه���م تدريجيً���ا، كمو�ق���ف ط���رح �لأ�سئل���ة و�لإجاب���ة عليه���ا، و�لتح���دث يف 
مقدم���ة �لف�س���ل.. �لخ.ومن خ���الل تدريبات �إعادة �س���رد �لق�س�س:وفيه���ا يتم عر�س 
�لق�س����س �إم���ام �لطف���ل، ث���م يطل���ب م���ن �إعادته���ا، وكذل���ك �س���رد �لق�س����س �مل�س���ورة.
وت�سم���ن ذل���ك تقدمي �ملعزز�ت باأنو�عها �ملختلفة كان له �لف�سل �لأول يف خف�س حده 
�ل�سم���ت �لختياري وحت�سني �لكف���اءة �لجتماعية.وبذلك تتف���ق عمومية نتائج هذه 
 Watson et al.,1992; :لدر��س���ة م���ع �لنتائج �لت���ي تو�سلت �إليها در��سات كل م���ن�
 krysanski,2003;Schwartz& Shipon-Blum,2005; Moldan, 2005;
 Brian et al.,2006; Elizalde,2007 Beare & Torgerson, 2008;
 Phei,2010; Lang et al.,2011; Paasivirta,2012; Hung et al.,2012;
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Christon et al.,2012; Klein et al.,2013 �إىل فعالي���ة �لع���الج �ل�سلوك���ي يف 
خف�س حده �ل�سمت �لختياري وتنمية �لكفاءة �لجتماعية لدى �لأطفال.

كما يت�سح من جدول )3(، )4( عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطي 
رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س �ل�سمت �لختياري )كما يدركه �لآباء 
و�ملعلم���ني( و�لكف���اءة �لجتماعية )كما يدركها �لآباء و�ملعلمني( يف �لقيا�سني �لبعدى 
و�لتتبع���ي. كم���ا ك���ان لفعالي���ة �لربنام���ج �ل�سلوكي ف���ى حت�س���ني �لكف���اءة �لجتماعية 
وخف����س ح���ده �ل�سم���ت �لختياري، ف���ذوي مرتفعي �لكف���اءة �لجتماعي���ة �أكر قدرة 
عل���ى مو�جهة �ملو�ق���ف �لجتماعية، و�مل�ساركة يف �لأن�سط���ة �لجتماعية، و�نفتاحًا مع 

�لآخرين �أكر من �لأفر�د منخف�سي �لكفاءة �لجتماعية.

 فتع���د �لكف���اءة �لجتماعية مظلة جلميع �مله���ار�ت �لجتماعية �لتي يحتاجها 
�لف���رد لكن ينجح يف حياته وعالقاته �لجتماعي���ة فال�سخ�س ذو �لكفاءة �لجتماعية 
ينج���ح يف �ختي���ار �مله���ار�ت �ملنا�سبة لكل موق���ف، وي�ستخدمها بطرق ت���وؤدي �إىل نو�جت 

�إيجابية. )م�سطفى، 2003، �س. 212(.

 كما �أ�سارت �لعديد من �لدر��سات على وجود عالقة بني �ل�سمت �لختياري وبني 
 (Cunningham et al.,2004; Christon et al.,2012; لكف���اءة �لجتماعي���ة�
.Couningham et al.,2006; Klein et al.,2013; Young et al.,2012)

 (Krysanski,2003;فال�سم���ت �لختياري ي���وؤدي �إىل عجز يف �لتفاعل �لجتماع���ي
 Davidson, 2012; Klein et �لأكادميي���ة  و�مله���ار�ت   ،Heilman, 2006)
 al.,2013; Mitchell&Kratochwill,2013; Shriver et al.,2011)
و�ملهني���ة و�لتو��س���ل �لجتماع���ي، و�للغ���ة �ل�سفوي���ة و�ل�سوتي���ة و �لكتئ���اب و�لكف���اءة 
�لكف���اءة  ز�دت  �لختي���اري  �ل�سم���ت  خف����س  فكلم���ا   .(Farris,2005) �لجتماعي���ة 

�لجتماعية و�لعك�س �سحيح.

 كم���ا ك���ان ل�ستخ���د�م �لتعزي���ز يف �كت�س���اب �ل�سلوكي���ات �لإيجابي���ة و�أن تق���دمي 
�لتعزي���ز )�لإيجاب���ي، �أو �ل�سلب���ي( عقب كل �سلوك ي�سدر من �لطف���ل له �أثره �لو��سح 
يف حت�س���ن �لكف���اءة �لجتماعي���ة وخف�س �ل�سم���ت �لختياري. فقد ك�سف���ت نتائج هذه 
�لدر��سة �أن �لتعزيز له دور هام وفعال يف وخف�س �ل�سمت �لختياري وحت�سن �لكفاءة 
�لجتماعي���ة فا�ستخد�م �لتعزي���ز �لإيجابي كان له تاأثر يف تثبت وتكر�ر هذ� �ل�سلوك 

لدى �لأطفال. 
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ثالًثا: تو�سيات وبحوث مقرتحة: 

اأ-تو�سيات البحث:
�إر�س���اد �ملعلم���ني و�أولي���اء �لأم���ور بكيفي���ة تدري���ب �لأطفال على خف����س كيفية ( 1)

خف����س �ل�سم���ت �لختي���اري وتنمية �لكف���اءة �لجتماعية من خ���الل �لدور�ت 
�لتدريبية و�لندو�ت �خلا�سة بذلك.

تق���دمي �أن�سط���ة وبر�مج جماعية مما يزي���د من �لتو��س���ل �لجتماعي، ويقلل ( 2)
من �ل�سمت �لختياري �لتي ت�سدر منهم يف �لغرفة �ل�سفية.

تقدمي �ملعزز�ت �ملادية و�ملعنوية عن كل �سلوك �إيجابي ي�سدر من �لطفل.( 3)
�لتق���ارب ب���ني �ملدر�س���ة و�لأ�س���رة حتى يت���م تكر�ر وتنفي���ذ �ل�سلوكي���ات �لتي مت ( 4)

�لتدريب عليها يف �ملدر�سة فى �ملو�قف �ملختلفة.
�لهتم���ام ب���دور �أخ�سائ���ي �لتخاط���ب باملدر�س���ة يف حت�سني تو��س���ل �لطفل مع ( 5)

�لآخرين و�لذي بدوره يوؤدي �إىل �ل�سمت �لختياري.
�ل�ستف���ادة �لرتبوي���ة من نتائ���ج �لبحث �حلايل يف خف����س �ل�سمت �لختياري ( 6)

لدى �لأطفال من خالل حت�سني �لكفاءة �لجتماعية يف �ملو�قف �ملختلفة.

ب-بحوث مقرتحة:
فعالي���ة �لتدري���ب با�ستخ���د�م منذج���ة �لذ�ت يف �حل���د من �ل�سم���ت �لختياري ( 1)

لدى �لأطفال ذوى �سعوبات �لتعلم.
فعالي���ة �لتدري���ب با�ستخ���د�م منذج���ة �لذ�ت يف �حل���د من �ل�سم���ت �لختياري ( 2)

لدى �لأطفال �ملعاقني عقليا.
فعالي���ة �لتدريب �ل�سلوك���ي يف تعليم �ملهار�ت �حلياتية ل���دى �لأطفال �ملعاقني ( 3)

عقليا.
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امللخ�ص:     
��سته���دف �لبحث �لتحقق من فعالية برنام���ج تدريبي مقرتح لتنمية مهار�ت 
م���ا ور�ء �لذ�ك���رة، و�لتع���رف عل���ى �أث���ر ه���ذ� �لربنام���ج على كل م���ن عملي���ات �لذ�كرة، 
و�لتح�سي���ل �لدر��س���ي لدى عينة من �لتالميذ �لعادي���ني منخف�سي �لتح�سيل وذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة �خلفيفة، ومت تطبي���ق �لدر��سة على عينة قو�مه���ا )6( تالميذ من 
ذوي �لإعاقة �لفكرية �خلفيفة �ملقيدين بال�سف �ل�ساد�س �لبتد�ئى، و�ملقيمني �إقامة 
نهاري���ة، وت���ر�وح معامل ذكائهم ما بني )55-70(، مبتو�س���ط )58(، و�نحر�ف معياري 
)0.96(، و�لتالمي���ذ منخف�س���ى �لتح�سي���ل وعدده���م )6( تالمي���ذ �ملقيدي���ن بال�سف 
�لثاين �لبتد�ئي مبدر�سة �ل�سيدة خديجة �لبتد�ئية باملقطم، وتر�وح معامل ذكائهم 
�أدو�ت  ب���ني )95-100( مبتو�س���ط )97(، و�نح���ر�ف معي���اري )0.86(. و��ستمل���ت  م���ا 
 Belmont لدر��سة �حلالية على بطارية ما ور�ء �لذ�كرة �إعد�د بلمونت وبوركو�سكي�
عملي���ات  �ختب���ار�ت   ،)2004( عي�س���ى  ماج���د  تعري���ب/   & Borkowski (1988)
�لذ�ك���رة، ��ستبي���ان حتديد �لتالمي���ذ �ملنخف�سني حت�سيلياً، �لختب���ار�ت �لتح�سيلية، 
و�لربنام���ج �لتدريب���ي مله���ار�ت م���ا ور�ء �لذ�ك���رة ل���دى �لتالميذ �لعادي���ني منخف�سي 
�لتح�سي���ل وذوي �لإعاق���ة �لفكرية �خلفيفة، و�أ�سارت نتائ���ج �لدر��سة �إىل وجود فروق 
ب���ني متو�سط���ي رتب �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة �لأوىل يف مهار�ت م���ا ور�ء �لذ�كرة 
وعمليات �لذ�كرة و�لتح�سيل �لدر��سي يف مادة )�للغة �لعربية و�لريا�سيات و�لعلوم( 
يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبع���دي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي، ووج���ود فروق بني متو�سطي 
رتب �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية �لثانية يف مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة وعمليات  �لذ�كرة 
و�لتح�سي���ل �لدر��س���ي يف م���ادة )�للغ���ة �لعربي���ة و�لريا�سي���ات و�لعل���وم( يف �لقيا�سني 
�لقبل���ي و�لبع���دي ل�سال���ح �لقيا����س �لبع���دي، كم���ا �أ�سف���ر �أي�س���ا ع���ن وجود ف���روق بني 
متو�سط���ي رت���ب �أفر�د �ملجموعت���ني �لتجريبيتني �لأوىل و �لثاني���ة يف مهار�ت ما ور�ء 
�لذ�ك���رة وعمليات �لذ�كرة و�لتح�سيل �لدر��س���ي يف مادة )�للغة �لعربية و�لريا�سيات 

و�لعلوم( يف �لقيا�س �لبعدي.
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The Effectiveness Of A Training Program For The 
Development Of Skills Beyond The Memory And Its Impact 
On Memory Processes and Academic Achievement With 

The Ordinary And intellectual disabilities Students 
Dr. Maysa Fadel Abu Muslim

The study aimed to verify the effectiveness of the proposed 
training program for the development of skills beyond the memory, 
and to identify the impact of this program on each of the memory 
operations, and academic achievement among a sample of ordinary 
students and students with mental disabilities who are able to learn, 
was applied study on a sample of (6) students mentally handicapped 
(who are the education) enrolled in sixth grade elementary, 
and residents day stay, ranged proportion of their wits between 
(55-70), average (58), and a standard deviation (0.96), and included 
the current study tools on the battery beyond the memory preparation 
Belmont and Burkowski Belmont & Borkowski (1988) Arabization 
/ Majed Essa (2004), tests of memory processes, identify pupils 
Almnkhvdan Theselaa questionnaire, achievement tests, and training 
program for skills beyond the memory I have of ordinary pupils low 
achievement and mentally disabled, and the results indicated the 
existence of differences between the averages of Order members 
The first experimental group in skills beyond memory and processes 
memory and academic achievement in Article (Arabic, mathematics 
and science) in two measurements pre and post in favor of telemetric, 
and the existence of differences among the middle ranks members 
of the second experimental group in skills beyond memory and 
processes memory and academic achievement in Article (Language 
Arabic, mathematics and science) in two measurements pre and post 
in favor of the dimensional measurement, the study also Osafard the 
existence of differences among the middle ranks members of the two 
groups first experimental and the second in skills beyond memory 
and processes memory and academic achievement in Article (Arabic, 
mathematics and science) in the dimensional measurement.
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مقدمة:
�إن �لكيفي���ة �لت���ى يق���وم به���ا �ملتعل���م بتجهي���ز �ملعلوم���ات �جلدي���دة �لت���ى تقدم 
ف���ى �ملدر�س���ة لها تاأثر كب���ر على جودة �مل���ادة �ملتعلمة. وبالطب���ع �لذكريات �أكر من 
�ملعلوم���ات، فالذكري���ات متثل من���اذج متقلبة من �لرت�بطات فى �مل���خ، وي�ستخرج منها 
�ملتعلم �ملعنى و�لرتتيب؛ لذ� متثل �لذ�كرة جمالً من �أهم جمالت علم �لنف�س �ملعريف 
وظل���ت در��سته���ا حمورً���ا جلهود كثيفة من �لعلم���اء و�لباحثني يف عل���م �لنف�س �ملعريف 
ل�سن���و�ت عدي���دة حاول���و� من خالله���ا �لتعرف عل���ى �لذ�ك���رة، و�أنظمته���ا، ومر�حلها، 
وعملياتها، وكيفية عملها، ومدى �إمكانية حت�سني �أد�ئها وفعاليتها. فاملعلمون �لأكر 
فهمًا ووعيًا باأنو�ع �لذ�كرة وكيفية تكوينها ميكنهم تدريب تالميذهم على مهار�ت - 

ما ور�ء �لذ�كرة - يحتمل �أنها حت�سن تذكر و��سرتجاع ما مت تعلمه. 

ويف ظ���ل ذل���ك، حظ���ي مو�س���وع �لذ�ك���رة بكث���ر م���ن �لهتم���ام يف �ملخت���رب�ت 
�لنف�سية منذ وقت مبكر وقد كان للعامل �بنجهاو�س Ebbinghaus (1885) ف�سل 
�لري���ادة يف �إر�س���اء �لأ�س�س �لعلمي���ة �لتجريبية يف در��سة �لذ�ك���رة )�ل�سبوة و�لقر�سي، 

1995، �س. 353(. 

ويع���د مو�س���وع حت�س���ني �لذ�ك���رة م���ن �ملو�سوع���ات �لت���ي �سغلت ب���ال �لباحثني 
و�لعلماء يف جمال علم �لنف�س ل�سنو�ت عديدة، حيث ت�سر لند� د�فيدوف �إىل �أن خرب�ء 
�لذ�ك���رة ��ستخدم���و� معين���ات حت�س���ني �لذ�كرة )�لت�س���ور �لب�س���رى – �لتنظيم( على 
�سبيل �ملثال منذ زمن طويل، ولقد بد�أ علماء �لنف�س در��سة وتقييم هذه �لو�سائل منذ 
عه���د قري���ب، ولقد �أثبتت �لدر��سات و�لبحوث �أن ه���ذه �ملعينات تقوى �لذ�كرة بالفعل 
وحت�سن �أد�ئها؛ مما ينعك�س �إيجابًا على �لأد�ء �لأكادميى )د�فيدوف، 1988، �س. 364(. 

ويتف���ق �لكث���ر من علماء علم �لنف�س �ملعريف عل���ى �أن �لتحدي �حلقيقي �لذي 
يو�جهون���ه �لي���وم يتمث���ل يف م���دى �إمكاني���ة م�ساعف���ة �لذ�ك���رة �لإن�ساني���ة م���ن حيث 
فاعليته���ا Efficiency و�سع���ة ��ستيعابه���ا Memory span، وكذل���ك كف���اءة نظ���م 
وعملي���ات جتهيز �ملعلومات م���ن خالل تفعيل دور �ل�سرت�تيجي���ات �ملعرفية ك�سرورة 
حتمية ملو�جهة �لنفجار �لهائل للمعلومات )م�سطفى و�ل�سريف، 1999، �س. 299(. 

وتعد �لذ�كرة ن�ساطًا عقليًا معرفيًا يعك�س �لقدرة على ت�سفر وتخزين وجتهيز 
�ملعلوم���ات �مل�ستدخل���ة، �أو �مل�ستقة و��سرتجاعها، وهى كق���درة متالزمة وغر م�ستقلة 
ع���ن �لوظائ���ف �ملعرفي���ة، �أو �لن�س���اط �لعقل���ي �ملع���ريف )�لزي���ات، 1998 ب، ����س. 369(. 
وه���ذ� �لتعري���ف يت�سمن جانبني من جو�نب )عمليات( �لذ�كرة هما )حفظ وتخزين 
�ملعلوم���ات – تذك���ر، �أو ��ستدع���اء �ملعلوم���ات �ملخزن���ة( )�سول�س���و، 2000، ����س.  391(.
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وعلي هذ�، فاإن نظم حت�سني �لذ�كرة ت�ساعد على تنظيم �ملعلومات يف �لذ�كرة 
ب�سكل �أف�سل وتوؤثر على جميع عمليات، �أو مر�حل �لذ�كرة بد�ية من مرحلة �لت�سفر 
ثم �لتخزين و�ل�ستدعاء، وبالتايل فهي ت�ساعد وتي�سر جميع عمليات ومكونات نظام 
جتهي���ز �ملعلومات حي���ث �أن �أ�ساليب حت�سني �لذ�كرة متدنا بنظ���ام ميكننا من تخزين 

�ملعلومات �لتي نح�سل عليها بطريقة منظمة )�سول�سو، 2000، �س.  391(.

ويع���د فالفي���ل Flavell (1971) �أول م���ن ق���دم م�سطل���ح م���ا ور�ء �لذ�ك���رة 
Metamemory م�سرًا من خالله �إىل �ملعرفة بالعمليات و�ملحتويات د�خل �لذ�كرة، 
وف���ى ع���ام )1979( لح���ظ فالفي���ل �أن م���ا ور�ء �لذ�ك���رة لي����س مبع���زل ع���ن �جلو�ن���ب 
�لعقلي���ة �لأخ���رى مم���ا دع���اه �إىل و�س���ع م���ا ور�ء �لذ�ك���رة كج���زء م���ن م���ا ور�ء �ملعرفة

(Flavell, Miller & Miller, 2001, p. 54)

وت���وؤدي ��سرت�تيجي���ات و�أ�سالي���ب حت�سني �لذ�ك���رة دورًا مهمًا يف زي���ادة فعالية 
وكف���اءة �لذ�ك���رة و�سع���ة ��ستيعابه���ا، كم���ا �أنها تعزز كاف���ة �إمكانيات وعملي���ات ومر�حل 
 (Herrmann, Weingartner, Searleman & نظام جتهيز �ملعلومات �لإن�ساين

.McEvoy, 1992, p. 79-80)

كم���ا �أن هن���اك �لعدي���د من �أ�ساليب حت�س���ني �لذ�كرة وزي���ادة فاعليتها، و�ن كل 
ه���ذه �لأ�سالي���ب ت���وؤدى �إىل )�لألف���ة باملفاهي���م، تركي���ز �لنتب���اه، ��ستخ���د�م م�ستويات 
�أعمق لتجهيز �ملعلومات،�لرتكيز على �لإ�سرت�تيجيات �ملعرفية �لفعالة(، كما �أن هذه 
�لأ�سالي���ب تنط���وي عل���ى فعالية حم���دودة �إذ� ف�سل���ت يف ��ستخد�م مه���ار�ت، �أو عمليات 
م���ا ور�ء �لذ�ك���رة. وي���رى فالفي���ل Flavell (1976) �أن م���ا ور�ء �ملعرف���ة تع���رب ع���ن 
معرف���ة �لف���رد بعملياته �ملعرفية �لذ�تي���ة His own cognitive Processes و�أي 
�إنت���اج مع���ريف يرتبط به���ا مثل �خل�سائ����س، �أو �لإمكان���ات �ملتعلقة بتجهي���ز �ملعلومات 

)يف �لزيات، 1998 �أ(.

وكذل���ك يق�سد مب���ا ور�ء �ملعرفة Metacognition �مله���ار�ت �ملرتبطة بوعي 
�ملتعلم بتفكره )برزي�سن، 1997، �س. 16(.

و�أي�سًا يق�سد مبا ور�ء �لذ�كرة معرفة �لفرد ووعيه ومعتقد�ته وتقريره �لذ�تي 
 (Randolph, Arnett, & Higginson, ع���ن ق���در�ت وطاق���ات ذ�كرت���ه �خلا�س���ة
(p. 357 ,2001. كم���ا �أن م���ا ور�ء �لذ�ك���رة هي �ملعرفة بعملي���ات �لذ�كرة ومكوناتها 

.(Schneider & Lockl, 2002, p. 224) 
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كما يعرف م�سطلح ما ور�ء �لذ�كرة من منظور جتهيز �ملعلومات باأنها: “توؤثر 
عل���ى عملي���ات ومر�ح���ل جتهيز �ملعلوم���ات و�أي�سًا عل���ى �أد�ء �لذ�كرة بط���رق خمتلفة” 

 .(Deboy, 1988, p. 813)

 وينبغي �أن تركز بر�مج ما ور�ء �لذ�كرة على جانبني )�جلانب �لأول يت�سمن 
تدري����س �ملعرف���ة بالعملي���ات �لعقلي���ة ووظائ���ف �لذ�ك���رة - �جلان���ب �لث���اين يت�سم���ن 
�أن�سط���ة تنم���ى كيفية مر�قبة �لف���رد لأد�ئه �أثن���اء ��ستخد�مه لذ�كرته، كم���ا ينبغي �أن 
توج���ه بر�م���ج م���ا ور�ء �لذ�ك���رة �نتب���اه �لأطف���ال عل���ى �لرتكيز عل���ى نتائ���ج ��ستخد�م 
�لذ�ك���رة و�لتدري���ب على �لتاأمل و�لتفك���ر و�لذي يت�سمن ثالث���ة عنا�سر رئي�سة هي 
 Feed back- لتغذي���ة �لر�جع���ة� - Wareness of memory لوع���ي بالذ�ك���رة�(
 Self - Monitoring ) (Cox, 1994, p. 423., Lucangeli,مر�قب���ة �ل���ذ�ت

.Galderisi & Cornoldi, 1995, p. 11)

وي���رى فالفي���ل و�آخ���رون Flavell, et al. (2001, p. 60) �أن �لعالقة بني 
م���ا ور�ء �لذ�ك���رة و�لذ�ك���رة هي عالقة تاأث���ر متبادل و�أنها م�ساأل���ة معقدة، ففي حني 
توؤث���ر �ملعرف���ة �خلا�سة بالذ�ك���رة وعملياتها و��سرت�تيجياتها )م���ا ور�ء �لذ�كرة( على 
جتمي���ع �لعنا�س���ر خالل حماولت �حلفظ، فان هذ� بدوره يوؤثر على �لتجميع خالل 
�ل�سرتج���اع، ويب���دو �أن �لتاأث���ر ثنائ���ي �لجت���اه، حيث �أن م���ا ور�ء �لذ�ك���رة توؤثر على 

�لأد�ء �لفعلي للذ�كرة و�لذي بدوره يوؤدي �إىل تعزيز ما ور�ء �لذ�كرة.

