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          �لأ�سماء مت ترتيبها �أبجدًيا. 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�س���لة بالرتبية �خلا�س���ة، و�لتي مل ي�سبق ن�سرها �أو 

تقييمها يف جهة �أخرى.
ُتعربرِّ �لأعمال �لتي تن�س���رها �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 نخبة م���ن �لأ�س���اتذة �ملخت�س���ني يف مو�س���وعات 
هذه �لبحوث.

لهيئ���ة �لتحري���ر �حل���ق يف حتدي���د �أولوي���ات �لن�س���ر . 4
لالأبح���اث �ملقدمة للمجلة ح�س���ب معايريها، وترتب 
�لبحوث و�لدر��س���ات 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 غري 
مقدم للن�س���ر، ولن يقدم للن�سر يف وجهة �أخرى حتى 

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

�إلكرتوني���اً، دون �إذن كتاب���ي م���ن رئي����س هيئة حترير 
�ملجلة وبعد مرور �س���نة على �لأقل من تاريخ �س���دور 

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

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

يعط���ي �لباحث )�لباحثون( ن�س���خة 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 ملكية �لن�س���ر 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�س���فحة  �أ�س���فل  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 بالعمل �ملر�س���ل للن�س���ر بيان يت�س���من ��س���م �لباحث . 4

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

ب - قواعد الكتابة:

ال�سفحات واخلطوط: 

يكون مقا�س �ل�س���فحة A4، �أن تكون م�س���احة �لكتابة على . 1
�لورق مبقا�س 12 × 19 �سم.

كتاب���ة م���ن �لبح���ث بخ���ط Traditional Arabic مقا����س . 2
)16(، �مل�س���افة مف���ردة ب���ني �ل�س���طور، 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�س���تخل�س �لعرب���ي بنف����س خط �مل���ن مقا�س )12( . 4

 Times New Roman وكتابة �مل�س���تخل�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�س���فحة، و�أل 
ينق�س���م �جلدول على �س���فحتني �أو �أكرث ، وميكن ت�س���غري 

حجم خط �جلدول �إىل مقا�س )9( �إذ� لزم �لأمر.
كل �ل�س���ور و�لر�س���وم �لتو�س���يحية 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�س���تخد�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 غريها.

�أ�س���فل . 8 منت�س���ف  يف  �لبح���ث  ل�س���فحات  �لرتقي���م  يك���ون 
�ل�س���فحة، �بتد�ًء من �س���فحة �مللخ�س �لعربي ثم �مللخ�س 
�لإجنلي���زي، وحت���ى �آخ���ر �س���فحة م���ن �س���فحات �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 �لبحوث و�لدر��س���ات مكتوبة عل���ى �لكمبيوتر . 1
و�ح���دة  ون�س���خة  ورقي���ة،  ن�س���خة   )2( ع���دد  م���ن 
�إلكرتوني���ة عل���ى CD با�س���م رئي����س حتري���ر جمل���ة 

�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.
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حمتـــــويـــــات العـــــدد

الفروق يف درجة امتالك ا�س�رتاتيجيات التعلم املنظم ذاتًيا بني الطلبة ذوو �س�عوبات 
التعلم يف �سفوف الدمج واأقرانهم غري املدموجني .

د. فوزي عبداللطيف الدوخي
Doi: 10.12816/ 0023037

1

فعالية الإر�ساد الرتبوي يف اإدارة ال�سجر لدى طالب اجلامعة املتفوقني درا�سًيا  .

د. اآمال اإبراهيم الفقي 
Doi: 10.12816/ 0023038

50

فعالي�ة برنامج اإر�س�ادي قائ�م على ا�س�رتاتيجية الق�س��س الجتماعي�ة لتنمية الثقة 
بالنف�س واأثره على خف�س التلعثم لدى اأطفال املرحلة البتدائية  .

د. �صحر زيدان زيان
Doi: 10.12816/ 0023039

106

فعالي�ة برنام�ج تدريبي قائم على منوذج جراي للق�س��س الجتماعية يف حت�س�ني بع�س 
امله�ارات الجتماعية وتعديل �س�لوكيات التح�دي لدى الأطفال ذوى ا�س�طراب التوحد 

مرتفعي الأداء .

د. �صايل ح�صن حبيب
Doi: 10.12816/ 0023040

180

م�س�توى كفاي�ات مر�س�د املوهوب�ني من وجه�ة نظر امل�س�رفني الرتبوي�ني واملعلمني 
مبدينة الطائف .

د. �صعيد على �صعيد الزهراين
Doi: 10.12816/ 0023041

215

طبيعة اللغة واعتاللتها .

د. عبد اهلل ال�صقر
Doi: 10.12816/ 0023042

254

فعالية برنامج تدريبي يف خف�س ا�س�طراب النطق واأثره على ال�س�لوك الن�س�حابى لدى 
الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية اخلفيفة .

د. مها �صربي اأحمد
Doi: 10.12816/ 0023043

277

ا�سطرابات النوم وعالقتها بامل�سكالت ال�سلوكية لدى ذوي العر�س داون  .

د. اأ�صرف حممد عبد احلميد دعب�س
Doi: 10.12816/ 0023044

346



الفروق فى درجة امتالك ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتًيا بني 
الطلبة ذوو �سعوبات التعلم فى �سفوف الدمج واأقرانهم 

غري املدموجني

د/ فوزي عبداللطيف الدوخي
اأ�ستاذ مناهج وطرق تدري�س ذوي الإعاقة امل�سارك

كلية الرتبية الأ�سا�سية - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
دولة الكويت





املجلد الرابع - العدد )15( اأبريل 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 3 

ملخ�ص البحث
��س���تهدف �لبح���ث �لتع���رف عل���ى درجة �مت���الك �لطلب���ة ذوو �س���عوبات �لتعلم 
ل�س���رت�تيجيات �لتعل���م �ملنظ���م ذ�تًيا، وم���ا �إذ� كانت تل���ك �لدرجة تتاأثر بن���وع �لتعليم 
�لذي يتلقونه �لطلبة )مدمج - غري مدمج(، كما هدف بحث �أثر جن�س �لطالب على 
درجة �متالك تلك �ل�س���رت�تيجيات. وتكونت عينة �لبحث من )372( طالب وطالبة 
من ذوي �س���عوبات �لتعلم �مل�س���جلني يف ك�س���وف �إد�رة �لرتبية �خلا�سة للعام �لدر��سي 
2014-2015م، )179( مدجمني و )193( غري مدجمني مت �سحبهم بطريقة ع�سو�ئية 
م���ن مد�ر����س �لتابع���ة ملركز تقومي وتعلي���م �لطفل و �ملعرف���ة �لنموذجي���ة و�آفاق. وقد 
 self-regulation of learning س���تخدم �لباحث مقيا�س �لتنظيم �لذ�تي للتعلم��
م���ن �إع���د�د ب���وردي )Purdie(، وتعري���ب �أحم���د )2007( للبيئة �لعربي���ة، حيث تكون 
�ملقيا����س يف �س���ورته �لنهائي���ة بع���د باإج���ر�ء تعديالت لغوي���ة على بع�س بن���ود �ملقيا�س 
لتك���ون �أك���رث منا�س���بة للبيئ���ة �لكويتية م���ن )28( بنًد� ت�س���كل �أربعة �أبعاد، هي: و�س���ع 
�له���دف و�لتخطي���ط، و�لحتفاظ بال�س���جالت و�ملر�قبة، و�لت�س���ميع و�حلفظ، وطلب 
�مل�ساعدة �لجتماعية. وقد خل�ست نتائج �لبحث �إىل �أن �متالك �لطلبة ذوو �سعوبات 
�لتعلم ب�سكل عام �سو�ء �ملدجمني وغري �ملدجمني ل�سرت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا 
كان �س���عيًفا يف جميع �لبعاد ويف �لدرجة �لكلية. كما �ت�س���ح �أن �لطلبة ذوو �س���عوبات 
�لتعلم يف نظام �لتعليم �ملدمج ميتلكون ��سرت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا ب�سكل �أكرب 
من �أقر�نهم �لطلبة ذوو �س���عوبات �لتعلم يف نظام �لتعليم غري �ملدمج. بالإ�س���افة �إىل 
�أن �لطلب���ة ذوو �س���عوبات �لتعل���م �لذكور �أك���رث �متالكا ل�س���رت�تيجيات �لتعلم �ملنظم 

ذ�تًيا من �أقر�نهم �لطالبات ذوو �سعوبات �لتعلم.

الكلمات املفتاحية: �سعوبات �لتعلم – نظام �لتعليم �ملدمج – �لتعليم �ملنظم ذ�تًيا 
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The differences in intensity of the strategies of self-
regulation learning among the integrated and non-

integrated students with learning disabilities 

Dr. Fawzi A. Aldoukhi 
Associate Professor in Curriculum and Instruction of the 

Special Education College of Basic Education - Kuwait
 

This study is intended to find out the intensity of learning 
disabilities among the students who follow the strategies of self-
regulation learning; and whether the intensity is affected by the 
education type they receive (integrated – non-integrated). The purpose 
of this study is also aimed to discuss the impact of student›s gender 
on the degree of those strategies. The study sample were consisted 
of 372 students having learning disabilities, enrolled in Special 
Education Department, Ministry of Education, in Kuwait during the 
academic year 2014-2015. Among these students 179 were integrated 
and 193 were not-integrated. The sample were taken randomly from 
of the Center for Child Evaluation & Teaching, Al-Marefa Education 
Schools Company and Afak Schools.The researcher has used the 
self-regulation of learning measure prepared by Purdie, which 
was converted and translated into Arabic by Ahmad in 2007. The 
self-regulation of learning measure consisted of 28 items had been 
distributed to four dimensions: goal setting and planning, Record-
keeping and monitoring, recitations and conservation, request social 
assistance. The results of the study showed that the students with 
learning disabilities in general (integrated – non-integrated) have 
a weak strategies of self-regulation learning in all its dimensions 
and in the total score of the strategies. The results also showed that 
the students with learning disabilities in the integrated education 
system have built-in strategies of self-regulation learning more than 
their peers in the non-integrated education system. In addition, the 



املجلد الرابع - العدد )15( اأبريل 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 5 

male students with learning disabilities were more equipped with 
self-regulation of learning strategies than the female students with 
learning disabilities.

Key words: Learning Disabilities - Integrated Education System - 
Self-regulation of Learning Strategies
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مقدمة البحث:
ي���رى علم���اء �لرتبي���ة �ملعا�س���رين �أن �لعملي���ة �لتعليمية لي�س عملية تو�س���يل 
و�كت�س���اب للمعلومات من �ملعلم �إىل �لطالب كما كانت يف �ل�س���ابق؛ بل �أ�سبحت عملية 
فاعلة يكون للمتعلم فيها �لدور �لرئي�س يف بناء �ملعلومة و�ملهارة لنف�سه؛ مما ي�سهم يف 
حت�سني م�ستوى �لتح�سيل �لعلمي لديه و�سقله ليكون تعلًما ذو معنى ي�ستفيد منه يف 
حيات���ه �لعلمي���ة و�لعملية. وعليه، فاإن دور �ملعلم يف هذ� �لنوع من �لتعليم يختلف عن 
دوره يف �لتعليم �لتقليدي �ملح�سور يف نقل �ملعلومة �إىل �لطالب؛ فالعملية �لتعليمية 
�حلديثة قد �أوجدت �ل�سر�كة بني �لطالب و�ملتعلم بحيث يكون للطالب دور رئي�س يف 
تعلمه �لذ�تي ويكون دور �ملعلم يف تقدمي �مل�س���اعدة �لأكادميية له متى ما �حتاج. وقد 
�أوىل �لباحثون و�ملهتمون يف �لعملية �لتعليمية �أهمية كربى ل�سرت�تيجيات �لتنظيم 
�لذ�ت���ي للتعل���م وتنمي���ة مه���ار�ت �ملتعلم لتنظيم تعلم���ه ذ�تًيا. حيث يعود �لف�س���ل �إىل 
بندور� Bandura يف �لتاأكيد على عمليات �لتنظيم �لذ�تي لدى �ملتعلمني من خالل 
نظريت���ه يف �لتعل���م �ملعريف �لجتماع���ي، و�لتي �أكد من خاللها �أن �ملتعلم ي�س���تطيع �أن 
ي�سبط ويكيف �سلوكه بناء على �عتقاد�ته وت�سور�ته حول �لنتائج �لتي �سوف ترتتب 
عل���ى �س���لوكه، و�أن عملي���ات �لتنظيم �لذ�تي �لتي يقوم بها �ل�س���خ�س ت�س���هم يف �إحد�ث 

�لتغري�ت �لتي حتدث على �ل�سلوك.

ي�س���ري �لتعل���م �ملنظ���م ذ�تًي���ا �إىل �لعملي���ة �لت���ي يق���وم فيه���ا �لطال���ب بتن�س���يط 
معارفه و�س���لوكياته وعو�طفه ب�س���كل منظم نحو حتقيق �أهد�فه حيث عرف زميرمان 
(Zimmerman, 1989) �لتعل���م �ملنظ���م ذ�تًي���ا باأن���ه: “�لدرج���ة �لت���ي يك���ون فيه���ا 
�لأف���ر�د م�س���اركني �إيجابيني م���ن �لناحية �ل�س���لوكية و�لد�فعية وم���ا ور�ء �ملعرفية يف 
 (Bergin, Reilly, and عملية تعلمهم”. ويعرف كل من بريجن ور�يلي وتر�ينور
(Traynor,2005 �لتعل���م �ملنظ���م ذ�تًي���ا باأن���ه: »�لدرجة �لتي يك���ون عندها �ملتعلمون 
ن�س���طني يف �س���لوكهم ود�فعيته���م خالل �لتعل���م �لأكادميي �خلا�س بهم«. فيما ي�س���ري 
ماك ورتر (McWhorter, 2008) �إىل �أن �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا هو: »م�س���توى ي�سبح 
عن���ده ل���دى �لطلب���ة د�فعي���ة للتعل���م وميتلك���ون ��س���رت�تيجيات متكنه���م م���ن حتقيق 
�أهد�ف �لتعلم«. يف حني يعرف هبمبينوتي (Bembenutty, 2006) باأنه: »�لعملية 
�لتي ي�سع من خاللها �ملتعلم �أهد�ًفا، وير�قب تعلمه، وينظمه، ويتحكم فيه”. ويوؤكد 
ج���ني (Chen,2002) �أن �لتعل���م �ملنظم ذ�تًيا هو: “عملية يقوم فيها �ملتعلم بتحويل 
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قدر�ته �خلا�س���ة �إىل مهار�ت �أكادميية، ويتطلب �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا �لتعلم من خالل 
��س���تخد�م �لأه���د�ف �ملعرفي���ة، و�إد�رة �لوق���ت، و�لتنظي���م �لجتماعي، لتح�س���ني نو�جت 
�لتعل���م” .وي�س���ري روهوت���ي (Ruohotie, 2002) �إىل �أن �لتعلم �ملنظ���م ذ�تًيا يتمثل 
يف: “عملية توليد �لأفكار وحتويل �مل�ساعر و�لأفعال من خالل �لتخطيط �لذ�تي لها 
لتحقي���ق �أه���د�ف �لتعل���م”. �أما مهيوب ف���رتى �إىل �أن �ملتعلم���ني ذوي �لتنظيم �لذ�تي 
��س���رت�تيجيون؛ لأنه���م ي�س���تخدمون �لعدي���د م���ن ��س���رت�تيجيات �لتعل���م ويفهم���ون 
�آثاره���ا، وميتلك���ون ر�س���يًد� منها من خ���الل �لتخطيط و�ملر�قبة �لت���ي ُتفعل �لعالقة 
ب���ني �ملعرف���ة �جلدي���دة و�خلربة �ل�س���ابقة م���ن �أجل حتقيق �أه���د�ف �مله���ام �لأكادميية        

)يف �سليمون،2003(

ويوؤك���د م�س���لدين (Missildine, 2004) عل���ى �أن �لتعلم �ملنظ���م ذ�تًيا يحدد 
�لتفاع���ل ب���ني �لعملي���ات �ل�سخ�س���ية و�ل�س���لوكية و�لبيئي���ة لتحقي���ق �أه���د�ف معين���ة، 
ويه���دف �إىل تقدمي و�س���ف ل�س���بب وكيفية �ختي���ار �لعمليات �ملنظمة ذ�تًي���ا، وكذ� بناء 
�ل�س���تجابات نتيجة ��س���تخد�م ��س���رت�تيجيات معين���ة، ويهتم بالرتكي���ز على ما يدفع 
�ملتعلمون ل�س���تخد�م �لتنظيم �لذ�تي، وحتديد �لعمليات �لتي ي�ستخدمونها لتحقيق 

�لوعي و�لإدر�ك وحتقيق �ملهام و�لأهد�ف �لأكادميية.

م�سكلة البحث:
�أن ��س���رت�تيجيات �لتعل���م �ملنظ���م ذ�تًيا كان له���ا �أثًر� كبرًي� يف زيادة �لتح�س���يل 
�لدر��سي لدى �لطلبة وترتيب عملية �لتعلم لديهم، وقد برز ذلك و��سًحا من خالل 
�لأدب �ل�س���ابق له���ذ� �ملو�س���وع، وملا كان �لطلبة ذوو �س���عوبات �لتعلم �أح���د �لفئات �لتي 
تع���اين ب�س���كل كبري م���ن تعلم �ملهار�ت وع���دم قدرتهم على تنظيم �أنف�س���هم يف �لعملية 
�لتعليم���ة؛ ف���اإن �لرتكيز على �مت���الك هوؤلء �لطلب���ة ملهار�ت و��س���رت�تيجيات �لتعلم 
�ملنظم ذ�تًيا ي�س���بح �أمر� غاية يف �لأهمية لهم، ملا لهذه �ملهار�ت و�ل�س���رت�تيجيات من 
�آلي���ات لتعوي���د �لطالب على تنظيم تعلمه���م �لذ�تي. �أن �لطلبة ذوو �س���عوبات �لتعلم 
يف عادة ما يدر�س���ون وفق نظامني للتعليم �أحدهما تعلم مدمج ويتم من خالله دمج 
�لطلبة ذوو �سعوبات �لتعلم مع �لعاديني يف �سفوف �لتعليم �لعام حيث يدر�س �أولئك 
�لطلب���ة وف���ق ��س���رت�تيجيات �لرتبي���ة �خلا�س���ة، و�لث���اين نظ���ام �لتعلي���م غ���ري �ملدمج 
و�ل���ذي يت���م م���ن خالله ع���زل �لطلبة ذوو �س���عوبات �لتعل���م عن �لطلب���ة �لعاديني كل 
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يف �س���ف منع���زل، كل نظ���ام له �س���لبيات و�إيجابيات���ه و�أن كان �لتوجه �لعامل���ي �ألن نحو 
دمج �لفئات �لرتبية �خلا�س���ة مع �لعاديني يف �س���فوف �لتعليم �لعام. لذ�، فاإن �لبحث 
�حلايل يحاول �أن تبحث مدى �متالك �لطلبة ذوو �س���عوبات �لتعلم ل�س���رت�تيجيات 
�لتعلم �ملنظم ذ�تًيا، وما �إذ� كانت درجة �متالك �ل�سرت�تيجيات تختلف باختالف نوع 

�لتعليم �لذي يتلقاه �لطلبة ذوو �سعوبات �لتعلم وجن�سهم.
وهكذ� يحاول �لبحث �لإجابة على �لأ�سئلة �لتالية:

م���ا درج���ة �متالك �لطلبة ذوو �س���عوبات �لتعلم ل�س���رت�تيجيات �لتعلم �ملنظم 1 ))
ذ�تًيا؟

هل توجد فروق د�لة �إح�س���ائيا يف درجة �متالك ��س���رت�تيجيات �لتعلم �ملنظم 1 ))
ذ�تًيا بني �لطلبة ذوي �سعوبات �لتعلم �ملدجمني وغري �ملدجمني؟

ه���ل تختلف �لف���روق يف درجة �متالك ��س���رت�تيجيات �لتعلم �ملنظ���م ذ�تًيا بني 1 ))
�لطلبة ذوي �سعوبات �لتعلم �ملدجمني وغري �ملدجمني باختالف �جلن�س؟

اأهداف البحث:
�سعي �لبحث �حلايل نحو حتقيق �لأهد�ف �لتالية:

�لتع���رف عل���ى درج���ة �مت���الك �لطلب���ة ذوو �س���عوبات �لتعلم ل�س���رت�تيجيات 1 ))
�لتعلم �ملنظم ذ�تًيا.

�لتع���رف عل���ى م���ا �إذ� كان���ت تل���ك �لدرجة تتاأث���ر بن���وع �لتعليم �ل���ذي يتلقونه 1 ))
�لطلبة )مدجمني - غري مدجمني(

بح���ث �أث���ر جن����س �لطالب عل���ى درجة �مت���الك ��س���رت�تيجيات �لتعل���م �ملنظم 1 ))
ذ�تًيا.

اأهمية البحث:
تكمن �أهمية �لبحث يف ما يلي

�لوقوف على درجة �متالك ذوو �سعوبات �لتعلم ل�سرت�تيجيات �لتعلم �ملنظم 1 ))
ذ�تًيا؛ مما يتيح معرفة �أكرب مبا متتلكه تلك �لفئة من خ�سائ�س وقدر�ت.

�لتعرف على مدى �أ�سهام �أنظمة �لتعلم �ملدموجة وغري �ملدموجة للطلبة ذوو 1 ))
�سعوبات �لتعلم يف تزويدهم مبهار�ت و��سرت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا.
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مله���ار�ت 1 )) �لتعل���م  �س���عوبات  ذوو  �لط���الب  �مت���الك  �أهمي���ة  عل���ى  �لرتكي���ز 
و��سرت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا.

�إث���ر�ء �ملكتب���ة �لعربي���ة بدر��س���ات ترب���ط �لعالق���ة ب���ني �لتعل���م �ملنظ���م ذ�تًي���ا 1 ))
و�سعوبات �لتعلم مما يفتح �ملجال للمزيد من �لدر��سات يف هذ� �ل�ساأن.

م�سطلحات البحث:
التعلم املنظم ذاتًيا:

ي�س���ري �لتعل���م �ملنظم ذ�تًي���ا Self Regulated Learning �إىل �لعملية �لتي 
يقوم فيها �لطالب بتن�س���يط معارفه و�س���لوكياته وعو�طفه ب�س���كل منظم نحو حتقيق 
�أهد�ف���ه، حي���ث ع���رف زمرم���ان Zimmerman (1989) �لتعل���م �ملنظ���م ذ�تًي���ا باأن���ه 
�لدرجة �لتي يكون فيها �لأفر�د م�ساركني �إيجابيني من �لناحية �ل�سلوكية و�لد�فعية 
وم���ا ور�ء �ملعرفي���ة يف تعلمه���م. كم���ا عرف���ه �س���ني Shin (1997) �لتعلم �ملنظ���م ذ�تًيا 
باأنه �لعملية �لتي تزيد من �مل�س���اركة �لفعالة للطالب يف تعلمهم با�س���تخد�م �أ�س���اليب 
 (Zimmerman, 1989; متنوع���ة، �أو مه���ار�ت منظم���ة ود�ف���ع م�س���تمر لأهد�فه���م

Shin, 1997)

�سعوبات التعلم:
هم �أولئك �لطلبة �لذين يظهر لديهم ��سطر�ب ناجت عن �أ�سباب ف�سيولوجية 
وظيفي���ة ب�س���بب خل���ل وظيف���ي يف �لأع�س���اب و�لدم���اغ، ويوؤث���ر ه���ذ� �ل�س���طر�ب على 
قدر�تهم �لعقلية وهو ما ينعك�س �س���لًبا على حت�س���يلهم �لأكادميي يف جمالت مهار�ت 
�لق���ر�ءة و�لكتاب���ة و�لتهجئ���ة و�ملهار�ت �لعددية، ول يرجع �ل�س���بب يف ذل���ك �إىل �إعاقة 
عقلية، �أو ح�س���ية مع مالحظة �لتباين بني �لقدرة �لعقلية للفرد و�إجنازه �لأكادميي 

)عبد�حلميد، 2013(.

الطلبة ذوو �سعوبات التعلم املدموجني يف �سفوف التعليم العام:
ي�س���ري مفه���وم �لدمج لذوو �س���عوبات �لتعلم �إىل تعليم ه���ذه �لفئة يف مد�ر�س 
�لتعليم �لعام مع �أقر�نهم �لعاديني و�إعد�دهم للعمل يف �ملجتمع مع �لعاديني. ويعرف 
كوفم���ان Kauffman �لدم���ج باأن���ه �أح���د �لجتاه���ات �حلديث���ة يف �لرتبية �خلا�س���ة، 
و�لذي ي�س���من و�س���ع �لطلبة ذوو �س���عوبات �لتعلم يف مد�ر�س �لتعليم �لعام مع �تخاذ 
كاف���ة �لج���ر�ء�ت �لت���ي ت�س���من ��س���تفادتهم م���ن �لرب�م���ج �لرتبوي���ة �ملقدم���ة يف هذه 
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�ملد�ر����س. كم���ا ي���رى م���ادن Madden و�س���النن Slanin �أن �لدمج يعنى �س���رورة �أن 
يق�س���ي �لطالب ذوو �س���عوبات �لتعلم �أطول وقت ممكن يف �س���فوف �لتعليم �لعام مع 

�أقر�نهم و�إمد�دهم باخلدمات �خلا�سة �إذ� لزم �لأمر )�لرو�سان، 2010(.

الطلبة ذوو �سعوبات التعلم غري املدموجني:
ي�س���ري مفهوم �لطلبة ذوو �س���عوبات �لتعلم غري �ملدجمني يف �س���فوف �لتعليم 
�لعام �إىل �أولئك �لطالب �لذين يدر�سون يف �سفوف خم�س�سة للطالب ذوو �سعوبات 
�لتعل���م �س���و�ء يف مد�ر����س عادي���ة و�و مد�ر����س خا�س���ة به���م، بحي���ث ل ي�س���رتك �أولئك 

�لطالب مع �لعاديني يف �لتعليم �لأكادميي نهائًيا )خ�سر، 2010(.

حمددات البحث:
�ملح���دد�ت �ملو�س���وعية: يتح���دد مو�س���وع �لبح���ث يف �لتعل���م �ملنظ���م ذ�تًيا لدى 1 ))

�لطلبة ذوي �سعوبات �لتعلم �ملدجمني وغري �ملدجمني
�ملح���دد�ت �لب�س���رية: �لطلب���ة و�لطالب���ات ذوو �س���عوبات �لتعل���م يف �ل�س���فوف 1 ))

�ملدجمة وغري �ملدجمة
�ملحدد�ت �ملكانية: مد�ر�س���ة �لرتبية �خلا�سة )ذوو �سعوبات �لتعلم( و�ملد�ر�س 1 ))

�لتي حتتوي على �سفوف �سعوبات تعلم يف دولة �لكويت.
�ملحدد�ت �لزمانية: �لعام �لدر��سي 2014 – 2015م.1 ))

االإطار النظري:
�إن �لتعل���م �ملنظ���م ذ�تًي���ا عملي���ة يتمك���ن م���ن خالله���ا �ملتعلم���ون م���ن مبا�س���رة 
وتوجي���ه ومر�قبة عملية �لتعلم �خلا�س بهم، فاملتعلمون �ملنظمون ذ�تًيا ي�س���تطيعون 
�إد�رة خ���رب�ت �لتعلم �خلا�س���ة بهم، كما �أنهم ي�س���رتكون يف خ�س���ائ�س ت���دل على �أنهم 

منظمون ذ�تًيا يف عملية �لتعلم، ومن تلك �خل�سائ�س:
حت�سيلهم م�ستويات مرتفعة فيما يتعلق بعملية �لتعلم، حيث يدرك �ملتعلمون 1 ))

�ملنظمون �لكثري من �ل�سرت�تيجيات �لتي ت�سهم يف �إجناز �ملهام �لدر��سية.
حتديدهم لالأهد�ف مع �إيجاد �لدو�فع لتحقيق تلك �لأهد�ف.1 ))
مر�قبتهم لعملية �لتعلم مع وجود تغذية ر�جعة حول عملية �لتعلم.1 ))
مرونته���م �مل�س���تمرة لتعديل �س���لوكيات �لتعل���م وفًقا ملا تتطلب���ه �ملهام وظروف 1 ))

.(Wotlers, 1996) لتعلم�



املجلد الرابع - العدد )15( اأبريل 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 11 

كم���ا ي���وؤدي �لتعل���م �ملنظ���م ذ�تًيا على حت�س���ني ��س���رت�تيجيات م���ا ور�ء �ملعرفة، 
ويوفر للمعلمني منحى تدري�س���ًيا مرًنا يعمل على تلبية �حتياجات �لطلبة، وقد ثبت 
�أن �لتعل���م �ملنظ���م ذ�تًي���ا فع���ال يف تعليم حمت���وى مهار�ت م���ا ور�ء �ملعرفة ذ�ت �ل�س���لة 
للطلبة عرب جمموعة متنوعة من �ملجالت مبا يف ذلك �لريا�سيات و�لقر�ءة و�لكتابة 

.(Graham & Harris, 2003)

وي���رى ب���وردي فيم���ا �أورد �أحمد )2007( �مل�س���ار �إلي���ه يف �أن �لتعل���م �ملنظم ذ�تًيا 
يت�سمن �أربعة مكونات هي:

�له���دف و�لتخطي���ط:(Goal Setting and Planning) ويتمث���ل 1 )) و�س���ع 
بقدرة �لطالب على و�س���ع �أهد�ف عامة، و�أخرى خا�س���ة، و�لتخطيط لها وفق 

جدول زمني حمدد، و�لقيام بالأن�سطة �ملرتبطة بتحقيق تلك �لأهد�ف.
(( 1 (Keeping Records and Monitoring):لحتفاظ بال�س���جالت و�ملر�قب���ة�

وتتمث���ل بق���درة �لطال���ب عل���ى مر�قب���ة �لن�س���اطات �لت���ي يق���وم به���ا لتحقي���ق 
�لأهد�ف، وت�سجيلها، وت�سجيل �لنتائج �لتي يتو�سل �إليها.

�لت�س���ميع و�حلف���ظ:(Rehearsing and Memorizing) ويتمث���ل بق���درة 1 ))
�لطالب على حفظ �ملادة عن طريق ت�سميعها ب�سورة جهرية، �أو �سامتة.

طل���ب �مل�س���اعدة �لجتماعي���ة :(Seeking Social Assistance) ويتمث���ل 1 ))
بلجوء �لطالب �إىل �أحد �أفر�د �لأ�س���رة، �أو �ملعلمني، �أو �لزمالء للح�س���ول على 

�مل�ساعدة يف فهم �ملادة �لتعليمية، �أو �أد�ء �لو�جبات.

�أما كلريي (Cleary, 2006) فيق�س���م مكونات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا �إىل ثالثة 
�أق�سام هي:

(( 1 (Managing Learning Environment �إد�رة بيئ���ة �لتعل���م و�ل�س���لوك 
(and Behavior: ويتمثل برتتيب �لطلبة و�لبيئة �ملادية و�ملو�د �لدر��سية؛ 
لتعزي���ز �لتعل���م وكذلك �س���لوكهم من خ���الل ��س���تخد�م �إد�رة �لوقت وتخطيط 

�ل�سرت�تيجيات.
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(( 1 :(Seeking and Learning Information)لبح���ث ومعلوم���ات �لتعل���م�
ويتمث���ل بتعامل �لطلبة ب�س���كل مبا�س���ر و�أك���رث و�قعية مع �ملعلوم���ات �لعلمية. 
وب�س���كل �أك���رث حتدي���ًد�، يعم���ل على تقيي���م �ل�س���رت�تيجيات �لتي ي�س���تخدمها 
�لآخري���ن،  م���ن  عل���ى معلوم���ات  �أو �حل�س���ول  م���ا،  لتحدي���د موق���ع  �لطلب���ة 

و�ل�سرت�تيجيات �مل�ستخدمة يف �لتعلم.
(( 1 (Maladaptive Regulatory �لتكيف���ي  غ���ري  �لتنظيم���ي  �ل�س���لوك 

(Behavior: ويتمث���ل ه���ذ� �لعام���ل بقيا����س ��س���تخد�م �س���لوكيات تنظيمي���ة 
فعال���ة، يف ح���ني �أن �لبن���ود �لأخ���رى كانت تعبرًي� ع���ن مه���ار�ت �لإد�رة �لذ�تية 

غري �لقادرة على �لتاأقلم.

بناء التعلم املنظم ذاتًيا:
ين���درج حت���ت �لتعل���م �ملنظ���م ذ�تًي���ا �لكث���ري م���ن �لت�س���اوؤلت �لتي يق���وم �ملتعلم 
بالتفك���ري به���ا لتوجي���ه تعلم���ه وتفاعله م���ع �مله���ار�ت �ملر�د تعلمه���ا و�إتقانه���ا، ويف هذ� 
 (Zimmerman, 1998; Zimmerman, & Risemberg,ل�س���دد ذكر كل من�
(Zimmerman, & Kitsantas, 1997 ;1997 �لأ�سئلة �لتي ميكن �أن يفكر بها 
ويطرحها �ملتعلم على نف�س���ه لبلورة �س���كل �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا �لذي يرغب يف تنفيذه، 

وتتدرج هذه �لأ�سئلة كما يلي:

ال�سوؤال الأول: ملاذ� يجب �أن �أتعلم هذ�؟
يحف���ز هذ� �ل�س���وؤ�ل �ملتعل���م لتحديد دو�فع �لتعل���م لديه لتنظي���م تعلمه ذ�تًيا، 
فحت���ى يك���ون �ملتعل���م منظم���ا ذ�تًيا لبد ل���ه من �أن يكون ق���ادر� على �مل�س���اركة بفاعلية 

لتحديد دو�فع �لتعلم لديه و�لتتي حتفزه د�خليا للتعلم. 

ال�سوؤال الثاين: كيف ميكن �أن �أتعلم هذ�؟
يحدد هذ� �ل�سوؤ�ل �لطريقة، �أو �لأ�سلوب، �أو �ل�سرت�تيجية �لتعليمية �خلا�سة 
�لتي �سوف يتبعا �ملتعلم يف �لتنظيم �لذ�تي لتعلمه، ويجب هنا على �ملتعلم �أن يعي باأن 
له مطلق �حلرية لختيار �ل�سرت�تيجية �ملنا�سبة مبا يتنا�سب مع قدر�ته ومتطلبات 

�ملهمة �لتي يريد تعلمها. 



املجلد الرابع - العدد )15( اأبريل 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 13 

ال�سوؤال الثالث: متى وكم من �لوقت �أحتاج لتعلم هذ�؟
ي���رتك ه���ذ� �ل�س���وؤ�ل للمتعل���م حرية �ختي���ار وقت �لتعل���م و�مل���دة �لزمنية �لتي 
يحتاجها للتعلم، فكلما تقدم �ملتعلم يف م�س���توى �ل�س���ف �لدر��س���ي �أ�س���بح �أكرث قدرة 

على �ل�ستقاللية يف �لتنظيم و�لتحكم يف وقت �لتعلم من حيث �لزمان و�ملدة.

ال�سوؤال الرابع: ما �لذي يجب �أن �أتعلمه من هذ�؟
يرتب���ط هذ� �ل�س���وؤ�ل بقدرة �ملتعلم عل���ى �ختيار وحتديد �لأه���د�ف �لتي يريد 
�أن يتعلمه���ا، فلك���ي يكون �ملتعلم منظًم���ا ذ�تًيا ل بد �أن يكون قادر� على �ختيار وتعديل 

وتغيري وتكييف �أهد�فه مبا يتنا�سب مع متطلبات �لتعلم.

ال�سوؤال اخلام�س: �أين ميكن �أن �أتعلم هذ�؟ 
يحد هذ� �ل�سوؤ�ل �لبيئة �لتعليمية �ملنا�سبة لتعلم �ملهارة �ملطلوبة ويندرج حتت 
�لبيئ���ة كل م���ا يتعلق مبتطلبات �لتعلم من �أجهزة وو�س���ائل تعليمية و�أدو�ت م�س���اندة. 
وعلي���ة ي���رتك للمتعل���م يف ظ���ل �لتعلم �ملنظ���م ذ�تًيا �أن يق���وم باختيار وحتدي���د �لبيئة 

�لتعليمية �ملنا�سبة له. 

ال�سوؤال ال�ساد�س: مع من �سوف �أتعلم هذ�؟
يرتب���ط ه���ذ� �ل�س���وؤ�ل بوع���ي �ملتعل���م مب���دى �حلاج���ة �إىل �مل�س���اعدة �لتعليمية 
ونوعه���ا وم���ن �أي جه���ة يتلقاه���ا. �أن حتديد �ملتعل���م لأوج���ه �مل�س���اعدة �لتعليمية �لتي 
يحتاجها ومن �أين يح�س���ل عليها و�لرتتيب للح�س���ول عليهاي�ساعد �ملتعلم يف تنظيم 

نف�سه ذ�تًيا وبالتايل حتقيق �أهد�فه �لتعليمية.

ويو�س���ح �جل���دول �لت���ايل �ل���ذي و�س���عه (Jule, 2004, p. 221) بن���اء عل���ى 
 (Zimmerman, 1998; Zimmerman, &م���ن �لت���ي و�س���عها كل  �خلط���و�ت 
(Risemberg, 1997; Zimmerman, & Kitsantas, 1997 خط���و�ت بن���اء 
��سرت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا من خالل حتديد �أ�سئلة �لتفكري �مل�سبقة و�لتي يتم 
من خاللها بناء ��سرت�تيجية �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا ثم حتديد �لنتائج، �أو �ل�ستفادة من 

تطبيق تلك �ل�سرت�تيجية. 
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جدول )1(
خطوات بناء ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتًيا

نتائج تطبيق �لتعلم �ملنظم بناء �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا�أ�سئلة �لتفكري �مل�سبق�لت�سل�سل
ذ�تًيا

�إد�رة �لعمليات ما ور�ء �ملعرفيةحتديد �لدو�فع للتعلمملاذ� يجب �أن �أتعلم هذ�؟1

كيف ميكن �أن �أتعلم 2
توظيف �ل�سرت�تيجية يف حتديد ��سرت�تيجيات �لتعلمهذ�؟

حتقيق �لأهد�ف
متى وكم من �لوقت 3

تعلم �إد�رة �لوقتحتديد زمن وفرتة �لتعلم�أحتاج لتعلم هذ�؟

ما �لذي يجب �أن �أتعلمه 4
من هذ�؟

حتديد �لأهد�ف �لتي ينبغي 
�لتحقق من �لوعي بالذ�تتعلمها

حتديد �أماكن تعلم وحتقيق �أين ميكن �أن �أتعلم هذ�؟5
�إد�رة �لبيئة �ملحيطة�لأهد�ف

مع من �سوف �أتعلم هذ�؟6
حتديد �سكل �لتعلم فردي/
جماعي، مع معلم/بدون 

معلم

تعلم طلب �مل�ساعدة عند 
�حلاجة فقط

ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتًيا:
�أن �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا يتمثل با�س���تخد�م �ملتعلم ل�س���رت�تيجيات حمددة توؤدي 
به للو�سول �إىل درجة عالية من �لقدرة على توظيف خطو�ت ت�سل�سلية يتم تنظيمها 
ب�سكل ذ�تي لإد�رة تعلمه و�سلوكه بطريقة منظمة وخمطط لها؛ بالإ�سافة �إىل تنظيم 

�لبيئة �لتعليمية مما ي�ساعده على حتقيق �لأهد�ف �لتعليمية �لتي ي�سبو� لها. 

 (Pintrich and Degroot, 1990) وديج���روت  بنرتت����س  �أوج���ز  وق���د 
��سرت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا فيما يلي:

ال�س�رتاتيجية املعرفية: هي تلك �لطرق و�لأ�ساليب �لتي ي�ستخدمها �ملتعلم اأأ 
بهدف �أدر�ك �ملفاهيم و�ملعلومات �لتعليمية �جلديد وفهمها وتذكرها عن طريق 
ربطها مبا مت تعلمه يف �ل�سابق لتحقيق �لتكامل �ملعريف للمفاهيم و�ملعلومات.

ا�س�رتاتيجية التنظيم الذاتي: ت�سري هذه �ل�سرت�تيجية �إىل �لتنا�سق �جليد 	بأ 
و�لن�س���جام �ملت���و�زن و�لتو�فق �مل�س���تمر لأن�س���طة �ملتعلم �ملعرفية مبا ي�س���اعده 
على �ختيار �ملعلومات، وعمل رو�بط بني �ملعلومات �ملتعلمة، وتتمثل يف جتميع 

و�خت�سار و�نتفاء �لفكرة �لأ�سا�سية من �ملو�سوع. 
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 (Zimmerman,1989) و (Ruban, ويف در��س���تني منف�س���لتني ل���كل م���ن
عل���ى  �لتع���رف  �لباحث���ان  ح���اول   McCoach, McGuire, & Reis, 2003)
��سرت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا �لتي ي�ستخدمونها �ملتعلمون يف رفع وحت�سني �أد�وؤهم 
�لتح�س���يلي و�لأكادمي���ي، حيث وج���د �لباحث���ان �أن �ملتعلمني يف �ملد�ر�س ي�س���تخدمون 

�أكرث من ع�سرة �أنو�ع من ��سرت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا نوجزها بالتايل:
التقومي الذاتي: قيام �ملتعلم بتقييم وتقومي جودة ما يوؤديه من �أعمال. )مثال: أ )	

لقد تفح�ست كل ما قمت به حتى �أتاأكد من �أنني قمت به بالطريقة �ملثلى(.
التنظيم والتحويل: قيام �ملتعلم باإعادة ترتيب �ملو�د �لتعليمية ب�س���كل ي�س���اعده أ )	

على حت�سني تعلمه. )مثال: لقد و�سعت خمطًطا قبل �أن �أكتب ورقتي(.
حتديد الهدف والتخطيط: قيام �ملتعلم بو�سع �أهد�ف تعليمية، �أو �أهد�ف فرعية أ )	

و�لتخطي���ط م���ن �أج���ل تتاب���ع وتز�م���ن و��س���تكمال �لأن�س���طة �ملرتبط���ة بتل���ك 
�لأهد�ف

البح�ث ع�ن املعلومات: قي���ام �ملتعلم باجلهود �لت���ي يتطلبها لتاأمني ح�س���وله أ )	
على �ملعلومات �ملرتبطة باملهمة �مل�ستقبلة من �مل�سادر غري �لجتماعية.

الحتفاظ بال�سجالت واملراقبة: قيام �ملتعلم باجلهود من �أجل ت�سجيل �لأحد�ث أ )	
و�لنتائج.

البني�ة البيئية: قيام �ملتعلم باجلهد من �أج���ل تنظيم بيئة تعلمه جلعل تعلمه أ )	
�أكرث ي�سًر� و�سهولة وهذ� يت�سمن �إما تنظيًما لبيئة تعلمه �ملادية، �أو �لنف�سية.

مكاف�اأة ال�ذات: قيام �ملتعلم بتخي���ل �ملكافاأة، �أو �لعق���اب �ملرتتبني على جناحه، أ )	
�أو ف�سله.

الت�س�ميع والتذك�ر: قيام �ملتعل���م باجلهد من �أجل تذكر بع����س �ملو�د وذلك من أ )	
خالل ممار�سات �سريحة، �أو �سمنية.

البح�ث ع�ن الع�ون الجتماع�ي: قيام �ملتعل���م باجلهود �لت���ي يحتاجه���ا للتما�س أ )	
�لعون من �لأقر�ن و�ملدر�سني و�لر��سدين.

مراجع�ة ال�س�جالت: قي���ام �ملتعل���م باجله���ود �لت���ي يحتاجه���ا م���ن �أج���ل مر�جعة أ 1)	
�ملذكر�ت و�لختبار�ت و�لكتب �ملقررة.
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اأخرى: قيام �ملتعلم باأي �س���لوك تعليمي ن�س���اأ من قبل �لآخرين؛ مثل: �ملعلمني، أ ))	
�أو �لو�لدين، �أو عبار�ت لتقوية �لإر�دة، �أو خف�س �سلوك �لغ�س، �أو �أية تعبري�ت 
 (Ruban, McCoach, McGuire, & Reis,لفظية �أخرى غري و��سحة

2003; Zimmerman, 1989)

�سعوبات التعلم
مفهوم �سعوبات التعلم 

 Kirk بد�أ �لهتمام مبفهوم �سعوبات �لتعلم منذ عام 1963، عندما قدم كريك
م�سطلح �سعوبات �لتعلم Learning Disabilities لالإ�سارة �إىل �لأطفال �لذين ل 
ميكنهم �كت�ساب مهار�ت �للغة، ول ي�ستطيعون �لتعلم باأ�ساليب �لتدري�س �لعادية رغم 

�أنهم ل يعانون من �أي �إعاقات ح�سية )عبد �حلميد، 2013(. 

 (ACLD) ويعد تعريف �جلمعية �لأمريكية لالأطفال ذوي �س���عوبات �لتعلم
�أح���د �أه���م و�أ�س���هر �لتعريفات له���ذه �لفئة و�لذي ين����س على “�إن �لطفل ذ� �س���عوبات 
�لتعل���م ميل���ك قدر�ت عقلية منا�س���بة، وعمليات ح�س���ية منا�س���بة و��س���تقر�ًر� �نفعالًيا، 
�إل �أن لدي���ه ع���دًد� حم���دًد� م���ن �ل�س���عوبات �خلا�س���ة ب���الإدر�ك و�لتكام���ل، و�لعمليات 

�لتعبريية �لتي توؤثر ب�سدة على كفاءته يف �لتعلم” )عو�د، 2008(.

وتع���رف منظم���ة كاليفورني���ا ل�س���عوبات �لتعل���م �س���عوبات �لتعلم باأنه���ا �إعاقة 
خفي���ة ت�س���يب �لعدي���د م���ن �لطالب �لذين ع���ادة ما يك���ون ذكاوؤهم متو�س���ًطا، �أو فوق 
�ملتو�س���ط، ولكنهم ل ي�س���تطيعون مو��سلة حت�س���يلهم �لدر��سي؛ فالطالب من جميع 
�مل�س���تويات �لقت�س���ادية و�لجتماعية ميكن �أن يعانو� من نوع، �أو �أكرث من �س���عوبات 
�لتعل���م، وتقدر �لن�س���بة �لتقديرية للطالب ذوي �س���عوبات �لتعلم يف �ملجتمع بح�س���ب 

تعريف منظمة �لرتبية للمعاقني عام 1975 بني 5 - 20% )يف �لزيات، 1998(.

ويقدم عو�د يف �س���نة )1992( تعريًفا ل�س���عوبات �لتعلم، حيث يرى �أن �سعوبات 
�لتعل���م م�س���طلح ع���ام ي�س���نف جمموع���ة من �لتالمي���ذ يف �ل�س���ف �لدر��س���ي �لعادي، 
ا يف �لتح�سيل �لدر��سي عن نظر�ئهم �لعاديني، ومع �أنهم يتمتعون  يظهرون �نخفا�سً
بذكاء عادي، �أو فوق �ملتو�سط �إل �أنهم يظهرون �سعوبة يف �لعمليات �ملت�سلة بالتعلم: 
كالإدر�ك، �أو �لنتب���اه، �أو �لذ�ك���رة، �أو �لفه���م، �أو �لتفك���ري، �أو �لق���ر�ءة، �أو �لكتاب���ة، �أو 
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�لنط���ق، �أو �لتهج���ي، �أو �إج���ر�ء �لعملي���ات �حل�س���ابية، �أو يف �مله���ار�ت �ملت�س���لة ب���كل من 
�لعمليات �ل�س���ابقة، وي�س���تبعد منهم ذوو �لإعاقة �لعقلية، و�مل�سابون باأمر��س وعيوب 
�ل�سمع و�لب�سر، وذوو �لإعاقات �ملتعددة، و�مل�سطربون �نفعالًيا، حيث �أن �إعاقاتهم قد 

تكون �سبًبا لل�سعوبات �لتي يعانون منها )عو�د، 2008(.
م���ن خالل �لتعريفات �ل�س���ابقة يت�س���ح �أن ذوو �س���عوبات �لتعلم ي�س���رتكون يف 

�ملظاهر �لتالية: 
تبايٌن حاٌد بني درجة �لذكاء و�لتح�سيل �لدر��سي. 1 ))
خلل يف �لعمليات �لنف�سية �لأ�سا�سية �لتي ت�ساعد على �لتح�سيل �لدر��سي. 1 ))
 ل تك���ون �س���عوبات �لتعل���م عنده���م ب�س���بب �أي نوع م���ن �لإعاقات �حل�س���ية، �أو 1 ))

�لإعاقة �لفكرية، �أو �ل�سطر�بات �لنف�سية، �أو �لجتماعية، �أو ل�سوء �لظروف 
�لبيئية . 

اخل�سائ�س العامة ذوي �سعوبات التعلم:
يت�س���ف ذوو �س���عوبات �لتعل���م ع���ادة مبجموع���ة م���ن �ل�س���لوكيات، �أو �ملظاه���ر 
�لت���ي تتك���رر يف �لعدي���د م���ن �ملو�ق���ف �لتعليمي���ة و�لجتماعي���ة، و�لتي ميك���ن للمعلم، 
�أو �لأه���ل مالحظته���ا بدق���ة، م���ع �لعلم باأن ه���ذه �ل�س���فات ل جتتمع بال�س���رورة عند 
نف����س �لتلمي���ذ. وميك���ن �أن جنم���ل ه���ذه �ملظاه���ر و�ل�س���لوكيات يف م���ا ذك���ره كل م���ن                                                   
)خ�س���ر، 2010؛ �لرو�س���ان، 2010؛ Tanguay, 2002(. حي���ث ذك���رو� �أن �لتالمي���ذ 
ذوو �س���عوبات �لتعل���م يك���ون لديه���م �س���عوبات تعليمي���ة خا�س���ة يف �لق���ر�ءة، و�لكتابة، 
و�حل�س���اب: تظه���ر تلك �ل�س���عوبات ب�س���كل خا����س يف �ملدر�س���ة �لبتد�ئي���ة، وقد ينجح 
بع�س هوؤلء �لأطفال يف تخطي �ملرحلة �لدنيا بنجاح ن�س���بي، دون لفت نظر �ملعلمني 
حديثي �خلربة، �أو غري �ملتعمقني يف تلك �لظاهرة �إليهم؛ ولكنهم �سرعان ما يبدوؤون 
بالرت�ج���ع �لأكادميي عندما تكرب �ملهمات وتبد�أ �ملهار�ت �لأكادميية تزد�د بال�س���عوبة 
و�لتعقي���د، وهن���ا ميكن للمعلمني غري �ملتمر�س���ني مالحظة ذلك ب�س���هولة من خالل 

�ملظاهر �لتالية:

�نخفا�س �لتح�س���يل �لدر��س���ي، و�لن�سحاب عن �مل�ساركة �ل�س���فية، و�سعوبات 
لغوي���ة كالنط���ق وخم���ارج �لأ�س���و�ت و�لتعب���ري �للفظ���ي، و�حلرك���ة �لز�ئ���دة وك���رثة 
�لن�س���اط، و�لندفاعية يف �إجاباتهم وردود �أفعالهم، و�س���رود �لذهن و�لت�ستت، و�لعجز 
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ع���ن �لنتب���اه، و�لب���طء �ل�س���ديد يف �إمتام �ملهم���ات، وعدم �لق���درة عل���ى �إدر�ك �لعالقة 
�ل�سببية بني �لظو�هر، و�سعوبات يف فهم �لتعليمات، و�سعوبات يف �لذ�كرة، و�سعوبات 
يف �لتفكري، و�س���عوبات يف �إدر�كاملفاهيم �لأ�سا�س���ية مثل: �ل�سكل، و�لجتاهات، و�ملكان، 
و�لزم���ان، �س���عوبات يف �لت���اآزر �حل�س���ي – �حلرك���ي، وع���دم ثب���ات �ل�س���لوك، ونق����س يف 
�ملهار�ت �لجتماعية للفرد، و�ل�س���عور بالف�س���ل، و�س���عف �لقدرة على تنفيذ �لو�جبات، 
و�لت�س���ور �ل�س���لبي ع���ن �ل���ذ�ت، وي���رى �أن �لأعمال �لتي ميار�س���ها �س���عبة؛ لأنه ي�س���ع 

�أهد�ًفا م�ستو�ها �أعلى من م�ستوى قدرته.

التعلم املنظم ذاتًيا لدى ذوو �سعوبات التعلم
ي�س���ري م�س���طلح �ل�س���رت�تيجية ب�س���كل عام �إىل جملة �لإجر�ء�ت �مل�س���تخدمة 
ملعاجلة مهمة، �أو �أكرث لتحقيق هدف حمدد )حافظ وعطيه، 2006(. �أما ��سرت�تيجية 
�لتعل���م فيمك���ن تعريفه���ا على �أنه���ا: »جمموعة �لإج���ر�ء�ت �مل�س���تخدمة للتعلم، تنفذ 
يف �س���ورة خط���و�ت وتتح���ول كل خطوة �إىل �أ�س���اليب، �أو تكتيكات جزئي���ة تتم يف تتابع 
مق�س���ود وخمط���ط لتحقي���ق �لأه���د�ف بفاعلي���ة �أك���رب وبق���در و��س���ح م���ن �ملرون���ة«

. (Jule, 2004)

ل���ذ� ب���ذل �لباحث���ون �لرتبي���ون يف �حلقب���ة �لزمني���ة �ملا�س���ية جه���ًد� كب���رًي� يف 
��س���تخد�م �ل�س���رت�تيجيات وتوظيفها كي ت�س���اعد �لطالب يف تطوير �ملعرفة و�ملهارة 

�ملطلوبة لتوجيه �أن�سطة تعلمهم وذلك عرب مو�قف و�أوقات خمتلفة )عو�د، 2008(.

وقد �أ�س���ارت كثري من �لبحوث و�لدر��س���ات �إىل �أن ��سرت�تيجيات �لتعلم ُت�سهل 
عل���ى �ملتعلم���ني عملية �لتعلم حي���ث يحتاج �ملتعلم���ون �إىل تنمية، وتدريب، وممار�س���ة 
يف ��س���تخد�م تل���ك �ل�س���رت�تيجيات ليتمكن���و� م���ن �كت�س���اب �مله���ار�ت معتمدي���ن عل���ى 
ذو�ته���م وه���ذ� ه���و �له���دف م���ن �لتعل���م �ملنظ���م ذ�تًي���ا. لذل���ك يحت���اج �لطالب ي�س���كل 
ع���ام و�لط���الب ذوو �س���عوبات �لتعل���م عل���ى وج���ه �خل�س���و�س �إىل �كت�س���اب مه���ار�ت 
�لتخطي���ط، وحل �مل�س���كلة، و�س���بط وتنظي���م يف حت�س���ني �لأد�ء �ل�س���لوكي و�لأكادميي                                                           

.)Jule, 2004 1998; ،لزيات�(
لق���د ب���د�أ �لرتكيز عل���ى ��س���رت�تيجيات �لتعلم �ملنظ���م ذ�تًيا يف �لآون���ة �لأخرية 
ب�س���كل كب���ري، حي���ث توؤكد معظم �لبح���وث �أهمي���ة �لتدريب على ��س���تخد�مها، لتجعل 
                  Dadourملتعل���م عاماًل ن�س���ًطا وحيوًيا يف �لعملي���ة �لتعليمية. ومن هنا ي�س���ري د�دور�
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وجتهيزه���ا  معلومات���ه  تنظي���م  يف  �ملتعل���م  ت�س���اعد  �ل�س���رت�تيجيات  ه���ذه  �أن  �إىل 
و��سرتجاعها، كما ت�ساعده على تعلم �ملهار�ت ومتكنه من تعلم �أي حماولت يحتاجها 

�أثناء حياته “ )خ�سر، 2010(.

ويوؤك���د ه���اردجن Harding �أن �لأطف���ال ذوي �س���عوبات �لتعل���م �س���اأنهم �س���اأن 
�لأطف���ال �لعادي���ني توجد لديهم نو�ح���ي قوة كما توجد لديهم نو�حي �س���عف، ميكن 
�أن ي�ستدل على هذه �لنو�حي من خالل تنظيم تعلمهم بحيث ي�سمح لهوؤلء �لأطفال 
بالتعلم من خالل نو�حي �لقوة ومعاجلة نو�حي �ل�سعف لديهم )�لرو�سان، 2010(.

ويف هذ� �ل�س���دد ي�س���ري �لزيات )1998( �إىل �أن تدريب �لتالميذ ذوي �سعوبات 
�لتعلم على �نتقاء و��س���تخد�م ��س���رت�تيجيات فعالة لتح�س���ني �لتعلم لديهم، قد حقق 
�لعدي���د م���ن �لنجاح���ات �مللمو�س���ة، حيث �س���ملت بر�م���ج �لتدري���ب: �لتق���ومي �لذ�تي، 
و�لتعلم �ملنظم ذ�تًيا، و�ل�ستثارة �لذ�تية للدو�فع، وحتديد �لأهد�ف، وتعميم �لنتائج، 

وحتليل �لعالقات بني �لو�سائل و�لعاد�ت وتنظيم �لتعلم.

درا�سات �سابقة
مبر�جع���ة �لأدب �لرتبوي �ل�س���ابق من در��س���ات وبحوث تناول���ت �لتعلم �ملنظم 
ذ�تًي���ا، جن���د �ن �لباحثني قد �أجرو� �لعديد من �لدر��س���ات حول هذ� �ملو�س���وع نوردها 

ح�سب ت�سل�سلها �لزمني.

 (Graham and Harris 1989) ستهدفت در��سة كل من جر�هام وهاري�س��
�إىل �لتعرف على �أثر حتليل مكونات �ل�س���رت�تيجية �ملعرفية من خالل منوذج تنمية 
��سرت�تيجية �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا على كتابات �لتالميذ �لعاديني وذوي �سعوبات �لتعلم 
ومعتقد�تهم حول فعاليتهم �لذ�تية، تكونت عينة �لدر��سة من )22( تلميًذ� من ذوي 
�س���عوبات �لتعلم و)11( تلميًذ� عادًيا يف �ل�سفني �خلام�س و�ل�ساد�س، ولتحقيق هدف 
�لدر��س���ة مت بن���اء �ختب���ار يف �لأد�ء �لكتابي لق�س���ة، ومقيا�س لتحدي���د �ملعتقد�ت حول 
�لفعالي���ة �لذ�تي���ة للكتاب���ة وبرنام���ج تدريبي على �لتعل���م �ملنظم ذ�تًيا، ث���م مت تطبيق 
ذل���ك عل���ى جمموع���ة م���ن �لتالمي���ذ �لعادي���ني وذوي �س���عوبات �لتعل���م، وقد �أ�س���فرت 
�لدر��سة عن جمموعة من �لنتائج من �أهمها: حت�سن م�ستوى �أد�ء تالميذ �ملجموعة 
يف �لقيا�س �لبعدي يف مهار�ت �لكتابة و�إدر�ك �لفعالية �لذ�تية يف �لكتابة حيث وجدت 
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فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني م�س���توى �أد�ئه���م من مهار�ت �لكتاب���ة و�لفعالية �لذ�تية لها 
قبل �لتدري�س بنموذج تنمية �لتنظيم �لذ�تي وبعده ل�سالح �لتطبيق �لبعدي.

وقد �أجرى بنرتيك وديجروت (Pintrich and DeGroot,1990) در��س���ة 
بهدف �لك�سف عن �لعالقة �لرتباطيه بني �لد�فعية و�لتعلم �ملنظم ذ�تًيا و�لتح�سيل 
�لأكادمي���ي ل���دى )173( طالًبا من طالب �ل�س���ف �ل�س���ابع )100( �أنثي و)73( ذكر من 
ولية ميت�س���غان مبتو�س���ط عمري )12( �سنة يف ثماين �سعب للعلوم، و�سبع �سعب للغة 
�لإجنليزي���ة، حيث قام �لباحث���ان بتطبيق مقيا�س يحتوي على )56( بنًد� موزعة على 
�أربعة �أبعاد فرعيه هي �لد�فعية، �ل�سرت�تيجيات �ملعرفية �مل�ستخدمة، �ل�سرت�تيجيات 
�ملاور�ء معرفية �مل�ستخدمة، و�إد�رة �جلهد �لتعليمي �ملبذول. �أ�سارت �لنتائج �إىل وجود 
عالقة �رتباطيه �إيجابية بني �لكفاءة �لذ�تية، و�لقيمة �لد�خلية باعتبارهما مكونني 

للتعلم �ملنظم ذ�تًيا، وبني �لتح�سيل �لأكادميي.

�أما در��سة �سوير و�آخرون  (Sawyer, Graham and Harris 1992)فقد 
هدف���ت ملعرف���ة �أثر �لتدري�س �ملبا�س���ر لال�س���رت�تيجية، وتدري�س ��س���رت�تيجية �لتعلم 
�ملنظ���م ذ�تًيا، وتدري�س �ل�س���رت�تيجية بدون تنظيم ذ�تي �س���ريح، عل���ى مهار�ت كتابة 
�لق�س���ة و�لفعالية �لذ�تية للكتابة لدى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم، تكونت عينة 
�لدر��س���ة من �أربعة جمموعات ثالثة جتريبية وو�حدة �س���ابطة كل جمموعة �س���مت 
�أرب���ع جمموع���ات فرعي���ة مكونة م���ن 2-3 طالب، ولتحقي���ق ذلك �لهدف مت ��س���تثارة 
كتاب���ة �لعنا�س���ر �لأ�سا�س���ية لكتاب���ة �لق�س���ة وجودته���ا من خ���الل ��س���تخد�م جمموعة 
م���ن �ل�س���ور من خالل منوذج تنمية ��س���رت�تيجية �لتعلم �ملنظ���م ذ�تًيا، ثم مت تطبيق 
�ملعاجل���ة �لتجريبية على جمموعات �لدر��س���ة �لتجريبي���ة حيث مت تدري�س �ملجموعة 
�لأوىل بالتدري�س �ملبا�س���ر لال�سرت�تيجية و�لثانية با�س���رت�تيجية �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا 
و�لثالث���ة بتدري����س �ل�س���رت�تيجية ب���دون تنظيم ذ�تي �س���ريح، �أما �ملجموع���ة �لر�بعة 
فبقية بدون معاجلة. وقد تو�سلت �لدر��سة �إىل حت�سن م�ستوى �أد�ء �لتالميذ �لذين 
تلق���و� تدريًب���ا با�س���تخد�م �لتعلم �ملنظ���م ذ�تًيا �لكام���ل عن �ملجموعت���ني �لتجريبيتني 
�لأخريني حيث وجدت فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سط �أد�ء تالميذ �ملجموعة 
�لتجريبية و�ملجموعتني �لأخريني يف مهار�ت كتابة �لعنا�س���ر �لأ�سا�س���ية للق�سة مما 

ي�سري �إىل �أهمية �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا وفعاليته يف �لتعليم.
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ب���ني  �لرتباطي���ه  �لعالق���ة  ع���ن  للك�س���ف  در��س���ة   )1995( ح�س���ن  و�أج���رت 
��س���رت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا و�لتح�س���يل �لدر��س���ي، بالإ�سافة �إىل بحث �لفروق 
ب���ني �لطلب���ة �لذك���ور و�لإن���اث يف ��س���تخد�مهم ل�س���رت�تيجيات �لتعل���م �ملنظ���م ذ�تًيا. 
تكون���ت عين���ة �لدر��س���ة من )270( طالًب���ا وطالبة بو�قع )135( طالًب���ا و)135( طالبة 
من طلبة �ل�س���ف �لثاين �ملتو�س���ط يف مدينة �لزقازيق مب�سر، وقد ك�سفت �لنتائج عن 
وجود عالقة �رتباطيه موجبة د�لة �إح�س���ائيا بني ��س���رت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا، 
ا �أن �لإناث كن �أكرث ��ستخد�ًما ل�سرت�تيجيات  و�لتح�سيل �لدر��سي، كما �أظهرت �أي�سً

�لتعلم �ملنظم ذ�تًيا من �لذكور.

ويف در��س���ة ق���ام به���ا �إبر�هيم )1996( للك�س���ف ع���ن �لعالقة ب���ني �لتعلم �ملنظم 
ذ�تًي���ا، و�لتح�س���يل �لدر��س���ي لدى عين���ة تكونت م���ن )120( طالًبا وطالب���ة من طلبة 
�ل�س���ف �لأول �لثان���وي يف حمافظ���ة �ملنوفي���ة مب�س���ر، ق���ام �لباح���ث بتطبي���ق مقيا�س 
للك�س���ف عن ��س���تخد�م �لطلبة للتعلم �ملنظم ذ�تًيا من �إعد�د �لباحث ومقارنة نتائجه 
م���ع �لتح�س���يل �لدر��س���ي ملو�د �للغ���ة �لعربية و�لريا�س���يات و�للغ���ة �لإجنليزية. حيث 
ك�سفت �لنتائج عن وجود عالقات �رتباطيه �سعيفة وغري د�لة�إ ح�سائيا بني مكونات 
�لتعل���م �ملنظم ذ�تًيا و�لتح�س���يل �لدر��س���ي يف م���و�د �للغة �لعربي���ة، و�للغة �لإجنليزية 
و�لريا�سيات، حيث بلغت قيم معامل �لرتباط بني �لدرجة �لكلية للتعلم �ملنظم ذ�تًيا 
و�لتح�سيل �لدر��سي يف �ملو�د �لثالث 0.14 - 0.16 - 0.4 على �لتو�يل، وكذلك �أ�سارت 
�لنتائج �إىل تفوق �لإناث على �لذكور يف �لدرجة �لكلية للتعلم �ملنظم ذ�تًيا ويف خم�سة 
م���ن �أبع���اد �لتعل���م �ملنظ���م ذ�تًي���ا هي �ملر�جع���ة �ملنتظم���ة، و�نتق���اء �حلل���ول، و�لد�فعية 

�لتلقائية، وحت�سري �لدرو�س، و�لبحث عن �ملعلومات.

كم���ا �أج���رى �أبالرد ولب�س���لتز  (Ablard and Lipschultz, 1998)در��س���ة 
هدفت �إىل �لك�سف عن �لعالقة بني �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا وكل من �لتح�سيل �لأكادميي 
و�جلن�س، وذلك على عينة تكونت من )222( طالًبا وطالبة من طلبة �ل�سف �ل�سابع، 
حي���ث طب���ق عليهم �أد�ة تقي�س مدى ��س���تخد�مهم ل�س���رت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا 
ومقارنة تلك �لنتائج مع حت�س���يلهم �لدر��س���ي. وقد �أ�س���ارت نتائج �لدر��سة �إىل وجود 
عالقة �رتباطيه موجبة بني �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا و�لتح�س���يل �لأكادميي لدى �لطلبة 
ب�س���كل ع���ام ولك���ن تل���ك �لعالق���ة مل تك���ن قوي���ة ود�لة ل���دى �لطلب���ة ذوي �لتح�س���يل 
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�لدر��سي �ملرتفع 97% فما فوق �إل يف بعد و�حد من �أبعاد �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا وهو بعد 
�إتقان �لأهد�ف �لتعليمية. كما �أظهرت �لدر��سة وجود فروق بني �جلن�سني يف م�ستوى 

�لتعلم �ملنظم ذ�تًيا ل�سالح �لإناث.

ب���ني  �لعالق���ة  عل���ى  للتع���رف  هدف���ت   )2002( رد�دي  �أجر�ه���ا  در��س���ة  ويف 
��سرت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا، و�لتح�سيل �لدر��سي لدى عينة تكونت من )239( 
طالًبا وطالبة من �ل�سف �لثالث �ملتو�سط و�لثالث �لثانوي يف مدر�سة منار�ت �ملدينة 
�ملنورة، طبق عليهم مقيا�سا لإبعاد �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا، بينت نتائج �لدر��سة �أن �لذكور 
يف كال �ملرحلت���ني �ملتو�س���طة و�لثانوية يتفوقون على �لإن���اث يف مكوين فاعلية �لذ�ت 
و�لد�فعي���ة �لد�خلي���ة، يف ح���ني تفوق���ت �لإن���اث عل���ى �لذك���ور يف مكون قل���ق �لختبار، 
كم���ا �أظه���رت نتائج �لدر��س���ة تفوق طلبة �لثال���ث �لثانوي على طلبة �لثالث �ملتو�س���ط 
يف مك���وين فاعلي���ة �ل���ذ�ت و�لد�فعية �لد�خلية، كما ��س���تطاعت ��س���رت�تيجيات �لتعلم 

�ملنظم ذ�تًيا �أن تتنباأ بالتح�سيل �لأكادميي لدى �لطلبة �لذكور فقط.

 (Neber and Schommer, ويف در��س���ة �أخرى �أجرى كل من نرب و�سكومر
(2002 در��س���ة هدف���ت �إىل معرف���ة �لعالق���ة بني ��س���رت�تيجيات �لتعلم �ملنظ���م ذ�تًيا، 
و�لتح�س���يل �لدر��س���ي ل���دى عين���ة تكون���ت م���ن )133( طالًب���ا وطالب���ة م���ن �لطلب���ة 
�ملتفوق���ني حت�س���يليا )69 طالًب���ا و64 طالب���ة( من �ملر�ح���ل �لدر��س���ية �ملختلفة بو�قع 
)93( من �ملرحلة �لبتد�ئية )32 �ل�س���ف �لر�بع، )39( �ل�س���ف �خلام�س، )22( �ل�سف 
�ل�ساد�س و)24( من �ل�سف �لثامن يف �ملرحلة �ملتو�سطة و)16( من �ل�سف �لثاين ع�سر 
 Pintrich & DcGroot يف �ملرحل���ة �لثانوي���ة. وقد ق���ام �لباحثان بتطبيق مقيا����س
(1990) على عينة �لدر��سة. بينت نتائج �لدر��سة �أن م�ستوى �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا جاء 
مرتفًعا لدى �لطلبة ككل، كما �أ�سارت �لنتائج �إىل تفوق طلبة �ملرحلة �لبتد�ئية على 
طلبة �ملرحلتني �ملتو�س���طة و�لثانوية يف حت�س���يلهم لتعلم �لعلوم، بالإ�سافة �إىل تفوق 

�لذكور على �لإناث يف �إيجابيتهم نحو تعلم �لعلوم.

كما ��س���تهدفت در��س���ة �س���كريرب (Schreiber, 2003)��ستك�ساف �أُثر ما ور�ء 
�ملعرفة و�لتعلم �ملنظم ذ�تًيا يف �إثر�ء �لقر�ءة، تكونت عينة �لدر��سة من )240( تلميًذ� 
وتلميذة من تالميذ �ملدر�س���ة �لبتد�ئية يف �ل�س���فوف من �لثالث �إىل �ل�س���اد�س. وقد 
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قام �لباحث ببناء مقيا�س للقر�ءة و�لتفكري ثم برنامج لإثر�ء �لقر�ءة يف �سوء ما ور�ء 
�ملعرفة و�لتعلم �ملنظم ذ�تًيا ثم مت �ختيار جمموعة من تالميذ �ل�سفوف �لثالث �إىل 
�ل�ساد�س �لبتد�ئي وطبق عليها مقيا�س لقر�ءة و�لتفكري ثم برنامج �إثر�ء �لقر�ءة يف 
�س���وء م���ا ور�ء �ملعرف���ة و�لتعلم �ملنظم ذ�تًيا ثم �أعيد تطبي���ق �ملقيا�س بعد �لنتهاء من 
تطبيق �لربنامج، حيث �أ�س���فرت نتائج �لدر��س���ة عن �أن ما ور�ء �ملعرفة و�لتعلم �ملنظم 
ذ�تًي���ا يرتب���ط بعالقة �س���ببية بالفهم �لقر�ئ���ي حيث ظهر تاأثري فعال مل���ا ور�ء �ملعرفة 
و�لتنظيم �لذ�تي على �لفهم �لقر�ئي و�أن �لتح�سن يف �لفهم �لقر�ئي ناجت من �لتعلم 
�ملنظم ذ�تًيا وما ور�ء �ملعرفة، كما مل يظهر تاأثري فعال ملا ور�ء �ملعرفة و�لتعلم �ملنظم 

ذ�تًيا على �لطالقة �لقر�ئية.

ويف در��س���ة �أجر�ه���ا �س���وي-كو (Sui-Chu,2004) كان �لهدف منها �لك�س���ف 
عن �لعالقة �لرتباطيه بني �لتح�سيل �لأكادميي و�لتعلم �ملنظم ذ�تًيا، لدى عينة من 
�لطلبة بلغ متو�سط �أعمارهم 15 عاًما من هوجن كوجن، وقد ك�سفت �لنتائج عن وجود 
عالق���ة �رتباطيه موجبة بني �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا، وبني �لتح�س���يل �لأكادميي يف مو�د 
�لقر�ءة و�لريا�سيات و�لعلوم، وكانت ��سرت�تيجيات �لتحكم، و�لكفاءة �لذ�تية �لأكرث 
�رتباًطا مع �لتح�سيل باملو�د �لثالثة، يف حني �رتبط مكوين �لد�فعية و�لتذكر ب�سكل 
�س���لبي مع �لتح�س���يل يف �لريا�س���يات و�لعلوم . كما �أ�س���ارت �لنتائج �إىل �أن طلبة هوجن 
كوجن �أقل ��س���تخد�ًما ل�س���رت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا من باقي �لطلبة �مل�س���اركني 

يف �لدر��سة من �لدول �لأخرى.