مما �سبق، يت�سح �أن مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة لديها �لقدرة على حت�سني كفاءة 
�لذ�ك���رة و�سع���ة ��ستيعابه���ا، كم���ا �أن �لوعي بتلك �مله���ار�ت يوؤدي �إىل عم���ق فى �لتفكر 
ومرونة فى �لبتكار و�لذى بدوره يوؤدي دورًا فعالً فى حت�سني كفاءة عمليات �لذ�كرة 

و�لآد�ء �لأكادميى.

م�سكلة البحث:
نبع���ت م�سكل���ة �لبح���ث �حل���ايل من خ���الل مالحظات �لباحث���ة �أثن���اء زيار�تها 
�مليد�ني���ة لبع����س مد�ر����س �لرتبي���ة �لفكري���ة ومد�ر����س �لتعلي���م �لع���ام وذل���ك خ���الل 
�ملتابعات �لتى كانت تقوم بها فى حدود و�جباتها �لوظيفية؛ فوجدت معظم �ل�سكاوى 
�ملعرو�س���ة عليه���ا من �ملعلمني و�أولي���اء �ألأمور خا�سة يف �ملرحل���ة �لبتد�ئية �نخفا�س 
م�ست���وى �لتح�سي���ل �لدر��س���ي وعملي���ات �لذ�ك���رة، وق���د يرج���ع �نخفا����س �مل�ست���وى 
�لتح�سيل���ي ل���دى بع����س �لتالمي���ذ �إىل �نخفا����س �أد�ء �لذ�ك���رة و�لذي ق���د ينجم عن 
و�ل�سب���ط  �لذ�تي���ة،  و�ملر�قب���ة  و��سرت�تيجياته���ا،  �لذ�ك���رة  بعملي���ات  �لوع���ي  �سع���ف 
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و�لتنظي���م �لذ�ت���ي »مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة«، وهذ� ما لف���ت �نتباه �لباحثة للبحث يف 
هذ� �ملجال، �أما فيما يتعلق بالرت�ث �ل�سيكولوجي، فقد قامت �لباحثة بالإطالع على 
نتائج بع�س �لدر��سات و�لبحوث �ل�سابقة فى جمال ما ور�ء �لذ�كرة ورغم ما �أظهرته 
�لعدي���د م���ن تلك �لدر��س���ات و�لبحوث �ل�سابقة �لتي عززت �أهمي���ة �لتدريب وحت�سني 
مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة لدى �لتالميذ �لعاديني وذوي �لإعاقة �لفكرية ملا له من دور 

مهم وفعال يف حت�سني �أد�ء �لذ�كرة ب�سفة عامة. 

وت�س���ر �لباحث���ة �إىل �أنه ل تت�سق نتائج �لبح���وث و�لدر��سات �ل�سابقة مما يعد 
مربرًا لإجر�ء هذه �لدر��سة.

 وميك���ن حتدي���د م�سكلة �لبح���ث يف �لإجابة عل���ى �ل�سوؤ�ل �لرئي����س �لتايل: ما 
فعالي���ة برنامج تدريبي لتنمية مهار�ت ور�ء �لذ�كرة فى عمليات �لذ�كرة و�لتح�سيل 
�لدر��س���ي ل���دى �لتالمي���ذ �لعادي���ني منخف�س���ى �لتح�سي���ل وذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة 

�خلفيفة؟ .
ويتفرع من هذ� �ل�سوؤ�ل �لأ�سئلة �لفرعية �لتالية: 

ه���ل توج���د فروق بني درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة �لأوىل )�لعاديني ( 1)
منخف�سى �لتح�سيل( يف مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة وعمليات �لذ�كرة و�لتح�سيل 

�لدر��سي يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي؟.
ه���ل توج���د فروق بني درجات �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية �لثانية ذوي �لإعاقة ( 2)

�لفكري���ة �خلفيف���ة يف مه���ار�ت ما ور�ء �لذ�ك���رة وعمليات �لذ�ك���رة و�لتح�سيل 
�لدر��سي يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي؟.

ه���ل توجد فروق بني درجات �أفر�د �ملجموعت���ني �لتجريبيتني �لأوىل و�لثانية ( 3)
يف مه���ار�ت م���ا ور�ء �لذ�كرة وعمليات �لذ�كرة و�لتح�سيل �لدر��سي يف �لقيا�س 

�لبعدي؟.

اأهداف البحث: 
يهدف �لبحث �حلايل �إىل ما يلي:

�لتحقق من فعالية �لربنامج �لتدريبي يف تنمية مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة لدى ( 1)
�لتالمي���ذ �لعادي���ني منخف�س���ى �لتح�سيل و�لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكرية 

�خلفيفة.
�لتع���رف عل���ى �أث���ر ه���ذ� �لربنامج عل���ى كل من عملي���ات �لذ�ك���رة، و�لتح�سيل ( 2)

�لدر��س���ي ل���دى �لتالمي���ذ �لعادي���ني منخف�س���ى �لتح�سي���ل و�لتالمي���ذ ذوي 
�لإعاقة �لفكرية �خلفيفة.
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�لك�س���ف عن مدى ��ستمر�رية فعالي���ة �لربنامج �لتدريبي يف تنمية مهار�ت ما ( 3)
ور�ء �لذ�ك���رة وحت�سني عمليات �لذ�ك���رة، و�لتح�سيل �لدر��سي لدى �لتالميذ 

�لعاديني منخف�سى �لتح�سيل و�لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية �خلفيفة

اأهمية البحث:
تتلخ�س �أهمية �لبحث �حلايل فيما يلي: 

م�ساع���دة �لأطف���ال �لعادي���ني منخف�س���ى �لتح�سي���ل وذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة ( 1)
�خلفيفة على �كت�ساب عمليات �لذ�كرة و�لتح�سيل �لدر��سي و�ل�ستفادة منهم 

فى خمتلف �أن�سطة �حلياة �لدر��سية و�ليومية.
�إث���ر�ء �ملكتب���ة �لعربية ببحوث ودر��سات يف هذ� �ملجال �لذي يعاين ندرة ن�سبية ( 2)

يف �لبحوث و�لدر��سات �لتي تناولت مثل هذه �لعالقات بني هذه �لفئات.
م�ساع���دة خمططى �لرب�مج �ملوجهة لالأطفال �لعاديني منخف�سي �لتح�سيل ( 3)

وذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �خلفيف���ة ب�س���اأن �لرتكي���ز على نتائ���ج �لبحث �حلاىل، 
وغره من �لدر��سات و�لبحوث مو�سع �لهتمام، عند �إعد�دهم لرب�مج تنمية 
مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة و�لتى تهدف �إىل حت�سني عمليات �لذ�كرة و�لتح�سيل 

�لدر��سي.
�لعادي���ني ( 4) تق���دمي دلي���ل للمعل���م و�ملرب���ى يو�س���ح كيفي���ة تدري���ب �لتالمي���ذ 

منخف�س���ى �لتح�سي���ل وذوي �لإعاق���ة �لفكرية �خلفيفة عل���ى �لوعي بالذ�كرة 
و�لتغذي���ة �لر�جع���ة ومر�قب���ة �لذ�ت ملا له���م من تاأثر فعال عل���ى حت�سني �أد�ء 

�لذ�كرة و�لذي ينعك�س �إيجابًا بدوره على جميع �ملجالت �ملختلفة لديهم.

م�سطلحات البحث االإجرائية: 
مه�ارات م�ا وراء الذاك�رة Meta memory skills: » ه���ي كيفي���ة تذك���ر 
�ملعلومات و�لبيانات ب�سكل �أف�سل من خالل ت�سجيع �لأطفال على �لتفكر وم�ساعدتهم 
عل���ى تذكر �ملعلومات �لتي يتلقونه���ا » )عبد �حلميد وكفافى، 1992، �س. 2169(. كما 
تعرف ما ور�ء �لذ�كرة باأنها: »معرفة �لفرد ووعيه و�إدر�كه لذ�كرته، �أو �أي �سئ مت�سل 

.(Flavell &Wellman,1977, p.4) »بعملية تخزين �ملعلومات و��سرتجاعها

وتقا����س مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة �إجر�ئيًا بالدرجة �لتى يح�سل عليها �لتلميذ 
ف���ى بطاري���ة م���ا ور�ء �لذ�ك���رة �إع���د�د / بلمون���ت وبوركوك�س���ى )1988( تعري���ب ماجد 

عي�سى )2004(.
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  Educable mentally retarded اخلفيف�ة  الفكري�ة  االإعاق�ة  ذوي 
ي���رت�وح معام���ل ذكائه���م م���ا ب���ني )55-70( عل���ى �ختبار  “�أولئ���ك �لتالمي���ذ �لذي���ن 
�ستانف���ورد بيني���ه، وي�ساح���ب �نخفا�س معام���ل ذكائهم خلل يف مهارت���ني، �أو �أكر من 
مه���ار�ت �ل�سلوك �لتكيفى عل���ى مقيا�س �ل�سلوك �لتكيفى، و�ملقيدين بال�سف �ل�ساد�س 
�لبتد�ئ���ي مل���ا لديهم من �لق���درة على �إمكانية �ل�ستفادة م���ن بر�مج �لرتبية �خلا�سة 
�لت���ي تتنا�س���ب مع م�ستوياته���م وقدر�تهم، ويقيم���ون �إقامة نهاري���ة مبدر�سة �لرتبية 

�لفكرية”.

التح�س�يل الدرا�س�ي Achievement: »جمم���وع �لدرج���ات �لت���ي يح�س���ل 
عليه���ا �لتلمي���ذ يف مادة )�للغ���ة �لعربية و�لريا�سي���ات و�لعلوم( على تل���ك �لختبار�ت 

)�إعد�د / �لباحثة( يف مدة زمنية قدرها )45( دقيقة لكل �ختبار �أى ح�سة در��سية.

االإطار النظري
مفهوم ما وراء الذاكرة:

�إن مفه���وم م���ا ور�ء �لذ�ك���رة يق�س���د به���ا: »�ملعرف���ة �ل�سخ�سي���ة �لت���ي ميتلكها 
�لف���رد ح���ول منظوم���ة �لذ�كرة لدي���ه و�لتنظي���م �لذ�تي لعملي���ات �لذ�ك���رة و�خلا�سة 
بك���ل م���ن متغر�ت ) �لف���رد: وت�سمل وعي���ه �لذ�تي مبنظوم���ة �لذ�كرة لدي���ه وكيفية 
عملها وعملياتها وحتليل �لذ�كرة ومهار�تها و�لقدر�ت �ملرتبطة بها - �ملهمة: وت�سمل 
معلوم���ات ع���ن متطلبات �لتذك���ر �خلا�سة بامله���ام �ملختلفة و�ل�سعة �ملح���دودة بالنظام 
لتلبي���ة ه���ذه �ملتطلب���ات - �ل�سرت�تيجي���ة: وت�سم���ل وعي���ه بال�سرت�تيجي���ات و�ختي���ار 
�ل�سرت�تيجي���ة �ملنا�سب���ة ملهم���ة تذك���ر معين���ة وتوظيفه���ا ومر�قب���ة فعاليته���ا وكف���اءة 

.(Weed, Rayan & Day, 1990, p.96 ) )لن�ساط �ملعريف�

كم���ا �أن م���ا ور�ء �لذ�كرة هى �ملعرف���ة و�ملر�قبة �لذ�تية للذ�ك���رة �خلا�سة �أثناء 
 Monitoring أد�ء �مله���ام �لتذكري���ة. وهناك م�ستوي���ان ملا ور�ء �لذ�كرة هم���ا �ملر�قبة�
وتعن���ي: “معرف���ة �لف���رد باملعلوم���ات �لت���ي يت���م جتهيزه���ا” و�ل�سب���ط، �أو �لتحك���م 
Control ويعن���ى: “معرف���ة �لف���رد بال�سرت�تيجي���ات �ملمكن���ة، �أو �ملتاح���ة لتح�س���ني 

(Nelson & Narens, 1990, pp.125-128) ”قدرته على جتهيز �ملعلومات
يف ح���ني ع���رف فتح���ي �لزي���ات )1998 �أ، ����س. 419( م���ا ور�ء �لذ�ك���رة باأنه���ا: 

�خلا�سة”. بذ�كرته  ووعيه  �لفرد  “معرفة 
وبن���اء عل���ى ذلك، تركز تدريبات مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة �لنوعية على عمليات 
م���ا ور�ء �لذ�ك���رة فق���ط يف حني ترك���ز تدريبات مهار�ت م���ا ور�ء �لذ�ك���رة �لعامة على 
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عمليات ما ور�ء �لذ�كرة ومكوناتها )�ملكون �ملعريف – �ملكون �لتحكمي( وتكوين �لأطر 
�ملعرفي���ة وتو�سي���ع قاع���دة �ملعرفة عن���د �لإن�سان و�لكف���اءة �لذ�تية للذ�ك���رة كما تتميز 
بوج���ود جمموع���ة متنوعة م���ن �ملهام �مل�ستخدم���ة يف �لتدريبات ت�ساع���د �لأطفال على 
�لتعام���ل م���ع جميع �ملو�قف �ملختلفة وجتهيز �أية معلوم���ات تقابلهم بطريقة منا�سبة 

.(Van-Ede & Coetzee, 1996, p.90) وفعالة

ويري فالفيل و�آخرون Flavell et al. (2001) �أن �لتغذية �لر�جعة تعزز ما 
ور�ء �لذ�كرة؛ فعندما يح�سل �لأطفال على تغذية ر�جعة عن �أد�ئهم يف مهمة معينة 
و�ل�سرت�تيجي���ة �مل�ستخدم���ة لإجناز ه���ذه �ملهمة، فاإنهم يتعلمو� م���دي فعالية و�أوجه 
�لق�س���ور �لت���ي حدثت �أثناء �لأد�ء وذلك ي���وؤدي �إىل حت�سني ما ور�ء �لذ�كرة مما يوؤثر 
عل���ى �ختيار �ل�سرت�تيجيات فيما بعد وهك���ذ� ت�ستمر �لدورة بحيث يتح�سن �لأد�ء يف 
 (Flavell ,et al., 2001, p. 54) مله���ام وتتح�س���ن م���ا ور�ء �لذ�ك���رة خ���الل �لنم���و�

كم���ا ع���رف �ل�سرق���اوى )2003، �س. 208( م���ا ور�ء �لذ�كرة باأنه���ا: “�ملعلومات 
�ل�سخ�سي���ة �لت���ي ميتلكها �لف���رد حول منظوم���ة �لذ�كرة �خلا�سة ب���ه و�لوعي �لذ�تي 

بعملياتها وكيفية عملها وتنظيمها”.

 (Cook & Cook, 2005, p. 234) وبن���اء عل���ى ذلك، يعرف ك���وك وك���وك
م���ا ور�ء �لذ�ك���رة باأنها: “معرفة �لأفر�د ح���ول �لذ�كرة ب�سفة عامة مثل معرفة كيف 
ي�ستطي���ع �لف���رد حفظ �ملعلومات وتذكره���ا و�لعو�مل �لتي ت�ساع���ده على ذلك ووعيه 

ومعرفته عن قدر�ت وعمليات ذ�كرته �لذ�تية”.

 Metamemory processes عمليات ما وراء الذاكرة

Awareness 1 – الوعي
ه���و يعن���ى �أن يك���ون �لف���رد و�عيًا باحلاج���ة للتذك���ر كمتطلب �س���روري م�سبق 
للذ�ك���رة �لفعال���ة، فمعرفة �لفرد باأنه �سيحتاج لتذكر م���ادة ما يوؤثر يف طريقة تعلمه 
لها، وحينما تكون هذه �ملعلومات عن ذ�كرته و��سحة فاإنه حينئذ يعرف نو�حي قوته 
ونو�ح���ي �سعف���ه وي���درك �أن مه���ام �لذ�ك���رة �ل�سعب���ة تتطل���ب طرقًا خمتلف���ة للتعليم 
و��سرت�تيجي���ات خمتلف���ة للتذك���ر، حي���ث �أن ه���ذه �ملعلوم���ات توف���ر لديه �لق���درة على 
�نتقاء ما ي�ستطيع تذكره وما ي�سعب عليه تذكره �أي �لوعي مبا يحتاج ومدى تقدمه 

نحو �لأهد�ف.
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 Diagnosis 2- الت�سخي�س
وي�سر �لت�سخي�س ملهارتني فرعيتني مرتبطتني وهما:-

تقدي���ر �سعوبة مهم���ة �لتذكر:- وترتبط بفهم �أن بع����س مهام �لتذكر �أ�سعب 	. 
من غرها 

 حتدي���د متطلب���ات �لتذك���ر: ع���ادة يت���م �لتذك���ر بطريق���ة خمتلفة وفقً���ا لنوع ب. 
�لختبار)تع���رف – ��ستدع���اء – حتري���ري - �سفوي( حي���ث �أن متلميذ �لتذكر 
لك���ل ن���وع منه���ا تختل���ف ع���ن غره���ا لخت���الف �له���دف م���ن �لتذك���ر وتباين 

.(Miller,1990, pp.104–105)لت�سفر�
Monitoring 3- املراقبة

تعن���ى �ملر�قب���ة �أن ي�ستم���ر �لفرد يف مالحظ���ة تقدمه عند �إدخ���ال �ملعلومات يف 
�لذ�ك���رة ع���ن طري���ق طرح م�ستم���ر لالأ�سئلة و�لإجاب���ة عليها »�إىل �أي ح���د �عرف هذه 
�مل���ادة«؟. وم���ن �لطبيع���ي �أن �ملتعلمني �ملهرة عندما ير�قبون با�ستم���ر�ر تقدمهم �أثناء 
عملي���ة �ل�ستذك���ار فاإنه���م يوؤكدون ما تعلموه بدرجة كافية، وم���ا هو قريب من درجة 
 (Michener & Delamater,1994, p.105) لتمكن، وماذ� يحتاج جلهد �إ�سايف�
وهن���اك ثالث���ة مظاه���ر للمر�قبة �ملعرفية ه���ي “ �لتنبوؤ بدرج���ات �ل�ستدعاء، 
�لتخطي���ط �ل�سرت�تيج���ي، حتدي���د م���ا �إذ� كان���ت ��سرت�تيجي���ة �لتذك���ر �مل�ستخدم���ة 

�ستوؤدي للحل �ل�سحيح �أم ل؟” (Sternberg,1999, p.265) وهي تت�سمن:
�لنظ���ر لالأم���ام: �أي تعل���م بن���اء تتاب���ع �خلط���و�ت، حتدي���د مو�ق���ع و�حتمالت 	. 

�خلط���اأ، و�ختي���ار ��سرت�تيجي���ات �لتذك���ر �ملنا�سب���ة، تقل���ل من �حتم���ال �خلطاأ، 
�أو تي�س���ر تد�رك���ه، وحتدي���د م�س���ادر �لتغذي���ة �لر�جع���ة يف كل خط���وة وتقيي���م 

�ل�ستفادة منها. 
�لنظ���ر مل���ا م�س���ى: �أي حتديد �لأخط���اء �لتي �سب���ق �لوقوع فيه���ا، وت�سجيل ما ب. 

مت �إجن���ازه فع���ال وبالتايل حتدي���د �ملطلوب �إجنازه، وتقدي���ر معقولية �لنو�جت 
�لر�هنة لإجناز �لأد�ء )�لأع�سر، 1998، �س. 11(.

يت�س���ح مم���ا �سبق، �لعالقة و�لتكامل ما بني عملي���ات ما ور�ء �لذ�كرة: �لوعي، 
و�لت�سخي�س، و�ملر�قبة. حيث �أن وعي �لفرد مبا يطلب منه من مهام، هل يتذكرها �أم 
يتعلمها �أم يفهمها، ي�ساعده على تقدير �سعوبة �ملهمة، وحتديد متطلبات ��ستعادتها، 
و�ختي���ار �لأن�سط���ة �لالزم���ة لتعلمه���ا، و�ل�سرت�تيجي���ة �ملنا�سب���ة فيق���وم بتنفيذه���ا، 
ومر�قب���ة فعاليته���ا فيقرر �ل�ستم���ر�ر بها، �أو �لنتق���ال �إىل ��سرت�تيجي���ة �أخرى �أكر 
فعالية، �أو يقرر �أنه ل يحتاج ملزيد من �لدر��سة و�لتعلم مما يوؤدي �إىل حت�سني �لأد�ء 

 (Hamachik,1990, p.135) وتعزيزه
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 Metamemory components    مكونات ما وراء الذاكرة

تتكون مهارة ما ور�ء �لذ�كرة من مكونني:
 Knowledge اأ – املكون املعريف

 يت�سمن هذ� �ملكون جمموعة �ملتغر�ت �ملرتبطة بال�سخ�س Person، و�ملهمة 
Task، و�ل�سرت�تيجي���ة Strategy ومدى تاأثره���م على جتهيز �ملعلومات،.ويق�سد 
باملتغ���ر�ت �ملرتبط���ة بال�سخ����س معرفت���ه ب�سفات���ه وقدر�ت���ه وخرب�ته وح���دوده فيما 
يخ����س ذ�كرت���ه بالإ�سافة �إىل قدرته على �لتحكم يف �أفعاله وخرب�ته يف مو�قف تذكر 
معينة، كما يق�سد باملتغر�ت �ملرتبطة باملهمة معرفة �لأفر�د بالأ�سياء �لتي تزيد من 
�سهولة، �أو �سعوبة مهمة تذكر معينة و�أن يكون �لفرد على در�ية باأن �لأنو�ع �ملختلفة 
من �ملهام تتطلب �أمناطا خمتلفة من �لتجهيز. �أما �ملتغر�ت �ملرتبطة بال�سرت�تيجية 
في�ستمل على �لكيفية �لتي يتم من خاللها تخزين و��سرتجاع �ملعلومات بطريقة ذ�ت 

(Flavell &Wellman, 1977, pp. 11 -14) كفاءة

 Control ب - املكون التحكمى
 .Regulation و�لتنظيم Monitoring يت�سمن هذ� �ملكون عمليات �ملر�قبة
 Retrospective وق���د مت تق�سي���م عملية �ملر�قبة �إىل نوعني: �لأول مر�قب���ة رجعية
monitoring وتعن���ي: “حك���م �ملتعلم بدرج���ة �لثقة على ��ستجابة ��ستدعاء �سابقة”. 
و�لث���اين مر�قب���ة لحق���ة Prospective monitoring وتعني: “حك���م �ملتعلم على 

��ستجابة ��ستدعاء تالية”. 

وهناك عدة �أ�سكال ملر�قبة �لذ�ت حددها �لباحثة فيما يلي: 
.Ease of learning judgments (EOL) اأحكام �سهولة التعلم -

وه���ذه �لأحك���ام تت���م قبل عملي���ة �كت�س���اب �ملعلوم���ات وتع���د �أحك���ام �إ�ستنتاجية 
وتعتم���د عل���ى �لعنا�س���ر �لت���ي مل يتم تعلمه���ا بعد وهذه �لأحك���ام تعد تنبوؤ مل���ا �سيكون 
�سه���الً، �أو �سعبً���ا يف عملي���ة �لتعلم و�لتذك���ر �سو�ء من حيث �أي �لعنا�س���ر �لتي �ستكون 
�سهلة، و�أي �ل�سرت�تيجيات �لتي �ستجعل عملية �لتعلم و�لتذكر �أكر �سهولة وخا�سة 

��سرت�تيجيات �لت�سفر و�ل�سرتجاع. 

 .Judgments of learning (JOL) االأحكام على التعلم -
وتعن���ي حك���م �لف���رد باأن���ه �أتقن حف���ظ �ملادة �لت���ي يتعلمه���ا وتتم �أثن���اء، �أو بعد 
عملي���ة �كت�س���اب �ملعلومات وتع���د تنبوؤ�ت باأد�ء �ختبار يف �مل�ستقب���ل حول �لعنا�سر �لتي 

مت ��ستدعاوؤها يف �لوقت �حلايل. 
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.Feeling of knowing judgments(FOK) اأحكام ال�سعور باملعرفة -
ويق�س���د بها: “�سع���ور �لفرد باأنه يعرف �ملعلومة و�أن���ه �سيتذكرها. وتتم �أثناء، 
�أو بع���د عملي���ة �كت�س���اب �ملعلوم���ات”، وتعد �أحكامً���ا حول ما �إذ� ك���ان عن�سرًا ما مل يتم 
��ستدع���اوؤه يف �لوق���ت �حل���ايل ونحن عل���ى علم ب���ه، �أو �أننا �سوف ن�سرتجع���ه يف �ختبار 

.(Nelson & Narens, 1990, p.130) سرتجاع تايل��

وتق���دمي  �لذ�ك���رة  مهم���ة  حتدي���د  ع���ن  م�سئول���ة  �ملر�قب���ة  عملي���ات  وتع���د 
�لتغذي���ة �لر�جع���ة ع���ن �لتق���دم �حل���ادث يف مهم���ة �لتذك���ر وم���دى �سعوبته���ا وكفاءة 
��سرت�تيجي���ات �لتذك���ر وم���دى جن���اح عملي���ات �لتنظيم، كم���ا متكن عملي���ات �ملر�قبة 
�ملتعل���م م���ن �حل�س���ول عل���ى معرف���ة ذ�تي���ة ع���ن حمت���وى ووظيف���ة �لذ�ك���رة لدي���ه 

)م�سطفى و�ل�سريف، 1999، �س. 304(.

 الذاكرة وما وراء الذاكرة لدى ذوي االإعاقة الفكرية:
مقارنته���م  عن���د  �أق���ل  معلوم���ات  يختزن���ون  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  �إن   
بالعادي���ني، فه���م يظه���رون ق�س���ور ف���ى �لق���درة �ل�ستيعابي���ة له���ذه �ملعلوم���ات، لذلك 
ف���اإن ك���م �ملعلومات �ملتاح���ة لعملية �ل�سرتجاع حم���دود لديهم، كم���ا �أن �لأطفال ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة ل ي�ستطيع���ون �لتميي���ز بني مه���ام �ل�ستدعاء ومه���ام �لتعرف، كما 
�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل �أن مه���ار�ت ما ور�ء �لذ�ك���رة تنمو مع �لعمر ل���دى �لأطفال �سو�ء 
ل���دى ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �أو �لعادي���ني، ولكنه���ا تنمو بدرج���ة �أعلى ل���دى �لأطفال 
�لعادي���ني، وكذل���ك �أ�س���ارت �لنتائج �إىل �رتب���اط م�ستوى مهار�ت م���ا ور�ء �لذ�كرة بكل 
م���ن �ل�ستدع���اء و�لتعرف ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية و�لأطف���ال �لعاديني 

.(Sato, 1984, p. 112., Winters & Semchuk, 1986, pp. 441-447)

�لإعاق���ة  ذوي  للتالمي���ذ  بالن�سب���ة  �أن���ه   Sperber (1976) وج���د  وق���د   
�لفكري���ة خا�سة ه���وؤلء �لذين يزيد عمرهم �لعقلى عن �سب���ع، �أو ثمانى �سنو�ت يكون 
م���ن �لأف�س���ل �أن تق���دم �ملعلوم���ات على ف���رت�ت متباعدة، وذل���ك لأن �لكثاف���ة �لكثرة 
للمعلوم���ات ي���وؤدي �إىل نتائج عك�سية بالرغم م���ن �أن مرور �لوقت قد يزيد من فر�س 
�لن�سيان (Sperber, 1976, pp. 406-409). وقد تبني من مناذج �أخرى �أن وجود 
ف���رت�ت متباع���دة بالن�سبة لتعليم �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكري���ة ي�ساعد على تثبيت 

.(Landauer, 1996, p. 82) ملعلومات و�إىل وجود فر�س �أف�سل للت�سميع�

وق���د مت تق�سي���م �لذ�كرة ق�سرة �ملدى لدى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية   
�إىل ث���الث مر�حل:�أولها �لكت�ساب، ثانيا �لحتفاظ، ثالثا �ل�سرتجاع. كما �أكد �أغلب 
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�لباحثني على �أن �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية ل ي�ستخدمون �أ�ساليب �لت�سميع كما يفعل 
.(Sugden, 1987, pp. 330-333)أقر�نهم فى نف�س �لعمر �لزمنى من �لعاديني�

وقد �أظهرت بع�س �لتجارب �لتى تناولت مهام ب�سيطة جد� �أن �مل�سكلة تكمن   
ف���ى و�س���ول �ملتخل���ف عقلي���ا �إىل درجة معين���ة من �لتعلم ولك���ن ما �أن ي�س���ل �إىل هذه 
�لدرج���ة فاإن���ه يحتف���ظ باملعلوم���ات �لت���ى تعلمها بطريقة جي���دة ت�سب���ه �إىل حد كبر 
�أمثال���ه م���ن �لعاديني، ومن �لغري���ب �أن ورد فى بع�س �لتقارير ع���ن معجز�ت �لذ�كرة 
�أن �أ�سخا�س���ا ق���د �أظه���رو� طاقة ل ح���دود لها فى تذكر �لأ�سم���اء، �أو �لتو�ريخ فى حني 
كان ت�سخي�سهم �سمن ذوي �لإعاقة �لفكرية )قطب، 1991، �س. 37(. كما �أن �لأفر�د 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �س���و�ء �ملتو�س���ط �أم �لب�سي���ط ميتلكون قدر�ت حم���دودة ملا ور�ء 
�لذ�ك���رة وكل م���ا يتعل���ق بعملي���ات �لذ�ك���رة و��سرت�تيجياتها،لكن �لرب�م���ج �لتدريبية 
ق���د توؤث���ر �إيجابي���ا يف تنمية مه���ار�ت ما ور�ء �لذ�ك���رة لدي ه���وؤلء �لتالميذ وبالتايل 
حت�س���ن �أد�ء �لذ�ك���رة ومع���دل �لتذك���ر عن���د ه���وؤلء �لتالمي���ذ و�لتح�سي���ل �لدر��س���ي

.(Perez & Garcia, 2002, pp. 96 – 103) 

يت�سح مما �سبق، �أن هناك تناق�سًا يف �آر�ء بع�س �لباحثني فمنهم من يرى �أن 
�لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية ل ي�ستطيعون �لتمييز بني مهام �ل�ستدعاء و�لتعرف، 
ومنه���م م���ن يرى �أنهم قد �أظهرو� طاقة ل حدود لها فى �لتذكر، ولكن ما مت �لتاأكيد 
علي���ه �رتب���اط م�ستوى مه���ار�ت م���ا ور�ء �لذ�كرة بكل م���ن �ل�ستدع���اء و�لتعرف لدى 

�لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية و�لعاديني. 

درا�سات وبحوث �سابقة:
��ستهدف���ت در��س���ة لوديك���و Lodico (1981) �بتك���ار طريق���ة جدي���دة ت���زود 
�لأطف���ال بامله���ار�ت �لفعالة ملر�قب���ة �لذ�ك���رة و�ل�سرت�تيجيات �لتي ت�ساع���د على �أد�ء 
عملها بكفاءة ودقة، تكونت عينة �لدر��سة من )72( تلميذًا من تالميذ �ل�سف �لثاين 
�لبتد�ئ���ي ومت توزيعه���م بطريق���ة ع�سو�ئي���ة عل���ى جمموعت���ني جتريبي���ة و�سابط���ة، 
وتلق���ت �ملجموع���ة �لتجريبية تدريبًا على مر�قبة �لذ�كرة، ويت�سمن ت�سجيعهم على: 
) تقيي���م �أد�ئه���م �أثناء ��ستخد�م ��سرت�تيجي���ات �لكت�ساب �ملتع���ددة- �إرجاع �لتغير�ت 
يف �لأد�ء �إىل ��ستخ���د�م �ل�سرت�تيجيات - �ختيار �ل�سرت�تيجية �لتي توؤدي �إىل �لأد�ء 
�لأف�س���ل(، ومل تتل���ق �ملجموعة �ل�سابطة �أي تدريبات على مر�قب���ة �لذ�كرة، و�أ�سارت 
�أه���م �لنتائ���ج �إىل �أن: تدري���ب مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة ق���د �ساعد يف حث �لأطفال على 
��ستخ���د�م و�لحتف���اظ با�سرت�تيجي���ات �لذ�ك���رة �لفعال���ة �لت���ي ت�سه���ل �لأد�ء، �أطف���ال 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة كانو� قادرين على تقييم �لوقت �لذي كان تذكرهم فيه �أف�سل، 
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�أطف���ال �ملجموع���ة �لتجريبية كان���و� �أف�سل يف حتديد �لعالقة ب���ني �أد�ئهم و��ستخد�م 
��سرت�تيجي���ات �لذ�كرة،كان���ت هن���اك ف���روق د�ل���ة �إح�سائيًا بني �ملجموع���ة �لتجريبية 
و�ملجموع���ة �ل�سابط���ة يف ��سرت�تيجي���ات �لذ�ك���رة و�ل�سل���وك �ل�سرت�تيج���ي ل�سال���ح 

�ملجموعة �لتجريبية. 

هدف���ت در��س���ة �سات���و Sato (1984) �إىل �ملقارن���ة بني �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة و�لأطف���ال �لعادي���ني يف م�ستوى منو مه���ار�ت ما ور�ء �لذ�ك���رة و�لقدرة على 
�لتميي���ز ب���ني مه���ام �ل�ستدع���اء و�لتع���رف و�لعالق���ة ب���ني مه���ار�ت م���ا ور�ء �لذ�ك���رة 
وعمليت���ي �ل�ستدع���اء و�لتع���رف ل���دى كل منهم���ا، تكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن )22( 
طف���ل م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة منهم )12 طف���ل يف �سن 6 �سن���و�ت 10 �أطفال يف �سن                  
10 �سن���و�ت (، )90( طف���ل م���ن �لأطف���ال �لعادي���ني منه���م )49 طف���ل يف �س���ن 6 �سنو�ت، 
41 طف���ل يف �س���ن 10 �سن���و�ت(، ومت تطبيق �ختب���ار�ت لتقييم مهار�ت م���ا ور�ء �لذ�كرة 
و�ل�ستدع���اء و�لتع���رف لك���ل م���ن �ملجموعتني، ومت �إعط���اء جميع �لأطف���ال �أربع �أنو�ع 
للمهام هي )�لروؤية، �لتعرف، �ل�ستعد�د، �ل�ستعد�د لال�ستدعاء( من خالل جمموعة 
م���ن �لر�سوم���ات و�ملو�سوع���ات �ل�سائعة ومف���رد�ت قابلة للت�سنيف و�أخ���رى غر قابلة 
للت�سني���ف، و�أ�س���ارت �لنتائج �إىل �أن �لأطفال �لأ�سغر �سنًا ياأخذون وقتًا �أطول يف مهام 
�لروؤي���ة و�لتع���رف و�ل�ستدعاء يف حني ل توجد فروق يف هذه �ملهام بني �لأطفال ذوي 
�لإعاقة �لفكرية و�لأطفال �لعاديني ماعد� �لقدرة على �لتمييز بني مهام �ل�ستدعاء 
ومه���ام �لتع���رف، تف���وق �لأطف���ال �لعاديني فى باقى �مله���ام و�أن �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة ل ي�ستطيع���ون �لتميي���ز ب���ني مه���ام �ل�ستدع���اء ومه���ام �لتعرف، مه���ار�ت ما 
ور�ء �لذ�ك���رة تنم���و م���ع �لعم���ر ل���دى جمموعت���ي �لأطف���ال )ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة 
و�لعادي���ني ( ولك���ن بدرجة �أعلى ل���دى �لأطفال �لعاديني، وكذلك �أ�س���ارت �لنتائج �إىل 
�رتب���اط م�ست���وى مه���ار�ت ما ور�ء �لذ�كرة بكل من �ل�ستدع���اء و�لتعرف لدى كل من 

جمموعتي �لدر��سة. 

فيم���ا ��ستهدف���ت در��س���ة قط���ب )1991( فح����س �لذ�ك���رة عن���د �لأطف���ال ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة و�لأطف���ال �لعادي���ني ف���ى مرحل���ة �لطفول���ة �ملتاأخ���رة. وق���د تكونت 
�لعين���ة من ثالث جمموعات: �ملجموعة �لأوىل: وت�سم )10( من ذوي �لعر�س د�ون.
�ملجموع���ة �لثاني���ة: وت�سم )10( م���ن ذوي �لإعاقة �لفكرية لأ�سب���اب �أخرى �ملجموعة 
�لثالث���ة: وت�س���م )10( م���ن �لأطف���ال �لعاديني، حر�س���ت �لباحثة �أل يزي���د عمر �أفر�د 
�لعين���ة ع���ن )10( �سنو�ت،وق���د تكونت �لأدو�ت م���ن �ختبارين �أحدهم���ا �ختبار وك�سلر 
لذك���اء �لأطفال و�لثانى �ختب���ار لقيا�س �لذ�كرة �لب�سري���ة و�ل�سمعية ق�سرة وبعيدة 
�مل���دى، وق���د �أ�سفرت �لدر��سة عن �لنتائج �لتالية: يوجد خلل و��سح فى �لذ�كرة لدى 
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�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة باملقارن���ة بالعادي���ني �س���و�ء كانو� منغولي���ني، �أو ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة لأ�سب���اب �أخ���رى وتزيد حدته ل���دى �ملنغولي���ني، �لذ�ك���رة �لب�سرية 
�أف�س���ل عنده���م م���ن �لذ�ك���رة �ل�سمعي���ة بالإ�ساف���ة �إىل ت�س���اوى ف���ى كال م���ن �لذ�كرة 

ق�سرة �ملدى و�لذ�كرة بعيدة �ملدى.

 Turner, Matherne & Heller (1994) هدف���ت در��س���ة ترنر و�آخرون
�إىل در��سة مدى فعالية �لتغذية �لر�جعة �لفورية لالأد�ء على ��ستخد�م ��سرت�تيجية 
�لذ�ك���رة ودق���ة �ل�ستدعاء ل���دى �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكري���ة �خلفيفة و�لعاديني، 
و��ستهدف���و� �لك�س���ف ع���ن �أثر �لتغذي���ة �لر�جعة �لفوري���ة على ��سرت�تيجي���ة �لت�سفر 
ومه���ام �ل�ستدع���اء �ملت�سل�سل لالأع���د�د و�لأرقام لدى �لتالمي���ذ ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�خلفيف���ة و�لعادي���ني، و�أج���رى �لبح���ث عل���ى عين���ة قو�مه���ا )69( تلميذً���ا منه���م )33( 
تلميذً���ا متخلف���ا عقلي���ا )قاب���ال للتعلي���م(، )36( تلميذً���ا عادي���ا م���ن �ل�س���ف �لثال���ث 
�لبتد�ئي، تر�وحت �أعمارهم �لزمنية ما بني )8.8-13.6( �سنة، مت جتان�س �لتالميذ 
ذوي �لإعاق���ة �لفكرية مع �لتالميذ �لعاديني فى �لعمر �لعقلى و�مل�ستوى �لقت�سادى 
�لجتماع���ى، ومت �لتو�س���ل �ىل وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�سائي���ا ب���ني متو�سط���ات درجات 
�أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة ذوي �لإعاقة �لفكري���ة و�ملجموعة �لتجريبي���ة للعاديني 
و�ملجموع���ة �ل�سابط���ة ذوي �لإعاقة �لفكري���ة فى مهام �ل�ستدع���اء �ملت�سل�سل لالأعد�د 
و�لأرقام و�إتقانه ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية �لتى دعمت بالتغذية �لر�جعة �لفورية 
�لعادي���ني، ث���م ل�سالح �ملجموع���ة �لتجريبية �لتى دعم���ت بالتغذية �لر�جع���ة �لفورية 
ذوي �لإعاقة �لفكرية، و�أنه ل توجد فروق د�لة �إح�سائيا بني متو�سطات درجات �أفر�د 
�ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�سابطة ذوي �لإعاقة �لفكري���ة فى درجات مهام ��ستخد�م 

��سرت�تيجية �لذ�كرة

بينم���ا ��ستهدف���ت در��س���ة كوك����س Cox (1994) بح���ث �لتغ���ر يف ��ستجاب���ة 
�لأطف���ال غ���ر �ملنتج���ني لال�سرت�تيجيات عن���د تدريبهم عل���ى ��سرت�تيجيات معينات 
�لذ�ك���رة يف �س���وء تدري���ب مهار�ت م���ا ور�ء �لذ�كرة. تكون���ت عينة �لدر��س���ة من )35( 
طف���ال م���ن تالمي���ذ �ل�س���ف �لثال���ث، )25( طف���ال م���ن تالميذ �ل�س���ف �لر�ب���ع، )25( 
طف���ال م���ن تالميذ �ل�س���ف �خلام�س، ممن تر�وحت �أعمارهم م���ا بني )8 – 12 �سنة(، 
و�أ�سارت �أهم �لنتائج �إىل �أن: �لأد�ء �لتذكري لدي �لأطفال �ملنتجني لال�سرت�تيجيات 
ظ���ل مرتفع���ا، ومل يك���ن هن���اك تاأث���ر لربنام���ج “ تدري���ب مه���ار�ت م���ا ور�ء �لذ�ك���رة
“ عل���ى ج���ودة جتمي���ع �لكلم���ات ب�س���ورة معنوي���ة، يف ح���ني �أن �لتقدي���ر�ت �ملرتبطة 
باملعن���ي لالأطف���ال غر �ملنتج���ني لال�سرت�تيجيات ق���د تز�يدت من خ���الل �ملحاولت، 
�لأطف���ال غ���ر �ملنتج���ني لال�سرت�تيجي���ات يف جمموع���ة “ تدري���ب مه���ار�ت م���ا ور�ء 
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�لذ�ك���رة “ ق���د �أظه���رو� زي���ادة د�ل���ة م���ن حي���ث �ل�ستف���ادة م���ن �لتدري���ب يف م�ست���وي 
�ل�سرتجاع �حلر، بينما �ل�ستفادة بالن�سبة لأقر�نهم يف جمموعة “ �لتدريب �لأعمى 
�أد�ء �لأطفال �ملنتجني لال�سرت�تيجيات يف  �لدللة،م�ستوي  م�ستوي  �إىل  ت�سل  “ مل 
مرحل���ة �نتق���ال �أث���ر �لتدريب ظ���ل بنف����س �مل�ستوي �ملرتف���ع يف ح���ني �أن �لأطفال غر 
�ملنتج���ني لال�سرت�تيجي���ات يف جمموع���ة “ تدري���ب مه���ار�ت م���ا ور�ء �لذ�ك���رة “ ق���د 
�نخف����س م�ست���وي �أد�ئهم قليال ولكنه ظل �أف�سل ب�سورة د�ل���ة عما كان عليه يف �أثناء 
�ملر�ح���ل �ل�سابق���ة للتدريب، �أما �لأطفال غ���ر �ملنتجني لال�سرت�تيجيات يف جمموعة 
و�أ�سبح يقرب مما  د�لة  �أد�ئهم ب�سورة  �نخف�س م�ستوي  “ فقد  �لأعمى  “ �لتدريب 

كان عليه قبل �لتدريب. 