�أم���ا در��س���ة �س���الك و�آخري���ن (Chalk, Burke and Burke, 2005) فق���د 
��ستهدفت معرفة �أثر ��سرت�تيجية �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا على تنمية عمليات �لكتابة لدى 
�لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم. تكونت عينة �لدر��سة من )15( طالًبا من طلبة �ل�سف 
�لعا�س���ر يف �ملرحل���ة �لثانوي���ة �لذين يعانون من �س���عوبات تعلم يف �لكتاب���ة. ولتحقيق 
هدف �لدر��س���ة مت بناء برنامج لتدريب على عمليات �لكتابة من خالل منوذج تنمية 
��س���رت�تيجية �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا و�لذي ت�س���من �لتخطيط وتقدمي �ملهارة و�لنمذجة 
و�لتدريب �ملحكم و�لتدريب �مل�س���تقل و�لتعليم���ات �لبعدية و�لتطبيق و�لتعميم وذلك 
من خالل جمموعة من �ملو�س���وعات �لتي تقدم للطالب ويطلب منهم كتابة مقالت 
حولها، كما مت بناء �ختبار يف �لتعبري �لكتابي، ومت تطبيقه على عينة �لدر��س���ة حيث 
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�أ�س���فرت نتائج �لدر��س���ة عن حت�س���ن م�س���توى �أد�ء �لتالميذ يف �لكتابة من حيث كمية 
�ملنت���ج �لكتاب���ي وجودته بعد �لتدريب على �لتعل���م �ملنظم ذ�تًيا حيث وجدت فروق ذ�ت 
دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي �أد�ء �لط���الب قبل �لتدريب با�س���تخد�م �لتعلم �ملنظم 
ذ�تًيا وبعده يف كمية �لكتابة وجودته �ل�س���الح �لتطبيق �لبعدي مما ي�س���ري �إىل فعالية 

�لتدريب على �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا يف تنمية مهار�ت �لكتابة.

و�أجرى جود (Judd, 2005) در��س���ة ل�ستق�س���اء �لعالقة بني ��س���رت�تيجيات 
�لتعلم �ملنظم ذ�تًيا ومعتقد�ت �لكفاءة �لذ�تية، وبني �لتح�س���يل �لأكادميي لدى عينة 
تكون���ت م���ن )61( طالًب���ا من مدر�س���ة كاثوليكية للذكور يف ولية ه���او�ي، موزعني يف 
ثالث���ة جمموع���ات، �لأوىل وت�س���م )13( طالًب���ا من �لطلب���ة ذوي �لتح�س���يل �ملرتفع، 
و�لثاني���ة وت�س���م )33( طالًب���ا م���ن ذوي �لتح�س���يل �ملتو�س���ط و)15( طالًب���ا م���ن ذوي 
�لتح�س���يل �ملنخف����س وذل���ك بن���اء عل���ى نتائج ثالث���ة �ختب���ار�ت حت�س���يلية على مد�ر 
�ل�سف �لدر��سي كامال، وقد �أظهرت �لنتائج �أن �لطلبة مرتفعي �لتح�سيل كانو� �أكرث 
��س���تخد�ًما ل�س���رت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا من �لطلبة منخف�سي �لتح�سيل، و�أن 
�لتنظيم �لذ�تي يوؤثر �إيجاًبا يف �لتح�سيل �لأكادميي، و�أن مهار�ت �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا 

ومعتقد�ت �لكفاءة �لذ�تية يتنباآن بالأد�ء �لالحق على �لختبار�ت.

و�أج���رى كلريي(Cleary,2006) در��س���ة هدفت �إىل معرفة م�س���توى تطبيق 
��س���رت�تيجيات �لتعل���م �ملنظم ذ�تًيا وعالقتها بالتح�س���يل �لأكادمي���ي، لدى عينة من 
طلبة �ل�سفني �لتا�سع و�لعا�سر يف عدد من �ملد�ر�س �لثانوية بلغ عددهم )142( طالًبا 
وطالبة )59 ذكور و83 �إناث( بو�قع )71( طالًبا وطالبة من كل �سف در��سي. وقد قام 
�لباحث با�ستخد�م �أد�ة مكونة من ثالثة �أبعاد هي �لبحث عن �ملعلومات و�لتعلم، وبيئة 
�إد�رة �ل�سلوك، و�ل�سلوك �لتنظيمي غري �لتكيفي حتتوي على )45( بنًد� مت ��ستقاقها 
م���ن مقيا����س Zimmerman & Martinez-Pons (1988) ويج���اب عليه���ا م���ن 
خالل �إجابات متدرجة من 7 �ختيار�ت تبد�أ بتنطبق متاًما وتنتهي بال تنطبق متاًما. 
وق���د �أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �إىل تف���وق �لإناث عل���ى �لذكور يف تطبيق ��س���رت�تيجيات 
�لتعل���م �ملنظ���م ذ�تًي���ا، و�إىل وج���ود تباي���ن يف ��س���تخد�م �لطلبة ل�س���رت�تيجيات �لتعلم 
�ملنظم ذ�تًيا بني فئة �لطلبة مرتفعي �لتح�س���يل وفئة �لطلبة منخف�س���ي �لتح�س���يل 

ل�سالح مرتفعي �لتح�سيل.
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و�أجرى نربو �آخرون Neber, Liu and Schofield (2008) در��سة هدفت 
�إىل معرف���ة فيم���ا �إذ� كان طلب���ة� ملد�ر����س �لثانوي���ة يف بكني �ل�س���ني ميتلك���ون مهار�ت 
�لتعلم �ملنظم ذ�تًيا خالل تعلمهم �لفيزياء، وتكونت عينة �لدر��س���ة من جمموعة من 
طلبة �ل�سف �لثامن و�ل�سف �لعا�سر يف �ملرحلة �لثانوية، وقد �أظهرت نتائج �لدر��سة 
�أن طلبة �ل�سف �لعا�سر ميتلكون م�ستوى �أقل يف تنظيمهم �لذ�تي لتعلمهم من طلبة 
�ل�س���ف �لثام���ن، و�أنهم يو�جهون تر�جًعا ملحوًظا نحو تعلمه���م �لفيزياء، و�أن �لتعلم 

�ملنظم ذ�تًيا لدى �لذكور �أعلى منه لدى �لإناث.

 Eilam, Zeidner and كم���ا ك�س���فت در��س���ة �أخ���رى �أجر�ها �إي���الم و�آخ���رون
و�لتح�س���يل  ذ�تًي���ا  �ملنظ���م  �لتعل���م  ب���ني  �لرتباطي���ه  �لعالق���ة   Aharon (2009)
�لأكادميي يف �لعلوم لدى عينة من طلبة �ل�سف �لتا�سع يف �ملرحلة �لثانوية. وتكونت 
عينة �لدر��سة من )27( طالًبا و)25( طالبة مبجموع )52( طالًبا وطالبة مت تطبيق 
مقيا����س مه���ار�ت �لتعل���م �ملنظ���م ذ�تًي���ا عليهم ث���م مت مقارن���ة نتائج �ملقيا����س بدرجات 
�لطلبة �لف�سلية يف مادة �لعلوم، وقد �أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل وجود عالقة �رتباطيه 
موجبة ود�لة �إح�س���ائيا هند م�س���توى 0،05 بني �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا وحت�س���يل �لطلبة 
يف م���ادة �لعل���وم، كما �أ�س���ارت �لنتائج �أي�س���ا �إىل �أن �لطالبات كانو� �أعلي يف �لتح�س���يل 

�لأكادميي ملادة �لعلوم من زمالئهم �لذكور.

ويف در��س���ة �أجر�ه���ا ماتوغ���ا Matuga (2009) هدف���ت للك�س���ف عن �لعالقة 
بني ��س���رت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا من جهة وكل من توجهات �لأهد�ف، ومر�قبة 
�لذ�ت، و�لد�فعية، و�لتح�س���يل �لأكادميي من جهة �أخرى. تكونت عينة �لدر��س���ة من 
)40( طالًب���ا وطالب���ة )8 ط���الب و32 طالب���ة( يدر�س���ون يف �جلامع���ة مقرر�ت در��س���ية 
ع���ن بع���د )تعليم �لك���رتوين( يف ثالثة من �ملقرر�ت هي �لأحي���اء و�جليولوجيا وعلوم 
�لبيئة. قام �لباحث با�س���تخد�م مقيا����س (MSLQ) �ملكون من )30( فقرة )10( منها 
تقي����س �لد�فعي���ة، و�ل���� )20( �لأخرى تقي�س ��س���رت�تيجيات �لتعلم و�إد�رة �مل�س���ادر، ثم 
قام �لباحث مبقارنة نتائج �ملقيا�س بالتح�سيل �لأكادميي للطلبة يف �ملقرر�ت �لثالث، 
حيث �أظهرت نتائج �لدر��س���ة �أن توجهات �لأهد�ف �أدت �إىل زيادة د�فعية �لطلبة نحو 
���ا وجود عالق���ة �إيجابية د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني توجهات  �لتعل���م، و�أظه���رت �لنتائ���ج �أي�سً
�لأه���د�ف، وكافة ��س���رت�تيجيات �لتعلم �ملنظ���م ذ�تًيا يف بيئة �لتعل���م، ومر�قبة �لذ�ت. 
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كما �أ�سارت �لنتائج �إىل وجود �أثر بني �إتقان �لأهد�ف ومر�قبة �لذ�ت يف زيادة حت�سيل 
�لطلبة، بينما مل ت�سر �لنتائج �إىل وجود عالقة بني �لتح�سيل و��سرت�تيجيات �لتعلم 

�ملنظم ذ�تًيا.

 Hong, Peng, and Rowell (2009) ويف در��س���ة �أجر�ها هوجن و�آخرون
للك�سف عن تاأثري �لتنظيم �لذ�تي للو�جبات �ملنزلية على قيمة �ملهمة وقيمة �لد�فعية 
و�جلهد و�لإ�س���ر�ر و�لتخطيط و�ختبار �لذ�ت، بالإ�س���افة �إىل تاأثري جن�س وم�س���توى 
حت�س���يل �لطالب عل���ى �لتنظيم �لذ�تي للو�جبات �ملنزلية، تكونت عينة �لدر��س���ة من 
)737( طالًبا وطالبة من مد�ر�س �أحدى �ملدن �لكربى يف �ل�سني بو�قع )330( طالًبا 
وطالب���ة م���ن �ل�س���ف �ل�س���ابع، و)407( طالًبا وطالبة من �ل�س���ف �حلادي ع�س���ر. وقد 
�أظهرت نتائج �لدر��س���ة �أن م�س���توى �لتنظيم �لذ�تي للو�جبات �ملنزلية جاء منخف�سا 
لدى �لطلبة على �ملقيا�س ككل، �أما على م�ستوى �لأبعاد، فجاءت قيمة �ملهمة، و�جلهد 
مب�س���توى مرتفع، يف حني جاءت قيمة �لد�فعية، و�ختبار �لذ�ت مب�س���توى منخف�س، 
ومل تكن هناك فروق بني �جلن�سني يف م�ستوى �لتنظيم �لذ�تي للو�جبات �ملنزلية، يف 
حني كانت هناك فروق يف م�س���توى �لتنظيم �لذ�تي للو�جبات �ملنزلية تعزى مل�س���توى 
�لتح�س���يل �لدر��س���ي عند طلبة �ل�س���ف �ل�سابع فقط، ل�س���الح �لطلبة ذوي �لتح�سيل 
�ملرتفع، كما كان �لتنظيم �لذ�تي لطلبة �ل�س���ف �حلادي ع�س���ر �أف�سل منها لدى طلبة 

�ل�سف �ل�سابع.

 Abd-el-Fattah (2010) ويف در��سة �أجريت يف م�سر يف قام بها عبد �لفتاح
هدفت للك�س���ف عن �لعالقة بني ��س���تخد�م منوذج جاري�س���ون للتعلم �ملنظم ذ�تًيا من 
جه���ة �لتح�س���يل �لأكادمي���ي و�لد�فعي���ة من جه���ة �أخ���رى. تكونت عينة �لدر��س���ة من 
)119( طالًب���ا وطالب���ة، منه���م )65( طالًبا و)54( طالبة من طلب���ة �جلامعة �ملفتوحة 
يف م�س���ر تر�وح���ت �أعماره���م بني 18 - 21 �س���نة. وقد ق���ام �لباحث با�س���تخد�م مقيا�س 
��لتعلم �ملنظم ذ�تًيا ومقيا�س ��لد�فعية. حيث بينت �لنتائج وجودعالقة �إيجابية د�لة 
�إح�س���ائًيا ب���ني �لتعلم �ملنظم ذ�تًي���ا، و�لد�فعية، وم�س���توى �لتح�س���يل �لأكادميي. كما 
���ا �أن �لطلبة �لذين ي�س���تخدمون مهار�ت �لتنظيم �لذ�تي يتمتعون بد�فعية  بينت �أي�سً
مرتفعة ومر�قبة ذ�تية مرتفعة ب�سكل ي�ساعدهم على ��ستخد�م ��سرت�تيجيات �لتعلم 

ب�سكل �أف�سل، ومو�ءمتها مع �ملوقف �لأكادميي.
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ويف در��س���ة �جلر�ح )2010( هدفت �لدر��س���ة �إىل �لك�س���ف عن م�ستوى �متالك 
طلبة �جلامعة ملكونات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا، وما �إذ� كانت هذه �ملكونات تختلف باختالف 
جن�س �لطالب، �أو م�س���تو�ه �لدر��س���ي، �إ�س���افة �إىل �إ�ستك�س���اف �لقدرة �لتنبوؤية ملكونات 
�لتعل���م �ملنظ���م ذ�تًيا بالتح�س���يل �لأكادميي، ومعرفة ما �إذ� كان �لتح�س���يل �لأكادميي 
يختل���ف عن���د �لطلبة ذوي �مل�س���توى �ملرتفع م���ن �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا عن���ه عند �لطلبة 
ذوي �مل�س���توى �ملنخف����س م���ن �لتعلم �ملنظ���م ذ�تًيا. تكون���ت عينة �لدر��س���ة من )331( 
طالًبا وطالبة من طلبة �لبكالوريو�س يف جامعة �لريموك، ولتحقيق �أهد�ف �لدر��سة 
��س���تخدم مقيا�س للتعلم �ملنظم ذ�تًيا، وقد �أظهرت �لنتائج �أن �متالك �لطلبة ملهار�ت 
�لتعلم �ملنظم ذ�تًيا على مكون �لت�س���ميع و�حلفظ جاء �س���من �مل�س���توى مرتفع، وباقي 
�لأبع���اد بدرجة متو�س���ط كما تب���ني �أن �لذكور يتفوقون على �لإناث على مكون و�س���ع 
�لهدف و�لتخطيط، و�أن طلبة �ل�س���نة �لر�بعة يتفوقون وبدللة �إح�س���ائية على طلبة 
�ل�سنتني �لثانية و�لثالثة على مكوين �لحتفاظ بال�سجالت و�ملر�قبة، وطلب �مل�ساعدة 
�لجتماعية، وكذلك �أ�سارت �لنتائج �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف �لتح�سيل 
�لأكادمي���ي ب���ني فئ���ة �لطلب���ة مرتفع���ي �لتعلم �ملنظ���م ذ�تًيا وفئ���ة �لطلبة منخف�س���ي 
�لتعلم �ملنظم ذ�تًيا على مكوين و�سع �لهدف و�لتخطيط، و�لت�سميع و�حلفظ ل�سالح 
�لطلب���ة مرتفع���ي �لتعل���م منظ���م ذ�تًي���ا. كما تب���ني �أن مك���وين �لحتفاظ بال�س���جالت 
و�ملر�قب���ة، وو�س���ع �لهدف و�لتخطي���ط، يتنبئان بالتح�س���يل �لأكادميي لدى �لطلبة.

و�أجرى �أر�س���ال Arsal, (2010) در��سة بهدف معرفة �لعالقة بني ��ستخد�م 
�ملذك���ر�ت �ليومي���ة و��س���رت�تيجيات �لتعل���م �ملنظ���م ذ�تًي���ا ل���دى معلم���ي �لعل���وم قب���ل 
�خلدم���ة، تكون���ت عينة �لدر��س���ة من )60( معلًم���ا ومعلمة للعلوم من ق�س���م �لعلوم يف 
جامع���ة �ملدين���ة �ل�س���مالية يف تركي���ا بو�ق���ع 42 معلمة م���ن �لإناث و)18( م���ن �لذكور 
مت توزيعه���م بالت�س���اوي عل���ى جمموعت���ني �لأوىل جتريبي���ة و�لثاني���ة �س���ابطة، حيث 
ق���ام �لباحث با�س���تخد�م من���وذج (Pintrich) للتنظي���م �لذ�تي كاأد�ة للدر��س���ة و�لذي 
ي�سمل ثالث �أبعاد هي: ��سرت�تيجيات �لتعلم �ملعريف، و��سرت�تيجيات ما ور�ء� ملعرفة، 
و��سرت�تيجيات �إد�رة �ملو�رد، وخالل �لتطبيق �سجل �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية جميع 
�ل�س���رت�تيجيات �لت���ي ��س���تخدموها يف مذكر�تهم �ليومية ملدة �أربعة ع�س���ر �أ�س���بوًعا، 
وجمع���ت �لبيانات من خالل ��س���تبانه يف نهاية �لدر��س���ة. حيث �أظه���رت �لنتائج تفوق 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة على �ملجموعة �ل�س���ابطة مم���ا يدل على فاعلي���ة �لتعلم �ملنظم 

ذ�تًيا يف زيادة �لتح�سيل �لأكادميي.
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و�أج���رى كالي�س���كان و�س���يلكوك Caliskan and Selcuk (2010) در��س���ة 
هدف���ت �إىل معرف���ة �لعالق���ة بني ��س���تخد�م معلمي م���ا قبل �خلدمة ل�س���رت�تيجيات 
�لتنظي���م �لذ�ت���ي يف حل م�س���ائل �لفيزياء، وعالقة ذلك بكل من �جلن�س و�لتح�س���يل 
�لأكادمي���ي، تكون���ت عينة �لدر��س���ة م���ن )482( معلًما ومعلمة ملتحق���ني يف كلية بوكا 
للرتبية يف جامعة دوكوز �إليول �لرتكية بو�قع )204( معلًما و)278( معلمة. �أظهرت 
نتائج �لدر��سة عدم وجود فروق ذ�ت دللة يف ��ستخد�م ��سرت�تيجيات �لتنظيم �لذ�تي 
ب���ني �ملعلم���ني و�ملعلمات، بينما كان���ت هناك فروق يف ��س���تخد�م ��س���رت�تيجيات �لتعلم 
�ملنظم بني �لطلبة ذوي �لتح�س���يل �ملرتفع و�لطلبة ذوي �لتح�سيل �ملنخف�س ل�سالح 
ذوي �لتح�س���ل �ملرتف���ع، بالإ�س���افة �إىل وج���ود عالق���ة �إيجابي���ة ود�ل���ة �إح�س���ائيا ب���ني 

��ستخد�م ��سرت�تيجيات �لتنظيم �لذ�تي و�لتح�سيل �لأكادميي.

يف مو�سع �آخر �أجرى كيم Kim (2011) در��سة هدفت للتعرف على �لعالقة 
بني �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا و�كت�س���اب �لطلبة �ملفرد�ت �لعلمية، تكونت عينة �لدر��س���ة من 
�أربعة من طالب �ل�س���ف �لثالث ممن يتكلمون �للغة �لإ�س���بانية، حيث �أ�ستخدم معهم 
�لباح���ث ت�س���اميم متعددة �ملو��س���يع تاألف���ت من �أرب���ع مر�حل: �خلطوط �لأ�سا�س���ية، 
و�لتدريب على �لتنظيم �لذ�تي، و�لتنظيم �لذ�تي، و�ل�سيانة، حيث قدم �لباحث لهم 
برنامج تدريبي مدته 15 �أ�سبوعا مت خاللها عقد عدة جل�سات تدريبية تر�وحت مدة 
كل جل�س���ة م���ن 30 - 35 دقيق���ة، تالها �ختبار ق�س���ري مدته ترت�وح ب���ني 4 - 5 دقائق، 
وق���د ك�س���فت �لنتائ���ج عن وج���ود عالقة �إيجابي���ة د�لة �إح�س���ائيا بني �لتنظي���م �لذ�تي 

و�كت�ساب �ملفرد�ت �لعلمية.

ويف در��سة �أجر�ها تويزيزوجلو Tuysuzoglu (2011) للك�سف عن �لعالقة 
ب���ني �ل�س���لوك م���ا ور�ء �ملعريف، و�لتعلم �ملنظ���م ذ�تًيا، و�أثر ذلك على حت�س���يل �لطلبة، 
تكونت عية �لدر��سة من )81( طالًبا وطالبة جامعية بو�قع )32( طالًبا و)49( طالبة 
مبتو�س���ط عمري )20( �س���نة. وقد �أظهرت نتائج �لدر��س���ة �أن �ل�س���لوك ما ور�ء �ملعريف 
�لتكيفي يرتبط ب�سكل موجب ود�ل �إح�سائيا مع �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا، مما يوؤثر ب�سكل 
�إيجابي يف حت�س���يل �لطلبة، و�أن �ل�س���لوك ما ور�ء �ملعريف �لثابت يرتبط ب�س���كل �سالب 

مع �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا.
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ويف در��س���ة �لعم���ري )2013( هدف���ت �لباحث���ة �إىل �لك�س���ف ع���ن درجة �متالك 
طلب���ة �ملرحل���ة �لأ�سا�س���ية �لعليا ملكونات �لتعل���م �ملنظم ذ�تًيا يف مناه���ج �لعلوم، وما �إذ� 
كان���ت ه���ذه �ملكونات تختلف باختالف جن�س �لطالب، وم�س���تو�ه �ل�س���في، وحت�س���يله 
�لأكادمي���ي. تكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن )350( طالًب���ا وطالب���ة م���ن طلب���ة �ملرحل���ة 
�لأ�سا�س���ية يف مديرية �لرتبية و�لتعليم �لتابعة ملنطقة �إربد �لأوىل، ولتحقيق �أهد�ف 
�لدر��س���ة تبن���ت �لباحث���ة مقيا����س ملكون���ات �لتعل���م �ملنظ���م ذ�تًي���ا. حيث���اأ ظه���رت نتائج 
�لدر��س���ة �أن درج���ة �متالك �لطلبة ملكون���ات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا عل���ى بعدي �إد�رة بيئة 
�لتعلم و�ل�س���لوك، و�لبحث ومعلومات �لتعلم جاء مرتفًعا، يف حني جاء بعد �ل�س���لوك 
�لتنظيمي غري �لتكيفي �سمن �مل�ستوى �ملتو�سط كما �أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل وجود 
فروق د�لة �إح�سائًيا يف درجة �متالك �لطلبة ملكونات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا ًُتعزى ملتغري 
م�س���توى �لتح�س���يل، ل�سالح ذوي م�ستوى �لتح�س���يل �ملرتفع، وعدم وجود فروق د�لة 
�إح�س���ائًيا يف درج���ة �لتعل���م �ملنظم ذ�تًيا ل���دى �لطلبة ُتعزى لخت���الف جن�س �لطالب 

وم�ستو�ه �ل�سفي.

التعليق على الدرا�سات ال�سابقة
مبر�جعة �لدر��سات �ل�سابقة يف مو�سوع �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا، يالحظ �أن معظم 
�لدر��س���ات ق���د تناولت �لعالقة ب���ني �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا و�أبعاده من جهة و�لتح�س���يل 
�لأكادمي���ي م���ن جهة �أخرى، حيث تنوعت عينات تلك �لدر��س���ات ب���ني طلبة وطالبات 
�لتعلي���م �لع���ام وطالب و�ملرحل���ة �جلامعية و�ملعلم���ني. كذلك تناولت در��س���ات �أخرى 
�أث���ر توظيف ��س���رت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا يف رفع �لتح�س���يل �لدر��س���ي للطالب 
يف خمتل���ف �ملر�ح���ل �لدر��س���ية. بالإ�س���افة �إىل ��س���تهد�ف در��س���ات قليل���ه مل�س���تويات 
تطبي���ق مه���ار�ت �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا يف �لعملية �لتعليمية، كما تناولت در��س���تني فقط 
لدرج���ة �مت���الك �لط���الب ملهار�ت �لتعل���م �ملنظم ذ�تًي���ا �أحد�هما لدى ط���الب �ملرحلة 
�جلامعي���ة و�لأخرى لطلب���ة �لتعليم �لعام. وقد تناولت در��س���تني فقط �لتعلم �ملنظم 
ذ�تًيا لدى فئة ذوي �س���عوبات �لتعلم. ومن خالل ��س���تعر��س تلك �لدر��س���ات يالحظ 
قلة �لدر��سات �لتي بحثت �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا لدى ذوي �سعوبات �لتعلم، كما يالحظ 
عدم وجود �أي در��س���ة ت�س���تهدف مدى �متالك �لطالب ذوي �س���عوبات �لتعلم ملهار�ت 
�لتعل���م �ملنظ���م ذ�تًيا، ناهيك عن �لتعمق بالتف�س���يل يف در��س���ة عالقة بع�س �ملتغري�ت 

�لدميغر�فية بالتعلم �ملنظم ذ�تًيا لدى ذوي �سعوبات �لتعلم.
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اإجراءات البحث:
جمتمع البحث:

�س���م جمتمع �لبحث جميع �لطلبة و�لطالبات ذوو �سعوبات �لتعلم �ملدجمني 
مع �لعاديني يف �س���فوف �لتعليم �لعام وغري �ملدجمني �لد�ر�س���ني يف �س���فوف خا�س���ة 
لذوي �سعوبات �لتعلم، حيث بلغ �إجمايل �لطلبة ذوو �سعوبات �لتعلم بح�سب �سجالت 
�ملوقع �لر�س���مي لالإد�رة �ملركزية لالإح�ساء يف دولة �لكويت لعام 2014-2013 )3148( 
طال���ب وطالب���ة منه���م )1565( يدر�س���ون يف �س���فوف مدجمة مع �لعادي���ني و )1583( 
غ���ري مدجم���ني مع �لعادي���ني. ويبني �جل���دول )2( �خل�س���ائ�س �لدميغر�فية ملجتمع 

�لبحث.
جدول )2(

اخل�سائ�س الدميغرافية ملجتمع البحث

�لدمج
�لطلبة �لغري مدجمني�لطلبة �ملدجمني
15651583

�جلن�س
�إناثذكور�إناثذكور
9905751043540

�جلن�سية
غري كويتيكويتيغري كويتيكويتي
14351301410173

نوع �لتعليم
�أجنبيعربي�أجنبيعربي
642923818765

عينة البحث:
تكون���ت عين���ة �لبح���ث م���ن )372( طالًب���ا وطالب���ة م���ن ذوي �س���عوبات �لتعل���م 
�إد�رة �لرتبي���ة �خلا�س���ة للع���ام �لدر��س���ي 2015-2014، )179(  �مل�س���جلني يف ك�س���وف 
مدجمني و )193( غري مدجمني مت �س���حبهم بطريقة ع�س���و�ئية من مد�ر�س �لتابعة 
ملركز تقومي وتعليم �لطفل و �ملعرفة �لنموذجية و�آفاق، وقد ر�عى �لباحث يف �س���حبه 
لعين���ة �لبح���ث �خل�س���ائ�س �لدميغر�فية ملجتم���ع �لبحث، حيث يب���ني �جلدول �لتايل 

توزيع �أفر�د �لعينة على �ملتغري�ت �لدميغر�فية للبحث.
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جدول )3(
اخل�سائ�س الدميغرافية لعينة البحث

�لطلبة �لغري مدجمني�لطلبة �ملدجمني�لدمج
179193

�إناثذكور�إناثذكور�جلن�س
1146512469

غري كويتيكويتيغري كويتيكويتي�جلن�سية
1631617518

�أجنبيعربي�أجنبيعربينوع �لتعليم
819810984

اأداة البحث:
 self-regulation of س���تخدم �لباح���ث مقيا����س �لتنظي���م �لذ�ت���ي للتعل���م��
learning م���ن �إع���د�د ب���وردي )Purdie(، وتعري���ب �أحم���د )2007( للبيئ���ة �لعربية، 

حيث يتكون �ملقيا�س يف �سورته �لأ�سلية من )28( بند� ت�سكل �أربعة �أبعاد، هي: 
البعد الأول: و�سع �لهدف و�لتخطيط، تغطيه �لبنود )1، 5، 9، 13، 17، 21، 25(.

البعد الثاين: �لحتفاظ بال�سجالت و�ملر�قبة، تغطيها �لبنود )2، 6، 10، 14، 18، 22، 26(.
البعد الثالث: �لت�سميع و�حلفظ، تغطيها �لبنود )3، 7، 11، 15، 19، 23، 27(.

البعد الرابع: طلب �مل�ساعدة �لجتماعية، تغطيها �لبنود )4، 8، 12، 16، 20، 24، 28(.

وقد قام �لباحث باإجر�ء تعديالت لغوية على بع�س بنود �ملقيا�س لتكون �أكرث 
منا�س���بة للبيئة �لكويتية وعر�س���ها على 6 حمكمني يف ق�س���م �ملناهج وطرق �لتدري�س 
يف كلي���ة �لرتبي���ة �لأ�سا�س���ية �لتابع���ة للهيئة �لعام���ة للتعليم �لتطبيق���ي و�لتدريب يف 

�لكويت و�لذين �بدو� مو�فقتهم على �لتعديالت �ملرفقة للمقيا�س.

�سدق املقيا�س
حتق���ق بوردي )Purdie( من �ل�س���دق �لعاملي للمقيا����س، وذلك على عينة   
تكون���ت م���ن )254( م���ن طلب���ة �ملرحل���ة �لثانوي���ة �ل���ذي ك�س���ف و�ملر�قب���ة، و�لت�س���ميع 
و�حلف���ظ، وطل���ب �مل�س���اعدة �لجتماعي���ة، بعد حذف �لفق���ر�ت �لتي يقل ت�س���بعها عن 

)0.30(. وقد ف�سرت جميع �لعو�مل ما ن�سبته )51.477( من �لتباين.
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وللبيئ���ة �لعربي���ة حتق���ق �أحمد )2007( من �ل�س���دق �لظاهري���ة للمقيا�س من 
خالل عر�سه على متخ�س�سني �ثنني يف �للغة �لإجنليزية ل�سمان �سالمة �لرتجمة، 
وخم�س���ة من �ملتخ�س�س���ني يف عل���م �لنف�س، وق���د �أخذ مبالحظات �ملحكم���ني، و�أجرى 
�لتعدي���الت �ملطلوب���ة. كما �أج���رى �لتحليل �لعامل���ي للمقيا�س على عين���ة تكونت من 
)160( طالًب���ا م���ن طلبة كلية �لرتبية باملن�س���ورة يف م�س���ر، وقد حاف���ظ �ملقيا�س على 
�أبعاده وفقر�ته كما يف �لن�س���خة �لأ�س���لية. كما قام بح�ساب معامل �رتباط كل قرة من 
فق���ر�ت �ملقيا����س م���ع �لبعد �ل���ذي تنتمي �إليه، عل���ى عينة تكونت م���ن )80( طالًبا من 
طلب���ة كلي���ة �لرتبية، وقد تر�وحت هذه �لقي���م بني )0.389 – 0.782(. وجميعها د�لة 

.)α = 0.05( إح�سائًيا عند م�ستوى �لدللة�

وق���د ق���ام �لباح���ث بالتحق���ق م���ن �س���دق �ملقيا�س بالبح���ث �حلايل ع���ن طريق 
تطبيق���ه عل���ى عين���ة مكون���ة م���ن )30( طالًبا وطالبة م���ن جمتمع �لبحث ثم ح�س���اب 
�س���دق �لت�س���اق بني �لدرجة �لكلية و�أبعاد �ملقيا�س و�لذي تبني منه متتع جميع �أبعاد 

�ملقيا�س بدرجة عالية من �ل�سدق، كما يبينها �جلدول �لتايل.

جدول )4(
معامالت �سدق الت�ساق لأبعاد مقيا�س البحث

معامالت �لت�ساق�لبعد
0.631و�سع �لهدف و�لتخطيط

0.599�لحتفاظ بال�سجالت و�ملر�قبة
0.687�لت�سميع و�حلفظ

0.701طلب �مل�ساعدة �لجتماعية
0.744�لدرجة �لكلية

ثبات املقيا�س
وق���د ق���ام �لباح���ث بالتحق���ق م���ن ثب���ات �ملقيا����س بالبح���ث �حلايل ع���ن طريق 
تطبيق���ه عل���ى عين���ة مكون���ة م���ن )30( طالًبا وطالبة م���ن جمتمع �لبحث ثم ح�س���اب 
معام���الت ثب���ات �ألفا كرونب���اخ للدرجة �لكلية ولأبعاد �ملقيا����س و�لذي تبني منه متتع 

جميع �أبعاد �ملقيا�س بدرجة عالية من �لثبات، كما يبينها �جلدول �لتايل.
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جدول )5(
معامالت ثبات األفا كرونباخ لأبعاد مقيا�س البحث

معامالت �ألفا كرونباخ�لبعد
0.651و�سع �لهدف و�لتخطيط

0.694�لحتفاظ بال�سجالت و�ملر�قبة
0.723�لت�سميع و�حلفظ

0.675طلب �مل�ساعدة �لجتماعية
0.812�لدرجة �لكلية

نتائج البحث:
الت�ساوؤل الأول:

لالإجابة على �سوؤ�ل �لبحث �لأول و�لذي ين�س على: » ما درجة �متالك �لطلبة 
ذوو �س���عوبات �لتعل���م ل�س���رت�تيجيات �لتعلم �ملنظ���م ذ�تًيا؟«. قام �لباحث با�س���تخد�م 
�ختبار )ت( �لأحادي One-sample T-test، حيث ي�س���تخدم هذ� �لختبار للتحقق 
من �لفروق بني متو�سط درجة عينة �لبحث يف �ل�سمة �ملقا�سة ودرجة �أخرى معلومة 
)متو�سط �ملجتمع، �أو درجة حمددة وفق �أ�سا�س علمي، �أو �إح�سائي(، وحيث �أن مقيا�س 
�لتنظيم �لذ�تي للتعلم يقي�س مدى �إملام �لطلبة ذوو �س���عوبات �لتعلم ل�سرت�تيجيات 
�لتعلم �ملنظم ذ�تًيا، و�أن �ل�ستجابة على هذ� �ملقيا�س وفق تدرج ليكرت �خلما�سي فاإن 
�لباحث �ختار درجة �ل�س���تجابة �لثالثة يف �ملقيا�س كونها تتو�س���ط �ل�ستجابات لبحث 
�لف���روق حوله���ا، ونظر� لكون هذه �ل�س���تجابة حتمل �لقيمة �لرقمي���ة )3( و�أن �لبعد 
يحتوي على �س���بعة بنود فاإن �لتحليل �لإح�س���ائي �س���وف يبحث �لفروق بني متو�س���ط 
عين���ة �لبح���ث و�لقيم���ة �لرقمية )21( و�لتي تع���رب عن �لدرجة �لتي تتو�س���ط درجات 
كل بع���د، حي���ث �أن م���دى �لدرج���ات يف كل بع���د ت���رت�وح ب���ني )7 - 35( درج���ة وبالتايل 
تك���ون �لدرج���ة )21( هي متو�س���ط تلك �لدرج���ات، فاإن كان متو�س���ط �لعينة �أعلى من 
�لقيمة 21 ب�س���ورة د�لة �إح�س���ائيا دل ذلك على �متالك �لطلبة ذوو �س���عوبات �لتعلم 
ل�س���رت�جتيات �لتعل���م �ملنظ���م ذ�تًي���ا، و�لعك����س �س���حيح ف���اإن كان متو�س���ط �لعينة �أقل 
ب�سورة د�لة �إح�سائًيا من �لقيمة 21 دل ذلك على �نخفا�س م�ستوى �متالك �لطلبة 

ذوو �سعوبات �لتعلم ل�سرت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا.



الفروق يف درجة امتالك ا�صرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا د . فوزي عبداللطيف الدوخي

 34 

ويبني �جلدول )6( نتائج �لفروق بني متو�سط عينة �لبحث يف �لأبعاد �لربعة 
و�لت���ي متث���ل ��س���رت�تيجيات �لتعل���م �ملنظم ذ�تًي���ا و�لقيمة )21( �لتي تتو�س���ط درجات 
كل بعد، بالإ�س���افة لبحث �لفروق بني متو�س���ط درجات �لطلبة ذوو �س���عوبات �لتعلم 
عل���ى �ملقيا����س ككل و�لدرج���ة )84( �لت���ي متث���ل جمموع �لدرج���ات �ملتو�س���طة يف �أبعاد 
�ملقيا����س �لربع���ة، وذل���ك ل���كل من جمموع���ة �لطلبة ذوو �س���عوبات �لتعل���م �ملدجمني 

وغري �ملدجمني. 
جدول )6(

اختبار )ت( الأحادي للفروق بني متو�سطات العينة ومقيا�س التعلم املنظم ذاتًيا

درجة �لبعد�ملجموعة
قيمة ع للعينةم للعينة�ملقيا�س

�لدللة)ت(

�ملدجمني

2117.784.0810.560.001و�سع �لهدف و�لتخطيط
2118.824.057.200.001�لحتفاظ بال�سجالت و�ملر�قبة

2117.704.1710.570.001�لت�سميع و�حلفظ
2117.563.8012.110.001طلب �مل�ساعدة �لجتماعية

8471.8714.8010.970.001�لدرجة �لكلية

�لغري 
مدجمني

2115.754.3516.760.001و�سع �لهدف و�لتخطيط
2116.554.6313.340.001�لحتفاظ بال�سجالت و�ملر�قبة

2115.794.6815.450.001�لت�سميع و�حلفظ
2115.764.3416.790.001طلب �مل�ساعدة �لجتماعية

8463.8516.9416.520.001�لدرجة �لكلية

يت�س���ح من �جلدول )6( وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة 
0.001 يف جمي���ع �أبع���اد مقيا�س �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا ويف �لدرج���ة �لكلية للمقيا�س لدى 
جمموعتي �لبحث ذوو �سعوبات �لتعلم �ملدجمني وغري �ملدجمني وذلك ل�سالح درجة 
�ملقيا�س، وهذ� يدل على �أن درجات عينة �لبحث يف �ملجموعتني كانت �أقل ب�سورة د�لة 
ع���ن �لدرج���ة 21 يف كل بع���د وع���ن �لدرج���ة 84 يف �ملقيا����س ككل مم���ا يعن���ي �أن �متالك 
�لطلبة ذوو �س���عوبات �لتعلم �ملدجمني مع �لعاديني وغري �ملدجمني ل�س���رت�تيجيات 

�لتعلم �ملنظم ذ�تًيا كان �سعيفا يف جميع �لبعاد ويف �لدرجة �لكلية. 
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الفر�س الأول:
ين�س �لفر�س على: »توجد فروق د�لة �إح�سائيا يف درجة �متالك ��سرت�تيجيات 
�لتعلم �ملنظم ذ�تًيا بني �لطلبة ذوي �سعوبات �لتعلم �ملدجمني وغري �ملدجمني« فقد 
ق���ام �لباح���ث با�س���تخد�م حتليل �لتباين �ملتع���دد MANOVA وذل���ك لبحث �لفروق 
ب���ني �لطلب���ة ذوو �س���عوبات �لتعل���م �ملدجم���ني وغ���ري �ملدجم���ني يف �متالكه���م لأبع���اد 

��سرت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا يف �لدرجة �لكلية له. 

جدول )7(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية الطلبة ذوو �سعوبات التعلم املدجمني وغري املدجمني 

يف درجة امتالكهم ل�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتًيا

�لبعد
�لطلبة ذوو �سعوبات 

�لتعلم �ملدجمني
�لطلبة ذوو �سعوبات 
�لتعلم غري �ملدجمني

عمعم
17.784.0815.754.35و�سع �لهدف و�لتخطيط

18.824.0516.554.63�لحتفاظ بال�سجالت و�ملر�قبة
17.704.1715.794.68�لت�سميع و�حلفظ

17.563.8015.764.34طلب �مل�ساعدة �لجتماعية
71.8714.8063.8516.94�لدرجة �لكلية

جدول )8(
حتليل التباين املتعدد للفروق بني الطلبة ذوو �سعوبات التعلم املدجمني وغري املدجمني يف درجة 

امتالكهم ل�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتًيا

جمموع �لبعد
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�سط 
�ملربعات

قيمة 
حجم �لدللة)ف(

�لتاأثري
331.531331.5319.620.0010.051و�سع �لهدف و�لتخطيط

415.891415.8922.560.0010.058�لحتفاظ بال�سجالت و�ملر�قبة
301.781301.7816.020.0010.042�لت�سميع و�حلفظ

317.341317.3420.780.0010.054طلب �مل�ساعدة �لجتماعية
5444.5215444.5222.670.0010.059�لدرجة �لكلية
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تبني نتائج حتليل �لتباين يف �جلدول )8( وجود فروق ذ�ت للة �إح�سائية عند 
م�س���توى 0.001 يف جميع �أبعاد ��س���رت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا بالإ�س���افة للدرجة 
�لكلية ومن خالل �ملتو�سطات �حل�سابية يف �جلدول )7( يتبني �أن جميع تلك �لفروق 
كانت د�لة ل�سالح �لطلبة ذوو �سعوبات �لتعلم يف نظام �لتعليم �ملدمج، وهذ� يدل على 
�أن �لطلبة ذوو �سعوبات �لتعلم يف نظام �لتعليم �ملدمج ميتلكون ��سرت�تيجيات �لتعلم 
�ملنظ���م ذ�تًي���ا ب�س���كل �أكرب من �أقر�نه���م �لطلبة ذوو �س���عوبات �لتعلم يف نظ���ام �لتعليم 

غري �ملدمج. 

الفر�س الثاين:
ين�س �لفر�س على: “ تختلف �لفروق يف درجة �متالك ��سرت�تيجيات �لتعلم 
�ملنظ���م ذ�تًيا ب���ني �لطلبة ذوي �س���عوبات �لتعلم �ملدجمني وغ���ري �ملدجمني باختالف 
�جلن����س« قام �لباحث با�س���تخد�م حتليل �لتباين �ملتع���دد MANOVA للوقوف على 
�لفروق بني �لذكور و�لإناث ذوو �س���عوبات �لتعلم يف درجة �متالكهم ل�س���رت�تيجيات 
�لتعل���م �ملنظ���م ذ�تًيا وم���ا �إذ� كانت تلك �لفروق بينهم تختل���ف باختالف نظام �لتعليم 

)مدمج – غري مدمج(.

جدول )9(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية الطلبة ذوو �سعوبات التعلم املدجمني وغري املدجمني 

يف درجة امتالكهم ل�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتًيا

�لبعد
�لطلبة ذوو �سعوبات 

�لتعلم �لذكور
�لطلبة ذوو �سعوبات 

�لتعلم �لإناث
عمعم

17.374.2715.574.23و�سع �لهدف و�لتخطيط
18.224.5816.614.17�لحتفاظ بال�سجالت و�ملر�قبة

17.444.7015.433.93�لت�سميع و�حلفظ
17.504.1615.073.75طلب �مل�ساعدة �لجتماعية

70.5416.5162.6715.06�لدرجة �لكلية
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جدول )10(
حتلي��ل التباين املتع��دد للفروق بني الطلبة الذك��ور والإناث ذوو �سعوب��ات التعلم املدجمني وغري 

املدجمني يف درجة امتالكهم ل�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتًيا

جمموع �لبعد�مل�سدر
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�سط 
�ملربعات

قيمة 
حجم �لدللة)ف(

�لتاأثري

�جلن�س

331.511331.5119.620.0010.051و�سع �لهدف و�لتخطيط
�لحتفاظ بال�سجالت 

255.691255.6913.870.0010.037و�ملر�قبة

379.281379.2820.130.0010.052�لت�سميع و�حلفظ
طلب �مل�ساعدة 

502.081502.0832.880.0010.083�لجتماعية

5788.1615788.1624.100.0010.062�لدرجة �لكلية

نظام 
�لتعليم

×
�جلن�س

3.1213.120.180.6680.001و�سع �لهدف و�لتخطيط
�لحتفاظ بال�سجالت 

1.2911.290.070.7920.000و�ملر�قبة

0.0610.060.010.9560.000�لت�سميع و�حلفظ
طلب �مل�ساعدة 

9.8419.840.640.4230.002�لجتماعية

39.36139.360.160.6860.000�لدرجة �لكلية

تب���ني نتائ���ج حتلي���ل �لتباي���ن �ملتع���دد يف �جل���دول )10( ج���ود ف���روق ذ�ت دللة 
�إح�س���ائية عن���د م�س���توى 0.001 ب���ني �لطلبة ذوو �س���عوبات �لتعلم �لذك���ور و�لإناث يف 
جمي���ع �أبعاد ��س���رت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا بالإ�س���افة للدرجة �لكلية ومن خالل 
�ملتو�س���طات �حل�س���ابية يف �جلدول )9( يتبني �أن جميع تلك �لفروق كانت د�لة ل�سالح 
�لطلب���ة �لذك���ور ذوو �س���عوبات �لتعلم، كما �أن �لتحليل مل يظه���ر وجود �أي تفاعل د�ل 
�ح�س���ائيا ب���ني نظ���ام �لتعليم )مدمج – غ���ري مدمج( وجن�س �لطال���ب )ذكر – �أنثى( 
لدى جميع �أبعاد ��سرت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا وكذلك يف �لدرجة �لكلية للتعليم 
�ملنظ���م ذ�تًي���ا، وه���ذ� ي���دل على �أن �لطلب���ة ذوو �س���عوبات �لتعلم �لذك���ور �أكرث �متالكا 
ل�س���رت�تيجيات �لتعل���م �ملنظم ذ�تًيا من �أقر�نهم �لطالبات ذوو �س���عوبات �لتعلم، و�أن 

هذه �لنتيجة ل تختلف يف لدى طلبة �لتعليم �ملدمج عن طلبة �لتعليم غري �ملدمج.
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مناق�سة النتائج:
نظام���ي  كال  يف  �لتعل���م  �س���عوبات  ذوو  �لطلب���ة  �أن  �لبح���ث  نتائ���ج  �أظه���رت 
�لتعلي���م �ملدم���ج وغري �ملدمج ميتلكون قدر� �س���ئيال من ��س���رت�تيجيات �لتعلم �ملنظم 
ذ�تًي���ا، وق���د يرجع �ل�س���بب يف ذلك �إىل خ�س���ائ�س �لطلب���ة ذوو �س���عوبات �لتعلم، �لتي 
ذكره���ا كل م���ن )عو�د، 2008 ؛ �لرو�س���ان، 2010( م���ن �أن �لطلبة ذوو �س���عوبات �لتعلم 
يو�جهون �س���عوبات كبرية يف �لقدرة على تنظيم �أنف�س���هم ب�س���بب �سعف ��ستخد�مهم 
لال�س���رت�جتيات �لتنظيمي���ة و�ملعاجلة �ملاو�رء معرفية خلط���و�ت �لتنظيم �لذ�تي مما 
�نعك����س عل���ى قدر�ته���م يف ��س���تخد�م وتطبيق ��س���رت�تيجيات �لتعلم �ملنظ���م ذ�تًيا. ويف 
ه���ذ� �ل�س���دد ي�س���ري )�لدوخ���ي، 2012( �إىل �أن تدريب �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم 
على �نتقاء و��س���تخد�م ��س���رت�تيجيات فعالة لتح�سني �لتعلم لديهم، قد حقق �لعديد 
من �لنجاحات �مللمو�سة، حيث �سملت بر�مج �لتدريب: �لتدريب على �لتقومي �لذ�تي، 
و�ل�س���تثارة �لذ�تية للدو�ف���ع، وحتديد �لأهد�ف، وتعميم �لنتائ���ج، وحتليل �لعالقات 

بني �لو�سائل و�لعاد�ت وتنظيم �لتعلم .

ويوؤيد هذ� �لر�أي نتائج در��سة كل من (Havertape & Kass 1978) �لتي 
�أ�س���ارت �إىل �أن 40% من ��س���تجابات �لطالب ذوي �س���عوبات �لتعلم �ملطلوب �ل�ستجابة 

عليها تفتقد �إىل �لرت�بط و�لتنظيم و�لغر�س و�ملعني )يف �لزيات، 1998(

كما �أظهرت نتائج �لبحث �أن �لطلبة يف نظام �لتعليم �ملدمج ميتلكون قدًر� من 
��سرت�تيجيات �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا �أعلى من �أقر�نهم يف نظام �لتعليم غري �ملدمج وذلك 
يف جمي���ع �لأبع���اد، وقد يرجع �ل�س���بب يف ذل���ك �إىل تاأثر �لطلبة ذوي �س���عوبات �لتعلم 
باأقر�نهم �لعاديني يف نف�س �ل�سف من خالل مر�قبة �سلوكياتهم ومناق�ساتهم وطرق 
تفكريهم وتعاملهم مع �ملهار�ت �ملقدمة �إليهم وطريقة تفاعلهم مع بع�سهم �لبع�س 
ومع معلميهم، بعك�س �لطلبة يف نظام �لتعليم غري �ملدمج و�لذي يحتوي �ل�سف فيه 
عل���ى طلبة ذوي �س���عوبات تعلم فق���ط، وهذ� قد يوؤدي �إىل �إنخفا�س م�س���توى �ملهار�ت 
�ملقدم���ة لهم ب�س���بب �نخفا�س �لتوقعات من قب���ل معلميهم، وقد ذكر �إبر�هيم، 2002(

�أن معلمي ذوي �لإعاقة عادة ما ينخف�س م�ستوى �لتوقعات بالن�سبة لتعليم طلبتهم، 
لذل���ك ه���م ل يقوم���ون باإمد�ده���م بكامل �مله���ار�ت �ملطلوبة، �أو �لت���ي يحتاجونها، مما 
يوث���ر عل���ى �كت�س���ابهم للمه���ار�ت و�تقانه���ا، ول �س���ك باأن ��س���رت�تيجية �لتعل���م �ملنظم 
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ذ�تًي���ا يع���د �أح���د �ل�س���رت�تيجيات �لت���ي تتطل���ب جه���ًد� فردًي���ا م���ن �لطالب، ل���ذ� فقد 
يح���اول معلم���ي �لطلبة ذوي �س���عوبات �لتعلم �لبتعاد عن مثل هذه �ل�س���رت�تيجيات 
�لتدري�س���ية. ويف هذ� �ل�س���اأن يوؤكد �مليالدي �أن �لأطفال ذوي �س���عوبات �لتعلم �س���اأنهم 
�ساأن �لأطفال �لعاديني توجد لديهم نو�حي قوة كما توجد لديهم نو�حي �سعف، ميكن 
�أن ي�ستدل على هذه �لنو�حي من خالل تنظيم تعلمهم بحيث ي�سمح لهوؤلء �لأطفال 
بالتعل���م من خالل نو�حي �لقوة ومعاجلة نو�حي �ل�س���عف لديهم )�مليالدي، 2004(.

وق���د �أ�س���ار كل م���ن �لكو�فح���ه ويو�س���ف )2007( �إىل �أن جمي���ع �لطالب �س���وف 
ي�س���تفيدون من عملية دمج ذوي �س���عوبات �لتعلم يف مد�ر�س �لتعليم �لعام و�س���فوفه، 
حي���ث تت���اح له���م فر�س���ة تعلمهم من بع�س���هم بع�س���ا وينمو ل���دى كل منه���م �لهتمام 
بالآخر، كما تزد�د �جتاهاتهم نحو بع�س���هم بع�س���ا وتنمو لديهم �ملهار�ت و�لقيم �لتي 
يحتاجه���ا �ملجتم���ع لبناء مو�طنني �س���احلني، كما �نه ميكن �لقول بب�س���اطة �أي�س���ا �أن 
دم���ج �لط���الب ذوي �س���عوبات �لتعل���م يف مد�ر����س �لتعلي���م �لعام و�س���فوفه ي���وؤدي �إىل 
حت�س���ن م�س���توياتهم �لتعليمي���ة. حيث �أ�س���ار خط���اب )2004( �إىل �أن �لطالب من ذوي 
�س���عوبات �لتعلم يتعلمون ب�س���ورة �أف�س���ل من تعلمهم يف مد�ر�س، �أو �سفوف �لرتبية 
�خلا�س���ة �لت���ي تتب���ع �لنظام غري �ملدم���ج، و�أن عملية �لدمج �س���وف تنج���ح مع كل من 
�لط���الب �لعاديني وذوي �س���عوبات �لتعلم جميًعا عندم���ا تتو�فر �لتجهيز�ت و�لأدو�ت 
و�خلدمات �ملنا�س���بة، و�س���وف تعمل على من���و �لجتاهات �ليجابية و�كت�س���اب �ملهار�ت 
�لأكادميية و�لجتماعية وتعد �لطالب للحياة �لجتماعية �إ�سافة �ىل تفادي �سلبيات 

نظام �ل�سف، �أو �لعزل. 

�إن �لطالب من ذوي �لإعاقة عندما ي�سرتك يف �سفوف �لدمج ويلقي �لرتحيب 
و�لتقب���ل م���ن �لآخري���ن فاإن ذلك يعطيه �ل�س���عور بالثق���ة يف �لنف�س، وي�س���عره بقيمته 
يف �حلي���اة ويتقب���ل �إعاقته، وي���درك قدر�ته و�إمكاناته يف وقت مبكر، وي�س���عر بانتماءه 
�إىل �ملجتم���ع �ل���ذي يعي�س فيه كما �أن �أنه يكت�س���ب مهار�ت جدي���دة؛ مما يجعله يتعلم 
مو�جهة �سعوبات �حلياة، ويكت�سب عدد� من �لفر�س �لتعليمية و�لنماذج �لجتماعية 
مما ي�ساعد على حدوث منو �جتماعي �أكرث مالئمة، ويقلل من و�سم �لعالقات �لتي 
�س���وف يحتاج �إليها للعي�س و�مل�س���اركة يف �لأعمال و�لأن�سطة �لرتفيهية وي�سجعه على 

�لبحث عن ترتيبات حياتية �أكرث عادية )�لدوخي، 2012(.
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 ولع���ل م���ن �أه���م �لفو�ئ���د �مللحوظ���ة للدم���ج �لع���ام �أن �لطالب ذوي �س���عوبات 
�لتعلم ي�س���عرون بالت�س���جيع و�مل�س���او�ة �أ�س���وة بزمالئهم �لعاديني، ونتيجة لذلك فاإن 
حت�س���يلهم �لأكادمي���ي يك���ون �أف�س���ل ممن ل���و در�س���و� يف مد�ر����س خا�س���ة، �أو معزولة 
ويرتفع لديهم �لقدرة على تنظيم �أنف�سهم وتنظيم تعلمهم. كما �أن دمج �لطالب ذوي 
�س���عوبات �لتعل���م مع �لطالب �لعاديني ي�س���اعد هوؤلء يف �لتع���رف على هذه �لفئة من 
�لطالب عن قرب، وكذلك تقدير �حتياجاتهم �خلا�س���ة، وبالتايل تعديل �جتاهاتهم 
مم���ا ي���وؤدي �إىل �إمكاني���ة ��س���تخد�م كلت���ا �ملجموعتني م���ن �لطالب يف تعلي���م وتدريب 
بع�س���هم �لبع�س. كما �أنه ميد �لطالب بنموذج �سخ�س���ي، �جتماعي، �س���لوكي للتفاهم 
و�لتو��س���ل، وتقلي���ل �لعتم���اد �ملتز�يد على �لغري، وميكنه من تعلم و�كت�س���اب �لعديد 
من �ملهار�ت، ومن تقليد �لطالب �لأ�س���وياء بالعديد من �ل�س���لوكيات، وي�سعر �لطالب 
ذوي �س���عوبات �لتعل���م بامل�س���او�ة مع �لطال���ب �لعادي؛ فالطالب ذوو �س���عوبات �لتعلم 
يف مو�قف �لدمج �ل�س���امل يحققون �جناز� �أكادمييا مقبول بدرجة كبرية يف �لكتابة، 
وفه���م �للغة، و�للغة �ل�س���تقبالية �أك���رث مما يحققون يف مد�ر�س �لرتبية �خلا�س���ة يف 

نظام �لعزل وهذ� ما �أثبتته �لدر��سات )�لكو�فحه ويو�سف، 2007(.

كما �أظهرت نتائج �لبحث �أن �لطلبة �لذكور ذوي �س���عوبات �لتعلم ب�س���كل عام 
يف كال �لنظامني �ملدمج وغري �ملدمج ميتلكون قدر� من ��سرت�تيجيات �لتعلم �ملنظم 
ذ�تًي���ا �أعل���ى من زميالته���م �لطالب���ات ذو�ت �س���عوبات �لتعلم يف كال �لنظامني �أي�س���ا 
وذلك يف جميع �لأبعاد، وميكن �أن يعزى �ل�سبب يف ذلك �إىل طبيعة �ملجتمع �لكويتي، 
و�لذي يعطي جمال للحرية عند �لذكور �أكرب من �لثاث و�لذي بال �سك �سوف يلقي 
بظالل���ه على �س���مات و�سخ�س���يات كل منهم���ا، فالذك���ور يف �لعادة يف �ملجتم���ع �لكويتي 
تلق���ى عليهم م�س���وؤوليات �لتخطي���ط و�لعتماد عل���ى �لنف�س و��س���تقالليته يف تنظيم 
�أم���ور حيات���ه ب�س���كل �أكرب من �لإناث و�للو�ت���ي يف �لعادة يكونون حتت لو�ء �لأ�س���رة يف 

كثري من �سئون حياتهم.

كم���ا ميك���ن �أن يرج���ع �ل�س���بب �إىل �لهتم���ام �ل���ذي تبديه �ل�س���ر يف �ملجتمعات 
�لعربي���ة لالأبن���اء �لذك���ور يف مقاب���ل �لإناث، فق���د جرت �لع���ادة و�لتقالي���د يف �ملجتمع 
�لكويتي على �لهتمام و�إعطاء �لرعاية و�لأولوية يف كثري من �لأمور لالأبناء �لذكور 
ب�س���بب طبيع���ة �ملجتمع و�لذي يلق���ي �مل�س���وؤوليات و�للتز�مات على كاه���ل �لرجل لذ� 
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ي���رون �أهمية و�أولوي���ة �إعد�ده لهذه �ملرحلة وهذ� ما يجعله يكت�س���ب مهار�ت �لتنظيم 
�لذ�تي ب�سورة �أكرب من �لإناث.

وق���د �تفق���ت ه���ذه �لنتيجة م���ع نتائج در��س���ة �جل���ر�ح )2010( ودر��س���ة رد�دي 
)2002( و�لتي �أظهرت جميعها فروًقا ل�سالح �لذكور يف ��سرت�تيجيات �لتعلم �ملنظم؛ 
�إل �أنه���ا �ختلف���ت م���ع نتائ���ج در��س���ة ح�س���ن )2005( و�لت���ي �ظه���رت فروًق���ا ذ�ت دللة 

�إح�سائية ل�سالح �لإناث يف مقابل �لذكور يف ��ستخد�م ��سرت�تيجيات �لتعلم �ملنظم.

التطبيقات الرتبوية
بناء على ما �أ�سفرت عنه نتائج �لبحث فاإن �لباحث يو�سي مبا يلي:

زي���ادة نط���اق دم���ج �لط���الب ذوي �س���عوبات �لتعل���م م���ع �أقر�نه���م �لعادي���ني يف 1 ))
�سفوف موحدة.

عم���ل دور�ت تدريبي���ة ملعلم���ي ذوي �س���عوبات �لتعل���م يف كيفية تدري����س �لتعلم 1 ))
�ملنظم ذ�تًيا لطالبهم.

ت�سمني مناهج ذوي �سعوبات �لتعلم ملهار�ت �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا.1 ))
�لتاأكي���د عل���ى �أهمية ت�س���مني �س���فوف �لط���الب ذوي �س���عوبات �لتعل���م �لغري 1 ))

مدموجني على تدريبات توظيف �لتعلم �ملنظم ذ�نيا.
�إيجاد و�سائل تقييم تقي�س مدى تقدم �لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم يف �تقان 1 ))

مهار�ت �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا. 
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ملحق )1(
مقيا�س التعلم املنظم ذاتًيا

مو�فق �لفقر�ت�لرقم
غري مو�فقب�سدة

متاأكد
غري 
مو�فق

غري مو�فق 
ب�سدة

�أبد�أ مبذ�كرة �ملادة قبل �لمتحان بعدة ��سابيع1.

�أحدد �لكلمات غري �ملعروفة و�أدونها على 2.
بطاقات

�قوم بكتابة �لنقاط �لهامة عدة مر�ت حتى 3.
��ستطيع تذكرها

�أطلب من �ملدر�س �مل�ساعدة�إذ� و�جهني مو�سوع 4.
مل �فهمه 

�ترك �لأ�سئلة �ل�سعبة �إىل نهاية �لمتحان ثم 5.
�أعود �إليها

�كتب مالحظات عن �ملناق�سات �لتي متت يف 6.
�ملحا�سرة

�تبع خطو�ت حمددة يف حل �لأمثلة لت�ساعدين 7.
يف حل �لأ�سئلة �مل�سابهة يف �لمتحان

�أناق�س بع�س �ملعلومات مع �سديقي ونحن يف 8.
�لطريق �ىل �لكلية

�أقوم بعمل جدول زمني ملذ�كرة كل مادة 9.
در��سية

�أقوم بت�سجيل �لنتائج �لتي �أ�سل �إليها10.

�أكرر �لكلمات �ل�سعبة عدة مر�ت حتى �أحفظها11.

�طلب من و�لدي، �أو �أي فرد ليده معرفة �أكرث 12.
مني �أن ي�سرح يل �لو�جبات �لدر��سية �ل�سعبة

�أقوم باأن�سطة حمددة حتى �أ�سل �إىل �أهد�يف13.

�أحاول جاهد� تدوين �لأمثلة �لتي ي�سرحها 14.
�ملدر�س
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مو�فق �لفقر�ت�لرقم
غري مو�فقب�سدة

متاأكد
غري 
مو�فق

غري مو�فق 
ب�سدة

�أ�سمع لنف�سي �لقو�نني و�لنظريات حتى 15.
�حفظها

�طلب من زمالئي م�ساعدتي يف �مل�سائل 16.
�ل�سعبة

��سع �هد�فا لنف�سي ثم �ق�سمها �ىل �هد�ف 17.
فرعية

�كتب مالحظات عن �سلوكي د�خل �ملحا�سرة18.

�كتب �ملعادلت �لريا�سية عدة مر�ت كي 19.
��ستطيع تذكرها

عندما تكون هناك �جز�ء غام�سة يف �ملحا�سرة 20.
فاإنني �طلب من �ملدر�س �أن يو�سحها

�أ�سع ت�سور� للتتابع �لزمني لكل عمل �قوم به21.

�أدون �لقو�نني و�لقو�عد �ملوجودة يف كل 22.
مو�سوع

�قر�أ �ملو�سوع عدة مر�ت حتى يثبت يف ذهني23.

�طلب م�ساعدة �لكبار عندما تو�جهني م�سكلة 24.
يف �لو�جبات �ملطلوبة مني

�أحدد �لهدف �لذي �ريد �لو�سول غليه قبل 25.
�لبدء بالعمل

�أر�قب طريقتي يف حل �لو�جبات �ملطلوبة مني26.

�أقوم بدر��سة �ملادة عدة مر�ت قبل �لمتحان27.

��ستعني بخربة �إخوتي �لأكرب، �أو من لديه 28.
معرفة �أكرث يف فهم �ملو�سوعات �ل�سعبة



 

فعالية االإر�ساد الرتبوي فى اإدارة ال�سجر لدى طالب 
اجلامعة املتفوقني درا�سًيا 

اإعداد 
د. اآمال اإبراهيم الفقي 

اأ�ستاذ ال�سحة النف�سية امل�ساعد بكلية الرتبية 
جامعة بنها
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ملخ�ص البحث:
��س���تهدف �لبح���ث �لتع���رف عل���ى فعالي���ة �لإر�س���اد �لرتب���وي يف �إد�رة �ل�س���جر 
لدى طالب �جلامعة �ملتفوقني در��س���ًيا، و�لتعرف على ��س���تمر�رية فعالية �لربنامج. 
و��س���تملت �لعينة على )16( طالب مت تق�س���يمهم �إىل جمموعتني، منهم)8( جتريبية 
تت�سمن )5�إناث،3 ذكور(، ومثلهم ت�سكلت �ملجموعة �ل�سابطة، و�متدت �أعمارهم من 
)18- 20( �سنة مبتو�سط 19.1 �سنه، و�نحر�ف معياري )3.( �سنه، و مت �لتطبيق بكلية 
�لرتبية جامعة بنها خالل �لعام �لدر��س���ي )2014-2015م(، ومت تطبيق مقيا�س �إد�رة 
�ل�س���جر وبرنام���ج �لإر�س���اد �لرتبوي م���ن �إعد�د �لباحثة، وك�س���فت �لنتائ���ج عن وجود 
فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات طالب �ملجموعتني �لتجريبية 
و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدي لإد�رة �ل�س���جر و�أبعاده ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبية، 
ووج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات ط���الب �ملجموع���ة 
�لتجريبي���ة قبل تطبيق �لربنامج وبعده على مقيا�س �إد�رة �ل�س���جر و�أبعاده، ل�س���الح 
�لقيا�س �لبعدي، وعدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درجات طالب 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي عل���ى مقيا����س �إد�رة �ل�س���جر 

و�أبعاده.

الكلمات املفتاحية: �لإر�ساد �لرتبوي، �إد�رة �ل�سجر، �لطالب �ملتفوقني.
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 Effectiveness  of Educational  Counseling  in  the 
Management of Boredom Among Academically 

Talented University Students

Dr. Amal Ebrahim El-Feky
 The research purpose is to assess the effectiveness 

of Educational Counseling In Boredom management Among 
Academically Talented University Students And assess the extent 
of continuity of the program’s effectiveness in managing boredom 
The sample consisted of (16) Students divided into two groups : 
experimental one including (5 females, 3 males), and the control 
group, were aged (18-20 years) with an average of 19.1 and a standard 
deviation (3.) and the application is at the Faculty University of 
Education, Benha, during the school year 2014-2015m, It applied 
Boredom management scale, preparation: researcher, and program 
of educational guidance in the boredom management, and the results 
revealed the presence of no statistically significant differences 
among the middle ranks of the experimental groups students and 
the control on the boredom management scale and dimensions for 
the Group experimental, and the presence of statistically significant 
differences between the mean differences of the experimental 
group students before the application of the program and after the 
boredom management and dimensions of scale, for the benefit of the 
dimensional measurement, and the lack of statistically significant 
differences among the middle ranks of the experimental group 
students in the two measurements on boredom management and its 
dimensions measure.

Key words: Educational Counseling, boredom management, 
Academically Talented.
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مقدمة البحث: 
ُتع���د �ملرحل���ة �جلامعية من �أهم �ملر�حل لدى كثري م���ن �لأفر�د، فقد يتعر�س 
�لط���الب فيه���ا لكثري من �لتغ���ري�ت �لنف�س���ية و�لجتماعية، وقد تع�س���ف بهم تيار�ت 
فكري���ة وعالق���ات �جتماعي���ة �س���تى توؤث���ر تاأث���رًي� جذرًي���ا عل���ى �أ�س���لوبهم يف مو�جه���ة 
متطلب���ات �حلي���اة �جلامعية، وخا�س���ة �لطالب �ملتفوقني در��س���ًيا �لذي���ن �إعتادو� على 

�لتفوق يف مر�حلهم �لدر��سية �ل�سابقة.

فالطال���ب �ملتف���وق يتمت���ع ب�سخ�س���ية فري���دة م���ن نوعه���ا ق���د متي���ل للتعقي���د 
نوًع���ا م���ا، وحتت���اج �لهتم���ام و�لرعاية؛ لأن���ه ذو ح�سا�س���ية مفرطة، ولديه خ�س���ائ�س 
�نفعالي���ة و�جتماعي���ة مرتفع���ة بالن�س���بة لذ�ت���ه و�لآخري���ن )عبد�لق���ادر،2004، ����س. 
47(، و�أحياًن���ا ُينظ���ر �إلي���ه عل���ى �أن���ه نرج�س���ي، �أو مغ���رور، �أو متعج���رف، ورغ���م ذل���ك 
فه���و يخ���اف كثرًي� من �لف�س���ل �لدر��س���ي، وكل هذ� ي�س���عه يف موقف حت���دى لتحديد 
هويت���ه، وحت���ى يحق���ق م���ا تفر�س���ه علي���ه كماليات���ه فاإن���ه ي�س���ارع �لبيئ���ة �ملحيط���ة
ه���ذه  وت���زد�د   ،(Cohen & Frydeberg,1993; Cross & Cross, 2015)
�مل�س���كلة بارتف���اع توقع���ات كل م���ن �لو�لدي���ن و�ملعلم���ني جتاه���ه )زينب �س���قري، 2006، 
����س. 56( ؛ مم���ا يجعله ي�س���عر بالوحدة �لنف�س���ية، وم�س���كالت يف �لتو�ف���ق �لأكادميي، 
و�سعوبة يف �إد�رة وقته، و�لتحكم يف �نفعالته، وي�سعر باأن �لعامل �ملحيط به ل يفهمه، 
حتى �لقائمني بعملية �لإر�س���اد د�خل جامعته ل يعلمو� عنه �س���يًئا مما يزيد من كدره 

و�سجره.

وي�س���ري هاوكين����س (Hawkis, 2014) �إىل �أن �ل�س���جر Boredom يعن���ي: 
»خربة غري �س���ارة يالزمها �س���عف �لأد�ء �لأكادميي، و�لبتعاد عن �ل�س���ياق �لتعليمي، 

فقد يلجاأ �لطالب لالإنرتنت هروًبا من هذه �مل�ساعر �ملوؤملة«.

وين�س���اأ �ل�س���جر من حالة �لرتابة و�لتكر�رية يف حياة �ملرء، ولهذ� فقد ن�س���جر 
من �لأ�س���ياء و�لأ�س���خا�س حتى يف �أوقات كثرية ن�س���جر من �أنف�س���نا دون �أن ندرى مما 
ن�س���جر؟ ومل���اذ� ن�س���جر؟؛ ل���ذ� فقد ن�س���عر بال�س���جر لكن دومن���ا �أن يكون لل�س���جر �أي 

.(Svendsen, 2008) ا به حمتوى ميكن �أن يجعله خا�سً
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وم���ن �ملالح���ظ يف �لآون���ة �لأخ���رية تز�ي���د �ل�س���غوط �لبيئ���ة و�لنف�س���ية عل���ى 
ط���الب �جلامع���ة ب�س���فة عام���ة و�ملتفوق���ني ب�س���كل خا����س؛ مم���ا يجعله���م يكافح���ون 
لتحقي���ق طموحاته���م و�أهد�فه���م، ومن �ل�س���غوط �لتي يتعر�س لها ط���الب �جلامعة 
�ملتفوق���ني در��س���ًيا؛ �أّنهم كان���و� يتوقعون عند �لتحاقهم باجلامع���ة �أن يجدو� �لرعاية 
و�مل�س���اعدة لالأخ���ذ باأيديه���م للتعرف عل���ى �لكلية و�لرب�مج �لدر��س���ية �ملوج���ودة بها، 
و�أ�س���كال �لأن�س���طة و�خلدم���ات �لتي تقدمه���ا �لكلية ملمار�س���تها �أثناء �أوق���ات فر�غهم، 
وتنمية مو�هبهم، وكيفية �ملذ�كرة، وماهية �أفكار �أ�ساتذة �جلامعة �ملتعلقة باملو�د �لتي 

يدر�سونها ملو��سلة تو�فقهم �لنف�سي و�لدر��سي.
 فل���م يج���د �لطال���ب �مل�س���تجد م���ن ُيجيب علي���ه؛ فاأخ���ذ يرتنح ب���ني �عتقاد�ت 
متنوعة منها: �أن مذ�كرة �لكلية �أمٌر �سهٌل، و�أ�ستاذ �جلامعة ما هو �إل �سكٌل من �أ�سكال 
�لأ�س���اتذة يف �ملر�حل �لتعليمية �ل�س���ابقة ؛ عليه �ل�سرح و�لتف�سيل و�لإي�ساح، ومتابعة 
�لطال���ب وتنبيه���ه مب���ا يجب عليه فعل���ه، ويجده وقتم���ا و�أينما ُيريد، وطريقة و�س���ع 
�لأ�سئلة هى نف�سها كما �عتاد عليها يف �ملر�حل �لدر��سية �ل�سابقة، و�سعوره بق�سور من 
�جلانب �لإد�ري بالكلية يف ن�س���ر ثقافة �لأن�س���طة �لال�س���فية و�مل�س���اركة �ملجتمعية – 
حتى ما يح�س���لون عليه ل ي�س���اعدهم على حتقيق طموحاتهم و�إد�رة وقتهم -، ويجد 
معاملة تدفعه دفًعا للكبت، وق�سور يف توفري بع�س �لإمكانات �ملادية �ل�سروية د�خل 
�لقاعات �لدر��س���ية، وعدم وجود �أماكن للرتفيه بني �ملحا�س���ر�ت، �أو يتنظر دوًر� ما يف 
�لكلي���ة، �أو �أن���ه ل يعرف م���اذ� ُيريد؟، كل ذلك من جانب ومن جانب �آخر لديه قدر�ت 
ورغبات وطاقات كامنة ل يعرف كيف ي�س���تثمرها، مما خلق لديه م�س���اعر من �لياأ�س 

و�لكدر و�ل�سجر.