هدف���ت در��سة لوكاجني���ل و�آخرون Lucangeli, et al. (1995) �إىل فح�س 
�لآث���ار �لعام���ة و�خلا�س���ة لنتق���ال �لأث���ر �لتي تل���ي تدريب مه���ار�ت م���ا ور�ء �لذ�كرة، 
ت�سمن���ت هذه �لدر��سة جتربتني: �لتجربة �لأويل: هدفت �إىل بحث تاأثر�ت برنامج 
تدري���ب مه���ار�ت ما ور�ء �لذ�ك���رة يف تنمية قدر�ت �لذ�كرة ومه���ار�ت ما ور�ء �لذ�كرة، 
تكون���ت عين���ة �لدر��سة من )89( طفال م���ن �أطفال �ل�سف �خلام�س، مت تق�سيم �لعينة 
�إىل )47( طف���ال لتلق���ي تدري���ب مه���ار�ت م���ا ور�ء �لذ�ك���رة، )42( طف���ال كمجموع���ة 
�سابطة، و�عتمد برنامج تدريب مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة على تدري�س �ملعرفة بالعقل 
ووظائف �لذ�كرة و�أي�سا على �أن�سطة تنمي �لوعي بالتحكم �ل�سرت�تيجي يف �لذ�كرة، 
و�أ�س���ارت �أه���م �لنتائ���ج �إيل: �أن تدري���ب مه���ار�ت م���ا ور�ء �لذ�ك���رة �أدى �إىل جمموع���ة 
متنوع���ة م���ن �لتاأثر�ت تت�سمن م���ا ور�ء �ملعرفة و�ل�سرتجاع و�نتق���ال �أثر �لتدريب، 
كم���ا �ساه���م يف تعزي���ز م�ستوي مهار�ت م���ا ور�ء �لذ�ك���رة وعزو �جله���د وكذلك قدر�ت 
�لتذكر �لعامة، توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني جمموعة تدريب مهار�ت ما ور�ء 
�لذ�ك���رة و�ملجموعة �ل�سابطة يف �ل�سرتجاع �حلرلالأ�سماء �مل�سنفة يف فئات، �أظهرت 
�ملجموع���ة �ملتدرب���ة عل���ى �لربنامج �لتدريبي مله���ار�ت ما ور�ء �لذ�ك���رة �أد�ء �أف�سل من 
�أد�ء �ملجموع���ة �ل�سابط���ة خالل �نتق���ال �أثر �لتدريب يف �ل�سرتج���اع وكذلك م�ستوي 
مه���ار�ت م���ا ور�ء �لذ�ك���رة. �أم���ا �لتجربة �لثاني���ة: هدفت �إىل بحث تاأث���ر�ت عمومية 
تدري���ب م���ا ور�ء �ملعرف���ة عل���ى �لتح�سي���ل �لدر��سي يف مناح���ي �لق���ر�ءة و�لريا�سيات، 
وتكون���ت عين���ة �لدر��سة م���ن )166( تلميذًا م���ن �ل�سفوف �لثال���ث و�لر�بع و�خلام�س 
معظمه���م يعان���ون من �سعوب���ات تعلم، وقد ق�سم �لأطف���ال �إىل ثالث جمموعات وهي 
جمموع���ة م���ا ور�ء �ملعرف���ة بالق���ر�ءة )56( طف���ال وجمموعة تدريب مه���ار�ت ما ور�ء 
�لذ�ك���رة )55( طف���ال وجمموع���ة �سابط���ة )55( طف���ال، وت�سم���ن برنام���ج “ م���ا ور�ء 
�ملعرف���ة بالقر�ءة “ تو�سيحا لأه���د�ف �لقر�ءة، تدريبا ل�سرت�تيجيات �لقر�ءة �لأكر 
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فعالي���ة، �أم���ا برنامج مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة “ فقد ت�سمن �لرتكيز على تنمية قدرة 
�لأطف���ال عل���ى �لتفك���ر يف �لوظائ���ف �لعقلي���ة وبن���اء �أفك���ار عامة عن �ملعرف���ة، وعقب 
�لتدري���ب باأ�سب���وع طبق �ختب���ار للقر�ءة، و�أ�سارت �أه���م �لنتائ���ج �إيل: �أن �أد�ء جمموعة 
تدري���ب مه���ار�ت ما ور�ء �لذ�كرة ك���ان �أف�سل بدرجة د�لة م���ن �ملجموعة �ل�سابطة يف 
�لفهم �لقر�ئي و�لتفكر �ملنطقي وحل �مل�سكالت �ملعرفية �ملرتبطة بالقر�ءة وما ور�ء 
�ملعرفة بالريا�سيات، �أد�ء جمموعة ما ور�ء �ملعرفة بالقر�ءة �أف�سل من �أد�ء �ملجموعة 
�ل�سابطة يف �لفهم �لقر�ئي وحل �مل�سكالت وما ور�ء �ملعرفة بالقر�ءة، برنامج تدريب 
مه���ار�ت م���ا ور�ء �لذ�كرة كان له نتائج �أف�سل ب�سورة د�لة من برنامج ما ور�ء �ملعرفة 

بالقر�ءة وذلك بالن�سبة للتفكر �ملنطقي. 

��ستهدف���ت در��س���ة م�سطف���ى �ل�سري���ف )2000( �لتع���رف عل���ى م���دى فعالي���ة 
برنام���ج تدريب���ي ل�سرت�تيجي���ة م���ا ور�ء �لذ�ك���رة كطريق���ة للتحك���م عن���د �ل�ستذكار 
يف حت�س���ني �لتح�سي���ل �لأكادمي���ي للتالمي���ذ منخف�سي �لتح�سيل يف م���ادة علم نف�س 
�لتعل���م بكلي���ة �لرتبي���ة، كم���ا هدف���ت �أي�سً���ا �إىل معرف���ة �جتاه���ات �لتالمي���ذ �ملعرفية 
نح���و تطبي���ق هذه �ل�سرت�تيجي���ة و�للتز�م بها عند �لدر��س���ة، �أو �ل�ستذكار، وتكونت 
عين���ة �لدر��سة من )87( تلميذً���ا و تلميذة، مت تق�سيمهم �إىل ثالث جمموعات �لأويل 
�سابط���ة )27( تلميذً���ا وتلميذة و�لثانية جتريبية ) �أ ( )30( تلميذًا وتلميذة و�لثالثة 
جتريبي���ة )ب( )30( تلميذً���ا وتلمي���ذة، وق���د مت �س���رح �لربنام���ج �لتدريب���ي ملهار�ت ما 
ور�ء �لذ�ك���رة للمجموع���ة ) �أ ( �أما �ملجموعة )ب( فق���د مت �ل�سرح و�لتدريب لها، وقد 
تو�سل���ت �لدر��س���ة �إىل �أن �ملجموع���ة �لتجريبي���ة �لت���ي مت لها �ل�س���رح و�لتدريب كانت 
�أكر ك�سبًا وحت�سنًا يف �لتح�سيل �لدر��سي باملقارنة باملجموعة �لتجريبية ) �أ ( و�لتي 
مت له���ا �ل�س���رح فق���ط، كم���ا �أن �لربنامج �لتدريبي ك���ان �أكر فعالي���ة للمجموعة )ب( 
باملقارن���ة باملجموع���ة ) �أ (، كما كانت هناك فروق د�لة بني �لتح�سيل �لقبلي و�لبعدي 
ل�سال���ح �لتح�سي���ل �لبع���دي يف �ملجموعت���ني ) �أ (، )ب( بينم���ا مل تت�سح ه���ذه �لفروق 

لدي �ملجموعة �ل�سابطة.

هدف���ت در��س���ة بري���ز وجار�سي���ا Perez & Garcia (2002) �إىل بح���ث �ث���ر 
برنام���ج تدريب���ي مبني على بع�س �ل�سرت�تيجي���ات �ملعرفية يف تنمية مهار�ت ما ور�ء 
�لذ�ك���رة عن���د �لتالميذ ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �ملتو�سط و�لب�سي���ط ) �ملعتدل(، تكونت 
عينة �لدر��سة من )28( تلميذًا من ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملتو�سط و�لب�سيط، تر�وحت 
�أعمارهم �لزمنية ما بني )13 – 17( �سنة، و�أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل �أن �لأفر�د ذوي 
�لإعاق���ة �لفكرية �سو�ء �ملتو�س���ط �أم �لب�سيط ميتلكون قدر�ت حمدودة ملهار�ت ما ور�ء 
�لذ�ك���رة وكل م���ا يتعلق بعمليات �لذ�كرة و��سرت�تيجياتها و�أن �لربنامج �لتدريبي قد 
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�ثر �إيجابيا يف تنمية مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة لدي هوؤلء �لتالميذ وبالتايل �أدي �إىل 
حت�سني �أد�ء �لذ�كرة ومعدل �لتذكر عند هوؤلء �لتالميذ وزيادة قدرتهم على �لتعلم 0

��ستهدف���ت در��س���ة عي�س���ى )2004( �لتعرف على �أثر ��ستخ���د�م برنامج تدريبي 
مله���ار�ت م���ا ور�ء �لذ�ك���رة و�أث���ر برنام���ج للتدري���ب �لأعم���ى م���ن خ���الل �لتدريب على 
�إ�سرت�تيجيت���ي “�لت�س���ور �لعقل���ي “ و “�لتنظي���م”، تكونت عين���ة �لدر��سة من )104( 
تلمي���ذ م���ن تالميذ �ل�سف �لر�ب���ع �لبتد�ئي، ومت تق�سيم �لأطف���ال ع�سو�ئيا �إىل �أربع 
جمموع���ات )�لت�س���ور �لب�س���ري بو��سط���ة تدريب مهار�ت م���ا ور�ء �لذ�ك���رة، �لتنظيم 
بو��سطة تدريب مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة،�لت�سور �لب�سري بو��سطة �لتدريب �لأعمى، 
�لتنظي���م بو��سطة �لتدري���ب �لأعمى(، وقام �لباحث مبقارنة �أث���ر �لربنامج �لتدريبي 
ملهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة باأثر �لتدريب �لأعمى على متغر�ت �لدر��سة، و�أ�سارت �لنتائج 
�إىل: وجود فروق يف “ �ل�سلوك �ل�سرت�تيجي “ بني جمموعات �لدر��سة �لأربع عقب 
�لتدري���ب مبا�س���رة ل�سال���ح �ملجموعت���ني �ملتدربتني بو��سط���ة تدريب مه���ار�ت ما ور�ء 

�لذ�كرة.

هدف���ت در��س���ة �لنج���ار )2007( �إىل �لك�س���ف ع���ن �أث���ر برنامج تدريب���ى ملهار�ت 
م���ا ور�ء �لذ�ك���رة على عمليات �لذ�ك���رة وبع�س �إ�سرت�تيجيات جتهي���ز �ملعلومات لدى 
تالمي���ذ �ل�س���ف �خلام����س �لبتد�ئي بالعين���ة �مل�ستخدم���ة يف �لدر��س���ة وعددها )52( 
تلميذً���ا وتلمي���ذة، تر�وح���ت �أعماره���م �لزمني���ة ماب���ني )118 – 130( �سه���ر مبتو�سط 
ق���دره )122.3( �سهرً���ا و�نح���ر�ف معي���اري ق���دره )4.3( �سهرًا، ولق���د مت تق�سيم عينة 
�لدر��س���ة �إىل جمموعت���ني على �لنحو �لتايل )جمموع���ة جتريبية: وتتكون من )26( 
تلميذً���ا وتلمي���ذة )10 منخف�س���ني يف �لتجهي���ز �ملتاأين، )10( منخف�س���ني يف �لتجهيز 
�ملتت���اىل، 6 منخف�س���ني يف �لتجهي���ز �ملرك���ب( - جمموعة �سابطة: وتتك���ون من )26( 
تلميذً���ا وتلمي���ذة )10 منخف�س���ني يف �لتجهي���ز �ملتاآين، )10( منخف�س���ني يف �لتجهيز 
�ملتت���اىل، )6( منخف�س���ني يف �لتجهيز �ملرك���ب(، ولقد مت جمان�سة �أف���ر�د �ملجموعتني 
)�لتجريبي���ة و�ل�سابط���ة( يف متغ���ر�ت �لعمر �لزمني و�لذك���اء و�مل�ستوى �لقت�سادي 
�لجتماع���ي ومتغر�ت �لدر��سة �لأ�سا�سية قب���ل �لتدريب، و�أ�سارت �لنتائج �إىل: وجود 
تاأث���ر د�ل �إح�سائيً���ا للربنامج �لتدريبي ملهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة يف متغر مهار�ت ما 
ور�ء �لذ�ك���رة ل���دى تالمي���ذ �حللقة �لأوىل م���ن �لتعليم �لأ�سا�سي، ووج���ود تاأثر د�ل 
�إح�سائيًا للربنامج �لتدريبي ملا ور�ء �لذ�كرة يف متغر عمليات �لذ�كرة )�لت�سفر – 

�ل�ستدعاء و�لتعرف( لدى تالميذ �حللقة �لأوىل من �لتعليم �لأ�سا�سي. 
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التعقيب العام على الدرا�سات والبحوث ال�سابقة:
ي�ساعد تدريب مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة يف حث �لأطفال �لعاديني على ��ستخد�م ( 1)

و�لحتف���اظ با�سرت�تيجي���ات �لذ�ك���رة �لفعال���ة �لت���ي ت�سه���ل �لأد�ء، كم���ا �أظهر 
�لأطفال غر �ملنتجني لال�سرت�تيجيات يف جمموعة » تدريب مهار�ت ما ور�ء 
�لذ�ك���رة » زيادة د�ل���ة من حيث �ل�ستفادة من �لتدريب يف م�ستوي �ل�سرتجاع 
�حل���ر، كم���ا �أثبت �لربنامج �لتدريب���ي فاعليته ل�سرت�تيجية م���ا ور�ء �لذ�كرة 
كطريق���ة للتحك���م عند �ل�ستذك���ار يف حت�سني �لتح�سي���ل �لأكادميي للتالميذ 
منخف�سي �لتح�سيل، كما �أظهرت �ملجموعة �ملتدربة على �لربنامج �لتدريبي 
مله���ار�ت م���ا ور�ء �لذ�كرة �أد�ء �أف�سل خ���الل �نتقال �أثر �لتدريب يف �ل�سرتجاع 
وكذل���ك م�ست���وي م���ا ور�ء �لذ�كرة، كما ك���ان لتدريب مهار�ت م���ا ور�ء �لذ�كرة 
�أث���ر �إيجاب���ى يف �لتذك���ر �حلر و��سرت�تيجي���ة �لت�سور �لب�س���ري و��سرت�تيجية 
�لتنظي���م )�ل�سل���وك �لإ�سرت�تيج���ي( م���ن �لتدري���ب �لأعمى، يوج���د تاأثر د�ل 
�إح�سائيً���ا للربنام���ج �لتدريب���ي مله���ار�ت م���ا ور�ء �لذ�ك���رة يف متغ���ر عملي���ات 
�لذ�ك���رة )�لت�سف���ر – �ل�ستدع���اء و�لتع���رف( ل���دى تالمي���ذ �حللق���ة �لأوىل 
  Lodico (1981) م���ن �لتعلي���م �لأ�سا�سي، كما �أكد على ذلك كل م���ن لوديكو
 ،Lucangeli, et al. (1995) لوكاجني���ل و�آخ���رون ،Cox (1994) كوك����س

م�سطفى و�ل�سريف )2000(، عي�سى )2004(، �لنجار)2007(.
كم���ا يوج���د خلل و��سح ف���ى �لذ�كرة لدى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية لكن ( 2)

�لذ�ك���رة �لب�سرية �أف�سل عندهم م���ن �لذ�كرة �ل�سمعية بالإ�سافة �إىل ت�ساوى 
ف���ى كل م���ن �لذ�ك���رة ق�س���رة �مل���دى و�لذ�ك���رة بعي���دة �مل���دى لديه���م، كم���ا مت 
�لتو�سل �ىل وجود فروق د�لة �إح�سائيا بني متو�سطات درجات �أفر�د �ملجموعة 
�لتجريبي���ة ذوي �لإعاقة �لفكري���ة و�ملجموعة �لتجريبية للعاديني و�ملجموعة 
�ل�سابط���ة ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة ف���ى مه���ام �ل�ستدع���اء �ملت�سل�س���ل لالأع���د�د 
و�لأرق���ام و�إتقانه ل�سالح �ملجموعة �لتجريبي���ة �لتى دعمت بالتغذية �لر�جعة 
�لفوري���ة �لعادي���ني، كم���ا �أثبتت مه���ار�ت م���ا ور�ء �لذ�كرة فاعليته���ا يف حت�سني 
�أد�ء �لذ�ك���رة ومع���دل �لتذك���ر ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة وزي���ادة 
قدرته���م عل���ى �لتعل���م، كما �رتب���ط م�ستوى مهار�ت م���ا ور�ء �لذ�ك���رة بكل من 
�ل�ستدع���اء و�لتعرف لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية و�لأطفال �لعاديني، 
وه���ذ� م���ا �أك���ده كل من �سات���و Sato )1984(، قط���ب )1991(، ترنر و�آخرون         

.Perez & Garcia (2002) بريز وجار�سيا ،Turner, et al. (1994)
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و�لبح���ث �حلايل ��ستفاد من هذه �لدر��س���ات و�لبحوث �ل�سابقة ويت�سابه معها 
ويختلف معها �أي�سا فيما ياأتى: 

�لإعاق���ة ( 1) �لعادي���ني وذوي  �لتالمي���ذ  �ل�سابق���ة  �لدر��س���ات و�لبح���وث  تناول���ت 
�لفكري���ة كبح���ث و�سف���ي مث���ل بح���ث �سات���و Sato (1984) و�لبح���ث �حل���ايل 
يتن���اول فئ���ة �لعاديني منخف�س���ى �لتح�سيل وذوي �لإعاق���ة �لفكرية �خلفيفة 
.Perez & Garcia (2002) كبحث جتريبي متفقا مع بحث بريز وجار�سيا

ت�سمي���م �لربنام���ج �لتدريبي يف �لبحث �حلايل قائم على �ل�ستفادة من بع�س ( 2)
�لدر��س���ات و�لبح���وث �لقليلة مثل عي�س���ى )2004(، و�لنجار)2007(، كما يتفق 
�لبح���ث �حل���ايل مع �لدر��س���ات و�لبحوث �ل�سابقة يف حت�س���ني عمليات �لذ�كرة 
 Perez & Garcia (2002) و�لتح�سيل �لدر��سي مثل بحث بريز وجار�سيا
 Turner, et al. (1994) كما يتفق �أي�سًا مع �إجر�ء�ت بحث ترنر و�آخرون ،
من خالل جتان�س �لعاديني وذوي �لإعاقة �لفكرية فى �لعمر �لعقلى و�مل�ستوى 
�لقت�س���ادى �لجتماع���ى، وي�سي���ف �لتح�سي���ل �لدر��سى عن بح���ث لوكاجنيل 

و�آخرون Lucangeli, et al. (1995) �لعلوم كمادة در��سية.
ويف �سوء ما �سبق ميكن �سياغة فرو�س �لبحث �حلايل على �لنحو �لتى: 

توجد فروق بني متو�سطي رتب �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية �لأوىل يف مهار�ت ( 1)
م���ا ور�ء �لذ�ك���رة وعملي���ات �لذ�ك���رة ب���ني �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبع���دي ل�سالح 

�لقيا�س �لبعدي.
توجد فروق بني متو�سطي رتب �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية �لثانية يف مهار�ت ( 2)

م���ا ور�ء �لذ�ك���رة وعملي���ات �لذ�ك���رة ب���ني �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبع���دي ل�سالح 
�لقيا�س �لبعدي.

توج���د ف���روق ب���ني متو�سط���ي رت���ب �أف���ر�د �ملجموعت���ني �لتجريبيت���ني �لأوىل ( 3)
و�لثاني���ة يف مه���ار�ت م���ا ور�ء �لذ�كرة وعمليات �لذ�كرة ب���ني �لقيا�سني �لقبلي 

و�لبعدي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.