بالإ�س���افة �إىل عدة �أ�س���باب منها:عدم م�س���اركة �لطالب يف �لأن�سطة �جلامعة، 
طوي���ل  ف���ر�غ  وق���ت  ووج���ود  فق���ط،  و�لتح�س���يلي  �لأكادمي���ي  باجلان���ب  و�لهتم���ام 
ل���دى �لط���الب يجعله���م يخو�س���ون �س���ر�ًعا ب���ني �س���عة �لوق���ت وم���ا يجب علي���ه فعله
 (Leung, 2008)، و�لتعر����س ملو�ق���ف حمبط���ة لف���رت�ت طويلة، و�س���غوط متتالية 
 (Eastwood, Frschen, Fenske & �لر�س���ا  وع���دم  و�لنتب���اه  �ليقظ���ة  وقل���ة 
(Smilek, 2012، و�لتكنولوجي���ة �ملتقدم���ة وزيادة �لنظم �لآلية �س���اهمت يف حتويل 
�لعالق���ات و�لتعام���الت �لإن�س���انية �إىل عالق���ات �آلي���ة ي�س���ودها �مل�س���لحة و�لتناف���ر ل 

.(O’Hanlon, 1981) لتو�فق مما خلق نوًعا من �ل�سجر�
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فق���د يعاين �لط���الب �ملتفوقني در��س���ًيا و�ملوهوب���ني من عدة م�س���كالت منها: 
�لكمالي���ة �لع�س���ابية و�لقل���ق و�لكتئ���اب و�ل�س���جر و�ملي���ل لالنتح���ار فه���م يحتاج���ون 
��سرت�تيجيات للمو�جهه منها تغيري �لبيئة �ملحيطة بهما، و�لتحفيز، وتنمية مهار�ت 
�ملو�جه���ه، وم�س���اعدتهم يف �لنخ���ر�ط يف �لأن�س���طة �لالمنهجي���ة، و�لتعام���ل معه���م 
م���ن خ���الل معرف���ة �حتياجاته���م وخ�سائ�س���هم(Cross & Cross, 2015) ؛ مم���ا 
يرتت���ب علي���ه زيادة طل���ب هوؤلء �لطالب �مل�س���جرين للخدمات �لإر�س���ادية �لرتبوية 
 (Kepceoglu, 1994; حتى ت�س���اعدهم على �إد�رة �س���جرهم، وتنمية �لوعي بالذ�ت
(Zunker,1990، من خالل تعديل �لإثارة �لف�س���يولوجية �ملفرطة، وتغيري �لإدر�ك 

�لالعقالين، و��ستثمار �ملحفز�ت �لبيئية، وتعديل �ل�سلوكيات �لتي لتاأتي بفائدة. 

حت���ى يت���م تنفي���ذ ذل���ك لبد م���ن توفري مر�س���د تربوي م���درب عل���ى �لتحاور، 
وعلى وعي مبتطلبات �ملرحلة �لنمائية وخ�س���ائ�س هذه �لفئة لي�ساعدهم على كيفية 
حتدي���د �أولوياته���م يف �س���وء �هتماماته���م، بل وم�س���اعدتهم على �ختي���ار �لبد�ئل من 
�ملمكن و�ملتاح، وتطوير مهار�تهم �ل�سخ�س���ية و�لجتماعية و�لنفعالية و�لأكادميية؛ 
لأن �لإر�س���اد �لرتب���وي ه���و عملي���ة تت�س���من تق���دمي خدم���ات �إر�س���ادية ع���رب بر�م���ج 
وقائية، و�إمنائية، وعالجية موجه للطلبة مل�س���اعدتهم على �ختيار �لدر��سة �ملنا�سبة، 
و�للتح���اق به���ا، و�ل�س���تمر�ر فيه���ا، و�لتغلب على �مل�س���كالت �لتي تعرت�س���هم؛ بهدف 

حتقيق �لتو�فق )ز�يد،2008، �س. 17(.

 ويدعم ذلك ما �أ�سار �إليه �لببالوي، وبدوي )2012( من �أن �لإر�ساد �لرتبوي 
�أح���د �خلدم���ات �ملهمة �لتي توؤثر �إيجاًب���ا يف منو �لطالب معرفًي���ا، و�أكادميًيا، ويحتاج 
�لطال���ب يف ظ���ل متغري�ت �لبيئة �إىل تو�فر خدمات �لتوجيه و�لإر�س���اد �لتي ت�س���اعده 
على �لتو�فق، وتزويده باملعلومات و�ملهار�ت �لتي متكنه من تطوير حت�سيله �لعلمي، 
ومتنحه �لقدرة على �لتقدم. ولالإر�س���اد �لأكادميي دوًر� موؤثًر� مع �لطلبة �ملتفوقني، 
�إذ ي�ستهدف م�ساركة �لطالب نف�سه يف �لتعرف علي �أبعاد م�سكلته، وكيفية مو�جهتها، 

و�كت�ساب مهارة مو�جهة �ل�سغوط �حلياتية يف �ملدر�سة وخارجها.

م�سكلة البحث:
تت���و�يل �لق���ر�ر�ت �لتعليمي���ة يف �لآون���ة �لأخ���رية �س���و�ء على م�س���توى �لرتبية 
و�لتعليم، �أو �لتعليم �لعايل مما خلق موجة من �ل�س���تياء و�ل�س���جر و�س���ل مد�ها �إىل 
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ما بعد حدود جدر�ن �جلامعة، فدفع �لطالب و�أ�س���رته دفًعا لل�س���عور بامللل و�ل�س���تياء 
و�ل�سجر، وي�ساأل طالب �لفرقة �لأوىل باجلامعة نف�سه عدة �أ�سئلة منها: ما م�سريي 
بع���د تخرج���ي م���ن كلي���ة مل �أكن �أحل���م بها بل جاء ب���ي مكتب �لتن�س���يق �إليه���ا؟، وماذ� 
�أفعل لأتو�فق مع برنامج در��سي مل �أختاره بل دفعني �إليه �لتن�سيق �لد�خلي للكلية؟، 
هل من فائدة مما �أدر�س؟، هل �س���وق �لعمل يحتاج خمرجات ي�س���يطر عليها م�س���اعر 
�لياأ�س و�ل�س���جر و�أفر�د ل تعي عن هويتها �س���يء؟، هل �أنا على حق فيما �أت�س���ائل فيه 
�أم عل���ى باط���ل؟، ه���ل �ملحي���ط �جلامع���ي مبا فيه م���ن م�س���وؤولني يعلم���ون عني وممن 
ه���م يف حمنت���ي �س���يء؟، هل قدم���و� لالأجيال �ل�س���ابقة من خدمات تعينه���م على �إد�رة 

�سجرهم؟، ما موقفهم منا نحن �لآن؟.

 كل ه���ذه �لأ�س���ئلة د�رت يف ذه���ن حالة جاءت لوحدة �لإر�س���اد �لنف�س���ي بالكلية 
و�س���معت ند�ء ��س���تغاثة من �إن�سان يف مقتبل عمره �جلامعي ُيطالب بحقه يف �أن يحيا 
حياة ملوؤها �ل�س���تمتاع و�لتو�فق �لنف�س���ي و�لأكادميي، ويلم�س خدمات �إر�سادية جادة 
يت���م تقدميه���ا للط���الب �ملقبل���ني عل���ى كلي���ة مل تك���ن �أب���ًد� يف �حل�س���بان، فخلقت هذه 

�لأفكار نوًعا من �ل�سجر لديهم. 

فال�س���جر يتمخ����س عن���ه �آث���ار �س���لبية عل���ى �ملجتم���ع عام���ة و�لطالب خا�س���ة، 
فيوؤكد �لباحثون �أن �لتعر�س لل�س���جر ي�ساحبه �لعديد من �مل�ساحبات �لأكادميية، �أو 

�لنفعالية، �أو �لجتماعية، �أو �لف�سيولوجية، �أو �ل�سلوكية.

مم���ا دف���ع �لباحث���ة �إىل حماولة تنفي���ذ برنامج �إر�س���اد تربوي مل�س���اعدة طالب 
�لفرقة �لأوىل بالكلية –حتى ين�سحب �أثر �لربنامج و�ملهار�ت �لتي مت �كت�سابها على 
�سنو�ت �لدر��سة �لالحقة بل وعلى �سخ�سيتهم ب�سفة عامة - لإد�رة �سجرهم و��ستثمار 
طاقاتهم �لنف�س���ية و�لذهنية يف �لإجناز و�لتفوق يف جمالت عديدة يف حياتهم لتعود 
 (Chin- Hisinبالنفع عليهم وعلى �ملجتمع ب�س���كل عام. ويدعم ذلك كل من در��س���ة
 lin, et al,2009; Daniels, Tze & Goetz, 2015; Fahlman et al
 ,2013; Ashkin ,2010; Malkovsky et al, 2012; Tetly ,et al ,2009)

وتتبلور م�سكلة �لبحث يف �ل�سوؤ�ل �لتايل: ما فعالية �لإر�ساد �لرتبوي يف �إد�رة 
�ل�سجر لدى طالب �جلامعة �ملتفوقني در��سًيا؟. ويتفرع منه �لأ�سئلة �لتالية:
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ه���ل توج���د فروق ب���ني درجات ط���الب �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف 1 ))
�لقيا�س �لبعدي لإد�رة �ل�سجر و�أبعاده؟.

ه���ل توج���د فروق بني درجات ط���الب �ملجموعة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س �لقبلي 1 ))
و�لبعدي لإد�رة �ل�سجر و�أبعاده؟. 

ه���ل توجد ف���روق بني درجات طالب �ملجموعة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س �لبعدي 1 ))
و�لتتبعي لإد�رة �ل�سجر و�أبعاده؟

هدفا البحث:
تتلخ�س �أهد�ف �لبحث فيما يلي:

�لتع���رف عل���ى كيفي���ة �إد�رة �ل�س���جر ل���دى ط���الب �جلامع���ة �ملتفوقني در��س���ًيا 1 ))
با�ستخد�م �لإر�ساد �لرتبوي.

�لتع���رف عل���ى ��س���تمر�رية فعالي���ة �لربنام���ج يف �إد�رة �ل�س���جر ل���دى ط���الب 1 ))
�جلامعة �ملتفوقني در��سًيا.

اأهمية البحث:
و�سع �لإر�ساد �لرتبوي مو�سع �لتفعيل، و�سوًل للتمكني على جميع م�ستويات 1 ))

�لف���رق باجلامع���ة خلل���ق �ل�س���عور بالنتم���اء و�ل���ولء للجامعة، و�إن�س���حاب �أثر 
�لتدريب يف �لربنامج على �سخ�سية �لطالب يف مناحي �حلياة �ملختلفة.

 ��ستثمار جل�سات �لربنامج وتنفيذها على مر�حل در��سية �أخرى.1 ))
�ملوؤ�س�س���ات 1 )) د�خ���ل  �لإر�س���ادية  �لعملي���ة  لتح�س���ني  و�آلي���ات  و�س���ع مقرتح���ات   

�لتعليمية.
 قد ُيفيد �ملقيا�س �مل�ستخدم يف �لتطبيق على عينات �أخرى.1 ))

م�سطلحات البحث االإجرائية:

ال�سجر: حالة �نفعالية �سلبية ن�سبية تختلف من موقف لآخر ح�سب ما ميتلكه أ )	
�لف���رد م���ن �عتقاد�ت معرفية ناجت���ة من نق�س كل من: �لد�فعية و�ل�س���تثارة 
�لد�خلية و�لر�سا عن �حلياة نظًر� لعدم حتقيق مطالب مهمة ب�سكل ُمر�سي، 
ولل�س���جر م�ساحبات ف�س���يولوجية و�نفعالية تت�سح يف �سلوكه د�خل �أ�سرته �أو 

كليته �أو جمتمعه ب�سكل عام.
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اإدارة ال�س�جر: قدرة �لطالب على ��س���تثمار م�ساعره �مل�س���جره و�إعادة هيكلتها أ )	
من جديد ليدرك �إيجابيات �ملوقف و�س���رف �نتباهه عن �ل�س���لبيات يف �ملو�قف 
�لتي تثري �سجره. و�إجر�ئًيا: �لدرجة �لتي يح�سل عليها �لطالب على مقيا�س 

�إد�رة �ل�سجر �إعد�د / �لباحثة.
الإر�ساد الرتبوي: جمموعة من �خلدمات �لرتبوية و�لنف�سية �ملقدمة للطالب أ )	

مل�س���اعدته فى �ختيار نوع �لدر��س���ة، ور�س���م �خلطط �لرتبوية �لتى تتالءم مع 
قدر�ت���ه وميول���ه و�أهد�فه و�س���وًل حلالة من �لتو�فق و�لن�س���جام. و�إجر�ئًيا : 
جمموعة من �خلدمات �لرتبوية و�لنف�س���ية �لفعالة يتم تقدميها با�س���تخد�م 

عدة ��سرت�تيجيات وجمموعة من �لفنيات �ملنا�سبة.

حمددات البحث:

املحددات املنهجية: �عتمدت �لباحثة على �ملنهج �لتجريبى.

املحددات الب�س�رية: ��س���تملت �لعينة على )16( طالب من طالب �جلامعة �ملتفوقني 
)5�إن���اث،                            تت�س���من  جتريبي���ة  منه���م)8(  جمموعت���ني  �إىل  تق�س���يمهم  مت  در��س���ًيا، 
3 ذك���ور(، ومثله���م ت�س���كلت �ملجموعة �ل�س���ابطة، وكانت �أعمارهم من )18- 20( �س���نة 

مبتو�سط)19.1( و�نحر�ف معياري )3.(.
املحددات املكانية: مت �لتطبيق بكلية �لرتبية جامعة بنها.

املحددات الزمانية: مت تطبيق �أدو�ت �لدر��سة خالل �لعام �لدر��سي 2014-2015م. ؛ 
لأن �إد�رة �ل�سجر تعني وجود معنى وهدف للحياة وروؤية م�ستقبلية �أف�سل

اإطار نظري ودرا�سات �سابقة:
اإدارة ال�سجر:

�إن دورة ��س���تجابة �ل�س���جر تب���د�أ باملوق���ف �ملثري لل�س���جر وم���دى �إدر�ك �لفرد 
له���ذ� �ملثري �س���و�ء كان �ملثري يثري �ل�س���جر بالفع���ل �أم ُمدرًكا من قبل �ل�س���خ�س ذ�ته، 
ث���م ��س���تجابتة بتغري�ت معرفية وف�س���يولوجية و�نفعالي���ة وياأتي �ل�س���لوك ُليبلور كل 
ه���ذه �لتغ���ري�ت، ويح���دث يف حلظ���ات ومع تك���ر�ر مثل هذه �ملث���ري�ت �ملُ�س���جرة تتكرر 
�ل�س���تجابات �لأكرث �س���جًر�، حتى ُت�سبح ��ستجابات �لفرد ميكانيكية )�آلية(، ومن ثم 
ُيقال فالن هذ� �س���خ�س ُم�س���جر �أو �سخ�س ُمقبل على �حلياة وُيدير �نفعالته ب�سكل 

جيد ح�سب ردة فعله جتاه �ملثري.
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ل���ذ� ي���رى في�س���ر (Fisher, 1993) �أن �ل�س���جر هو: “حالة من �مللل و�ل�س���اأم 
ي�ساحبه حالة من �لقلق “، وي�سري عبد �لقادر، وعطية، وعبد �لقادر، وكمال )2005، 
����س795( �إىل �أن �ل�س���جر ه���و: »حال���ة نف�س���ية تن�س���اأ من قي���ام �لفرد مبز�ولة ن�س���اط 
ينق�س���ه �لد�ف���ع، �أو من �ل�س���تمر�ر يف موقف لمييل �إليه �لف���رد، وتتميز هذه �حلالة 
ب�سعف �لهتمام بالن�ساط، �أو �ملوقف وكر�هية ��ستمر�ره و�لرغبة يف �لن�سر�ف عنه«.

 وي���رى هار�سيم�س���وك (Harasymchuk, 2008) �أن���ه ح���ل تو�فقي للتمييز 
ب���ني ف���رز �لأفكار وفًقا للمثري�ت �لقدمية و�جلديدة، ويحدث �ل�س���جر نتيجة لزيادة 
 (Nett, Goetz لتعر�س للمثري�ت، ويف �س���وء كيفية �ل�س���عور به، ويرى نت و�آخرون�
(and Daniels ,2010 �أن �ل�سجر هو م�ساعر غري �سارة ي�سعر فيها �لفرد با�ستثارة 
منخف�س���ة ود�فعية لتغري �لن�س���اط، �أو مغادرة �ملوقف، وت�س���ري عبد �لعال )2012( �إىل 
�أن �ل�س���جر هو: “تلك �مل�س���اعر �لنفعالية �ل�س���لبية �لتي ت�سفي على �لذ�ت حالة من 
�لك���در و�لك�س���ل و�ل�س���مت، و�لالوعي �لذي يجع���ل �لذ�ت خالية من �ملعنى”. وي�س���ري 
كامباج���ن (Campagne, 2012) �إىل �أن �ل�س���جر ه���و: »جمموع���ة م���ن �مل�س���اعر 
�ل�س���لبية ينت���ج من كرثة �لتعر����س للمو�قف �ملحبطة، وتت�س���من مظاه���ر عدة منها: 

�لإرهاق �لبدين و تدين مفهوم �لذ�ت وفقد�ن �لهتمام بالنف�س و�لآخرين«.

 وعرف بين�س ولين�س (Bench and Lench, 2013) �ل�سجر باأنه: »خربة 
يعي�س���ها �لف���رد تنتج عن رغبة يف �لنخر�ط يف ن�س���اط م�س���بع للذ�ت م���ع عدم �لقدرة 

على حتقيق ذلك«. 

مم���ا �س���بق يت�س���ح �أن �لباحث���ني قام���و� بتميي���ز �ل�س���جر بو�س���فه �نخفا�س يف 
�ل�ستثارة �لد�خلية، �أو حالة من عدم �لر�سا تن�ساأ نتيجة �إدر�ك �ملوقف على �أنه يفتقر 

للتنوع، �أو لال�ستثارة �خلارجية، �أو لفقد�ن �ملعنى �لد�خلي.

 لذ� �ل�س���جر هو حالة �نفعالية �س���لبية ن�س���بية تختلف من موقف لآخر ح�سب 
ما ميتلكه �لفرد من �عتقاد�ت معرفية ناجتة عن نق�س كل من: �لد�فعية و�ل�ستثارة 
�لد�خلية �أو �لر�سا عن �حلياة �أو عدم حتقيق مطالب مهمة ب�سكل ُمر�سي، ولل�سجر 
م�س���احبات ف�س���يولوجية و�نفعالية تت�س���ح يف �سلوك �لفرد �ل�سخ�س���ي، �أو �لأ�سري، �أو 
�لأكادميي، �أو �لجتماعي، وميكن �إد�رة �سلوك �لفرد د�خل هذه �ملجالت با�ستثمار ما 

ميتلكه من �إمكانات.
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وين�س���اأ �ل�س���جر عندما ل ت�س���تطيع �ملناهج �لدر��س���ية، �أو �ل�سيا�س���ة �لتعليمية 
ا من حاجات �لطالب وطموحاته، �أو حينما مير  وكذلك نوع �لتعليم،من حتقيق بع�سً
�لف���رد بخ���ربة عاطفية فا�س���لة ل ت�س���بع لديه �حتياج���ات �لروح ول جتعل���ه قادًر� على 
تقدي���ر ذ�ت���ه وحتقيق طموحات���ه وتطلعات���ه، �أو عندما تتحول ذ�ت �لف���رد �إىل حتقيق 
��سباعاته ورغباته على ح�ساب �لآخر، وعدم �لعرت�ف به ب�سورة تن�سحب �أثارها على 
�ل���ذ�ت وتنج���رف �إىل �لوقوع يف بئر �لأنانية، �أو وجود �عتقاد�ت و�أفكار وتعرب�ت ذ�تية 
 Svendsen س���لبية وتخاريفات معرفية للموقف �ملثري لل�س���جر )عبد �لعال،2012 ؛�
2008,(، وت�سميم �لبيئة �جلامعة ب�سكل غري منا�سب لأهد�فها يثري �سجر �لطالب، 
بالإ�س���افة �إىل �أن �ملهام �ملنوطة للطالب تفتقد عن�س���ر �لت�سويق وتغلب عليها �لرتابة 

.(Hawkins , 2014) و�لعتيادية مما يقتل �لد�فعية للتعلم لديه

 كل ذل���ك ق���د ي���وؤدي بالطال���ب �ملتف���وق در��س���ًيا �إىل نتائج خط���رية فقد يعاين 
�لطالب �مل�سجر من ق�سور يف م�ستوى �ملبادر�ت و�لكفاءة �لذ�تية، و�لقدرة على حتديد 
وحتقي���ق �لأهد�ف �ل�سخ�س���ية، و�إيجاد ه���دف ومعنى حلياته، ومييل���ون �إىل �لكتئاب 
(Lepera,2012 Mclntosh,macdonald & Mckeganey, 2005) و�لقل���ق
و�لعد�ئي���ة و�لغ�س���ب و�ل�س���عور بالوحدة و�لياأ�س و�س���عف �لأد�ء �لتعليم���ي، و�لتوجيه 
 ،(Sommers & Vodanovich ,2000) لجتماعي �ل�سلبي و�لغرت�ب و�خلجل�
 (Matthews, Hancock,ملعلوم���ات� و��س���تنز�ف  �لنف�س���ية،  �لطاق���ة  و�س���عف 
(Desmond & Neubauer,2012، و�حل���زن و�لت�س���اوؤم و�خل���وف م���ن �مل�س���تقبل، 
و�ل�س���عور بالف�س���ل، �أو �ل�س���خط، و�ل�س���عور بالندم، �أو �لذنب، وتوقع �لعقاب، وكر�هية 
�ل���ذ�ت، و�إد�ن���ة �ل���ذ�ت، و�لرغب���ة يف �لنتح���ار، و�لب���كاء و�ل�س���تثارة، وعدم �ل�س���تقر�ر 
�لنف�س���ي، و�لرتدد وعدم �حل�س���م، وتغري �سورة �جل�سم، و��س���طر�بات �لنوم، وتناق�س 
�ل���وزن، وتاأث���ر �لطاقة �جلن�س���ية، و�لن�س���غال على �ل�س���حة )�إبر�هي���م، 1988، �س �س 
و�س���عف   ،(Yang & Guo ,2011) �ل���ذ�ت  تقدي���ر  يف  ونق����س   ،)88  ،77  ،41،42
�لد�فعية للتعلم، وزيادة قلق �لختبار، و�لتغيب عن �ملحا�س���ر�ت، و�س���عف �ل�س���تجابة 
و�لكفاءة �لدر��س���ية (Hawkins ,2014)، تعاطي �ملخدر�ت، و�لفتقار للتو��س���ل مع 
�لبيئ���ة �ملحيط���ة (Farmer & Sundberg, 1986)، وع���دم �س���عور �لفرد بال�س���عادة 
و�ل�س���حة �لنف�س���ية (Halama, 2004)، ويعاين من ��سطر�بات �لأكل وعدم �لقدرة 
عل���ى مو��س���لة �لعمل و�نخفا�س يف م�س���توى �ل�س���تثارة بع���د 20 -30 دقيقة من بد�ية 

.(Mackworth,1957) ملهمة�
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 وحتى يحافظ �لطالب �ملتفوق در��سًيا على م�ستوى �ليقظة و�لنتباه ومو��سلة 
�إجن���از �ملهم���ة، فاإنه ي�س���عر بالإجهاد و�لتع���ب وحتدث له تغري�ت ف�س���يولوجية عديدة 
منه���ا: �إحم���ر�ر �جللد، وزيادة يف معدل �س���ربات �لقلب، وتقل�س���ات معوية، و�رتفاع يف 
(Chanel , Rebetez, Betancourt & RUN ,2008) درج���ة ح���ر�رة �جل�س���م

 .(Merrifeld & Danckert,2014)،و�رتفاع �سغط �لدم

 كل ه���ذه �لأعر�����س �لف�س���يولوجية �لتي ق���د تنتج عن �ل�س���جر لدى �لطالب 
�ملتفوقني در��سًيا تزيد من رغبتهم يف �لهروب من �ملو�قف �لدر��سية لتهدئة توترهم، 
�أو جتعله���م يف حال���ة �س���ر�ع )�إقد�م / �إحجام( بني ح�س���ورهم �ملحا�س���ر�ت ومو��س���لة 
�لتف���وق �ل���ذي �إعت���ادو� علي���ه وبني كر�هيته���م للمو�ق���ف �لتعليمية نظ���ًر� لالإعتيادية 
و�لرتابة �مل�سيطرة عليها، مما يزيد من �سجرهم وم�ساحباته �جل�سمية و�لنفعالية 

لديهم.

 �أم���ا موق���ف �إد�رة �جلامع���ة م���ن �لطالب �مل�س���جرين فاأنها ت�س���ميهم �لطالب 
�مل�س���اغني، �أو �ملعر�س���ني للخطورة، ويرى �حلر�س �جلامعي باأنهم يف حاجة للعقاب �أو 

�لتدخل �لعالجي لإد�رة �سجرهم.

ويق�سم عاطف �سحاته )1998( �أبعاد �ل�سجر �إىل �ل�سجر �لجتماعي، و�ل�سجر 
�ل�س���لوكي، و�ل�س���جر �لدين���ي )خم���رون �لتم���رد(، و�ل�س���جر �لقت�س���ادي )�س���عوبة 
�ملناف�س���ة(، و�ل�س���جر �لأ�س���ري )�لعنف(، و�ل�س���جر �لنف�س���ي، و�ل�س���جر �لدر��س���ي، يف 
حني يرى فاملان (Fahlman ,2010) �أن �أبعاد �ل�س���جر تتلخ�س يف: �لنف�س���ال عن 
�لن�س���اط، وعدم �لر�س���ا، و�إدر�ك �لوقت، وعدم �لنتباه، ونق�س �حليوية، و�لنفعالت 
�ل�س���لبية، ويرى �إ�س���توويد و�آخرون (Eastwood et al,2012) باأن �ل�سجر له عدة 
مكون���ات منها: �ملكون )�ملعريف / �لإدر�كي(، و�ليقظة و�لنتباه و�ل�س���فات �ل�سخ�س���ية 

للفرد.

وميكن و�سع مكونات لل�سعور بال�سجر تتمثل يف :
• ال�سجر ال�سخ�سي: ُيق�س���د به �ل�سفات �ل�سخ�سية و��ستعد�د �لطالب لال�ستثارة 	

�لع�س���بية جت���اه مو�ق���ف �حلياة �ملتنوع���ة، وعدم �لق���درة على �ل�س���بط �لذ�تي 
و�ل�سعور �مل�ستمر بالحرت�ق و�لإنهاك �لنف�سي.
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•  ال�س�جر الأ�س�ري: ينتج من �س���ر�ع بني ما يريده �لطالب من حتقيق طموحات 	
خا�س���ة به تتنا�س���ب م���ع قدر�ته ورغباته وب���ني توقعات وطموح���ات و�لديه، �أو 
��ستخد�م �أ�ساليب معاملة و�لديه �سلبية، �أو ممار�سة بع�س �أ�سكال �لعنف د�خل 

�لأ�سرة. 
• ال�س�جر الأكادميي: ونق�س���د به جمموعة من �لنفعالت �ل�س���لبية �لناجتة من 	

�عتقاد�ت خاطئة حول ما يتوقعه �لطالب وما هى �لأ�سياء �لتي ت�سبع حاجاته 
وحتق���ق �أهد�ف���ه م���ن �ملناه���ج �لدر��س���ية و��س���تخد�م ��س���رت�تيجيات و�أن�س���طة 
تدري�سية ل تتو�فق معه، فيجعله ي�سعر بالرتابة ومرور �لوقت ببطء وتف�سيل 

�لتجنب و�لهرب من �ملو�قف �لتعليمية.
• ال�س�جرالجتماعي: ُيق�س���د ب���ه حال���ه م���ن �ل�س���اأم و�س���عف �لرغبة يف �لتو��س���ل 	

�ل�سمن�سخ�سي و�لبين�سخ�سي ب�سبب �لعتيادية وعدم �ل�ستثارة �لد�خلية، �أو 
�خلارجية يف �ملو�قف �لجتماعية

�أما �إد�رة �ل�سجر بالن�سبة للطالب �ملتفوقني در��سًيا تت�سمن:
 ال�سخ�س�ي: يتمثل يف �ل�ستعد�د و�ل�سفات �ل�سخ�سية و��ستثمارها على �أف�سل . )

�سكل ممكن يف �لتغلب على �ملو�قف �مل�سجره.
الأ�س�ري : �لو�س���ول �إىل نق���اط �إلتقاء بني توقع���ات �لو�لدي���ن ومايريده �لبن . )

بالفعل. 
الأكادمي�ي : �إع���ادة �لبن���اء �ملعريف حول ما يتمناه �لطالب م���ن جامعته وما هو . )

قائم بالفعل يف �سوء �ملمكن و�ملُتاح. 
الجتماع�ي: �لتطاب���ق بني ما يتوقعه �لطالب �ملتف���وق من �ملجتمع وما يقدمه . )

له على �أر�س �لو�قع.

ي�س���تخدم �لط���الب ع���دة �أ�س���اليب تكيفي���ة، �أو غري تكيفي���ة للتعام���ل و�لتعبري 
ع���ن �س���جرهم منها: �أحالم �ليقظ���ة، و�خلرب�س���ة و�لتالعب بالأ�س���ياء، و�لتحدث مع 
�لأ�س���دقاء )�أي �لأحادي���ث �جلانبي���ة(، و�إر�س���ال ر�س���ائل بالهات���ف �ملحم���ول، ومتري���ر 
مالحظ���ات لالأ�س���دقاء، وع���دد منه���م يتجن���ب �ملوق���ف �مل�س���جر ويغ���ادر �ملحا�س���رة     

(Mann & Robinson, 2009)
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وتتعدد �ملد�خل �لنظرية �ملف�س���رة لل�س���جر وكيفية �إد�رته، ولكل نظرية من   
ه���ذه �لنظري���ات �ملنطلق �لنظ���ري �لذي ف�س���رته، ولكن تدور معظم �لتف�س���ري�ت على 
�أنه تلك �خلربة �ل�س���لبية �لتي تعاي�س���ها �لذ�ت من جر�ء تفاعلها �ملعتل، �أو �مل�س���طرب 
بالآخ���ر �ل���ذي يدخ���ل معه���ا يف عالق���ة، وم���دى قدرته عل���ى �لتحك���م فيه، وم���ن هذه 

�لتف�سري�ت :

توؤك���د �لنظري���ة �لتفعالي���ة �لرمزي���ة على �أن ف�س���ل �لأ�س���خا�س يف �لتفاعل مع 
ظ���روف �ملجتم���ع وثقافته هو ما يجعله���م يتفاعلون مع �أمناط ثقافية م�س���ادة غالًبا 
م���ا تك���ون �إجر�مي���ة، �أو جانح���ة، �أو م�س���طربة ب�س���ورة �س���لبية، وذل���ك يجعلن���ا نق���ف 
عل���ى �أهمي���ة تفاع���الت �لأفر�د �ملحيطني بامل�س���جر مث���ل : �أفر�د �أ�س���رته، وزمالوؤه يف 
�جلامع���ة، �أ�س���دقاوؤه، وجري�نه، وميكن �إد�رة �ل�س���جر من خ���الل معرفة مدى تاأثري 
ه���ذه �لتفاع���الت عل���ى �مل�س���جر، ومكاناته���م و�أدو�ره���م �لجتماعي���ة �لت���ي يقوم���و� 
به���ا، وطبيع���ة �للتز�م���ات �ملتبادل���ة بينه���م وب���ني �مل�س���جر )مي���د، 2002، ����س132; 
(Chien-Hsin, Shong & Chin,2009  وي���رى �لع���الج �ملع���ريف �ل�س���لوكي �أن 
�ل�س���طر�بات �لنفعالية وعالجها �أكرث �ت�س���اًل بخرب�ت �حلياة �ليومية للم�س���جر، 
وينج���ح يف �لتغل���ب عليه���ا عندم���ا تتو�فر ل���ه �ملعلومات �ل�س���حيحة �أو حني تت�س���ح له 
�ملغالط���ة �لكامن���ة، وم���ن ثم ُيغ���ري نظرته لذ�ت���ه وللمو�ق���ف �ملثرية ل�س���جره ليعي�س 
حي���اة ملوؤها �لإ�س���باع و�لر�س���ا)بيك /مرتج���م،2000،6-8(، بينما ج���اءت �لر�ديكالية 
�ل�س���لوكية لتف�س���ر �ل�س���جر على �أنه ردة فعل �نعكا�سية �أو ��س���تثابية، وميكن �نطفائها 
وحموه���ا بتجاهلها (Daniels,Tze&Goetz,2015)، ويركز �لعالج �جل�س���طلتي 
عل���ى �حلا�س���ر و�لهتم���ام بال�س���لوكيات غ���ري �للفظي���ة للم�سرت�س���د حت���ى يك���ون على 
وع���ى بانفعالته و�س���جره، �أما �أ�س���حاب �ملنح���ى �لتحليلي فقد نظرو� للم�س���جر عرب 
جمموع���ة من �لأعر��س �لنف�س���ية و�لعقلي���ة )كالكتئاب و�لقلق و�لعدو�ن(، و�أ�س���ارو� 
�إىل �أن ه���ذه �لأعر�����س ترج���ع لعو�م���ل ل�س���عورية، وحت���ى يتم �لتخفيف م���ن حدتها 
لب���د من معرفة �لعو�م���ل �لكامنة ور�ء حدوثها و�لعودة للطفول���ة �لباكرة وحتليلها 

.(Eren& Coskun, 2015)

ولأن �ل�سجر ظاهرة طبيعية وكل فرد يو�جهها ب�سكل فريد ح�سب ما ميتلكه 
م���ن مه���ار�ت وق���در�ت ق���د تك���ون فطري���ة، �أو مكت�س���بة، ل���ذ� ميك���ن مو�جهة �ل�س���جر 
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م���ن خ���الل ��س���تخد�م ع���دة �آليات منها: تنظيم �أن�س���طة �لعم���ل، �أو مو�عي���د �لعمل، �أو 
�أن�س���طة وق���ت �لف���ر�غ، �أو تطوير نظ���م �لتعليم وجعل���ه �أكرث مرونة لتخفيف �ل�س���عور 
بال�س���جر لدي���ه)Vodanovich & Watt,1999 ; و عبد�لق���ادر و�آخ���رون،2005، 
795(، و�إ�س���ر�كهم يف �حل���و�ر (Zunker,1990)، وم�س���اعدته عل���ى معرف���ة مو�ط���ن 
�لق���وة وتنميته���ا و�لتخل����س م���ن نق���اط �ل�س���عف �س���و�ء على �مل�س���توى �لأكادمي���ي، �أو 
�ل�سخ�س���ي (Cohen & Frydeberg, 1993)، وتق���دمي �مل�س���ورة �لرتبوي���ة له���م 
�أم���ًر� �س���رورًيا لتطوي���ر نظرت���ه جت���اه ذ�ت���ه وكليت���ه، وتدريب���ه عل���ى �كت�س���اب مهار�ت 
وحتوي���ل،   ،(Delisle,1997) �لتعليمي���ة  �لعملي���ة  وت�س���ريع  م�س���كالته،  ملو�جه���ة 
�أو �س���رف �لنتب���اه ع���ن �ملوق���ف �مل�س���جر �إىل مو�ق���ف �أخ���رى �س���ارة، حت���ي يتم جتنب 
 (Matthews & Compbell,ملو�جه���ه وي�س���ل حلال���ة م���ن �لتعاي����س م���ع �ملوق���ف�
(1998، وتوفري و�سيلة لتدريب �لطالب على كيفية �إد�رة �لغ�سب، و��ستثارة د�فعيته 
ملو��س���لة �لتف���وق �لدر��س���ي، و�لتدري���ب عل���ى كيفية �لتعبري عن م�س���اعره، وممار�س���ة 
�لتعل���م �لتع���اوين حتى ين�س���حب �أثر ه���ذه �لتدريبات عل���ى حياته ب�س���كل �إيجابي، لأن 
ه���دف �لإر�س���اد �لرتب���وي ه���و تعزي���ز �إمكان���ات وق���در�ت �لطال���ب، وتطوي���ر قدر�ت���ه 
�إىل �أف�س���ل م�س���توى ممك���ن يف �س���وء �لإمكان���ات �ملادية و�لب�س���رية للمجتم���ع �ملحيط 
�إدر�ة  عل���ى  �لقائم���ني  �هتم���ام جمي���ع  �س���رورة  و   ،(Goleman, 1999) بالطال���ب 
�جلامع���ة م���ن تقدمي �لرب�م���ج �لرتويحية و�مل�س���ورة للطالب للتخل�س من �ل�س���جر             
(Chin- Hisin lin, et al 2009; Yang & Guo, 2011)، وجتن���ب �لأعم���ال 
�ململ���ة و�لبح���ث ع���ن �لأعمال �مل�س���وقه، و�إ�س���ر�ك �خليال وتركي���ز �لنتباه عل���ى �إجناز 
 ،(Daniels, Tze & Goetz, 2015)ملهم���ة ل على �لأمور �ملعقدة و�ل�س���عبة فيها�
وتزوي���د �لط���الب باملعلوم���ات �ملفي���دة عن متطلب���ات �س���وق �لعمل وحتديد ن���وع �ملهن 
�ملطلوبة و�إر�س���ادهم باللتحاق برب�مج در��سية منا�سبة يخفف من �سجره، وممار�سة 
�لعمل و�ل�س���تمتاع بوقت ترفيهي وق�س���اء وقت فر�غ حر من �لعو�مل �لتي توؤدي دوًر� 

.(Vodanovich,2003)مهًما يف مو�جهة �ل�سجر

فاملر�سد يجب �أن يهتم بعدة مهار�ت لإد�رة �ل�سجر لدى �لطالب منها: �إد�رة 
�ل���ذ�ت، و�س���بط �لنف�س، و�ل�س���تقالل، و��س���تخد�م ��س���رت�تيجيات تدري�س���ية م�س���وقه 
 (Joyce&Lee,1993 ; Semiawan,1997; Wegner د�خل �لقاعات �لدر��سية

 ., Flisher , Muller& Lombard , 2006 ; Ashkin ,2010)



املجلد الرابع - العدد )15( اأبريل 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 66 

 وتوج���د �أربع���ة ��س���رت�تيجيات ملو�جه���ة �ل�س���جر هى: �أ�س���لوب �لإق���د�م �ملعريف 
و�أ�س���لوب �لإق���د�م �ل�س���لوكي، و�أ�س���لوب �لإحج���ام �ملعريف، و�أ�س���لوب �لإحجام �ل�س���لوكي، 
و�ق���رتح جرو����س Gross ��س���رت�تيجية لتخفي���ف �ل�س���جر لدى ط���الب �جلامعة هى 
��س���تخد�م �ل�س���كرتاريات �ملهني���ة ع���رب �لأنرتنت وتهدف جلعل �ل�س���لوك خ���ارج �ملهمة 
لي�ساعد على حت�سني كفاءة �مل�ساركة للطالب ومن ثم يحدث حت�سن يف نوعية �لتعلم 
وه���ذه �لآلية تكون فر�س���ة جيدة لإ�س���افة م�س���ادر جدي���دة للتعلم و��س���تثارة د�فعيته 
للتعل���م و�لتخل����س من �ل�س���جر �لأكادميي، �أو �لدر��س���ي، ولكن يوؤخذ عليها �س���عوبة 
تنفيذه���ا م���ع �أع���د�د �لطالب �لكب���رية وحتتاج حجر در��س���ية معينة وتكلف���ة �لأجهزة 

.(Nett,et al., 2010)  كبرية

وهذه �ل�س���رت�تيجيات تتو�فق مع ت�س���ور جرو�س Gross عندما �أ�س���ار �إىل �أن 
�ل�سرتتيجيات تنظم �لنفعال وهى: �لتغيري �ملعريف، وتعديل �ملوقف، وت�ستيت �لنتباه، 
وتعدي���ل �ل�س���تجابة، و�لإق���د�م �ملع���ريف يتطابق مع ��س���رت�تيجية �لتغ���ري �ملعريف �لتي 
تنطوي على تغيري يف تقيم �لفرد للمو�قف �مل�سببة لل�سجر، ويطابق �لإقد�م �ل�سلوكي 
مع تعديل �ملوقف �لذي يوجه جهود �لفرد �إىل تبديل �ملو�قف �لتي ت�سبب �ل�سجر )�تخاذ 
�أفعال لتغيري موقف م�سجر(، ويطابق �لإحجام �ملعريف مع ت�ستت �لنتباه �لذي ينقل 
�لنتباه �ملعريف بعيًد� عن �ملو�قف �مل�سجرة )�لنف�سال �ملعريف عن �ملو�قف �مل�سجرة(، 
و�أخ���رًي� يتطاب���ق �لإحج���ام �ل�س���لوكي مع كل من ت�س���تيت �لنتباه وتعديل �ل�س���تجابة 
و�لت���ي تنط���وى عل���ى �إز�حة �لنتباه عن �ملو�قف �مل�س���جرة و��س���تخد�م ��س���رت�تيجيات 
.(in:Tze, Daniels, Klassen & Li, 2013) �ل�س���جر  لتخفي���ف  �س���لوكية 

 و�أظه���رت نتائ���ج در��س���ة ن���ت و�آخ���رون (Nett,et al, 2010)، ودر��س���ة ن���ت 
وجويتزوهال (Nett, Goetz & Hall, 2011) ودر��سة نزي ود�نيلز وكال�سني ويل 
(Tze, et al., 2013) �أن �لطالب �لذين ي�س���تخدمون ��س���رت�تيجية �لإقد�م �ملعريف 
�ل�س���لوكي يتخل�س���ون من �ل�سجر ب�سكل �أف�س���ل من �لذين ي�ستخدمون ��سرت�تيجية 

�لإحجام �ملعريف و�لإحجام �ل�سلوكي.

 (Melton & Schulenberg, 2007) و�أكدت در��س���ة ميلتون وت�س���ولنربج
�أن �إمكانية ��ستخد�م �لعالج باملعنى يف خف�س �ل�سعور بال�سجر، وزيادة �ل�سعور مبعنى 
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�حلي���اة ل���دى ط���الب �جلامعة، ويرى هاوكين����س (Hawkins, 2014) �أن ��س���تخد�م 
�لنمذج���ة يف �لتعلي���م ت���وؤدي �إىل �لتحفي���ف م���ن ح���ده �ل�س���جر لدى ط���الب �جلامعة 

وتنمي �لنتباه لديهم وت�ستثري �لد�فعية �لد�خلية لديهم.

ويرتت���ب على تطبيق بع�س من هذه �ل�س���رت�تيجيات عدة نتائج منها: يتعلم 
�لطالب بنف�سه كيفية �لعبور ب�سهولة من هذه �مل�ساعر �ل�سلبية �لتي تقلل من �سعوره 
بذ�ته، بل وحتويل �ل�س���جر �إىل قوة حمفزة ود�فعة جتعل �لطالب قادر على �س���ناعة 
�لق���ر�ر�ت �خلا�س���ة ب���ه وفًقا لهتمامات���ه، و�أهد�فه يف �حلي���اة، وتاأهيله حلياة �لر�س���د 
ومتكن���ه م���ن �كت�س���اب وتنمي���ة مه���ار�ت �ملب���ادرة �لذ�تي���ة و�لثق���ة بالنف����س يف مو�جهة 
�إحباطات �ل�سجر �لتي تهدد م�ستقلبه، ولذ� فاإن �حلياة عندما تكون مثرية وم�سوقة 
يقل معها �ل�س���عور بال�سجر، و�سرورة �حلاجة �إىل ت�سميم بر�مج �إر�سادية و�أكادميية 
وتعليمي���ة لتخفي���ف م�س���توى �ل�س���جر ل���دى �لط���الب، ويدع���م ذل���ك در�س���ة كل م���ن 
 (Susan ,Shaw ,et al ,1996; Lisa wegner ,2006 ; Tetley, Chan &

Tobolowsky,2009 ; Ashkin ,2010)

 مما �س���بق يت�س���ح �أن �لتدريب على �إد�رة �ل�س���جر توؤدي �إىل نتائج عدة منها : 
تعل���م �لف���رد �ملهار�ت �ل�س���رورية للمو�جهة و�إع���ادة �لبناء �ملعريف، و��س���تثمار �لطاقات 
و�لمكان���ات و�لق���در�ت �لكامن���ة لدي���ه، وخف����س �لتغ���ري�ت �لف�س���يولوجية �مل�س���احبة 
لل�س���جر، و�س���بط �لنفع���الت �ل�س���لبية با�س���تخد�م فني���ات �لدح����س �ملع���ريف لالأفكار 
�لالعقالني���ة، وذي���وع روح �لفكاه���ه و�مل���رح ب���دًل م���ن �ل�س���اأم و�مللل،و�س���وًل للكف���اءة 

�ل�سخ�سية يف تنظيم و�إد�رة �ل�سجر.

ويتمت���ع �لط���الب �ملتفوق���ون در��س���ًيا بقدر كاٍف من �ل�س���حة �لنف�س���ية ويدعم 
ذل���ك م���ا تو�س���لت �إلي���ه در��س���ة مكرتي�س���يان وماكب���ث و�س���ولفي وري���ان وكيمننج����س 
(Mkrtchyan, Macbeth, Solovey, Ryan& Cumnings,2012) �إىل �أن 
�لأ�س���خا�س �ملتمتعني باإيجابية مرتفعة لديهم قدرة على �لتعامل مع �ل�س���جر ب�سكل 
جيد، وي�ستطيعون �إد�رة وقتهم ب�سكل �أف�سل، ويتمعون بانتباه قوي يف مد�ه ومدته.

الإر�ساد الرتبوي: 
تعددت �مل�س���ميات �لد�لة على معنى �أو مفهوم �لإر�س���اد �لرتبوي ؛ فالبع�س قد 
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تناول م�س���طلح �لإر�س���اد �ملدر�س���ي، و�لبع�س �لآخر تناول م�سطلح �لإر�ساد �لطالبي، 
ومنه���م م���ن �أ�س���ار �إىل م�س���طلح �لإر�س���اد �لأكادمي���ي، ومنهم من ��س���تخدم م�س���طلح 
�لإر�س���اد �لرتبوي، وهو �أكرث �مل�سطلحات تد�وًل يف �لأدب �لنظري يف ميد�ن �لتوجيه 

و�لإر�ساد )�ل�سيخ، 2008،�س 178(.

 عرف قانون تربية �لطلبة ذوي �إعاقات (IDEA, 1997) �خلدمة �لإر�سادية 
�ملدر�س���ية باأنها: “تلك �خلدمة �لتي ميكن �أن تقدم من قبل �لأخ�س���ائي �لجتماعي، 
�أو �لأخ�سائي �لنف�سي، �أو �أخ�سائي �لإر�ساد و�لتوجيه، �أو �أي �أخ�سائيني �آخرين لديهم 
�لقدرة على تقدمي �خلدمات �لإر�سادية للطلبة ذوي �لحتياجات �لرتبوية �خلا�سة” 

(in:Knoblauch & Sorenson, 1998)

 American Psychiatric �لأمريكي���ة  �لنف����س  عل���م  ر�بط���ة  �أن  كم���ا 
Association (APA) (2000) يف تعريفه���ا لالإر�س���اد �ملدر�س���ي ت���رى �أن���ه: “تلك 
�خلدم���ة �لتي تهدف �إىل م�س���اعدة �لطلبة على �كت�س���اب وتنمية �ملهار�ت �ل�سخ�س���ية، 
و�لجتماعية، وحت�س���ني �ملو�قف مع مطالب �حلياة �ملتغرية، وتعزيز مهار�ت �لتعامل 

بنجاح مع �لبيئة، و�كت�ساب �لعديد من قدر�ت حل �مل�سكالت، و�تخاذ �لقر�ر”.

هو عملية م�س���اعدة �لفرد يف ر�س���م �خلطط �لرتبوية �لتي تتالءم مع قدر�ته 
و�أهد�فه، و�أن يختار نوع �لدر��س���ة و�ملناهج �ملنا�س���بة و�ملو�د �لدر��س���ية �لتي ت�ساعده يف 
�كت�ساف �لإمكانات �لرتبوية فيما بعد �مل�ستوى �لتعليمي �حلا�سر، وم�ساعدته يف �لنجاح 
يف برناجمه �لرتبوي، و�مل�س���اعدة يف ت�س���خي�س وعالج �مل�س���كالت �لرتبوية مبا يحقق 
تو�فق���ه �لرتبوي ب�س���فة عامة )زه���ر�ن، 2002، �س 419؛ و �لزغب���ي، 2007، �س214(.

فمن �لأ�سباب �لتي دعت لهتمام �ملربني وعلماء �لنف�س و�لرتبية بالدعوة �إىل 
�إدخال �خلدمة �لنف�س���ية باملد�ر�س ما يلي: تقل�س دور �لأ�س���رة �لتوجيهي، و�لنفجار 
�لهائ���ل يف ع���دد �ل�س���كان، و�لتق���دم �لتكنولوج���ي �ل�س���ريع، و تعق���د �حلي���اة وت�س���ابك 

�لعالقات �لجتماعية )�لببالوي وعبد�حلميد، 2004، �س �س 32-30(.

وهن���اك �أ�س���لوبان �أ�سا�س���يان م���ن �أ�س���اليب �لتدخ���ل �لت���ي يقوم بها �لخ�س���ائي 
�لنف�سي �لرتبوي هما: 
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ا- اخلدمات املبا�س�رة: ت�س���مل خدمات �لإر�ساد �لفردي و�جلماعي و�لأ�سري 
و�لأكادميي، وتهدف هذه �خلدمات �إىل تعزيز �لنمو �ل�سخ�سي و�لجتماعي للطالب 
وحت�س���ني م�س���توى منوه �لعلمي و�ملهني، ومن �لق�س���ايا و�ملو�سوعات و�مل�سكالت �لتي 
يتعامل معها �لخ�س���ائي يف هذ� �مل�س���توى �جتاهات �لطالب و�سلوكياتهم، و�لعالقات 
م���ع �لزم���الء، ومهار�ت �لتعلم، و�ختيار �لتخ�س����س، وم�س���كالت �لإدمان، و�مل�س���كالت 

�لأ�سرية كالعنف و�لطالق وموت �أحد �أفر�د �لأ�سرة. 

ب – اخلدمات غري املبا�س�رة: ت�س���مل تقدمي �ل�ست�س���ارة، و�لتن�س���يق، فتقدمي 
�ل�ست�س���ارة يتطل���ب �لتعام���ل م���ع �ملعلم���ني و�لعاملني يف �ملدر�س���ة و�لو�لدي���ن، بهدف 
م�س���اعدتهم على حت�س���ني �أ�س���لوب تفاعلهم مع �لطالب، وي�س���تخدم �ملر�س���د �لنف�س���ي 
�أ�س���اليب تدخ���ل خمتلف���ة لتق���دمي �ل�ست�س���ارة منه���ا: �ملوؤمت���ر�ت �لفردي���ة، وحلق���ات 
�لنقا�س، وور�س �لعمل، �لتي ت�س���تهدف �ك�س���اب �لطالب مهار�ت حمددة ت�س���اعدهم يف 

(Campus, Avenue, 2011) لتعامل مع م�سكالت معينة�

 ولق���د تع���ددت جم���الت �لإر�س���اد �لنف�س���ي �لرتب���وي لت�س���مل �ملج���ال �لنف�س���ي 
و�لجتماع���ي و�لأكادمي���ي و�ملهن���ي للطال���ب، وقد ح���دد لي (Lau ,2000)، و�س���هام 
�أبوعيط���ة )2002، �س �س325-326(�لأن�س���طة �لإر�س���ادية �لتي حتق���ق �لنمو �ملتكامل 

للطالب على �لنحو �لتايل:
 الإر�س�اد النف�س�ي: �لذي يهدف مل�ساعدة �لطالب �لذي يعاين من ��سطر�بات أ )	

�نفعالي���ة، �أو عاطفية، عن طريق �لأن�س���طة �لإر�س���ادية �لتالي���ة: تنمية �لقدرة 
عل���ى تقدير �ل���ذ�ت وكيفية �لتغلب على �ل�س���عور بالنق�س، ومو�جهة �ل�س���ر�ع 
بني �لو�قعية و�جلو�نب �لروحية �خللقية، وم�ساعدة �لطالب يف �لتخل�س من 
�ل�س���عور بالياأ�س و�لكاآبة، وم�س���اعدته على �لحتفاظ بحالة مز�جية متو�زنة، 
ومو�جه���ة فق���د�ن �لق���درة عل���ى �لرتكي���ز �لن���اجت ع���ن �ل�س���غوط �لنفعالي���ة 

و�لعاطفية.
 الإر�س�اد الجتماع�ي: �ل���ذي يه���دف مل�س���اعدة �لطال���ب �لذي يع���اين من عدم أ )	

�لتو�فق مع �لبيئة �لدر��سية، عن طريق �لأن�سطة �لإر�سادية مثل:فهم �أ�سلوب 
�ل�س���تفادة �ملثالي���ة من وق���ت �لفر�غ، و�لتو�ف���ق مع �لو�قع �لفعل���ي �ملحيط به، 
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وتطوي���ر �لق���درة على تكوي���ن عالقات �إيجابية م���ع �لزمالء، وفه���م �لقو�نني 
�لت���ي حتك���م �س���لوك �لطال���ب، وتزوي���د �لطالب مبعلوم���ات عن كيفي���ة �ختيار 
�أ�س���لوب �حلي���اة �لجتماعي���ة �لأف�س���ل، و�لتعري���ف باأ�س���لوب تفه���م �مل�س���كالت 

�لأ�سرية ومعاجلتها
الإر�س�اد املهني:�ل���ذي يه���دف مل�س���اعدة �لطال���ب �ملتف���وق و�لع���ادي و�ملتاأخ���ر أ )	

�لإر�س���ادية  �لأن�س���طة  طري���ق  ع���ن  �ملهن���ي  �لدر��س���ي  �لتخطي���ط  يف  در��س���ًيا 
مثل:�لتعري���ف مب���دى مالئمة قدر�ت �لف���رد �ملختلفة ومتطلب���ات �ملهنة �لتي 
يرغبها �لطالب، ومعرفة �لعالقة بني �لتخ�س����س �لدر��س���ي ومتطلبات �سوق 
�لعم���ل، و�لتعريف بكيفية �ملفا�س���لة بني �ملهن و�لوظائ���ف �لتي تتعلق بقدر�ت 
�لطال���ب، وتكوي���ن مفه���م ل���دى �لطالب ع���ن �هتمامات���ه و�جتاهاته و�أ�س���لوب 

حياته �ملهنية �مل�ستقبلية.
الإر�س�اد الأكادميي: �لذي يهدف مل�ساعدة �لطالب �لذي يو�جه �سعوبات توؤثر أ )	

عل���ى �أد�ئ���ه �لأكادمي���ي، عن طريق �لأن�س���طة �لإر�س���ادية �لتالي���ة: �لتغلب على 
�لر�س���وب يف �ملقرر�ت �لدر��س���ية وتطوير �لد�فعية �لذ�تية للدر��س���ة، وتطوير 
�لقدرة على �ل�ستيعاب، و�لتعريف باأف�سل �أ�ساليب وكيفية �لتخطيط لرب�مج 
�لدر��سة �جلامعية، و�لتعريف بكيفية و�سع �أهد�ف �أكادميية ميكن حتقيقها.

فهن���اك �لعدي���د م���ن �مل�س���كالت �لرتبوي���ة د�خ���ل �ملوؤ�س�س���ة �لتعليمي���ة منه���ا 
م�س���كالت: �ملتفوقني، و�ل�سعف �لعقلى، و�لتخلف �لدر��سى، وم�سكالت �لنمو �لعادية 
لدى �لطالب، وم�سكالت �ختيار نوع �لدر��سة و�لتخ�س�س، م�سكالت نق�س �ملعلومات 
ع���ن �لدر��س���ة �مل�س���تقبليه، و م�س���كالت �لنظ���ام، و�س���وء �لتو�ف���ق �لرتب���وى، و�لت�س���رب         

.(Baker 1996; Hermann & Finn, 2002)

عل���ى �ملر�س���د �لرتبوي �لتحل���ي بعدة مهار�ت منه���ا: مهارة �لتعاط���ف، ومهارة 
�لتخطيط، ومهارة �لتنظيم، ومهارة �ل�ستماع، ومهارة �تخاذ �لقر�ر�ت وحل �مل�سكالت، 
ومه���ارة �لإر�س���اد �جلماع���ي، ومهارة �إدر�ة و��س���تثمار �لوقت)رج���ب، حممد،2013، �س 

�س26-25(.

وتتكام���ل �أه���د�ف �لإر�س���اد �لرتبوي مع �أهد�ف �لإر�س���اد �لنف�س���ي ب�س���فة عامة 
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م���ن جه���ة و�أهد�ف �لعملية �لرتبوية من جهة �أخرى، و�أن �أهم ما يهدف �إليه �لإر�س���اد 
�لرتبوي هو �لتوجيه �لدر��سي للطالب لختيار نوع �لدر��سة، �أو �لتخ�س�س مبا ي�سبع 
حاجاته ورغباته وقابليته؛ ذلك لأن حياة �ليوم تتطلب �لتثقيف �لعلمي و�ملعريف، و�أن 
ترك مو�س���وع �لتوجيه �لدر��س���ي �إىل �لطالب نف�س���ه، �أو �إىل رغبة و�لديه، �أو �جتاهات 
�ملجتمع يجره يف �أغلب �لأحيان �إىل م�س���كالت و�س���ر�ع نف�س���ي وف�سل؛ لأن �لتوجيه مل 
يكن مبنًيا على �إدر�ك و��سح لقابليات �لطالب، و�لرجوع �إىل مر�سد خبري موجه ينقذ 
�لطالب من �ل�سطر�ب �لنف�سي، وي�سعه يف �ملكان �ملالئم له؛ عليه فاإن �أهد�ف �لإر�ساد 

�لرتبوي ميكن تلخي�سها يف �لنقاط �لتالية:

التواف�ق الأكادمي�ي: ي�س���عى �لإر�س���اد �لرتبوي مل�س���اعدة �لطلب���ة على حتقيق أ )	
�لنجاح تربوًيا، وذلك عن طريق معرفة �لطلبة وم�ساعدتهم بالختيار �ل�سليم 
�لذي يوؤدي �إىل �لنجاح، وكذلك �مل�ساعدة يف حتقيق �ل�ستمر�ر يف �لدر��سة من 
خالل �ملتابعة �ليومية من قبل �ملر�سد، ثم م�ساعدة �لطالب على و�سع �أهد�ف 

م�ستقبلية تن�سجم مع قدر�ته، وتكون منطقية ومقبولة.
حتقيق التوافق النف�س�ي: كل طالب لديه قدر�ت، و�إمكانيات، ومو�هب ي�س���عر أ )	

عندما ي�ستطيع حتقيقها بالر�حة و�لطمئنان �لنف�سي، و�أن كل هذه �لقدر�ت 
ل ميكن �أن ت�س���تغل �ل�س���تغالل �لأمثل �إل من خالل �لر�حة �لنف�س���ية، و�لتي 

يكون للمر�سد �لرتبوي دور يف �إمنائها وحتقيقها.
حل امل�س�كالت: �أحد �لأهد�ف �لتي ي�س���عى �إليها �لإر�س���اد �لرتبوي هي م�ساعدة أ )	

�لطالب على تخطي م�س���كالته باأ�س���لوب �س���ليم ومنظم ي�س���تطيع من خالله �أن 
يتعل���م كيف يتغلب على م�س���كالته �مل�س���تقبلية من خالل تعمي���م �لتعليم يف حل 

�مل�سكالت؛ �إ�سافة �إىل ذلك يهدف �لإر�ساد �لرتبوي �إىل: 
ت�سنيف �لطلبة وفق ��ستعد�د�تهم، وقدر�تهم، وميولهم �لطالبية.)(1 
م�ساعدة �لطلبة على �ختيار نوع �لبحث �حلايل و�مل�ستقبلية.)(1 
وتنظيمه���ا )(1  �لطال���ب،  ع���ن  �لكافي���ة  و�ملعلوم���ات  �لبيان���ات  جم���ع 

وحتليلها)�ل�سيخ، 2008، �س55(.

وميك���ن تف�س���يل �أه���د�ف �لإر�س���اد �لرتب���وي مبعاه���د وبر�م���ج �لرتبي���ة �خلا�س���ة 
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لتحقيق �لآتي:
م�ساعد �لطالب على �لتعرف على فهم و�كت�ساف قدر�ته وميوله و�جتاهاته.1 ))
�إك�س���اب �لطالب مهارة �ل�سبط و�لتوجيه �لذ�تي، و�لتي تعني �لو�سول به �إىل 1 ))

درجات من �لوعي بذ�ته، و�إمكانياته، وفهمه لظروفه وحميطه فهًما �أكرب.
حتقي���ق �لتو�ف���ق و�لتكي���ف للطلب���ة م���ن �أج���ل ت�س���هيل قدرته���م عل���ى �لقي���ام 1 ))

بالوظائف �ملختلفة.
تق���دمي �خلدم���ات �لإر�س���ادية �لوقائي���ة و�لإمنائي���ة �لت���ي حتق���ق �لفاعلي���ة، 1 ))

و�لكفاية �لإنتاجية يف جمال �لتح�سيل �لدر��سي.
م�س���اعدة �لطلب���ة لكت�س���اف قدر�ته���م، وحتدي���د �أهد�فهم، وم�س���اعدتهم على 1 ))

���ا �إىل �إحد�ث  ر�س���م خططه���م مبا يت���الءم م���ع ��س���تعد�د�تهم، كما يه���دف �أي�سً
تغي���ري�ت �يجابي���ة يف �أمن���اط �س���لوك �لطال���ب �جلامع���ي جت���اه قي���م جمتمعه 
�لثقافية و�لجتماعية و�ملهنية، وم�ساعدته على �كت�ساف ذ�ته، و�تخاذ قر�ر�ته 

بنف�سه )�أبو ��سعد، 2009، �س �س. 21 – 22(.

وي�س���يف �لبب���الوي، وعب���د �حلمي���د )2004، ����س ����س. 35-41( �أن �لإر�س���اد 
�لرتبوي يف ميد�ن �لرتبية �خلا�سة ي�سعى �إىل حتقيق �لعديد من �لأهد�ف منها: 

���ا يف جمي���ع �لنو�ح���ي �لنف�س���ية، و�لأخالقي���ة 1 )) توجي���ه �لطال���ب و�إر�س���اده دينيًّ
و�لجتماعية، و�لرتبوية، و�ملهنية لكي ي�س���بح ع�س���ًو� �ساحًلا يف بناء �ملجتمع، 

وليحيا حياة مطمئنة.
م�س���اعدة �لطلب���ة �ملوهوب���ني عل���ى �ختيار ن���وع �لدر��س���ة و�ملهنة �لتي تتنا�س���ب 1 ))

م���ع قدر�ته���م، وميوله���م، و�حتياج���ات �ملجتم���ع، وكذلك تب�س���ريهم بالفر�س 
�لتعليمي���ة و�ملهنية �ملتوفرة، وتزويدهم باملعلومات و�س���روط �لقبول �خلا�س���ة 
بها حتى يكونو� قادرين على حتديد م�ستقبلهم و��سعني يف �لعتبار ��سرت�ك 

�أولياء �أمورهم يف �تخاذ مثل هذ� �لقر�ر.
بح���ث �مل�س���كالت �لتي يو�جهه���ا، �أو قد يو�جهها �لطالب �أثناء �لدر��س���ة �س���و�ء 1 ))

كان���ت �سخ�س���ية، �أو �جتماعي���ة، �أو تربوية و�لعمل على �إيجاد �حللول �ملنا�س���بة 
�لت���ي تكف���ل �أن ي�س���ري �لطال���ب يف �لدر��س���ة �س���رًي� ح�س���ًنا، وتوف���ر له �ل�س���حة 

�لنف�سية.
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�لعم���ل عل���ى توعي���ة �ملجتم���ع �ملدر�س���ي )�لطالب، و�ملعل���م، و�ملدير( ب�س���كل عام 1 ))
باأهد�ف ومهام �لتوجيه و�لإر�ساد، ودوره يف �لرتبية و�لتعليم.

�لعم���ل عل���ى توثي���ق �لرو�بط و�لتع���اون بني �لبيت و�ملدر�س���ة؛ لكي ي�س���بح كل 1 ))
منهم���ا مكم���اًل لالآخ���ر لتهيئ���ة �جل���و �ملحي���ط �مل�س���جع للطال���ب لكي يو��س���ل 

در��سته.
�لعم���ل عل���ى �كت�س���اف مو�ه���ب، وق���در�ت، وميول �لطلب���ة �ملتفوق���ني، على حد 1 ))

�س���و�ء، و�لعم���ل على توجيه و��س���تثمار �ملو�ه���ب، و�لقدر�ت، و�ملي���ول فيما يعود 
بالنفع على �لطالب خا�سة و�ملجتمع ب�سكل عام.

�لعم���ل عل���ى �أن ياأل���ف �لطال���ب �ملتف���وق در��س���ًيا و�ملوهوبني �لبيئ���ة �جلامعية، 1 ))
وم�س���اعدتهم ق���در �مل�س���تطاع لال�س���تفادة �لق�س���وى م���ن �لرب�م���ج �لرتبوي���ة 

�ملقدمة و�ملتاحة لهم، و�إر�سادهم �إىل �أف�سل �لطر�ئق للدر��سة و�ملذ�كرة.

 وبالنظ���ر لالإر�س���اد �لرتبوي د�خل �جلامعات جن���ده يتاأثر بعدة عو�مل منها: 
 (Berkes, 2003) �لتاأث���ري�ت و�لتغ���ري�ت �لجتماعي���ة و�لثقافي���ة و�لتكنولوجي���ة 
�لط���الب  ب���ني  �لفردي���ة  و�لف���روق   (Mcwhirter,1983) �لأ�س���رة  �أمن���اط  وتغ���ري 
(Kepceoglu,1994) ووجود مر�س���د تربوي متخ�س����س د�خل �ملوؤ�س�س���ة �لرتبوية 

�أم ل؟.

 وُيالح���ظ عل���ى �لإر�س���اد �لرتب���وي يف �ملد�ر����س و�جلامع���ات د�خل م�س���ر عدة 
مالحظ���ات تق���ف عائًق���ا �أمام تطبيقه منها: عدم تو�فر �ملر�س���د �مل���درب و�إذ� وجد فاإن 
عدد �ملر�سدين غري كاف، و�ملعلومات �ملهنية غري متوفره، و�لأدو�ت �لالزمة للتطوير 
و�لتدريب غري متوفرة، وعدم توفر �إختبار�ت �لذكاء و�ختبار�ت �ل�سخ�س���ية �لالزمة 
للت�سخي�س، وعدم وعي �لطالب و�لأ�سر بحقهم يف نيل خدمة �إر�سادية د�خل �ملوؤ�س�سات 
�لتعليمية، وعدم وجود در��سات متاأنية ملعرفة ما هى �لعو�ئق وكيفية �لو�سول حللول 
جذرية، وعدم وجود �أماكن لوحدة �لإر�ساد باملوؤ�س�سة �لتعليمية، وعدم وجود ميز�نية 

خا�سة لتقدمي هذه �خلدمة �لرتبوية �جلليلة.
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اإجراءات البحث:
منهج البحث:

��س���تخدمت �لباحث���ة �ملنه���ج �لتجريب���ى، وذل���ك للتحق���ق من �له���دف �لرئي�س 
للبحث وهو �ختبار فعالية �لإر�سادى �لرتبوي فى �إد�رة �ل�سجر لدى طالب �جلامعة 

�ملتفوقني در��سًيا.

عينة البحث:
��س���تملت �لعين���ة على )16( طال���ب وطالبة من طالب كلي���ة �لرتبية ببنها، مت 
تق�س���يمهم �إىل جمموعت���ني، منه���م)8( جتريبي���ة تت�س���من )5�إناث،3 ذك���ور(، ومثلهم 
ت�س���كلت �ملجموعة �ل�س���ابطة، وكانت �أعمارهم من )18- 20( �س���نة مبتو�س���ط )19.1( 

و�نحر�ف معياري )3.(.

خطوات البحث واإجراءاته:
�ختيار �لعينة من �ملتفوقني در��سًيا بناء على درجات �لثانوية �لعامة و�ملقيدين 1 ))

بكلية �لرتبية بال�س���عب �لعلمية للعام �جلامعي )2014-2015م(، وبلغ عددهم 
)240( طالًبا وطالبة.

بن���اء مقيا����س �إد�رة �ل�س���جر ل���دى طالب �جلامع���ة �ملتفوقني در��س���ًيا، و�لقيام 1 ))
بالتحقق من �سدقه وثباته.

�إعد�د برنامج �لإر�ساد �لرتبوي لإد�رة �ل�سجر و�لتاأكد من �سالحيته.1 ))
تطبي���ق مقيا�س �إد�رة �ل�س���جر على �لعينة بعد ��س���تبعاد بع����س �لطلبة �لذين 1 ))

رف�س���و� تطبي���ق �ملقيا����س، و�كتف���ت �لباحث���ة بالط���الب �حلا�س���لني عل���ى �أعلى 
درج���ات يف �ملقيا����س، وكان���ت درجاته���م ب���ني )100- 119( م���ن �ملجم���وع �لكل���ي 
للمقيا����س )138( فبلغ عددهم )20( طالًبا وطالبة، ثم مت ��س���تبعاد من رف�س 
تطبي���ق �لربنام���ج وعدده���م )4( م���ن �لطالب فاأ�س���بحت �لعين���ة �لفعلية هى 

)6 من �لذكور و10 من �لإناث(.
ق�س���يمم �لعين���ة ملجموعت���ني جمموع���ة جتريب���ة تت�س���من )5 �إن���اث، 3 ذك���ور( 1 ))

وجمموعة �س���ابطة مماثلة، و�جلدول �لتايل يو�سح جتان�س �ملجموعتني قبل 
تطبيق �لربنامج.
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جدول )1(
جتان�س املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف القيا�س القبلي على مقيا�س اإدارة ال�سجر

جمموعات �لأبعاد
متو�سط �لعدد�ملقارنة

�لرتب
جمموع 

�لرتب
معامل

م�ستوى قيمةمان ويتني
�لدللة

غري د�لة87.5660.5024.500.81جتريبية�ل�سخ�سي 89.4475.50�سابطة

غري د�لة88.8170.5029.500.28جتريبية�لأ�سري 88.1965.50�سابطة

غري د�لة88.6969.5030.500.16جتريبية�أكادميي 88.3165.50�سابطة

غري د�لة87.6361.0025.000.76جتريبية�لجتماعي 89.3875.00�سابطة

غري د�لة87.6961.5025.500.70جتريبيةجمموع 89.3174.50�سابطة

 يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �ح�س���ائية ب���ني 
�ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة فى �لقيا�س �لقبلي ملتغري �ل�س���جر مما يدل على 

جتان�س �ملجموعتني.

اأدوات البحث:
��ستخدمت �لباحثة يف �لبحث �حلايل �لأدو�ت �لآتية:

در��س���ًيا                                                 1 )) �ملتفوق���ني  �جلامع���ة  ط���الب  ل���دى  �ل�س���جر  �إد�رة  مقيا����س 
)�إعد�د/ �لباحثة(.

برنامج �إر�س���اد تربوي لإد�رة �ل�س���جر لدى طالب �جلامعة �ملتفوقني در��س���ًيا 1 ))
)�إعد�د / �لباحثة(.

وفيما يلي عر�س لكل �أد�ة من �أدو�ت �لدر��سة ب�سيء من �لتف�سيل:
مقيا�س �إد�رة �ل�سجر لدى طالب �جلامعة �ملتفوقني در��سًيا )�إعد�د/ �لباحثة( 1 ))

قامت �لباحثة باإعد�د مقيا�س �إد�رة �ل�سجر لدى طالب �جلامعة �ملتفوقني   
در��سًيا من خالل ثالث خطو�ت هى:
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)- اإعداد ال�سورة املبدئية للمقيا�س:
مت مر�جع���ة �لإط���ار �لنظ���ري وكذل���ك �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �خلا�س���ة ب���اإد�رة )(1 

�ل�س���جر ل�دى طالب اجلامع�ة املتفوقني در��س���ًيا، وذلك لالإف���ادة منها يف بناء 
�ملقيا�س وحتديد و�سياغة �أبعاده وحتديد �لتعريفات �لإجر�ئية لالأبعاد.

 1)( Fahlman :مت �لإط���الع عل���ى �أه���م �ملقايي����س و�لختب���ار�ت �خلا�س���ة منه���ا
  (2012)، Malkovsky et al(2012)وعب��د الع��الet al ,2013 ؛ 
Tetly ؛ Chin- Hisin lin, et al(2009) ؛ Ashkin (2010) ؛ 
 (1998)،Vodanovich&Kass(1990)،وش��حاته,et al ,2009 ؛ 

.Farmer& Sundberg (1986)

 وق���د ��س���تفادت �لباحث���ة م���ن حمتوى ه���ذه �ملقايي�س يف حتديد �أبع���اد �ملقيا�س 
و�سياغة مو�قف �ملقيا�س مبا يتنا�سب مع خ�سائ�س عينة �لبحث، وهى:.

ال�سخ�س�ي: يتمثل يف �ل�ستعد�د و�ل�سفات �ل�سخ�سية و��ستثمارها على �أف�سل . )
�سكل ممكن يف �لتغلب على �ملو�قف �مل�سجره.

الأ�س�ري : �لو�س���ول �إىل نق���اط �إلتقاء ب���ني توقعات �لو�لدي���ن ومايريده �لبن . )
بالفعل. 

الأكادمي�ي : �إع���ادة �لبناء �ملعريف حول م���ا يتمناه �لطالب من جامعته وما هو . )
قائم بالفعل يف �سوء �ملمكن و�ملُتاح. 

الجتماع�ي: �لتطابق بني ما يتوقعه �لطالب �ملتفوق من �ملجتمع وما يقدمه . )
له على �أر�س �لو�قع.

وق���د قامت �لباحثة ب�س���ياغة عبار�ت �ملقيا�س يف �س���ورة مو�ق���ف، وذلك جتنًبا 
لحتمالي���ة �لتخم���ني م���ن �ملفحو�س���ني �أثن���اء تطبي���ق �ملقيا����س، وتفادًي���ا للمرغوبي���ة 

�لجتماعية. 

 يف �س���وء ما �س���بق، �نتهت �لباحثة �إىل �س���ياغة �ل�س���ورة �ملبدئية ملقيا�س �إد�رة 
�ل�س���جر ل�دى ط�الب اجلامع�ة املتفوق�ني در��س���ًيا باأبع���اده �لأربع���ة، ث���م حتدي���د نظام 
�ل�س���تجابة على بنود �ملقيا�س، وكذلك مفتاح �لت�س���حيح على �لنحو �لتايل: كل عبارة 
متث���ل موقًف���ا له ثالثة بد�ئل فال�س���تجابة غري �ملنا�س���بة ثالث درجات، و�ل�س���تجابة 

�لتي تليها درجتان، و�ل�ستجابة �ملنا�سبة للموقف درجة و�حدة.
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• قام���ت �لباحث���ة بعد ذل���ك ب�س���ياغة تعليم���ات تطبي���ق �ملقيا�سبح�س���اب �لكفاءة 	
�ل�سيكومرتية على �لنحو �لآتي:-

	اأأ ح�ساب �سدق املقيا�س:
)- �سدق املحكمني:

  قامت �لباحثة بعر�س �ملقيا�س يف �سورته �ملبدئية على جمموعة من �ل�سادة 
�ملحكمني من �أ�ساتذة �ل�سحة �لنف�سية وعلم �لنف�س وعددهم 15 حمكًما، وذلك للحكم 
عل���ى �ملقيا�س من حيث �س���المة �س���ياغة �ملو�ق���ف، ومدى �نتم���اء كل موقف �إىل �لبعد 
�خلا�س به طبًقا للتعريف �لإجر�ئى للبعد، و�إىل �ملقيا�س ككل، مع �قرت�ح �لتعديالت 
�لالزمة، ومت ��ستبعاد �ملو�قف �لتى مل ت�سل ن�سبة �تفاق �ملحكمني عليها �إىل )%80( ، 
وهكذ� تكون �لباحثة قد ��ستبعدت �ستة مو�قف من �ل�سورة �ملبدئية للمقيا�س لي�سبح 
عدد مو�قف �ملقيا�س ت�سعة و�أربعون موقًفا موزعة على �لأبعاد �لأربعة على �لنحو �لتاىل:

• البعد ال�سخ�س�ي: ويت�س���من )12( موقًفا: وهى �ملو�قف ذ�ت �لأرقام: 1، 5، 9، 	
.45 ،41 ،37 ،33 ،29 ،25 ،21 ،17 ،13

• البعد الأ�سري: ويت�سمن )12( موقًفا: وهى �ملو�قف ذ�ت �لأرقام: 2، 6، 10، 14، 	
.47 ،42 ،38 ،34 ،30 ،26 ،22 ،18

• البعد الأكادميي: ويت�سمن )13( موقًفا: وهى �ملو�قف ذ�ت �لأرقام: 3، 7، 11، 	
.48 ،46 ،43 ،39 ،35 ،31 ،27 ،23 ،19 ،15

• البعد الجتماعي: ويت�سمن )12( موقًفا: وهى �ملو�قف ذ�ت �لأرقام: 4، 8، 12، 	
.49 ،44 ،40 ،36 ،32 ،28 ،24 ،20 ،16

�سدق مقيا�س �إد�رة �ل�سجر لدى طالب �جلامعة �ملتفوقني در��سًيا
	)أ �سدق املواقف: 

مت ح�س���اب �س���دق عبار�ت مقيا�س �إد�رة �ل�س���جر لدى ط�الب اجلامعة املتفوقني 
درا�س�ًياعن طريق ح�س���اب معام���ل �لرتباط بني درجة �ملوقف و�لدرج���ة �لكلية للُبعد 
�لفرع���ي �ل���ذي ينتم���ي �إلي���ه �ملوق���ف يف حالة حذف درج���ة �ملوقف من �لدرج���ة �لكلية 
للُبع���د �لفرع���ي �لذي ينتمي �إليه �ملوقف باعتبار �أن بقية مو�قف �لُبعد �لفرعي حمًكا 
للموق���ف، وذل���ك للمو�قف �لت���ي مت �لإبقاء عليها. و�جلدول �لتايل يو�س���ح معامالت 

ثبات و�سدق عبار�ت مقيا�س �إد�رة �ل�سجر لدى طالب اجلامعة املتفوقني درا�سًيا: 
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جدول )2(
معامالت ثبات و�سدق عبارات مقيا�س اإدارة ال�سجر )ن = 30(

معامل �لعبار�ت�لُبعد
�ألفا

معامل �لرتباط 
بالُبعد )1(

معامل �لرتباط بالُبعد يف 
حالة حذف درجة �لعبارة من 

�لُبعد

�لأول
�ل�سخ�سي

معامل �ألفا �لعام 
للُبعد = 0.881

10.872**0.65**0.57
50.873**0.64**0.56
90.868**0.68**0.60

130.876**0.59**0.49
170.865**0.76**0.70
210.863**0.77**0.71
250.873**0.60**0.50
290.878**0.58**0.49
330.862**0.78**0.73
370.866**0.74**0.68
410.875**0.61**0.53
440.882**0.47*0.38

�لثاين
�لأ�سري

معامل �ألفا �لعام 
للُبعد = 0.834

20.823**0.62**0.49
60.823**0.66**0.48

100.818**0.63**0.54
140.812**0.70**0.61
180.806**0.73**0.67
220.820**0.65**0.54
260.812**0.72**0.63
300.831**0.53*0.39
340.805**0.72**0.65
380.840--
470.812**0.72**0.62
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معامل �لعبار�ت�لُبعد
�ألفا

معامل �لرتباط 
بالُبعد )1(

معامل �لرتباط بالُبعد يف 
حالة حذف درجة �لعبارة من 

�لُبعد

�لثالث
�لأكادميي

معامل �ألفا �لعام 
للُبعد = 0.840

30.844--
70.841*0.36*0.36

110.824**0.59**0.54
150.821**0.67**0.58
190.814**0.77**0.67
230.825**0.63**0.53
270.817**0.70**0.64
310.834**0.54*0.40
350.837**0.53*0.36
390.824**0.66**0.54
420.808**0.80**0.73
450.826**0.65**0.51
480.834**0.55*0.40

�لر�بع
�لجتماعي

معامل �ألفا �لعام 
للُبعد = 0.836

40.823**0.61**0.55
80.824**0.58**0.49

120.822**0.60**0.52
160.838--
200.805**0.78**0.75
240.834**0.47*0.34
280.823**0.64**0.55
320.812**0.75**0.64
360.818**0.68**0.62
400.835**0.64**0.48
430.824**0.61**0.47
460.837*0.44*0.35
490.814**0.76**0.65
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	)أ معامل الرتباط بالُبعد يف حالة وجود درجة �لعبارة �سمن �لدرجة �لكلية للُبعد 
** د�ل �إح�سائًيا عند م�ستوى )0.01( * د�ل �إح�سائًيا عند م�ستوى )0.05(   

يت�سح من �جلدول �ل�سابق ما يلي:
�أن معام���ل �ألف���ا ل كرونباخ ل���كل ُبعد فرعي يف حالة حذف كل موقف من مو�قفه 	 

�أق���ل من، �أو ي�س���اوي معامل �ألفا �لع���ام للُبعد �لفرعي �لذي ينتمي �إليه �ملوقف يف 
حال���ة وج���ود جمي���ع �ملو�قف، �أي �أن تدخ���ل �ملوقف ل ي���وؤدي �إىل �نخفا�س معامل 
ثب���ات �لُبع���د �لفرع���ي �ل���ذي ينتم���ي �إلي���ه، و�أن ��س���تبعاده ي���وؤدي �إىل خف����س هذ� 
�ملعامل. وذلك با�ستثناء 3 مو�قف وهى �ملو�قف ذ�ت �لأرقام: 38 )يف �لُبعد �لثاين: 
�لأ�س���ري(، 3 )يف �لُبع���د �لثالث: �لأكادمي���ي(، 16 )يف �لُبعد �لر�بع: �لجتماعي(، 
وقد مت حذف هذه �ملو�قف �لثالثة، وجاءت جميع معامالت �لرتباط بني درجة 
كل موق���ف م���ن �ملو�قف و�لدرجة �لكلية للُبعد �لفرع���ي �لذي ينتمي �إليه �ملوقف 
)يف حالة وجود درجة �ملوقف يف �لدرجة �لكلية للُبعد �لفرعي �لذي ينتمي �إليه( 
د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى )0.01(، �أو م�س���توى )0.05( مما يدل على �لت�س���اق 
�لد�خلي وثبات جميع مو�قف مقيا�س �إد�رة �ل�سجر لدى طالب اجلامعة املتفوقني 

درا�سًياعن �لتي مت �لإبقاء عليها.

�أن جمي���ع معام���الت �لرتباط بني درجة كل موق���ف من �ملو�قف و�لدرجة �لكلية 	 
للُبعد �لفرعي �لذي ينتمي �إليه �ملوقف )يف حالة حذف درجة �ملوقف من �لدرجة 
�لكلية للُبعد �لفرعي �لذي ينتمي �إليه( د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى )0.01(، �أو 
م�س���توى )0.05( مما يدل على �س���دق جميع مو�قف مقيا�س �ل�س���جر لدى طالب 

اجلامعة املتفوقني درا�سًيا.

 	)أ �س�دق الأبع�اد الفرعي�ة ملقيا�س �إد�رة �ل�س���جر لدى ط���الب �جلامعة 
�ملتفوقني در��سًيا: 

مت �لتحق���ق م���ن �س���دق �لأبعاد �لفرعي���ة ملقيا�س �إد�رة �ل�س���جر لدى طالب 
�جلامعة �ملتفوقني در��س���ًيا عن طريق ح�س���اب معام���الت �لرتباط بني درجة كل 

ُبعد فرعي و�لدرجة �لكلية للمقيا�س، فكانت �لنتائج كما باجلدول �لتايل:
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جدول )3(
معامالت ارتباط الأبعاد الفرعية بالدرجة الكلية ملقيا�س اإدارة ال�سجر )ن = 30(

�لأبعاد �لفرعية م
معامل �لرتباط بالدرجة �لكلية للمقيا�س

م�ستوى �لدللةمعامل �لرتباط
0.9640.01�ل�سخ�سي1
0.9180.01�لأ�سري2
0.9620.01�لأكادميي3
0.9460.01�لجتماعي4

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن جمي���ع معام���الت �لرتب���اط مرتفع���ة ود�ل���ة 
�إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى )0.01( مما يدل على �س���دق جميع �لأبع���اد �لفرعية ملقيا�س 

�إد�رة �ل�سجر لدى طالب اجلامعة املتفوقني درا�سًيا. 

	بأثبات املقيا�س:
1- مت ح�س���اب ثب���ات عب���ار�ت مقيا����س �إد�رة �ل�س���جر ل���دى ط���الب �جلامع���ة 

�ملتفوقني در��سًيا بطريقتني هما:

ح�ساب معامل �ألفا ل كرونباخ Alpha-Cronbach لكل ُبعد فرعي على حده (. 
)بعدد مو�قف كل ُبعد فرعي(، ويف كل مرة يتم حذف درجات �أحد �ملو�قف من 
�لدرج���ة �لكلية للُبعد �لفرعي �لذي ينتمي له �ملوقف، و�أ�س���فرت تلك �خلطوة 
عن �أن جميع �ملو�قف ثابتة، حيث ُوجد �أن معامل �ألفا لكل ُبعد يف حالة غياب 
�ملوق���ف �أقل من، �أو ي�س���اوي معامل �ألفا �لع���ام للُبعد �لفرعي �لذي ينتمي �إليه 
�ملوق���ف يف حال���ة وجوده���ا، �أي �أن تدخ���ل مو�ق���ف كل ُبع���د فرعي ل ي���وؤدي �إىل 

�نخفا�س معامل ثبات �لُبعد �لفرعي �لذي تنتمي �إليه. 
ح�س���اب معام���الت �لرتب���اط ب���ني درج���ات �ملوق���ف و�لدرج���ات �لكلي���ة للُبع���د (. 

�لفرعي �لذي ينتمي له �ملوقف، وذلك للمو�قف �لتي مت �لإبقاء عليها، فُوِجد 
�أن جميع معامالت �لرتباط د�لة �إح�س���ائًيا، مما يدل على �لت�س���اق �لد�خلي 
وثب���ات جمي���ع �ملو�ق���ف مقيا����س �إد�رة �ل�س���جر لدى ط�الب اجلامع�ة املتفوقني 

درا�سًياالتي مت �لإبقاء عليها. 
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 2- ح�س���اب ثب���ات �لأبعاد �لفرعية و�لثبات �لكلي ملقيا�س �ل�س���جر لدى طالب 
�جلامع���ة �ملتفوقني در��س���ًيا: مت ح�س���اب ثبات �لأبع���اد �لفرعية و�لثب���ات �لكلي ملقيا�س 
�ل�س���جر بطريقت���ني: �لأوىل عن طريق معام���ل �ألفا ل كرونب���اخ، و�لثانية عن طريق 
Spearman- ب���ر�ون  �لثب���ات بطريق���ة �لتجزئ���ة �لن�س���فية ل �س���بريمان-  معام���ل 

�لكل���ي للمقيا����س  �أن معام���الت ثب���ات �لأبع���اد �لفرعي���ة و�لثب���ات  Brown، فُوج���د 
بالطريقت���ني مرتفع���ة، مما يدل عل���ى �لثبات �لكلي للمقيا�س وثب���ات �أبعاده �لفرعية، 

كما باجلدول �لتايل:
جدول )4(

معامالت ثبات الأبعاد الفرعية والثبات الكلي ملقيا�س اإدارة ال�سجر )ن = 30(

عدد �لأبعاد �لفرعيةم
�لعبار�ت

معامل �لثبات

معامل �ألفا
ل كرونباخ

معامل �لثبات بطريقة 
�لتجزئة �لن�سفية ل 

�سبريمان- بر�ون
120.8820.922�ل�سخ�سي1
110.8410.794�لأ�سري2
120.8450.863�لأكادميي3
110.8380.835�لجتماعي4

460.9580.974�ملجموع

من �لإجر�ء�ت �ل�سابقة تاأكد للباحثة ثبات و�سدق مقيا�س �إد�رة �ل�سجر لدى 
طالب �جلامعة �ملتفوقني در��سًيا.

وبناًء� على �إجر�ء�ت �ل�سدق و�لثبات، �أ�سبح عدد مو�قف مقيا�س �إد�رة �ل�سجر 
لدى طالب �جلامعة �ملتفوقني در��سًيا )46( موقًفا موزعة على �لأبعاد �لأربعة، ولك 
موقف ثالث ��ستجابات، ولكل ��ستجابة درجة و�حدة )1، 2،3(، وبذلك ت�سري �لدرجة 
�لعالية على هذ� �ملقيا�س �إىل �أن �إد�رة �ل�سجر لدى طالب �جلامعة �ملتفوقني در��سًيا 
منخف�سة وتتمثل يف )107-138(، �أما �لدرجة �ملنخف�سة على هذ� �ملقيا�س فت�سري �إىل 
�أن �إد�رة �ل�سجر لدى طالب �جلامعة �ملتفوقني در��سًيا مرتفعة وتتمثل يف )46- 76(. 
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برنامج الإر�سادى الرتبوي: أ )	
قامت �لباحثة باإعد�د برنامج �إر�سادى تربوي يعتمد على فنيات و��سرت�تيجيات 
تدري�سية متنوعة تلتقى جميًعا عند هدف و�حد وهو �إد�رة �ل�سجر لدى طالب اجلامعة 
املتفوق�ني درا�س�ًيا، وذل���ك من �أجل �لإ�س���هام فى حتقيق �لتو�فق �لنف�س���ي و�لدر��س���ي 

لدى عينة �لبحث. 

وتتناول �لباحثة �لربنامج باأجز�ئه �ملختلفة كالتاىل:  
* الأ�س�س واملبادئ التى يقوم عليها الربنامج:

�لأ�س����س �لعامة: وت�س���تمل على �ملبادىء �لإن�سانية منها: �حرت�م حق �لطالب فى 	 
�لإر�ساد �لرتبوي، وتقبل �ل�سلوك، ومرونة �ل�سلوك �لإن�سانى، و�لتعزيز �مل�ستمر.

�لأ�س����س �لفل�سفية: وتت�س���من على معرفة طبيعة �لطالب، و�لتحلي باأخالقيات 	 
�ملر�سد �لرتبوي. 

�لأ�س����س �لنف�س���ية: وتت�س���من �لهتمام ب�س���يكولوجية طالب �جلامعة �ملتفوقني 	 
در��سًيا وم�ساعدتهم على �لتفاعل مع �لبيئة �ملحيطة بهم و�أكرث �ندماًجا.

�لأ�س�س �لجتماعية: حيث �أن طالب �جلامعة �ملتفوقني در��سًيا يعانون من �سعوبات 	 
فى �لتفاعل مع �لآخرين ب�س���بب �ل�س���عوبات �لتى يو�جهونها فى �كت�س���اب مهار�ت 

�ملو�جهه و�إد�رة �لوقت و�ل�ستمتاع بوقت �لفر�غ.
مر�ع���اة خ�س���ائ�س ط���الب �جلامع���ة �ملتفوق���ني در��س���ًيا، وحاجاته���م، وميوله���م، 	 

وقدر�تهم، و�إ�ستعد�دتهم وبخا�سة فى �ملرحلة �لعمرية )18-20( �سنه.
�ل�ستفادة قدر �لإمكان من �ملو�رد �ملتاحة فى �لبيئة �ملحيطة.	 
مر�عاة عو�مل �لأمن و�ل�سالمة فى تنفيذ مر�حل �لربنامج باأن�سطته �ملتنوعة.	 
مر�عاة مبد�أ �لفروق �لفردية بني �مل�ساركني.	 
�لهتمام بالت�سجيع و�لدعم �ملادى و�ملعنوى.	 

* اأهداف الربنامج:
اأ- الهدف العام للربنامج الإر�سادى:

يه���دف برنام���ج �لإر�س���اد �لرتب���وي �إىل �إد�رة �ل�س���جر ل���دى ط���الب �جلامع���ة 
�ملتفوقني در��سًيا.
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ب- الأهدف اخلا�سة للربنامج الإر�سادي، وت�سمل:

الأه�داف النظري�ة: ويتمثل فى �إعد�د جل�س���ات �لربنامج �لإر�س���ادى يف تخفيف - 
م�س���اعر �ل�س���جر ل���دى ط���الب �جلامعة �ملتفوق���ني در��س���ًيا، و�لتى له���ا �أهمية 

خا�سة لدى هوؤلء �لطالب لالنتقال نحو �لر�سد و�لندماج �ملجتمعى.
الأه�داف التطبيقي�ة: ويتمث���ل فى �إد�رة �ل�س���جر ل���دى �مل�س���اركني، ويظهر من - 

خ���الل زي���ادة درجاته���م عن���د تطبي���ق مقيا����س �ل�س���جر لدى ط���الب �جلامعة 
�ملتفوقني در��سًيا عليهم بعد تطبيق �لربنامج وبعد فرتة �ملتابعة.

الأهداف الإجرائية: وقد متثلت �لأهد�ف �لإجر�ئية لكل ُبعد، �أو ُمكون لل�س���جر - 
على حده من خالل جل�سات �لربنامج.

الأهداف الوجدانية: زيادة ثقة �مل�ساركني، وتعزيز �لعتقاد�ت �لإيجابية لديهم، - 
وت�سجيعهم وتقديرهم، مما ي�ساعدهم على �إد�رة م�ساعرهم �ل�سلبية.

* الفنيات والإ�سرتاتيجيات امل�ستخدمة فى اإعداد الربنامج الإر�سادى:
��س���تخدمت �لباحثة ف���ى �لربنامج �حلاىل بع�س �ل�س���رت�تيجيات و�لفنيات   
�لإر�سادية، وفيما يلى موجز بالفنيات �مل�ستخدمة منها: �حلو�ر و�ملناق�سة، و�لدح�س 
�لن�س���ط لالأفكار �خلطاأ، و��س���تخد�م �لفكاهة و�لق�س���د �ملتناق�س، و�لأحاديث �لذ�تية 
�لإيجابية، و��س���تخد�م �لقوة و�لطاقة، و�ل�س���رتخاء، و�لو�جبات �ملنزلية، و��س���تخد�م 
عدة ��س���رت�تيجيات لتعليم �لتفكري منها برنامج: �لقبعات �ل�ست، وكورت، و�خلر�ئط 

�لذهنية، ويتم عر�سهم كما ياأتي:-

-املناق�س�ة واحل�وار: تعت���رب �ملحا�س���ر�ت و�ملناق�س���ات �أ�س���لوب م���ن �أ�س���اليب 
�لإر�س���اد �جلماعي، حيث يغلب عليها جو �أ�س���به باجلو �لتعليمي، ويلعب فيها عن�س���ر 
�لتعلم و�إعادة �لتعلم دور�ً رئي�س���اً، حيث يعتمد �أ�سا�س���اً على �إلقاء �ملحا�س���رة، �أو تقدمي 
�لإر�س���اد، �أو �لتدري���ب ف���ى �س���ورة حما�س���رة يتخللها، �أو يليها مناق�س���ات بني �ملر�س���د 

و�مل�سرت�سد بهدف �إحد�ث تغيري فى �لجتاهات لديهم.

وقد ��ستفادت �لباحثة من هذ� �لأ�سلوب كمدخل لبع�س �جلل�سات، حيث كانت 
تق���دم م���ن خالله �ملعلومات �ملرتبطة بتحقيق �أهد�ف �جلل�س���ات، �أو من �أجل تو�س���يح 

بع�س �ملفاهيم �ملعينة �ملرتبطة مبو�سوع �لدر��سة
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- الدح��س الن�س�ط لالأف�كار اخلط�اأ: وفيه���ا يتعل���م �أف���ر�د �لعينة �أن يفح�س���و� 
ويعدلو� قيمهم و�جتاهاتهم عن نف�سهم وعن �لآخرين فيو�سح �ملر�سد للم�سرت�سدين 
كيف يفح�س���ون �أفكارهم �ملفزعة و�لهادمة للذ�ت، ويركز �ملر�س���د على دح�س �لأفكار 
�لالعقالنية، و�لتي تعتمد غالًبا على مبالغات وتهويالت، كما يو�سح �ملر�سد �أن هذه 

�لأفكار �لالعقالنية هى �سبب ��سطر�بهم.
و��س���تفادت �لباحثة من هذه �لفنية عند �س���ياغة مو�قف �ملقيا�س وكيفية �إد�رة 
�مل�سرت�س���د ل�س���جره، وم�س���اعدته يف �إع���ادة �لبن���اء �ملع���ريف لعتقاد�ت���ه �خلاطئة حول 

بع�س �ملو�قف �ل�سخ�سية �أو �لأ�سرية �أو �لأكادميية �أو �ملجتمعية.

-ا�ستخدام الفكاهة: تقوم على تنمية ح�س �لفكاهة وو�سع �لأمور يف ن�سابها 
�ل�س���حيح، ويلجاأ �ملر�سد �إىل ��ستخد�م �ملرح و�لنكات لي�سخر من �لأفكار �لالعقالنية 
�لتي يعتقد فيها �مل�سرت�س���د، وي�س���حك �مل�سرت�س���د على �أخطائه ويتقبل نف�سه بكل ما 

فيها من �سعف.
ومت توظي���ف ه���ذه �لفني���ة و�ل�س���تفادة منه���ا يف �لتمهي���د لبد�ي���ة �جلل�س���ات، 

وحتويل �ملو�قف �ملثرية لل�سجر �إىل مو�قف جديرة باإعادة �لتفكري مرة �أخرى.

-الق�سد املتناق�س :و�سيلة لت�س���خيم �لأفكار �لالعقالنية للعميل وك�سفها، 
ونتيجة لذلك فاإن �مل�سرت�سد يتجه �إىل تبني نهج م�ساد وهو �لو�قعية، و��ستفادت منها 
�لباحثة يف تنمية قدر�ت �مل�سرت�س���دين، و�كت�ساف مو�هبهم و�إمكاناتهم، وم�ساعدتهم 

على �إد�رة �ملوقف مبو�سوعية.

-فني�ة ال�سرتخاء:ي�س���هم �ل�س���رتخاء باأنو�عه �ملختلفة �س���و�ء كان ج�س���مًيا �أو 
ذهنًيا، �س���و�ء كان ن�س���ًطا مثل: �لأن�س���طة �حلركية �أو �لريا�س���ية، �أو غري ن�س���ط مثل: 
م�س���اهدة �لتليف���از �أو �لذه���اب �إىل �ل�س���ينما يف �إد�رة �لنفعالت �ل�س���لبية �لناجمة عن 
�ل�س���عور بال�س���جر، لأن �ل�س���رتخاء ي�س���ع �لأفر�د ب�س���كل ق�س���دي يف فرتة ��س���تجمام 

و�إتاحة �لفر�سة ل�سحن طاقتهم �لنف�سية و�جل�سمية و�لنفعالية.

-ا�س�تخدام القوة والطاقة النف�س�ية: �لهدف من ��س���تخد�م هذه �لفنية هو 
تعليم �مل�سرت�سد كيف يندمج يف حو�ر�ت قويه مع �لذ�ت يعرب من خاللها عن �أفكاره 
�لالعقالني���ة ويدح�س���ها بقوة،ورب���ط �ل�ستب�س���ار �لفك���ري بال�ستب�س���ار �لنفع���ايل 

للتخل�س من �لنفعالت �ل�سلبية 
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-الأحادي�ث الذاتية الإيجابي�ة: فاحلديث �لإيجابي للذ�ت ن���وع من �حلديث 
�ملرُتوي �ملبا�سر للذ�ت يركز على م�سادر �لقوى �لإيجابية للفرد و�عتقاد�ته وقدر�ته 
�لتى يعتمد عليها يف تخطي �ل�سغوط و�ل�سعوبات، وهذ� �حلديث ي�ساعد على جتنب 
�مل�س���اعر و�ملفاهي���م �ل�س���لبية، وُت�س���تخدم ه���ذه �لفني���ة يف تعزي���ز تقدير �ل���ذ�ت و�لثقة 
بالنف����س ومن���ح �لتفاوؤل وت�س���جيع �لأف���ر�د على �ل�س���يطرة على �أفكارهم وم�س���اعرهم 

وو�سع �أهد�ف �سخ�سية وحماولة بلوغها.
�لذ�تي���ة  و�لأحادي���ث  �لنف�س���ية  �لطاق���ة  ��س���تخد�م  م���ن  �لباحث���ة  و��س���تفادت 
�لإيجابية يف تنمية �لقدرة على �لدعم �لذ�تي �لإيجابي وعدم �نتظار �لثناء و�ل�س���كر 
من �لآخرين مما دفع �مل�سرت�س���دين �إىل تعلم كيفية ��س���تثمار قدر�تهم ب�س���كل متدرج 

خالل مر�حل �لربنامج �مل�ستخدم ومن ثم �نعك�س على �إد�رة �سجرهم.

-الواجب املنزىل: هى جمموعة من �ملهار�ت و�لأمناط �ل�س���لوكية فى �س���ورة 
تعينات، يتم حتديدها عقب كل جل�سة فى �سوء �أهد�ف �جلل�سة، حيث يتم تكليف �أفر�د 
عينة �لدر��س���ة بتنفيذها فى �ملنزل بعد �لتدريب عليها �أثناء �جلل�س���ات �لإر�س���ادية، �أو 
�لعالجية، ويتم ت�سميم هذه �لو�جبات فى �سكل متتابع يبد�أ من �لب�سيط �إىل �ملعقد، 

ومن �ملعرف �إىل �لأفعال.
ويع���د �لو�ج���ب �ملن���زىل �أح���د �أه���م فني���ات �لإر�س���اد �ملعرف���ى �ل�س���لوكى ورك���ن 
�أ�سا�س���ى فى بر�مج �لإر�س���اد و�لتدريب حيث يقوم �ملر�سد بتكليف �مل�سرت�سدين ببع�س 
�لتكليف���ات �ملنزلي���ة كتطبيق���ات حياتية مل���ا مت �لتدريب عليه �أثناء جل�س���ات �لربنامج، 
بحيث يقومو� بتطبيق ما تعلموه من مهار�ت و�سلوكيات �إيجابية فى �ملو�قف �ملختلفة 

لتدعيم �ل�سلوك �ملرغوب من خالل �لتطبيق �لو�قعى فى �ملو�قف �ملختلفة.

ويجب اأن ناأخذ فى العتبار النقاط التالية خالل اإعدادها:

• �أن تكون مرتبطة مبا يحدث فى �جلل�سة �لإر�سادية.	
• �أن يت���م �إعد�ده���ا وتقدميها بطريقة �إجر�ئية و��س���حة، جتعل �لفرد قادًر� على 	

مالحظة وتقييم جناحه عند �لقيام بها.
• �أن تكون مفهومة ومقبولة للمتدرب.	
• �أن ت�سمم بحيث يتعلم وي�ستفيد منها �ملتدرب. 	
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-��س���رت�تيجيات لتعلي���م �لتفكري منه���ا : برنامج �لقبعات �ل�س���ت : هو برنامج 
�بتك���ره �لطبي���ب ديبون���و De Bono لتعليم �لتفكري عن طري���ق �لقبعات، فكل قبعة 
ُت�س���ري ل�س���تخد�م من���ط معني من �لتفكري، وبع���د �لتدريب على �لنم���ط �لأول ينتقل 
�مل�سرت�س���د للنمط �لثاين وهكذ�، �أما برنامج كورت : ينق�س���م �إىل �س���ت �أق�س���ام لتعليم 
�لط���الب �لتفكري منها : تو�س���عة جم���ال �لإدر�ك، وتنظيم عملي���ة �لتفكري، و�لتفاعل 
ب���ني تفك���ري �لطالب وتفك���ري �لآخري���ن، و�لتفكري �لإبد�ع���ي، وتاأث���ري �لعو�طف على 
�لتفك���ري، و�لأفعال ذ�ت �لعالق���ة بتفكري �لطالب، �أما �خلر�ئط �لذهنية : هى �إحدى 
���س���رت�تيجيات تخزي���ن و��س���تدعاء �ملعلومات ب�س���هولة وي�س���ر، فهى عب���ارة عن نقطة 
مركزي���ة له���ا �أذرع متفرعة منها، ومن كل ذر�ع تتفرع �أذرع �أ�س���غر و�أدق، وهى �أقرب يف 

�سكلها �إىل �خلاليا �لع�سبية 

و��س���تفادت �لباحث���ة من ه���ذه �ل�س���رت�تيجيات �لرتبوية و�لتدري�س���ية يف عدة 
نقاط منها:

• ت���درب �مل�سرت�س���د على �أن ي�س���ع نف�س���ه م���كان �لآخر ويقي���م م���اذ� كان عليه �أن 	
يفعل وينظر مبو�سوعيه نتيجة �أنه ��ستطاع �أن يرتدي جميع �أنو�ع �لتفكري.

• �ل�س���جر موقف���ي ويختلف باختالف �لأفر�د ؛ ف���كان تعلم طرق تفكري جديدة 	
جعل���ت �مل�سرت�س���د ُيعي���د �لنظر م���رة �أخرى لنف����س �ملوقف �لذي كان يت�س���جر 

منه، ويقيمه يف �سوء ما تعلمه من مهار�ت.
• �أ�س���تفاد مه���ار�ت جديدي���ة يف �ملذ�ك���رة و��س���رت�تيجيات يف تخزي���ن �ملعلوم���ات 	

ب�سكل ُيخاطب لغة �لعقل، مما ي�سر عليه �حلفظ و�لفهم و��ستدعاء �ملعلومات 
ب�سهولة.
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جدول )5(
يو�سح جل�سات الربنامج )العدد والأهداف والفنيات والزمن (

زمن 
�جلل�سة �لفنيات �مل�ستخدمة هدف �جلل�سة مو�سوع 

�جلل�سة
رقم 

�جلل�سة

ية(
ماع

)ج
قة

دقي
 45

 �ملناق�سة و�حلو�ر،
�لو�جبات �ملنزلية.

�إقامة عالقة تعارف بني �لباحثة - 
و�أفر�د �مل�ساركني فى جل�سات �لربنامج 

�لإر�سادى0 
خلق عالقة ت�سودها �حلب و�لثقة، - 

و�لدعم �ملتبادل بني �أفر�د �ملجموعة 
�لتجريبية و�لباحثة0 

تعريف �مل�ساركني بالربنامج و�أهد�فه، - 
وخطة �لعمل، مو�عيد وزمن �جلل�سات 

ومكانها0

دية
متهي

سة 
جل�

يل
لو

ة �
ل�س

جل
�

ية(
ماع

)ج
قة

دقي
50

�ملناق�سة و�حلو�ر.
�لو�جبات �ملنزلية.

�أن يعرف �مل�ساركني مفهوم �ل�سجر.- 
�أن يعرف �مل�ساركني مكونات �ل�سجر. - 
�لتحدث عن �أ�سباب �سجرهم.- 
�أن يتعرف �مل�ساركني على نتائج - 

�مل�ساعر �ل�سلبية على حياتهم.
ت 

ونا
مبك

ب 
طال

ف �ل
ري

تع
جر

�س
ر �ل

سر�
و�أ�

نية
لثا

ة �
ل�س

جل
�

ية(
رد

)ف
قة 

دقي
 40

�ملناق�سة و�حلو�ر.
�لدح�س �لن�سط 
لالأفكار �خلطاأ.

��ستخد�م �لفكاهه 
و�لق�سد �ملتناق�س
�لو�جب �ملنزىل.

�أن يتعرف �مل�ساركني على �أ�سباب - 
�ل�سجر �ل�سخ�سي

جتنب روؤية �لأزمات على �أنها - 
م�سائب.

حتديد �لأهد�ف و�لأولويات يف �سوء - 
�لهتمامات.

�لبحث عن فر�س �كت�ساف �لذ�ت.- 
تنمية مهارة �لتنبوؤ وحتمل �مل�سوؤولية.- 

سي
خ�

ل�س
ر �

سج
ل�

�

ثة 
ثال

ة �ل
ل�س

جل
�

�سة
خلام

 و�
عة

ر�ب
و�ل

قة
دقي

 60
 -4

5
ية(

ماع
وج

ية 
رد

)ف �ملناق�سة و�حلو�ر، 
�ل�سرتخاء، 
�لأحاديث 
�لإيجابية،

�لو�جب �ملنزىل.

يتعرف �مل�ساركني على م�سادر �ل�سجر - 
�لأ�سري.

�لتو�فق بني توقعات �لأ�سرة - 
وطموحاته.

�لتدريب على �لتعبري عن �لنفعالت - 
و�سبط �لذ�ت.

ري
لأ�س

ر �
سج

ل�
�

سة 
اد�

ل�س
ة �

ل�س
جل

�
منة

لثا
 و�

عة
ساب

�ل�
و
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زمن 
�جلل�سة �لفنيات �مل�ستخدمة هدف �جلل�سة مو�سوع 

�جلل�سة
رقم 

�جلل�سة

ية(
ماع

وج
ية 

رد
)ف

قة
دقي

 60
 -4

5

�ملناق�سة و�حلو�ر.
��ستخد�م �لقوة 

و�لطاقة، و�لدح�س 
�لن�سط لالأفكار 
�خلطاأ، تعلميه 
كيفية �ملذ�كرة 

با�ستخد�م �خلر�ئط 
�لذهنية، وبرنامج 
�لكورت و�لقبعات 

�ل�ست
�لو�جب �ملنزىل.

 معرفة م�سادر �ل�سجر �لأكادميي.- 
- �لتدريب على و�سع �لأمور يف 

ن�سابها.
تنمية قدرة �لطالب على �كت�ساف ذ�ته - 

بنف�سه وحتقيقها.
�ل�سرت�ك يف �لأن�سطة �لالمنهجية - 

بالكلية.
تنمية �لقدرة على �لتعبري عن �آر�ئة - 

و�أفكارة وتو�سيلها للم�سوؤولني 
بالكلية.

-�لتدريب على �إد�رة �لوقت.

ميي
كاد

�لأ
جر 

�س
�ل

سرة
ع�

ية 
حلاد

 و�
سرة

عا�
و�ل

عة 
ا�س

�لت
سة 

جلل�
�

ية(
ماع

)ج
قة

دقي
 45

�ملناق�سة و�حلو�ر.
�ل�سرتخاء، 

و��ستخد�م �لقوة 
�لطاقة، و��ستخد�م 
�لفكاهه و�لق�سد 

�ملتناق�س، 
و�لدح�س �لن�سط 
لالأفكار �خلطاأ، 

وبرنامج �لقبعات 
�ل�ست، و�لو�جب 

�ملنزىل.

�لتعرف على م�سادر �ل�سجر - 
�لجتماعي.

تنمية �لتو��سل �لبين�سخ�سي.- 
كن م�ست�سرًقا لالأمل يف �مل�ستقبل.- 
تبني نظرة �إيجابية.- 
�عتني بنف�سك.- 
تنمية �لقدرة على �لتنبوؤ.- 

عي
تما

لج
ر �

سج
ل�

�

�سر
ة ع

�بع
لر

 و�
لثة

لثا
 و�

سرة
ع�

نية
لثا

ة �
ل�س

جل
�

قة 
دقي

60
 

ية(
ماع

)ج �لفنيات ح�سب 
�حلاجة  جميع �لأهد�ف

لى 
ة ع

جع
مر�

مت 
ما 

ليه
ب ع

دري
�لت

ة  
ل�س

جل
�

�سر
ة ع

م�س
خلا

�

قة
دقي

60
 - 

45
ية(

ماع
)ج �ملناق�سة و�حلو�ر.

�لو�جب �ملنزىل. تطبيق مقيا�س �ل�سجر )بعدي(

ثر 
مي �أ

قو
ت

مج 
ربنا

�ل
دى

�سا
لإر

�
سة 

جلل�
�

�سر
ة ع

د�س
�سا

�ل

قة
دقي

 45
ية(

ماع
)ج

�لتطبيق �لتتبعي 

�سة
جلل

�
مية

خلتا
� 

سة 
جلل�

�
�سر

ة ع
ابع

ل�س
�
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االأ�ساليب االإح�سائية:
��س���تعانت �لباحث���ة مبجموعة من �لأ�س���اليب �لإح�س���ائية م���ن خالل حزمة   

.Spss لرب�مج �لإح�سائية للعلوم �لجتماعية و�ملعروفة�

نتائج البحث:
الفر�س الأول:

ين����س �لفر����س �لأول للدر��س���ة عل���ى �أنه: “توج���د فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
ب���ني متو�س���طي رت���ب درجات ط���الب �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س 
�لبعدي على مقيا�س �إد�رة �ل�س���جر و�أبعاده ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبية”. ولختبار 
�سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار مان ويتني، ويو�سح �جلدول �لآتي نتائج هذ� 

�لفر�س.

جدول )6(
الفروق بني املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف القيا�س البعدي على مقيا�س اإدارة ال�سجر

جمموعات �لأبعاد
متو�سط �لعدد�ملقارنة

�لرتب
جمموع 

�لرتب
معامل
مان 
ويتني

قيمة
z

 م�ستوى
�لدللة

3.390.01�سفر84.5036.00جتريبية�ل�سخ�سي 812.50100.00�سابطة

3.400.01�سفر84.5036.00جتريبية�لأ�سري 812.50100.00�سابطة

3.400.01�سفر84.5036.00جتريبية�لأكادميي 812.50100.00�سابطة

3.400.01�سفر84.5036.00جتريبية�لجتماعي 812.50100.00�سابطة

3.390.01�سفر84.5036.00جتريبيةجمموع 812.50100.00�سابطة

 يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق وجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند 0.01بني 
�ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدى لأبعاد مقيا�س �إد�رة �ل�س���جر 

و�لدرجة �لكلية ل�سالح �لقيا�س �لبعدى، مما يدل على فعالية �لربنامج.
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الفر�س الثاين:
ين����س �لفر����س �لث���اين عل���ى �أن���ه: “توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
متو�س���طي رت���ب درجات ط���الب �ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي 
على لإد�رة �ل�س���جر و�أبعاده، ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي”. ولختبار �سحة هذ� �لفر�س 

مت ��ستخد�م �ختبار ويلكك�سون، ويو�سح �جلدول �لآتي نتائج هذ� �لفر�س.
جدول )7(

قيمة الن�سبة احلرجة zللفروق بني القيا�سني القبلي والبعدي
 للمجموعة التجريبية على مقيا�س اإدارة ال�سجر

نوع �لأبعاد
�لقيا�س

�جتاه 
متو�سط �لعدد�لرتب

�لرتب
جمموع 

 م�ستوىقيمة z�لرتب
�لدللة

قبلي / �ل�سخ�سي
بعدي

-84.5036.00
2.530.05 �سفر�سفر�سفر+

�سفر=
8�ملجموع

قبلي / �لأ�سري
بعدي

-84.5036.00
2.530.05 �سفر�سفر�سفر+

�سفر=
8�ملجموع

قبلي / �لأكادميي
بعدي

-84.5036.00
2.530.05 �سفر�سفر�سفر+

�سفر=
8�ملجموع

قبلي / �لجتماعي
بعدي

-84.5036.00
2.570.01 �سفر�سفر�سفر+

�سفر=
8�ملجموع

قبلي / جمموع
بعدي

-84.5036.00
2.530.05 �سفر�سفر�سفر+

�سفر=
8�ملجموع

 يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند 0.05 بني 
�لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي للمجموع���ة �لتجريبية يف �لأبعاد: �ل�سخ�س���ي، �لأ�س���ري 
و�لأكادمي���ي، و�لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا�س بينما كانت �لفروق د�ل���ة عند 0.01 يف �لبعد 

�لجتماعي. مما يدل على فعالية �لربنامج.
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الفر�س الثالث:
ين�س �لفر�س �لثالث على �أنه: “ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�سطي 
رتب درجات طالب �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي على مقيا�س 
�إد�رة �ل�سجر و�أبعاده”. ولختبار �سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار ويلكك�سون، 

ويو�سح �جلدول �لآتي نتائج هذ� �لفر�س.
جدول )8(

قيمة الن�سبة احلرجة z للفروق بني القيا�سني البعدى والتتبعي 
للمجموعة التجريبية على مقيا�س اإدارة ال�سجر

نوع �لأبعاد
�لقيا�س

�جتاه 
متو�سط �لعدد�لرتب

�لرتب
جمموع 

 م�ستوىقيمة z�لرتب
�لدللة

بعدي/ �ل�سخ�سي
تتبعي

-43.6314.50

غري د�لة0.09 +34.5013.50
=1

8�ملجموع

بعدي/ �لأ�سري
تتبعي

-32.678.00

غري د�لة0.14 +23.507.00
=3

8�ملجموع

بعدي/ �لأكادميي
تتبعي

-32.678.00

غري د�لة0.14 +23.507.00
=3

8�ملجموع

بعدي/ �لجتماعي
تتبعي

-42.5010.00

غري د�لة0.11 +25.5011.00
=2

8�ملجموع

بعدي/ جمموع
تتبعي

-43.8815.50

غري د�لة0.26 +34.1712.50
=1

8�ملجموع

 يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
�لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي للمجموعة �لتجريبية على جميع �أبعاد �ملقيا�س و�لدرجة 

�لكلية له مما يدل على ��ستمر�ر فعالية �لربنامج بعد توقفه.
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تف�سري النتائج ومناق�ستها:
 جاءت �لنتائج �لإح�سائية ت�سري �إىل فعالية برنامج �لإر�ساد �لرتبوي �لنف�سي 
لإد�رة �ل�سجر لدى �لطالب �ملتفوقني در��سًيا بعد �لتطبيق و�ملتابعة مما يوؤكد فعالية 
 (Daniels,Tze&Goetz,2015;لربنام���ج �مل�س���تخدم يف �لدر��س���ة كم���ا يف در��س���ة�
 Fahlman et al,2013 , ; Malkovsky et al,2012 ; Chin- Hisin lin,

et al,2009)

 وق���د يرجع ذلك �إىل طبيعة �خل�س���ائ�س �ل�سخ�س���ية و�لنفعالية �لتي يتمتع 
بها �لطالب �ملتفوقني در��سًيا منها: �مليل �إىل �لكمالية وخوفهم من �لف�سل ورغبتهم 
يف حتقي���ق ذو�ته���م و�ل�س���عي �إىل �لتو�ف���ق �لنف�س���ي و�لأكادمي���ي، كل ذل���ك دفعه���م �إىل 
 Cxoss& مل�س���اركة �لفعال���ة و�إث���ارة �حلما����س د�خل جل�س���ات �لربنامج، ويوؤكد ذل���ك�
Cxoss(2015) عندم���ا �أ�س���ار� �إىل �أن �لط���الب �ملتفوقني و�ملوهوب���ني لديهم قدر�ت 
��ستثانئية ي�ستخدمونها يف مو�جهة �ملو�قف، ويجدون يف هذه �ملو�قف �سبياًل لتحدي 
عقولهم وذكائهم، وعندما يجدون �مل�سانده �لجتماعية يرحبون بها ويتفاعلون معها.

 

توؤكد نظرية �لتفعالية �لرمزية �أن �س���لوك �لفرد هو �نعكا�س للتفاعل �مل�ستمر 
ب���ني عقل���ه وذ�ت���ه وجمتمع���ه وللرموز �لت���ي ي�س���اهدها ويتاأثر به���ا مما يجعلن���ا �أكرث 
تركي���ز�ً عل���ى �لأبع���اد �لذ�تية و�لعقلي���ة و�ملجتمعية يف �س���جر هذه �لعين���ة من طالب 
وطالب���ات �جلامعة ومعرفة كيفية ��س���تخد�م �مل�س���جر لها يف تكيي���ف ذ�ته �ملتوترة مع 
ثقافة جمتمعها، �أو مع قيادتها �ل�سيا�س���ية ؛ ولهذ� ق�س���مت �لتفعالية �لرمزية �أمناط 
�لتفاعل لدى هوؤلء �مل�سجرين �إىل �أربعة �أمناط للتفاعل: منط �لتناف�س، و�ل�سر�ع، 

و�لتكيف، و�لتمثيل، �أو �ل�ستيعاب )ميد، 2002(.

 م���ن �ملاُلح���ظ �أن م�س���توى �لدلل���ة جلميع �أبع���اد مقيا�س �إد�رة �ل�س���جر لدى 
�لط���الب �ملتفوقني در��س���ًيا عند م�س���توى )0.05( با�س���تثناء �ل�س���جر �لجتماعي كان 
عن���د م�س���توى )0.01( مما ي�س���ري �إىل �أن ه���وؤلء �لطالب كانو� يتوقع���ون من �ملجتمع 
�لكث���ري يف تكرميه���م و�لهتم���ام به���م ولكنه���م مل يجدو� �س���وى �لإحب���اط و�حلرمان، 
فحر�س���ت �لباحث���ة على ��س���تخد�م فني���ات لتعدي���ل �لعتق���اد�ت �خلطاأ و�إع���ادة �لبناء 
�ملعريف وتدريبهم على �كت�ساب مهار�ت تدري�سية لتنمية مهار�ت �لتفكري منها مهارة: 
�لتنبوؤ بامل�ستقبل، و�سد �لنتباه، وحتمل �مل�سوؤولية، و�إد�رة �لوقت، وحتديد �لأولويات، 
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كم���ا ج���اء يف مو�ق���ف مقيا�س �إد�رة �ل�س���جر على �س���بيل �ملثال : عندما �كت�س���ف �إجابة 
خطاأ بعد خروجي من �لختبار فاإنني :�أ�س���تفيد من �خلطاأ يف �ملر�ت �لقادمة-�ر�س���ي 
مب���ا كتب���ه �هلل - كله حم�س���ل بع�س���ه، موق���ف �آخر عندما يك���ون لدى و�جب���ات كثرية 
فاإنني :��س���تخدم ��س���رت�تيجيات حديثة لت�سهيل تنفيذها- �بد�أ يف تنفيذها م�سطًر�- 
�تهرب منها، عندما�و�جه �س���وؤ�ًل �س���عًبا يف �لختبار ول �أ�س���تطيع �لإجابة عليه فاإنني 
:�تقر�أ ما �أخت ل�ستنبط �لإجابة - �أطمئن نف�سي- يوؤثر على باقي �لإجابات، وموقف 
عندم���ا يقوم �أحد و�لدى مبقارنتي باأحد �لأخوة �أقوم بعمل :مناق�س���ته باأ�س���ر�ر هذه 
�ملقار�ن���ات- ل �أهت���م - �أمتن���ى ع���دم �لع���ودة له���ذ� �ملن���زل، عندم���ا ُيطلب من �مل�س���اركة 
�ملجتمعي���ة ب���دون مقابل فاإنني: �أن�س���ر �لفكرة بني �أ�س���حابي - �أت���ردد - �لبيئة لها من 

يهتم بها.
 كم���ا �أن �لباحثة حر�س���ت على �إ�س���فاء جًو� من �ملرح و�لأم���ن و�لأمان و�أعطت 
فر�سة للتعبري عن �لعتقاد�ت �خلاطئة مما خلق جًو� من �لتنفي�س �لنفعايل و�إعادة 
�لبن���اء �ملع���ريف ودح�س �لأفكار �ملوؤذية للذ�ت و�مل�س���علة لالإحرت�ق �لد�خلي �مل�س���احبة 
 (Goleman ,1999 ؛ Gazi Universtesi, 2003) لل�سجر، ويوؤكد ذلك كل من
لبد من توفري و�س���يلة لتدريب �لطالب على كيفية �إد�رة �لغ�س���ب، و��س���تثارة د�فعيته 
ملو��سلة �لتفوق �لدر��سي، و�لتدريب على كيفية �لتعبري عن م�ساعره، وممار�سة �لتعلم 
�لتعاوين حتى ين�سحب �أثر هذه �لتدريبات على حياته ب�سكل �إيجابي، لأن هدف �لإر�ساد 
�لرتب���وي ه���و تعزيز �إمكان���ات وقدر�ت �لطالب، وتطوير قدر�ته �إىل �أف�س���ل م�س���توى 
ممكن يف �س���وء �لإمكانات �ملادية و�لب�س���رية للمجتمع �ملحيط بالطالب، ويدعم ذلك 
 (Chin- Hisin lin, et al 2009; Yang&Guo, 2011)م���ا �أو�س���ت ب���ه در��س���ة
من �سرورة �هتمام جميع �لقائمني على �إدر�ة �جلامعة من تقدمي �لرب�مج �لرتويحية 

و�مل�سورة للطالب و�إد�رة �سجرهم.

 كان لنخر�ط �لطالب يف �لأن�س���طة �لال�س���فية وممار�س���ة وقت من �لرتفيه 
و�مل���رح د�خ���ل �لكلي���ة، وح�س���ور بع����س م���ن �مل�س���ئولني و�لإد�ري���ني يف �لكلي���ة بع����س 
�جلل�س���ات �لأث���ر �لو��س���ح يف تغي���ري بع����س �لعتق���اد�ت �خلاطئ���ة ع���ن ع���دم �لهتمام 
مب�س���اعر و�حتياجات �لطالب، و�ن�س���حب ذلك على طريقة تو��سلهم مع �لإد�رة فيما 
بعد ويدعم ذلك قول �أحد �لإد�ريني �لذين حر�س على ح�سور بع�س �جلل�سات بقوله 
)و�هلل �أن���ا عرف���ت �أ�س���ياء مل �أعرفها من قبل عن معاملة �لطالب و�لإر�س���اد �لرتبوي، 
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و�إن �س���اء �هلل �س���اأطبقها م���ع �أولدي وطالبي فيم���ا بعد(، ويدعم ذلك ما تو�س���ل �إليه 
ي���اجن وجي���و (Yang & Guo ,2011) باأن���ه يوج���ود عالف���ة ب���ني �لرتفي���ه وتقدير 

�لذ�ت و تخفيف �ل�سعور بحدة �ل�سجر.

 وج���اءت �جلل�س���ات �لفردي���ة - مت �تنفيذها يف معظم �جلل�س���ات �ملتعلقة باإد�رة 
�ل�س���جر �ل�سخ�س���ي و�لأ�س���ري- بعظيم �لأثر يف تفريغ �ل�س���حنات �لنفعالية �ل�سلبية 
�ملرتبط���ة بال�س���جر م���ن �ملعامل���ة �لو�لدي���ة وم���ن ق�س���ور �ملجتم���ع يف توف���ري و�إ�س���باع 
�لحتياجات �لأ�سا�س���ية للطالب �ملتفوقني در��سًيا، وهذ� ما �أكدته �لنتائج �لإح�سائية 
يف بعدي �ل�س���جر �لأ�س���ري و�لجتماعي، وعلقت �إحدى �حلالت بقولها )�أنا مكنت�س 
عارف���ة �تعام���ل م���ع مام���ا م���ن ك���رثة كالمه���ا ع���ن �ملذ�ك���رة و�لتف���وق وح�س���ويل على 
�لرتتي���ب �لأول على �لدفعة وتعيني معيدة بالكلية، و�لآن عرفت قيمة كالمها ولزم 
�أفك���ر م���رة ثاني���ة يف كالمها(، وعلق���ت حالة �أخ���رى بقولها )�ملجتمع ح���ويل كان رمز 
للت�سويف و�لإهمال لكل متفوق در��سًيا، ودلوقت عرفت �إنني لزم �أهتم بنف�سي ويكون 
�لدعم د�خلي ول �أنتظر دعم من حويل ملو��سلة تفوقي(،وغريها من �لتعليقات �لتي 

ت�سري لفعالية �لربنامج. 

 (Larson & Richards, 1991; ويدع���م ذل���ك م���ا تو�س���ل �إلي���ه كل م���ن 
در��س���ًيا  �ملتفوق���ني  �لط���الب  �أن  �إىل  �أ�س���ار�  عندم���ا   Cross & Cross, 2015)
نظ���ًر� لأنه���م ميتلك���ون تطلع���ات وتوقع���ات �أك���رب م���ن �لط���الب �لعادي���ني يف �ملج���ال 
�لأكادمي���ي فه���م �أكرث �س���جًر� وقلٌقا ومياًل لالكتئاب، يف حني در��س���ة بكرين و�آخرون
 (Pekrun et al ,2010) ت�س���ري �إىل �أن �ل�س���جر يك���ون �أك���رث �س���دة ل���دى �لط���الب 

منخف�سي �لكفاءة �لدر��سية. 

 فاجلل�س���ات �جلماعي���ة كان���ت مفيدة ج���ًد� ووفرت كث���رًي� من �جله���د و�لوقت 
عند �لتطبيق و�أتاحت �لفر�س���ة لإد�رة �حلو�ر و�ملناق�س���ة مع �حلالت بع�سهم �لبع�س 
ومع �ل�س���ادة �حل�س���ور م���ن �مل�س���ئوليني بالكلية، و�س���ارك كل منهم �لأفكار و�لتو�س���ل 
للحلول جماعية ومقرتحات مفيدة للتخل�س من �ل�سجر يف مو�قف عدة، فكل حالة 
حتدثت عن مو�قف عدة ت�س���عر فيها بال�س���جر وكيفية �لتخل�س منها، �أو م�ساحباتها 
ولذ� �س���اهمت �جلل�س���ات �جلماعية يف حتديد �لأولويات وم�س���اعدة كل حالة يف �إدر�رة 
�س���جرة بطريقة �س���ليمة، بالإ�س���افة �إىل �أن �ل�سادة �مل�س���ئولني عرفو� ماذ� يحتاج �إليه 
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�لطالب �ملتفوق من )قاعات در��س���ية جمهزة ب�س���كل جيد وتت�س���ع لالأعد�د، وتو�س���يل 
رغبة �لطالب لالأ�ساتذة بتنوع �لأ�ساليب �لتدري�سية يف �ملحا�سر�ت، وتوفري ��سرت�حة 

جللو�س �لطالب بني �ملحا�سر�ت وغريها من �لأمنيات(.

 كم���ا زود �لربنامج �أفر�د �لربنامج باملعلومات عن �ل�س���جر و�أ�س���بابه ونتائجه 
�لنفعالي���ة و�ل�س���حية عل���ى تو�فقه���م �لنف�س���ي و�لأكادمي���ي، وكيفي���ة �لتخل����س من���ه 
باكت�س���ابهم مه���ار�ت �ملو�جه���ه للمو�ق���ف �مل�س���جرة، وكيفي���ة �لتعب���ري ع���ن �لنفعالت 
بطريقة منا�س���بة للمكان و�لزمان و�ل�سخ�س���ية �لتي يتعامل معها �لطالب حتى ياأتي 
�حل���و�ر بنتائ���ج ُمر�س���ية لتوقعاته وطموحاته، و�إك�س���ابهم مه���ارة �إد�رة �لوق���ت و�إد�رة 
غ�سبهم مما �ن�سحب �إيجاًبا على حياتهم م�ستقباًل، وعلقت حالة بقولها )د�ئًما كنت 
�أذ�كر با�س���تخد�م ر�س���ومات و�ألو�ن ومل �أكن �أعرف �أبًد� �أن هذه هى �خلر�ئط �لذهنية، 
بالفعل هى مفيدة و�س���وف ��س���تخدمها ب�س���كل علمي �أثناء مذ�كرتي جميع �ملو�د لقتل 
�ملل���ل و�ل�س���جر عندي(، وعلق �أحد �لإد�ريني �لذي ح�س���ر هذه �جلل�س���ة بقوله )مثل 
ه���ذه �لرب�م���ج �أمتن���ى �أن يتم ن�س���رها وتفعيلها على جميع �لطالب �س���و�ء يعانون من 
��س���طر�بات �نفعالية، �أو �لأ�س���وياء لأن طالبنا حتتاج �إىل �لإر�س���اد �لرتبوي و�لتوعية 
بكيفية �ملذ�كرة ب�سكل �سحيح حتى يو��سلو� تفوقهم، و�إن �ساء �هلل �ساأعلم �أولدي مبثل 
هذه �لطرق( و�أكد ذلك (Daniels,et al, 2015) عندما �أ�سار �إىل �أهمية ��ستخد�م 
فنية �لقوة و�لطاقة و��س���تخد�م �لفكاهه و�لق�س���د �ملتناق�س و��س���رت�تيجية �لع�س���ف 
�لذهني و�لتعلم �لتعاوين و�خلر�ئط �لذهنية د�خل �جلل�سات و�أثناء �إجر�ء �ملناق�سات 
ل���ه �أثًر� و��س���ًحا على تقبل �لطالب للغري و�لنظ���رة �إليهم على �أنهم جزًء� من �حلياة 
 وعليه���م �لتو�فق معهم وتقبلهم ب�س���در رح���ب، وتبني نظرة �إيجابية جتاه �مل�س���تقبل.

 كان ل�س���تخد�م �لباحثة فنية �ل�س���رتخاء �لع�س���لي و�لذهني �لأثر �لكبري يف �س���رف 
�لنتب���اه ع���ن �ملو�ق���ف �مل�س���جرة و�لرتكي���ز عل���ى �لأعم���ال �مل�س���وقة، فكان���ت مترينات 
�لتنف�س لتفريغ �لطاقة �ل�س���لبية ومترينات �لتنف����س لتجديد �لطاقة �لإيجابية �أثًر� 
مهًما يف �إد�رة �ل�سجر، وعرب �أحد �حلالت بقوله )ياريت كل حما�سرة من �ملحا�سر�ت 
ي�س���تخدم �لأ�س���تاذ مثل هذه �لتمرينات لأنها بالفعل تغري �حلال���ة �ملز�جية و�لذهنية 
لنا(، وعلقت حالة بقولها )و�هلل �أنا بعد ما روحت من �جلل�س���ة �ملا�س���ية علمت �أخوتي 
كيفية �لتنف�س ب�سكل �سحيح ولعبنا وفرحنا جًد�، و�أ�سبح لدينا معنى للحياة وهدف 

.(Hawkins,2014) ن�سعى له( ويوؤكد ذلك



فعالية الإر�صاد الرتبوي يف اإدارة ال�صجر د . اآمال اإبراهيم الفقي 

 97 

�أ�س���لوب �لإق���د�م �ملع���ريف �ل�س���لوكي و�إع���ادة �لتف�س���ري   و��س���تخدمت �لباحث���ة 
و�لتقييم �ملعريف للمو�قف �مل�س���جرة من جديد، وكان لها تاأثري �أف�س���ل من ��س���تخد�م 

.(Melton&Schulenberg,2007) لأ�سلوب �لإحجام �ملعريف، ويوؤكد ذلك�

 وبالن�س���بة للنتائ���ج �لإح�س���ائية يف ف���رتة �ملتابع���ة فق���د جاءت ت�س���ري �إىل عدم 
وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني درج���ات �لط���الب عل���ى مقيا�س �ل�س���جر بعد 
تطبيق �لربنامج وكذلك بعد فرتة �ملتابعة، وهذ� يعني ��ستمر�رية فعالية �لربنامج.

 يرج���ع ذل���ك لأن برنام���ج �لإر�س���اد �لرتب���وي �ل���ذى مت تطبيقه كان ل���ه تاأثري 
فعال و��س���تفاد منه �لطالب �ملتفوقني در��سًيا، وو�سعهم على �لطريق �ل�سحيح د�خل 
كليته���م وبيته���م �لث���اين وعرف���و� ما ه���ى حقوقهم وكيفية �ل�س���تفادة منه���ا و�ملطالبة 
به���ا و، وكيفية تو��س���لهم مع �ل�س���ادة �مل�س���وؤولني بالكلية مما�س���اعدهم عل���ى �لندماج 

بال�سعبة �لتي �نتمو� �إليها.

للتغ���ري�ت  �لباحث���ة  مر�ع���اة  �لربنام���ج  فعالي���ة  ��س���تمر�ية  يف  و�س���اهم   
ومر�ع���اة  حال���ة  كل  وثقاف���ة  من���ط  وتغ���ري  و�لتكنولوجي���ة  و�لثقافي���ة  �لجتماعي���ة 
 (Mcwhirter,1983 لف���روق �لفردي���ة بينهم لإد�رة �س���جرهم، ودعم ذلك كل م���ن�
�لربنام���ج  فعالي���ة  يف  ���ا  �أي�سً و�س���اعد   ،; Kepceoglu,1994;Berkes, 2003)
و��س���تمر�ريته ��س���تخد�م �لتقومي �لقبلي و�لتكويني و�لنهائ���ي و�لتتبعي �أثناء تطبيق 
�لربنامج، فتم�س���كت �حلالت بعمل جد�ول للتقدم لها، ور�س���د �ملو�قف �ملحبطة �لتي 
قابلته���ا وكتب���ت كيفية �لتغلب عليها، بل تخطى �لأمر ذلك باأن تو��س���لت �حلالت مع 

بع�سهم ومع بع�س �مل�سئولني، كل ذلك �ن�سحب على �سلوكهم وحياتهم.

التو�سيات:
عقد دور�ت تدريبية متخ�س�س���ة يف جمال �لإر�س���اد �لرتبوي د�خل �ملوؤ�س�س���ات 1 ))

�لتعليمية)�ملد�ر�س و�جلامعات(. 
ت�سميم ون�سر معايري �لعتماد و�لتدريب بر�مج وممار�سات �لإر�ساد �لرتبوي 1 ))

و�ملهني يف �ملوؤ�س�سات �لتعليمية.
��س���تثمار �لتقني���ات �حلديث���ة يف تفعي���ل �لإر�س���اد �لرتب���وي و�لأكادمي���ي د�خل 1 ))

�ملوؤ�س�سات �لتعليمية.
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توفري مكان خم�س�س للمر�سد �لرتبوي، وتوفري �لإمكانات �ملادية و�لب�سرية 1 ))
لكي يقوم بدوره على �أكمل وجه.

بحوت مقرتحة:
فاعلي���ة �لإر�س���اد �ملهن���ي يف تخفيف حدة �ل�س���عور بال�س���جر ل���دى �لعاملني يف 1 ))

�ملوؤ�س�سات �حلكومية.
فاعلية ��س���رتتيجية �لإقد�م �ملعريف و�لإقد�م �ل�س���لوكي يف �إد�رة �ل�س���جر لدى 1 ))

طالب �جلامعة �ملتعرثين در��سًيا.
�ل�س���جر ل���دى كل م���ن طالب �جلامع���ة �ملتفوقني در��س���ًيا و�ملتعرثين در��س���ًيا 1 ))

)در��سية كلينيكية(.

�سعوبات اأثناء التطبيق و�سبل التغلب عليها :
�أثن���اء �ختي���ار �لعين���ة : �عت���ذرت جمموع���ة من �لطالب���ات يف تطبي���ق �ملقيا�س، 1 ))

و��س���تطاعت �لباحث���ة �قن���اع بع�س���هن بالع���دول ع���ن �ل���ر�أي، وتو�س���يح �أهمي���ة 
�لتطبيق مل�ساعدتهم يف فهم ذو�تهن.

بع���د تطبي���ق �لختب���ار و�ختي���ار �لعين���ة �ملنا�س���بة للتطبي���ق مت �عت���ذ�ر خم����س 1 ))
طالبات وبعد �إعادة تفيكر من �إحدى �مل�سرت�س���د�ت عدلت عن ر�أيها وو��س���لت 

�لتطبيق.
يف جل�س���ات �لتعارف �ملتمثلة يف �جلل�س���ة �لأوىل للربنامج وجد بع�س �لطالب 1 ))

�سعوبة يف �لتحدث و�سعرو� باحلرج لفرتة ولكن �سرعان ما ذ�ب �جلليد، وكان 
ل�س���تخد�م �لباحثة بع�س �لتقنيات �حلديثة �أثر جيد يف �إد�رة �لوقت ودح�س 
�لقل���ق و�لتوت���ر مثل ��س���تخد�م �لباوربوينت كتقنية ملعرفة �ل�س���جر و�أ�س���بابه، 
و��س���تخد�م مقاطع فيديو� عن مو�قف مثرية لل�س���جر وكيفية �لتعامل معها 

بفاعلية.
�أثناء �جلل�س���ات �جلماعية �ملتمثلة يف �إد�رة �ل�س���جر �لأكادميي حدثت مقاومة 1 ))

من بع�س �مل�سرت�سد�ت ورف�ست �لتحدث لفرتة ثم بعد ذلك و��سلت �لتفاعل 
مع �جلميع.
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ملخ�ص البحث:
��ستهدف �لبحث �لتعرف على فعالية برنامج قائم على �لق�س�س �لجتماعية 
لتنمي���ة �لثق���ة بالنف�س و�أث���ره على �لتلعثم ل���دى �أطفال �ملرحل���ة �لبتد�ئية. وتكونت 
�لعين���ة م���ن )20( تلمي���ذة ممن تعان���ني من �نخفا�س ف���ى �لثقة بالنف����س و�رتفاع فى 
�لتلعثم باملد�ر�س �لبتد�ئية مبدينة �لح�ساء، وتر�وحت �أعمارهن بني )9-12( عاًما، 
مت تق�س���يمهن �إىل جمموعت���ني: �لأوىل جتريبي���ة قو�مه���ا )10( تلمي���ذ�ت، و�لثاني���ة 
�س���ابطة قو�مه���ا )10( تلمي���ذ�ت، ث���م مت �إيج���اد �لتكاف���وؤ ب���ني جمموعت���ي �لبح���ث يف 
متغ���ري�ت )�لعم���ر �لزمن���ي، �ل���ذكاء، ودرج���ة �لثق���ة بالنف����س و�لتلعثم( وقد تو�س���لت 
نتائج �لدر��سة �إىل:  وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطي رتب درجات �لقيا�سني 
�لقبل���ي و�لبع���دي للمجموعة �لتجريبي���ة يف �لثقة بالنف�س ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي. 
كما توجد فروق د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى )0،01( يف �لثقة بالنف�س وذلك يف �لأبعاد 
و�لدرجة �لكلية للمقيا�س، بني �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�س���ابطة بعد 
تطبي���ق �لربنام���ج وكان���ت �لفروق ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية، وع���دم وجود فروق 
د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طي رت���ب درجات �لقيا�س���ني �لبعدى و�لتتبع���ى للمجموعة 
�لتجريبية يف �لثقة بالنف�س. وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طي رتب درجات 
�لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي للمجموعة �لتجريبية يف �لتلعثم ل�سالح �لقيا�س �لبعدي. 
وتوج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائيا عن���د م�س���توى )0،01( يف �لتلعثم، بني �أف���ر�د �ملجموعة 
�لتجريبي���ة و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة بع���د تطبي���ق �لربنام���ج وكان���ت �لف���روق ل�س���الح 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة. وع���دم وجود ف���روق د�لة �إح�س���ائيا يف �لتلعثم، بني �لقيا�س���ني 
�لقبل���ى و�لبعدى ل���دى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية بعد تطبي���ق �لربنامج وبعد مرور 

فرتة �ملتابعة

الكلمات املفتاحية: �لق�س�س �لجتماعية – �لثقة بالنف�س – �لتلعثم
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The effectiveness of a program based on social stories for 
the development of self-confidence And their impact on 

stuttering in children of primary school
Dr. Sahar Zidane

Assistant Professor of Special Education University of Tabuk 
     The present study aims to find out how effective is based on the 
story of the development of social self-confidence and its impact on 
the stuttering confidence of children of primary school program. The 
study sample consisted of (20) schoolgirl who suffer from the decline 
in self-esteem and high confidence in the stuttering primary school 
in Al Hasa, who ranged in age between (9-12) years, were divided 
into two groups: the first experimental strength (10) students, and 
the second officer strength (10) pupils, then parity has been found 
between the two groups in search variables (chronological age, IQ, 
and the degree of self-confidence and stuttering) have reached to 
the results of the study: There are significant differences between 
the averages of the two measurements Order degrees of pre and 
post in the experimental group self-confidence for the benefit of the 
dimensional measurement. There are significant differences at the 
level (0.01) in the self-confidence and in the dimensions of the total 
score of the scale, among the members of the experimental group 
and the control group after the application of the program and the 
differences in favor of the experimental group. The lack of statistically 
significant differences between the averages of the two measurements 
Order degrees dimensional iterative and experimental group in self-
confidence.There are significant differences between the averages of 
the two measurements Order degrees of pre and post experimental 
group in stuttering in favor of the dimensional measurement 
- There are significant differences at the level (0,01) in stuttering, 
among the members of the experimental group and the control group 
after the application of the program and the differences in favor of the 
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experimental group. The lack of statistically significant differences 
in stuttering, between two measurements prior and subsequent to 
the members of the experimental group after the application of the 
program and after follow-up period
key words: Social story - self-confidence -  stuttering
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مقدمة:
ي�س���تخدم م�س���طلح Stuttering للدللة على تكر�ر �حل���روف، �أو �ملقاطع، �أو 
�لكلمات، فيما ي�س���ري م�س���طلح Stammmering للدللة عل���ى �لتوقف عن �لكالم، 
وكالهما �س���ورتان من �س���ور �لتلعثم فى �لكالم، وهكذ� فاإن �لتلعثم فى �لكالم يعني 
�لرتدد فى نطق مقاطع �لكلمة و�أنها ل تكاد تخرج من �لفم، �أو �أن �لل�س���ان يعجز عن 

. (Adriaensens, Beyers, & Struyf, 2015)لتلفظ بها �إل بعد جهد كبري�

ويق�س���م �ل���زر�د )1990، ����س ����س. 161 – 162( ��س���طر�ب �لتلعث���م ف���ى �لكالم 
�إىل نوع���ني، �أولهما: �لتلعثم �لهت���ز�زي �لتى تظهر فى تكر�ر، �أو �إعادة بع�س �ملقاطع 
�ل�سوتية، �أو �حلروف، �أو �لكلمات، وتكون فى بد�ية �لكالم، �أو عند نطق، �أو حرف من 
�لكلم���ة، وثانيهم���ا: �لتلعثم �لت�س���نجي حي���ث يتوقف �لفرد عن �لكالم ب�س���كل مفاجئ 

يظهر معه بع�س �حلركات �لع�سو�ئية �لت�سنجية.