اإجراءات البحث:
اأ-عينة البحث اال�ستطالعية: 

تكون���ت عين���ة �لبحث �ل�ستطالعية م���ن )30( تلميذًا وتلمي���ذة من تالميذ   
�ل�س���ف �ل�ساد�س �لبتد�ئي ذوي �لإعاقة �لفكري���ة �خلفيفة مبدر�سة �لرتبية �لفكرية 
ب���اإد�رة �ملقط���م �لتعليمي���ة، )30( تلميذً���ا وتلمي���ذة منخف�س���ى �لتح�سي���ل من تالميذ 
بال�س���ف �لث���اين �لبتد�ئ���ي مبدر�س���ة �ل�سيدة عائ�س���ة �لبتد�ئية بغر����س تقنني �أدو�ت 
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�لبحث، بالإ�سافة �إىل �لوقوف على بع�س �ل�سعوبات �لتي ميكن تالفيها عند تطبيق 
�أدو�ت �لبحث على �أفر�د �لعينة �لأ�سا�سية.

ب- عينة البحث االأ�سا�سية: 
تكونت عينة �لبحث مما يلي:

التالميذ ذوي االإعاقة الفكرية اخلفيفة: وعددهم )6( تالميذ من �ملقيدين بال�سف 1 1)
�ل�ساد����س �لبتد�ئ���ي، و�ملقيمني �إقامة نهارية، ممن ي���رت�وح معامل ذكائهم ما 
ب���ني )55-70(، مبتو�س���ط )58(، و�نح���ر�ف معي���اري )0.96( وه���ذه �لأع���د�د 
�ل�سغ���رة متثل م���ا �أمكن للباحثة ��ستخال�سه من �لعينة �ل�ستطالعية، وقد 
تر�وحت �أعمارهم �لزمنية ما بني )14.4- 15.2( �سنة، مبتو�سط )14.7( �سنة، 
و�نحر�ف معياري )0.27(، وقد تر�وحت �أعمارهم �لعقلية ما بني )8.4 - 8.6( 

�سنو�ت، مبتو�سط )8.51( �سنو�ت، و�نحر�ف معياري )0.46(.
التالميذ منخف�س�ى التح�س�يل: وعدده���م )6( تالميذ �ملقيدي���ن بال�سف �لثاين 1 2)

�لبتد�ئ���ي مبدر�س���ة �ل�سي���دة خديج���ة �لبتد�ئي���ة باملقط���م، وت���ر�وح معام���ل 
ذكائه���م م���ا ب���ني )95-100( مبتو�س���ط )97(، و�نحر�ف معي���اري )0.86(، وقد 
تر�وح���ت �أعماره���م �لزمني���ة م���ا ب���ني )8.2 - 8.6( �سن���و�ت، مبتو�س���ط )8.5( 
�سن���و�ت، و�نح���ر�ف معي���اري )0.21(، وق���د تر�وح���ت �أعماره���م �لعقلية ما بني 

)8.3 - 8.5( �سنو�ت، مبتو�سط )8.43( �سنو�ت.

وق���د م���ر �ختي���ار وت�سخي����س �لعين���ة �لأ�سا�سية للبح���ث بعدة مر�ح���ل: طلبت 
�لباحث���ة  من معلمي �للغة �لعربية و�لريا�سيات و�لعلوم و�لأخ�سائيني �لجتماعيني 
و�لتالمي���ذ �أنف�سهم من خالل ��ستبي���ان خا�س بهم حتديد �لتالميذ �لذين يظهرون 
�نخفا�سً���ا يف �لتح�سي���ل �لدر��س���ي يف تل���ك �مل���و�د م���ن وجه���ة نظره���م. وق���د بل���غ عدد 
�لتالمي���ذ وفقً���ا لهذ� �لإجر�ء )32 تلميذًا من �جلن�س���ني(. ثم قامت �لباحثة بتطبيق 
بطارية للم�سح �ل�سريع تت�سمن �أربعة �ختبار�ت هى )�ملفرد�ت ذ�كرة �خلرز �لريا�سيات 
حتليل �لنمط( �ملت�سمنة يف مقيا�س �ستانفورد بينيه �لعرب للذكاء )�لطبعة �لر�بعة(، 
تعري���ب وتقن���ني / م�سري حن���وره )2001(، ومت وفقا لهذ� �لإج���ر�ء ��ستبعاد عدد )4( 
تالميذ ح�سلو� على درجات �أقل من )90(، ثم مت تطبيق مقيا�س �مل�ستوى �لجتماعي 
�لقت�سادي �لثقايف �ملُطور لالأ�سرة �مل�سرية، �إعد�د / حممد بيومي )2000( ومت وفقًا 
لهذ� �لإجر�ء ��ستبعاد عدد )5( تالميذ ح�سلو� على درجات �أعلي من �ملتو�سط، ثم مت 
تطبيق بطارية مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة �إعد�د / بلمونت وبوركو�سكي )1988( تعريب/  
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ماج���د عي�س���ى )2004( فتم ��ستبعاد )3( تالميذ ح�سلو� على درجات متو�سطة، ثم مت 
تطبيق �ختبار عمليات �لذ�كرة �إعد�د/ �لباحثة فتم ��ستبعاد )6( تالميذ ح�سلو� على 
درج���ات �أق���رب �إىل �ملتو�سط، ثم مت تطبيق �ختب���ار�ت حت�سيلية فى )�للغة �لعربية – 
�لريا�سيات – �لعلوم( �إعد�د / �لباحثة فتم ��ستبعاد )6( تالميذ ح�سلو� على درجات 
�أق���رب �إىل �ملتو�س���ط، ومت ��ستبع���اد تلميذي���ن مل يو�ظب���ا على �حل�س���ور فو�سلت عينة 

�لتالميذ �لعاديني منخف�سى �لتح�سيل �إىل )6( تالميذ.

�أما عينة ذوي �لإعاقة �لفكرية فتم تطبيق مقيا�س �ستانفورد بينيه على عينة 
كلية مبدئية )30 تلميذًا من �جلن�سني( فتم ��ستبعاد )5( تالميذ ح�سلو� على درجات 
�ق���ل من )50(، ومت تطبيق مقيا����س �ل�سلوك �لتكيفى لالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية 
تعري���ب وتقن���ني / فاروق �سادق )1985( فت���م ��ستبعاد )3( تالميذ ح�سلو� على درجة 
خ���ام )90( فاأق���ل، حي���ث �أن �حل���د �ملثاىل للدرجة فى ه���ذ� �لختبار يج���ب �أل يقل عن 
)91(، ث���م مت تطبيق مقيا�س �مل�ست���وى �لجتماعي �لقت�سادي �لثقايف �ملُطور لالأ�سرة 
�مل�سري���ة، �إع���د�د / حمم���د خلي���ل ومت وفقا له���ذ� �لإج���ر�ء ��ستبعاد ع���دد )3( تالميذ 
ح�سلو� على درجات �أعلي من �ملتو�سط، ثم مت تطبيق بطارية مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة 
�إعد�د / بلمونت وبوركو�سكي فتم ��ستبعاد )3( تالميذ ح�سلو� على درجات �أقرب �إىل 
�ملتو�س���ط، ث���م مت تطبي���ق �ختبار عملي���ات �لذ�كرة �إع���د�د/ �لباحثة فت���م ��ستبعاد )4( 
تالمي���ذ ح�سل���و� على درجات �أق���رب �إىل �ملتو�سط، ثم مت تطبي���ق �ختبار�ت حت�سيلية 
فى )�للغة �لعربية – �لريا�سيات – �لعلوم( �إعد�د/�لباحثة فتم ��ستبعاد )5( تالميذ 
ح�سلو� على درجات �أقرب �إىل �ملتو�سط، ومت ��ستبعاد تلميذ مل يو�ظب على �حل�سور 
فو�سلت عينة ذوي �لإعاقة �لفكرية �إىل )6( تالميذ، وبناء على ذلك مت تق�سيم عينة 
�لبح���ث �إىل جمموعت���ني: �لتجريبي���ة �لأوىل جمموعة �لعادي���ني، �لتجريبية �لثانية 
جمموع���ة ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، ولق���د مت جمان�سته���م يف �ملتغر�ت �لتالي���ة: �لعمر 
�لعقل���ي، �مل�ست���وى �لقت�سادى �لجتماع���ى �لثقايف، مهار�ت م���ا ور�ء �لذ�كرة، عمليات 
�لذ�ك���رة، �لتح�سي���ل �لدر��س���ي قبل بد�ي���ة �لتدريب وجاءت قي���م Z جميعها غر د�لة 
وه���ذ� مايف�سر للقارئ ��سباب �سغر حج���م �لعينة �ل�سا�سية �مل�ستخدمة خالل �لبحث 

�حلايل.

اأدوات البحث:
 Metamemory battery اوال - بطارية ما وراء الذاكرة

                         Belmont & Borkowski(1988) وبوركو�سك���ي  بلمون���ت  �إع���د�د 
تعريب / ماجد عي�سى )2004(.



العدد )13( اكتوبر 2015 جملة الرتبية اخلا�صة

 396 

و�سف البطارية: 
 ق���ام بلمون���ت وبوركو�سك���ي )1988( بت�سمي���م ه���ذه �لبطاري���ة به���دف قيا����س 
مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة لدى �لأطفال �لعاديني ذوي �لأعمار �لتي ترت�وح ما بني �ست 
�سنو�ت و�ثني ع�سر �سنة �أما ذوي �لإعاقة �لفكرية فغر حمددة �لأعمار، لكن �لباحثة 
�عتم���د� على مو�ز�ة �لأعمار �لعقلية و�لزم���ن �ملحدد للتطبيق حو�يل ثالثون دقيقة، 
�أم���ا ف���ى �لبح���ث �حل���اىل ووفقً���ا للدر��س���ة �ل�ستطالعية و�س���ل �لزم���ن )50( دقيقة، 
وتتك���ون �لبطاري���ة م���ن خم�سة �ختب���ار�ت فرعية ه���ي )�ختبار تقدير �سع���ة �لذ�كرة - 
�ختبار تنظيم �لقو�ئم - �ختبار �إعد�د �ملو�سوع - �ختبار حتديد زمن �حلفظ بالن�سبة 
ل���الأزو�ج �ملرتبط���ة وغ���ر �ملرتبط���ة - �ختب���ار حتديد زمن �حلف���ظ بالن�سب���ة للتذكر 
�لد�ئ���ري(، وتقي����س �لبطاري���ة م���دى وع���ي �لطفل بذ�كرت���ه و��سرت�تيجياته���ا وما له 
�سل���ة بتخزي���ن و��سرتجاع �ملعلومات، وم���ن ثم فهي تهدف �إىل ت�سني���ف �لأطفال �إىل 

مرتفعي ومنخف�سى �لوعي بنظم �لذ�كرة وعملياتها و�إ�سرت�تيجيتها. 

الكفاءة ال�سيكومرتية للبطارية: 
1- يف البيئ�ة االأجنبي�ة: بالن�سب���ة لل�س���دق �عتم���د معد� �لبطاري���ة يف ح�ساب 
�س���دق �لبطاري���ة عل���ى » �سدق �لتكوي���ن �لفر�س���ي »، و بلغ معامل �لرتب���اط )0.65(،         
)ن = 44( ب���ني مه���ار�ت م���ا ور�ء �لذ�ك���رة و�لتح�سيل �لدر��سي، كم���ا مت �لتطبيق على 
�أطف���ال عادي���ني و�أطف���ال ذوي �سعوب���ات �لتعل���م، وك�سف���ت �لنتائ���ج �أن �أد�ء �لأطف���ال 
�لعادي���ني عل���ى �لبطارية �أف�س���ل من �أد�ء �لأطفال ذوي �سعوب���ات �لتعلم. �أما بالن�سبة 
 Belmont & Borkowski للثبات فقد قام معد� �لبطارية )بلمونت وبوركو�سكي
(بح�س���اب معام���ل �لثب���ات ع���ن طريق �إع���ادة �لختبار، وك���ان �لتطبيق ب�س���ور جماعية        

)ن = 44(، وبلغ معامل �لثبات )0.66(. 

2 _ اأم�ا يف البيئة امل�س�رية: مل ت�ستخ���دم بطارية م���ا ور�ء �لذ�كرة يف �لبيئة 
�مل�سرية و�لعربية �إل يف در��ستني فقط – يف حدود علم �لباحثة – وهي در��سة ماجد 
عي�سى )2004(، در��سة ح�سنى �لنجار)2007( وقد قام بح�ساب �سدق وثبات �لبطارية 
م���ن خالل ح�ساب معام���ل �رتباط بر�سون بني درجات �لأطف���ال يف �ختبار �ستانفورد 
بيني���ه للذكاء، ودرجاتهم يف بطارية م���ا ور�ء �لذ�كرة على عينة متهيدية من تالميذ 
�ل�س���ف �لر�ب���ع �لبتد�ئ���ي )ن = 50( وقد وجد �أنه ميثل )0.67( وهو د�ل عند م�ستوي 
)0.01(، �أم���ا بالن�سب���ة للثب���ات فق���د قام ماج���د عي�س���ى )2004( بح�س���اب معامل ثبات 
�لبطاري���ة با�ستخ���د�م �أ�سلوب �إعادة �لختب���ار على عينة متهيدية م���ن تالميذ �ل�سف 
�لر�ب���ع �لبتد�ئ���ي )ن = 50(، وبفا�س���ل زمن���ي ق���دره �أ�سبوع���ني ب���ني �لتطبي���ق �لأول 
و�لتطبي���ق �لث���اين وبلغ معام���ل �لثبات )0.84(، وهو معامل ثب���ات مرتفع وي�سر �إىل 

ثبات �لبطارية 
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3 _ يف البحث احلاىل: - 
لك���ي تتاأك���د �لباحثة من �سدق �لبطارية خ���الل �لبحث �حلايل قامت بح�ساب 
معام���ل �لرتب���اط ب���ني درج���ات جمموع���ة م���ن �لتالمي���ذ )ن = 60 منه���م: 30 ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة، 30عادي���ني( على �لبطاري���ة ودرجاتهم يف مقيا����س �ستانفورد بينيه 
فبلغت قيمة معامل �لرتباط على �لتو�يل )0.85، 0.83( وهي قيم د�لة عند م�ستوى 
0.01. �أم���ا بالن�سب���ة للثبات فقد قامت بتطبيق �لبطارية على جمموعة من �لتالميذ                       
)ن = 60 منه���م: 30 ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، 30عادي���ني(، ث���م �إع���ادة تطبي���ق �لبطارية 
بفا�س���ل زمن���ي ق���دره �سهر ثم قام���ا بح�ساب معام���الت �لرتباط ب���ني �لتطبيق �لأول 
و�لث���اين للبطاري���ة، فبلغ���ت قيم���ة معام���ل �لرتب���اط )0.85، 0.79( وه���ى د�ل���ة عن���د 

م�ستوي 0.01.

ثانيا - اختبارات عمليات الذاكرة         اإعداد/ الباحثة 
و�سف االختبارات:

ميك���ن و�س���ف �ختب���ار�ت عملي���ات �لذ�ك���رة يف �سورته���ا �لنهائي���ة عل���ى �لنح���و 
�لتايل:

ا _ اختبار الت�سفري: - 
وي�ستمل على ثالثة �أبعاد، �أو �أنو�ع للت�سفر وهي �لت�سفر �ل�سوتي و�لت�سفر 

�لب�سري و�لت�سفر �ل�سيمانتي، �أو �لدليل وذلك كما يلي:- 

ا- الت�سفري ال�سوتي، اأو ال�سمعي:- ويتم قيا�سه من خالل ثالث قو�ئم حتتوي 
عل���ى جمموع���ات كلمات تت�ساب���ه �سوتيا يف �لنط���ق بحيث تتك���ون كل منها من مقطع 
لفظ���ي و�ح���د وتت�سك���ل م���ن )2 - 5( ح���روف وكل قائم���ة حتت���وي عل���ى �سبع���ة كلم���ات 
وتعر����س عل���ى �لتلميذ مل���دة زمنية حم���ددة )30 ثاني���ة( ويقر�أها ب�س���وت م�سموع، ثم 
بع���د ذل���ك يطل���ب منه ذكره���ا وكتابتها يف �سفحة �لإجاب���ة بعد �إخف���اء �لقائمة بنف�س 
�لرتتيب �لذي عر�ست به ويعطى لذلك مدة حمددة �أي�سا )40 ثانية( وتعطي درجة 

لكل كلمة �سحيحة يذكرها �لتلميذ.

2- الت�س�فري الب�س�ري:- ويت���م قيا�س���ه م���ن خ���الل ث���الث قو�ئ���م حتت���وي على 
جمموع���ات �أ�سك���ال مت�سابه���ة وكل قائم���ة حتت���وي عل���ى �سبع���ة �أ�سك���ال وتعر����س على 
�لتلمي���ذ مل���دة زمنية حم���ددة )35 ثانية( ثم بعد ذلك يطلب من���ه ر�سمها وتدوينها يف 
�سفح���ة �لإجاب���ة بعد �إخف���اء �لقائمة بنف�س �لرتتيب �ل���ذي عر�ست به ويعطى لذلك 
م���دة حم���ددة �أي�سا )45 ثانية( وتعطى درجة لكل �سك���ل يقوم �لتلميذ بكتابته ور�سمه 

بطريقة �سحيحة.
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3- الت�سفري ال�سيمانتي، اأو الداليل:- ويتم قيا�سه من خالل ثالث قو�ئم حتتوي 
على جمموعات كلمات تت�سابه يف �ملعني وكل قائمة حتتوي على �سبعة كلمات وتعر�س 
عل���ى �لتلمي���ذ ملدة زمنية حمددة )50 ثانية( ثم بعد ذلك يطلب منه ذكرها وتدوينها 
يف �سفحة �لإجابة بعد �إخفاء �لقائمة بنف�س �لرتتيب �لذي عر�ست به ويعطي لذلك 

مدة حمددة �أي�سا )55 ثانية( وتعطي درجة لكل كلمة �سحيحة يذكرها �لتلميذ. 

ب _ اختبارات اال�ستدعاء والتعرف:- 
ت�ستم���ل �ختب���ار�ت �ل�ستدعاء و�لتعرف عل���ى �أربعة مه���ام، �أو �ختبار�ت فرعية 
وهي �ختبار �لأعد�د و�ختبار �لكلمات و�ختبار �لرموز و�ختبار �ل�سور وذلك كما يلي:- 
1- اختبار االأعداد: وهو عبارة عن )5( قو�ئم كل قائمة حتتوي على )6( �أعد�د 
وكل ع���دد يتك���ون م���ن رقم و�ح���د، �أو رقمني عل���ى �لأكر، ثالث���ة �أعد�د منه���ا فردية، 
و�لثالث���ة �أع���د�د �لأخرى زوجي���ة وتعر�س كل قائمة على �لتلمي���ذ ملدة زمنية حمددة 
)19 ثاني���ة( ويطل���ب من���ه حف���ظ ه���ذه �لأع���د�د بع���د ت�سنيفه���ا يف فئات ث���م بعد ذلك 
يقا����س �ل�ستدعاء بعدد �لأعد�د �لت���ي ي�ستطيع �لتلميذ ذكرها وكتابتها ب�سكل �سحيح 
يف �سفح���ة �لإجاب���ة بعد �إخفاء �لقائمة وتعطي درجة لكل ع���دد �سحيح يقوم �لتلميذ 
بكتابته، ويقا�س �لتعرف من خالل تقدمي هذه �لأعد�د �ملعرو�سة �سمن �أعد�د �أخرى 
يف �سفح���ة م�ستقل���ة ويق���وم �لتلميذ بو�سع عالمة )ü( عل���ى �لعدد �لذي �سبق عر�سه 
علي���ه، �أو �ل���ذي �ساهده م�سبقا بالقائمة. وتعطي درجة لكل عدد �سحيح يتعرف عليه 
�لتلمي���ذ وتخ�س���م درج���ة لكل ع���دد خطاأ وذل���ك ل�ستبع���اد ��ستخد�م �لتلمي���ذ لأ�سلوب 

�ملحاولة و�خلطاأ. 

2- اختب�ار الكلم�ات: وه���و عبارة ع���ن )5( قو�ئ���م كل قائمة حتت���وي على )6( 
كلم���ات ترب���ط كل ثالث منها �سفة م�سرتكة مثال فاكهة، خ�سرو�ت، مالب�س، و�سائل 
مو��س���الت، مهن، حيو�ن���ات، �أدو�ت كتابية، �أجهزة كهربائي���ة، �أ�سا�س منزيل، وتعر�س 
كل قائمة على �لتلميذ ملدة زمنية حمددة )22 ثانية( ويطلب منه حفظ هذه �لكلمات 
بع���د ت�سنيفه���ا يف فئات وبعد ذلك يقا�س كل من �ل�ستدعاء و�لتعرف بنف�س �لطريقة 

�لتي ��ستخدمت يف �ختبار �لأعد�د. 

3- اختب�ار الرموز: وه���و عبارة عن )5( قو�ئم كل قائمة حتتوي على )6( رموز 
جميعه���ا م���ن �حلروف �لأبجدية للغ���ة �لعربية، يت�سابه كل �ثن���ان منها يف �ل�سكل بعد 
حذف �لنقط، وتعر�س كل قائمة على �لتلميذ ملدة زمنية حمددة )20 ثو�ين( ويطلب 
من���ه حف���ظ هذه �لرم���وز بعد ت�سنيفها يف فئ���ات وبعد ذلك يقا�س كل م���ن �ل�ستدعاء 

و�لتعرف بنف�س �لطريقة �لتي ��ستخدمت يف �ختبار �لأعد�د. 
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4- اختب�ار ال�س�ور: وه���و عب���ارة ع���ن )5( قو�ئ���م كل قائم���ة حتت���وي عل���ى )6( 
�س���ور، ترب���ط كل ثالث �سور منه���ا �سفة م�سرتكة مثل �ختب���ار �لكلمات، وتعر�س كل 
قائم���ة عل���ى �لتلمي���ذ ملدة زمني���ة حمددة )22 ثاني���ة( ويطلب منه حف���ظ هذه �ل�سور 
بع���د ت�سنيفه���ا يف فئات ويت���م معرفة ��سم كل �سورة �سفهيا ومل ي���دون ��سم كل �سورة 
�أ�سف���ل �ل�س���ورة حتى يركز �لتلميذ على �ل�سورة، �أو �ل�سكل ولي�س �لكلمة )�ل�سم(، ثم 
بع���د ذل���ك يتم قيا�س �ل�ستدعاء و�لتعرف بنف����س �لطريقة �لتي ��ستخدمت يف �ختبار 

�لأعد�د، �أي �أن �ملجموع �لكلي لختبار�ت عمليات �لذ�كرة )303( درجة. 