وقد وجد �أن 75 % من �لأطفال �لذين يعانون من �لتلعثم لديهم م�سكالت يف 
 (Lewis,  Freebairn, Hansen, لقر�ءة، و�أن �لتلعثم يعيق عملية �لتعلم لديهم�

.Stein, Shriberg, Iyengar et al., 2006 )

ه���ذ� �إىل جان���ب ما �أ�س���ارت �إليه �لدر��س���ات من �أن �لأطفال �لذي���ن يعانون من 
�لتلعث���م �أك���رث قلًق���ا ممن ل يعان���ون من �لتلعث���م )�أحم���د، 1985، ����س. 12(. وترتبط 
زيادة �س���دة �لتلعثم لديهم بدرجة �س���عورهم ب�س���خرية �ملحيطني بهم، كما توؤثر �س���لًبا 
على �س���ماتهم �ل�سخ�س���ية )غال���ب، 1998، �س. 35(. و�أنهم �أعل���ي يف �خلوف، و�لتقييم 
 (Blood, Blood, Maloney, Meyer, �أقر�نه���م  م���ن  �ل�س���لبي  �لجتماع���ي 
 & Qualls, 2007, p. 452; Messenger Onslow, Packman, &
(Menzies, 2004, p. 201. كما �أنهم �أقل قدرة يف �لتحكم يف �لنفعالت، وتنظيم 
�لنتب���اه، ويت�س���مون بالنفع���ال، و�خلجل، وقلة �لوع���ي بالذ�ت، و�لقلق، و�لن�س���حاب، 
و�لتجن���ب، وقل���ة �لكالم، و�ل���رتدد، ونق�س �ل�س���عور بالأمن، و�نخفا����س تقدير �لذ�ت 

.(MacKinnon Hall, & Macintyre, 2007, p.297)

وفعال���ة يف  �إيجابي���ة  �لطف���ل  �سخ�س���ية  كان���ت  كلم���ا  �أن���ه  �ت�س���ح  �ملقاب���ل  ويف 
�مل�س���اركة و�لتفاع���ل �أدي ذل���ك �إىل حت�س���ني �لثق���ة بالنف����س و�نخفا����س �لتلعث���م لديه 

.(McNaughton, 1999)
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وي���زد�د �لأم���ر �أهمي���ة بني �أطف���ال �ملرحل���ة �لبتد�ئية، حيث �أن ن�س���بة �نت�س���ار 
�لتلعث���م ت���زد�د �إىل ح���د كب���ري د�خل �ملد�ر����س �لبتد�ئي���ة )�لفقي،1997، ����س. 6(، كما 
يع���اين ح���و�يل )1-5%( من �أطفال �ملد�ر�س من �لتلعثم )�لزريقات، 2005، �س. 234(. 
و�أ�سارت توكل )2008، �س. 31( �إىل �أن ن�سبة �سيوع �لتلعثم بني �أطفال �ملد�ر�سة ترت�وح 

بني )%5-4(.  

وتنوع���ت �لأ�س���اليب �لت���ي ��س���تخدمت يف ع���الج �لتلعث���م، مثل: �ل�س���يكودر�ما، 
و�لع���الج   ،)2002 �ملح�س���ن،  عب���د  1992؛  )غ���ازي،  و�لتظلي���ل  �ل�س���لبية،  و�ملمار�س���ة 
�لتكامل���ي “�لتظليل، و�للعب، و�ر�س���اد �لو�لدين” )�أم���ني، 2005(، و�لتغذية �لر�جعة 
 (Guntupalli, 2007; Stuart, Frazier, Kalinowski  & Vos, 2008;
 Speech Easy (Armson &  Kiefte,ل�س���هل� و�ل���كالم   Park,2009)،
 Lidcombe 2008، وبرنام���ج; Pollard, Ellis., Finan, &Ramig, 2009)
 Easy وبرنام���ج ، (Jang, 2008) وه���و يق���وم عل���ى ت�س���كيل �لطالق���ة ،program
�ل���كالم  وتطوي���ل   ،)2009 )ك�س���ناوي،  �لبط���يء  �ل���كالم  ي�س���تخدم  وه���و   ،does it

.(Tiling,2011)

�إل �أن هناك م�سكلة م�ساحبة لهذه �لرب�مج، تتمثل يف �سعف تعميم �لطالقة 
�لكالمي���ة يف مو�ق���ف �حلي���اة �ملختلف���ة بعي���د� عن جل�س���ات �لتدريب، وظه���ور �لتلعثم 
ثاني���ة بع���د فرتة ل���دى كثري من �لأطفال بعد �لتدريب، وف�س���ل بق���اء �أثر �ملعاجلة مع 

�لوقت )مطر، 2011، �س. 2(.

م���ن   )%30( م���ن  يق���رب  م���ا  �أن  �إىل  �لتتبعي���ة  �لدر��س���ات  تو�س���لت  حي���ث 
�لأف���ر�د �لذي���ن تعر�س���و� لرب�م���ج تدريبي���ة لع���الج �لتلعثم ع���اد �إليهم �لتلعث���م ثانية 
 (Craig,  Feyer, & Andrews, 1987)، كم���ا ع���اد �لتلعثم �إىل )24%( من �أفر�د 
�لعين���ة يف در��س���ة(Boberg and Kully, 1994) و�لت���ي قام خاللها مبتابعة )42( 
مم���ن �أمت���و� بنج���اح برنامج لعالج �لتلعث���م، وذلك ملدة عامني بع���د �لربنامج، يف حني 
بلغت )30-60 %( يف در��سة (Howie Tanner, & Andrews, 1981)، وذلك على 
�أ�س���ا�س �لتقدير�ت �ملو�س���وعية مبقايي�س �لتلعثم، وقد بلغت �نتكا�س���ة للتلعثم )%73( 
وذلك على �أ�سا�س �لتقدير�ت �لذ�تية لالأفر�د (Craig & Hancock, 1995)، �أما 
در��س���ة  (Langevin et al.,2006) فق���د تو�س���لت �إىل �أن �لنتكا�س���ة للتلعث���م بلغت 
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)29%( خ���الل عام���ني من �نته���اء �لربنامج، هذ� �إىل جانب طول �لوقت �مل�س���تغرق يف 
هذه �لرب�مج �لتقليدية. 

وم���ن ثم تبدو �س���رورة تطوير بر�م���ج عالج �لتلعثم وت�س���مينها فنيات �أخرى 
م���ن �س���اأنها زي���ادة فعاليتها يف �إز�لة �لتلعثم مع ��س���تمر�ر �أثرها خ���الل �ملتابعة)مطر، 

2011، �س. 2(.

ومن هنا كانت �حلاجة ملحة �إىل �إعد�د برنامج قائم على �لق�سة �لجتماعية 
خلف�س �لتلعثم لدى هوؤلء �لأطفال. حيث لقت ��سرت�تيجية �لق�س�س �لجتماعية 
Social Stories، �هتماًم���ا كب���ري بني �لباحثني حيث �أو�س���حت �لدر��س���ات فعاليتها 
فى تنمية �ملهار�ت �لجتماعية و�لثقة بالنف�س، و�لتغلب على كثري من �أوجه �لق�سور 

(Rave, Bobzien, Richels, Hester, & Anthony, 2014) لدى �لأطفال

 وفى �ل�س���ياق نف�س���ه يرى �خلوىل )2008، �س. 158( �أن �لق�س�س �لجتماعية 
�إح���دى �ل�س���رت�تيجيات �ملهم���ة و�لقوي���ة �إذ� مت تطبيقه���ا بدق���ة فى حت�س���ني �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة و�لت���ى منه���ا �لثق���ة بالنف����س ل���دى �لأطف���ال، وحت�س���ني قدرته���م عل���ى 
�لتو��س���ل، وتي�س���ري �ندماجهم فى �حلياة �لعامة، حيث توؤدي ��س���رت�تيجية �لق�س�س 
�لجتماعي���ة دور� رئي�س���ا ف���ى حتقي���ق درجة منا�س���بة م���ن �لتنظيم �لنفع���ايل و�لفهم 
�مل�س���رتك، ويتك���ون �لتنظي���م �لنفع���ايل م���ن ق���درة �لطف���ل عل���ى من���ع ردود �لفع���ل 
�لنفعالي���ة كالغ�س���ب، �أو �لقل���ق، وم���ن �لتد�خل م���ع �لأد�ء �ملنا�س���ب لعملي���ات �أخرى، 
���ا �لعمليات �لجتماعية �ملعرفية، �أما �لفهم �مل�س���رتك فيق�س���د به منظومة  وخ�سو�سً
�لتفاق �ملتبادل على �لأدو�ر �لجتماعية و�لقو�عد، �أو �لأعر�ف و�لأحكام �لجتماعية 

و�لتوقعات، �أو �لآمال �لتى تنظم �ل�سلوك �لجتماعي.

وبذل���ك تكت�س���ب �لق�س����س �لجتماعي���ة �أهميتها عل���ى �مل�س���تويني �لجتماعي 
و�لنفع���ايل، من حيث كونها ��س���رت�تيجية تعمل على تنمي���ة قدرة �لطفل على تنمية 
ثقته بنف�سه وعلى �لفهم �مل�سرتك لكثري من �لأدو�ر �لجتماعية، وتعليمه �لنفعالت 
�ملالئم���ة ملو�ق���ف �لتفاع���الت �لبين�سخ�س���ية، وكل ه���ذ� يوؤث���ر بالإيج���اب عل���ى خف�س 

(Davila, 2011) لتلعثم لدى �لأطفال�
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 (Agosta, Graets, Mastropieri, وقد �تفق �لعديد من �لباحثني، ومنهم
 & Scruggs, 2004; Hagiwara & Myles, 1999; Lorimer, Simpson,
 Myles, & Gans 2002; McDade, 2007; Norris & Dattilo, 1999;
(Swaggart, 1995 ف���ى �لتاأكي���د عل���ى �أن �لق�س����س �لجتماعي���ة �إح���دى �لط���رق 
�لفعال���ة فى تعلي���م �ملهار�ت �لجتماعي���ة و�لنفعالية لالأطف���ال باعتبارهم يحتاجون 
متنوًع���ا م���ن �حلاج���ات �ل�س���لوكية و�لجتماعي���ة، حي���ث متث���ل �لق�س����س �لجتماعية 
بيئة تربوية ثابتة وبنائية لهوؤلء �لأطفال �لذين يعانون �س���عوبة فى و�س���ل وتركيب 
�ملعلوم���ات �ملتجزئ���ة فى كل ذى معنى، وفى حل �س���فرة �ملعلومات �ملجردة، وبذلك تعد 
�لق�س����س �لجتماعية �ملفتاح �لرئي�س لكل �لإجابات �لتى يبحث عنها هوؤلء �لأطفال 

فى فهمهم لأنف�سهم، وفهمهم للمحيط �لجتماعي من حولهم.

م�سكلة �لبحث:
ميثل �لتلعثم معاناة للفرد، ويرتك �آثاًر� �س���لبية على كافة جو�نب �سخ�س���يته، 
وت�س���عره بالتوت���ر، و�خلجل، وفق���د �لثقة بالنف����س، و�نخفا�س تقدير �لذ�ت، ل�س���يما 
ل���دى �أطف���ال �ملدر�س���ة �لبتد�ئي���ة، حيث يغلب ظه���ور �لتلعث���م يف هذ� �لعمر، �إ�س���افة 
�إىل ما يف بر�مج عالج �لتلعثم من ق�س���ور، يتمثل يف �س���عف ��س���تمر�ر �أثرها، وحدوث 

�نتكا�سة للتلعثم بعدها لدى �لأطفال )مطر، 2011، �س. 5(. 

وي�س���ري �لعن���زي )1999، ����س. 418( �إىل �أن ن�س���بة عالية م���ن �لتالميذ يعانون 
من مظاهر �سعف �لثقة بالنف�س وهذ� يرجع �إىل �لأ�سرة �أوًل و�ملدر�سة ثانًيا. وي�سري 
ا عبد �هلل )1997، �س. 22(  �إىل �أن �لدر��سات �لتي �أجريت على �لثقة بالنف�س يف  �أي�سً

�لإنتاج �لفكري �لأكادميي �لعربي �لأجنبي حمدودة. 

وم���ن ث���م تبدو �س���رورة �لعمل عل���ى خف�س �لتلعث���م بتدخالت غ���ري تقليدية، 
و�إدخ���ال فني���ات تعمل عل���ى زيادة فعالية بر�م���ج قائم على �لق�س���ة �لجتماعية، ولعل 
�لق�س���ة �لجتماعي���ة حتق���ق ذلك، ومن هنا تتمثل م�س���كلة �لبحث �حلايل يف �لأ�س���ئلة 

�لتالية:
ه���ل توج���د فروق بني �لقيا�س���ني �لقبلى و�لبعدى على مقيا����س �لثقة بالنف�س 1 ))

لدى �ملجموعة �لتجريبية؟
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ه���ل توج���د فروق بني كل م���ن �ملجموع���ة �لتجريبية و�ل�س���ابطة على مقيا�س 1 ))
�لثقة بالنف�س يف �لقيا�س �لبعدى؟

هل توجد فروق بني �لقيا�س���ني �لبع���دى و�لتتبعى على مقيا�س �لثقة بالنف�س 1 ))
لدى �ملجموعة �لتجريبية بعد مرور �سهرين من �نتهاء �لربنامج؟                 

ه���ل توج���د فروق بني �لقيا�س���ني �لقبلى و�لبع���دى على مقيا����س �لتلعثم لدى 1 ))
�ملجموعة �لتجريبية؟

ه���ل توج���د فروق بني كل م���ن �ملجموع���ة �لتجريبية و�ل�س���ابطة على مقيا�س 1 ))
�لتلعثم يف �لقيا�س �لبعدى؟

ه���ل توج���د فروق بني �لقيا�س���ني �لبعدى و�لتتبعى عل���ى مقيا�س �لتلعثم لدى 1 ))
�ملجموعة �لتجريبية بعد مرور �سهرين من �نتهاء �لربنامج؟                   

اأهداف البحث:
يهدف �لبحث �حلايل �إىل:

�لتع���رف عل���ى فعالية برنام���ج تدريبي قائم عل���ى �لق�س���ة �لجتماعية لتنمية 1 ))
�لثقة بالنف�س و�أثره على �لتلعثم لدى �أطفال �ملرحلة �لبتد�ئية.

�لك�سف عن مدى ��ستمر�رية �لربنامج �لقائم على �لق�سة �لجتماعية لتنمية 1 ))
�لثقة بالنف�س و�أثره على �لتلعثم لدى �أطفال �ملرحلة �لبتد�ئية.

اأهمية البحث:
تت�سح �أهمية �لبحث �حلايل يف ما يلي:

م�س���اعدة تالميذ �ملرحل���ة �لبتد�ئية عن طريق تقدمي �لرب�م�ج �لتي حت�س���ن 1 ))
م�ن �سماتهم �ل�سخ�سية �ملتنوعة. 

���دة يف توف���ري �خلدمات وحت�س���ني بع�س �ل�س���مات 1 )) �ل�س���تفادة م���ن �لرب�م���ج �ملعَّ
�ل�سخ�سية للتالميذ. 

��ستفادة �ملعلمني و�أولياء �لأمور من زيادة �لثقة بالنف�س وخف�س �لتلعثم لدى 1 ))
تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية. 

تدريب �لتالميذ على �لقيام بالأن�سطة �ملتنوعة . 1 ))
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بي���ان م���دى فعالية �لربنام���ج �لتدريبي لأبعاد �لثقة بالنف����س يف �لتلعثم لدى 1 ))
تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية.

تناولها ل�س���طر�ب �لتلعثم لدى �أطفال �ملدر�سة �لبتد�ئية و�لعمل على �حلد 1 ))
منها لديهم، حيث ي�سيع �نت�سارها لديهم.

لف���ت �نتباه �ملتخ�س�س���ني و�أولي���اء �لأمور �لق�س���ة �لجتماعية كاإ�س���رت�تيجية 1 ))
فعالة و�سهلة يف تنمية �لثقة بالنف�س و�لتخل�س من �لتلعثم ومنع �لنتكا�سة، 

ومن ثم جعلها حمور بر�مج �لثقة بالنف�س و�لتلعثم.
 ما تقدمه من برنامج متكامل للحد من �لتلعثم يت�س���من �لفنيات �لتدريبية 1 ))

و�لق�سة �لجتماعية.
ما تقدمة من مقايي�س، ميكن �أن تفيد يف ت�سخي�س �لثقة بالنف�س و�لتلعثم.1 ))

م�سطلحات البحث االإجرائية:
 – �إجر�ئي���ا   – �لجتماعي���ة  �لق�س����س  »تتح���دد  الجتماعي�ة:  الق�س�ة   -(
بالربنام���ج �لقائ���م عل���ى ��س���تخد�م �لق�س����س �لجتماعي���ة، وم���ا ت�س���منه م���ن بع����س 
�لفني���ات و�لأ�س���اليب �مل�س���تخدمة ف���ى تطبي���ق �لق�س����س �لجتماعية، وه���ذه �لفنيات 
و�لأ�س���اليب ه���ى �لنمذج���ة، و�لتعزي���ز، ولع���ب �ل���دور، و�لتغذي���ة �لر�جع���ة، و�لتحفيز 

�للفظى، و�لتلقني«.

)- الثق�ة بالنف�س: »هي �س���مة �سخ�س���ية د�خل �لفرد جتعل���ه يعرب عن ذ�ته و 
�إمكاناته وقدر�ته باإيجابية وحت�سني هذه �ل�سمة من خالل �إقامة عالقات �جتماعية 
مع �لآخرين و�لتفاعل معهم وتقبل نقدهم و�مل�ساركة معهم يف �لأن�سطة، مما ينعك�س 
على �لفرد يف �ل�س���عور بالر�س���ا عن �لذ�ت و�لتفاوؤل و�ل�س���عادة، وتقا�س ذلك بالدرجة 

د لذلك«.  �لتي يحققها �لطفل يف �ملقيا�س �ملعَّ

)- التلعثم:«��سطر�ب فى �إيقاع �لكالم حيث �لتكر�ر، �أو �لإطالة فى �ملقاطع 
�ل�س���وتية ب�سورة ل �إر�دية مع ظهور �أعر��س نف�سية كالقلق و�لتوتر و�لندفاع وعدم 
�سبط �لذ�ت وعدم �لثقة بالنف�س، وكذلك �أعر��س ع�سوية ج�سدية كالتوتر �لع�سلي 
و�رتعا�س �ل�س���فاه و��س���طر�ب حركة جفون �لعني و�رتعا�س �لأيدي و�رتعا�س �لأكتاف 

د لذلك«. و�إفر�ز �لعرق وتقا�س ذلك بالدرجة �لتي يحققها �لطفل يف �ملقيا�س �ملعَّ
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االإطار النظري:
:Stuttering  اأول: التلعثم

��س���تخدمت م�س���طلحات عربية خمتلفة للتعبري عن نف�س مظاهر ��س���طر�ب 
�لتلعث���م، ومنها: �لتلعث���م، و�لتلعثم، و�لعقلة، و�لرتة، و�لتمتمة، و�لفاأفاأة، و�حُلب�س���ة، 
�للجلجة، وكلها تعرب عن �لكالم �مل�س���طرب �لذي يت�س���من تكر�ر �لأ�سو�ت ،و�ملقاطع 

�ل�سوتية، و�لتوقف �لال�إر�دي، وعدم �لكالم بطالقة )�ل�سخ�س، 1997، �س.277(.

وتذكرزين���ب �س���قري )2004، ����س. 104( �أنه ي�س���عب �لف�س���ل بني �مل�س���طلحات 
�لعربية، فجميعهم ينتمون مل�س���طلح �أجنبي و�حد وهو Stuttering، وهو ��س���طر�ب 
كالمي يت�سمن �لرتدد، �أو ��سطر�ب يف �لكالم، وُيعد �لتلعثم مرحلة من مر�حل �لتلعثم.

وخال�س���ة �لقول �أن �لتلعثم هو �أ�س���مل و�أعم هذه �مل�س���طلحات وهو �مل�س���طلح 
�لذي �تفق عليه جممع �للغة �لعربية – و�إن كان فى �لو�قع لي�س بني هذه �مل�سطلحات 

فروق جوهرية؛ لذ� �سنعتمد م�سطلح �لتلعثم يف �لبحث �حلايل .

مفهوم التلعثم:
يع���رف �لتلعث���م باأن���ه: »��س���طر�ب يوؤث���ر عل���ى �إيقاع �ل���كالم  وطالقت���ه يتميز 

بالتوقف و�لرتدد، �أو �لتكر�ر، �أو �لإطالة يف �لأ�سو�ت« )�أمني، 2005، �س. 62(.

كم���ا يع���رف باأنه: ��س���طر�ب يف �لطالق���ة �لطبيعي���ة للكالم ومتت���از بتكر�ر�ت 
و�إطالت وتردد�ت، �أو حرية ووقفات �أثناء �لكالم)�لزريقات، 2005، �س. 223(.

ويعرف باأنه: »��سطر�ب يف �لكالم ياأخذ عادًة �سكل تكر�ر لالأ�سو�ت، �أو �ملقاطع، 
�أو �لكلمات ذ�ت �ملقطع �لو�حد، و�إطالة �لأ�س���و�ت،وتوقف تيار �لهو�ء، �أو �لت�س���ويت يف 

 .(Guitar, 2006, p.13) »لكالم�

ويع���رف باأن���ه: “��س���طر�ب يف طالق���ة �ل���كالم يظه���ر يف �س���كل توق���ف ز�ئ���د 
للكالم،م���ع م���د وتكر�ر ل�إر�دي للمقاطع �لكالمية ،مع ت�س���نجات وتقل�س���ات ل�إر�دية 
���ا �أمناط �س���وتية وتنف�س���ية غ���ري منتظمة،وينتج  لع�س���الت �لنط���ق ،وق���د تظهر �أي�سً
ع���ن ه���ذ� �ل�س���طر�ب �أفكاًر� و�س���لوًكا وم�س���اعًر� تتعار�س م���ع �لتو��س���ل �لطبيعي مع 

�لآخرين«)توكل، 2008، �س. 31(.
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  ويري �لبع�س �سرورة �أن يت�سمن تعريف �لتلعثم كلمة »ل �إر�دي« ،و�إدر�ك �مل�ستمع 
و�ملتح���دث لها، ومعاناة �لفرد للتخل�س منها )�ل�س���خ�س، 1997، �س �س. 279-278(.

مظاهر التلعثم:
  هناك عدة مظاهر للتلعثم، وفيما يلي بيان ذلك:

اأ- املظاهر الأ�سا�سية للتلعثم:
    وهي تلك �ملظاهر �ملتعلقة بطريقة كالم �لفرد، تتمثل فى:

)- التك�رار:Repetition: ويق�س���د ب���ه تكر�ر �لف���رد لبع�س عنا�س���ر �لكالم، 
ويت�س���من تك���ر�ر لأ�س���و�ت �حل���روف، �أو للمقاط���ع، �أو للكلمات، �أو للجم���ل، فمثاًل قد 
يك���رر �لطف���ل ح���رف فيق���ول )�أ – �أ – �أ – �أ لعب(، وقد يكرر مقطع من �لكلمة فيقول 
)�أ�س -  �أ�س -  �أ�س – �أ�سمها( هند، وقد يكرر كلمة يف �جلملة  فيقول )�أ�سمها - �أ�سمها 
- �أ�سمها – هند(، وقد يكرر جملة  فيقول )هى �أ�سمها - هى �أ�سمها - هى �أ�سمها هند(.

)- الإطال�ة:Prolongations  وتعن���ى �إطال���ة، �أو م���د غ���ري طبيعي لأ�س���و�ت 
�حل���روف، �أو �ملقاط���ع، بحي���ث ت�س���تغرق وق���ت �أطول م���ن �لطبيعي فى نطقه���ا، وذلك 
بهدف ��ستهالك �لوقت للخروج من ماأزق �لتلعثم �أثناء �لكالم، فيقول )�س�س�س�سحر(، 

)ح��ا�سر(.

)- التوقف: Blockويعني �لتوقف غري �لطبيعي عن �لكالم، �سو�ء من حيث 
�لف���رتة �لزمني���ة للتوق���ف، حيث تطول ع���ن �لطبيعي بدرجة ملفتة لنتباه �مل�س���تمع، 
�أو مو�س���ع �لتوق���ف، فق���د يح���دث �لتوقف و�س���ط �لكلم���ة )��س......م���ى، �أح......مد( 
�لبب���الوي،   Eisenson & Ogilivie,1983 , p.370 Wikibooks, 2006(
2006، �س. 282؛ و�لزر�د،1990، �س. 331؛ و�ل�سرطاوى، و�أبو جودة،2000، �س. 318(.

ب- املظاهر الثانوية للتلعثم 	ال�سلوكيات امل�ساحبةأ:

�س�لوك حرك�ي ل اإرادي: ويب���دو ف���ى ح���ركات، �أو �هت���ز�ز �لر�أ�س،ح���ركات �لف���م 1 ))
و�ل�س���فتني، ح���ركات �ليدي���ن، �أو �لرجل���ني، ح���ركات �لع���ني و�لرمو����س، وه���ذه 

�حلركات حتدث غالًبا خالل �نحبا�س وتوقف �لكالم ملحاولة �خلروج منها.
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ا�سطراب التنف�س: ويبدو ذلك يف تعب مفاجئ يف �لتنف�س، و�لتوقف عن �لكالم 1 ))
و��ستن�س���اق هو�ء �ل�س���هيق ب�س���ورة مفاجئة، و�إخر�ج هو�ء �لزفري �س���ريًعا، مما 

يوؤدى للتوقف عن �لكالم لأخذ �ل�سهيق ثانية.
مقاطع كالمية دخيلة معوقة ل عالقة لها مبو�سوع الكالم: مثل �آه �آه، �أم �أم، �سايف، 1 ))

�أ�سل  �أ�سل،  �أيوه ...�إلخ، ويلجاأ �إليها �لفرد ل�سغل �لأوقات �لتي تنتج عن تاأخر 
�إر�سال �ل�ستجابة، �أو �ملعلومات من �لدماغ.

تغ�ريات يف ال�س�وت واإيقاع الكالم: مثل �س���رعة، �أو بطء مع���دل �لكالم، تغري يف 1 ))
نوعي���ة وجودة �ل�س���وت، �رتفاع حدة �ل�س���وت، ويلجاأ �إليه���ا �لفرد بهدف �إخفاء 

�لتلعثم.
التوتر الع�سلي: ويبدو فى �رتعا�س �ل�سفاه، و�ل�سغط عليها بالأ�سنان، وتقطب 1 ))

و�س���د ع�سالت �لوجه، وتوتر ع�س���الت �لرقبة،و�رجتاف بع�س �أجز�ء �جل�سم، 
وخا�سة �ليدين.

التجن�ب: ويعن���ى جتن���ب �لف���رد ل���كل م���ا م���ن �س���اأنه �أن ي���وؤدى �إىل �لتلعثم وما 1 ))
يرتبط به من خربة موؤملة له، مثل جتنب مو�قف معينة، �أو �أ�سخا�س بعينهم، 
�أو جتن���ب �لكلم���ات �لت���ي يتع���رث فيه���ا، �أو تقلي���ل �ل���كالم ورمبا �لمتن���اع عنه، 

وجتنب �لنظر فى عني من يكلمه.
التغ�ريات النف�س�ية: وتتمث���ل فى قلق �ل���كالم و�لتوتر و�خلوف و�س���عف �لثقة 1 ))

بالنف�س و�ل�سعور بالعجز و�لدونية و�خلجل...�لخ.
و�س���رعة 1 )) �ل���دم،  �س���غط  �رتف���اع  يف  وتتمث���ل  الف�س�يولوجية:  التغ�ريات 

�إف���ر�ز  وزي���ادة  �ل���دم،  ف���ى  و�لربوتين���ات  �ل�س���كر  ن�س���بة  �لنب�س،و�نخفا����س 
�لع���رق                                                                       �إف���ر�ز  وزي���ادة  �جلل���د،  و�س���حوب  �لوج���ه،  و�حم���ر�ر  �لأدرينال���ني، 

.)Wikibooks, 2006, p. 12 لزريقات، 2005، �س. 229؛�(

ت�سخي�س التلعثم:
�نق�س���م �لباحث���ني فى تف�س���ري ��س���طر�ب �لتلعث���م �إىل فريقني �عتم���د �لفريق 
�لأول عل���ى �لعو�مل �لع�س���وية �لور�ثية �لتى تظهر ف���ى �لتلعثم فى �لكالم باعتبارها 
�س���ئ م���وروث، �أو نظري���ة �ل�س���يطرة �ملخي���ة �لت���ى ت���رد �لتلعث���م ف���ى �ل���كالم �إىل نق�س 
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�ل�س���يطرة �ملخية على �للغة، �أو م�س���كالت حدوث �للغة فى �ل�س���ق �لأمين فى �ملخ بدل 
م���ن �ل�س���ق �لأي�س���ر، �أو عيب �لتحكم �لع�س���بي فى �ل���كالم، �أو �مل�س���كالت �ملتعلقة باآلية 
�ل�س���مع، �أم���ا �لفري���ق �لآخر فقد حاول تف�س���ري ��س���طر�ب �لتلعثم فى �ل���كالم �عتماد� 
على �لعو�مل �لنف�س���ية �لبيئية حيث يعد �أن�س���ار �لتحليل �لنف�سي �أن هذ� �ل�سطر�ب 
نوع من �لنكو�س ملر�حل �لليبيدو، كما يرد �أن�سار نظرية �لعاملني �لتلعثم فى �لكالم 
�إىل �لقلق �ل�س���رت�طي �لكال�س���يكي، فى حني تنظر �ملدر�سة �ل�سلوكية �إىل �لتلعثم فى 
�لكالم على �نها �س���ر�ع �لإقد�م �لإحجام بني �لكالم و�ل�س���مت و�أن �لتلعثم فى �لكالم 

�سلوك يتم تعلمه �إجر�ئًيا )كا�سف، 2002، �س. 12(.

هناك بع�س �لإجر�ء�ت �لتي يقوم بها �لأخ�س���ائي لت�س���خي�س �لتلعثم نوجزها 
فيما يلي:

�ملالحظ���ة ) �لتقيي���م �لأوىل(: على �أن تت���م  �ملالحظة فى مو�قف وبيئات ومع . )
�أف���ر�د خمتلف���ة للوق���وف عل���ى �لظ���روف و�لأ�س���خا�س و�لأماكن �لت���ي ترتبط 

بالتلعثم.
ت�س���جيل عين���ات م���ن كالم �لفرد: ويتم ذلك فى بيئات خمتلفة ومع �أ�س���خا�س . )

ومو�ق���ف خمتلف���ة، وحتدي���د �لظ���روف �لت���ي ت�س���اعد عل���ى ح���دوث �لتلعث���م 
)�ل�سخ�س، 1997، 269؛ �ل�سرطاوي، �أبو جودة، 2000(.

حتدي���د درج���ة �لطالقة: �أعد ما قمت بت�س���جيله من كالم �لفرد، و�س���ع د�ئرة . )
على �ملقاطع �لتي �أخطاأ فيها فى �لن�س���خة �ملكتوبة للكالم �مل�س���جل، حدد درجة 
�لطالق���ة وفق ن�س���بة �ل���كالم غري �لطليق �إىل جمموع �لكلم���ات �لتي تكلم بها 
�لفرد وفق �ملعيار �لتايل: كالم طبيعي: وجود عدم طالقة بن�س���بة 2%.، تلعثم 
ب�سيط: وجود عدم طالقة بن�سبة 3-5%، تلعثم حاد: وجود عدم طالقة بن�سبة 

�أكرث من %10.
حتديد معدل �لكالم: �عد �سماع عينة �لكالم، �ح�سب معدل �لكالم من خالل . )

عدد �لألفاظ �لتي نطق بها �لفرد فى �لثانية �لو�حدة، و�لطبيعي نطق حو�يل 
5 مقاطع/ثانية،�أو 300 مقطع/ دقيقة، وذلك بو�س���ع د�ئرة على �ملقاطع �لتي 

�أخطاأت فيها فى �لن�سخة �ملكتوبة للكالم �مل�سجل.
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حتديد منط �لتلعثم: �عد �س���ماع �ل�س���ريط، وحدد على �لن�س���خة �لورقية نوع، . )
�أو من���ط �لتلعث���م فى كل مقطع حدث فيه ��س���طر�ب، هل هو، تكر�ر مثل ب ب 
ب ب�سبول وما نوع �لتكر�ر )حرف – مقطع – كلمة – جملة(، هل �إطالة، هل 
توق���ف، م���ع حتديد وق���ت �لإطالة من خ���الل �ختيار �أطول ثالث���ة مقاطع فى 
كالمك و�ح�س���ب متو�س���ط وقت �لإطال���ة فيها، هل هناك مر�جع���ة، �أو تعديل، 

هل هناك �إقحام كلمات ل عالقة لها مبو�سوع �لكالم.
حتدي���د م���دى وج���ود �ل�س���لوكيات �لثانوية �مل�س���احبة، وما هي: �أعد م�س���اهدة . )

�ل�س���ريط و�كتب ما ت�س���اهده من �س���لوكيات جماه���دة �لتلعثم م���ن �لفرد مثل 
هز �لر�أ�س – تك�سري �لوجه- رم�س �لعني، جهد وتوتر ع�سالت �لوجه.. �لخ. 

حتدي���د م���دى �إدر�ك �لف���رد مل���ا يف حديثه م���ن ��س���طر�ب: كثري� ما ن�س���مع �أن . )
�لف���رد �ملتلعث���م يقول مل �أك���ن على علم بحالتي ومل �فهمه���ا �إل متاأخًر�، و�لآن 
ل ميكني تعديل كالمي، وقد ي�س���خم �لبع�س من حالته ورمبا يقرر �لتوقف 

. (Wikibooks, 2006, pp.14-15) عن �لكالم، وقد يقلل ويهون منها
در��س���ة �حلالة: وذلك للوقوف على خلفية �مل�سكلة وتطورها، وخرب�ت �لطفل . )

�ل�س���ابقة، وما تعر�س له من م�س���اكل �سحية، و�أ�س���رية، وبد�ية ظهور �لتلعثم، 
و�ملو�ق���ف �لت���ي ترتب���ط به���ا و�ملو�س���وعات و�لأ�س���خا�س و�لظ���روف �ل�س���ابقة 
مبا�س���رة حلدوثه���ا. �إل���خ، وي�س���تعان ف���ى ذل���ك بعق���د مقاب���الت م���ع �لو�لدين، 

و�لأقر�ن، و�لأخوة، و�ملدر�سني من �أجل ��ستك�ساف �مل�سكلة. 
حتدي���د درجة �لتلعثم �حلالي���ة ملقارنتها بدرجتها بعد �لربنامج للوقوف على . )

فاعليته �لعالجية
حتديد مدى وعي �لفرد بالتلعثم )عبد�لعزيز �ل�سخ�س، 1997، �س.300(.. 0)

املداخل العالجية للتلعثم:
 :Fluency shaping  مدخل ت�سكيل الطالقة -(

يع���د مدخ���اًل �س���لوكًيا ب�س���كل كب���ري، حي���ث يرك���ز عل���ى �ل�س���لوكيات �لقابل���ة 
للمالحظ���ة، و�لت���ي ميك���ن تعديله���ا، مث���ل تك���ر�ر �لتلعثم، ومع���دل �لكالم، وتت�س���من 
�لأه���د�ف �ل�س���لوكية له���ذ� �ملدخ���ل تعليم �لف���رد بع�س �ل�س���رت�تيجيات �لتي حت�س���ن 
 ،gentle voice onse  طالق���ة �ل���كالم لدي���ه، ومنها: �لبد�ي���ة �ل�سل�س���ة للت�س���ويت
 ،increased pausing و�لتوق���ف �ملتز�يد ،prolonged speech وتطوي���ل �لكالم
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 Continuous و�لت�سويت �مل�ستمر ،light articulatory contact و�لنطق �ملت�سل
Phonation، و�لتنف�س بارتياح relaxed breathing، وذلك طبًقا مل�س���لمة مفادها 
�أن �لتلعث���م �س���لوك متعل���م، وبالتايل ل يتم �لرتكيز ب�س���كل مبا�س���ر عل���ى �لجتاه نحو 

�لكالم، و�خلوف، و�سلوكيات �لتجنب لدى �لفرد.

 :Stuttering modification مدخل تعديل التلعثم -(
يه���دف ه���ذ� �ملدخ���ل ب�س���كل �أ�سا�س���ي �إىل تقلي���ل �لتوتر ل���دى �لفرد مم���ا يزيد 
طالقته،ل���ذ� يرك���ز عل���ى حت�س���ني م�س���اعر و�جتاهات �لف���رد نحو كالمه وزي���ادة ثقته 
بنف�سه وتقليل توتره ومعاناته من تاأتاأة، ويركز على تعديل حلظات �لتلعثم، وتقليل 
�لتوت���ر �ملرتب���ط بلحظ���ة �لتلعث���م، مبا يحق���ق يف �لنهاي���ة تقبل �لفرد لذ�ت���ه، وخف�س 
�سلوكه �لتجنبي، وزيادة �لثقة يف تو��سله، وهو يقوم على م�سلمة مفادها �أن �لتهتهتة 
منت���ج يعي���ق ميكاني���زم �ل���كالم نف�س���ه، و�أن �إع���ادة �لبن���اء �ملع���ريف يعم���ل على حت�س���ني 
 (Manning, 2001, p. 290;لط���رق �لت���ي يفكر بها �لفرد حول نف�س���ه وم�س���كلته�
 Kalinowski& Saltuklaroglu, 2006; Tiller, 2009, p. 12;  Sidavi

.& Fabus, 2010, p. 14)

 )- املدخل الدجمي: Integration therapy:وفيه يتم �جلمع بينهما، و��س���تخد�م 
�لط���رق �ملختلف���ة �لت���ي تنا�س���ب �لفرد وتك���ون فعالة �أك���رث من غريها،ه���ذ� �إىل جانب 
مدخ���ل دم���ج �لو�لدي���ن، ومدخل دم���ج �ملعلم���ني، كمد�خل غ���ري مبا�س���رة )�لزريقات، 

2005، �س. 257؛ توكل، 2008، �س. 130( .   

الأ�ساليب وال�سرتاتيجيات العالجية للتلعثم:
)- ال�س�رتخاء الكالم�يRelaxation Speech:  يه���دف ه���ذ� �لأ�س���لوب  �إىل 
تخفيف  �ل�سعور بال�سطر�ب و�لتوتر �أثناء �لكالم، وربط �ل�سعور بالر�حة و�لكالم. 
)- ال�كالم الإيقاع�ي Rhythmic  Speech or Choral speech: تعتم���د 
ه���ذه �لطريق���ة عل���ى تق�س���يم �لكلم���ة �إىل مقاط���ع �إيقاعي���ة و�لنط���ق به���ا  مب�س���احبة 
بع����س �حلركات �لإيقاعي���ة مثل �لنقر بالإقد�م، �لنقر باليد على �لطاولة، �ل�س���فري، 
�خلط���و�ت �لإيقاعي���ة، �أو متابعة دقات م���ن جه���از Visio pitch، �أو جهاز �ملرتو نوم، 
حيث ينطق كل مقطع مع دقة من دقات �جلهاز، و�لهدف منها هو �سرف �نتباه �لفرد 

عن كالمه، من خالل �لرتكيز على متابعة �لإيقاع.
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)- الكالم بامل�س�غ: وهذ� �لأ�سلوب يعتمد على �سرف �نتباه �لفرد عن كالمه 
م���ن خ���الل تقليد �مل�س���غ خالل �ل���كالم، وتعدي���ل  فكر �لف���رد من �أن �لنط���ق و�لكالم 
بالن�سبة �إليه �سعب، وفيه يطلب من �لفرد �أن يقلد حركات �مل�سغ بهدوء ودون �سوت، 
ثم يطلب منه �أن يتخيل �أنه مي�س���غ قطعة طعام، ويقلد عملية م�س���غها كما لو كانت 
فى فمه بالفعل، ثم يطلب منه �أن يجعل لعملية �مل�سغ �سوًتا م�سموًعا، وخالل �مل�سغ 
يتحدث �ملعالج مع �لفرد ويوجه له بع�س �لأ�سئلة من قبيل: مثل  ما ��سمك؟  ما ��سم 

مدر�ستك؟ �أين ت�سكن ؟ ما ��سم وعمل و�لدك؟ وما �إىل ذلك.
 Back Delayed Auditory Feed:التغذية ال�سمعية الراجعة املتاأخرة -(
ويقوم هذ� �لأ�سلوب على �سرف �نتباه �لفرد عن كالمه �إىل �سيء �أخر، حيث يت�سمن 
تاأخري �س���ماع �لفرد لكالمه عن �لطبيعي بفرتة زمنية يتحكم فيها �ملعالج من خالل 
جهاز معد لذلك، على �أن يقل �لفا�س���ل �لزمني بني �لكالم و�س���ماعه تدريجيا و�سوًل 

�إىل �لو�سع �لطبيعي.   
)- تظليل الكالم Speech Shadowing: ويعتمد هذ� �لأ�سلوب على  �سرف 
�نتباه �لفرد عن كالم �مل�سطرب  �إىل �سيء �أخر، ويت�سمن ذلك قيام �ملعالج بالتحدث 
هو و�لفرد �مل�سطرب فى وقت و�حد تقريًبا، كاأن يقرء� مًعا فقرة من كتاب، �أو ترديد 
بع�س ق�س���ار �س���ور �لقر�آن، �أو �لأنا�سيد �لتي يحفظها �لطفل، ويكرر �لطفل ما يقوله 
�ملعالج تًو�، على �أن يقوم �ملعالج برفع �س���وته �أعلي من �لطفل بحيث يغطي، �أو يظلل 
على �س���وت �لطفل، وبالتايل ل ي�س���مع �لطفل �س���وته، �إىل جانب �س���عوره بعدم �نتباه 

�أحد لكالمه، وتركيزه فى تز�من �لكالم مع �ملدرب.
)- التلعث�م امل�س�طنع، اأو الإرادي Voluntary Stuttering: وفي���ه يطل���ب 
م���ن �لف���رد �لتلعثم فى �لكالم، وعدم نط���ق �أي كلمة دون تلعثم حتى لو كان ل يتلعثم 
فيها فى �لو�قع، ومع ��ستمر�ر �جلل�سات على هذ� �لنحو، وتكليفه بفعل ذلك لفرت�ت 

حمددة فى �ملنزل يتح�سن كالمه.
يت���م تدري���ب  Prolonged Speech:وفي���ه  ) - ال�كالم املطول	التطوي�لأ 
�لف���رد عل���ى �لتطوي���ل فى �ل���كالم، وذلك من خالل م���د �لأ�س���و�ت �ملتحركة و حروف 
�لعل���ة يف �لكلم���ة، على �أن يتم ذلك فى كافة كلمات �جلملة، وهذ� يجعل �لنطق بطىء 
مما ي�س���هل �ل���كالم، فمثال كلمة ب���اب )ب���ا��������ب(، كورة)ك���وووره(، بيت)بييييييت(، 

ح�سان)حيييي�سا������ن( وهكذ�.
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)- تنظي�م التنف�س	التنف��س البطن�ىأ Regulated Breathing:وفيه يتم 
تدريب �لفرد على �لتن�سيق بني �ل�سهيق و�لزفري، وعدم بدء �ل�سهيق و�لرئة بها هو�ء 
زفري، و�لزيادة �لتدريجية فى كمية هو�ء �ل�س���هيق، و�لإخر�ج �لبطيء للزفري و�إطالة 
وقت خروج �لزفري لأطول وقت ممكن، و�لتدريب على �لتن�سيق بني �لكالم و�لتنف�س 
باإخر�ج �أ�سو�ت، �أو همهمات م�سموعة خالل �لزفري �لطويل، �أخذ �سهيق عميق ومالأ 
�لبط���ن ب���ه )م���الأ �لرئتني( قبل �لبدء بال���كالم، و�لتوقف عن �لكالم و�أخذ �س���هيق �إذ� 

�سعر بحاجته لذلك، وعدم حماولة �لكالم بالقليل �ملتبقى.
)- ال�سو�س�اء املقنع�ة Masking Noise : وتق���وم عل���ى �أ�س���ا�س �أن �لتلعثم 
تنخف�س ب�سكل كبري عندما ل ي�ستطيع �لفرد �سماع �سوته �أثناء �لكالم، وفيها يتكلم 
�لفرد بينما ي�س���مع �سو�س���اء و�أ�س���و�ت من خالل �س���ماعة على �أدنه متنعه من �س���ماع 

�سوته، وظهر ��ستخد�مها منذ �ل�ستينات.
1)- الكالم ببطء: وفيه يطلب من �لفرد لإبطاء فى �لكالم وقلة عدد �لكلمات 
يف �لدقيق���ة و�إطال���ة �لف���رتة �لزمني���ة بني �لكلم���ات، وميكن للفرد �إتب���اع دقات �لفيزو 
بيت�س بنطق كلمة عقب كل دقة، على �أن تخف�س �لفرتة بني �لدقات تدريجًيا و�سوًل 
للمعدل �لطبيعي للكالم، كما �أن هناك �أ�ساليًبا �أخرى كاملمار�سة �ل�سلبية،و�لتح�سني 
و�لغن���اء  �لأ�س���ري،  و�لإقناع،و�لع���الج  و�ل�س���يكودر�ما،و�لإيحاء  و�للع���ب،  �لتدريج���ي، 
)�أمني، 2005 ، �س. 136؛ �لزر�د ،1990؛ �لزريقات، 2005، �س. 258؛ �ل�سرطاوي، و�أبو 
جودة، 2000؛ �ل�س���خ�س، 1997، 302؛ �س���قري ،2005، �س. 133؛ �لفرماوي، 2006، �س. 
.) Wikibooks, 2006, pp.32-66174؛ �مل�ساقبة، 1987؛ �لنحا�س، 2006، �س. 159؛

:Self-confidence ثانيا: الثقة بالنف�س
�لثق���ة بالنف����س هي طري���ق �لنجاح يف �حلي���اة، و�إن �لوقوع حتت وطاأة �ل�س���عور 
بال�س���لبية و�لرتدد وعدم �لطمئنان لالإمكانات هو بد�ية �لف�س���ل وكثري من �لطاقات 
�أهدرت و�س���اعت ب�س���بب عدم �إدر�ك �أ�سحابه� ملا يتمتعون به من �إمكانات �أنعم �هلل به� 

عليهم لو ��ستغلوها ل�ستطاعو� به� �أن يفعلو� �لكثري )�ل�سلوم، 2000،�س.  28(. 

وتنم���و �لثق���ة بالنف�س من خالل تدريب �ملعلمني ل�س���لوكيات �لثقة كرفع �ليد 
 (Flowers, 1991, و�لتحدث يف �لف�س���ل بجر�أة و�لتفاعل د�خل �لف�س���ل �لدر��س���ي

.pp. 13- 18)
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فهي من �ل�سمات �ل�سخ�سية �لتي تتوغل يف كثري من جمالت �حلياة من �أجل 
�لرقي و�لتقدم وزيادة �لإنت�اج يف جمالت متعددة كالإجناز �لعلمي و�لتجاري و�ملهني 

 .(Lee&Moray, 1994, pp.153 -184) و�لفني و�لريا�سي و�لقت�سادي

حيث تعد من �أهم �ملقومات �لرئي�س���ة للنجاح يف �حلياة وهى تظهر من خالل 
�س���عور �ل�س���خ�س بكفاءته �جل�س���مية، و�لنف�س���ية، و�لجتماعية، وبقدرته على عمل ما 
يريد، و�إدر�كه لتقبل �لآخرين له وثقتهم به ويت�سم �ل�سخ�س �لو�ثق بنف�سه بالتز�ن 
�لنفع���ايل و�لن�س���ج �لجتماع���ي وقبول �لو�قع ويجد يف نف�س���ه �لق���درة على مو�جهة 

�لأزمات بتعقل وتفكري )�مل�سعان، 1999، �س. 21(.

و�ل�سعور بالقدرة على �لأد�ء يعد م�سدًر� من م�سادر �لبهجة �لنف�سية و�ل�سحية 
لالإن�س���ان، فم���ا م���ن �إن�س���ان يح�س���ن تقديره لذ�ت���ه ولالأمور م���ن حوله؛ لأن �ل�س���عور 
بالق���درة كلم���ا ز�د، ز�دت مع���ه �لرغبة يف �ملزيد منها، وفي���ه تدريب على �لثقة بالنف�س 
وحتقي����ق �لإجن�از �ل�س���عب ل �لإجناز �ل�س���هل )عثمان، 1994، �س ����س. 380 – 390(.

وت�س���ري �س���نقر )1993، ����س ����س. 99 – 102( �إىل وج���ود عالق���ة �أ�سا�س���ية ب���ني 
�لنج���اح و�لإجن���از م���ن جهة وبني �لثقة بالنف�س و�لر�س���ا عن �لذ�ت م���ن جهة �أخرى، 
فالثقة بالنف�س ت�س���اعد على �لإجن���از و�لإجناز يحقق مزيًد� من �لثقة بالنف�س، ودعا 
�ملرب���ون و�لقائم���ون عل���ى �لعملي���ة �لتعليمي���ة �إىل ب���ث �لطماأنين���ة يف نفو����س �لطالب 
وتعزيز �لثقة باأنف�سهم، فمن يثق بنف�سه يتوقع �لنجاح وي�سلك طرًقا تقوده للنجاح.

ويع���رف  Manning and  Ray (1993,pp.178 - 190 ) �لثق���ة بالنف�س 
باأنه���ا: “�لق���درة على �له���دوء و�لتز�ن و�لثب���ات �لنفعايل �أثناء �ملو�ق���ف �لجتماعية 

للحفاظ على �لكر�مة و�ل�سرف”.

ويو�س���ح عنان )1995، �س. 141( �أن �لثقة بالنف�س هي: “�خلط �لفا�س���ل بني 
�لق���درة عل���ى �لأد�ء �ملرتفع و�ملنخف�س وفًقا لد�فعي���ة �لإجناز، فالأفر�د �لذين لديهم 
ثق���ة بالنف����س ويتوقع���ون �لنج���اح يف �ملناف�س���ة ويحقق���ون �لنج���اح بالفع���ل و�لو�ثقون 

باأنف�سهم وبقدر�تهم لديهم د�فع قوي لالإجناز وتوقع مرتفع للنجاح”.
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وي���رى Flanagan )يف: عب���د �هلل، 1997، ����س. 22( �أنه���ا: “ق���درة �لف���رد على 
�لتكيف و�لإقد�م �لجتماعي و�سدة �حل�سا�سية و�خلجل و�لتز�ن �لنفعايل”.

ويذك���ر �لعن���زي )1999، ����س ����س. 417 - 443( �أنه���ا: “ق���درة �لف���رد عل���ى �أن 
ي�ستجيب ��ستجابات تو�فقية جتاه �ملثري�ت �لتي تو�جهه و�إدر�ك�ه لتقب�ل �لآخري�ن ل�ه 

وتقبل�ه لذ�ت�ه بدرجة عالية”.
وي�س���ري Rowland and Edna (2002, pp. 1 - 20) �إىل �أنه���ا: “ق���درة 
�لف���رد على �لتعب���ري �لذ�تي عن �لنف�س و�لآخرين وتكوين مفه���وم �إيجابي عن �لذ�ت 

و�لقدرة على �إقامة عالق�ات حميمة مع �لآخرين”.
وتع���رف غني���م )2005، ����س. 114( �لثق���ة بالنف����س باأنه���ا: »�لتقدي���ر �لو�قع���ي 
لق���در�ت �لف���رد و�إمكاناته و��س���تعد�د�ته �لكامنة بالقيا�س �إىل غ���ريه من �لأفر�د وهي 
تعطي �ساحبها �ل�سعور بالأمن وتدفعه للقيام باأعمال كبرية ي�ستغل فيها كل قدر�ته 

ويتم من خاللها حتقيق �ل�سعادة و�لر�سا عن �لنف�س«. 
وت���رى �لباحث���ة �أن �لثق���ة بالنف�س هي: »كف���اءة �لفرد يف �س���نع �لقر�ر وتعديل 

�لآر�ء يف �لذ�ت و�لآخرين و�إقناع �لآخرين و �لتاأثري فيهم و�لتاأثر بهم«.

مظاهر الثقة بالنف�س: 
وتعن���ي �لأعر�����س �لتي تظهر على �لفرد ليقال عنه �أنه مرتفع �لثقة بالنف�س، 
�أو منخف�س �لثقة بالنف�س، �أو فاقد �لثقة بالنف�س، حيث ي�سري �لعادل �أبو عالم �إىل �أن 
مظاهر �لثقة بالنف�س تتمثل يف �ل�سعور بالكفاءة وتقبل �لآخرين و�لتز�ن �لنفعايل.
ويرى  Lobez and Gormly (2002, pp.277 - 283) �أن مظاهر �لثقة 
بالنف����س تت�س���من �لقدرة على �س���نع �لق���ر�ر و�لزعامة و�إقن�اع �لآخري����ن ولديهم ر�أي 

ق�وي ع�ن �أنف�سهم بو�سوح .
وي�س���ري  Tukman.and Smith  (2002, pp. 54 - 64 ) �إىل مظاه���ر 
�لثقة بالنف�س باأنها تت�س���من قدرة �لفرد على �أن ي�س���ل �إىل هدفه بالتفكري و�لعناية، 
�أو �ل�س���خ�س �لو�ثق بنف�س���ه ول ينفعل ول يغ�س���ب ولكنه متاأكد من نف�س���ه وقدر�ته، 
وه���ادئ ومبته���ج �س���عيد بالنجاح، وعن���ده تفكري �إيجابي وبعيد عن �ل�س���لبية و�ل�س���ك، 

ويخاطر لأد�ء �لأ�سياء .
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ويذك���ر �س���ليم )2003، ����س. 14( �أن مظاه���ر �لثق���ة بالنف����س ه���ي �س���عور �لفرد 
بالق���درة عل���ى مو�جهة م�س���كالت �حلياة �لر�هنة و�مل�س���تقبلية وتقبل �لذ�ت و�ل�س���عور 
بتقب���ل �لآخري���ن و�حرت�مه���م، و�ل�س���عور بالأم���ن م���ع �لأف���ر�د و�مل�س���اركة �لإيجابي���ة 

و�لرتحيب باخلرب�ت �جلديدة و�لعالقات مع �لآخرين. 

وي�س���ري �أ�س���عد )د . ت، �س �س. 99 - 102( �إىل �أن مظاهر �لثقة تتنوع لت�س���مل 
�ملظاه���ر �للغوي���ة “ �ل�س���وت �لو��س���ح �لق���وي، وع���دم �للجلج���ة و�لرتب���اك “ و�أي�س���ا 
�ملظاه���ر �ل�سخ�س���ية “ �لوق���وف و�جللو����س، وطريق���ة �مل�س���ي، و�مللب�س، هك���ذ� ...... “ 

و�أي�سا �ملظاهر �لنف�سية “ عدم �خلوف، �أو �لقلق، و�لفزع، و�متالك زمام �لأمور “.

وتو�سح  Sander,& Sander (2003, 1 - 15 ) �أن مظاهر �لثقة بالنف�س 
ل���دى �لفرد ترتبط ب���الأد�ء �جليد للمهام و�لتفكري �لإيجاب���ي و�لعتماد على �لنف�س 

و�جلر�أة وعدم �خلوف من �لف�سل، وتكر�ر �خلرب�ت �لناجحة .

م�ستويات الثقة بالنف�س:
تتن���وع �لثق���ة بالنف�س من حيث كونها �س���مة وجد�نية، �أو �نفعالية، �أو معرفية، 
�أو ما ور�ء معرفية، وترتبط �لثقة بالنف�س �إما بذ�تية وكيان �لفرد، �أو ترتبط باملوقف 

�لتعليمي وظروفه.
ويرى يو�سف �أ�سعد )د . ت، 13( �أن هناك م�ستويني للثقة بالنف�س :

• م�س���توى يت�س���ل بذ�تية �ملرء، فهناك �سخ�س���يات تكاملت مقوماته���ا �لد�خلية 	
فا�س���تطاعت �أن تكون لنف�س���ها فل�س���فة يف �حلياة ت�س���تند �إليها وبهذ� تكون قد 

�أحرزت ثقة بالنف�س عالية .
• م�س���توى يت�س���ل باملو�سوع، �أو �ملوقف �لذي يوجد به �ل�سخ�س ويف بد�ية �لأمر 	

يرتب���ك ولكن بعد �ملمار�س���ة و�لتك���ر�ر ل يبدي �رتباًكا وبالت���ايل يتمتع بالثقة 
بالنف�س .

• وي���رى �س���رف )2001، ����س. 92( �أن م�س���تويات �لثق���ة بالنف�س ك�س���مة وجد�نية 	
ترتبط بذ�تية وكيان �لفرد تنق�سم �إىل :

• م�س���توى مرتفع م���ن �لثقة بالنف�س: ويتمتع به �لأ�س���وياء ويت�س���مون ب�س���مات 	
كثرية منها �ملو�سوعية، وتقبل �لنقد، و�جلر�أة و�لإقد�م، وعدم �لرتدد، و�لقدرة 



املجلد الرابع - العدد )15( اأبريل 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 128 

على معرفة �إمكاناتهم، و�لقيام بالأد�ء�ت �ملختلفة، و�لتقدي�ر �لو�قعي لل�ذ�ت، 
و�لق�درة على �لعمل م�ع �لآخرين وم�ساعدتهم.

• م�س���توى منخف����س من �لثق���ة بالنف����س: ويرتبط بغري �لأ�س���وياء، ويت�س���مون 	
ب�سمات كثرية منها �خلوف، و�لرتدد عند �لقيام باملهام �ملطلوبة، وعدم �لرغبة 
يف �لتعاون، و�لعمل مع �لآخرين وم�س���اعدتهم، و�س���عف معرفتهم باإمكاناتهم 

وقدرتهم على �لأد�ء.
وي�س���ري �أبو عالم )1978، 54( �إىل تنوع م�س���تويات �لثقة بالنف�س �إىل عال جًد� 
�ملتو�سط، منخف�س، منخف�س جًد� . �أي  �أقل من  �ملتو�سط، متو�سط،  - فوق  – عال 

�إىل �سبع م�ستويات .

:Social stories  ثالثًا: الق�سة الجتماعية
�لق�سة �لجتماعية هى ��سرت�تيجية عالجية �بتكرتها وطورتها كارول جر�ى 
Carol Gray (1993) ف���ى �لولي���ات �ملتح���دة �لأمريكي���ة، وذلك مل�س���اعدة �لأطفال 
عل���ى �لفه���م �لجتماعي. ولقد و�س���فت جر�ى �لق�س���ة باأنها عملي���ة Process توؤدى 
�إىل منتج Product. و�لق�سة �لجتماعية كعملية تتطلب �لتاأمل و�لإمعان و�لتفكري 
و�ملر�ع���اة لالإط���ار �لت�س���ورى للطفل، و�لق�س���ة �لجتماعي���ة كمنتج تتمث���ل فى رو�ية 
ق�س���رية ) مكون���ة م���ن 20 – 150 كلم���ة ( يت���م تعريفها عن طريق خ�س���ائ�س حمددة 
ت�سف �ملوقف، �أو �ملفهوم، �أو �ملهارة �لجتماعية باأ�سلوب ميثل معنى ودللة لالأطفال.

وي�س���ري م���ورى Moore )2004، ����س. 133( �أن كارول ج���ر�ى كان���ت تعمل فى 
 Bibliotherapy جمال بحوث �للغة، حيث قامت بتطوير ��ستخد�م �لعالج بالقر�ءة
فى �س���كل ��س���رت�تيجية عالجية جديدة ت�سمى �لق�س����س �لجتماعية، وذلك مل�ساعدة 
�لأطف���ال �لذي���ن يعان���ون �س���عوبات �س���ديدة ف���ى �مله���ار�ت �لجتماعي���ة، وكان �له���دف 
�لرئي����س م���ن ت�س���ميم �لق�س����س �لجتماعية هو م�س���اعدة هوؤلء �لأطف���ال على فهم 
�ل�س���لوكيات �لجتماعية �ملالئمة، و�أ�س���اليب �لتفاعل مع �لبيئة، كما ��ستخدمت �سيال 
هولين���ز Sheila Hollins (2003) �لق�س����س �لجتماعي���ة مل�س���اعدة �لأطفال ذوى 
�س���عوبات �لتعل���م ف���ى �لتعامل م���ع �لعديد م���ن �ملو�ق���ف �لجتماعية مث���ل �لدفع عن 
�ل���ذ�ت، وفق���د�ن �أ�س���خا�س �أع���ز�ء، و�لذه���اب �إىل �مل�ست�س���فى، وح���ب �أحد �لأف���ر�د. كما 
�أن �لق�س����س �لجتماعية ��س���تخدمت بو��س���طة ما ي�س���مى بعلم نف�س �لأطفال �ملكثف 



فعالية برنامج اإر�صادي قائم على ا�صرتاتيجية الق�ص�س الجتماعية د . �صحر زيدان زيان

 129 

(CHIPS)، ومت ت�س���ميم ه���ذه �خلدم���ة للعمل مع �لأطفال �لذين يعانون �س���عوبات 
�س���ديدة ف���ى �لتعلم، وم�س���كالت �س���لوكية تتطلب تدخ���ال مكثفا مثل م�س���كالت �لنوم، 

وم�سكالت �لأكل، و�ختيار �لأ�سدقاء، وخلع �ملالب�س فى مو�قف غري مالئمة.

وبذلك فاإن �لق�س����س �لجتماعية هى ��س���رت�تيجية عالجية �سممت ملو�جهة 
جو�نب �لعجز �لتى يعانيها �لأطفال فى �لقر�ءة و�لفهم، وتكوين ��س���تجابات مالئمة 

.(Quilty, 2007, p. 182) للمو�قف �لجتماعية

�ملمار�س���ني  ب���ني  و��س���عا  �نت�س���ار�  �لجتماعي���ة  �لق�س����س  نال���ت  وبالت���ايل 
كا�س���رت�تيجية عالجي���ة، ولقد �أو�س���ح �لبح���ث �لإمربيق���ى �أن �لق�س����س �لجتماعية 
فعالة عرب �ل�س���لوكيات و�لأو�ساع �ملختلفة، خا�سة فى تقليل �ل�سلوكيات غري �ملالئمة 
مثل �سلوكيات ثور�ت �لغ�سب، و�لألفاظ و�لعبار�ت غري �ملالئمة، و�لعزلة �لجتماعية 

.(Crozier and Sileo, 2005, p. 27)

ويو�سح بريلوك Prelock (2007, 2) �أن �لق�س�س �لجتماعية هى ق�س�س 
ق�سرية تعلم وتن�سح حول �ملو�قف �لجتماعية، وتكون �سورة منعك�سة لهذه �ملو�قف، 
وتقل���ل �لعو�مل �لتى تبعث على �ل�س���طر�ب �أثناء �لتفاع���ل �لجتماعي، وبذلك فهى 
متث���ل �أ�سا�س���ا لإم���د�د �لطف���ل باملدخ���ل �ملبا�س���ر للمعلوم���ات �لجتماعي���ة، ومو�جه���ة 
�ل�س���لوكيات �لجتماعية غري �ملالئمة، و�إثارة ��س���رت�تيجيات �لتو��سل �لأكرث فعالية، 
وو�س���ع �جلان���ب �لت�س���ورى �ملعرفى ف���ى �لعتبار من �أج���ل تنمية �لوظيفي���ة �ملعرفية 

و�لجتماعية لالأطفال.

وي�س���ري �جلارح���ى )2007، ����س 1342( �إىل �أن �لق�س���ة �لجتماعية هى مو�قف 
نوعي���ة تقدم مناذج لال�س���تجابات �لجتماعية �ملنا�س���بة، وتقدم لالأطف���ال فى عبار�ت 

و��سحة وخمت�سرة.

وت���ري �لباحث���ة �أن �لق�س����س �لجتماعي���ة Social Stories تط���ور� مبتك���ر� 
ل�س���تخد�م �لق�س���ة مع �لأطف���ال، حيث �رتبط م�س���طلح �لق�س����س �لجتماعية، منذ 
ظه���وره وحت���ى �لآن، بالأطفال كاإحدى �ل�س���رت�تيجيات �لعالجية �لفعالة فى تنمية 
�لثق���ة بالنف����س وخف�س �لتلعث���م لدى �لأطفال، فهي ��س���رت�تيجية عالجية �س���ممت 
ملو�جهة جو�نب �لق�سور و�لعجز لدى �لأطفال، ولتنمية بع�س �ملهار�ت لديهم، �لأمر 
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�لذى ي�ساعدهم على نوع من �لندماج �لن�سبى فى �ملجتمع �لذى يعي�سون فيه، وذلك 
من خالل �للتز�م بهيكلية بنائية حمددة تر�عى خ�س���ائ�س هوؤلء �لأطفال، ل �س���يما 

على �مل�ستوى �لكالمي.

ت�سميم الق�س�س الجتماعية: 
�أن   Ali & Fredrickson (2006, 360) وفريدريك�س���ون  عل���ى  ي���رى   
�لق�س����س �لجتماعية �إذ� مت ت�س���ميها ب�س���ورة منا�س���بة فاإنها تعمل ب�سورة ر�ئعة من 
�أج���ل تنمية فهم �ملو�قف �لجتماعية، و�مله���ار�ت �لجتماعية، و�لتدريب على �لتعامل 
م���ع �لتغري بالن�س���بة لالأطفال، ويعتمد ت�س���ميم �لق�س����س �لجتماعي���ة على �للتز�م 
بهيكلي���ة حم���ددة تق���وم عل���ى ��س���تخد�م جمموعة من �جلم���ل ذو�ت �خل�س���ائ�س �لتى 

يجب �للتز�م بها.
 ،Gray (2002, 35 – 38) وجر�ى ،Rowe (1999, 12) ولقد حدد روى  
 Mc   وماك���د�دى ،Ali & Fredrickson (2006, 363) وعل���ى وفريدريك�س���ون

Dade (2007, 18) �أنو�ع �جلمل د�خل �لق�سة �لجتماعية فى �لأنو�ع �لتالية 

:  وه���ى جم���ل م�س���بوطة أ )	  Descriptive Sentencesاجلم�ل الو�س�فية
حمكمة �س���حيحة خا�س���ة بحقائق معينة، حيث ت�سف هذه �جلمل ما يحدث، 
و�أين يحدث �ملوقف، وملاذ� يحدث �ملوق، ويجب على موؤلفى �لق�سة �لجتماعية 
�أن يفك���رو� ويكتبو� �جلمل �لو�س���فية ب�س���بط و�إتقان م���ن �لناحية �حلرفية ) 
�أى �ملرتبط���ة بح���روف �ل���كالم (، ويجب فى هذ� �ل�س���ياق �لتاأكد من ��س���تخد�م 
م�س���طلحات نظ���ام �لتاأم���ني و�ل�س���مان مث���ل » ع���ادة Usually “،  و” �أحياًن���ا 
Sometime “، فمن �أجل �لحتفاظ بخ�سائ�س �لق�سة �لجتماعية بدًل من 
كتابة �جلملة �لتالية “ نذهب �إىل ف�س���ل �لر�س���م يوم �لثالثاء �ل�ساعة �لثانية 
ظه���ًر� “ ن�س���تبدلها باجلمل���ة �لتالية “ معظ���م �أيام �لثالثاء نذه���ب – عادة - 
���ا :  �إىل ف�س���ل �لر�س���م �ل�س���اعة �لثاني���ة ظه���ًر� “، ومن �أمثل���ة هذه �جلمل �أي�سً

•  �آتى �إىل �ملدر�سة كل يوم بالأتوبي�س. ن�ستبدلها ب� : 	
• عادة �آتى �إىل �ملدر�سة بالأتوبي�س0	

 اجلمل الت�س�ورية Perspective Sentences : وهى جمل ت�سف �لأفكار أ )	
و�مل�س���اعر �خلا�سة بالأ�سخا�س �لآخرين، وفى بع�س �لأوقات ت�ستخدم �لق�سة 
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�لجتماعية �جلمل �لت�سورية كى ت�سف، �أو ت�سري �إىل �حلالة �لد�خلية للطفل 
ذى �لأوتيزم، ومن �أمثلة هذه �جلمل : 

•  ي�سعر معلمى بال�سعادة عندما �أوؤدى و�جبى وعملى0 	
•  حتب �أمى منى �أن �أ�ستخدم �لتو�ليت0 	

 اجلمل التوجيهية Directive Sentences :  وهى جمل حتدد �ل�ستجابات أ )	
و�لقرت�حات و�لآر�ء �ملمكنة للطفل، وتقدم له - مب�سطلحات �إيجابية - �لذى 

يجب �أن يفعله �لآخرون، �أو يقولوه، ومن �أمثلة هذه �جلمل :
•  �أ�ستطيع �أن �أذهب �إىل �ملنزل بالأوتوبي�س0 	
•  �سوف �أحاول �جللو�س بهدوء عندما يتحدث ىل �ملعلم0	

اجلم�ل التاأكيدي�ة Affirmative Sentences :  وهى جمل تزيد وترثى أ )	
�له���دف �لع���ام للق�س���ة �لجتماعي���ة، كما �أنه���ا تعرب عن قيمة عامة م�س���رتكة، 

ومن �أمثلة هذه �جلمل: 
• �إنه من �جليد �ل�ستماع للمعلم0 	
• هذ� �سئ جيد �أفعله0 	

وحتدد جر�ى معدل �جلمل د�خل �لق�س���ة �لجتماعية، وهذ� يو�س���ح �لعالقة 
�ملتبادل���ة ب���ني �لأن���و�ع �ملختلف���ة لهذه �جلم���ل، وه���ذ� �ملعدل للجم���ل �لأ�سا�س���ية د�خل 
�لق�س���ة �لجتماعية يتمثل   فى: من جملتني �إىل خم�س جمل )و�س���فية / ت�سورية / 

تاأكيدية( لكل جملة توجيهية0 

و��س���تخد�م ه���ذه �لقاع���دة، �أو �لأ�س���ا�س يعن���ى �أن �لطف���ل يعط���ى معلوم���ات   
مف�س���لة ب�س���ورة كافية حول �ملوقف �مل�س���تهدف كى يتاأكد من �أن �لق�س���ة �لجتماعية 

لي�ست جمرد قائمة من �لأ�سياء يقوم بفعلها. 

وحدد جر�ى Gray (2002, 44) جمموعة من �خلطو�ت �لأ�سا�س���ية �لتى   
ت�سهم فى جناح وفعالية �لق�س�س �لجتماعية وذلك على �لنحو �لتاىل : 
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ت�سور وتخيل الهدف : أ )	
�إن �له���دف �لأ�سا�س���ى للق�س���ة ه���و م�س���اركة �ملعلوم���ات �لجتماعي���ة �ملالئمة   
باأ�س���لوب مفي���د وذى معن���ى، وفى �لعديد م���ن �حلالت فاإن هذ� يعنى و�س���ف �ملفاهيم 

�ملجردة و�لأفكار �ملجردة با�ستخد�م �مل�سطلحات و�ملرجعيات و�لت�سور�ت �لثابتة0 

جمع املعلومات : أ )	
�إن حاجات �لطفل ذى �لأوتيزم تقرر وحتدد مو�سوع �لق�سة، كما �أن �لإطار   
�لت�س���ورى لهذ� �لطفل يحدد ويقرر �لإطار �لت�س���ورى للق�س���ة، وتت�س���من �ملعلومات 

�لقبلية �ملطلوبة :
• �ملعرف���ة �ملف�س���لة للخ�س���ائ�س �ل�سخ�س���ية للطف���ل، مث���ل �مل�س���توى �لنمائ���ى، 	

و�لقدرة �لقر�ئية، و�لهتمامات �لذ�تية.
• معلومات �لتقييم �ملف�سل، و�لتى يتم �حل�سول عليها من �ملالحظات �لبنائية، 	

و�لتى يتم �لقيام بها د�خل �ملوقف �مل�ستهدف0 

ويج���ب �أن توج���ه �ملالحظ���ة جتاه �أين ومت���ى يحدث �ملوقف؟، وما �ل�س���لوكيات 
و�لأ�س���ياء �ملت�س���منة فى �ملوق���ف؟، كيف تتتاب���ع �لأحد�ث؟، وما �لذى �س���وف يحدث؟، 
وملاذ�؟، وموؤلفو �لق�سة يحتاجون �أن يحددو� ويعرفو� م�سدر �ملعلومات �لتي يفتقدها 
�لطف���ل، �أو �لت���ى ل ي�س���تطيع تف�س���ريها، ويتم بناء مو�س���وع �لق�س���ة م���ن حتليل هذه 

�ملعلومات0 

تف�سيل وحتليل الن�س: أ )	
وتتمثل �خل�سائ�س �لتعريفية �لتى تت�سمنها �لق�سة �لجتماعية فيما يلى : 

• تت�سمن �لق�سة �لجتماعية مقدمة، ومو�سوع، وخامتة0 	
• جتيب �لق�س���ة �لجتماعية عن �أ�س���ئلة » ملاذ� »، وت�س���تمل على َمْن �ملت�سمن فى 	

�ملوق���ف؟، و�أي���ن ومت���ى يحدث �ملوق���ف؟، وما �ل���ذى يحدث؟، وكي���ف يحدث؟، 
وملاذ�؟. 

• تكتب �لق�سة �لجتماعية من �لإطار �لت�سورى �لأوىل للطفل.	
• تكتب �لق�س���ة �لجتماعية بلغة �إيجابية، مع تو�سيفات و��ستجابات و�سلوكيات 	

مو�س���وعة ب�س���ورة �إيجابي���ة، و�إذ� مت عم���ل مرجع ل�س���لوك �س���لبى فاإنه ي�س���نع 
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بحذر، على �س���بيل �ملثال فاإن �لآخرين قد يقولون ب�س���ورة غري ق�س���دية �سيًئا 
لإيذ�ء م�ساعر �سخ�س �آخر، وهذ� خطاأ0 

• حتتوى �لق�س����س �لجتماعية على �أربعة �أنو�ع �أ�سا�س���ية من �جلمل، ) و�سفية 	
– تاأكيدية(، و�لتى توجد بن�س���ب يتم حتديدها  – تو�س���يحية  – ت�س���ويرية 
بو��س���طة معدل �لق�سة �لجتماعية �لأ�سا�سى )من �سفر – 1 جملة توجيهية 
جزئية، �أو كاملة لكل 2 - 5 جمل و�س���فية، �أو ت�س���ورية، �أو تاأكيدية جزئية، �أو 
كاملة (، كما يحدث بن�سبة يتم حتديدها عن طريق معدل �لق�سة �لجتماعية 
�لكاملة ) من �سفر – 1 جمل �سابطة، �أو توجيهية كاملة، �أو جزئية لكل 5-2 

جمل و�سفية، ت�سورية، تاأكيدية، �أو تعاونية كاملة، �أو جزئية(0 
• يجب �أن تكون �لق�سة �لجتماعية و��سحة من �لناحية �حلرفية، ومن �ملمكن 	

�أن يتم تف�س���ريها حرفًيا دون معنى بديل مق�س���ود للن�س، �أو �لتو�سيحات، مع 
��ستخد�م كلمات مثل عادة، �أحياًنا لتاأكيد هذ� �لو�سوح0  

• وق���د ت�س���تخدم �لق�س���ة �لجتماعي���ة ث���روة كالمية بديل���ة لت�س���ل �إىل �جلودة 	
�لإيجابية، على �س���بيل �ملثال فاإن �لكلمة �لأوىل فى كل من �لزوجني �لتاليني 
رمب���ا تظه���ر �لقل���ق، وه���ى تتب���ع بو��س���طة كلم���ات بديل���ة ممكن���ة : خمتل���ف
different  = �آخ���ر another، تغيري change = ��س���تبد�ل replace، جديد 

 0 better أف�سل� = new

اختيار العنوان: أ )	
ل���كل ق�س���ة عنو�ن، و��س���تخد�م �لعنو�ن مينح �لفر�س���ة لو�س���ع وتقرير و�س���رح 
وتعزيز خال�س���ة �لق�س���ة، �أو �ملعنى �لكلى �ل�سامل للق�سة، و�أحياًنا يتم تقرير �لعنو�ن 
و�س���رحه وو�سعه فى �س���وؤ�ل مع �إجابة �لق�سة عن �ل�سوؤ�ل، و�سو�ء �أكان �لعنو�ن جملة، 

�أو �سوؤ�ًل فاإنه جزء متمم ومكمل للق�سة0

اجلماعية grouping : أ )	
�أو�س���ت ج���ر�ى �أن نقط���ة �لبد�ية �جليدة هى تبنى �أ�س���لوب جماعى حتى ينمى 

. Self – confedence لأطفال �لثقة فى �لذ�ت�
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العمل كفريق، اأو جمموعة: أ )	
ومن �لفو�ئد �لتى ميكن �حل�سول عليها من تبنى �أ�سلوب �لفريق، �أو �ملجموعة 

لكتابة �لق�سة �لجتماعية ما يلى: 
• مادة �أولية تاأ�سي�سية للمعرفة لتاأ�سيل وو�سع �لأفكار.	
• تلت���زم 	 ق�س���ة  �أن كل  م���ن  للتاأك���د  و�ل�س���رورية  �ل�س���ريعة  �لر�جع���ة  �لتغذي���ة 

باخلا�سية �لتعريفية �ملحددة.
• كل ع�سو بالفريق يعد ويكون فعاًل لتطبيق �لق�سة �لجتماعية.	

درا�سات �سابقة:
اأول: درا�سات تناولت الثقة بالنف�س:

��س���تهدفت در��س���ة  (Heflin and Stark, 1991) �لتع���رف عل���ى �أثر �ختيار 
�ملوؤ�سر�ت �لال�سعورية على �لثقة بالنف�س لدى �لطالب، وحتديد �أيها �أكرث تاأثرًي� يف 
�لثقة بالنف�س . تكونت عينة �لدر��س���ة من 287 طالًبا مت �ختيارهم ع�س���و�ئًيا . �أ�س���ارت 
نتائج �لدر��سة �إىل، عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني �ملوؤ�سر�ت �لال�سعورية �سمعية 
وب�س���رية و�ملوؤ�س���ر�ت �لب�س���رية على �لثقة بالنف�س، ووجود حت�سن يف م�ستويات �لثقة 
بالنف�س يف كل �ملعاجلات وخا�س���ة �لتي تعر�س���ت للموؤ�س���ر �ل�س���معي و�ملوؤ�سر �لب�سري، 
و�إمد�د �لدر��سة بالقو�عد �لالزمة لبناء م�ستويات �لثقة بالنف�س و�لالزمة لالأبحاث 

�مل�ستقبلية يف هذ� �ملجال. 
كما ��ستهدفت در��سة  (Sears and Albert، 1991)  حتديد طبيعة �لعالقة 
بني �س���بط �لنف�س ومهار�ت �لت�س���ال و�لقيادة وعالقتها بخ�س���ائ�س �لثقة بالنف�س. 
وتكونت عينة �لدر��سة من )233( مديًر� ذوي �مل�ستوى �ملتو�سط، �أ�سارت نتائج �لدر��سة 
�إىل حتدي���د �س���لوكيات �لثقة بالنف����س من خالل �لبطاقة �ل�س���لوكية، وجود تاأثري ذي 
معنى ل�سبط �لنف�س ومهار�ت �لت�سال يف خ�سائ�س �لثقة بالنف�س �أكرث من مهار�ت 
�لقي���ادة و�لعالقة بني �لأ�س���خا�س، و�أن خ�س���ائ�س �لقيادة و�جلن����س و�خلربة مل تكن 
لها تاأثري د�ل �إح�س���ائًيا يف �لثقة بالنف�س، ومن خالل �ملقابالت �ل�سخ�س���ية و�لبيانات 
�مللمو�س���ة و�ملو�جهة �س���لوكًيا ظهرت خ�س���ائ�س �لثقة بالنف�س ب�سورة كبرية �أكرث من 
�لبيانات �لتجريدية �ملعروفة �س���منًيا. و�لفرت��س���ات �ل�سمنية لهذه �لدر��سة �أ�سارت 
�إىل �أن م�سطلح �لثقة بالنف�س ميكن و�سف�ه م�ن خ�الل بع�س �ل�سلوكي�ات على �لعك�س 

من م�سطلح �حرت�م �لذ�ت.
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و��س���تهدفت در��س���ة (Fogarty, 1994 ) قيا����س �لتغ���ري يف حتقي���ق �ل���ذ�ت 
ل���دى �لطالب وحت�س���ني �لكفاءة �لذ�تية و�لثق���ة بالنف�س لديهم با�س���تخد�م �لتوجيه 
�ل�سخ�س���ي �ملب���دع، وتكون���ت عينة �لدر��س���ة من )74( طالًب���ا يف �لدر��س���ات �لتمهيدية 
باجلامع���ة ومت تق�س���يمهم �إىل جمموعت���ني جمموع���ة موجه���ة ذ�تًي���ا وجمموع���ة بال 
توجيه ذ�تي، ومت تقدمي �لربنامج للمجموعة �لتجريبية يف �س���ورة حما�س���ر�ت قبل 
دخ���ول �جلامع���ة، ومتثلت �أدو�ت �لدر��س���ة يف مقيا�س للكفاءة �لذ�تي���ة ومقيا�س �لثقة 
بالنف�س و�لربنامج �لتدريبي، و�أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل حت�سن يف �لفعالية �لذ�تية 
�ملنخف�س���ة لدى �لطالب وزيادة �لقدرة على �لنجاح وتطور مهم يف �ل�س���عور بالكفاءة 

�لذ�تية و�لثقة بالنف�س وجمالت تقبل �لذ�ت و�لنقد من �لآخرين.

�أما در��سة (Wade et al., 1994) فكان �لهدف منها ت�سميم برنامج تعليمي 
حل���ل �مل�س���كالت �لريا�س���ية لزيادة �لتح�س���يل و�جتاه���ات �لطالب نحو حل �مل�س���كالت 
�لريا�س���ية و�لثق���ة بالنف����س. وتكونت عينة �لدر��س���ة م���ن ( 17 ) فرًد� تلق���و� برناجًما 
تعليمًيا حلل �مل�س���كالت �لريا�س���ية، ومتثلت �أدو�ت �لدر��سة يف �لختبار �لتح�سيلي يف 
�لريا�سيات وبرنامج تعليمي حلل �مل�سكالت �لريا�سية قائم على �ل�ستدلل . و�أ�سارت 
نتائج �لدر��سة �إىل، وجود تقدم و��سح يف �ختبار حل �مل�سكالت �لريا�سية على �لقيا�س 
�لبع���دي باملقارن���ة بالقيا����س �لقبل���ي وكانت �لف���روق د�لة عند م�س���توى 0.05 ل�س���الح 
�لقيا����س �لبع���دي، بينم���ا وجد تق���دم و��س���ح يف �لختبار �لتح�س���يلي �لبع���دي ووجود 
فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0.05 على �لتطبيق �لبعدي ل�س���الح �لبعدي، عدم 
وجود �ختالفات و��س���حة بالن�س���بة لجتاهات �لطالب نحو �ملادة، و�أي�سا وجود تاأثري 
و��س���ح للربنامج �لتعليمي يف �جتاهات �لطالب نحو حل �مل�س���كالت �لريا�سية و�لثقة 

بالنف�س لدى طالب �ل�سف �خلام�س �لبتد�ئي.

و��س���تهدفت در��سة جبل ) 1995( �إىل زيادة درجة تقدير �أطفال �لأ�سر �ملطلقة 
لذ�ته���م؛ مم���ا ينعك����س على زيادة قدرته���م نحو حل م�س���كالتهم �لناجتة عن �لطالق 
���ا تدعي���م ثق���ة �لطفل يف نف�س���ه وقدر�ت���ه و�إمكانات���ه من خالل  ب���ني �لو�لدي���ن، و�أي�سً
�لع���الج بالرتكي���ز عل���ى �مله���ام . تكونت عينة �لدر��س���ة م���ن 30 طفاًل وزع���ت على �أربع 
جمموع���ات ع�س���و�ئية، مت �ختياره���م م���ن مد�ر�س مدين���ة بنها، ت���رت�وح �أعمارهم من          
) 12 – 17( �سنة، متثلت �أدو�ت �لدر��س�ة يف مقي�ا�س تقدي�ر �ل�ذ�ت و�ملقابالت �لفردي�ة 
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مع �حلالت و�جلل�س���ات �ل�س���ري�ة بح�س���ور �لأم، و��س���تغرقت م���دة �لربنامج �لعالجي 
ثالث���ة �س���هور . �أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �إىل وجود عالق���ة �إيجابية د�لة �إح�س���ائًيا بني 
ممار�س���ة �لع���الج بالرتكي���ز على �ملهام مع �لأبناء من �جلن�س���ني بالأ�س���ر �ملطلقة وبني 
حت�س���ني تقدي���ر �ل���ذ�ت لديهم وثقته���م باأنف�س���هم ومل توجد ف���روق ذ�ت دللة بتاأثري 
�جلن����س يف قيم���ة �لتغ���ري�ت بحالت �ملجموعت���ني �لتجريبيتني ب�س���اأن تقدي���ر �لذ�ت، 
وكانت �لإناث �أكرث تاأثًر� بالطالق طبًقا لدرجاتهن يف �لقيا�س �لقبلي لتقدير �لذ�ت 
ا  مقارنة بالبنني �لذين �أ�ِسارت درجاتهم �إىل �رتفاع متو�سط تقديرهم لذ�تهم، و�أي�سً
�أظهرت �أن �لبنني �أكرث ��س���تجابة لتنفيذ �ملهام من �لإناث، و�أو�س���حت فعالية �لتدخل 
�ملهني يف خدمة �لفرد بالعالج باملهمة �ملحددة يف �لتاأثري �لإيجابي نحو زيادة �لقدرة 

على �لتعامل مع �مل�سكالت �ل�سلوكية و�لجتماعية .

�أما در��سة (Majumdar et al., 1995) فقد هدفت �إىل زيادة �لثقة بالنف�س 
وتخفي���ف �لعزلة �لجتماعية لدى جمموعة من �لأفر�د �ملهاجرين �إىل جنوب �س���رق 
�آ�س���يا، وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن) 27( ف���رًد� من منطق���ة هاملت���ون مهاجرين من 
فيتنام منذ خم�س �س���نو�ت، متثلت �أدو�ت �لدر��س���ة يف ��ستمارتني لال�ستبيان �إحد�هما 
���ا بالرعاية �ل�س���حية و�لأخرى بال�س���عادة و�لثقة بالنف�س، و�س���حيفة �أ�س���بوعية  خا�سً
لت�س���جيل م���دى تق���دم �لأف���ر�د و�أ�س���ارت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل، �س���هولة �حل�س���ول على 
�لرعاي���ة �ل�س���حية و�لتعليمية وذل���ك بعد �لتعر�س للرب�م���ج �لتعليمية، �أهمية تكيف 
�لأف���ر�د للع���اد�ت و�لتقاليد و�لثقافة وهذ� بدوره يوؤدي �إىل �ل�س���عادة و�لثقة بالنف�س، 
وجود �رتباط عاٍل بني �لعزل�ة �لجتماعي�ة و�س����وء �لرعاي�ة �ل�س���حي�ة وكل م�ن �لثقة 
بالنف�س و�ل�سعادة، �أهمي�ة �لربنامج �لتعليمي �لثقاف�ي لتوجي�ه �ل�ذ�ت و�لعتم�اد على 
�أنف�س���هم ف�ي �لتكيف مع �لآخرين، �أو�س���حت �لدر��س���ة �أن 37% من �لذكور، �ملتزوجني 
73 % و�أ�س���حاب �لدخل �ملنخف�س حتت 500 دولر �س���هرًيا، 65% و�لذين هم من �أ�س���ل 

�سيني حو�يل 26 % قد ح�سلو� على تعليم �بتد�ئي . 

و��س���تهدفت در��س���ة من�س���ور )2001( �إع���د�د برناجًم���ا للتدري���ب عل���ى بع����س 
�ملهار�ت �لجتماعية يف تنمية �لثقة بالنف�س لدى �لأطفال �ملكفوفني مبرحلة ما قبل 
�ملدر�س���ة تكونت عينة �لدر��س���ة من )12( طفاًل كفيًفا متثلت �أدو�ت �لدر��سة يف قائمة 
�مله���ار�ت �لجتماعي���ة، ومقيا����س �لثق���ة بالنف����س، وبرنام���ج �ل�س���يكودر�ما، و�لأ�س���لوب 
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�لإح�س���ائي �مل�س���تخدم يف ه���ذه �لدر��س���ة عب���ارة ع���ن �ختب���ار ويلكك�س���ون و�ختبار مان 
ويتني �أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �إىل ما يلي، وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي 
رت���ب �لقيا����س �لقبل���ي و�لبع���دي يف مقيا����س �مله���ار�ت �لجتماعي���ة – ومقيا����س �لثقة 
���ا وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا  بالنف����س للمجموع���ة �لتجريبية ل�س���الح �لبعدي، و�أي�سً
ب���ني متو�س���طي رتب �لقيا�س �لبعدي لقائمة تقدير �مله���ار�ت �لجتماعية – ومقيا�س 
�لثق���ة بالنف����س ل���دى �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة ل�س���الح �لتجريبي���ة، بينما 
مل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني متو�س���ط رتب �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة ومقيا����س �لثق���ة بالنف����س يف كل م���ن �لقيا�س �لبع���دي و�لتتابع���ي، �لثقة 

بالنف�س ومالحظة مهار�ت �لأمان.

و��س���تهدفت در��س���ة �س���رف )2001( �لتع���رف عل���ى �مله���ار�ت �لأماني���ة �لالزم���ة 
للتالمي���ذ �ملعاق���ني عقلًي���ا، و�لتغل���ب على تدين م�س���توى ه���وؤلء �لتالمي���ذ يف �لوعي 
الية بع�س  �لأماين ومهار�ت �لأمان و�لثقة بالنف�س عن طريق �لتدريب على مدى فعَّ
�ملعاجل���ات �لتعليمي���ة “ تدري���ب متي���زي ومنذجة ومعت���ادة “ يف عالج هذ� �ل�س���عف . 
وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن “ 15” طالًب���ا بال�س���ف �لثال���ث “ �إع���د�د مهن���ي “ م���ن 
مدر�س���تي �س���مادون و�أ�س���مون للرتبي���ة �لفكري���ة مت تق�س���يمهم �إىل ث���الث جمموع���ات 
جتريبية متثلت �أدو�ت �لدر��س���ة يف “ مقيا�س �لوعي بالأمان ومقيا�س �لثقة بالنف�س 
وبطريق���ة مالحظة �س���لوكيات �لثقة بالنف�س و مالحظة مه���ار�ت �لأمان “ و�ملعاجلة 
�لتجريبية، �أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل، وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى 
) 0.05( بني متو�س���طات ك�سب تالميذ �ملجموعتني �لتجريبيتني يف �لختبار �لبعدي 
للوع���ي �لأم���اين، و�لثقة بالنف����س لدى �لتالميذ �ملعاقني بال�س���ف �لثال���ث �لإعد�دي 
�ملهني مبد�ر�س �لرتبية �لفكرية، كما وجدت فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى 
) 0.05( �س���ن متو�س���طات درجات ك�س���ب تالمي���ذ �ملجموع���ة �لأوىل، تالميذ �ملجموعة 
�لثانية ل�سالح �ملجموعة �لتي در�ست بطريقة �لتدريب �لتمييزي يف �لختبار �لبعدي 

للوعي �لأماين بالنف�س و�سلوكيات �لثقة بالنف�س.

و��س���تهدفت در��س���ة (Miller et al., 2004)  معرف���ة �أث���ر برنامج لالأنظمة 
“  لتح�سني �ل�ستجابة  �ملتعددة “ �لأمن �لعام يف در��سة �ملر�جع �لطبية و�لثقة بالنف�س 
�لطبية للم�س���تجيبني لالأفعال �ل�س���اقة “ �ل�س���عبة “. تكونت عينة �لدر��س���ة من 190 
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معلًم���ا خ���الل �س���بع دور�ت منه���م 113 معلًما �أكمل���و� �لربنامج و 87 معلًم���ا مل يكملو� 
�لربنام���ج . ومتثل���ت �أدو�ت �لدر��س���ة يف ��س���تبانة لالأمن �لعام و �ملر�جع���ة �لطبية مع 
د للمحتاجني لال�س���تجابة معرفًي���ا “ كيميائًيا “  بع����س �ملتخ�س�س���ني، �لربنام���ج �ملعَّ
���ا  وبيولوجيا و �إ�س���عاعًيا و �أجهزة قابلة لالنفجار “ وذلك ملدة 16 �س���اعة يومًيا و�أي�سً
مهارًي���ا م���ن خالل �ملركز �ملهاري و�لتقليد كتقدير �لأد�ء وذلك ملدة 44 دقيقة �أ�س���ارت 
نتائج �لدر��س���ة �إىل، �أهمية حت�سني وتطوير �لأدو�ت و�ملقايي�س �خلا�سة بقيا�س �لثقة 
بالنف�س لدى �مل�ساركني قبل وبعد �لأد�ء يف �جلل�سات للمو�سوعات �ملعرفية “ �لوقاية 
�لعام���ة وتطه���ري �ملج���ال و�لعم���ال م���ن �لتل���وث و�لعناي���ة �لطبي���ة �لالزم���ة و�لقيادة 
�لد�خلي���ة “، زي���ادة �لثق���ة بالنف����س ل���دى 98% من �مل�س���اركني يف �لدر��س���ة حيث كانت 
قيمة ) ت ( قبل �لربنامج 27.9 وبعد �لربنامج 44 وت�س���بح قيمة )ت( د�لة �إح�س���ائًيا 
عند م�س���توى 0.01 يف �أد�ئهم لكل �ملو�س���وعات �لعامة، كما بينت �لنتائج �أن �ل�ستجابة 
لأ�س���ئلة تقدي���ر �ل���ذ�ت دلت عل���ى �أن �مل�س���اركني بعد �نته���اء �لربنامج كان���و� �أكرث ثقة 

باأنف�سهم ويف قدرتهم على �ل�ستجابة لالأعمال �ل�سعبة. 

بع����س  �أث���ر  عل���ى  �لوق���وف  �إىل  هدف���ت  فق���د   )2005( دروي����س  در��س���ة  �أم���ا 
��س���رت�تيجيات �لتعلم �لن�س���ط يف �لثق���ة بالنف�س و�مل�س���ئولية �لجتماعية لدى طالب 
�ملرحل���ة �لثانوي���ة . تكون���ت عين���ة �لدر��س���ة من )98( طالًب���ا من طالب �ل�س���ف �لأول 
�لثانوي ومت ��ستبعاد �ستة طالب نتيجة تخلفهم عن ح�سور �أغلب �جلل�سات وبالتايل 
�أ�س���بحت �لعين���ة )92( طالًب���ا مت توزيعه���م كالآتي )32( طالًبا يف �إج���ر�ء �ملجادلة و32 
طالًبا يف �إجر�ء ) فكر – ز�وج – �س���ارك (، 28 طالًبا يف �لتعلم �لفردي . متثلت �أدو�ت 
�لدر��س���ة يف “ مقيا����س �لثق���ة بالنف�س لط���الب �ملرحل���ة �لثانوية ومقيا�س �مل�س���ئولية 
�لجتماعي���ة �إع���د�د �س���يد عثمان، و�جلل�س���ات �ملقرتحة، و�أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �إىل، 
تف���وق ��س���رت�تيجيتي ) فك���ر – ز�وج – �س���ارك (، و�ملجادل���ة عل���ى �لتعل���م �لف���ردي يف 
بع���د �لنج���اح �لأكادميى وه���ذ� يرجع �إىل تب���ادل �خلرب�ت و�لتعبري ع���ن �لذ�ت، وجود 
ف���روق ب���ني متو�س���ط درج���ات �لط���الب يف �إج���ر�ء �لتعلم �لف���ردي يف بعد �لق���درة على 
مو�جهة �ل�س���عاب  وبعد �لتفاعل وبعد �لت�س���ور للذ�ت، �لتدريب على ��س���رت�تيجيتي 
�لتعل���م �لن�س���ط و�ملجادل���ة ) فك���ر – ز�وج – �س���ارك ( �أدى �إىل حت�س���ن �لثق���ة بالنف�س 
لدى �لطالب لأن كل من �ل�سرت�تيجيتني بينهما خ�سائ�س م�سرتكة مثل �لتعلم ذي 
�ملعنى، حت�سني �جتاهات �لطالب نحو �ملادة، و�لع�سو يف �جلماعة �لتعاونية مدرك �أن 
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بقية �لأع�س���اء يعرفونه ب�س���كل �سحيح ويحبونه لأنه �أ�سهم يف جناح ذ�ته وجمموعته 
ولدي���ه �لفر�س���ة لإلقاء �لأ�س���ئلة و�لتعب���ري عن �ل���ذ�ت وتقدير �لذ�ت وبالت���ايل تزد�د 

�لعالقات �لإيجابية و�لد�فعية و�لثقة بالنف�س نحو �لعمل و�لجتهاد. 

و��س���تهدفت در��س���ة عالم ) 2007( معرفة �أثر ��ستخد�م ��سرت�تيجيتني للتعلم 
�لن�سط يف �لثقة بالنف�س و�لتح�سيل �لنحوي عند طالبات �ملرحلة �لثانوية �لأزهرية. 
تكونت عينة �لدر��س���ة من )64( طالبة “ 32 طالبة ل�س���رت�تيجية �ملناظرة �لتعاونية، 
)32( طالبة لإجر�ء ��س���رت�تيجية ) فكر – ز�وج – �س���ارك(، متثلت �أدو�ت �لدر��سة يف 
مقيا����س �لثقة بالنف�س لطالبات �ملرحلة �لثانوية و�ختبار �لقو�عد �لنحوية ومقيا�س 
�لتثبت من فعالية �لتدريب على �ل�سرت�تيجيتني، و�أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل، وجود 
ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني متو�س���ط درجات �لتلميذ�ت يف �إج���ر�ء فكر – ز�وج – 
�س���ارك للتطبي���ق �لقبلي / �لبع���دي ملقيا�س �لثق���ة بالنف�س ل�س���الح �لتطبيق �لبعدي، 
كم���ا وجدت فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���ط درج���ات �لتلميذ�ت يف �إج���ر�ء �ملناظرة 
�لتعاوني���ة يف �لتطبي���ق �لقبل���ي / �لبع���دي ملقيا����س �لثق���ة بالنف����س ل�س���الح �لتطبي���ق 
�لبعدي، كذلك وجدت فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���ط درجات �لتلميذ�ت يف �إجر�ء 
��سرت�تيجية )فكر – ز�وج – �سارك ( للتح�سيل �لنح�وي للتطبي�ق �لقبل�ي / �لبعدي 
ل�س���ال�ح �لتطبيق �لبعدي، بينما مل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���ط درجات 
�لتلميذ�ت لإجر�ء �ملناظرة �لتعاونية و��س���رت�تيجية ) فكر – ز�وج – �سارك ( ملقيا�س 

�لثقة بالنف�س و�لتح�سيل �لنحوي . 

تاأث���ري  عل���ى  �لتع���رف   (Rollins, Lisa, 2007) در��س���ة  ��س���تهدفت  كم���ا 
�لإدماج �لكامل لالأطفال وهذه �لدر��س���ة �س���به جتريبية، وتكونت عينة �لدر��س���ة من 
جمموعت���ني م���ن �لأطفال كل جمموعة تاألفت من )5 م�س���اركني( ومت جمع �لبيانات 
مل���دة )6 �أ�س���ابيع( ومت عم���ل �متحان���ات يف كاف���ة �ملنطق���ة للتمييز بني �لإدم���اج �لكامل 
لالأطفال ذوى �س���عوبات �لتعلم و�لعاديني  وبني �لعزل يف غرفة و�س���ملت �لمتحانات 
 (SSCS) معرفة �لقر�ءة و�لكتابة و�لريا�سيات(، وكانت �أدو�ت �لدر��سة هي مقيا�س(
لقيا����س �لثق���ة بالنف����س، و�ختب���ار )T( ملعرف���ة دلل���ة �لفروق ب���ني �ملتو�س���طات وذلك 
لتقدي���ر �لخت���الف ب���ني �لعينت���ني، �س���اعد ذل���ك معرف���ة م���دى ثق���ة ه���وؤلء �لأطفال 
باأنف�س���هم يف �ملج���الت �لآتية )�ل�سخ�س���ي، �لأكادميي، و�لجتماع���ي(، و�أظهرت نتائج 
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�لدر��سة �أن هناك �ختالف هام بني �لأكادمييني يف مفهوم �لذ�ت، و�ن �لأطفال �لذين 
مت عزلهم �ظهرو� نتائج �أف�سل من �للذين مت دجمهم.

ثانيا: درا�سات تناولت التلعثم لدى الأطفال:
��ستهدفت در��سة (Glumbikj and Bozhinovikj, 2005) �لتعرف على 
�لخت���الف يف �لطالق���ة �للفظية �لدللية بني �لأطفال �حادى �للغة و�لأطفال ثنائي 
�للغ���ة، وتكونت عينة �لدر��س���ة م���ن )90( من �لأطفال �أحادي وثنائ���ي �للغة، تر�وحت 
�عمارهم �لزمنية ما بني )12-15( �سنة، �أفادت نتائج �لدر��سة عن �سعف �أد�ء �لأطفال 

ثنائي �للغة على مقيا�س �لتلعثم مقارنة باأد�ء �لأطفال �أحادي �للغة.
بينما ��ستهدفت در��سة (Jang, 2008) �لتعرف على �لتاأثري �ملبا�سر لتدريب 
�لو�لدي���ن عل���ى برنام���ج Lidcombe program يف خف�س �لتلعث���م لدى �أطفالهم، 
وطبق���ت �لدر��س���ة عل���ى عين���ة قو�مه���ا)3( �أطف���ال بعم���ر م���ا قبل �ملدر�س���ة، و�أ�س���فرت 
�لنتائ���ج ع���ن �نخفا�س �لتلعثم لدى �أفر�د �لعينة �إىل ن�س���بة 3%، و�أن تدريب �لو�لدين 

وم�ساركتهم يف �لربنامج يزيد من فعاليته يف مقابل عدم تدريبهم.

فيما ��س���تهدفت در��سة ك�س���ناوي )2009( �لتعرف على فعالية برنامج �إر�سادي 
للح���د م���ن �لتلعث���م، وطبقت عل���ى عينة بلغ قو�مه���ا )10 ( من �لتالمي���ذ و�لتلميذ�ت 
�لذي���ن يعان���ون من �لتلعث���م )7 �إناث و 3 ذك���ور)، تر�وحت �أعمارهم بني)8-13(�س���نة، 
طبق عليهم برنامج  (Easy does it ) وهو ي�ستخدم �لكالم �ل�سهل �لبطيء لتعديل 
�لتلعث���م، ومقيا�س �س���دة �لتلعثم لريلي، و�أ�س���فرت �لنتائج ع���ن �نخفا�س معدل تكر�ر 
�لتلعث���م، وط���ول فرتة �لتلعثم، و�ل�س���لوكيات �مل�س���احبة له���ا لدى عينة �لدر��س���ة بعد 

تطبيق �لربنامج مقارنة مبا قبله.

�أما در��سة (Park,2009) فقد ��ستهدفت �لتعرف على تاأثري �لتغذية �لر�جعة 
�ملعدل���ة على معدل تكر�ر �لتلعثم و�ل�س���لوكيات �مل�س���احبة له���ا، وطبقت على عينة بلغ 
قو�مه���ا)8( �أف���ر�د ممن يعان���ون من �لتلعث���م، تر�وحت �أعمارهم ب���ني  )19-62(عاًما، 
مبتو�س���ط عم���ري قدره)23(عاًم���ا، مت �إخ�س���اعهم لربنام���ج تغذي���ة �س���معية �لر�جعة 
معدلة،حيث طلب منهم قر�ءة )420( جملة معرو�س���ة �أمامهم على �سا�س���ة �حلا�سوب 
ق���ر�ءة جهري���ة، مع ح�س���ولهم على �أمناط خمتلفة من �لتغذية �لر�جعة �ل�س���معية ملا 
يقرءونه، متثلت يف: �س���ماع �جلمل كما هي،�س���ماع �جلمل متاأخرة عن قر�ءتها، �س���ماع 
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�جلم���ل مع تعديل ترددها، �س���ماع �جلمل ب�س���كل ك���ور�يل منغم، و�أ�س���فرت �لنتائج عن 
فعالي���ة �لتغذي���ة �لر�جع���ة �ل�س���معية �ملعدل���ة فى خف�س درج���ة �لتلعث���م، و�أن �لتعديل 

�لكور�يل كان �أف�سلها.

(Pollard et al.,2009) �لتع���رف عل���ى فعالي���ة  بينم���ا ��س���تهدفت در��س���ة 
برنامج �لكالم �ل�سهل  SpeechEasyفى عالج  �لتلعثم، وطبقت �لدر��سة على عينة 
بل���غ قو�مها)11( من �لر��س���دين )6ذكور، 5 �إناث( مم���ن يعانون من �لتلعثم، تر�وحت 
تعري�س���هم  مت  قدره)34.2(عاًم���ا،  عم���ري  مبتو�س���ط  بني)18-62(عاًم���ا  �أعماره���م 
لربنام���ج �ل���كالم �ل�س���هل، و�ل���ذي قدم له���م فردًيا م���ن خالل جهاز حا�س���وب حممول

Laptop، و�أ�س���ارت �لنتائج عن �نخفا�س درجة �لتلعثم لديهم بعد �لربنامج مقارنة 
مبا قبله.

فيما ��س���تهدفت در��س���ة (Tiller, 2009) �لتعرف على فعالية برنامج لك�سف 
�ل���ذ�ت يف ع���الج �لتلعث���م، وطبقت على عين���ة قو�مها)20( طالًبا م���ن طالب �جلامعة 
ممن يعانون من �لتلعثم، تعر�س���و� لربنامج لك�س���ف �لذ�ت لتعديل �إدر�كهم مل�سكلتهم 
وزيادة وعيهم مبا ي�س���در عنهم من �س���لوك كالمي، وما ي�ساحبه من �أفكار وم�ساعر، 
وم���ا ي�س���تخدمونه م���ن و�س���ائل للتغل���ب عل���ى �لتلعث���م، و�أ�س���فرت �لنتائج ع���ن فعالية 

�إ�سرت�تيجية ك�سف �لذ�ت يف عالج �لتلعثم لدى عينة �لدر��سة.

يف حني ��ستهدفت در��سة (Tiling,2011) �لتعرف على تاأثري تطويل �لكالم، 
و�س���لوك جتن���ب �ل���كالم �للفظي على �إدر�ك �مل�س���تمعني للتلعثم، طبقت �لدر��س���ة على 
)115( من �مل�س���تمعني، �س���اهدو� عينات بالفيديو لكالم �لأفر�د �ملتلعثمني با�س���تخد�م 
�أ�س���لوبني، �لأول: �لتجن���ب: وه���و يت�س���من جتن���ب �لكلمات �لت���ي بها تاأت���اأة، ومر�جعة 
�لكلمات وت�س���حيحها و�إقحام كلمات وهمهمات، و�لثاين: �لتطويل �ملتعلم يف ت�س���كيل 
�لطالقة، و�أ�سارت �لنتائج �أن ��ستخد�م �لتطويل يقلل من �لتلعثم ويزيد من طالقة 
�لفرد ويقلل من �إدر�ك �مل�س���تمعني له على �نه متلعثم بدرجة �أف�س���ل مقارنة باأ�سلوب 

�لتجنب �للفظي.
(Watanabe and Kenjo,2015) خف����س �س���دة  كم���ا ��س���تهدفت در��س���ة 
�لتلعث���م ل���دى �لأطف���ال �لذي���ن يعان���ون م���ن ��س���طر�بات �ل���كالم و�للغ���ة �مللتحق���ني 
باملد�ر����س �لبتد�ئية باليابان، تكونت عينة �لدر��س���ة م���ن طفلني يعانون من �لتلعثم، 
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يبلغ عمر �لطفل �لول 9.7�س���نة بينما يبلغ عم �لطفل �لآخر )5.10( �س���نة، و�أ�س���ارت 
نتائج �لدر��س���ة �إىل خف�س حدة �لتلعثم لدى عينة �لدر��س���ة وحت�س���ن �للغة ومهار�ت 

�لقر�ءة مما يدل ذلك على كفاءة وفعالية �لعالج باللعب يف جل�سات �لربنامج. 

فرو�ص البحث:   
يف �سوء �لأطر �لنظرية و�لدر��سات �ل�سابقة مت �سياغة فرو�س �لبحث �حلايل 

على �لنحو �لتايل:
توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطى رتب �لقيا�س �لقبلى و�لبعدى 1 ))

ملقيا�س �لثقة بالنف�س لدى �ملجموعة �لتجريبية.
توجد ذ�ت دللة �إح�س���ائية فروق بني متو�س���طى رتب �لقيا�س �لبعدى ملقيا�س 1 ))

�لثقة بالنف�س لدى كل من �ملجموعة �لتجريبية و�ل�سابطة.
لتوجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طى رتب �ملجموعة �لتجريبية 1 ))

ف���ى �لثق���ة بالنف�س فى كل م���ن �لقيا�س �لبعدى بعد �نتهاء �لربنامج مبا�س���رة 
و�لقيا�س �لتتبعى بعد مرور �سهرين من �نتهاء �لربنامج.                   

توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطى رتب �لقيا�س �لقبلى و�لبعدى 1 ))
ملقيا�س �لتلعثم لدى �ملجموعة �لتجريبية.

توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طى رتب �لقيا�س �لبعدى ملقيا�س 1 ))
�لتلعثم لدى كل من �ملجموعة �لتجريبية و�ل�سابطة.

ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طى رتب �ملجموعة �لتجريبية 1 ))
فى �لتلعثم فى كل من �لقيا�س �لبعدى بعد �نتهاء �لربنامج مبا�سرة و�لقيا�س 

�لتتبعى بعد مرور �سهرين من �نتهاء �لربنامج.

اإجراءات البحث:
اأولً: منهج البحث:           

يعتم���د �لبحث �حلايل على �ملنهج �لتجريبي باعتبارها جتربة هدفها �لتعرف 
عل���ى فعالي���ة برنام���ج تدريب���ي با�س���تخد�م �لق�س���ة �لجتماعي���ة )كمتغ���ري م�س���تقل( 
يف تنمي���ة �لثق���ة بالنف����س وخف����س حدة �لتلعث���م لدى �لأطف���ال )كمتغري تاب���ع(، �إىل 
جانب ��س���تخد�م �لت�س���ميم �لتجريبي �ملختلط، �لذي يجمع بني �لت�سميم �لتجريبي 
ذي �ملجموعت���ني �ملتكافئت���ني )�لتجريبي���ة – �ل�س���ابطة( للوقوف عل���ى �أثر �لربنامج 
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)�لقيا�س �لبعدى( يف �ملتغري �لتابع حمل �لدر��سة، و�لت�سميم ذي �ملجموعة �لو�حدة 
للوقوف على ��ستمر�رية �أثر �لربنامج بعد فرتة �ملتابعة )�لقيا�س �لتتبعى(.

ثانًيا: عينة البحث:
تكون���ت عينة �لدر��س���ة م���ن )20( تلميذة ممن تعانني م���ن �نخفا�س فى �لثقة 
بالنف����س و�رتف���اع فى ��س���طر�ب �لتلعث���م باملد�ر�س �لبتد�ئية مبدينة �لح�س���اء، ممن 
تر�وحت �أعمارهن بني )9-12( عاًما، مت تق�سيمهن �إىل جمموعتني: �لأوىل جتريبية 
قو�مها )10( تلميذ�ت، و�لثانية �سابطة قو�مها )10( تلميذ�ت وروعي توفر �ل�سروط 

�لتالية يف عينة �لبحث: 
•  خلو �لطفلة من �أية �إعاقات �أخرى.	
•   �نخفا�س درجة �لثقة بالنف�س و�رتفاع �سدة �لتلعثم لديهم.	

ومت �لعتم���اد يف ذل���ك على ملف���ات �لتلميذ�ت باملدر�س���ة ومالحظات �ملعلمات. 
وقام���ت �لباحثة باإيجاد �لتكافوؤ بني جمموعت���ي �لبحث يف متغري�ت )�لعمر �لزمني، 

و�لذكاء، ودرجة �لثقة بالنف�س و�سدة �لتلعثم(، و�جلدول )1( يو�سح ذلك.
جدول )1(

نتائج اختبار مان – ويتني    Mann-Whitney (U)للتكافوؤ بني رتب درجات جمموعتي 
الدرا�سة ودللتها يف العمر الزمني, معامل الذكاء, الثقة بالنف�س, و�سدة التلعثم. 

�ملتغ��ري�ت

�لتجريبية 
) ن= 10 (

�ل�سابطة 
UZ) ن=  10( متو�سط 

�لرتب
جمموع 

�لرتب
متو�سط 

�لرتب
جمموع 

�لرتب
-9.1591.5011.85118.5036.501.027�لعمر �لزمنى
-8.4584.5012.55125.5029.501.554معامل �لذكاء

-10.40104.0010.60106.0049.000.077�لتلعثم

�س
لنف

ة با
لثق

�

-10.30103.0010.70107.0048.000.158تقبل نقد �لآخرين
-9.7097.0011.30113.0042.000.628�إيجابية �لذ�ت �لأكادميية

�لن�ساط �لأكادميي يف 
-10.95109.5010.05100.5045.500.351�ملو�قف �لتعليمية

-8.9089.0012.10121.0034.001.266�لتفاعل �لجتماعي
-9.0090.0012.00120.0035.001.155�لدرجة �لكلية
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يت�س���ح م���ن خ���الل �جل���دول )1( وج���ود تكاف���وؤ ب���ني �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة 
و�ل�س���ابطة يف �لعم���ر �لزمن���ي، و�ل���ذكاء، و�لثق���ة بالنف�س و�س���دة �لتلعث���م، فلم توجد 

فروق د�لة �إح�سائًيا بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة.

ثالثا : اأدوات البحث:
��ستملت �أدو�ت �لبحث �حلايل على ما يلي:  

)- مقيا�س الثقة بالنف�س 	اإعداد: الباحثةأ
م���ن خ���الل �لط���الع عل���ى مقيا����س �لثق���ة بالنف����س �إعد�د �أب���و ع���الم )1978(، 
ومقيا����س �لثقة بالنف�س �إعد�د �س���روجرChrouger  ترجم���ه �إىل �للغة �لعربية عبد 
�هلل )1997(، ومقيا����س �لثق���ة بالنف����س �ل���ذي �أع���ده �لدي���ب وبا�س���ا )2001، ����س ����س. 
 ،( Xie, 2001, pp.197 - 199)  191-192(، ومقيا����س �لثق���ة بالنف�س �ل���ذي �أعده
ومقيا����س �لثق���ة بالنف�س �لفرعي ملارج���و ( Margo, 2002,  pp.8 -12)، ومقيا�س 
�لثق���ة بالنف����س �إع���د�د ع���الم )2007(  ويب���دو مما �س���بق �أن جمي���ع �ملقايي�س �ل�س���ابقة 
طبق���ت عل���ى طالب يف مر�ح���ل خمتلفة؛ ولأن حمور �لبحث �حل���ايل تالميذ �ملرحلة 

�لبتد�ئية؛ لذ� كانت �أهمية �إعد�د مقيا�س �لثقة بالنف�س.

و��ستفادت �لباحثة من هذه �ملقايي�س يف كيفية �سياغة عبار�ت �ملقيا�س �حلايل 
ويف كيفية �ختيار �لعبار�ت وت�س���ميم �أبعاد �ملقيا�س وح�س���اب �ل�سدق و�لثبات وطريقة 

�لت�سحيح

وبن���اء على ذلك مت �س���ياغة بن���ود هذ� �ملقيا�س يف �س���ورته �لأولية موزعة على 
�أربعة �أبعاد وهي �لأكرث تكر�ًر� من �لدر��سات �لأبحاث �ل�سابقة على �لنحو �لتايل:تقبل 
نقد �لآخرين، و�إيجابية �لذ�ت �لأكادميية، و�لن�ساط �لأكادميي يف �ملو�قف �لتعليمية، 

و�لتفاعل �لجتماعي

هدف املقيا�س:
يهدف �ملقيا�س �إىل قيا�س �أبعاد �لثقة بالنف�س لدى تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية
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اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س الثقة بالنف�س:
اأ-  �سدق املقيا�س:

- �س�دق املحكمني: مت عر�س �ملقيا�س على ع�س���رة من �ملحكمني و�ملتخ�س�سني 
يف علم �لنف�س و�ل�س���حة �لنف�س���ية و�لرتبية �خلا�س���ة، ومت �لأخذ باملرئيات �لتي �تفق 

عليها �ملحكمون.
- �سدق املحك )�ل�سدق �لتالزمى(: 

مت ح�ساب معامل �لرتباط بطريقة بري�سون )Pearson( بني درجات �لعينة 
�ل�س���تطالعية(على �ملقيا����س �حل���اىل )�إعد�د �لباحثة( ودرجاتهم عل���ى مقيا�س �لثقة 
بالنف����س �إع���د�د/ �لزم���ازي )2012( كمح���ك خارج���ي وكان���ت قيمة معام���ل �لرتباط 

)0.58( وهى د�لة عند م�ستوى )0.01( مما يدل على �سدق �ملقيا�س �حلاىل.
- �ت�ساق �ملفرد�ت مع �لدرجة �لكلية لالأبعاد:

وذلك من خالل درجات عينة �لتقنني )�ل�ستطالعية( باإيجاد معامل �رتباط 
بري�س���ون )Pearson( ب���ني درج���ات كل مفردة و�لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا�س و�جلدول 

�لتاىل يو�سح ذلك
جدول )2(

معامالت الرتباط بني درجات كل مفردة والدرجة الكلية ملقيا�س الثقة بالنف�س

�إيجابية �لذ�ت تقبل نقد �لآخرين
�لأكادميية

�لن�ساط �لأكادميي 
�لتفاعل �لجتماعييف �ملو�قف �لتعليمية

رقم 
�لعبارة

معامل 
�لرتباط

رقم 
�لعبارة

معامل 
�لرتباط

رقم 
�لعبارة

معامل 
�لرتباط

رقم 
�لعبارة

معامل 
�لرتباط

1**0.4261*0.3411*0.3071**0.562
2*0.3272**0.5442**0.3662**0.436
3**0.4863**0.4713**0.5263**0.372
4**0.5014*0.3424**0.5684**0.553
5**0.4305**0.6275*0.2865**0.631
6**0.3776**0.4466**0.5016**0.505
7*0.2967*0.3607**0.5017**0.542
8*0.3408**0.6388**0.5488**0.542
9**0.564

10**0.472
** م�ستوى �لدللة 0.01 * م�ستوى �لدللة 0.05     
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يت�س���ح م���ن ج���دول )2( �أنَّ جميع مف���رد�ت مقيا����س �لثقة بالنف����س معامالت 
ا، �أى �أنَّها �سادقة. �رتباطها موجبة ود�لة �إح�سائيًّ

ب - ثبات املقيا�س:
- طريقة اإعادة تطبيق الختبار:

ومتَّ ذل���ك بح�س���اب ثب���ات مقيا����س �لثق���ة بالنف����س م���ن خ���الل �إع���ادة تطبي���ق 
�لختب���ار بفا�س���ل زمن���ى ق���دره �أ�س���بوعني وذل���ك عل���ى �لعين���ة �ل�س���تطالعية، ومت 
��س���تخر�ج معامالت �لرتباط بني درجات �أطفال �لعينة با�س���تخد�م معامل بري�س���ون 
(Pearson)، وكانت جميع معامالت �لرتباط لأبعاد �لختبار د�لة عند )0.01( مما 
ة حتت  ي�سري �إىل �أنَّ �لختبار يعطى نف�س �لنتائج تقريًبا �إذ� ما ��ستخدم �أكرث من مرَّ

ظروف مماثلة وبيان ذلك فى �جلدول �لتاىل:

جدول )3( 
يو�سح نتائج الثبات بطريقة اإعادة الختبار

معامل �لرتباط بني �ملتغري�ت
�لتطبيقني �لأول و�لثانى

م�ستوى 
�لدللة

0.6510.01تقبل نقد �لآخرين
0.7660.01�إيجابية �لذ�ت �لأكادميية

0.7230.01�لن�ساط �لأكادميي يف �ملو�قف �لتعليمية
0.7540.01�لتفاعل �لجتماعي

0.7810.01�لدرجة �لكلية

ا ب���ني  يت�س���ح م���ن خ���الل ج���دول )3( وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة د�ل���ة �إح�س���ائيًّ
�لتطبي���ق �لأول و�لتطبي���ق �لثانى لأبعاد مقيا�س �لثقة بالنف�س، و�لدرجة �لكلية، مما 
يدل على ثبات �ملقيا�س، ويوؤكد ذلك �س���الحية مقيا�س �لثقة بالنف�س لقيا�س �ل�س���مة 

�لتى ُو�سع من �أجلها. 

- طريقة معامل األفا � كرونباخ: 
متَّ ح�س���اب معام���ل �لثب���ات ملقيا����س �لثق���ة بالنف����س با�س���تخد�م معام���ل �ألفا – 
كرونب���اخ لدر��س���ة �لت�س���اق �لد�خلى لأبعاد �ملقيا����س لعينة �لأطفال وكان���ت كل �لقيم 
مرتفع���ة ود�ل���ة عند )0.01( وهذ� يدل على �أنَّ قيمت���ه مرتفعة، ويتمتع بدرجة عالية 

من �لثبات، وبيان ذلك فى �جلدول �لتاىل:
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جدول )4(
معامالت ثبات مقيا�س الثقة بالنف�س با�ستخدام معامل األفا – كرونباخ

معامل �ألفا – كرونباخ�أبعاد مقيا�س �لثقة بالنف�سم
0.725تقبل نقد �لآخرين1
0.725�إيجابية �لذ�ت �لأكادميية2
0.745�لن�ساط �لأكادميي يف �ملو�قف �لتعليمية3
0.739�لتفاعل �لجتماعي4
0.758�لدرجة �لكلية5

 � يت�س���ح من خالل جدول )4( �أنَّ معامالت �لثبات مرتفعة، مما يعطى موؤ�سرًّ
جيًد� لثبات �ملقيا�س، وبناء عليه ميكن �لعمل به0

- طريقة التجزئة الن�سفية:
قامت �لباحثة بتطبيق مقيا�س �لثقة بالنف�س على �لعينة �ل�ستطالعية �لتى 
��س���تملت )50( طفال وطفلة، ثم مت ت�س���حيح �ملقيا�س، ثم جتزئته �إىل ق�سمني، �لق�سم 
�لأول ��س���تمل عل���ى على �ملفرد�ت �لفردي���ة، و�لثانى على �ملفرد�ت �لزوجية، وذلك لكل 
طف���ل عل���ى حدة، ثمَّ مت ح�س���اب معامل �لرتباط بطريقة بري�س���ون (Pearson) بني 
درج���ات �ملفحو�س���ني فى �ملف���رد�ت �لفردية، و�ملف���رد�ت �لزوجية، فكان���ت قيمة ُمعامل 
�س���بريمان – ب���ر�ون، ومعامل جتم���ان �لعامة للتجزئة �لن�س���فية مرتفعة، حيث تدل 

على �أنَّ �ملقيا�س يتمتع بدرجة عالية من �لثبات، وبيان ذلك فى �جلدول �لتاىل:   

جدول )5(
ُمعامالت ثبات مقيا�س الثقة بالنف�س بطريقة التجزئة الن�سفية

جتمان�سبريمان � بر�ون�أبعاد مقيا�س �لثقة بالنف�سم
0.8840.701تقبل نقد �لآخرين1
0.8820.720�إيجابية �لذ�ت �لأكادميية2
0.9170.770�لن�ساط �لأكادميي يف �ملو�قف �لتعليمية3
0.9540.689�لتفاعل �لجتماعي4
0.8490.708�لدرجة �لكلية5
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يت�سح من جدول )5( �أنَّ معامالت ثبات �ملقيا�س �خلا�سة بكل بعد من �أبعاده 
بطريق���ة �لتجزئة �لن�س���فية �س���بريمان � ب���ر�ون متقاربة مع مثيلته���ا طريقة جتمان، 

مما يدل على �أن �ملقيا�س يتمتع بدرجة عالية من �لثبات فى قيا�سه للثقة بالنف�س.

- طريقة الت�ساق الداخلى: 
مت ح�س���اب معامالت �لرتباط با�س���تخد�م ُمعامل بري�س���ون (Pearson) بني 
�أبع���اد مقيا����س �لثقة بالنف�س ببع�س���ها �لبع�س من ناحية، و�رتب���اط كل بعد بالدرجة 

�لكلية للمقيا�س من ناحية �أخرى، و�جلدول �لتاىل يو�سح ذلك:
جدول )6(

م�سفوفة ارتباطات مقيا�س الثقة بالنف�س
12345�أبعاد مقيا�س �لثقة بالنف�سم
�تقبل نقد �لآخرين1
�0.607**�إيجابية �لذ�ت �لأكادميية2

�لن�ساط �لأكادميي يف 3
�0.735**0.658**�ملو�قف �لتعليمية

�0.914**0.884**0.846**�لتفاعل �لجتماعي4
�0.892**0.794**0.817**0.854**�لدرجة �لكلية5

** د�ل عند م�ستوى دللة )0.01(
يت�س���ح من جدول )6( �أنَّ جميع معامالت �لرتباط د�لة عند م�س���توى دللة 

)0.01( مما يدل على متتع �ملقيا�س بالت�ساق �لد�خلى و�لثبات.
ال�سورة النهائية ملقيا�س الثقة بالنف�س: 

وهك���ذ�، مت �لتو�س���ل �إىل �ل�س���ورة �لنهائي���ة للمقيا����س، و�ل�س���احلة للتطبي���ق، 
وتت�س���من )34( مف���ردة، كل مف���ردة تت�س���من ث���الث ��س���تجابات موزع���ة عل���ى �لأبعاد 

�لأربعة على �لنحو �لتاىل: 
�لبعد �لأول: تقبل نقد �لآخرين )10( مفرد�ت. 

�لبعد �لثانى: �إيجابية �لذ�ت �لأكادميية )8( مفرد�ت. 
�لبعد �لثالث: �لن�ساط �لأكادميي يف �ملو�قف �لتعليمية )8( مفرد�ت.

�لبعد �لر�بع: �لتفاعل �لجتماعي )8( مفرد�ت. 
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وق���د قام���ت �لباحثة باإع���ادة ترتيب مف���رد�ت �ل�س���ورة �لنهائي���ة ملقيا�س �لثقة 
بالنف����س ب�س���ورة د�ئري���ة، وق���د ر�ع���ت �لباحث���ة �أل تك���ون هن���اك مفردت���ان متتاليتان 
تقي�سان نف�س �لبعد، كما متت �سياغة تعليمات �ملقيا�س، بحيث تكون �أعلى درجة كلية 
يح�سل عليها �ملفحو�س هى )102(، و�أدنى درجة هى )34(، ومتثل �لدرجات �ملرتفعة 
�أعلى م�س���توى للثقة بالنف�س فى حني متثل �لدرجات �ملنخف�س���ة م�س���توى منخف�س 

للثقة بالنف�س.
ويو�سح جدول ) 7( �أبعاد و�أرقام �ملفرد�ت �لتى تقي�سها �ل�سورة �لنهائية. 

جدول )7(
اأبعاد مقيا�س الثقة بالنف�س واملفردات التى تقي�س كل بع�د

�ملجموع�أرقام �ملفرد�ت�لبعدم
210، 6، 10، 14، 18 ،22، 26، 30، 32، 34تقبل نقد �لآخرين1
33،29،21،17،13،9،5،18�إيجابية �لذ�ت �لأكادميية2

�لن�ساط �لأكادميي يف �ملو�قف 3
31،27،23،19،15،11،7،38�لتعليمية

28،25،24،20،16،12،8،48�لتفاعل �لجتماعي4

تعليمات املقيا�س:
يج���ب عند تطبيق �ملقيا�س خلق جو م���ن �لألفة مع �لطفل، حتى ينعك�س ذلك . )

على �سدقه فى �لإجابة.
���ه لي����س هن���اك زم���ن حمدد . )  يج���ب عل���ى �لقائ���م بتطبي���ق �ملقيا����س تو�س���يح �أنَّ

لالإجابة، كما �أنَّ �لإجابة �ستحاط ب�سرية تامة.
يتم �لتطبيق بطريقة فردية، وذلك للتاأكد من عدم �لع�سو�ئية فى �لإجابة.. )
���ه كلم���ا ز�دت �لعب���ار�ت غري �ملج���اب عنها . ) يج���ب �لإجاب���ة ع���ن كل �لعب���ار�ت لأنَّ

�نخف�ست دقة �لنتائج. 

طريقة ت�سحيح املقيا�س:
حددت �لباحثة طريقة �ل�ستجابة على �ملقيا�س بالختيار من ثالث ��ستجابات 
)نع���م، �أحياًن���ا، ل( عل���ى �أن يكون تقدير �ل�س���تجابات )3، 2، 1( على �لرتتيب، وبذلك 
تك���ون �لدرج���ة �لق�س���وى )102(، كما تكون �أقل درج���ة )34(، وت���دل �لدرجة �ملرتفعة 

على �رتفاع للثقة بالنف�س، وتدل �لدرجة �ملنخف�سة على �نخفا�س للثقة بالنف�س.  
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)- مقيا�س التلعثم                      	اإعداد: الباحثةأ
�س���دة  �ختب���ار  مث���ل  �ل���كالم  ��س���طر�بات  مقايي����س  �لط���الع  خ���الل  م���ن 
و  )1999( �لرفاع���ي  تعري���ب:   Riley›s stuttering severity لريل���ي  �لتلعث���م 
 (Tiling, 2011) و،(Tiller, 2009) مت �ل�س���تفادة م���ن ه���ذه �ملقايي����س يف كيفي���ة 
�س���ياغة عب���ار�ت �ملقيا�س �حل���ايل ويف كيفية �ختي���ار �لعبار�ت وت�س���ميم �أبعاد �ملقيا�س 

وح�ساب �ل�سدق و�لثبات وطريقة �لت�سحيح
هدف املقيا�س:

يهدف �ملقيا�س �إىل قيا�س �لتلعثم لدى تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية
اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س التلعثم:

اأ-  �سدق املقيا�س:
- �س���دق �ملحكمني: مت عر�س �ملقيا�س على ع�سرة من �ملحكمني و�ملتخ�س�سني 
يف علم �لنف�س و�ل�س���حة �لنف�س���ية و�لرتبية �خلا�س���ة، ومت �لأخذ باملرئيات �لتي �تفق 

عليها �ملحكمون.

- �سدق املحك 	ال�سدق التالزمىأ: 
مت ح�س���اب معام���ل �لرتب���اط بطريق���ة بري�س���ون (Pearson) ب���ني درج���ات 
�لعينة �ل�س���تطالعية على �ملقيا�س �حلاىل )�إعد�د �لباحثة( ودرجاتهم على مقايي�س 
 Riley›s stuttering severity  سطر�بات �لكالم مثل �ختبار �سدة �لتلعثم لريلي��
تعريب: نهلة �لرفاعي )1999(  كمحك خارجي وكانت قيمة معامل �لرتباط )0.62( 

وهى د�لة عند م�ستوى )0.01( مما يدل على �سدق �ملقيا�س �حلاىل.

- ات�ساق املفردات مع الدرجة الكلية:
وذلك من خالل درجات عينة �لتقنني )�ل�ستطالعية( باإيجاد معامل �رتباط 
بري�س���ون  (Pearson)ب���ني درج���ات كل مفردة و�لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا�س و�جلدول 

�لتاىل يو�سح ذلك
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جدول )8( 
معامالت الرتباط بني درجات كل مفردة والدرجة الكلية ملقيا�س التلعثم

رقم 
�لعبارة

معامل 
�لرتباط

رقم 
�لعبارة

معامل 
�لرتباط

رقم 
�لعبارة

معامل 
�لرتباط

رقم 
�لعبارة

معامل 
�لرتباط

1**0.5448**0.65815**0.65922**0.620
2**0.6589**0.54816**0.54823**0.408
3**0.36510**0.65417**0.58224**0.528
4**0.54111**0.65918**0.74925**0.465
5**0.65412**0.55719**0.417
6**0.84113**0.74520**0.554
7**0.47914**0.64821**0.481

** م�ستوى �لدللة 0.01
يت�س���ح من جدول )8( �أنَّ جميع مف���رد�ت مقيا�س �لتلعثم معامالت �رتباطها 

ا، �أى �أنَّها �سادقة. موجبة ود�لة �إح�سائيًّ

ب - ثبات املقيا�س:

- طريقة اإعادة تطبيق الختبار:
ومتَّ ذل���ك بح�س���اب ثب���ات مقيا����س �لتلعث���م م���ن خالل �إع���ادة تطبي���ق �لختبار 
بفا�سل زمنى قدره �أ�سبوعني وذلك على �لعينة �ل�ستطالعية، ومت ��ستخر�ج معامالت 
�لرتب���اط ب���ني درجات �أطفال �لعينة با�س���تخد�م معامل بري�س���ون (Pearson)، حيث 
كان معام���ل �لرتب���اط )0.708( وه���و د�ل���ة عن���د )0.01( مم���ا ي�س���ري �إىل �أنَّ �لختب���ار 

ة حتت ظروف مماثلة. يعطى نف�س �لنتائج تقريًبا �إذ� ما ��ستخدم �أكرث من مرَّ

- طريقة معامل األفا � كرونباخ: 
متَّ ح�س���اب معام���ل �لثب���ات ملقيا�س �لتلعثم با�س���تخد�م معامل �ألف���ا – كرونباخ 
لدر��س���ة �لت�س���اق �لد�خلى ملقيا����س �لتلعثم لدى �لأطفال وكان���ت كل �لقيمة مرتفعة 
حيث كانت )0.847( وهي د�لة عند )0.01( وهذ� يدل على �أنَّ قيمته مرتفعة، ويتمتع 

بدرجة عالية من �لثبات.
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ال�سورة النهائية ملقيا�س التلعثم: 
وهك���ذ�، مت �لتو�س���ل �إىل �ل�س���ورة �لنهائي���ة للمقيا����س، و�ل�س���احلة للتطبي���ق، 
وتت�س���من )25( مفردة، كل مفردة تت�سمن ثالث ��ستجابات، بحيث تكون �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 للتلعثم فى حني متثل �لدرجات �ملنخف�سة م�ستوى منخف�س 

للتلعثم.

تعليمات املقيا�س:
يج���ب عند تطبيق �ملقيا�س خلق جو م���ن �لألفة مع �لطفل، حتى ينعك�س ذلك 1 ))

على �سدقه فى �لإجابة.
���ه لي����س هن���اك زم���ن حم���دد 1 )) يج���ب عل���ى �لقائ���م بتطبي���ق �ملقيا����س تو�س���يح �أنَّ

لالإجابة، كما �أنَّ �لإجابة �ستحاط ب�سرية تامة.
يتم �لتطبيق بطريقة فردية، وذلك للتاأكد من عدم �لع�سو�ئية فى �لإجابة.1 ))
���ه كلم���ا ز�دت �لعب���ار�ت غري �ملج���اب عنها 1 )) يج���ب �لإجاب���ة ع���ن كل �لعب���ار�ت لأنَّ

�نخف�ست دقة �لنتائج. 

طريقة ت�سحيح املقيا�س:
حددت �لباحثة طريقة �ل�ستجابة على �ملقيا�س بالختيار من ثالث ��ستجابات 
)نع���م، �أحياًن���ا، ل( عل���ى �أن يكون تقدير �ل�س���تجابات )3، 2، 1( على �لرتتيب، وبذلك 
تكون �لدرجة �لق�سوى )75(، كما تكون �أقل درجة )25(، وتدل �لدرجة �ملرتفعة على 

�رتفاع �لتلعثم، وتدل �لدرجة �ملنخف�سة على �نخفا�س �لتلعثم.  

)- الربنامج التدريبى القائم على الق�سة الجتماعية 	اإعداد الباحثةأ
قام���ت �لباحثة باإعد�د هذ� �لربنام���ج، وهو عبارة عن جمموعة من �خلطو�ت 
�ملنظمة �لتى تهدف �إىل تنمية �لثقة بالنف�س وخف�س �لتلعثم لدى عينة من تالميذ 
�ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة، وذل���ك با�س���تخد�م �لق�س����س �لجتماعي���ة. وميك���ن تو�س���يح هذ� 

�لربنامج فيما يلى:

اأهداف الربنامج:
يه���دف �لربنام���ج �لتدريب���ي �ملقرتح لتنمي���ة �لثق���ة بالنف�س وخف����س �لتلعثم 

لدى بع�س تلميذ�ت �ملرحلة �لبتد�ئية.
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اأ�س�س و�سع الربنامج:
�أن تكون �أهد�ف �لربنامج و��سحة وحمددة.1 ))
 �أن حتقق حمتوياته �لغر�س منه.1 ))
�أن تتنا�س���ب حمتوي���ات �لربنامج مع ��س���تعد�د�ت �لأطفال �لبدنية و�ل�س���معية 1 ))

و�للغوية و�لعقلية و�ملعرفية و�خل�سائ�س �لنف�سية و�لجتماعية.
�أن تك���ون مو�س���وعات �لربنام���ج وثيق���ة �ل�س���لة باحلي���اة �ليومي���ة وت���وؤدى �إىل 1 ))

تنمية �ملعارف و�ملهار�ت �لوظيفية �ملرتبطة بها.
�أن تتم�سى حمتويات �لربنامج مع ميول �لأطفال ورغباتهم.1 ))
�أن يحق���ق �لربنام���ج �لتكام���ل و�لت���و�زن ب���ني �جلو�ن���ب �لنظري���ة و�لعملي���ة 1 ))

و�ملعرفية و�لوجد�نية و�ملهارية.
�أن تك���ون حمتوي���ات �لربنامج م�س���وقة وممتع���ة مع منا�س���بتها لطبيعة هوؤلء 1 ))

�لأطفال.
�أن ي�ستخدم �أ�ساليب وفنيات متنوعة ومنا�سبة لطبيعة هوؤلء �لأطفال.1 ))
�أن تتميز �ملحتويات بالب�ساطة و�لو�سوح وعدم �لتعقيد.1 ))
�أن تتوفر فيه عو�مل �لأمن و�ل�سالمة.1 0))
مدة �جلل�سة )45( دقيقة، �أو زمن ح�سة در��سية. 1 )))
�أن حتت���وي �جلل�س���ة عل���ى فنيات متنوع���ة وذلك لتنمي���ة �ل�س���لوكيات �ملرغوبة 1 )))

و�لرتكي���ز عل���ى حتقي���ق �له���دف من �جلل�س���ة وم���ن ثم حتقي���ق �له���دف �لعام 
للربنامج. 

�أن تختت���م كل جل�س���ة بفني���ة �ملناق�س���ة �لهادفة ث���م �لتعزي���ز، �أو �لتدعيم وذلك 1 )))
�ل�س���لبية  �ل�س���لوكيات  وكذل���ك  وتعزيزه���ا  �لإيجابي���ة  �ل�س���لوكيات  ل�س���تنتاج 

و�إطفائها.

حمتوى الربنامج: 
يت�سمن �لربنامج ع�سرون جل�سة منهم عدد )9( جل�سات لتنمية �لثقة بالنف�س 
بد�ية من �جلل�س���ة �لثانية حتى �جلل�س���ة �لعا�س���رة، وعدد )9( جل�س���ات للتلعثم بد�ية 
من �جلل�س���ة �حلادية ع�س���ر �إىل �لتا�س���عة ع�س���ر بالإ�س���افة �إىل عدد )2( جل�سة �لوىل 

للتمهيد و�لأخرية خلتام �لربنامج، وُقدم �لربنامج بو�قع ثالث جل�سات ��سبوعيا.
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جل�سات الربنامج: 
�ملث���ري�ت  ��س���تخد�م  عل���ى  �لقائم���ة  �لجتماعي���ة  �لق�س����س  �لباحث���ة  �أع���دت 
�لب�س���رية، و�خلا�س���ة بتدري���ب �لأطف���ال عل���ى �مله���ار�ت �لأ�سا�س���ية لتعل���م ��س���تخد�م 
�لق�س�س �لجتماعية، حيث ��ستملت على جمموعة من �ملو�قف �لجتماعية �لتى يتم 
تو�سيحها من خالل ��ستخد�م بع�س �لكلمات و�ل�سور �لتى ت�سهل على �لطفل معرفة 
�ل�س���لوك �ل�س���ليم ف���ى موقف �جتماع���ي معني، وم���ن ثم �كت�س���اب �مله���ارة �لجتماعية 
�لالزم���ة للطالق���ة و�لتو��س���ل و�لتفاعل مع �لآخ���ر فى ذلك �ملوقف، وجتدر �لإ�س���ارة 
�إىل �أنه مت ��ستخد�م كلمات قليلة جد� تف�سر وتو�سح �ل�سلوك �لجتماعي �لذى ت�سري 
�إليه �ل�سورة، حيث يتم و�سع �ل�سورة فى �سفحة، وحتتها تلك �لكلمات �لتى ت�سرحها، 
وذل���ك م���ع مر�عاة �س���روط بن���اء �جلمل د�خ���ل �لق�س����س �لجتماعي���ة لالأطفال وقد 
��س���تملت تلك �لق�س����س على جمموعة من �ملو�قف �لجتماعية �ملاألوفة لدى �لطفل 
ف���ى تفاعله وتو��س���له م���ع �لأقر�ن و�لكبار ف���ى �ملحيط �لجتماعي �ل���ذى يعي�س فيه.

وقد ت�س���منت �جلل�س���ة �لوىل �لتع���ارف و�لتهيئة وتكوين �لعالقة �لإر�س���ادية 
ب���ني �لباحث���ة و�لأطف���ال، وتعريفه���م بالربنامج، بينما ت�س���منت �جلل�س���ات )2 – 10( 
�لتدريب على �ملهار�ت �لأ�سا�سية لتعلم ��ستخد�م �لق�س�س �لجتماعية، وهذه �ملهار�ت 

هى:
 �لتع���رف على �ل�س���ورة و�لكلمة، ومتييزها ع���ن �خللفية، ويتم �لتدريب عليها 

خالل �جلل�سات من )2 – 4(، وفيها مت تدريبهم على تقبل نقد �لآخرين.

 متيي���ز �ملو�ق���ف �لجتماعية �ملختلف���ة، و�لتعرف عليها، ويت���م �لتدريب عليها 
خالل �جلل�سات من ) 5 – 6(، وفيها مت تدريبهم على �إيجابية �لذ�ت �لأكادميية.

 �لتطاب���ق بني �ل�س���ورة و�ملو�س���وع، ويت���م �لتدريب عليها خالل �جلل�س���ات من           
) 7 – 10(، وفيها مت تدريبهم على �لن�ساط �لأكادميي يف �ملو�قف �لتعليمية، و�لتفاعل 

�لجتماعي. 

بينم���ا �أي�س���ا ت�س���منت �جلل�س���ات )11 – 19( �لتدريب على �ملهار�ت �لأ�سا�س���ية 
لتعلم ��س���تخد�م �لق�س����س �لجتماعية، وذلك خلف�س �لتلعثم لدى �لأطفال، ُقدمت 

على مدى )3( �أ�سابيع، )3( جل�سات �أ�سبوعًيا.
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�لق�س����س  عل���ى  �لأطف���ال  تدري���ب  �إع���ادة  خالله���ا  يت���م  �لأخ���رية  و�جلل�س���ة 
�لجتماعية، و�أد�ء بع�س �ل�س���لوكيات و�لتفاعالت �لجتماعية �ملت�سمنة بها، و�لهدف 
�لأ�سا�س���ى من �إعادة تدريب �لأطفال فى هذه �ملرحلة هو �لتاأكيد على �ل�س���تفادة �لتى 
ح�س���ل عليها �لطفل خالل ��س���تخد�م �لق�س����س �لجتماعية، مما ي�س���اعد بالتاىل فى 
ع���دم ح���دوث �نتكا�س���ة ل�س���لوك �لطفل م���رة �أخرى، �أو ن�س���يان بع�س �مله���ار�ت �لتى مت 
تعلمه���ا، وخا�س���ة بع���د �نته���اء �لربنام���ج، مما يعم���ل على ��س���تمر�ر فعالي���ة �لربنامج 

خالل فرتة �ملتابعة وما بعدها فى حت�سني �لثقة بالنف�س وخف�س �لتلعثم لديهم.
الفنيات امل�ستخدمة يف الربنامج:

النمذج�ة: حي���ث تق���وم �لباحث���ة بتمثي���ل �لنم���وذج �أم���ام �لطف���ل، ويطلب من 1 ))
�لطفل تقليده حتى ي�ستطيع �أد�ءه دون روؤية �لنموذج.