الكفاءة ال�سيكومرتية لالختبارات: - 
قام���ت �لباحث���ة للتاأكد م���ن �سدق �ختب���ار�ت عمليات �لذ�ك���رة بح�ساب معامل 
�لرتباط بني درجات جمموعة )ن = 60 منهم: 30 ذوي �لإعاقة �لفكرية، 30عاديني( 
على �ختبار�ت عمليات �لذ�كرة ودرجاتهم يف �ختبار �لذ�كرة �ملكانية لبطارية كوفمان 
)1984( تعري���ب وتقنني عبد �لوهاب كام���ل و�ل�سيد مطحنة )قيد ن�سر(، و�لتح�سيل 
�لدر��سي فبلغت قيمة معامل �لرتباط على �لتو�ىل )0.88، 0.86( وهي قيم د�لة عند 

م�ستوى 0.01. �أما بالن�سبة للتاأكد من �لثبات فقد قامت �لباحثة

بح�س���اب ثبات �ختب���ار�ت عمليات �لذ�ك���رة من خالل تطبي���ق �لختبار�ت على      
)ن = 60 منهم: 30 ذوي �لإعاقة �لفكرية، 30عاديني( ثم �إعادة تطبيقها بفا�سل زمني 
ق���دره �سهر ثم قامت بح�ساب معامالت �لرتباط بني �لتطبيق �لأول و�لثاين، وبلغت 

قيمة معامل �لرتباط )0.89( وهى د�لة عند م�ستوي 0.01.

ثالثا - ا�ستبيان حتديد التالميذ املنخف�سني حت�سيلًيا:
يهدف هذ� �ل�ستبيان �إىل حتديد تالميذ �ل�سف �لثاين �لبتد�ئي �ملنخف�سني 
حت�سيليًا فى مادة )�للغة �لعربية – �لريا�سيات – �لعلوم(، وذلك من خالل معرفة 
�آر�ء �ملدر�س���ني و�لأخ�سائي���ني �لجتماعيني و�لتالميذ �أنف�سهم، حول تطابق �لعو�مل 
�لت���ى تقف خل���ف �نخفا�س �لتح�سي���ل �لدر��سى له���وؤلء �لتالميذ، يتك���ون �ل�ستبيان 
م���ن �أربع���ة عو�مل على �لنحو �لآتى: عو�مل عقلية: ويعرفه���ا �لباحثة باأنها �لعو�مل 
�لعقلي���ة �لت���ى حت���د م���ن ق���درة �لتلميذ عل���ى �لتعل���م، كالقدرة عل���ى فهم �ملق���روؤ، فهم 
و��ستيع���اب �ملفاهي���م �لعلمية، ح���ل �مل�سكالت �لريا�سية و�لتفا�سل ب���ني �ملهام و�لنتباه 
و�لرتكي���ز و�لتفك���ر �لعميق، و�لقدرة على �ل�ستفادة من �ملو�قف و�خلرب�ت �ل�سابقة، 
عو�م���ل �نفعالي���ة: ويعرفه���ا �لباحث���ة باأنه���ا �لعو�م���ل �لت���ى تع���وق تق���ّدم �لتلمي���ذ فى 
�لتح�سي���ل �لدر��س���ى فى مادة )�للغ���ة �لعربية – �لريا�سيات – �لعل���وم( مثل �ل�سعور 
بالف�س���ل و�لنق����س و�لإحب���اط، عو�م���ل �جتماعي���ة: وتعرفه���ا �لباحثة باأنه���ا �لعو�مل 
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�ملحيط���ة بالتلمي���ذ �لت���ى توؤث���ر ف���ى �أفكاره وعاد�ت���ه وثقافت���ه ولها �أثر عل���ى حت�سيله 
�لدر��سى فى مادة )�للغة �لعربية – �لريا�سيات – �لعلوم(، عو�مل �أ�سا�سية لتح�سيل 
)�للغ���ة �لعربي���ة – �لريا�سي���ات – �لعلوم( وتعرفه���ا �لباحثة باأنها ه���ى �لعو�مل �لتى 
يوؤديه���ا �لتلمي���ذ وتك���ون مرتبط���ة بتح�سي���ل م���ادة )�للغ���ة �لعربي���ة – �لريا�سيات – 
�لعل���وم(، كعم���ل �لو�جبات �ملنزلي���ة و�حل�سور و�لنتظ���ام و�لتفاعل �أثن���اء �سرح �ملعلم، 
يتك���ون ه���ذ� �ل�ستبي���ان م���ن )94( مف���ردة وق���د ر�ع���ت �لباحث���ة �أن تك���ون �لإجابة عن 
مف���رد�ت �ل�ستبي���ان ب )نعم( وتاأخ���ذ )1(، �أو )ل( وتاأخذ )�سفر( كاأحد �أنو�ع �لأ�سئلة 
�ملو�سوعي���ة و�لت���ي ي�سه���ل �إعد�دها وت�سحيحها، كما �أنها تتمي���ز بقدرتها �لعالية على 

تغطية جميع �لعو�مل �ل�سابقة. 

الكفاءة ال�سيكومرتية لالختبارات: - 
قام���ت �لباحث���ة للتاأك���د م���ن �س���دق ��ستبي���ان حتدي���د �لتالمي���ذ �ملنخف�س���ني 
حت�سيليً���ا ب ح�س���اب معام���ل �لرتب���اط بني درج���ات جمموعة )ن =30( م���ن �ملعلمني،         
)ن =30( من �لأخ�سائيني �لجتماعيني، )ن =30( من �لتالميذ منخف�سي �لتح�سيل، 
عل���ى �ختب���ار�ت ��ستبيان حتدي���د �لتالميذ �ملنخف�س���ني حت�سيليًا ودرج���ات �لتالميذ 
منخف�س���ي �لتح�سي���ل يف �ختبار�ت �لن�س���ف �لأول للعام �لدر��سى لع���ام 2014/2013م 
فى مادة )�للغة �لعربية – �لريا�سيات – �لعلوم( كمحك خارجى فبلغت قيمة معامل 
�لرتب���اط عل���ى �لت���و�ىل )0.78، 0.77، 0.89( وه���ي قي���م د�لة عند م�ست���وى 0.01. �أما 
بالن�سب���ة للثب���ات فقد مت تطبيق �لختبار�ت على )ن =30( من �ملعلمني، )ن =30( من 
�لأخ�سائي���ني �لجتماعي���ني، )ن =30( م���ن �لتالمي���ذ منخف�سي �لتح�سي���ل ثم �إعادة 
تطبيقها بفا�سل زمني قدره �سهر ثم قامت بح�ساب معامالت �لرتباط بني �لتطبيق 
�لأول و�لث���اين، وبلغت قيمة معام���ل �لرتباط على �لتو�ىل )0.79، 0.87، 0.90( وهى 

د�لة عند م�ستوي 0.01.

رابعا - االختبارات التح�سيلية       اإعداد/ الباحثة 
قامت �لباحثة بتحليل حمتوى منهج )�للغة �لعربية – �لريا�سيات – �لعلوم( 
لتالمي���ذ �ل�س���ف �ل�ساد�س �لبتد�ئي ذوي �لإعاقة �لفكري���ة �خلفيفة وتالميذ �ل�سف 
�لث���اين �لبتد�ئي للو�س���ول �إىل �ختبار�ت حت�سيلية تتالءم م���ع كال �ملجموعتني بعد 
��ست�س���ارة �أ�سات���ذة �ملناهج وط���رق تدري�س �لرتبي���ة �خلا�سة، ومعلم���ى )�للغة �لعربية 
– �لريا�سي���ات – �لعل���وم( �لذين يقومو� بالتدري�س لهما، ويت�سمن �ختبار �ملهار�ت 
�لأ�سا�سي���ة للغ���ة �لعربي���ة للتالميذ �لعادي���ني وذوي �لإعاقة �لفكري���ة �خلفيفة قيا�س 
)�ل�ستم���اع – �لك���الم – �لق���ر�ءة - �لكتاب���ة(، ويت�سم���ن �ل�ستم���اع �سوؤ�ل���ني من )11( 
درج���ة، ويت�سم���ن �لك���الم �سوؤ�ل���ني م���ن )5( درج���ات، وتت�سمن �لق���ر�ءة �أربع���ة �أ�سئلة 
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م���ن )29( درج���ة، وتت�سم���ن �لكتابة �سوؤ�ل���ني من )9( درج���ات �أى �أن جمموع �لختبار 
�لكل���ى )54(. ويت�سم���ن �ختبار �لريا�سيات خم�سة متاري���ن منهم جمع و�سرب وطرح 
م���ن خ���الل �مل�سائل �لريا�سي���ة و�للفظي���ة �أى �أن جمموع �لختبار �لكل���ى )14( درجة، 

ويت�سمن �ختبار �لعلوم خم�سة متارين من )20( درجة. 

الكفاءة ال�سيكومرتية لالختبارات: - 
قام���ت �لباحث���ة للتاأك���د م���ن �س���دق �لختب���ار�ت �لتح�سيلي���ة بح�س���اب معامل 
�لفكري���ة،  �لإعاق���ة  ذوي   30 منه���م:   60  = )ن  جمموع���ة  درج���ات  ب���ني  �لرتب���اط 
30عادي���ني( على �ختب���ار�ت �لن�سف �لأول للعام �لدر��سى لع���ام 2014/2013م فى مادة                            
)�للغ���ة �لعربي���ة – �لريا�سي���ات – �لعل���وم( كمح���ك خارج���ى فبل���غ معام���ل �لرتباط 
)0.79، 0.84، 0.80( على �لرتتيب، ثم قامت �لباحثة بعر�س �لختبار�ت �لتح�سيلية 
على )20( من �أ�ساتذة علم �لنف�س �لرتبوى و�ملناهج وطرق تدري�س �لرتبية �خلا�سة، 
ومعلمى )�للغة �لعربية – �لريا�سيات – �لعلوم( ووجد �أن ن�سب �لتفاق على عنا�سر 
�لتحكي���م تر�وح���ت ما بني )90 100٪( وهي قي���م د�لة عند م�ستوى 0.01، وقد �هتمت 
عند �إعد�دها لل�سورة �لنهائية مبر�عاة مالحظات بع�س �ل�سادة �ملحكمني �لتى ركزت 
عل���ى تب�سي���ط تلك �لختبار�ت لتالئ���م قدر�ت وم�ستوي���ات عينة �لبح���ث بفئتيها. �أما 
بالن�سب���ة للثب���ات فقد مت تطبيق �لختبار�ت على )ن = 60 منهم: 30 من ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة، 30 عادي���ني( ث���م �إعادة تطبيقها بفا�سل زمني ق���دره �سهر ثم قامت بح�ساب 
معام���الت �لرتب���اط ب���ني �لتطبي���ق �لأول و�لث���اين، وبلغت قيمة معام���الت �لرتباط 

)0.79، 0.77، 0.80( على �لرتتيب، وهى د�لة جميعها عند م�ستوي 0.01.

خام�س�ا - الربنام�ج التدريب�ي مله�ارات م�ا وراء الذاك�رة ل�دي التالمي�ذ العادي�ني 
منخف�سي التح�سيل وذوي االإعاقة الفكرية      اإعداد/ الباحثة

الهدف العام للربنامج:-
يهدف �لربنامج �إىل حت�سني مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة لدي �لتالميذ �لعاديني 
منخف�سي وذوي �لإعاقة �لفكرية مما يوؤدي �إىل حت�سني عمليات �لذ�كرة و�لتح�سيل 

�لدر��سي لديهم.

حمتوى وعنا�سر الربنامج: - 
حمت���وى �لربنام���ج عب���ارة عن كلم���ات وفق���ر�ت و�أنا�سي���د و�س���ور مت �ختيارها 
م���ن �لكت���ب �لدر��سي���ة �ملق���ررة عل���ى �لتالمي���ذ �لعادي���ني وذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة يف                  
)�للغ���ة �لعربي���ة – �لريا�سي���ات – �لعل���وم( بعد حتليل حمتوى �لكت���ب �ملقررة عليهم 

فى تلك �ملو�د. 
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و�سف الربنامج:- 
يتك���ون �لربنامج يف �سورته �لنهائية م���ن ع�سر جل�سات تدريبية منها �جلل�سة 
�لأويل �لتمهيدية و�لتي تهدف �إىل تقدمي تعريف عام بالربنامج و�أهد�فه وحمتوياته 
وتع���د هذه �جلل�سة مهمة جد� و�أ�سا�سي���ة جلميع �جلل�سات �لتالية، �جلل�سة �لتدريبية 
�لثاني���ة وعنو�نه���ا » �لتدريب على متغر �خل�سائ�س �ل�سخ�سية »، �جلل�سة �لتدريبية 
�لثالثة وعنو�نها » �لتدريب على متغر خ�سائ�س �ملهمة ومتغر �لت�سخي�س » تقييم 
�ل�سعوب���ة »، �جلل�س���ة �لتدريبي���ة �لر�بعة وعنو�نه���ا )�لتدريب على متغ���ر خ�سائ�س 
�ل�سرت�تيجي���ة » �إ�سرت�تيجيت���ي �لت�سمي���ع و�لتنظيم »(، �جلل�س���ة �لتدريبية �خلام�سة 
وعنو�نه���ا )�لتدريب عل���ى متغر خ�سائ����س �ل�سرت�تيجي���ة » �إ�سرت�تيجيتي �لت�سور 
�لعقل���ي و�لكلم���ة �ملفتاحية »(، �جلل�س���ة �لتدريبية �ل�ساد�سة وعنو�نه���ا )�لتدريب على 
�لوع���ي بالذ�ك���رة(، �جلل�س���ة �لتدريبي���ة �ل�سابع���ة وعنو�نه���ا )�لتدري���ب عل���ى متغ���ر 
�حل�سا�سي���ة �ملعرفي���ة(، �جلل�س���ة �لتدريبية �لثامن���ة وعنو�نها )�لتدري���ب على مر�قبة 
�لذ�ك���رة(، �جلل�س���ة �لتدريبية �لتا�سعة وعنو�نها )�لتدريب على �سبط وتوجيه �لذ�ت 
�أثن���اء �لتذك���ر(، و�جلل�س���ة �لأخرة �خلتامية وهي عبارة ع���ن جل�سة جممعة تقوميية 
يتم فيها �ملر�جعة و�لإمتام و�لتكامل على جميع �ملتغر�ت �لتي مت �لتدريب عليها يف 
�جلل�سات �ل�سابقة، ويتم تنفيذ جميع �جلل�سات ماعد� �جلل�سة �لتمهيدية على �لبناء 
�لذي حدده » بريز وجار�سيا Perez & Garcia (2002)  “ و�لذي يتمثل يف �أن كل 
جل�س���ة تدريبية تتم على �أربع خطو�ت رئي�سة هي )تن�سيط �ملعرفة �ل�سابقة بخال�سة 
ق�س���رة من �جلل�س���ة �لأخرة، �أد�ء �لتدريبات �لتي ت�ستمل عليها تلك �جلل�سة، نهاية 
�جلل�س���ة مبلخ����س �سام���ل لها، تكليف �لتالمي���ذ مبهمة متهيدية للجل�س���ة �لقادمة(. 

 (Perez & Garcia ,2002, p. 97 )

 احلدود الزمنية واملكانية لتطبيق الربنامج:
مت �لتطبي���ق �لعمل���ي للربنام���ج على مدى )8( �أ�سابي���ع، ومت تطبيق �لربنامج 
بو�ق���ع جل�ست���ان �أ�سبوعي���ا يف �لن�سف �لثاين للع���ام �لدر��سى لع���ام 2014/2013م حيث 
مت تطبي���ق كل جل�س���ة من جل�سات �لربنام���ج على تالميذ �ملجموعت���ني �لتجريبيتني 
مبدر�س���ة �ل�سي���دة خديج���ة �لبتد�ئي���ة و�لرتبي���ة �لفكري���ة بال�سي���دة عائ�س���ة وهن���اك 

جل�سات مت تطبيقها على جل�ستني للفهم و�ل�ستيعاب ب�سورة جيدة 
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نتائج البحث:
نتائج الفر�س االأول:  -1

ين����س �لفر����س �لأول عل���ى �أن���ه: » توج���د ف���روق ب���ني متو�سط���ي رت���ب �أف���ر�د 
�ملجموعة �لتجريبية �لأوىل يف مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة وعمليات �لذ�كرة و�لتح�سيل 
�لدر��سي يف مادة )�للغة �لعربية و�لريا�سيات و�لعلوم( يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي 

ل�سالح �لقيا�س �لبعدي« ولختبار �سحة هذ� �لفر�س قامت �لباحثة مبا يلى: 

وح�س���اب  �ملرتبط���ة  ل���الأزو�ج   Wilcoxon ويلكوك�س���ون  �ختب���ار  ��ستخ���د�م   
متو�سط���ى رت���ب �ملجموعة �لتجريبي���ة �لأوىل يف متغر�ت �لبح���ث ويت�سح ذلك فيما 

يلي:

 ح�ساب متو�سطي رتب �ملجموعة �لتجريبية �لأوىل يف مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة 	. 
يف �لقيا�سني �لقبلى و�لبعدى، ويت�سح ذلك يف �جلدول )1(:

جدول )1(
نتائج اجتاه فروق متو�صطي رتب املجموعة التجريبية الأوىل يف مهارات ما وراء الذاكرة 

فى القيا�صني القبلى والبعدى

قيمة Zالرتب الموجبةالرتب السالبةالمتغير
مستوى 
الداللة

0.05-2.264صفرصفر3.521تقدير سعة الذاكرة

0.05-2.232صفرصفر3.521تنظيم القوائم

0.05-2.264صفرصفر3.521إعداد الموضوع

تحديد زمن الحفظ بالنسبة لألزواج المرتبطة 
وغير المرتبطة

0.05-2.232صفرصفر3.521

0.05-2.212صفرصفر3.521تحديد زمن الحفظ بالنسبة للتذكر الدائرى

0.05-4.827صفرصفر15.5465مهارات ما وراء الذاكرة بصورة كلية

ح�س���اب متو�سط���ي رتب �ملجموع���ة �لتجريبي���ة �لأوىل يف عملي���ات �لذ�كرة فى ب. 
�لقيا�سني �لقبلى و�لبعدى، ويت�سح ذلك يف �جلدول �لتايل:



العدد )13( اكتوبر 2015 جملة الرتبية اخلا�صة

 404 

جدول )2(
نتائج اجتاه فروق متو�صطي رتب املجموعة التجريبية الأوىل يف عمليات الذاكرة 

فى القيا�صني القبلى والبعدى

قيمة Zالرتب الموجبةالرتب السالبةالمتغير
مستوى 
الداللة

0.05-2.232صفرصفر3.521تشفير صوتى

0.05-2.207صفرصفر3.521تشفير بصرى

0.05-2.241صفرصفر3.521تشفير سيمانتى

0.05-3.758صفرصفر9.5171التشفير بصورة كلية

0.05-2.207صفرصفر3.521استدعاء األعداد

0.05-2.201صفرصفر3.521التعرف على األعداد

0.05-2.207صفرصفر3.521استدعاء الكلمات

0.05-2.207صفرصفر3.521التعرف على الكلمات

0.05-2.214صفرصفر3.521استدعاء الرموز

0.05-2.207صفرصفر3.521التعرف على الرموز

0.05-2.232صفرصفر3.521استدعاء الصور

0.05-2.201صفرصفر3.521التعرف على الصور

0.05-6.046صفرصفر24.51176االستدعاء والتعرف بصورة كلية

0.05-7.073صفرصفر33.52211عمليات الذاكرة بصورة كلية

ج- ح�ساب متو�سطي رتب �ملجموعة �لتجريبية �لأوىل فى �لتح�سيل �لدر��سي، 
ويت�سح ذلك يف �جلدول �لتايل:

جدول )3(
نتائج اجتاه فروق متو�صطي رتب املجموعة التجريبية الأوىل يف التح�صيل الدرا�صي 

فى القيا�صني القبلى والبعدى

قيمة Zالرتب الموجبةالرتب السالبةالمتغير
مستوى 
الداللة

0.05-2.201صفرصفر3.5171التحصيل فى مادة اللغة العربية

0.05-2.214صفرصفر3.5171التحصيل فى مادة الرياضيات

0.05-2.207صفرصفر3.5171التحصيل فى مادة العلوم

0.05-4.329صفرصفر3.5171التحصيل الدراسى فيما سبق 
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يت�س���ح م���ن �جلد�ول )1(، )2(، )3( وجود ف���روق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطي 
رت���ب �ملجموعة �لتجريبية �لأوىل يف مه���ار�ت ما ور�ء �لذ�كرة و�لتي تت�سمن )تقدير 
�سعة �لذ�كرة - تنظيم �لقو�ئم - �إعد�د �ملو�سوع - حتديد زمن �حلفظ بالن�سبة لالأزو�ج 
�ملرتبط���ة وغر �ملرتبطة - حتديد زمن �حلف���ظ بالن�سبة للتذكر �لد�ئري( وعمليات 
�لذ�ك���رة و�لت���ي تتمثل يف )�لت�سفر – �ل�ستدعاء و�لتع���رف( و�لتح�سيل �لدر��سي يف 
م���ادة )�للغ���ة �لعربية و�لريا�سي���ات و�لعلوم( ف���ى �لقيا�سني �لقبل���ى و�لبعدى ل�سالح 
�لقيا����س �لبع���دى، حيث ج���اءت قيم Z د�ل���ة وموجبة عند م�ست���وى )0.05(، مما يدل 
عل���ى فعالي���ة �لتدريب على تنمية مهار�ت ما ور�ء �لذ�ك���رة و�لتي كان لها �أثر �يجابي 

يف حت�سني عمليات �لذ�كرة و�لتح�سيل �لدر��سي لدى �ملجموعة �لتجريبية �لأوىل.

2- نتائج الفر�س الثاين:
ين����س �لفر����س �لث���اين عل���ى �أنه: » توج���د فروق ب���ني متو�سطي رت���ب �أفر�د   
�ملجموعة �لتجريبية �لثانية يف مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة وعمليات �لذ�كرة و�لتح�سيل 
�لدر��سي يف مادة )�للغة �لعربية و�لريا�سيات و�لعلوم( يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي 

ل�سالح �لقيا�س �لبعدي« ولختبار �سحة هذ� �لفر�س قامت �لباحثة مبا يلى: 

��ستخد�م �ختبار ويلكوك�سون Wilcoxon لالأزو�ج �ملرتبطة وح�ساب متو�سطى 
رت���ب �ملجموع���ة �لتجريبي���ة �لثاني���ة يف متغ���ر�ت �لبح���ث ويت�س���ح ذل���ك فيم���ا يل���ي:

ح�ساب متو�سطي رتب �ملجموعة �لتجريبية �لثانية يف مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة 	. 
فى �لقيا�سني �لقبلى و�لبعدى، ويت�سح ذلك يف �جلدول �لتايل:

جدول )4(
نتائج اجتاه فروق متو�صطي رتب املجموعة التجريبية الثانية يف مهارات ما وراء الذاكرة 

فى القيا�صني القبلى والبعدى

قيمة Zالرتب الموجبةالرتب السالبةالمتغير
مستوى 
الداللة

0.05-2.232صفرصفر3.521تقدير سعة الذاكرة

0.05-2.214صفرصفر3.521تنظيم القوائم

0.05-2.213صفرصفر3.521إعداد الموضوع

تحديد زمن الحفظ بالنسبة لألزواج المرتبطة 
وغير المرتبطة

0.05-2.212صفرصفر3.521

0.05-2.215صفرصفر3.521تحديد زمن الحفظ بالنسبة للتذكر الدائرى

0.05-4.222صفرصفر15.5465مهارات ما وراء الذاكرة بصورة كلية
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ح�س���اب متو�سط���ي رت���ب �ملجموعة �لتجريبي���ة �لثانية يف عملي���ات �لذ�كرة فى ب. 
�لقيا�سني �لقبلى و�لبعدى، ويت�سح ذلك يف �جلدول �لتايل:

جدول )5(
نتائج اجتاه فروق متو�صطي رتب املجموعة التجريبية الثانية يف عمليات الذاكرة 

فى القيا�صني القبلى والبعدى

قيمة Zالرتب الموجبةالرتب السالبةالمتغير
مستوى 
الداللة

0.05-2.207صفرصفر3.521تشفير صوتى

0.05-2.214صفرصفر3.521تشفير بصرى

0.05-2.220صفرصفر3.521تشفير سيمانتى

0.05-3.737صفرصفر9.5171التشفير بصورة كلية

0.05-2.201صفرصفر3.521استدعاء األعداد

0.05-2.001صفرصفر3.521التعرف على األعداد

0.05-2.206صفرصفر3.521استدعاء الكلمات

0.05-2.006صفرصفر3.521التعرف على الكلمات

0.05-2.020صفرصفر3.521استدعاء الرموز

0.05-2.201صفرصفر3.521التعرف على الرموز

0.05-2.207صفرصفر3.521استدعاء الصور

0.05-2.002صفرصفر3.521التعرف على الصور

0.05-6.001صفرصفر24.51176االستدعاء والتعرف بصورة كلية

0.05-7.009صفرصفر33.52211عمليات الذاكرة بصورة كلية

ح�س���اب متو�سطي رت���ب �ملجموعة �لتجريبية �لثانية ف���ى �لتح�سيل �لدر��سي، ج. 
ويت�سح ذلك يف �جلدول �لتايل
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 جدول )6(
نتائج اجتاه فروق متو�صطي رتب املجموعة التجريبية الثانية يف التح�صيل الدرا�صي

 فى القيا�صني القبلى والبعدى

قيمة Zالرتب الموجبةالرتب السالبةالمتغير
مستوى 
الداللة

0.05-2.107صفرصفر3.5171التحصيل فى اللغة العربية

0.05-2.114صفرصفر3.5171التحصيل فى مادة الرياضيات

0.05-2.164صفرصفر3.5171التحصيل فى مادة العلوم

0.05-3.3734صفرصفر3.5171التحصيل الدراسى فيما سبق 

يت�س���ح م���ن �جلد�ول )4(، )5(، )6( وجود ف���روق د�لة �إح�سائيا بني متو�سطي 
رت���ب �ملجموع���ة �لتجريبية �لثانية يف مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة و�لتي تت�سمن )تقدير 
�سعة �لذ�كرة - تنظيم �لقو�ئم - �إعد�د �ملو�سوع - حتديد زمن �حلفظ بالن�سبة لالأزو�ج 
�ملرتبط���ة وغر �ملرتبطة - حتديد زمن �حلف���ظ بالن�سبة للتذكر �لد�ئري( وعمليات 
�لذ�ك���رة و�لت���ي تتمثل يف )�لت�سفر – �ل�ستدعاء و�لتع���رف( و�لتح�سيل �لدر��سي يف 
م���ادة )�للغ���ة �لعربية و�لريا�سي���ات و�لعلوم( ف���ى �لقيا�سني �لقبل���ى و�لبعدى ل�سالح 
�لقيا����س �لبع���دى، حيث ج���اءت قيم Z د�ل���ة وموجبة عند م�ست���وى )0.05(، مما يدل 
عل���ى فعالي���ة �لتدريب على تنمية مهار�ت ما ور�ء �لذ�ك���رة و�لتي كان لها �أثر �يجابي 

يف حت�سني عمليات �لذ�كرة و�لتح�سيل �لدر��سي لدى �ملجموعة �لتجريبية �لثانية.

3- نتائج الفر�س الثالث:
ين����س �لفر����س �لثال���ث عل���ى �أن���ه: » توج���د ف���روق ب���ني متو�سطي رت���ب �أفر�د 
�ملجموعت���ني �لتجريبيت���ني �لأوىل و �لثاني���ة يف مه���ار�ت م���ا ور�ء �لذ�ك���رة وعملي���ات 
�لذ�ك���رة و�لتح�سي���ل �لدر��س���ي يف م���ادة )�للغ���ة �لعربي���ة و�لريا�سي���ات و�لعل���وم( يف 
�لقيا����س �لبع���دي ». ولختب���ار �سح���ة ه���ذ� �لفر����س مت ��ستخ���د�م �ختبار م���ان ويتنى 
Mann Whitney ل���الأزو�ج غ���ر �ملتماثل���ة وقامت �لباحثة بح�س���اب متو�سطي رتب 
�ملجموعتني �لتجريبيتني �لأوىل و�لثانية يف متغر�ت �لبحث ويت�سح ذلك فيما يلي:

ح�ساب متو�سطي رتب �ملجموعتني �لتجريبيتني �لأوىل و�لثانية يف مهار�ت ما 	. 
ور�ء �لذ�كرة يف �لقيا�س �لبعدى، ويت�سح ذلك يف �جلدول �لتايل:
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جدول )7(
نتائج اجتاه فروق متو�صطي رتب املجموعتني التجريبيتني الأوىل والثانية 

يف مهارات ما وراء الذاكرة يف القيا�س البعدى.

المجموعةالمتغير
متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

معامل 
مان 

ويتنى 
U

معامل 
ويلكوكسون 

W
Z قيمة

مستوى 
الداللة

تقدير سعة الذاكرة
7.8347تجريبية 	ولى

10311.311-
 0.2
غير 
دالة 5.1731تجريبية ثانية 

تنظيم القوائم
9.3356تجريبية 	ولى

1222.867-0.05
3.6722تجريبية ثانية 

إعداد الموضوع
9.4256.50تجريبية 	ولى

0.5212.922-0.05
3.5821.50تجريبية ثانية 

تحديد زمن الحفظ 
لألزواج المرتبطة 

وغير المرتبطة

9.2555.5تجريبية 	ولى
1.5222.735-0.05

3.7522.5تجريبية ثانية 

تحديد زمن الحفظ 
للتذكر الدائرى

9.2555.5تجريبية 	ولى
1.522.52.729-0.05

22.53.75تجريبية ثانية

مهارات ما وراء 
الذاكرة بصورة كلية

42.621278.5تجريبية 	ولى
86.5551.55.503-0.05

18.38551.5تجريبية ثانية 

يت�س���ح م���ن �جل���دول )7( وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�سائي���ا ب���ني متو�سطي رتب   
�ملجموعت���ني �لتجريبيت���ني �لأوىل و�لثاني���ة يف مهار�ت ما ور�ء �لذ�ك���رة �إجماليا وكل 
بعد على حده و�لذي متثل يف )تنظيم �لقو�ئم - �إعد�د �ملو�سوع - حتديد زمن �حلفظ 
بالن�سب���ة ل���الأزو�ج �ملرتبط���ة وغ���ر �ملرتبطة - حتدي���د زمن �حلف���ظ بالن�سبة للتذكر 
 Z لد�ئري( يف �لقيا�س �لبعدى ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية �لأوىل حيث جاءت قيم�
 Z د�لة وموجبة عند م�ستوى )0.05( با�ستثناء تقدير �سعة �لذ�كرة فلم ترتقي قيمة
�إىل م�ست���وى �لدلل���ة، مما يوؤك���د على عدم وجود فروق د�ل���ة �إح�سائيا بني متو�سطي 
رت���ب �ملجموعت���ني �لتجريبيت���ني �لأوىل و �لثاني���ة يف �سع���ة �لذ�كرة، مم���ا يعنى �رتقاء 
�لربنام���ج مب�ستوى ذوي �لإعاقة �لفكرية �خلفيفة ليت�ساوى مع �لعاديني منخف�سى 

�لتح�سيل فى تقدير �سعة �لذ�كرة، وهذ� يوؤكد على فعالية �لربنامج �لتدريبى.

ح�س���اب متو�سطي رت���ب �ملجموعتني �لتجريبيت���ني �لأوىل و�لثانية يف عمليات ب. 
�لذ�كرة يف �لقيا�س �لبعدى، ويت�سح ذلك يف �جلدول �لتايل:
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جدول )8(
نتائج اجتاه فروق متو�صطي رتب املجموعتني التجريبيتني الأوىل والثانية 

يف عمليات الذاكرة يف القيا�س البعدى.

المجموعةالمتغير
متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

معامل 
مان 

U ويتنى

معامل 
ويلكوكسون 

W
Z قيمة

مستوى 
الداللة

التشفير الصوتى
6.92141.5تجريبية 	ولى

15.5130.408-
 0.8

غير دالة 6.08236.5تجريبية ثانية 

التشفير البصرى
7.3344تجريبية 	ولى

13340.815-
0.4

غير دالة 5.6734تجريبية ثانية 

التشفير السيمانتى
5.957تجريبية 	ولى

0.05-212.913صفر
3.521تجريبية ثانية 

التشفير بصورة إجمالية
23.19417.5تجريبية 	ولى

77.5248.52.697-0.05
13.71248.5تجريبية ثانية 

استدعاء األعداد
7.3344تجريبية 	ولى

13340.883-
 0.4

غير دالة 5.6734تجريبية ثانية 

التعرف على األعداد
7.3344تجريبية 	ولى

0.05-212.898صفر
5.6734تجريبية ثانية 

استدعاء الكلمات
9.5257تجريبية 	ولى

9.5301.411-
 0.1

غير دالة 3.521تجريبية ثانية 

التعرف على الكلمات
7.8347تجريبية 	ولى

10311.411-0.05
5.1731تجريبية ثانية 

استدعاء الرموز
6.539تجريبية 	ولى

18392.31-
0.7

غير دالة 6.539تجريبية ثانية 

التعرف على الرموز
9.557تجريبية 	ولى

0.05-212.903صفر
3.521تجريبية ثانية 

استدعاء الصور
6.539تجريبية 	ولى

18392.41-
0.6

غير دالة 6.539تجريبية ثانية 

التعرف على الصور
9.557تجريبية 	ولى

0.05-212.892صفر
3.521تجريبية ثانية 

االستدعاء والتعرف 
بصورة كلية

88.965960.5تجريبية 	ولى
806.53084.56.414-0.05

46.043084.5تجريبية ثانية 

عمليات الذاكرة بصورة 
كلية

795056تجريبية 	ولى
137637223.677-0.05

54.74722تجريبية ثانية 
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ويت�س���ح م���ن �جل���دول )8( وجود ف���روق د�ل���ة �إح�سائيا ب���ني متو�سطي رتب   
�ملجموعت���ني �لتجريبيتني �لأوىل و�لثاني���ة يف عمليات �لذ�كرة �إجماليا وكل بعد على 
ح���ده و�ل���ذي متثل ف���ى )�لت�سفر – �ل�ستدعاء و�لتعرف( يف �لقيا�س �لبعدى ل�سالح 
�ملجموع���ة �لتجريبية �لأوىل حيث جاءت قي���م Z د�لة وموجبة عند م�ستوى )0.05(، 
كم���ا وج���دت ف���روق د�ل���ة �إح�سائي���ا ب���ني متو�سط���ي رت���ب �ملجموعت���ني �لتجريبيت���ني 
�لأوىل و�لثاني���ة يف )�لت�سف���ر �ل�سيمانتى – �لتع���رف على �لأعد�د و�لكلمات و�لرموز 
و�ل�س���ور( �أي جمي���ع �أن���و�ع �لتعرف يف �لقيا����س �لبعدى ل�سالح �ملجموع���ة �لتجريبية 
�لأوىل، حيث جاءت قيم Z د�لة وموجبة عند م�ستوى )0.05(، �أما بالن�سبة للت�سفر 
 Z ل�سوتى و�لب�سرى و��ستدعاء �لأعد�د و�لكلمات و�لرموز و�ل�سور فلم ترتقي قيم�
�إىل م�ست���وى �لدلل���ة مم���ا يوؤكد على عدم وج���ود فروق د�لة �إح�سائي���ا بني متو�سطي 
رت���ب �ملجموعت���ني �لتجريبيت���ني �لأوىل و�لثاني���ة يف �لت�سف���ر �ل�سوت���ى و�لب�س���رى 
و��ستدع���اء �لأعد�د و�لكلمات و�لرموز و�ل�س���ور �أى جميع �أنو�ع �ل�ستدعاء، مما يعنى 
�رتق���اء �لربنام���ج مب�ست���وى ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �خلفيف���ة ليت�ساوى م���ع �لعاديني 
منخف�س���ى �لتح�سي���ل فى تلك �ملتغر�ت، مما يوؤك���د على كفاءة �لربنامج فى حت�سني 

تلك �ملتغر�ت.

ح�ساب متو�سطي رتب �ملجموعتني �لتجريبيتني �لأوىل و�لثانية يف �لتح�سيل ج. 
�لدر��سي يف �لقيا�س �لبعدى، ويت�سح ذلك يف �جلدول �لتايل:

 جدول )9(
نتائج اجتاه فروق متو�صطي رتب املجموعتني التجريبيتني الأوىل والثانية يف 

التح�صيل الدرا�صي يف القيا�س البعدى.

المجموعةالمتغير
متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

معامل 
مان 

ويتنى 
U

معامل 
ويلكوكسون 

W
Z قيمة

مستوى 
الداللة

التحصيل فى مادة 
اللغة العربية

9.557تجريبية 	ولى
0.05-212.887صفر

3.521تجريبية ثانية 

التحصيل فى مادة 
الرياضيات

9.557تجريبية 	ولى
0.05-212.923صفر

3.521تجريبية ثانية 

التحصيل فى مادة 
العلوم

9.557تجريبية 	ولى
0.05-212.892صفر

3.521تجريبية ثانية 

التحصيل فيما سبق
23.5423تجريبية 	ولى

722432.851-0.05
13.5243تجريبية ثانية 
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يت�س���ح م���ن �جل���دول )9( وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�سائي���ا ب���ني متو�سط���ي رت���ب 
�ملجموعت���ني �لتجريبيت���ني �لأوىل و�لثاني���ة يف �لتح�سي���ل �لدر��س���ي يف م���ادة )�للغ���ة 
�لعربية و�لريا�سيات و�لعلوم( �إجماليا وكل مادة على حده يف �لقيا�س �لبعدى ل�سالح 
�ملجموعة �لتجريبية �لأوىل، حيث جاءت قيم Z د�لة وموجبة عند م�ستوى )0.05(.

تف�سري النتائج:
ترج���ع �لباحثة تف�سر نتائ���ج �لبحث �جماليا و�لتي �أثبتت وجود فروق د�لة   
�إح�سائي���ا ب���ني متو�سط���ي رت���ب �أف���ر�د �ملجموعت���ني �لتجريبيت���ني �لأوىل و�لثانية يف 
)مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة – عمليات �لذ�كرة - �لتح�سيل �لدر��سي( يف �لقيا�سني �لقبلي 
و�لبع���دي ل�سال���ح �لقيا�س �لبعدى، وهذ� يتفق مع در��س���ة كل من لوكاجنيل و�آخرون 
Lucangeli, et al. (1995)، و�ملاري���ه )1999(، وحم���د�ن )2000( و�لتى �أ�سارت فى 
جمملها فعالية معينات �لذ�كرة �لب�سرية فى حت�سني �أد�ء �لريا�سيات لدى �لأطفال 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، كما �أن �لتذكر يك���ون �أف�سل �إذ� مت ��ستخد�م �ملثر كدليل عند 
�لرد، �أو �جلو�ب لديهم، �لتح�سيل يف �لقر�ءة يتم تدعيمه وتنميته وتعزيزه من خالل 
تنظي���م �لن�س �للغوي ووع���ي �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية مبه���ار�ت ور�ء �لذ�كرة، 
و�أن �أد�ء �لتالميذ �لذين مت تدريبهم على مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة كان �أف�سل بدرجة 
د�ل���ة م���ن �ملجموع���ة �ل�سابطة يف �لق���ر�ءة و�لتفكر �ملنطقي وح���ل �مل�سكالت �ملعرفية 
�ملرتبط���ة بالق���ر�ءة ومه���ار�ت م���ا ور�ء �ملعرف���ة بالريا�سي���ات، كم���ا وج���د تاأث���ر فع���ال 
ل�سرت�تيجية طريقة �ملو��سع �ملكانية فى رفع كفاءة �لذ�كرة �لب�سرية ق�سرة �ملدى 
و�لذ�ك���رة طويلة �ملدى لدى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية،كما لعبت ��سرت�تيجيتى 
)�لت�سميع �لتنظيم( دور� فعال فى �لذ�كرة ق�سرة �ملدى لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة 
�لفكرية �خلفيفة، كما تتفق �لنتائج مع نتائج در��سة لوديكو Lodico (1981) و�لتى 
�أكدت على �أن تدريب مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة قد �ساعد يف حث �لأطفال �لعاديني على 
��ستخ���د�م و�لحتف���اظ با�سرت�تيجي���ات �لذ�ك���رة �لفعالة �لتي ت�سه���ل �لأد�ء، كما تتفق 
 Lucangeli, 1994( ، لوكاجنيل و�آخرون( Cox لنتائ���ج مع در��سة كل من كوك�س�
et al. (1995)، عي�س���ى )2004(، و�لنج���ار )2007(، و�لتي �أ�سارت فى جمملها �إىل �أن 
�لأطفال غر �ملنتجني لال�سرت�تيجيات يف جمموعة تدريب مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة 
�ظه���رو� زي���ادة د�لة من حي���ث �ل�ستفادة م���ن �لتدريب يف م�ست���وي �ل�سرتجاع �حلر، 
�أظه���رت �ملجموع���ة �ملتدرب���ة عل���ى �لربنام���ج �لتدريب���ي مهار�ت م���ا ور�ء �لذ�ك���رة �أد�ء 
�أف�س���ل خ���الل �نتقال �أث���ر �لتدري���ب يف �ل�سرتجاع وكذل���ك م�ستوي مه���ار�ت ما ور�ء 
�لذ�ك���رة، وتدري���ب مهار�ت م���ا ور�ء �لذ�كرة كان �أف�سل و�أك���ر تاأثر� يف �لتذكر �حلر 
و��سرت�تيجية �لت�سور �لب�سري و��سرت�تيجية �لتنظيم )�ل�سلوك �لإ�سرت�تيجي( من 
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�لتدري���ب �لأعم���ى، كما وجد تاأث���ر د�ل �إح�سائيًا للربنام���ج �لتدريبي ملهار�ت ما ور�ء 
�لذ�ك���رة يف متغ���ر عمليات �لذ�كرة )�لت�سف���ر – �ل�ستدعاء و�لتعرف( لدى تالميذ 
�حللقة �لأوىل من �لتعليم �لأ�سا�سي، وقد تو�سلت در��سة م�سطفى و�ل�سريف )2000( 
�إىل �أن �ملجموع���ة �لتجريبي���ة �لتي مت لها �ل�سرح و�لتدريب كان���ت �أكر ك�سبًا وحت�سنًا 
يف �لتح�سي���ل �لدر��س���ي باملقارن���ة باملجموعة �لأخرى �لتي مت له���ا �ل�سرح فقط، وهذ� 
يوؤك���د م���ا ذك���ره فالفي���ل و�آخ���رون Flavell, et al. (2001)  �أن���ه ل يكفى �أن يعرف 
علم���اء �لنف����س فقط �أن ��سرت�تيجي���ات �لذ�كرة ت�ساعد على �ل�سرتج���اع، بل يجب �أن 
يع���رف ذل���ك �لتالمي���ذ، فالتالمي���ذ �لذين يدرك���ون تل���ك �ل�سرت�تيجي���ات يظهرون 
��سرتجاعا �أف�سل من �أقر�نهم �لذين ل يدركونها، كما تتفق نتائج �لبحث مع كوك�س 
Cox (1994)  �ل���ذي �أ�س���ار �إىل �أن بر�م���ج ما ور�ء �لذ�ك���رة توجه �أنظار �لأطفال �إىل 
ع���دم �لرتكي���ز ب�س���ورة مفرط���ة عل���ى �أ�سالي���ب ��ستخ���د�م �ل�سرت�تيجية و�لت���ي يبدو 
�أنه���م يتعلمونها ب�سهولة،كم���ا تركز على �لتاأمل و�لتفكر وتقييم �لذ�ت مع �إعطائهم 
تغذي���ة ر�جع���ة عن �أد�ئه���م و�لذي يوؤدي �إىل حت�س���ن �لأد�ء �لتذك���ري يف �ملهام �لتي مت 
�لتدريب عليها و�نتقال �أثر �لتدريب �إىل �ملهام و�ملو�قف �لأخرى، وميكن حتديد ذلك 
يف ثالث���ة عنا�س���ر رئي�س���ة تتمث���ل يف )تدري�س �لوع���ي بالذ�كرة - �لتغذي���ة �لر�جعة - 
مر�قب���ة �ل���ذ�ت(، ومن هنا كان لتدريب �لتالميذ عل���ى �لربنامج �لتدريبي ملهار�ت ما 
ور�ء �لذ�ك���رة �مل�ستخدم يف �لبح���ث �حلايل مبكوناته �لفرعية �أثره �ملبا�سر و�لفعال يف 
حت�سني ما ور�ء �لذ�كرة وتنميتها لدى �لتالميذ منخف�سي �لتح�سيل وذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة �خلفيف���ة، كم���ا تتفق �لنتائ���ج مع نتائج در��س���ة �سات���و Sato (1984) و�لتى 
�أ�س���ارت �إىل �رتب���اط م�ست���وى مه���ار�ت ما ور�ء �لذ�ك���رة بكل من �ل�ستدع���اء و�لتعرف 
لدى كل من �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية و�لأطفال �لعاديني، در��سة بريز وجار�سيا 
Perez & Garcia (2002) و�لت���ى �أ�س���ارت �إىل �أن �لأف���ر�د ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة 
�س���و�ء �ملتو�س���ط �أم �لب�سيط ميتلكون قدر�ت حمدودة ملهار�ت م���ا ور�ء �لذ�كرة وكل ما 
يتعل���ق بعمليات �لذ�ك���رة و��سرت�تيجياتها و�أن �لربنامج �لتدريب���ي قد �ثر �إيجابيا يف 
تنمي���ة مه���ار�ت ما ور�ء �لذ�كرة ل���دي هوؤلء �لتالميذ وبالت���ايل �أدي �إىل حت�سني �أد�ء 
�لذ�كرة ومعدل �لتذكر عند هوؤلء �لتالميذ وزيادة قدرتهم على �لتعلم،كما تتناق�س 
�لنتائ���ج م���ع نتائ���ج در��سة ويد و�آخ���رون Weed, Rayan & Day, (1990) �لذين 
�أك���دو� عل���ى �أن �لعالقة بني مهار�ت ما ور�ء �لذ�ك���رة وكفاءة �لذ�كرة منخف�سة وغر 
مت�سق���ة، ورمب���ا يرجع ذلك �إىل �ختالف عينة و�أدو�ت �لبح���ث بالإ�سافة �ىل �ختالف 

�لبيئة حيث مت تطبيقه فى �لبيئة �لأجنبية.
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وتع���زو �لباحث���ة ظهور �لف���روق �لد�لة �إح�سائيً���ا ل�سالح �أف���ر�د �ملجموعتني   
�لتجريبيت���ني �لأوىل و�لثانية يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدى ل�سالح �لقيا�س �لبعدى 
�إىل �لتغ���ر و�لتاأث���ر �لذي �أحدث���ه هذ� �لربنام���ج مبكوناته �لفرعي���ة �ملختلفة حيث 
�أن���ه �ساع���د �لتالميذ منخف�سي �لتح�سيل وذوي �لإعاقة �لفكرية �خلفيفة على زيادة 
�لوع���ي بالذ�ك���رة وعملياته���ا وكيفي���ة عمله���ا و�ملر�قبة �لذ�تي���ة �أثناء �لتذك���ر و�لوعي 
با�سرت�تيجي���ات �لذ�ك���رة �ملنا�سب���ة وكيفي���ة تطبيقه���ا مم���ا �أدى يف �لنهاي���ة �إىل حت�سن 
مه���ار�ت م���ا ور�ء �لذ�ك���رة ب�سف���ة عام���ة ل���دى �أف���ر�د �ملجموعت���ني �لتجريبيت���ني بعد 
تطبي���ق برنام���ج �لبح���ث، و�ل���ذي �أنعك�س �يجابيا عل���ى عمليات �لذ�ك���رة و�لتي متثلت 
يف )�لت�سف���ر – �ل�ستدع���اء و�لتع���رف( و�لتح�سي���ل �لدر��سي يف م���ادة )�للغة �لعربية 
و�لريا�سي���ات و�لعلوم(، وهذ� يتفق مع �لفرت��سات �لبحثية ملهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة، 
وم���ع م���ا �أ�س���ارت �إليه بع����س �لدر��سات م���ن وجود عالق���ة د�لة و�إيجابية ب���ني مهار�ت 
م���ا ور�ء �لذ�ك���رة وعملي���ات �لذ�ك���رة )�لت�سف���ر – �ل�ستدعاء و�لتع���رف( و�لتح�سيل 
�لدر��س���ي، �أم���ا بالن�سبة لوجود ف���روق د�لة �إح�سائيا بني متو�سط���ي رتب �ملجموعتني 
�لتجريبيت���ني �لأوىل و�لثاني���ة يف مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة �إجماليا وكل بعد على حده 
و�ل���ذي متث���ل يف )تنظي���م �لقو�ئ���م - �إعد�د �ملو�س���وع - حتديد زمن �حلف���ظ بالن�سبة 
ل���الأزو�ج �ملرتبط���ة وغر �ملرتبطة - حتديد زمن �حلف���ظ بالن�سبة للتذكر �لد�ئري(، 
�لتح�سي���ل �لدر��س���ي مادة )�للغ���ة �لعربية و�لريا�سي���ات و�لعلوم( �إجمالي���ا وكل مادة 
عل���ى ح���ده يف �لقيا�س �لبع���دى ل�سالح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة �لأوىل با�ستثناء تقدير 
�سع���ة �لذ�ك���رة فل���م ترتق���ي قي���م Z �إىل م�ست���وى �لدللة، مم���ا يوؤكد على ع���دم وجود 
ف���روق د�ل���ة �إح�سائيا بني متو�سطي رت���ب �ملجموعتني �لتجريبيت���ني �لأوىل و�لثانية 
يف �سع���ة �لذ�ك���رة، كذلك وجود ف���روق د�لة �إح�سائيا بني متو�سط���ي رتب �ملجموعتني 
�لتجريبيت���ني �لأوىل و�لثاني���ة يف عمليات �لذ�ك���رة �إجماليا وكل بعد على حده و�لذي 
متث���ل ف���ى )�لت�سف���ر – �ل�ستدعاء و�لتع���رف( يف �لقيا�س �لبع���دى ل�سالح �ملجموعة 
�لتجريبي���ة �لأوىل، كم���ا وجدت فروق د�لة �إح�سائيا ب���ني متو�سطي رتب �ملجموعتني 
�لتجريبيت���ني �لأوىل و�لثاني���ة يف)�لت�سف���ر �ل�سيمانت���ى – �لتع���رف عل���ى �لأع���د�د 
و�لكلم���ات و�لرم���وز و�ل�س���ور( �أي جمي���ع �أن���و�ع �لتع���رف يف �لقيا����س �لبع���دى ل�سالح 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة �لأوىل، �أم���ا بالن�سبة للت�سف���ر �ل�سوتى و�لب�س���رى و��ستدعاء 
�لأعد�د و�لكلمات و�لرموز و�ل�سور فلم ترتقي قيم Z �إىل م�ستوى �لدللة، مما يوؤكد 
عل���ى عدم وج���ود فروق د�لة �إح�سائيا ب���ني متو�سطي رتب �ملجموعت���ني �لتجريبيتني 
�لأوىل و�لثانية يف �لت�سفر �ل�سوتى و�لب�سرى و��ستدعاء �لأعد�د و�لكلمات و�لرموز 
و�ل�س���ور �أى جمي���ع �أن���و�ع �ل�ستدعاء، وم���ن ثم فاإن تفوق �لعادي���ني على ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة يف بع�س �ملتغ���ر�ت �سالفة �لذكر توؤكده در��سة �سات���و Sato (1984) و�لتى 
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�أ�س���ارت نتائجه���ا �إىل �أن مه���ار�ت م���ا ور�ء �لذ�ك���رة تنم���و م���ع �لعمر ل���دى جمموعتي 
�لأطف���ال )ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة و�لعادي���ني( ولك���ن بدرج���ة �أعل���ى ل���دى �لأطف���ال 
�لعاديني، در��سة ترنر و�آخرون Turner, et al. (1994) �لتي تو�سلت �إىل وجود 
ف���روق د�لة �إح�سائيا بني متو�سطات درج���ات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة و�ملجموع���ة �لتجريبية للعاديني و�ملجموعة �ل�سابطة ذوي �لإعاقة �لفكرية 
فى مهام �ل�ستدعاء �ملت�سل�سل لالأعد�د و�لأرقام و�إتقانه ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية 
�لت���ى دعم���ت بالتغذية �لر�جع���ة �لفورية �لعاديني، ث���م ل�سالح �ملجموع���ة �لتجريبية 
�لت���ى دعم���ت بالتغذي���ة �لر�جع���ة �لفوري���ة ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، ويوؤك���د �سيدج���ان   
 Sugden, (1978) عل���ى �أن���ه من نتائج عدم ��ستخ���د�م �لت�سميع لدى �لأطفال ذوي 
�لإعاقة �لفكرية يتولد لديهم خلل فى �لذ�كرة ق�سرة �ملدى، �أما بالن�سبة لعدم وجود 
ف���روق بني �لعادي���ني وذوي �لإعاقة �لفكرية يف بع�س �ملتغ���ر�ت �ل�سابقة توؤكده �أي�سا 
در��س���ة �سات���و Sato (1984) عندم���ا �أ�س���ارت �إىل عدم وجود فروق يف مه���ام )�لروؤية، 
�لتع���رف، �ل�ستع���د�د، �ل�ستع���د�د لال�ستدع���اء( ب���ني �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة 
و�لأطف���ال �لعاديني ماعد� �لقدرة على �لتمييز ب���ني مهام �ل�ستدعاء ومهام �لتعرف، 
وم���ع ه���ذ� تناق�ست هذه �لدر��سة مع �لبحث �حلايل فى بع���د �لأ�ستعد�د و�تفقت معه 
ف���ى بعد �لتع���رف ورمبا ظهر ذلك لختالف عينة و�أدو�ت �لبح���ث، �أ�سار �إىل �أن بع�س 
�لباحثني ��ستنتج �أن �لذ�كرة بعيدة �ملدى ل تختلف بني �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية 
و�لأطف���ال �لعادي���ني. وه���ذ� و�أن دل يف �لبح���ث �حل���ايل فدللت���ه مرجعه���ا ق���وة تاأثر 
�لربنامج من حيث وجود مناخ مدر�سى ي�سوده �حلب و�ملودة، �إ�سر�ر متحدي �لإعاقة 
على فهم �لربنامج و��ستيعابه، �مل�ساركة �لفعالة من �أولياء �أمور عينة �لعاديني وذوي 
�لإعاقة �لفكرية ولكن لحظا �لباحثة حر�س �أولياء �أمور ذوي �لإعاقة �لفكرية �سديد 
يف متابع���ة تق���دم �أبنائه���م حلظ���ة بلحظة من خ���الل �ت�سالتهم �لتليفوني���ة �ليومية، 
ول نن�س���ى يف �لأ�س���ل �أن عين���ة �لبح���ث من ذوي �لإعاق���ة �خلفيفة ولي�س���ت �ملتو�سطة، 
�أو �ل�سدي���دة، كم���ا �أن �خلل���ط �ملوج���ود يف مدر��س �لرتبي���ة �لفكرية ب���ني ذوي �لإعاقة 
�خلفيف���ة �لذين ي���رت�وح معامل ذكائهم ما ب���ني )55 – 70(، وذوي �لإعاقة �ملتو�سطة 
�لذي���ن ي���رت�وح معام���ل ذكائه���م م���ا ب���ني )25 – 55(، وذوي �لإعاقة �ل�سدي���دة �لذين 
يق���ل معام���ل ذكائهم ع���ن )25( �أ�سفي �لإحباط على بع����س �لباحثني للبحث فى هذ� 
�ملج���ال، رغ���م �أن دخول وذوي �لإعاقة �ملتو�سطة و�ل�سديدة غر �سرعى بتلك �ملد�ر�س، 
ولك���ن ع���دم وجود ف���روق بني �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية و�لأطف���ال �لعاديني يف 
ع���دد من �ملتغ���ر�ت ل يذكر بالن�سبة لتفوق �لعاديني عليه���م رغم حر�س �أولياء �أمور 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة على تقدم �أبنائهم، فنحن لنتجاه���ل �خللل �ملوجود يف �أنظمة 
�لذ�ك���رة ل���دى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية وت�ست���ت �نتباههم �لذى ظهر على وجه 
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�خل�سو����س �أثناء �لتعرف على �لأع���د�د و�لكلمات و�لرموز و�ل�سور. لذ� ميكن ت�سبيه 
ذ�ك���رة �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية وذ�ك���رة �لأطفال �لعادي���ني بجهازين كمبيوتر 
لهم���ا نف�س �ملكون���ات �لد�خلية ونف�س �لرب�مج �ملدونة عليهم���ا، ولكن �أحدهما ميتلك 
معال���ج مركزي Processor �أ�سرع زمنيا من �لآخر، فاإذ� قمنا بتوجيه بع�س �لأو�مر 
لك���ال �جلهازي���ن ف���اإن �لكمبيوتر �لأبطاأ �سرع���ة زمنية �سوف يقوم ب���اأد�ء �ملهام �مل�سندة 
�إلي���ه مث���ل �لكمبيوت���ر �لأك���ر �سرع���ة زمني���ة ولكن ب�س���ورة �أبط���اأ، وعلى ه���ذ� فيمكن 
متثي���ل �لكمبيوتر �لأ�سرع زمنيا بذ�كرة �لأطف���ال �لعاديني، و�لكمبيوتر �لأبطاأ زمنيا 
بذ�ك���رة �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، له���ذ� قد يعان���ى �لأطفال �ملتخلف���ون عقليا 
م���ن ب���طء عام فى جتهي���ز �ملعلومات، ولعل ذل���ك �أحد �لأ�سباب ف���ى �نخفا�س م�ستوى 
�أد�ئه���م ف���ى �ست���ى �ملهار�ت، وق���د �ت�سح بالفع���ل �أن هناك عالقة موجب���ة بني �لقدر�ت 
�لعقلي���ة وبني جتهيز �ملعلوم���ات مما يظهر �لفروق �لفردية فى �لأد�ء �لعقلى �ملعرفى 
ب���ني �لعادي���ني وذوي �لإعاقة �لفكرية )وليد خليفة، 2006: 50(، وب�سكل �إجمايل هذه 
�لنتائج كفيلة لت�سجيع �لباحثني للبحث يف جمال �لتخلف �لعقلى ل�سعوبة فهم عامل 
�لإعاق���ة ووجود مفاجاآت علمي���ة غر متوقعة من جانب وكمدخل دينى و�أن�ساين من 
جان���ب �آخر، ومن خ���الل �لنتائج �لتي �سبق عر�سها وتف�سره���ا يت�سح فعالية وتاأثر 
�لربنام���ج �لتدريب���ي لتنمية مهار�ت م���ا ور�ء �لذ�كرة �مل�ستخ���دم يف �لبحث �حلايل يف 
حت�س���ني عمليات �لذ�ك���رة و�لتح�سيل �لدر��سي لدى �لتالمي���ذ منخف�سي �لتح�سيل 

وذوي �لإعاقة �لفكرية. 

تو�سيات البحث:
يف �س���وء �إج���ر�ء�ت �لبح���ث �حلايل، وما تو�سل���ت �إليه �لباحثة م���ن نتائج، وما 
قدمت���ه م���ن تف�سر�ت، وم���ا لم�سته م���ن �سعوبات و�جهته���ا خالل تطبي���ق �إجر�ء�ت 
�لبح���ث، فاإنه���ا تق���رتح بع�س �لتو�سي���ات �لرتبوية يف جمال �لهتم���ام بالأطفال ذوي 

�لإعاقة �لفكرية �خلفيفة.
توعية �لتالميذ منخف�سي �لتح�سيل وذوي �لإعاقة �لفكرية باأهمية مكونات ( 1)

مه���ار�ت ما ور�ء �لذ�ك���رة يف حت�سني عمليات �لذ�ك���رة و�لتح�سيل �لدر��سي يف 
جميع �ملجالت على ح�سب �إمكاناتهم وقدر�تهم. 

�س���رورة �لهتم���ام مبكون���ات وعملي���ات م���ا ور�ء �لذ�ك���رة عن���د و�س���ع �ملناه���ج ( 2)
و�ملق���رر�ت �لدر��سي���ة مب�سارك���ة علم���اء علم �لنف����س �لرتب���وي و�ملناهج وطرق 
�لتدري����س مل���ا له���ا من تاأثر ق���وى وفعال يف حت�س���ني مهار�ت م���ا ور�ء �لذ�كرة 
وعملي���ات �لذ�كرة و�لتح�سيل �لدر��سي للتالميذ منخف�سي �لتح�سيل وذوي 

�لإعاقة �لفكرية. 
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عق���د دور�ت للمعلم���ني يف مرحل���ة �لتعلي���م �لبتد�ئ���ي للتدري���ب عل���ى كيفي���ة ( 3)
تدري����س �ملق���رر�ت �لدر��سي���ة با�ستخ���د�م تعليم���ات ومكون���ات مه���ار�ت م���ا ور�ء 
�إمكان���ات وق���در�ت �لتالمي���ذ منخف�س���ي �لتح�سي���ل وذوي  لت���الءم  �لذ�ك���رة 

�لإعاقة �لفكرية. 
�لهتم���ام بتدري���ب �لتالمي���ذ منخف�س���ي �لتح�سي���ل وذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة ( 4)

عل���ى ��ستخد�م ��سرت�تيجيات �لذ�كرة �ملنا�سبة للمعلومات �ملقدمة �إليهم حتى 
يتمكنو� من حفظ وتذكر �ملعلومات ب�سهولة على ح�سب �إمكاناتهم وقدر�تهم. 

تدري���ب �لتالمي���ذ منخف�س���ي �لتح�سي���ل وذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة على كيفية ( 5)
تطبي���ق تعليم���ات ومكون���ات مه���ار�ت م���ا ور�ء �لذ�ك���رة �أثن���اء �ل�ستذك���ار حتى 
يتمكن���و� م���ن ت�سف���ر وتخزي���ن وجتهي���ز �ملعلوم���ات بكف���اءة وجن���اح وبالت���ايل 

��سرتجاعها ب�سهولة عند �حلاجة �إليها على ح�سب �إمكاناتهم وقدر�تهم. 

البحوث املقرتحة:
عل���ى ( 1) �لذ�ك���رة  ور�ء  م���ا  ومه���ار�ت  �ملعلوم���ات  ��سرت�تيجي���ات جتهي���ز  تفاع���ل 

�لتح�سيل �لدر��سي لدى ذوي �لإعاقة �لفكرية �خلفيفة.
�أث���ر برنامج تدريب���ي ملهار�ت م���ا ور�ء �لذ�كرة يف �لذ�ك���رة �لعاملة و�لتح�سيل ( 2)

�لفكري���ة  �لإعاق���ة  وذوي  �لتح�سي���ل  منخف�س���ي  �لتالمي���ذ  ل���دى  �لدر��س���ي 
�خلفيفة.

�أث���ر برنامج تدريبي ملهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة با�ستخد�م �لكمبيوتر فى حت�سني ( 3)
�لعملي���ات �ملعرفي���ة �لأ�سا�سي���ة ل���دى �لتالمي���ذ منخف�س���ي �لتح�سي���ل وذوي 

�لإعاقة �لفكرية �خلفيفة.
�لتذك���ر ( 4) مع���دل  �لذ�ك���رة يف  ور�ء  م���ا  مله���ار�ت  تدريب���ي  برنام���ج  �أث���ر  در��س���ة 

و��سرت�تيجي���ات جتهيز �ملعلومات لدى �لتالمي���ذ منخف�سي �لتح�سيل وذوي 
�لإعاقة �لفكرية �خلفيفة.

فعالية �لتدريب على مهار�ت ما ور�ء �لذ�كرة با�ستخد�م �لكمبيوتر يف حت�سني ( 5)
�لعملي���ات �لريا�سي���ة ل���دى �لتالمي���ذ منخف�س���ي �لتح�سي���ل وذوي �لإعاق���ة 

�لفكرية �خلفيفة.
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