التعزي�ز: حيث تق���وم �لباحثة مبكافاأة �لطفل �إما باملديح، �أو ب�س���كل مادى عن 1 ))
طري���ق �إعطائه قطعة حلوى، �أو �ل�س���ىء �لذى يحب���ه �أو تعزيز معنوي ولفظي 

بالت�سفيق و�لثناء. 
لعب الدور: وذلك �أثناء �لألعاب �جلماعية، �أو �لأن�سطة �جلماعية، حيث يكون 1 ))

لكل طفل دور ووظيفة يقوم بها، وتكون للباحثة – �أي�سا – دوره مع �لأطفال.
التدري�ب: تدري���ب �لطف���ل عل���ى �لأد�ء �ملطل���وب من���ه، م���ع ��س���تبعاد �لباحث���ة 1 ))

�مل�ساعدة تدريجيا حتى ي�ستطيع �لطفل �أد�ء �ملهارة با�ستقاللية.
التغذي�ة الراجع�ة: حي���ث تق���وم �لباحث���ة بتدريب �لطف���ل على �س���لوك معني، 1 ))

وعندم���ا يق���وم �لطف���ل ب���اأد�ء �ل�س���لوك تتع���رف �لباحث���ة عل���ى مدى ��س���تجابة 
�لطفل لهذ� �لطلب، ويتعرف �لطفل على نتيجة �سلوكه من خالل �لتعبري�ت 

�لوجهية للباحثة، �أى يتعرف �لطفل على نتائج �ل�سلوك �لذى قام به.
الواجب�ات املنزلية م�ع اأفراد الأ�س�رة : جمموعة من �لو�جب���ات �ملنزلية �لتى 1 ))

تدور حول قر�ءة �أحد �لو�لدين �لق�سة للطفل، ومنذجة �ل�سلوك �ملطلوب.
التحفيز اللفظى: ��ستخد�م جمموعة من �لكلمات �لتى حتفز �لطفل على �أد�ء 1 ))

�ل�سلوك �ملطلوب ب�سورة منا�سبة.
التلق�ني: تلقني �لطفل حول �ملحتوى �لذى تت�س���منه �لق�س���ة، و�لهدف �لذى 1 ))

يج���ب �أن يحقق���ه ف���ى �إط���ار �ل�س���لوك �لجتماعي �لفع���ال �ملطلوب، ويت�س���من 
�لتلقني �للفظى، و�لتوجيه �ليدوى �ملتدرج.



املجلد الرابع - العدد )15( اأبريل 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 156 

رابعا: اخلطوات الإجرائية للبحث: 
ت�سمنت �خلطو�ت �لإجر�ئية �لتي قامت بها �لباحثة يف �لبحث على ما يلي: 

�ختيار عينة �لبحث. 1 ))
تطبي���ق مقيا����س �لثق���ة بالنف�س ومقيا����س �لتلعثم على �لأطف���ال عينة �لبحث 1 ))

)قيا�س قبلى(.
تطبي���ق �لربنام���ج �لتدريب���ى �لقائم على �لق�س���ة �لجتماعية عل���ى �ملجموعة 1 ))

�لتجريبية.
تطبي���ق مقيا����س �لثق���ة بالنف�س ومقيا����س �لتلعثم على �لأطف���ال عينة �لبحث 1 ))

)قيا�س بعدى(.
تطبيق مقيا�س �لثقة بالنف�س ومقيا�س �لتلعثم على �ملجموعة �لتجريبية بعد 1 ))

�سهر من �نتهاء �لربنامج)قيا�س تتبعى(
�لتحليل �لح�سائى لبيانات �لقيا�س �لقبلى و�لبعدى و�لتتبعى.1 ))
مناق�سة �لنتائج فى �سوء �لطر �لنظرية و�لدر��سات �ل�سابقة.1 ))

خام�سا: الأ�ساليب الإح�سائية :
Mann- متثل���ت �لأ�س���اليب �لإح�س���ائية �مل�س���تخدمة يف �ختبار م���ان – ويتني
 Wilcoxon للمجموعات �ل�س���غرية �مل�ستقلة، و�ختبار ويلكوك�سون Whitney (U)
(W) للمجموعات �ل�س���غرية �ملرتبطة، وذلك من خالل حزمة �لرب�مج �لإح�س���ائية 

..SPSS�للعلوم �لجتماعية و�ملعروفة �خت�سار� ب

عر�ص النتائج ومناق�ستها:
اأولً: عر�س النتائج:

) - نتائج الفر�س الأول: 
ون�سه: » توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطى رتب �لقيا�س �لقبلى 
و�لبع���دى ملقيا����س �لثق���ة بالنف�س ل���دى �ملجموع���ة �لتجريبية ». وللتحقق من �س���حة 
ه���ذ� �لفر����س مت ��س���تخد�م �ختب���ار ويلكوك�س���ون Wilcoxon (W) لدلل���ة �لفروق 
بني متو�س���طات �ملجموعات �ل�س���غرية �ملرتبطة، وكانت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول 

�لتايل:
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جدول )9(
نتائج اختبار ويلكوك�سن Wilcoxon (W) للفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعة 

التجريبية يف القيا�سني القبلي والبعدي يف الثقة بالنف�س

�لنحر�ف �ملتو�سط�لقيا�سن�لأبعاد
�ملعيارى

�لقيا�س �لقبلي/ 
متو�سط�لعدد�لبعدي

�لرتب
جمموع 

�لدللةقيمة Z�لرتب

تقبل نقد 
�لآخرين

�لرتب �ل�سالبة12.201.68قبلى10
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوى
�لجماىل

�سفر
10

�سفر
10

0.00
5.50

0.00
55.002.823 -0.01

22.301.56بعدى10

�إيجابية 
�لذ�ت 

�لأكادميية

�لرتب �ل�سالبة10.401.26قبلى10
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوى
�لجماىل

�سفر
10

�سفر
10

0.00
5.50

0.00
55.002.810 -0.01

15.902.13بعدى10

�لن�ساط 
�لأكادميي 
يف �ملو�قف 
�لتعليمية

�لرتب �ل�سالبة11.001.24قبلى10
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوى
�لجماىل

�سفر
10

�سفر
10

0.00
5.50

0.00
55.002.823 -0.01

17.401.17بعدى10

�لتفاعل 
�لجتماعي

�لرتب �ل�سالبة10.801.54قبلى10
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوى
�لجماىل

�سفر
10

�سفر
10

0.00
5.50

0.00
55.002.842 -0.01

17.400.96بعدى10

�لدرجة 
�لكلية

�لرتب �ل�سالبة44.402.83قبلى10
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوى
�لجماىل

�سفر
10

�سفر
10

0.00
5.50

0.00
55.002.814 -0.01

73.002.78بعدى10

يت�س���ح م���ن �جل���دول )9( وج���ود فروق د�ل���ة �إح�س���ائيا بني متو�س���طي رتب 
درج���ات �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبع���دي للمجموعة �لتجريبية يف �لثقة بالنف�س ل�س���الح 

�لقيا�س �لبعدي، مما يحقق �سحة �لفر�س �لأول من فرو�س �لدر��سة.
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والر�سم البياين البياين التايل يو�سح ذلك:

0

20

40

60

80

القياس القبلي 12.2 10.4 11 10.8 44.4

القياس البعدي 22.3 15.9 17.4 17.4 73

تقبل نقد 
اآلخرين

إيجابية الذات 
األكاديمية

النشاط 
األكاديمي في 

التفاعل 
االجتماعي الدرجة الكلية

�سكل )1(
نتائج �لفر�س �لأول

)- نتائج الفر�س الثاين: ون�س���ه: » توجد فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طي رتب 
درجات �ملجموعتني �ل�س���ابطة و�لتجريبية يف �لقيا�س �لبعدي للثقة بالنف�س ل�س���الح 

�ملجموعة �لتجريبية«.

Mann- وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار مان – ويتني
Whitney (U) لدلل���ة �لف���روق ب���ني متو�س���طات �ملجموع���ات �ل�س���غرية �مل�س���تقلة، 

وكانت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول �لتايل:
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جدول )10( 
نتائج اختبار مان – ويتني  Mann-Whitney (U) للفروق بني متو�سطي رتب درجات 

املجموعتني ال�سابطة والتجريبية بعد تطبيق الربنامج يف الثقة بالنف�س

متو�سطن�ملجموعة�لبعاد
�نحر�ف 
معيارى

متو�سط 
�لرتب

جمموع 
م�ستوى UWZ�لرتب

�لدللة

تقبل نقد 
�لآخرين

1022.301.5615.50155.00�لتجريبية
0.0055.003.811-0.01

1012.601.345.5055.00�ل�سابطة

�إيجابية 
�لذ�ت 

�لأكادميية

1015.902.1315.50155.00�لتجريبية
1.0056.003.724-0.01

1011.301.335.5055.00�ل�سابطة

�لن�ساط 
�لأكادميي 
يف �ملو�قف 
�لتعليمية

1017.401.1715.50155.00�لتجريبية

0.0055.003.804-0.01
1011.201.315.5055.00�ل�سابطة

�لتفاعل 
�لجتماعي

1017.400.9615.50155.00�لتجريبية
0.0055.003.820-0.01

1011.401.075.5055.00�ل�سابطة

�لدرجة 
�لكلية

1073.002.7815.50155.00�لتجريبية
0.0055.003.803-0.01

1046.501.715.5055.00�ل�سابطة

يت�س���ح م���ن �جل���دول )10( وجود ف���روق د�لة �إح�س���ائيا عند م�س���توى )01،0( 
يف �لثق���ة بالنف����س وذل���ك يف �لأبعاد و�لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا�س، بني �أف���ر�د �ملجموعة 
�لتجريبي���ة و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة بع���د تطبي���ق �لربنام���ج وكان���ت �لف���روق ل�س���الح 

�ملجموعة �لتجريبية مما يحقق �سحة �لفر�س �لثاين من فرو�س �لدر��سة.
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والر�سم البياين التايل يو�سح ذلك:

 
0

20

40

60

80

المجموعة التجريبية 22.3 15.9 17.4 17.4 73

المجموعة الضابطة 12.6 11.3 11.2 11.4 46.5

تقبل نقد 
اآلخرين

إيجابية الذات 
األكاديمية

النشاط 
األكاديمي في 

التفاعل 
االجتماعي

الدرجة الكلية

�سكل )2(
نتائج �لفر�س �لثاين

) -  نتائ�ج الفر��س الثالث: ون�س�ه: » ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طي 
رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي للثقة بالنف�س ».

 Wilcoxon (W) وللتحقق من �س���حته مت ��س���تخد�م �ختبار ويلكوك�سون
لدلل���ة �لف���روق بني متو�س���طات �ملجموع���ات �ل�س���غرية �ملرتبطة، وكان���ت �لنتائج كما 

يو�سحها �جلدول �لتايل: 
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جدول )11(
نتائج اختبار ويلكوك�سن Wilcoxon (W) للفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعة 

التجريبية فى القيا�سني البعدى والتتبعى 

�لنحر�ف �ملتو�سط�لقيا�سن�لأبعاد
�ملعيارى

�لقيا�س 
�لقبلي/ 
�لبعدي

متو�سط�لعدد
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة 
Zلدللة�

تقبل نقد 
�لآخرين

�لرتب �ل�سالبة22.301.56بعدى10
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوى
�لجماىل

1
5
4

10

3.50
3.50

3.50
غري -17.501.633

د�لة 22.701.63تتبعي10

�إيجابية 
�لذ�ت 

�لأكادميية

�لرتب �ل�سالبة15.902.13بعدى10
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوى
�لجماىل

2
4
4

10

3.50
3.50

7.00
غري -14.000.816

د�لة 16.101.96تتبعي10

�لن�ساط 
�لأكادميي 
يف �ملو�قف 
�لتعليمية

�لرتب �ل�سالبة17.401.17بعدى10
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوى
�لجماىل

�سفر
6
4

10

0.00
3.50

0.00
غري -21.002.333

د�لة 18.101.28تتبعي10

�لتفاعل 
�لجتماعي

�لرتب �ل�سالبة17.400.96بعدى10
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوى
�لجماىل

2
8

�سفر
10

7.50
5.00

15.00
غري -40.001.387

د�لة 17.900.87تتبعي10

�لدرجة 
�لكلية

�لرتب �ل�سالبة73.002.78بعدى10
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوى
�لجماىل

2
7
1

10

2.50
5.71

5.00
غري -40.002.094

د�لة 74.803.52تتبعي10

ويت�سح من �جلدول )11( عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيا بني متو�سطي رتب 
درج���ات �لقيا�س���ني �لبع���دى و�لتتبع���ى للمجموع���ة �لتجريبية يف �لثق���ة بالنف�س، مما 

يحقق �سحة �لفر�س �لثالث من فرو�س �لدر��سة.
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والر�سم البياين التايل يو�سح ذلك:

0

20

40

60

80

القياس البعدي 22.3 15.9 17.4 17.4 73

القياس التتبعي 22.7 16.1 18.1 17.9 74.8

تقبل نقد 
اآلخرين

إيجابية الذات 
األكاديمية

النشاط 
األكاديمي في 

التفاعل 
االجتماعي

الدرجة الكلية

�سكل )3(
نتائج �لفر�س �لثالث

) -  نتائج الفر�س الرابع ون�س�ه: » توجد فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طي رتب 
درج���ات �ملجموعت���ني �ل�س���ابطة و�لتجريبي���ة يف �لقيا����س �لبع���دي للتلعث���م ل�س���الح 

�ملجموعة �لتجريبية ».

Mann- وللتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م �ختبار مان – ويتني
Whitney (U) لدلل���ة �لف���روق ب���ني متو�س���طات �ملجموع���ات �ل�س���غرية �مل�س���تقلة، 

وكانت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول �لتايل:
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جدول )12( 
نتائج اختبار مان – ويتني Mann-Whitney (U)  للفروق بني متو�سطي رتب درجات 

املجموعتني ال�سابطة والتجريبية بعد تطبيق الربنامج يف التلعثم

�لنحر�ف �ملتو�سط�لقيا�سن
�ملعيارى

�لقيا�س 
�لقبلي/ 
�لبعدي

متو�سط�لعدد
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة 
Zلدللة�

�لرتب �ل�سالبة65.902.37قبلى10
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوى
�لجماىل

10
�سفر
�سفر

10

5.50
0.00

55.00
0.002.809-0.01

28.501.71بعدى10

يت�س���ح م���ن �جل���دول )12( وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طي رتب 
درجات �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي للمجموعة �لتجريبية يف �لتلعثم ل�س���الح �لقيا�س 

�لبعدي، مما يحقق �سحة �لفر�س �لر�بع من فرو�س �لدر��سة.
والر�سم البياين التايل يو�سح ذلك:

0

20

40

60

80

القياس القبلي 65.9

القياس البعدي 28.5

1

�سكل )4(
نتائج �لفر�س �لر�بع
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)- نتائج الفر�س اخلام�س: 
ون�س���ه: » توجد فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طي رتب درجات �ملجموعتني 

�لتجريبية و�ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي للتلعثم ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية ».

Mann- وللتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م �ختبار مان – ويتني
Whitney (U) لدلل���ة �لف���روق ب���ني متو�س���طات �ملجموع���ات �ل�س���غرية �مل�س���تقلة، 

وكانت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول �لتايل:

جدول )13( 
نتائج �ختبار مان – ويتني   Mann-Whitney (U)للفروق بني متو�سطي رتب 

درجات �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة بعد تطبيق �لربنامج يف �لتلعثم

�نحر�ف متو�سطن�ملجموعة
معيارى

متو�سط 
�لرتب

جمموع 
م�ستوى UWZ�لرتب

�لدللة

1028.501.715.5055.00�لتجريبية
0.0055.003.790-0.01

1065.402.9115.50155.00�ل�سابطة

يت�س���ح من �جلدول )13( وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا عند م�س���توى )01،0( يف 
�لتلعث���م، بني �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�س���ابطة بعد تطبيق �لربنامج 
وكانت �لفروق ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبية مما يحقق �س���حة �لفر�س �خلام�س من 

فرو�س �لدر��سة.
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والر�سم البياين التايل يو�سح ذلك:

0

20

40

60

80

المجموعة التجريبية 28.5

المجموعة الضابطة 65.4

1

�سكل )5(
نتائج �لفر�س �خلام�س

) -  نتائج الفر�س ال�س�اد�س: ون�س�ه: » ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�سطي 
رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي للتلعثم«.

 Wilcoxon (W) وللتحقق من �س���حته مت ��س���تخد�م �ختبار ويلكوك�سون
لدلل���ة �لف���روق بني متو�س���طات �ملجموع���ات �ل�س���غرية �ملرتبطة، وكان���ت �لنتائج كما 

يو�سحها �جلدول �لتايل: 
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جدول )14(
نتائج اختبار ويلكوك�سن Wilcoxon (W) للفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعة 

التجريبية فى القيا�سني البعدى والتتبعى 

�لنحر�ف �ملتو�سط�لقيا�سن
�ملعيارى

�لقيا�س 
�لقبلي/ 
�لبعدي

متو�سط�لعدد
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة 
Zلدللة�

�لرتب �ل�سالبة28.501.71بعدى10
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوى
�لجماىل

7
3

�سفر
10

5.71
5.00

40.00
غري -15.001.387

د�لة 28.001.24تتبعي10

يت�س���ح م���ن �جل���دول )14( ع���دم وجود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائيا يف �لتلعثم، بني 
�لقيا�س���ني �لقبل���ى و�لبعدى ل���دى �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية بع���د تطبيق �لربنامج 

وبعد مرور فرتة �ملتابعة، مما يحقق �سحة �لفر�س �ل�ساد�س من فرو�س �لدر��سة.
والر�سم البياين التايل يو�سح ذلك:

27.6

27.8

28

28.2

28.4

28.6

القياس البعدي 28.5

القياس التتبعي 28

1

�سكل )6(
مناق�سة �لنتائج:
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فيم���ا يتعلق بالثقة بالنف�س �أ�س���ارت نتائج �لفر����س �لأول �إىل وجود فروق د�لة 
�إح�سائًيا بني متو�سطي رتب درجات �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي للمجموعة �لتجريبية يف 
�لثقة بالنف�س ل�سالح �لقيا�س �لبعدي يف �لو�سع �لأف�سل، مما يعنى �رتفاع �لثقة بالنف�س 
لدى �لعينة �لتجريبية بعد تطبيق برنامج �لتدريب على مهار�ت �لق�سة �لجتماعية.

كما تاأكدت فعالية تدريب �لأطفال على مهار�ت �لق�سة �لجتماعية يف حت�سني 
�لثق���ة بالنف����س لديهم، وذل���ك من خالل نتائ���ج �لفر�س �لثاين و�لت���ي �أظهرت وجود 
فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطي رتب درجات �لقيا�س �لبعدي لكل من �ملجموعتني 
�لتجريبية و�ل�سابطة يف �لثقة بالنف�س، ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية يف �لو�سع �لأف�سل.

وياأت���ي هذه �لفرو����س لتوؤكد على فعالية �لربنامج و�ل���ذي يعتمد على فنيات 
�لق�س���ة �لجتماعي���ة مع �أطفال �ملرحلة �لبتد�ئي���ة يف زيادة �لثقة بالنف�س لديهم وما 
يرتت���ب عليه من �رتفاع ثقتهم باأنف�س���هم، و�إدر�كهم لقدر�ته���م و�إمكانياتهم وتقبلهم 
 (Fogarty, 1994;  لذ�ته���م، وم���ن ب���ني �لدر��س���ات �لت���ي �أك���دت عل���ى ذل���ك  در��س���ة
 Majumdar et al., 1995; Miller et al., 2004;  Rollins, 2007;

Heflin,S. & Stark 1991;Wade et al, 1994)

كم���ا تع���زو �لباحث���ة �لتح�س���ن �ل���ذي ط���ر�أ على م�س���توى �لثق���ة بالنف����س لدى 
�لأطف���ال، �إىل زي���ادة تفاعله���م �لجتماع���ي، وقدر�ته���م و�إمكانياته���م ور�س���اهم عنها، 
ومن ثم حت�سني تو�فقهم �لنف�سي و�لجتماعي وتكوين �سورة �إيجابية للذ�ت لديهم، 
وبالتايل زيادة ثقتهم باأنف�سهم، �سو�ء يف �لتفاعالت، �أو حتى �ملو�قف �لجتماعية �لتي 
جتمعه���م بالآخري���ن م���ن حولهم و�لتي يع���رب عنها �ملعلم���ون، �أو �لزم���الء، فالأطفال 
ل يول���دون بتقدي���ر مرتفع، �أو منخف����س للذ�ت، حيث يتطور ب�س���ورة تدريجية كلما 
ز�دت خربة �لطفل يف �حلياة، فاخلرب�ت �لإيجابية تزيد من �حتمالية تطوير تقدير 
�إيجابي للذ�ت ب�س���ورة كبرية و�لعك�س �س���حيح، �إذ تلقى كثرًي� من �لأطفال �ملزيد من 
�لتغذية �ملرتدة �ل�س���لبية من بيئتهم، مثل: �لأقر�ن و�ملعلمني .. �لخ و �أحياًنا ما ينتج 
عن���ه تط���ور تقدير منخف�س لل���ذ�ت وقد ي�س���بح �لطفل مثبًطا �س���عيف �لهمة و�أكرث 
مياًل لال�ست�س���الم، و�أحياًنا يتحول �لتقدير �ملتدين للذ�ت و�لتثبيط �إىل �لإحباط، و 
تزيد �حتمالية �إ�سابة �لأطفال بالكتئاب، كما مييلون لأن يكونو� مهمومني و لديهم 

�أفكاًر� �سالبة )عبد �لرحمن، وح�سن، 2003، �س. 241(.



املجلد الرابع - العدد )15( اأبريل 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 168 

�إ�سافة �إىل ذلك، فقد ��ستخدمت �لباحثة جل�سات بغر�س تنمية �لثقة بالنف�س 
م���ن خ���الل مرور �لأطفال بخ���رب�ت �لنجاح و�لإجناز، ومن ثم تق���دمي �لتعزيز �ملادي 
�ملعن���وي �أثناء �جلل�س���ات، وم���ن خالل �ملناق�س���ات �لتي جترى يف كل �جلل�س���ات بغر�س 
مو�جه���ة �ل���ذ�ت و�كت�س���اب �لثقة بالنف�س يف جو هادئ ويف وج���ود من يوجههم لنقاط 
�لقوة يف ذ�تهم، وكذلك فاإن �عتماد �لربنامج على طريقة �لتدريب �جلمعي قد �ساعد 
مب���ا ل يدع جماًل لل�س���ك �أع�س���اء �جلماعة على �لنطالق و�خل���روج من عزلتهم ويف 
منحه���م �لثق���ة باأنف�س���هم، و�لتعب���ري بتلقائية وب�س���اطة دون خجل مما �س���اعدهم على 

�ل�ستفادة من خرب�ت �لربنامج وز�د �سعورهم بالأمن و�لتقدير. 

ومن �أهم مز�يا �لإر�س���اد �جلماعي �أنه يوؤدي �إىل دينامية �لتفاعل �مل�ستمر بني 
�أع�س���اء �ملجموع���ة �لتدريبية مما ي�س���اعد �لأطفال على تبادل وجه���ات �لنظر و�لآر�ء 
�ملختلفة، كما توؤدي �إىل �سعورهم بالتقبل و�لأمن و�لنتماء مما ي�ساعده على حتقيق 

�لتو�فق �لنف�سي و�لجتماعي.

وهكذ� تبدو �حلاجة لت�س���ميم بر�مج تدريبية و �إر�س���ادية لتنمية تلك �ملهار�ت 
وزيادة �لثقة بالنف�س. 

وفيم���ا يتعل���ق بالتلعث���م �أ�س���ارت نتائ���ج �لفر����س �لر�ب���ع �إىل وجود ف���روق د�لة 
للمجموع���ة  و�لبع���دي  �لقبل���ي  �لقيا�س���ني  درج���ات  رت���ب  متو�س���طي  ب���ني  �إح�س���ائًيا 
�لتجريبية يف �لتلعثم ل�سالح �لقيا�س �لبعدي يف �لو�سع �لأف�سل، مما يعنى �نخفا�س 
�لتلعث���م ل���دى �لعين���ة �لتجريبي���ة بعد تطبيق برنام���ج �لتدريب على مهار�ت �لق�س���ة 

�لجتماعية.

كما تاأكدت فعالية تدريب �لأطفال على مهار�ت �لق�سة �لجتماعية يف خف�س 
�لتلعث���م لديه���م، وذلك من خالل نتائج �لفر����س �خلام�س و�لتي �أظهرت وجود فروق 
د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �لقيا����س �لبعدي ل���كل م���ن �ملجموعتني 

�لتجريبية و�ل�سابطة يف �لتلعثم، ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية يف �لو�سع �لأف�سل.

وياأت���ي هذه �لفرو����س لتوؤكد على فعالية �لربنامج و�ل���ذي يعتمد على فنيات 
�لق�س���ة �لجتماعي���ة م���ع �أطف���ال �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة يف خف����س �لتلعث���م لديه���م وما 
يرتت���ب علي���ه من �نخفا�س �لتلعثم لديهم، ومن بني �لدر��س���ات �لتي �أكدت على ذلك  
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 (Glumbikj & Bozhinovikj, 2005; Jang, 2008; Park,2009; در��س���ة
 Pollard et al.,2009; Tiling, 2011; Tiller, 2009; Watanabe &

 .Kenjo,2015)

ولع���ل فعالي���ة �لربنام���ج �لتدريب���ي �لقائم على �لق�س���ة �لجتماعية �س���اهم يف 
زي���ادة طالقته���م �لكالمي���ة، بينما زيادة �لثقة بالنف�س �أدت �إىل تخل�س���هم من �س���غط 
�ل�س���رعة يف �ل���كالم لإنهائ���ه قب���ل حدوث �لتلعثم، مما ي�س���بب حدوث���ه ولي�س جتنبها، 

ومن ثم �لبطء يف �لكالم ز�د من طالقة �لكالم.

كما �أن تدريب �لطفل على فنيات �لق�س���ة �لجتماعية �أدت �إىل حت�س���ني �لثقة 
بالنف����س، �لت���ى �س���اعدت كث���رًي� يف خف����س �لتلعث���م لدي���ه، حي���ث �أن �لتوت���ر ي�س���بب يف 
�نغالق م�سار تيار �لهو�ء �خلارج، �إما نتيجة �نطباق �لأوتار �ل�سوتية يف �حلنجرة، �أو 
لنقبا�س جد�ر �لبلعوم، �أو للت�ساق �لل�سان ب�سقف �حللق، �أو لنطباق �ل�سفتني، مما 

يوؤدي �إىل توقف �لكالم، �لأمر �لذي ينتهي مع �ل�سرتخاء مما يزيد من �لطالقة.

ومم���ا ز�د م���ن فعالي���ة �لربنام���ج �لتدريبي يف خف����س �لتلعثم ما ت�س���منه من 
تدريب �لطفل على حت�سري يف ذهنه ما يريد قوله قبل �لنطق به، حيث يوؤدي �لبدء 
بالكالم دون ح�س���ور يف �لذهن ما ير�د قوله �إىل �لتوقف عن �لكالم، �أو �س���غل �لوقت 

بهمهمات و�أ�سو�ت ل عالقة لها به.

ولع���ل تدري���ب �لطف���ل م���ن خ���الل لعب �ل���دور عل���ى �لتح���دث �أم���ام �لآخرين، 
ل�س���يما يف �ملو�قف �لتي تثري �لتلعثم لديه، قد �أك�س���به �لطالقة فى �لكالم من خالل 
حت�س���ني �لثق���ة بالنف�س لدي���ه، ومن ثم �نتقلت هذه �خل���ربة �إىل �ملو�قف �حلقيقية يف 

�حلياة �ليومية وحت�سنت طريقته يف �لكالم خاللها.

كم���ا �أن���ه مع زيادة �لثقة بالنف����س يف �لقدرة على �ل���كالم بطالقة �نعك�س ذلك 
�يجابًيا على �حلركات و�لأ�سو�ت �مل�ساحبة للتلعثم، �إذ مل يعد هناك خوف من حدوث 

�لتلعثم لدى �لطفل.

�أم���ا فيم���ا يتعل���ق با�س���تمر�رية �أث���ر �لربنام���ج �أ�س���ارت نتائج �لفر�س���ني �لثالث 
و�ل�س���اد�س �إىل عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درجات �لقيا�سني 



املجلد الرابع - العدد )15( اأبريل 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 170 

�لبع���دي و�لتتبع���ي للمجموعة �لتجريبي���ة يف �لثقة بالنف�س و�لتلعث���م، مما يدل على 
��س���تمر�رية �لأثر �لإيجاب���ي للربنامج بعد توقفه، وتعزو �لباحثة ��س���تمر�رية فعالية 
برنام���ج �لتدريب على مهار�ت �لق�س���ة �جلتماعية يف حت�س���ني �لثقة بالنف�س وخف�س 
�لتلعثم �إىل رغبة �لأطفال يف �إثبات ذو�تهم، ل�س���يما وهم يف �س���ن يتقون �إىل ذلك من 
خ���الل �حلر����س على �أد�ء ما تعلموه من تدريبات �أمام �لآخرين �س���و�ء يف �ملدر�س���ة، �أو 
�لأ�سرة وما يتلقونه من تعزيز من �ملحيطني بهم نتيجة ذلك قد �ساهم يف ��ستمر�ر �لأثر 
�لإيجابي، ف�س���اًل عن �لربنامج �أحدث لديهم ��ستب�س���ار� ب�س���لوكياتهم وم�س���كالتهم.

التو�سيات:
يف �سوء �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها تو�سى �لباحثة بالآتي:

 �ل�ستفادة من �لربنامج �لتدريبي �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل لتح�سني �لثقة 1 ))
بالنف����س وخف����س �لتلعث���م لعينات �أخرى م���ن تالميذ �ملد�ر����س مماثلة لعينة 

�لبحث �حلايل.
 عق���د دور�ت تدريبي���ة للمعلمني للوقوف على كيفية تفعيل وتوظيف �لق�س���ة 1 ))

�لجتماعية يف �لت�سدي مل�سكلة �لتلعثم، وحت�سني �لثقة بالنف�س لالأطفال. 
 توعي���ة �أولي���اء �لأم���ور باأهمي���ة �لق�س���ة �لجتماعي���ة، وتدريبه���م عل���ى كيفية 1 ))

تنفيذها مع �أطفالهم يف حت�سني �لثقة بالنف�سة و�لطالقة فى �لكالم.
�عتب���ار ��س���رت�تيجيات �لق�س���ة �لجتماعية عن�س���ًر� حمورًي���ا يف بر�مج تعديل 1 ))

�ل�سلوك لالأطفال عامة و�ملتلعثمني خا�سة.

البحوث املقرتحة:     
فعالية برنامج قائم على طريقة فان ريرب �ملدعمة باحلا�س���وب يف حت�س���ني �لثقة 1 ))

بالنف�س و�أثره على �لتلعثم لدى �أطفال �ملرحلة �لبتد�ئية.
فعالية برنامج للتدخل �ملبكر فى حت�سني �لطالقة �للفظية و�للغة لدى �أطفال 1 ))

�ملرحلة �لبتد�ئية �ملتلعثمني.
فعالي���ة برنام���ج كمبيوت���ري قائم على منذجة �لذ�ت يف حت�س���ني بع����س �ملهار�ت 1 ))

�للغوية و�أثره على �لتلعثم لدى �أطفال �ملرحلة �لبتد�ئية.
فعالي���ة برنام���ج تدريب���ي يف حت�س���ني �ملعاجل���ة �ل�س���معية/ �لب�س���رية و�أث���ره على 1 ))

�لتلعثم لدى �أطفال �ملرحلة �لبتد�ئية.
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ملخ�ص البحث 
يهدف �لبحث �حلايل �إىل �لك�سف عن فعالية برنامج تدريبي قائم على منوذج 
جر�ى للق�س�س �لجتماعية يف حت�سني بع�س �ملهار�ت �لجتماعية وتعديل �سلوكيات 
�لتح���دي لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد مرتفع���ي �لأد�ء. تكونت عينة �لبحث 
�حل���ايل يف �س���ورتها �لنهائي���ة م���ن )10( �أطفال من ذوى ��س���طر�ب �لتوحد  مرتفعي 
�لأد�ء مبوؤ�س�سة م�سر للتوحد مبدينة �لقاهرة . مت ��ستخد�م قائمة ت�سخي�س �أعر��س 
�لتوح���د كم���ا �أن ه���وؤلء �لأطف���ال يقعون فى �ملئين���ى 65 ، بدرجة خ���ام قدرها 25  على  
�ختب���ار �مل�س���فوفات �ملتتابع���ة �مللونة لر�فن (J. C. Raven))وفقا لعي�س���ى، 2008 ( ، 
وقد تر�وحت �أعمارهم �لزمنية ما بني )108 -132 ( �سهر� ، مبتو�سط 122.80 �سهر� ، 
وبانحر�ف معياري 9.21. وقد مت تق�سيم �لأطفال �ىل جمموعتني : جتريبية )ن= 5 
�أطفال من �لذكور( ،و�س���ابطة )ن= 5 �أطفال من �لذكور( .وقد مت تكافوؤ �ملجموعتني 
ف���ى �لعم���ر �لزمن���ى ، و متغ���ريى �لبح���ث ، ومل ت���رق قيم���ة “ Z” مل�س���توى �لدلل���ة 
مم���ا ي���دل على تكاف���وؤ �ملجموعت���ني. مت تطبي���ق مقيا�س تقدي���ر �مله���ار�ت �لجتماعية
(Mohammed Abdul Gawad 2015) ،و مقيا����س �س���لوك �لتح���دى للطف���ل 
،(Rehab Al Sayed 2014). يتك���ون �لربنام���ج  م���ن )21( جل�س���ة ، مت تقدميه���ا 
بو�ق���ع )3( جل�س���ات يف �لأ�س���بوع ومن ثم فقد ��س���تغرق تطبي���ق �لربنامج فرتة زمنية            
)ت�سعة  �أ�سابيع تقريبا( وقد تر�وحت �لفرتة �لزمنية �لتي ت�ستغرقها �جلل�سة �لو�حدة 
م���ا ب���ني )20-25 ( دقيقة . وتقوم �لباحثة بالتطبيق عل���ى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية 
 Mann- – وتين���ى  با�س���تخد�م �ختب���ار م���ان  �لبيان���ات  ب�س���كل جماع���ي .مت حتلي���ل 
Whitney (U) ، �ختبار ويلكوك�سون Wilcoxon (W) ،و قيمة Z. �أ�سارت �لنتائج 
�إىل فعالي���ة �لربنام���ج �لتدريبي �لقائم على منوذج جر�ى للق�س����س �لجتماعية فى 
حت�سني �ملهار�ت �لجتماعية وتعديل �سلوكيات �لتحدى لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب 

�لتوحد مرتفعى �لوظيفية

الكلمات املفتاحية: �لق�س����س �لجتماعي���ة، �ملهار�ت �لجتماعية ، �س���لوكيات �لتحدي، 
ذوى ��سطر�ب �لتوحد مرتفعي �لأد�ء.
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The Effectiveness of a Training Program Based on the 
Gray Model of Social Stories in Improving Some Social 
Skills and Modifying  the Challenging Behavior of  Highly 

Functioning Children with Autism Disorder

The purpose of this study was to explore the effectiveness 
of a training program based on the Gray Model of Social stories 
in improving some social skills and modifying  the challenging 
behavior of high  functioning children with autism disorder. 
Participants were ten high functioning children with autism disorder 
from Misr Corporation  for Autism in Cairo. Those children were 
diagnosed using Autism Symptoms Inventory, and they fell into the 
65 percentile, with raw score of 25 on Raven’s Coloured Progressive 
Matrices. They were aged 108-132 months (M=122.80, SD= 9.21) . 
They were classified into two groups with 5 children each. The two 
groups were matched on  chronological age and the two research 
variables. The Z values did not reach significance level. The scale 
of social skills (Mohammed Abdul Gawad, 2015), and the Child’s 
Challenging Behaviour Scale  Rehab Al Sayed(2014) were used 
. The training program was applied to the experimental group . It 
consisted of 21 sessions, and was offered 3 session a week, each 
session lasted for 20-25 minutes .  Mann- Whitney (U)Test, Wilcoxon 
(W) Test, and Z values were used to analyze data . Results indicated  
the effectiveness of the training program based on the Gray Model 
of Social stories in improving some social skills and modifying  the 
challenging behaviour of   high  functioning children with autism 
disorder.

Key words:  Social stories in improving, social skills, 
challenging behavior,  highly  functioning children with autism 
disorder
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مقدمة: 
 ��س���طر�ب �لتوحد �إعاقة تت�س���م بالتفاعالت �لجتماعية �مل�س���طربة، وق�س���ور يف 
�لتو��س���ل �للفظ���ي وغري �للفظ���ي، و�أمناط مقيدة ومك���ررة من �ل�س���لوك؛ فالأطفال 
ذوو ��س���طر�ب �لتوحد قد ل يكّونون �س���د�قات، وقد يق�سون �أوقات طويلة مبفردهم 
مقارن���ة باأقر�نه���م �لعادي���ني، و ق���د ل ينم���ّون �لتعاط���ف، �أو �لأ�س���كال �لأخ���رى م���ن 
�لتبادل �لجتماعي social reciprocity. كما �أنهم قد يظهرون �س���لوكيات منطية 
لإق�س���اء كل �لأن�س���طة �لأخرى، وقد ينخرطون يف �لرتدد �ملر�س���ي ملا يقوله �لآخرون 
Echolalia �إذ� كان هناك حديث �أ�س���اًل، كما قد يدخلون يف �س���لوكيات خطرية مثل 
 Self-Injury (Mohammed & �لذ�ت���ي  �لأذى  �أو   ،  Aggression �لعدو�ني���ة 

.Mourad, 2014, P.16; Gawad, 2015, P. 23)

 من���ذ �لو�س���ف �لأول لكان���ر Kanner ل�س���طر�ب �لتوح���د، فق���د كان هن���اك 
�لعديد من �لبحوث يف حتديد �لتدخالت �ملنا�س���بة لالأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد. 
فق���د لحظ���ت �لدر��س���ات �لتي ركزت على �لكف���اء�ت �لجتماعي���ة و �ملعرفية لالأطفال 
ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د �أن هن���اك تف���وق له���وؤلء �لأطف���ال يف �مله���ار�ت �لب�س���رية – 
�لإدر�كية visual-perceptual skills و �ملثري�ت �مل�س���ورة. فالعر�س �لب�س���ري قد 

(Ahmed, 2014, P.31) ساعد على �كت�ساب مهار�ت �حلياة �ليومية�

ذوى  لالأطف���ال  �لفري���دة  �لتعليمي���ة  �حلاج���ات  �لعتب���ار  يف  �لو�س���ع  م���ع   
��س���طر�ب �لتوح���د، ف���اإن �لق�س����س �لجتماعي���ة Social Stories رمب���ا تق���دم 
��س���رت�تيجية فعالة لتح�س���ني �لكفاءة �لجتماعية، و �لتقليل من �س���لوكيات �لتحدي

 . (Beh-Pajooha, Ahmadib, Shokoohi-Yektac, & Asgarya, 2011, P.352)

فق���د �بتك���رت كارول ج���ر�ي Carol Gray، وه���ي معلم���ة للرتبي���ة �خلا�س���ة 
�لق�س����س �لجتماعي���ة لتمك���ني �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د م���ن” ق���ر�ءة، و 
تف�س���ري، و �ل�ستجابة بفعالية لعاملهم �لجتماعي “ (Gray, 1994, p.5). فالق�سة 
�لجتماعي���ة عبارة عن ق�س���ة ق�س���رية كتبت لو�س���ف مو�قف �جتماعي���ة معينة متثل 
�إ�س���كالية لالأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد، وت�س���ف �لق�سة – و�لتي كتبت من وجهة 
نظ���ر �لطف���ل وعن���د م�س���تو�ه – �س���لوكيات منا�س���بة و”�ملاع���ات Cues “ منا�س���بة، �أو 
 .(Gray,1998, P.167) مثري�ت منا�سبة لو�سع �لفر�سة �ملالئمة لهذه �ل�سلوكيات
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ويعتق���د �أن �لق�س����س �لجتماعي���ة فعال���ة؛ لأنها �س���لوكيات معينة يفتقده���ا �لأطفال 
ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د مث���ل ��س���تهالل ح���و�ر، �أو �ل�س���تجابة له، تغي���ري روتني، فهم 
كي���ف ي�س���عر، �أو يفك���ر �لآخ���رون، وكي���ف ميكن �ل�س���تجابة ب�س���كل منا�س���ب يف �ملو�قف 
�لجتماعي���ة �ملختلف���ة (Bell, 2005, P.24).كم���ا ��س���تخدمت �لق�س���ة �لجتماعية 
للح���د م���ن �س���لوكيات �لتح���دي؛ مثل: �لع���دو�ن، و�ل�س���ر�خ، و�لب���كاء، و�ل�س���رب لدى 

.(Beh-Pajooha, et al., 2011, P.352) لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد�

 وم���ن ث���م ف���اإن �لبحث �حل���ايل يحاول بن���اء برنامج تدريبي قائ���م على منوذج 
جر�ي للق�س����س �لجتماعية يف حت�سني بع�س �ملهار�ت �لجتماعية وتعديل �سلوكيات 

�لتحدي لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد مرتفعي �لأد�ء. 

 م�سكلة البحث: 
 نظر�ً لن �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد لديهم ��س���طر�بات تعوق قدرتهم 
عل���ى فه���م �لتفاع���الت �لجتماعي���ة �س���ريعة �لتغ���ري م���ن تلق���اء �أنف�س���هم، فاإن���ه لب���د 
م���ن تق���دمي �لملاع���ات، �أو �لإ�س���ار�ت �لجتماعي���ة ذ�ت �ل�س���لة لك���ى ت�س���مح له���م بعمل 
�ل�ستجابات �ملنا�سبة. يحتاج هذ� �ل�سنف من �لأطفال �إىل �لفهم �لدقيق ملوقف معني 
حت���ى تك���ون لديهم خرب�ت �جتماعية موجبة و هذه نادًر� ما يح�س���لون عليها. يعتمد 
ه���وؤلء �لأطفال ب�س���كل كبري عل���ى �ملعلومات �لب�س���رية عند تعلم وجتهي���ز �ملعلومات. 
بناء على هذه �ملالحظات، ُيطلب من �لو�لدين و�ملعلمني ��س���تخد�م �لطرق �لب�س���رية 
يف �لتعليم، وجتنب �ملعلومات �للفظية �لطويلة لتدعيم �لتعلم بني هوؤلء �لأطفال. 

 يف �سوء �أ�سلوب �لتعلم هذ� لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد، قامت كارول 
جر�ي Carol Gray بابتكار �أ�س���لوب ب�س���ري ي�س���اعد على حتقيق �لفهم �لجتماعي 

كمكون �أ�سا�سي لتعليم �ملهار�ت �لجتماعية، ُيطلق عليه �لق�س�س �لجتماعية. 

على �لرغم من �أن �لق�س�س �لجتماعية �أ�سبح �أ�سلوًبا �سائًعا يف تنمية �ملهار�ت 
�لجتماعية وتعديل �س���لوكيات �لتحدي لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد؛ �إل �أن 
�لأدبي���ات �حلديث���ة ت�س���ري �إىل �أن �لأدلة �لتجريبي���ة �لتي تثبت ج���دوى، �أو تاأثري هذ� 
�لتدخل ماز�لت قليلة.  ومن ثم ميكن حتديد م�سكلة �لبحث �حلايل يف �لإجابة على 

�لأ�سئلة �لآتية: 
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 ه���ل توج���د فروق ب���ني �أف���ر�د �ملجموعتني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �ملهار�ت 1 ))
�لجتماعية يف �لقيا�س �لبعدي؟.

ه���ل توج���د فروق بني �أف���ر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �س���لوكيات 1 ))
�لتحدي يف �لقيا�س �لبعدي؟. 

ه���ل توجد ف���روق بني �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبي���ة يف �مله���ار�ت �لجتماعية يف 1 ))
�لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي؟ .

ه���ل توج���د ف���روق ب���ني �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �س���لوكيات �لتحدي يف 1 ))
�لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي؟ .

اأهداف البحث:
تتمثل �لأهد�ف �لإجر�ئية للبحث فيما ياأتي:

�إعد�د برنامج تدريبي قائم على منوذج جر�ي للق�س�س �لجتماعية.1 ))
�لك�س���ف عن �أثر هذ� �لربنامج يف حت�س���ني بع�س �ملهار�ت �لجتماعية وتعديل 1 ))

�سلوكيات �لتحدي لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد مرتفعي �لأد�ء.
�لتع���رف عل���ى �لفروق ب���ني �ملجموعتني �لتجريبية �لتي تعر�س���ت للربنامج و 1 ))

�ل�سابطة �لتي مل تخ�سع للتدريب يف �سوء �لربنامج – يف متغريي �لبحث.

اأهمية البحث: 
 يعد �لبحث �حلايل �أحد �لبحوث �لتي تهتم بالتدريبات يف �سوء منوذج جر�ي 
للق�س����س �لجتماعي���ة و �لتي من �س���اأنها �أن ترثي �لأدبيات �لنظري���ة و�لتجريبية يف 
حت�س���ني بع����س �ملهار�ت �لجتماعي���ة وتعديل �س���لوكيات �لتحدي ل���دى �لأطفال ذوى 

��سطر�ب �لتوحد مرتفعي �لأد�ء، وتكمن يف �أهمية نظرية و�أهمية تطبيقية :

اأولً : الأهمي�ة النظري�ة : وتنعك�س ه���ذه �لأهمية يف )�إعد�د تدريبات يف �س���وء 
من���وذج ج���ر�ي للق�س����س �لجتماعي���ة و�لت���ي تتنا�س���ب م���ع �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب 
�لتوح���د مرتفع���ي �لأد�ء، كذلك �لهتمام بفئة �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد نظر�ً 
لأهمي���ة ه���ذه �لفئ���ة وتو�جدها يف �ملجتمع و ندرة �لدر��س���ات و�لأبح���اث �لعربية �لتي 

��ستخدمت �لتدريب يف �سوء منوذج جر�ي للق�س�س �لجتماعية(.
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ثاني�ًا : الأهمي�ة التطبيقي�ة : وتتمثل هذه �لأهمية يف �أن���ه )قد يفيد �لبحث 
�حل���ايل يف �خل���روج بنتائ���ج مهمة يف توجيه نظ���ر خمططي بر�مج �لرتبية �خلا�س���ة 
�ملوجه���ة لالأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د مرتفع���ي �لأد�ء �إىل �لرتكي���ز عل���ى نتائج 
�لبح���ث �حل���ايل، وغريه م���ن �لبحوث مو�س���ع �لهتمام، عند �إعد�ده���م للرب�مج �لتي 
ته���دف �إىل حت�س���ني بع����س �مله���ار�ت �لجتماعي���ة وتعدي���ل �س���لوكيات �لتح���دي. لف���ت 
�لنتباه �إىل �إمكانية حت�سني بع�س �ملهار�ت �لجتماعية وتعديل �سلوكيات �لتحدي من 
خالل تدريبات �لق�س���ة �لجتماعية لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد. م�س���اعدة 
�لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد مرتفع���ي �لأد�ء كغريهم من �لأطفال �لعاديني على 
تنمي���ة �مله���ار�ت �لجتماعي���ة وتعديل �س���لوكيات �لتحدي و�ل�س���تفادة منها يف خمتلف 
�أن�س���طة �حلياة �ليومية. تق���دمي دليل للمعلم و�ملربي يو�س���ح كيفية تدريب �لأطفال 
ذوى ��سطر�ب �لتوحد مرتفعي �لأد�ء من خالل �لق�سة �لجتماعية ملا لها من تاأثري 

فعال على حت�سني بع�س �ملهار�ت �لجتماعية وتعديل �سلوكيات �لتحدي لديهم. 

م�سطلحات البحث االإجرائية:

 Autistic Children With الأطف�ال ذوو ا�س�طراب التوحد مرتفع�و الأداء
High Functioning : » ه���م �أولئ���ك �لأطف���ال �لذين يقع���ون يف �ملئينى 65، بدرجة 
خ���ام قدره���ا 25 عل���ى �ختب���ار �مل�س���فوفات �ملتتابعة �مللون���ة لر�فن، ويطل���ق عليهم فئة 
مرتفع���ي �لأد�ء مل���ا لديه���م م���ن �لق���درة عل���ى �إمكاني���ة �ل�س���تفادة من بر�م���ج �لرتبية 
�خلا�س���ة �لتي تتنا�س���ب مع م�س���توياتهم وقدر�تهم، ويقيمون �إقامة د�خلية مبد�ر�س 

�لرتبية �لفكرية مبحافظة �لقاهرة. 

�سلوك التحدي Challenging Behavior:  » هو منط من �ل�سلوك يتمثل 
يف �لعدو�نية، و عدم �لإذعان، و �سعوبات �ملز�ج ». و يقا�س بالدرجة �لتي يح�سل عليها 

�لطفل ذو ��سطر�ب �لتوحد على مقيا�س �سلوك �لتحدي )ترجمة / �لباحثة(

املهارات الجتماعية Social Skillsٍ : » هي بع�س �ل�سلوكيات �ل�سادرة عن 
�لطفل ذى ��س���طر�ب �لتوحد وتتمثل يف �لتعاون �لجتماعي، �لتفاعل �لجتماعي، و 
�ل�س���تقالل �لجتماعي ». وتقا�س بالدرجة �لتي يح�س���ل عليها �لطفل ذو ��س���طر�ب 

�لتوحد على مقيا�س �ملهار�ت �لجتماعية )ترجمة / �لباحثة(
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الق�س�ة الجتماعية Social Story : »هي ق�سة ق�سرية تعر�س على �لطفل 
ذي ��س���طر�ب �لتوحد، حتدد �ملوقف �لجتماعي �ملرغوب فيه من �أجل حت�س���ني بع�س 

�ملهار�ت �لجتماعية وتعديل �سلوكيات �لتحدي«. 

حمددات البحث:
يتحدد �لبحث �حلايل باملحدد�ت �لتالية:

املحددات املنهجية: ��ستخدمت �لباحثة �ملنهج �لتجريبي.

املح�ددات الب�س�رية:  تكون���ت �لعين���ة م���ن )10( �أطفال م���ن ذوى ��س���طر�ب �لتوحد 
مرتفعي �لأد�ء �لذين يقعون يف �ملئينى 65، بدرجة خام قدرها 25 على �ختبار 
�مل�س���فوفات �ملتتابع���ة �مللون���ة لر�ف���ن، وقد تر�وح���ت �أعماره���م �لزمنية ما بني 

)108 -132( �سهر�، مبتو�سط 122.80 �سهًر�، وبانحر�ف معياري 9.21. 
املحددات املكانية:  �أفر�د �لعينة من �ملقيمني �إقامة د�خلية مبوؤ�س�سة م�سر للتوحد 

مبدينة �لقاهرة

االإطار النظري: 
الق�س�س الجتماعية Social Stories أ )	

تعرف �لق�سة �لجتماعية باأنها: »ق�سة ق�سرية ت�سف عن ق�سد موقفا �جتماعيا 
 .(Gray & Garand,1993, P.1)  »وحت���دد �مله���ار�ت �لجتماعي���ة �ملرغ���وب في���ه

وهي تقوم على �أ�سا�س كل من نظريتي �لعقل  Theory of Mind و�لرت�بط 
�ملرك���زي �ل�س���عيف central coherence theory. وتع���رف نظري���ة �لعق���ل باأنه���ا: 
“�لق���درة عل���ى فه���م �أن لالآخري���ن �أف���كار و معتقد�ت، و�نفعالت خمتلف���ة عن �أفكار 
 (Colle, Baron-Cohen & Hill, 2007, P. ”مل���رء� و�نفع���الت  ومعتق���د�ت، 
(718. وفقا لهذه �لنظرية، فاإن لدى �لأفر�د ذوى ��سطر�ب �لتوحد �سعوبات تعزى 
 (Baron-Cohen, مل�ساعر �إىل �لآخرين، يف �أخذ منظور �لآخرين، و يف قر�ءة �لعقل�

 .1995, P.36)

 (Baron-Cohen, و�فرت����س ب���ارون كوه���ني، تيج���ر فلو�س���ربج، و كوه���ني
نظري���ة  يف  �ل�س���طر�بات  �أن   Tager-Flusberg and Cohen, 2000, P.21)

�لعقل متثل �لأ�سا�س لالأعر��س �لتي ميكن روؤيتها يف ��سطر�ب �لتوحد. 
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وتعتقد جر�ي وجار�ند (Gray and Garand, 1993, P. 3)  �أن �لق�س�س 
�لجتماعية ميكن �أن ت�ستخدم مل�ساعدة ذوى ��سطر�ب �لتوحد على فهم �ملوقف و �ل�سعور 
�لد�خلى لالأفر�د �مل�سرتكني يف �ملوقف. �أما نظرية �لرت�بط �ملركزي �ل�سعيف فت�سري 
�إىل �أن �لأفر�د ذوى ��س���طر�ب �لتوحد لديهم د�فع �سعيف للرت�بط �ملركزي �ملطلوب 
لتجهي���ز �ملعلوم���ات �لعامة (Wahlberg, 2001, P.6). مبعن���ى �آخر، هذه �لنظرية 
تذكر باأن �لأفر�د ذوى ��س���طر�ب �لتوحد ل ميكنهم ��س���تخال�س �ملعنى من �ملعلومات 
 (Beh-Pajooha, et al. 2011, p. 352) و �لأف���كار لدجمه���ا يف كِل ذي معن���ي
ت�س���تخدم �لق�س����س �لجتماعية ث���الث بن���اء�ت للجملة : )�أ( �لو�س���فية، )ب( 
�لتوجيهي���ة، )ج( منظوري���ة. فاجلم���ل �لو�س���فية تعط���ى �لتالمي���ذ �ملعلوم���ات عم���ا 
يحدث.وتع���رف ب�س���كل غر�س���ي مكان وق���وع �حلدث، و�لأ�س���خا�س �ملعني���ون باحلدث، 
وم���اذ� يفعل���ون، ومل���اذ�. و م���ن �أمثلة ذلك “ يف مدر�س���تي حجر�ت كث���رية”. �أما �جلمل 
�لتوجيهي���ة، فتعط���ى �لتالمي���ذ تعليمات عما ينبغ���ي �أن يفعلوه، وكيف يت�س���رفون. و 
م���ن �أمثلة ذلك “�س���وف �أحاول �أن �أتكلم بهدوء بالد�خ���ل”. وعلى �جلانب �لآخر، فاإن 
�جلمل �ملنظورية، فت�س���ف �حلالت �لد�خلية للفرد، مثل �حلالة �لفيزيقية للفرد، �أو 
رغباته، �ملنظور �لإدر�كي، �لأفكار، �مل�ساعر، �أو �ملعتقد�ت و�لدو�فع، و من �أمثلة ذلك “ 
ي�سعد معلمى و يكون فخور بى عندما �أتبول يف �ملرحا�س “ و �أ�ساف كروزر وتينكانى 
Crozier and Tincani (2007) ن���وع ر�ب���ع م���ن �جلم���ل، وهى �جلم���ل �لتوكيدية 
لطماأنة �لقر�ء. على �س���بيل �ملثال “ �س���وف ��س���تخدم كلماتي لأقول...” بالإ�سافة �إىل 
و هما �جلمل �ل�سابطة، و �جلمل  �لجتماعية  �لق�سة  “ �إ�سافتني جديدتني جلمل 
�لتعاوني���ة، �أي تل���ك �لت���ي ت�س���ري �إىل م���ن �س���يقوم مب�س���اعدة �لف���رد يف موقف معني” 

.(Roberta 2012, P.11)

 وي�سري �جلارحي )2007، �س. 1342( �أن �إعد�د وت�سميم �لق�س�س �لجتماعية 
يكون وفقاً لالأهد�ف �لتي يريد �ملعلم حتقيقها ووفقاً لطبيعة �لق�سور لدى �لطفل، 
حي���ث �إن �لق�س���ور قد يك���ون متعلقاً بفهم �مل�س���اعر و�لرغبات، �أو �ملعتق���د�ت �خلاطئة، 
وتتكون �لق�سة �لجتماعية من جملتني �إىل خم�س جمل، وقد يزيد عدد هذه �جلمل، 
وميكن �أن يقوم �ملعلم باإعد�د �لق�س���ة �لجتماعية م�س���تخدماً �ل�س���ور �لفوتوغر�فية 
و�خلطي���ة، �أو �لكلم���ات، و�لر�س���ومات، و�لتماثي���ل و�لعر�ئ����س، وبذلك ي�س���هم �لتدخل 
بالق�س����س �لجتماعية يف تقليل �لت�س���وي�س �لناجت عن �لعمليات �للفظية �لتي حتتاج 
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جهد�ً كبري�ً لفهمها، ويجب �أن تكون �جلمل �مل�س���تخدمة يف �لق�س���ة خمت�س���رة، وغري 
جمردة قدر �لإمكان0 

ويرى �خلويل )2008، �س. 163( �أن تطبيق و��ستخد�م �لق�سة �لجتماعية مع 
�لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد له متطلبات متعددة منها : �أن تثري �لق�سة �لت�سويق، 
و�أن تت�سمن �لق�سة مهارة، و�أن يتم عر�س �لق�سة ببط، و�أن تت�سمن �لق�س�س �أن�سطة 
مف�س���لة، و�حلف���اظ عل���ى تركي���ز �لأطف���ال عن طري���ق تغ���ري�ت �لإيقاع، وم���ن �ملمكن 
�أن ير�ف���ق عر����س �لق�س���ة �أغني���ة، �أو ن�س���يد، و�إتاح���ة �لفر�س���ة لالأطف���ال للتعبري عن 
م�س���اعرهم، وجتنب �للغة �ملعقدة، وتعزيز ��س���تجابات �لأطف���ال، ومنذجة ردود �لفعل 
دع���م �لأطفال ب�س���كل ح�س���ا�س، وتق���دمي تف�س���ري�ت لتفاع���الت �لأطفال كالبت�س���امة، 

وميكن متثيل �لق�سة بعد عر�سها، وتر�بط �لأحد�ث د�خل �سياق �لق�سة. 

 وبن���اء عل���ى �إعم���ال ج���ري وجار�ن���د Gray and Garand (1993) �أع���د 
�سو�جارت ورفاقه Swaggart et al (1995,14-15) برناجًما ي�سري خطوة خطوة 
لكتاب���ة وتطبي���ق وتقيي���م فعالية تدخالت �لق�س���ة �لجتماعية، هذ� �لربنامج �س���امل 
وميكن تكييفه ب�سهولة للبحوث �مل�ستقبلية على �لعديد من �لأطفال و�ملر�هقني ذوى 

��سطر�ب �لتوحد وهو: 
حدد �ل�سلوك، �أو �ملوقف �لإ�سكايل �مل�ستهدف لتدخل �لق�سة �لجتماعية.1 ))
حدد �ل�سلوك �مل�ستهدف جلمع �لبيانات.1 ))
�أجمع بيانات قاعدية عن �ل�سلوك �لجتماعي �مل�ستهدف.1 ))
�أكت���ب ق�س���ة �جتماعي���ة ق�س���رية م�س���تخدما �جلم���ل �لو�س���فية، �ملنظوري���ة، 1 ))

و�لتوجيهية، و�ل�سابطة.
�سع يف كل �سفحة من جملة �إىل ثالث جمل.1 ))
��س���تخدم �ل�س���ور �لفوتوغر�في���ة، �أو �ل�س���ور �ملر�س���ومة يدوي���ا، �أو �لأيقون���ات 1 ))

�مل�سورة.
�عر�س �لق�سة �لجتماعية على �لطفل وقم بنمذجة �ل�سلوك �ملرغوب فيه.1 ))
�جمع بيانات �لتدخل.1 ))
ر�جع �لنتائج و�لإجر�ء�ت �ملرتبطة بالق�سة �لجتماعية.1 ))
�أعد برناجًما للتعميم.1 0))
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وي���رى �خل���ويل )2008 ، ����س 159( �أن���ه قب���ل كتاب���ة �لق�س���ة �لجتماعية يجب 
�أن ُيو�س���ع يف �لعتبار جمموعة من �خلطوط �لإر�س���ادية حتى ي�س���هل كتابة �لق�س���ة 
وه���ى حتدي���د َم���ْن و�إىل َم���ْن يت���م تقدميه���ا، و�أين تق���دم، ومل���اذ� تقدم يف تل���ك �ملو�قف 
�لجتماعي���ة؟، �أي �أن���ه يجب �أن تكون خم�س�س���ة ملو�قف حم���ددة، و�أفر�د خمتلفني يف 
�لق���در�ت وطرق �ملعي�س���ة، بالإ�س���افة �إىل �إمكان �إ�س���افة عنا�س���ر من تدخ���الت �أخرى 
مثل �لتدريب على �ملعينات �لب�س���رية ويجب �أن يحتوى �لتدريب على مو�د حقيقية، 
بالإ�س���افة �إىل م���ا ميك���ن �أن حتتوى عليه �لق�س���ة من رموز م�س���ورة، و�لتي تعد �أحد 

�ملعينات �لب�سرية �لتي حت�سن من فهم �لأطفال للمو�قف �ملختلفة0

)- الق�س�ة الجتماعية و امله�ارات الجتماعية لدى الأطفال ذوى ا�س�طراب التوحد 
Social Story and Social Skills of Children with Autism 

Disorder 

 يذكر حممد )2002، �س 173( �أن وجهة �لنظر �لجتماعية ترى �أن �لأطفال 
ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د لديه���م خلل، �أو ��س���طر�ب يف �لتو��س���ل �لجتماع���ي، نتيجة 
ظروف �لبيئة �لجتماعية غري �ل�سوية �لتي ينتج عنها �إح�سا�س �لطفل بالرف�س من 
�لو�لدي���ن وفق���د�ن �لرو�بط �لعاطفية معهم���ا، مما يوؤدى �إىل �ن�س���حابه من �لتفاعل 
�لجتماعي مع �لو�سط �ملحيط به، على حني يف�سر �لنموذج �لنف�سى هذ� �ل�سطر�ب 
على �أنه �سكل من �أ�سكال �لف�سام �ملبكر �لناجت عن وجود �لطفل يف بيئة تت�سم بالتفاعل 

�لأ�سرى غري �ل�سوى، مما ي�سعره بعدم �لتكيف، �أو �لتو�فق �لنف�سى.

 و�لإعاق���ة �ل�س���ديدة يف �جلان���ب �لجتماع���ي ه���ي �إح���دى �ل�س���مات �لرئي�س���ة 
لالأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد، وهى �إعاقة تظهر نف�س���ها يف �للغة و�للعب وتو��سل 
�لعني و�لإ�س���ار�ت وتقوم �ل�س���رت�تيجيات �لتكاملية ملو�جهة هذه �ل�سعوبات �ملحورية 
عل���ى ت�س���مني حتفي���ز�ت �لكبار، وتدري���ب �ملعلمني و�لأق���ر�ن، ووجود �خل���رب�ء، و�أحد 
�لتدخ���الت �لعالجي���ة �لت���ي يعد تطبيقها �س���هال بالن�س���بة للمعلمني و�ملمار�س���ني هي 
�لق�س����س �لجتماعية و�لتي ت�س���تخدم يف �إك�س���اب �مله���ار�ت �لجتماعي���ة و�لأكادميية، 
وخف����س �لع���دو�ن و�خل���وف و�ملتالزم���ات، وتقدم �لتغ���ري يف �لروتني، وتعلم �ل�س���لوك 
�لتدخ���الت  مث���ل  ذل���ك  – مثله���ا يف  �لجتماعي���ة  و�لق�س����س  �ملالئ���م،  �لجتماع���ي 
�لعالجية �لأخرى – ت�ستمل على �إد�رة �لذ�ت Self – Management، و�مل�ستند�ت 
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�ملكتوب���ة Written Scripts، لأن ه���ذه �لق�س����س حتدد وتعرف �ملكونات �ل�س���رورية 
للموق���ف �لجتماع���ي �ملحدد يف �س���كل مكتوب، كما �أنها حتول وتنقل �س���بط �ملثري من 
�لأق���ر�ن و�ملعل���م ب�س���ورة مبا�س���رة للطف���ل ذي ��س���طر�ب �لتوح���د، وت�س���رتك يف كثري 
من �خل�س���ائ�س مع ��س���رت�تيجيات �لتجهيز، لأنها تعد وجتهز �ل�س���تجابات �ملالئمة 
 (Scattone et al,للموق���ف �لجتماع���ي �ملح���دد قب���ل ح���دوث �ملوق���ف �لجتماع���ي

2006 ,P.215)
 

لق���د مت ��س���تخد�م �لق�س����س �لجتماعي���ة – بدرج���ات متباين���ة م���ن �لنج���اح 
– لتدري����س مه���ار�ت �جتماعي���ة معين���ة، وتق���دمي تعليما يف �ل�س���لوك �ملنا�س���ب �أثناء 
�أن�س���طة معينة )مثل وقت �لنوم، �لذهاب �إىل طبيب �لأ�س���نان، ووقت تناول �لع�س���اء(، 
لإعد�د �ملو�س���وعات لالأن�س���طة �جلديدة، ولتعليم �س���لوكيات مثل ��ستبد�ل �ل�سلوكيات 
�مل�س���تهدفة غ���ري �ملالئمة لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د )مثل �لتحديق غري 

�ملالئم، �ل�سياح، قلب �ملقاعد(. 

 ويرى �سوينك�سني و�ألرب  Soenksen & Alper (2006,P.3)�أن �أحد مز�يا 
�لق�س����س �لجتماعية هى �حتو�وؤها على �لتدخالت �ملتمركزة على �لطفل، وتو�س���ط 
�لأق���ر�ن، و�لرتتي���ب �لبيئ���ى، وتتك���ون �لتدخ���الت �ملتمرك���زة على �لطفل م���ن �إمد�ده 
بالتعلي���م �ملبا�س���ر، و�مله���ار�ت �ملتعلم���ة مثل مه���ار�ت �للع���ب، و�مله���ار�ت �لجتماعية، �أو 
�ملهار�ت �لأخرى �مل�س���تخدمة �أثناء �لتفاعل �لجتماعي، بينما ت�سمل تدخالت تو�سط 
�لأق���ر�ن �لعتم���اد عل���ى �لأقر�ن بدًل من �لكب���ار، حيث يتم تدري���ب �لأقر�ن �لذين ل 
يعان���ون م���ن �ل�س���عوبات عل���ى �لتفاعل �لجتماع���ي مع �لأطف���ال ذوى �ل�س���عوبات، �أو 
يت���م حث �لأق���ر�ن على �أن يعززو� ويحفزو� �لأطفال غري ذوى �ل�س���عوبات، و�لرتتيب 
�لبيئ���ي ه���و �أ�س���لوب ي�س���جع �لتفاع���ل �لجتماعي ع���ن طريق �لإم���د�د برفق���اء �للعب، 
و�لأن�س���طة و�للعب، �أو �إعادة هيكلة �لف�س���ل �ملدر�س���ي، �أو �لن�س���اط، حي���ث يتم �لإمد�د 

باللعب، و�لعر�ئ�س، و�إن�ساء مر�كز �للعب...�إلخ.

ولق���د مت و�س���ع �لق�س���ة �لجتماعي���ة لتعدي���ل �لعدي���د م���ن �ل�س���لوكيات غ���ري 
�ملرغوب���ة لدى �أطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد و�إك�س���ابهم مه���ار�ت �جتماعية جديدة، 
ومن ذلك ما يظهره هوؤلء �لأطفال من نق�س يف تو��سل �لعني، وفقد�ن فهم �لرموز 
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و�لإ�س���ار�ت �لجتماعي���ة، مث���ل لغ���ة �جل�س���م، و�لإمي���اء�ت، وتعبري�ت �لوج���ه، ونتيجة 
لذل���ك فاإنهم يت�س���رفون ب�س���ورة غ���ري لئقة، في�س���بحون عدو�نيني جت���اه �لآخرين، 
�أو ين�س���حبون عنهم، ويظهرون �س���لوكيات �إي���ذ�ء �لذ�ت، ويفقدون �ل�س���بط و�لتحكم. 

(Adams et al, 2004 ,P.88)

و م���ن ث���م، مع �لو�س���ع يف �لعتبار �لحتياج���ات �لتعليمية �لفري���دة لالأطفال 
�إ�س���رت�تيجية  تق���دم  رمب���ا  �لجتماعي���ة  �لق�س����س  ف���اإن  �لتوح���د،  ��س���طر�ب  ذوي 
فعال���ة لتح�س���ني �لتفاع���ل �لجتماع���ي �للفظ���ي ل���دى ه���ذ� �ل�س���نف م���ن �لأطف���ال 

.(Ozdemir & Bolumu ,2008 ,P.128) 

)- الق�س�ة الجتماعي�ة و �س�لوكيات التح�دي ل�دى الأطف�ال ذوى ا�س�طراب التوحد 
Social Story and challenging behaviours of Children 

with Autism Disorder 
 وفقا ل�سميث و فوك�س (Smith and Fox, 2003, P.6) ،فاإن �سلوك �لتحدي 
عبارة عن “ �أى منط مكرر من �ل�سلوك، �أو �إدر�ك �ل�سلوك �لذى يتد�خل مع، �أو يكون 
عر�س���ة للتد�خ���ل مع �لتعلم �لأمثل، �أو �لنخ���ر�ط يف �لتفاعالت �ملوؤيدة لالجتماعية 
مع �لنظائر و �لكبار”. هذه �ل�سلوكيات غالبا ما تاأخذ �سكل �لنوم �مل�سطرب، و روتني 
تن���اول �لطع���ام، و �لع���دو�ن �للفظى و �جل�س���دى، و تخريب �ملمتلكات، نوبات �لغ�س���ب 

�ل�سديد، و �لذى �لذ�تى، و عدم �لإذعان، و �لن�سحاب. 

ه���ذه �ل�س���لوكيات غالب���ا ما تكون �س���ديدة ،وقد ت�س���ع �لطف���ل يف خماطر عدم 
 (Diane et مل�س���اركة يف �لأن�س���طة �لجتماعي���ة و يف �ملو�ق���ع �لتعليمي���ة و �ملجتمعي���ة�
(al.,2006, P26. فلي�س مب�س���تغرب �إذ�ً �أن تكون هذه �ل�س���لوكيات �أكرث �سيوعا لدى 
�لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد و ذوى �ل�س���طر�بات �لنمائية �لأخرى مقارنة ببني 
�س���نهم من �لعاديني. على �س���بيل �ملثال، يظهر 13-30% من هوؤلء �لأطفال �س���لوكيات 
حتدى �س���ديدة ب�س���كل يجعل �لتدخل �أمر� �س���روريا. حتى عند �ملقارنة بالأطفال من 
ذوى �ل�سعوبات �لنمائية �لأخرى، فاإن ��سطر�ب �لتوحد نف�سه ُيعد عامال للمخاطرة 
 .(McClintock, Hall, & Oliver, 2003,P.406) ل�ست�سافة �سلوكيات �لتحدي
نظ���ر� لن �س���لوكيات �لتحدي �س���ائعة �أي�س���ا بني �لأطف���ال ذوى �لإعاق���ة �لفكرية فقد 
�فرت����س �أن ه���ذه �ل�س���لوكيات �لتي ميك���ن روؤيتها ل���دى ذوى ��س���طر�ب �لتوحد تعود 
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 (Mudford للحدوث �مل�سرتك لالإعاقة �لفكرية. ومع ذلك، وفقا ملودفورد وزمالءه
(and colleagues, 2004, p.339 ف���اإن �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د م���ن 
�ملحتمل �ن يظهرو� �س���لوكيات �لتحدي �أكرث من ذوى �لإعاقة �لفكرية. يف حني �أ�س���ار 
�آخرون �إىل �أن �لعامل �لو�سيط يف �لعالقة بني ��سطر�ب �لتوحد و�سلوكيات �لتحدي 
ه���و �لق�س���ور يف مه���ار�ت �لتو��س���ل، ومع ذلك، ف���ان �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد، 
و �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية معر�س���ون ب�س���كل كبري لإظهار و�س���لوكيات �لتحدي 
.(Hill & Furniss, 2006, P.519 ; Holden & Gitlesen, 2006, P.45)

وق���د مت ��س���تخد�م �لق�س���ة �لجتماعي���ة للح���د من �س���لوكيات �لتح���دي مبا يف 
 (Adams, ذلك �ل�س���ر�خ، و �ل�س���ياح،و �ل�سرب لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد
(Gouvousis, VanLue & Waldron, 2004. كما �أن هناك دعما �آخر للق�س���ة 
 (Agosta, Graetz, لجتماعية يقدمه �أجو�س���تا، جريتز، ما�س���رتوبرى، و �س���كروج�
(Mastropieri and Scruggs, 2004. با�س���تخد�م �لق�س���ة �لجتماعي���ة، �أظه���ر 
ه���وؤلء �لباحث���ني �أن �س���لوكيات �لتحدي ل���دى �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد مثل 
�ل�س���ياح ب�سوت عال، �ل�سر�خ، �لطنني، وغريها من �ل�سو�ساء �لتي توؤدى �إىل �سرف 
�لنتباه �أثناء �لأن�س���طة �ل�س���فية قد تناق�س���ت. كم���ا �أن هناك باحثني �آخرين �أ�س���ارو� 
�إىل فعالي���ة �لق�س���ة �لجتماعي���ة يف �حلد من �س���لوكيات �لتحدي ل���دى �لأطفال ذوى 
 (Gray & Garand, 1993; Kuoch & Mirenda, 2003; سطر�ب �لتوحد��

.Moore, 2004)

درا�سات �سابقة 
�س���عى ت�س���ان (Chan,2005) �إىل �لك�س���ف ع���ن �أث���ر �لق�س����س �لجتماعي���ة 
م�سفوعا باملو�سيقى على تعديل �سلوك �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد يف بيئة �ملنزل. 
�أجري���ت �لدر��س���ة على عين���ة قو�مها )4( �أطفال من ذوى ��س���طر�ب �لتوحد يف هوجن 
ك���وجن. ق���ام كل و�ل���د بكتابة ق�س���ة فردية ل���كل طفل لتعديل م�س���كلة �س���لوكية معينة، 
و�أ�س���ارت �لنتائج �إىل �أن �أ�سكال �لق�سة �لجتماعية �ملنطوقة، �أو �ملن�سودة كانت ناجحة 

يف تعديل �ل�سلوك �لإ�سكايل لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد .

كما �سعى ديالنو و�سنيل (Delano & Senell ,2006) �إىل �لك�سف عن تاأثري 
�لق�س����س �لجتماعي���ة على �مل�س���اركة �لجتماعي���ة لالأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد، 
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�أجريت �لدر��س���ة على عينة قو�مها )3( �أطفال من ذوى ��س���طر�ب �لتوحد باملدر�س���ة 
�لبتد�ئي���ة �ملهار�ت �لجتماعية �مل�س���تهدفة متثلت يف طل���ب �لنتباه، �لتعليقات، طرح 
�أ�س���ئلة، وعمل ��س���تجابات غري متوقعة، وتو�سلت �لنتائج �إىل �أنه وفقا للتدخل و�لذي 
��س���تمل عل���ى ق���ر�ءة �لق�س���ة �لجتماعية ب�س���كل ف���ردي، و�لإجاب���ة على �أ�س���ئلة �لفهم، 
و�مل�س���اركة يف جل�س���ة لع���ب مدتها ع�س���ر دقائق، ق���د �زد�دت �لفرتة �لزمنية للم�س���اركة 
�لجتماعي���ة م���ع �لنظري �مل���درب ومع نظري جدي���د. كما �زد�دت �مله���ار�ت �لجتماعية 

�مل�ستهدفة �أثناء جل�سات �للعب �لتي كانت مدتها ع�سر دقائق وذلك بعد �لتدخل.

 فيما ��س���تهدفت در��س���ة ر�يت (Wright ,2007) �لك�س���ف عن �أثر �لق�س����س 
�لجتماعي���ة يف �حل���د م���ن �ل�س���لوك �مل�س���كل وزي���ادة �ل�س���لوك قب���ل �لجتماع���ي ل���دى 
�لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد . �أجريت �لدر��س���ة على عينة قو�مها )4( �أطفال من 
ذوى ��س���طر�ب �لتوحد . �أ�س���ارت �إىل �أن �لتدخل �لقائم على �لق�س���ة �لجتماعية كان 
فعال يف زيادة معدلت �ل�سلوك �لقبل �جتماعي لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد 

�مل�ساركني يف �لدر��سة.

كما در�س �وزدمير (Ozdemir ,2008) �أثر �لق�س�س �لجتماعية با�ستخد�م 
�لو�سائط �ملتعددة على دو�م �مل�ساركة �لجتماعية �ملنا�سبة. �أجريت �لدر��سة على عينة 
قو�مها )3( �أطفال من ذوى ��سطر�ب �لتوحد . قام �لباحث مبالحظة �لأطفال على 
ن �لأن�س���طة �لت���ي يف�س���لها �لطفل، و�مل���و�د �لت���ي عاجلها �لطفل  م���د�ر �أ�س���بوعني ودوَّ
�مل�س���تهدف يدوي���ا. �أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل �أن �لتدخل �لقائم على �لق�س����س �لجتماعية 
قد ز�د من دو�م �مل�س���اركة �لجتماعية �ملنا�س���بة لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد 

�مل�ساركني يف �لدر��سة.

دم���ج  �أث���ر   (Lee ,2008) يل  در����س  توح���دي،  لطف���ل  حال���ة  در��س���ة  ويف 
��س���رت�تيجيات خريط���ة �ملفاهيم يف تدري�س �لق�س����س �لجتماعي���ة لطفل توحدي يف 
�ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة على تعزيز تفاعالته �لجتماعية مع �أح���د �لأقر�ن. تلقى �لطفل 
َع يف حجرة در��سة منتظمة ويتلقى تربية  – وهو طفل توحدي يف �ل�سف �خلام�س ُو�سِ
خا�س���ة – تدري�سا ��ستمر ملدة ع�سرة �أ�س���ابيع. ��ستخدم �لباحث �لت�سميم �لتجريبي : 
قبلي وبعدي وتتبعي. �ل�س���لوكيات �لجتماعية �ملدرو�س���ة وهي : �إلقاء �لطفل �لتحية 
عل���ى �لنظ���ري، وم�س���اركته يف �لألع���اب، ودعوت���ه للع���ب بالبطاق���ات �لورقية. تو�س���لت 
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�لنتائج �إىل �أن دمج ��س���رت�تيجيات خريطة �ملفاهيم يف تدري�س �لق�س����س �لجتماعية 
قد �أدى �إىل حت�سن �لتفاعل �لجتماعي مع �لنظري.

كم���ا هدفت در��س���ة ووت�س (Watts, 2008) �إىل �لك�س���ف ع���ن فعالية �لتدخل 
�لقائ���م عل���ى �لق�س����س �لجتماعية يف �حلد من �ل�س���لوك �لفو�س���وي �لتخريبي لدى 
�لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد . �أجريت �لدر��س���ة على عينة قو�مها )6( �أطفال من 
ذوى ��س���طر�ب �لتوحد. �أ�س���ارت �لنتائج �ىل فعالية �أ�س���لوب �لق�س����س �لجتماعية يف 

�حلد من �ل�سلوك �لفو�سوي �لتخريبي لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد . 

 بينما هدفت در��س���ة (Beh-Pajooha, et al., 2011) �إىل �لك�س���ف عن �أثر 
�لق�س����س �لجتماعية يف �حلد من �س���لوكيات �لتحدي لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب 
�لتوح���د . �أجري���ت �لدر��س���ة على عينة قاومها)3( �أطفال من ذوى ��س���طر�ب �لتوحد 
يبلغ���ون م���ن �لعمر 8-9 �س���نو�ت. ��س���تهدفت �لدر��س���ة وفق���ا للمقابالت م���ع �ملعلمني، 
�س���لوكيات �لتح���دي �ملتمثل���ة يف �ل�س���ر�خ، �لتج���ول د�خل قاعة �لدر��س���ة، �ل�س���طجاع 
على �ملقعد د�خل �لف�س���ل. ��س���تخدمت �لدر��سة ت�س���ميم �خلط �لقاعدى �ملتعدد عرب 
�مل�س���اركني لقيا����س �أث���ر �لق�س����س �لجتماعي���ة يف �حلد م���ن �س���لوكيات �لتحدي لدى 
�لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د �أث���ر �لق�س����س �لجتماعي���ة يف �حلد من �س���لوكيات 
�لتح���دي. �أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل فعالي���ة �لق�س����س �لجتماعي���ة يف �حلد من �س���لوكيات 

�لتحدي لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد .

 يف حني ��ستهدفت در��سة �أحمد (Ahmed, 2014) �إىل ��ستك�ساف ما �إذ� كان 
�لتدخل �لقائم على �لق�س�س �لجتماعية له تاأثري �أيجابى على �ملهار�ت �لجتماعية 
لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد. �أجريت �لدر��سة على عينة قو�مها )10( �أطفال 
من ذوى ��سطر�ب �لتوحد يبلغون من �لعمر 5-7 �سنو�ت و يح�سرون مدر�سة فكرية 
ل���ذوى �ل�س���طر�بات �لنمائي���ة. مت ��س���تخد�م �لت�س���ميم �لتجريب���ى ذى �ملجوعت���ني، 
�لتجريبية و �ل�سابطة، بكل جمموعة عدد مت�ساوى من �لأطفال، و �لقيا�سني �لقبلى 
و �لبعدى. و مت تطبيق �لربنامج �لقائم على �لق�س����س �لجتماعية. �أ�س���ارت �لنتائج 
�إىل فعالي���ة �لتدخ���ل �لقائ���م على �لق�س����س �لجتماعي���ة، و �أن له تاأث���ري �إيجابى على 

�ملهار�ت �لجتماعية لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد.
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 كما هدفت در��سة �آنو و بابيتا (Anu and Babita,2015) �إىل �لك�سف عن 
�أثر �لق�س�س �لجتماعية يف حت�سني �ملهار�ت �لجتماعية لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب 
�لتوح���د . �أجري���ت �لدر��س���ة على عينة قاومها)4( �أطفال من ذوى ��س���طر�ب �لتوحد 
يبلغ���ون م���ن �لعم���ر 4- 8 �س���نو�ت. مت ��س���تخد�م �لت�س���ميم �لتجريب���ى ذى �لقيا�س���ني 
�لقبلى و �لبعدى. ��س���تمل �لربنامج على 37 جل�س���ة مدة كل جل�س���ة 45 دقيقة. �أ�سارت 
�لنتائج �إىل فعالية �لتدخل �لقائم على �لق�س����س �لجتماعية، و �أن له تاأثري �إيجابي 

على حت�سني �ملهار�ت �لجتماعية لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد.
 

التعليق العام و اأوجه ال�ستفادة 
بالن�س���بة لالأهد�ف: جاءت �أهد�ف �لدر��س���ات �ل�س���ابقة ب�سكل �إجمايل لتك�سف )(1 

ع���ن �أث���ر �لق�س����س �لجتماعي���ة يف حت�س���ني �مله���ار�ت �لجتماعية، و�س���لوكيات 
�لتح���دي لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد . وق���د �أفادت �لباحثة �حلالية 

من عر�س �أهد�ف �لدر��سات �ل�سابقة يف حتديد �أهد�ف بحثها. 
بالن�س���بة للعين���ات: ج���اءت �لعين���ات �لتي �أجريت عليها �لدر��س���ات �ل�س���ابقة يف )(1 

جممله���ا �س���غرية، ويع���ود ذلك رمب���ا �إىل طبيعة فئ���ة ذوى ��س���طر�ب �لتوحد 
،و�جلانب �لتدريبى. وقد �أفادت �لباحثة �حلالية من عر�س �أهد�ف �لدر��سات 

�ل�سابقة يف حتديد عينة �لبحث �حلايل. 
 �لنتائ���ج: ت���كاد جتم���ع �لدر��س���ات �ل�س���ابقة عل���ى �لأث���ر �لإيجاب���ى للق�س����س )(1 

ل���دى  �لتح���دي  و�س���لوكيات  �لجتماعي���ة،  �مله���ار�ت  حت�س���ني  يف  �لجتماعي���ة 
�لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د . وق���د �أف���ادت �لباحثة �حلالي���ة من ذلك يف 

�سياغة �لفرو�س.

ويف �سوء ما �سبق، مت �سياغة فرو�س �لبحث �حلايل على �لنحو �لآتي :
توجد فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طي رتب �أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية 1 ))

و�ل�س���ابطة يف �مله���ار�ت �لجتماعي���ة يف �لقيا����س �لبع���دي ل�س���الح �ملجموع���ة 
�لتجريبية.

توجد فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طي رتب �أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية 1 ))
�ملجموع���ة  ل�س���الح  �لبع���دي  �لقيا����س  يف  �لتح���دي  �س���لوكيات  يف  و�ل�س���ابطة 

�لتجريبية.
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توجد فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طي رتب �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف 1 ))
�ملهار�ت �لجتماعية يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي ل�سالح �لبعدي.

توجد فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طي رتب �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف 1 ))
�سلوكيات �لتحدي يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي ل�سالح �لبعدي.

اإجراءات البحث
اأول : عينة البحث

تكون���ت عين���ة �لبح���ث �حلايل يف �س���ورتها �لنهائية م���ن )10( �أطفال من ذوى 
��س���طر�ب �لتوحد مرتفعي �لأد�ء1 مبوؤ�س�س���ة م�س���ر للتوحد مبدينة �لقاهرة. قائمة 
ت�سخي�س �أعر��س �لتوحد، حيث ت�سخي�سهم من قبل �ملوؤ�س�سة وفقاً لقائمة ت�سخي�س 
�أعر�����س �لتوح���د )�إع���د�د/ عي�س���ى، 2008(. كم���ا �أنه���م يقع���ون يف �ملئين���ى 65، بدرج���ة 
                          (J. C. Raven) خ���ام قدره���ا 25 عل���ى �ختب���ار �مل�س���فوفات �ملتتابع���ة �مللون���ة لر�ف���ن
)وفق���ا لعي�س���ى، 2008(، وق���د تر�وح���ت �أعماره���م �لزمنية ما بني )108 -132( �س���هر�، 
مبتو�س���ط 122.80 �س���هر�، وبانح���ر�ف معي���اري 9.21. وق���د مت تق�س���يم �لأطف���ال �إىل 
جمموعت���ني : جتريبي���ة )ن= 5 �أطف���ال م���ن �لذك���ور( ،و�س���ابطة )ن= 5 �أطف���ال م���ن 
�لذكور(.وقد مت تكافوؤ �ملجموعتني يف �لعمر �لزمنى، و متغري �لبحث، ومل ترق قيمة 

مما يدل على تكافوؤ �ملجموعتني.  �لدللة  “ Z” مل�ستوى 
ثانيا: اأدوات البحث 

 ). مقيا�س ت�سخي�س ا�سطراب التوحد )�إعد�د / عي�سى، 2008(
اأ1 و�سف املقيا�س : يتكون �ملقيا�س من )32( �سوؤ�ل يجيب عليها �لو�لد بهدف 
�لك�س���ف عن وجود – من عدمه – �أعر��س �لتوحد لدى �لطفل �مل�س���تهدف. و�لإجابة 
عن �لأ�سئلة تاأخذ �سكل متدرج )نعم-�أحيانا-ل(. وترت�وح �لدرجة على كل �سوؤ�ل من 
)103( و�لدرجة �لكلية من )32-96(. وقد �عد �لباحث هذ� �ملقيا�س يف �سوء ما ياأتي :

خ�سائ�س �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد و�ملتمثلة يف :1 )
عالقات �جتماعية حمدودة، �أو �سعيفة.	 
مهار�ت تو��سل غري نا�سجة.	 
�أن�سطة و�هتمامات و�سلوكيات متكررة. )عي�سى، خليفة، 2007 ،�س228(	 

1  مت �ختيار �لتلميذ �لتوحدي مرتفع �لوظيفية حيث ميكنه �لتحدث بلغة مفهومة 
(Schneider,2003,16) ن�سبيا كما ميكنه �ل�ستجابة و�لكتابة ب�سكل جيد
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بع�س �لختبار�ت و�ملقايي�س و�ملتمثلة يف �لآتي :1 )
مقيا�س �لطفل �لتوحدي )حممد : 2006( 	 
�ختبار ت�س���خي�س �ل�س���طر�بات �لنمائية : ت�سخي�س �ل�سطر�ب �لتوحدي 	 

 (Siegle,2004)

ب- الكفاءة ال�سيكومرتية
)- الثب�ات : ق���ام �لباح���ث بح�س���اب �لثب���ات للمقيا�س با�س���تخد�م طريق���ة �ألفا 

كرونباخ وقد بلغ معامل �لثبات 0.82، وهو معامل ثبات مرتفع.
)- ال�س�دق : ق�م �لباح���ث بح�س���اب �س���دق �ملقيا����س م�س���تخدما �س���دق �ملح���ك 
�خلارج���ي )قائمة تقييم �أعر��س ��س���طر�ب �لتوحد، حممد : 2006( وقد بلغ معامل 

�لرتباط 0.79 
 ج- الكفاءة ال�سيكومرتية للمقيا�س يف البحث احلاىل 

 )- الثب�ات : قام���ت �لباحث���ة �حلالي���ة بح�س���اب �لثب���ات للمقيا����س با�س���تخد�م 
طريق���ة �ألف���ا كرونباخ وقد بلغ معامل �لثب���ات 0.80 وهو معامل ثبات مرتفع، وقريب 

من معامل �لثبات �لذى ح�سل عليه معد �ملقيا�س �لأ�سلي.
 )- ال�س�دق : �ل�س���دق : قام �لباحث بح�س���اب �س���دق �ملقيا�س م�ستخدما �سدق 
�ملح���ك �خلارج���ي )قائمة تقييم �أعر��س ��س���طر�ب �لتوحد، حمم���د : 2006( وقد بلغ 

معامل �لرتباط 0.76

                               (J. C. Raven) لراف�ن  امللون�ة  املتتابع�ة  امل�س�فوفات  اختب�ار   -(
)�إع���د�د وتقن���ني �أحم���د عثم���ان �س���الح، 1988(. ُيعد ه���ذ� �ملقيا�س من �أ�س���هر مقايي�س 
�ل���ذكاء �ملتح���ررة من �أثر �لثقافة، وهو مالئم للتطبيق من 5 �س���نو�ت ون�س���ف �إىل 11 
�س���نة، كما ي�س���لح للمعوقني عقلياً وكبار �ل�س���ن. يتكون هذ� �ملقيا�س من 36 م�سفوفة 
موزعة على ثالث جمموعات، تتدرج يف �ل�سعوبة من دقة �ملالحظة، �إىل قيا�س �إدر�ك 
�لعالقات �لتي تت�سل باجلو�نب �لعقلية �لعليا.و قد ��ستخدم لقيا�س �لقدر�ت لعقلية 
لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد، حيث يقعون يف �ملئينى 65، بدرجة خام قدرها 25

)عي�سى، 2008(.
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)- مقيا�س تقدير املهارات �لجتماعية (Gawad 2015) ترجمة �لباحثة 

اله�دف م�ن املقيا��س : يه���دف �ملقيا����س �إىل قيا����س �مله���ار�ت �لجتماعية لدى 
�لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد. 

و�س�ف املقيا��س : يتك���ون �ملقيا����س من 30 مف���ردة، تقي����س �أربعة �أبع���اد و هي : 
�لتفاع���ل )12 مفردة(، �ل�س���تهالل )5 مفرد�ت(، �لتعاون)8 مف���رد�ت(، �إد�رة �لذ�ت)5 
مفرد�ت(. و هو مقيا�س تقدير من ثالث نقاط وفقا لليكارت : د�ئما)2(، �أحيانا)1(، 
و ل �أبد�)�س���فر(. مت ح�س���اب �لثب���ات ع���ن طريق �إع���ادة �لختب���ار و تر�وحت معامالت 
�لثبات لالأبعاد ما بني 77،، 84، و �ملقيا�س ككل 85،. �أما �ل�سدق فقد ��ستخدم �لباحث 
�س���دق �ملحت���وى، حيث عر�س عل���ى 10 حمكمني، و �بق���ى �لباحث عل���ى �لعبار�ت �لتي 

حظيت بن�سبة �تفاق %90. 

الكفاءة ال�سيكومرتية للمقيا�س يف البحث احلايل 
). الثب�ات: مت ح�س���اب �لثبات عن طري���ق �إعادة �لختب���ار و تر�وحت معامالت 

�لثبات لالأبعاد ما بني 75، 82 و �ملقيا�س ككل 83. 
)مقيا����س  �خلارج���ي  �ملح���ك  �س���دق  ��س���تخد�م  لباحث���ة  قام���ت   : ال�س�دق   .(
�لجتماعي���ة( بقائم���ة تقييم �أعر��س �لتوحد )�إعد�د /ع���ادل عبد هلل ،2006( وقد بلغ 
معام���ل �لرتب���اط 0.73 وه���و معام���ل �رتباط د�ل عند م�س���توى 0.01 وت�س���ري �لنتائج 
�ل�س���ابقة �خلا�س���ة باخل�سائ�س �ل�سيكومرتية للمقيا�س �إىل تو�فر درجة معقولة من 

�لثبات و�ل�سدق.

 Rehab Al Sayed(2014)، مقيا�س �سلوك التحدي للطفل -(
الهدف من املقيا�س : يهدف �ملقيا�س �إىل تقدير �لأم/ �لأب ل�سلوكيات �لتحدي 

لدى �لطفل 
و�سف املقيا�س: مقيا�س �سلوك �لتحدي للطفل عبارة عن �أد�ة موجزة، �سليمة 
م���ن �لناحي���ة �ل�س���كومرتية تق���دم للمهتم���ني �أد�ة جدي���دة تقي����س تقدي���ر �لأم / �لأب 
ل�س���لوكيات �لطفل �ملتحدية ،و�لتى من �ساأنها �أن ترتبط بنق�س �ل�سحة �لعقلية لالأم 
و �لقدرة على تقدمي �لرعاية. يطلب من �مل�ستجيبني تقدير م�ستوى �ملو�فقة لديهم 
با�ستخد�م مقيا�س ليكارت لال�ستجابة من خم�س نقاط: )�أو�فق ب�سدة= 1(، )�أو�فق= 2(، 
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)ل�ست مو�فقا ،ول�ست غري مو�فق= 3(، )ل �أو�فق=4(، )ل �أو�فق ب�سدة=5(. قبل و�سع 
�لرجات، يتم ح�س���اب �لدرجات ملفردتني عك�س���يا )�ملفردة 3 : طفلى ي�س���تفز �لآخرين(
و )�ملف���ردة 6 : طفل���ي عني���د وغري متعاون(. و هذ� يعن���ى �أن �لقيمة 5=1، و 4=2، 3=3، 
4=1، 1=5. بع���د �حل�س���اب �لعك�س���ى لهات���ني �ملفردتني، ف���اإن يتم ح�س���اب �ملقيا�س بجمع 
�لدرج���ات، حيث ت���رت�وح �لدرجة ب���ني 11-55. فالدرجة �ملرتفعة على �ملقيا�س ت�س���ري 

�إىل �أن �لطفل يظهر �سلوكيات �لتحدي. 

 مت ح�س���اب �لثب���ات با�س���تخد�م معام���ل ثب���ات �ألف���ا كرونب���اخ، حي���ث بل���غ به���ذه 
�لطريقة 89،. و تبني من و �أ�سفر �ل�سدق �لعاملى عن وجود عامل و�حد. 

 الكفاءة ال�سيكومرتية للمقيا�س يف البحث احلاىل 
)- الثب�ات: قام���ت �لباحث���ة بح�س���اب �لثب���ات با�س���تخد�م معام���ل ثب���ات �ألف���ا 

كرونباخ، حيث بلغ بهذه �لطريقة 86،.و هو معامل ثبات مرتفع.
)- ال�س�دق: ��س���تخدمت �لباحثة �سدق �ملحتوى، حيث ُعر�س �ملقيا�س على 10 

حمكمني، وجاءت ن�سب �لتفاق على �لعبار�ت ما بني 90% �إىل %100. 

*الربنامج التدريبى :

الهدف من الربنامج : 
يه���دف �لربنامج �إىل حت�س���ني بع����س �مله���ار�ت �لجتماعية وتعديل �س���لوكيات 

�لتحدي لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد مرتفعي �لأد�ء

الأ�سا�س النظري للربنامج : 
 يتمي���ز �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد بالتفاعالت �لجتماعية �مل�س���طربة، 
ق�س���ور يف �لتو��س���ل �للفظ���ي و غ���ري �للفظى، و�أمن���اط مقيدة و مكررة من �ل�س���لوك. 
فالأطف���ال ذوو ��س���طر�ب �لتوح���د قد ل يكّونون �س���د�قات، وقد يق�س���ون �أوقات طال 
مبفرده���م مقارن���ة بغريه���م من �لعاديني م���ن بنى �س���نهم، و قد ل ينم���ّون �لتعاطف، 
�أو �لأ�س���كال �لأخ���رى م���ن �لتب���ادل �لجتماع���ي social reciprocity. كم���ا �أنه���م 
ق���د يظه���رون �س���لوكيات منطي���ة لإق�س���اء كل �لأن�س���طة �لأخ���رى، ق���د ينخرط���ون يف 
�ل���رتدد �ملر�س���ي مل���ا يقول���ه �لآخ���رون Echolalia �إذ� كان هن���اك حدي���ث �أ�س���ال، كم���ا 
ق���د يدخل���ون يف �س���لوكيات خطرية مث���ل �لعدو�ني���ة Aggression ، �أو �لأذي �لذ�تي
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 Self-Injury(Mohammed & Mourad, 2014, P.16; Gawad,2015, P.  
 (23، وب�س���بب هذ� �لفهم �خلاطئ، فاإنهم قد يت�س���رفون ب�سكل غري منا�سب. فتدخل 
�لق�س���ة �لجتماعي���ة و�لتي هي عبارة عن تكنيك يهتم باكت�س���اب �ملهار�ت �لجتماعية 
 (Gray & Garand,1993;Swaggart وحت�س���ني �ل�س���لوكيات �لجتماعية �ملوج���ودة

 et al ,1995)

جل�سات الربنامج : عددها وزمنها :
 نظ���ر� خل�س���ائ�س عين���ة �لبح���ث �حل���ايل، وملحت���وى جل�س���ات �لربنام���ج، ف���اإن 
�لربنامج �حلايل يتكون من )21( جل�س���ة، مت تقدميها بو�قع )3( جل�س���ات يف �لأ�سبوع 
وم���ن ث���م فقد ��س���تغرق تطبي���ق �لربنامج فرتة زمني���ة )ت�س���عة �أ�س���ابيع تقريبا( وقد 
تر�وح���ت �لفرتة �لزمنية �لتي ت�س���تغرقها �جلل�س���ة �لو�حدة ما ب���ني )20-25( دقيقة. 

وتقوم �لباحثة بالتطبيق على �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية ب�سكل جماعي.

الأ�سا�س الإجرائي للربنامج : 
يعتم���د �لربنام���ج �مل�س���تخدم يف �لبحث �حلايل بهدف حت�س���ني بع����س �ملهار�ت 
�لجتماعية وتعديل �سلوكيات �لتحدي لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد مرتفعي 

�لأد�ء على تدريبات �لق�س�س �لجتماعية و�لتي تقوم على �خلطو�ت �لآتية :
حدد �ل�سلوك، �أو �ملوقف �لإ�سكايل �مل�ستهدف لتدخل �لق�سة �لجتماعية.1 ))
حدد �ل�سلوك �مل�ستهدف جلمع �لبيانات.1 ))
�جمع بيانات قاعدية عن �ل�سلوك �لجتماعي �مل�ستهدف.1 ))
�كت���ب ق�س���ة �جتماعي���ة ق�س���رية م�س���تخدما �جلم���ل �لو�س���فية ،�ملنظوري���ة، 1 ))

و�لتوجيهية و�ل�سابطة.
�سع يف كل �سفحة من جملة �إىل ثالث جمل.1 ))
��س���تخدم �ل�س���ور �لفوتوغر�في���ة، �أو �ل�س���ور �ملر�س���ومة يدوي���ا، �أو �لأيقون���ات 1 ))

�مل�سورة.
�عر�س �لق�سة �لجتماعية على �لطفل وقم بنمذجة �ل�سلوك �ملرغوب فيه.1 ))
�جمع بيانات �لتدخل.1 ))
ر�جع �لنتائج و�لإجر�ء�ت �ملرتبطة بالق�سة �لجتماعية.1 ))
�عد برناجما للتعميم.1 0))
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الدرا�سة ال�ستطالعية : 
مت جتري���ب �لربنام���ج عل���ى عينة ��س���تطالعية مماثل���ة لعين���ة �لبحث �حلايل 

وعددها )3( �أطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد مرتفعي �لأد�ء. 

اأهداف التجربة ال�ستطالعية : 
وتتح���دد فيم���ا ياأت���ي : تدريب �لباحثة عل���ى كيفية تطبيق خط���و�ت �لربنامج 
�لقائ���م عل���ى �لق�س���ة �لجتماعي���ة وذل���ك يف تق���دمي جل�س���ات �لربنام���ج، �لتاأك���د م���ن 
مالئمة حمتوى �لربنامج لأفر�د عينة �لبحث �حلايل، حتديد �مل�سكالت و�ل�سعوبات 
�لتي قد تن�ساأ حني تطبيق �لربنامج �لتعليمي على �أفر�د �لعينة �ل�ستطالعية، ومن 
ثم �أخذها يف �لعتبار عند �إجر�ء �لبحث �لأ�سا�سي، حتديد �لزمن �لتجريبي جلل�سات 

�لربنامج.

�سالحية الربنامج : 
مت عر����س �لربنامج على جمموعة من �ملحكمني �ملتخ�س�س���ني يف علم �لنف�س 
للتاأك���د من �س���دق �لربنامج، وكان لل�س���ادة �ملحكم���ني بع�س �ملالحظ���ات و�لتوجيهات 

�لتي �أخذتها �لباحثة يف �لعتبار عند تطبيق �لربنامج يف �سورته �لنهائية مثل :
�أن تكون �لكلمات �مل�ستخدمة يف �لربنامج مت�سمنة يف قامو�س �لطفل. 1 ))
�س���رورة م�س���اعدة �لطف���ل بتق���دمي �لتوجيه���ات و�إز�لة �لغمو����س �إن وجد يف 1 ))

�لتوجيهات 
�س���رورة عر����س �لربنام���ج على عين���ات مماثلة للعين���ة �لأ�س���لية للتاأكد من 1 ))

مالئمة �ملحتوى.

منهج البحث و الت�سميم التجريبى 
يعتم���د �لبح���ث �لر�ه���ن عل���ى �ملنه���ج �لتجريب���ى باعتب���اره جترب���ة ته���دف �ىل 
�لتع���رف عل���ى �أثر �لتدري���ب �لقائم على �لق�س����س �لجتماعية )كمتغري م�س���تقل( يف 
حت�س���ني بع����س �ملهار�ت �لجتماعي���ة وتعديل �س���لوكيات �لتحدي ل���دى �لأطفال ذوى 
��س���طر�ب �لتوح���د مرتفع���ي �لأد�ء )كمتغريي���ن تابع���ني(. كما يعتم���د �لبحث يف ذ�ت 
�لوقت على ت�سميم جتريبي ذي جمموعتني متكافئتني �إحد�هما جتريبية و �لأخرى 

�سابطة. 
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خطوات البحث 
 �تبعت �لباحثة �خلطو�ت �لآتية يف �سبيل �لقيام بهذ� �لبحث و تنفيذه :

حتديد و �نتقاء �لأدو�ت �ملُ�ستخدمة 1 ))
�ختيار �أفر�د �لعينة من �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد مرتفعي �لأد�ء .1 ))
تق�سيم �أفر�د �لعينة �إىل جمموعتني �إحد�هما جتريبية و �لأخرى �سابطة 1 ))
�إج���ر�ء �لقيا����س �لقبلى للوقوف على م�س���توى �ملهار�ت �لجتماعية �س���لوكيات 1 ))

�لتحدي لعينة �لبحث مبجموعتها.
�إجر�ء �لتكافوؤ بني جمموعتى �لبحث 1 ))
�إع���د�د �لتدريب���ات �لقائم���ة على �لق�س����س �لجتماعية �مل�س���تخدمة م���ع �أفر�د 1 ))

�ملجموعة �لتجريبية و �لتاأكد من �سالحيتها. 
�ملجموع���ة 1 )) عل���ى  �لجتماعي���ة  �لق�س����س  عل���ى  �لقائم���ة  �لتدريب���ات  تطبي���ق 

�لتجريبية. 
�إج���ر�ء �لقيا�س �لبعدى للوقوف على م�س���توى �ملهار�ت �لجتماعية �س���لوكيات 1 ))

�لتحدي لعينة �لبحث مبجموعتها.
��ستخال�س �لنتائج و تف�سريها 1 ))

 
هذ� و قد متثلت �لأ�ساليب �لإح�سائية �لتي جلاأت �إليها �لباحثة ل�ستخال�س 

نتائج �لبحث يف �لأ�ساليب �لآتية 
Mann- Whitney (U) ختبار مان – وتينى� -

Wilcoxon (W) ختبار ويلكوك�سون� -
Z قيمة -

نتائج البحث وتف�سريها :
 نتائج الفر�س الأول :أ )	

 ين�س �لفر�س �لأول على �أنه “ توجد فروق د�لة �إح�سائيا بني متو�سطي رتب 
�أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �مله���ار�ت �لجتماعية يف �لقيا�س �لبعدي 
ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة »، ولختبار �س���حة �لفر�س قامت �لباحثة با�س���تخد�م 
�ختبار مان ويتني Man Whitney لالأزو�ج غري �ملتماثلة، ويت�سح ذلك يف �جلدول 

�لتايل : 
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جدول )1( 
نتائج قيم »Z” للفروق يف متو�سطي رتب املجموعتني التجريبية و ال�سابطة يف القيا�س البعدى 

يف متغري املهارات الجتماعية 

متو�سط ن�ملجموعة�ملتغري
�لرتب

جمموع 
�لرتب

معامل 
مان 
ويتني

Zم�ستوي قيمة
�لدللة

ت�لتفاعل
�س

5
5

8
3

40
0.01-2.685�سفر15

ت�ل�ستهالل
�س

5
5

8
3

40
0.01-2.645�سفر15

ت�لتعاون
�س

5
5

8
3

40
0.01-2.660�سفر15

ت�إد�رة �لذ�ت
�س

5
5

8
3

40
0.01-2.694�سفر15

ت�لكلي
�س

5
5

8
3

40
0.01-2.635�سفر15

�ملجموعتني  ومن �جلدول )1( يتبني �أن قيم »Z” للفروق يف متو�سطي رتب 
�لتجريبي���ة و �ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبعدى يف �لأبعاد �لفرعي���ة للمقيا�س جاءت على 
�لنح���و �لت���ى: �لتفاع���ل )-2.685(، �ل�س���تهالل)-2.645(، �لتع���اون)-2.660(، �إد�رة 
�لذ�ت)-2.694(، و �لكلى )-2.635( ،وجميع �لقيم د�لة عند م�س���توى )0.01( ل�سالح 

�أفر�د �ملجموعة �لتجريبية، مما ي�سري �إىل حتقق �لفر�س �لأول. 

 نتائج الفر�س الثانى :أ )	
 ين�س �لفر�س �لأويل على �أنه: “توجد فروق د�لة �إح�سائيا بني متو�سطي رتب �أفر�د 
�ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �س���لوكيات �لتحدي يف �لقيا�س �لبعدي ل�س���الح 
�ملجموعة �لتجريبية »، ولختبار �سحة �لفر�س قامت �لباحثة با�ستخد�م �ختبار مان 

ويتني Man Whitney لالأزو�ج غري �ملتماثلة، ويت�سح ذلك يف �جلدول �لتايل : 
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جدول )2( 
نتائج قيم »Z« للفروق يف متو�سطي رتب املجموعتني التجريبية و ال�سابطة يف القيا�س البعدى 

يف متغري �سلوكيات التحدي 

متو�سط ن�ملجموعة�ملتغري
�لرتب

جمموع 
�لرتب

معامل مان 
م�ستوي قيمةZويتني

�لدللة
�سلوكيات 
�لتحدي

ت
�س

5
5

3
8

15
0.01-2.341�سفر40

ومن �جلدول )2( يتبني �أن قيمة »Z« للفروق يف متو�س���طي رتب �ملجموعتني 
�لتجريبي���ة و �ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبعدى يف متغري �س���لوكيات �لتح���دي )-2.341( 
،وهى قيمة د�لة عند م�س���توى )0.01( ل�س���الح �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية، مما ي�سري 

�إىل حتقق �لفر�س �لثانى. 2 

 نتائج الفر�س الثالث :أ )	
ين����س �لفر����س �لثال���ث على �أن���ه: »توجد فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طي 
رتب �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �ملهار�ت �لجتماعية يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي 
ل�سالح �لبعدي«، ولختبار �سحة هذ� �لفر�س ولختبار �سحة �لفر�س قامت �لباحثة 

با�ستخد�م �ختبار ويلكوك�سون لالأزو�ج �ملتماثلة، ويت�سح ذلك من �جلدول �لتايل
جدول )3( 

نتائج قيم »Z« للفروق يف متو�سطي رتب املجموعة التجريبية يف القيا�سني
 القبلى و البعدى يف متغري املهارات الجتماعية 

 �ملتغري
�لرتب �ملوجبة�لرتب �ل�سالبة 

Zم�ستوي قيمة
�لدللة �ملجموع�ملتو�سط �ملجموع �ملتو�سط 

0.01-2.060�سفر�سفر315�لتفاعل
0.01-2.041�سفر�سفر315�ل�ستهالل
0.01-2.058�سفر�سفر315�لتعاون 

0.01-2.071�سفر�سفر315�إد�رة �لذ�ت
0.01-2.053�سفر�سفر315�لكلي

2  �لقيمة �ل�سغرى دليل على �لتح�سن فى متغري �سلوكيات �لتحدى لدى �أفر�د 
�ملجموعة �لتجريبية 
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وم���ن �جل���دول )3( يتب���ني �أن قي���م »Z« للفروق يف متو�س���طي رت���ب �ملجموعة 
�لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ى و �لبع���دى يف �لأبعاد �لفرعي���ة للمقيا�س جاءت على 
�لنح���و �لت���ى: �لتفاع���ل )-2.060(، �ل�س���تهالل)-2.041(، �لتع���اون)-2.058(، �إد�رة 
�لذ�ت)-2.071(، و �لكلى )-2.053( ،وجميع �لقيم د�لة عند م�س���توى )0.01( ل�سالح 

�لقيا�س �لبعدى، مما ي�سري �إىل حتقق �لفر�س �لثالث. 

 نتائج الفر�س الرابع :أ )	
ين�س �لفر�س �لر�بع على �أنه » توجد فروق د�لة �إح�سائيا بني متو�سطي رتب 
�أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �سلوكيات �لتحدي يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي ل�سالح 
�لبع���دي »، ولختب���ار �س���حة ه���ذ� �لفر����س ولختب���ار �س���حة �لفر����س قام���ت �لباحثة 

با�ستخد�م �ختبار ويلكوك�سون لالأزو�ج �ملتماثلة، ويت�سح ذلك من �جلدول �لتايل

جدول )4( 
نتائج قيم »Z« للفروق يف متو�سطي رتب املجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلى و البعدى يف 

متغري �سلوكيات التحدي 

 �ملتغري
�لرتب �ملوجبة�لرتب �ل�سالبة 

Zم�ستوي قيمة
�لدللة �ملجموع�ملتو�سط �ملجموع �ملتو�سط 

0.01-152.032 3�سفر�سفر�سلوكيات �لتحدي

وم���ن �جل���دول )4( يتب���ني �أن قيم���ة »Z« للفروق يف متو�س���طي رتب �ملجموعة 
�لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبلى و �لبعدى يف �س���لوكيات �لتحدي هى)-2.032(، وهى 
قيمة د�لة عند م�ستوى )0.01( ل�سالح �لقيا�س �لبعدى، مما ي�سري �إىل حتقق �لفر�س 

�لر�بع. 

تف�سري النتائج ومناق�ستها :
بالنظ���ر �إىل �جلدول���ني �لأول �إىل �لر�ب���ع، تب���ني �أن هن���اك ف���روق ذ�ت دلل���ة 
�إح�س���ائية بني متو�س���طي رت���ب �أف���ر�د �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف متغري 
�مله���ار�ت �لجتماعية يف �لقيا�س �لبعدي ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية، وكذلك تبني 
�أن هناك فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي رتب �أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية 
و�ل�س���ابطة يف �س���لوكيات �لتح���دي يف �لقيا�س �لبعدي ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية، 
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وج���اءت هات���ان �لنتيجتان مت�س���قتان مع �لفر�س���ني �لأول و�لثاين للبح���ث �حلايل، و 
بالنظر �إىل �جلدولني �لثالث و �لر�بع تبني �أن هناك فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني 
متو�سطي رتب �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف متغري �ملهار�ت �لجتماعية يف �لقيا�سني 
�لقبل���ي و�لبع���دي ل�س���الح �لقيا����س �لبعدي، و �أي�س���ا تب���ني �أن هناك ف���روق ذ�ت دللة 
�إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رتب �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبية يف �س���لوكيات �لتحدي يف 
�لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي ،وجاءت هاتان �لنتيجتان متفقتان 

مع �لفر�سني �لثالث و�لر�بع للبحث �حلايل.

وميكن تف�سري �لنتائج يف �سوء خ�سائ�س �لعينة ؛ فعلي �لرغم من �أن �لتوحد 
ك�س���عوبة منائي���ة يوؤث���ر على �لتو��س���ل �للفظ���ي وغري �للفظي �أي�س���اً، كم���ا يوؤثر على 
�ل�س���لوك �لجتماع���ي و�لوج���د�ين (Koegel & Koegel, 1995) ف���اإن �لرب�م���ج 
�لتعوي�س���ية �لت���ي تق���دم ملث���ل هذ� �ل�س���نف م���ن �لأطفال )مث���ل �لتدخ���ل �لقائم على 
�لق�س���ة �لجتماعي���ة( ق���د ت�س���اعدهم عل���ى �لتعاي�س مع �ملوق���ف �لتعليم���ي و�حلياتي 

و�ل�ستفادة منه.

 كما ميكن تف�س���ري نتائج �لبحث �حلايل يف �س���وء �لإطار �لنظري �لذي ي�س���ري 
�إىل �أن فك���رة �لق�س����س �لجتماعي���ة تتمث���ل يف �أنه���ا طريق���ة �س���ريعة و�س���هلة لإحد�ث 
�لتغ���ري �لدر�ماتيك���ي لل�س���لوك ل���دي �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د، فالق�س����س 
�لجتماعي بوجه عام عبارة عن “ ق�س�س “ ق�سرية كتبت لو�سف مو�قف �جتماعية 
معينة عرفت باأنها متثل �إ�س���كالية لالأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد ؛ فالق�س���ة �لتي 
ُتكتب من وجهة نظر �لطفل وعند م�س���تو�ه ت�س���ف �ل�س���لوكيات �ملنا�سبة، و “ �لإملاعات 
Cues “ �ملنا�س���بة، �أو �ملث���ري�ت Stimuli �ملنا�س���بة لو�س���ع �لفر�س���ة �ملالئم���ة له���ذه 
�ل�س���لوكيات، ولقد مت ��س���تخد�م �لق�س�س �لجتماعية – بدرجات متباينة من �لنجاح 
– لتدري����س مه���ار�ت �جتماعي���ة معين���ة، وتق���دمي تعليم���ا يف �ل�س���لوك �ملنا�س���ب �أثناء 
�أن�س���طة معينة )مثل وقت �لنوم، �لذهاب �إىل طبيب �لأ�س���نان، ووقت تناول �لع�س���اء(، 
لإعد�د �ملو�س���وعات لالأن�سطة �جلديدة، ولتعليم �سلوكيات مثل: ��ستبد�ل �ل�سلوكيات 
�مل�س���تهدفة غ���ري �ملالئمة لدي �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د )مثل �لتحديق غري 

�ملالئم، �ل�سياح، قلب �ملقاعد(.
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كما �أ�سار بع�س �لباحثني �إىل فعالية �لق�سة �لجتماعية يف �حلد من �سلوكيات 
 (Gray & Garand, 1993; �لتوح���د  ل���دى �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب  �لتح���دي 

.Kuoch & Mirenda, 2003; Moore, 2004)

 كما ميكن تف�س���ري �لنتائج يف �س���وء �لبحوث �ل�س���ابقة فمع �لو�سع يف �لعتبار 
�لحتياج���ات �لتعليمي���ة �لفري���دة لالأطفال �لتوحدي���ني ؛ فاإن �لق�س����س �لجتماعية 
رمبا ��س���رت�تيجية فعاللة لتح�س���ني �لتفاع���ل �لجتماعي �للفظي لدي هذ� �ل�س���نف 
م���ن �لأطف���ال (Ozdemir & Bolumu, 2008,P. 128)، ق���ام بع����س �لباحث���ني 
بدر��س���ة فعالية ��ستخد�م �لق�س����س �لجتماعية مع �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد، 
�أو�س���حت �لأدبيات �ملوجودة �أن �لق�س����س �لجتماعية كانت فعالة يف تعديل �ل�س���لوك 
�لإ�س���كايل (Chan,2005)، زي���ادة �مله���ار�ت �لجتماعي���ة �مل�س���تهدفة �أثن���اء جل�س���ات 
�للع���ب(Delano & Senell ,2006)، زي���ادة مع���دلت �ل�س���لوك �لقب���ل �جتماع���ي 
 ،(Ahmad et al., 2011)يف �حل���د م���ن �س���لوكيات �لتح���دي ،(Wright ,2007)

 .(Anu and Babita,2015) حت�سني �ملهار�ت �لجتماعية
التو�سيات :

يف �س���وء نتائ���ج �لبح���ث �حل���اىل، هن���اك جمموع���ة م���ن �لتو�س���يات �لرتبوي���ة 
للبحث �حلايل :

 تاأهيل معلمي �مل�س���تقبل )معلمي �لرتبية �خلا�سة(، وتدريبهم على ��ستخد�م 1 ))
تدريب���ات �لق�س����س �لجتماعي���ة يف �لتدري�س من خالل ور����س �لعمل يف �أثناء 

�لرتبية �لعملية.
�س���رورة ��س���طالع ويل �لأمر على نتائج �لبحوث �لتجريبية �لتي تطبق على 1 ))

�لب���ن يف �ملدر�س���ة، فاإن ذلك ق���د يخفف من وطاأة �لقلق �لت���ي تتحمله وتعي�س 
فيه �لأ�سرة �لتي بها طفل معاق.

تدري���ب �لأطف���ال عام���ة وذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة عل���ى وج���ه �خل�س���و�س 1 ))
على ��س���تخد�م �لق�س�س �لجتماعية �ملنا�س���بة للمعلومات �ملقدمة �إليهم حتي 

يتمكنو� من حفظ وتذكر �ملعلومات ب�سهولة.
وباحث���ي 1 )) �لرتبي���ة(،  كلي���ات  يف  �لأ�س���اتذة  )خا�س���ة  �جلامع���ات  �أ�س���اتذة  عل���ي 

�لدكت���ور�ه و�ملاج�س���تري �أن يعتربو� مو�س���وع �لق�س����س �لجتماعي���ة لالأطفال 
ذوي �لحتياجات �خلا�سة مادة خ�سبة للبحث �لعلمي.
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ملخ�ص البحث:
ه���دف �لبح���ث �حل���ايل حتدي���د �لكفاي���ات �لو�ج���ب تو�فره���ا ل���دى مر�س���د 
�ملوهوب���ني وم���دى تو�فره���ا لديهم من وجه���ة نظر �ملعلم���ني و�مل�س���رفني �لرتبويني، 
و�لفروق يف تقدير م�س���توى كفايات مر�س���د �ملوهوبني وفقا لطبيعة �لعمل )م�س���رف 
ترب���وي، مع���ل(، و�لنوع )ذكور، �إناث(، �ملرحلة �لتعليمية )�بتد�ئي، متو�س���ط، ثانوي(، 
و�ملوؤه���ل )جامع���ي، �أعل���ى من جامعي(، وق���د �تبع يف �لبحث �ملنهج �لو�س���في، وتكونت 
عين���ة �لبح���ث م���ن )385( م�س���ارك منه���م )342(معلم���ا، )43( م�س���رفا تربوي���ا، و�أعد 
�لباح���ث قائم���ة بالكفاي���ات �لالزم���ة ملر�س���د �ملوهوب���ني، ومقيا����س م�س���توى كفاي���ات 
مر�س���د �ملوهوبني وبتطبيق �لأ�س���اليب �لإح�س���ائية �ملنا�س���بة فقد تو�سل �لبحث لعدد 
م���ن �لكفايات �لتي يجب تو�فرها لدى مر�س���د �ملوهوبني ت�س���منت �أربعة حماور، هي 
�لكفايات �ل�سخ�سية و�ملهنية و�ملهارية و�لتنظيمية ويعرب عنها من خالل )84( موؤ�سر� 
، كما جاء تقدير عينة �لدر��سة من �ملعلمني و�مل�سرفني �لرتبويني ملدى تو�فر كفايات 
�جلو�نب �ل�سخ�سية لدى مر�سد �ملوهوبني مبد�ر�س �لتعليم �لعام بدرجة عالية بينما 
م�س���توى تو�فر كفايات �لتنمية �ملهنية و�ملهارية و�لتنظيمية جاءت بدرجة متو�سطة، 
وج���اءت �لكفاي���ات �ل�سخ�س���ية يف �لرتتي���ب �لأول من حي���ث درجة �لتو�ف���ر و�لكفايات 
�لتنظيمية يف �لرتتيب �لأخري ووجدت فروق د�لة بني �مل�سرفني و�ملعلمني يف بعدي: 
كفاي���ات �لتنمية �ملهنية، و�لكفايات �لتنظيمي���ة فقط يف �جتاه �ملعلمني ووجدت فروق 
بني �ملعلمني و�ملعلمات يف بعد: كفايات �لتنمية �ملهنية فقط يف �جتاه �ملعلمات ووجدت 

فروق د�لة وفقا للموؤهل يف جميع �لأبعاد يف �جتاه �ملوؤهل �جلامعي .

ويف �س���وء ما تو�س���لت �إليه �لدر��سة من نتائج مت تقدمي عدد من �لتو�سيات 
و�لبح���وث �ملقرتح���ة منها : عق���د دور�ت تدريبية للمر�س���دين مل�س���اعدتهم على �لنمو 
�ملهني، توفري مناذج حمو�س���بة وحمددة لت�س���اعد �ملر�س���د على �س���رعة �لإجناز وتقليل 
�لوق���ت و�جلهد، توفري فر�س �لتعرف على �جلديد يف جمالت �لإر�س���اد بعقد ندو�ت 

ودور�ت ولقاء�ت وموؤمتر�ت وور�س عمل للمتخ�س�سني.
الكلمات املفتاحية: �لكفايات- مر�سد �ملوهوبني- �ملعلمون- �ملر�سدون.
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Level of Efficiencies for Talented Guide According to the 
Point of View of supervisors and teachers in Taif

The current research aimed to identify the Efficiencies that 
must be met with the talented guide from view of the teachers 
and supervisors. The differences in the estimation of the level of 
competencies of talented guide according to the nature of the work 
(supervisor, teacher), and gender (male, female), educational stages 
(primary, intermediate, secondary), qualifications (bachelor , higher 
than bachelor) In this study the researcher used the descriptive 
method. The sample consisted of (385) participants (342 teachers 
and 43 educational supervisors). The researcher prepared a list of 
talented guide efficiencies, which measures the level of efficiencies 
of the talented guide. The research followed appropriate statistical 
methods for a number of efficiencies that must be met with the talented 
guide that included four domains that are personal, professional, 
organizational and expressed skills through (84) indicators. The 
results revealed that the personal aspects of the talented guide in the 
public schools came a high level while the level of availability of 
competencies and professional skills and organizational development 
came to a fair degree, and personal competencies came in first in 
terms of the degree of availability. While the organizational skills 
came in the final standings and found significant differences between 
the supervisors and teachers in two dimension : Efficiencies of 
professional development, and organizational skills for the favour 
of teachers. The results also found that there were differences 
between male and female teachers in development of professional 
competencies for the favour of teachers and found that there were 
significant differences according to qualification in all dimensions 
for the sake of the university qualification. In light of the findings of 
the study results were presented a number of recommendations and 
research proposed including: holding training sessions for mentors 
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to help them in the professional growth, providing computerized and 
specific models to help guide the overall speed and reduce the time 
and effort, providing opportunities to identify new areas of guidance 
and hold seminars, courses , meetings, conferences and workshops 
for professionals. 

Key words: Efficiencies - guide talented, teachers, supervisors 
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مقدمة: 
يحت���اج �لف���رد و�جلماع���ة �إىل �لتوجي���ه و�لإر�س���اد يف مر�ح���ل حيات���ه �ملختلف���ة 
ب�س���بب �لتغ���ري�ت �لأ�س���رية و�لجتماعي���ة و�لتق���دم �لتكنولوج���ي وح���دوث تط���ور يف 
�لتعلي���م ومناهج���ه وزيادة �أعد�د �لط���الب يف �ملد�ر�س وكذلك �لتعقي���د�ت �لتي طر�أت 

على �لعمل و�ملهن وعالوة على ذلك �لقلق �لذي نعي�سه يف هذ� �لع�سر. 

وقد بد�أت �مللكة �لعربية �ل�س���عودية منذ �خلطة �خلم�سية �لر�بعة يف �لهتمام 
�لنوع���ي بتنمي���ة �لقوى �لب�س���رية �لوطني���ة وذلك بع���د �أن حتقق لها مقوم���ات �لبنية 
�لأ�سا�س���ية وع���ّم �لتط���ور جمي���ع �أرجاء �لوطن م���ن خالل �خلطط �خلم�س���ية �لثالث 
�ل�س���ابقة ، فب���د�أ �لهتمام ين�س���ب على �لتعليم و�لتدري���ب يف جميع جو�نبه، ومن هذ� 
�ملنطلق فقد �ن�س���ب �لهتمام نحو �ملوهوبني بغر�س �لك�س���ف عنهم ورعايتهم ويت�سح 
ه���ذ� �لهتم���ام م���ن تاأكي���د �خلطة �خلم�س���ية �ل�ساد�س���ة ل���وز�رة �ملع���ارف على �س���رورة 
�كت�س���افهم وتقدمي �لرب�مج �ملنا�س���بة ملو�هبهم ) �أبو نيان و�ل�س���بيان، 1997، �س �س. 

 .)257-256

وحالي���ا توج���د جهات ر�س���مية تعن���ي باملوهوب���ني يف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية 
وه���ي: موؤ�س�س���ة �مللك عبد �لعزيز ورجاله لرعاي���ة �ملوهوبني ، و�لإد�رة �لعامة لرعاية 
�ملوهوب���ني، و�لإد�ر�ت �لعامل���ة ب���الإد�رة �لعام���ة لرعاية �ملوهوبني مث���ل: د�رة �لرعاية 
و�لرب�م���ج �لإثر�ئي���ة: وه���ي �لإد�رة �مل�س���وؤولة ع���ن جدول���ة �أ�س���اليب �لرعاي���ة للطلبة 
�ملوهوبني وتطبيقها مبختلف مر�فق �خلدمات �لتي تقدمها �لوز�رة وو�س���ع �لأ�س����س 
�لكفيل���ة بذل���ك وتطويره���ا،و�إد�رة �لتخطي���ط و�لتدري���ب: وهي �لإد�رة �مل�س���وؤولة عن 
��ست�س���ر�ف و��س���تقر�ء �مل�س���تقبل وو�س���ع �خلط���ط �ملنا�س���بة ل���ه، وع���ن تدري���ب وتاأهيل 
�لعامل���ني قب���ل و�أثناء �خلدم���ة يف جمالت �لرعاية و�لك�س���ف و�لحتياجات �لنف�س���ية 
للطلب���ة �ملوهوبني، وحدة �لك�س���ف و�لتعرف عن �ملوهوب���ني: وهي �لبو�بة �لأوىل �لتي 
يت���م من خاللها ��س���تقبال �لطالب �ملر�س���حني من �ملد�ر�س لتطبي���ق �ملقايي�س �ملقررة 

عليهم.

وم���ع تز�ي���د �هتم���ام �لدول���ة باملوهوب���ني فق���د مت ��س���تحد�ث وظيف���ة مر�س���د 
�ملوهوبني للعمل مع هذه �لفئة ل�س���تثمار طاقاتهم وتوظيفها �لتوظيف �ملنا�سب وما 

لبث �أن ظهرت �لرب�مج �ملختلفة لإر�ساد ورعاية �ملوهوبني.
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وته���دف بر�مج �لإر�س���اد �ملعدة للطلب���ة �ملوهوبني و�ملتفوقني �إىل م�س���اعدتهم 
عل���ى �لنم���و �ل�س���وي و�لتكي���ف �لإيجاب���ي يف �ملج���الت �لنفعالي���ة و�ملعرفي���ة و�ملهنية، 
بالإ�س���افة �إىل م�س���اعدة �لو�لدين و�ملعلمني على فهم خ�سائ�س���هم وتطوير �أ�س���اليب 
فعال���ة يف �لتعام���ل معه���م وتلبي���ة �حتياجاته���م. �أم���ا �لأه���د�ف �لتف�س���يلية لربنام���ج 
�لإر�س���اد فت�س���مل: تطوير مفهوم �لذ�ت ليك���ون �أكرث و�قعية و�إيجابي���ة، وتقبل �لذ�ت 
و�لعرت�ف بعنا�سر �ل�سعف و�لقوة �لذ�تية و�لعمل على تطويرها، وتطوير م�ستوى 
�ل�س���بط �لذ�ت���ي، وتطوي���ر مفه���وم �لعالق���ات �لإن�س���انية وتطوي���ر مهار�ت �لت�س���ال 
م���ع �لآخري���ن، وتنمي���ة مه���ار�ت حل �ل�س���ر�عات و�مل�س���كالت و�تخاذ �لق���ر�ر و�لتفكري 
�لناق���د و�لإبد�عي و�أ�س���اليب خف�س �لقلق و�لتوتر، وتنمي���ة �ملهار�ت �لقيادية و�حل�س 
بامل�سوؤولية �لجتماعية، وتقبل �لأخطاء كخرب�ت تعلمية، وحتمل �مل�سوؤولية يف �ل�سعي 
نحو �لتميز ولي�س �لكمال، وتنمية م�س���توى �لن�سج �ملهني و�مل�ساعدة يف �تخاذ قر�ر�ت 
در��س���ية ومهنية �س���ليمة، وحت�س���ني م�ستوى �لتح�س���يل �ملدر�س���ي و�لإجناز �لأكادميي 
وغري �لأكادميي، وتوعية �ملعلمني بخ�س���ائ�س �لطلبة �ملوهوبني و�ملتفوقني و�أ�ساليب 
�لك�س���ف عنه���م وح���ل م�س���كالتهم، وتوعي���ة �لو�لدي���ن بخ�س���ائ�س �لطلب���ة �ملوهوبني 
و�ملتفوق���ني و�حتياجاتهم وكيفية �لتعامل مع م�س���كالتهم وم�س���اعدتهم على �لتكيف 
مع �أ�سقائهم )�إن وجدو�( ورفاقهم يف حميط �لأ�سرة، وتطوير مو�د �إر�سادية وطباعة 

ن�سر�ت موجهة للمعلمني و�لو�لدين و�لطلبة وغريهم ل�سرح )جرو�ن، 2001(.

ويوؤك���د عم���ر )1992، ����س. 39( عل���ى �س���رورة �ن يكون �ملر�س���د موؤه���اًل تاأهياًل 
علمي���اً �أكادميي���اً ومتدرب���ا تدريب���ا فني���ا مهني���ا ر�قي���ا، حي���ث يعت���رب �لتاأهي���ل �لعلم���ي 

و�لتدريب �لعملي و�لتدريب �ملهني جزء� مهما من �أي تعريف لالإر�ساد.

فالنج���اح يف �أي عم���ل يتطل���ب جمموع���ة حم���ددة م���ن �لكفايات و�مله���ار�ت يتم 
�كت�س���ابها من خ���الل �لدر��س���ة و�لتاأهيل �لأكادميي �ملتخ�س����س و�لرب�م���ج �لتدريبية 
�ملتنوعة، فالكفاءة تعني �متالك �ملر�س���د ملجموعة من �ل�س���فات �لعقلية و�لجتماعية 
و�لنفعالية �لتي متكنه من تقدمي �خلدمات لالآخرين )�أبو عطية، 2002، �س. 114(.

وملا كان �لإر�ساد له �لعديد من �لطرق و�لو�سائل �لتي ي�ستخدمها �ملر�سد �أثناء 
�لقيام بعمله �سو�ء �أكان ذلك يف جمال �لإر�ساد بنوعيه �لفردي و�جلماعي �أو يف جمال 
�لتوجيه عندما يجب على هذ� �ملر�س���د �أن يلم بجميع �ملهار�ت و�لفنيات �خلا�س���ة بكل 
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طريقة و�أ�س���لوب ميكن ��س���تخد�مه يف جمال �لعملية �لإر�سادية ب�سكل عام و�ملقابالت 
�لفردية و�جلمعية على وجه �خل�سو�س.

وقد تعددت �لدر��س���ات �لتي تناولت خ�س���ائ�س ومهام مر�س���د �ملوهوبني حيث 
يذكر بطر�س )2010، �س �س. 82- 84( �أن على مر�س���د �ملوهوبني �أن ير�عي �جلو�نب 
�لتالية عند و�س���عه خطة لرعاية �ملوهوبني :�جلو�نب �لبيئية �لجتماعية: فلالأ�سرة 
دور كبري يف دعم �لتفوق فعلى �ملر�س���د �أن يدعم �ل�س���لة بني �ملدر�س���ة و�أ�سر �ملتفوقني، 
و�جلو�ن���ب �لذ�تي���ة: وتتمث���ل يف طاق���ات �لف���رد �لعقلي���ة �ملتميزة و�س���مات �ل�سخ�س���ية 
كالق���وى �لد�فع���ة �لت���ي تث���ري �ل�س���لوك وتوجهه نح���و وجه���ة معينة لتحقي���ق �أهد�فه 
وطاقات���ه و�ل�س���مات �لوجد�نية و�ل�س���تفادة منها �إىل �أق�س���ى طاق���ة ممكنة وتتمثل يف 

مفهوم �لذ�ت �لإيجابي، �لتو�فق �ل�سخ�سي و�لجتماعي

مب���ادئ  لبع����س  Van Tassel (1983) ملخ�س���ا  تا�س���ل  ف���ان  قدم���ت  كم���ا 
�ل�ست�س���ارة �لرئي�سة تتمثل يف: �أن �لأ�س���خا�س �لذين يقدمون �ل�ست�سارة للموهوبني 
يج���ب �أن يكون���و� و�عني بالفروق يف �خل�س���ائ�س �لنفعالية مثلهما مثل �خل�س���ائ�س 
�لعقلي���ة ، وم�س���اعدة �لط���الب �ملوهوبني يف فهم خ�سائ�س���هم �خلا�س���ة،و�لرتكز على 
كل م���ن �لحتياج���ات �ملعرفية و�لوجد�ني���ة ) �لنفعالية ( للطالب �ملوهوبني ، ويجب 
�أن يت�س���رفو� كمد�فعني عن �ملوهوبني ، وم�س���اعدتهم يف تقدمهم �لفردي من خالل 
�خل���رب�ت �لدر��س���ية �ملالئم���ة ، ويج���ب �أن يجدو� م�س���ادر خارجية قيم���ة ، لي�س فقط 
�ملعلم���ون �لنا�س���حون ومن���اذج �ل���دور ، ولك���ن �أي�س���اً �ملكتب���ات و�جلامع���ات و�ملتاح���ف ، 
يج���ب عليه���م �أن ي�س���اعدو� �ملوهوب���ني يف مه���ار�ت �تخاذ �لق���ر�ر و�لتخطي���ط ، ويجب 
�أن ي�س���جعو� وي�س���اعدو� �لط���الب على تقدير �لتعل���م ذ�تي �لبدء و�مل�س���تقل، ويجب �أن 
يقيم���و� نق���اط �لق���وة ونق���اط �ل�س���عف لدى �لط���الب �ملوهوب���ني وم�س���اعدة �لطالب 
يف و�س���ع خط���ط حوله���ا ، ويج���ب �أن ي�س���جعو� �لطالب عل���ى �لقر�ءة عن م�س���كالتهم 
�خلا�س���ة ) �لعالج بالكتاب ( وتوفري قو�ئم قر�ءة مالئمة وترتيب مناق�س���ات متابعة، 
ويج���ب �أن يكون���و� ح�سا�س���ني ل�س���ر�عات �لقيم ل���دى �لطالب �ملوهوب���ني من �خللفية 
�لجتماعية �لقت�س���ادية �ملنخف�س���ة،وهوؤلء �لطالب يتطلبون م�س���اعدة يف تو�س���يح 
وحتقي���ق �أهد�فه���م، ويج���ب �أن يوؤ�س�س���و� �س���بكة خا�س���ة للطالب���ات �لإن���اث لتح�س���ني 
�لطموح���ات �لأكادميية عالية �مل�س���توى و�أخ���ذ �ملزيد من مقر�ت �لريا�س���يات و�لعلوم 
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، كم���ا يج���ب �أن يتو��س���لو� م���ع فريق عمل �ملدر�س���ة بخ�س���و�س م�س���كالت و�حتياجات 
�لط���الب �ملوهوب���ني فر�دى ، كما يجب �أن يبدوؤو� عمليات لتحديد �لطالب �ملوهوبني 
م���ن �أجل بر�مج �ملوهوبني و�ملتفوقني، ويجب �أن يعملو� مع �لو�لدين و�لأخ�س���ائيني 
�لنف�س���يني وغريه���م لرتتي���ب تدريبات عملي���ة لفريق �لعم���ل فيها يتعلق بامل�س���كالت 
�حلادة مثل �نخفا�س �لتح�سيل ، �أو �لتو�فق �لجتماعي، �أو �لأزمات �ل�سخ�سية .ومن 

�ملحتمل �أن يتم ��ستخد�م متخ�س�سني من �خلارج .

كم���ا تناول���ت �لأبح���اث حاج���ات �لطلب���ة �ملوهوب���ني وم�س���كالتهم مث���ل در��س���ة 
ر�س���و�ن )1998( �لت���ي هدف���ت �إيل �لتع���رف علي �مل�س���كالت و�ل�س���عوبات �لت���ي تو�جه 
�ملر�سد �لرتبوي يف �ملد�ر�س �حلكومية، وقد �أظهرت �لنتائج �أن جمال �لجتاهات نحو 
�لعملي���ة �لإر�س���ادية �أحت���ل �لرتتي���ب �لأول من حيث درجة �ل�س���عوبات عل���ي �ملقيا�س، 
وجم���ال ظ���روف �لعم���ل �ل���ذي �أحت���ل �لرتتي���ب �لث���اين يف درج���ة �ل�س���عوبة، وجم���ال 
�مل�س���كالت �لفنية حيث ح�س���ل على �لرتتيب �لثالث يف درجة �ل�س���عوبات علي مقيا�س 

�مل�سكالت.

�لإر�س���ادية  تقي���م �حلاج���ات  به���دف  در��س���ة    chan (2003) �س���ان  ودر��س���ة 
للموهوب���ني يف ه���وجن ك���وجن ملو�جهة م�س���كالت �لتكي���ف لدى عينة م���ن �لطلبة بلغت 
290 م���ن ط���الب �ملرحلة �لثانوية وقد �أظهرت �لنتائج �أن �حلاجات �لإر�س���ادية لهوؤلء 
�لطلبة �ملوهوبني ترتكز يف �لقدرة على تكوين عالقات �إيجابية و�ملهام �ملدر�سية �لتي 
ل تتحدى قدر�تهم و�ختالفهم عن غريهم وتوقعات �لو�لدين و�لكمالية وقد �سكلت 

هذه �جلو�نب �أبرز �مل�سكالت لدى �لطلبة �ملوهوبني.

ودر��سة �سبري)2003( �لتي هدفت �إيل �لتعرف علي �ملعيقات �ملهنية للمر�سدين 
يف �ملد�ر����س �حلكومي���ة وعالقتها بالر�س���ا �لوظيفي وتو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إيل �أن 
�أكرث فقر�ت �ملعيقات �ملهنية �سيوًعا لدي �ملر�سدين �لرتبويني هي فقرة متكن �ملر�سد 
�لرتبوي من مز�ولة �أعماله ب�سورة جيدة يف حالة توفر غرفة خا�سة بالإر�ساد و�أن �أكرث 
جمالت �ملعيقات �ملهنية �س���يوًعا لدي �ملر�س���دين �لرتبويني هو جمال ظروف �لعمل. 

وبع����س �لدر��س���ات تناولت م�س���توى �أد�ء �ملر�س���د بوجه عام لعمله مثل در��س���ة 
�أب���و عيط���ه و�لرفاع���ي )1988( �لت���ي هدفت �إىل �لتعرف على درجة م�س���اهمة �ملر�س���د 
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�لرتبوي يف حتقيق �أهد�ف �لن�ساطات �لإر�سادية وحاجة �لطالب من هذه �لن�ساطات، 
وقد تو�س���لت �لدر��س���ة �إىل �أن 90 % من �ملديرين و�ملر�س���دين �أكدو� باأن �ملر�س���د يعمل 
عل���ى حتقيق �لن�س���اطات �لإر�س���ادية �لأكادميية و�ملهنية و�لنف�س���ية �لت���ي حتقق �لنمو 
�ل�سامل �ملتكامل لطالب �ملرحلة �لثانوية، يرى �ملديرون �أن ن�سبة م�ساهمة �ملر�سدين 
يف �لن�س���اطات �لأكادميي���ة ق���د بلغت 91 % بينما يرى �ملر�س���دون �أن درجة م�س���اهمتهم 
يف �لن�س���اطات �لإر�س���ادية �لأكادميية بلغت 92 % ، و�أظهرت �إجابات �ملديرين �أن درجة 
م�ساهمتهم يف �لن�ساطات �لإر�سادية �لنف�سية قد بلغت 90 %، و�أ�سارت �لنتائج �أن درجة 
م�س���اهمة �ملر�س���د �لرتب���وي يف �ملج���ال �ملهن���ي قد بلغ���ت 89 % بينما يرى �ملر�س���دون �أن 

درجة م�ساهمتهم يف هذ� �ملجال بلغت 91 %.

و�أج���رى د�وود وفرح���ات )1997( در��س���ة ��س���تهدفت ��ستق�س���اء �لعالق���ة ب���ني 
مه���ار�ت �لت�س���ال ل���دى �ملر�س���د �لرتب���وي وجن�س���ه وفاعليت���ه يف تق���دمي �خلدم���ات 
�لإر�س���ادية كما ير�ها �مل�سرت�س���دون، تاألف �أفر�د �لدر��س���ة من ) 200 ( طالب وطالبة 
من طلبة �ل�س���فني �لتا�س���ع و�لعا�س���ر �لأ�سا�سيني و�ل�س���فني �لأول و�لثاين �لثانويني، 
وه���م موزع���ون عل���ى �أربع���ني مدر�س���ة، ومت �ختي���ار �لعين���ة بطريقة ق�س���دية من بني 
�لطلبة �لذين جعلو� على خدمات �لإر�ساد �جلمعي �أو �لإر�ساد �لفردي ودر��سة �حلالة 
و��س���تجاب �أفر�د �لعينة ملقيا�س���ني مت تطويرهما لأغر��س هذه �لدر��س���ة هما مقيا�س 
مهار�ت �لت�س���ال لدى �ملر�س���د وفاعليته يف تقدمي �خلدمات �لإر�س���ادية، كما �أظهرت 
�لنتائج وجود �أثر ذي دللة لعدد �سنو�ت خربة �ملر�سد على فاعليته يف تقدمي �خلدمات 
�لإر�س���ادية يف حني مل تظهر نتائج �لدر��س���ة فروًقا ذ�ت دللة يف �لفاعلية �لإر�س���ادية 
تع���زي لتغري �جلن�س، و�أجرى �ل�س���ميح )2004( در��س���ة هدف���ت �إىل �لتعرف على مهام 
�ملر�س���د �لطالب���ي ذ�ت �لأهمي���ة �لكربى و�ل�س���غرى من وجهة نظر مدي���ري �ملد�ر�س 
و�ملر�س���دين �لطالبيني وقد تو�س���لت هذه �لدر��سة �إىل نتائج تتعلق باأهمية وممار�سة 
مه���ام �ملر�س���د �لطالب���ي، وكذل���ك معوق���ات عمل���ه م���ن خ���الل وجهت���ي نظ���ر مديري 
ومر�سدي مد�ر�س �لتعليم مبنطقة �لريا�س ويوجد �تفاق كل من مديري ومر�سدي 
مد�ر����س �لتعلي���م �لعام مبنطقة �لريا����س �لتعليمية يف بع�س مهام �ملر�س���د �لطالبي، 
بينما توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني مديري ومر�س���دي مد�ر�س �لتعليم �لعام 
مبنطقة �لريا�س �لتعليمية يف مهام �ملر�س���د �لطالب ب�س���فة عامة، وتوجد فروق ذ�ت 
دللة �إح�س���ائية لعامل �ملرحلة �لتعليمية يف ممار�س���ة مهام �ملر�سد �لطالبي، و توجد 
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ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني عام���ل �ملرحلة �لتعليمية وعام���ل �لوظيفة يف حتديد 
ممار�سة مهام �ملر�سد �لطالبي.

وتناول���ت بع����س �لدر��س���ات تقيي���م بر�م���ج رعاي���ة �ملوهوب���ني وم���دى وفائه���ا 
باله���دف منه���ا مث���ل در��س���ة �لثبيت���ي )2003( تق���ومي خ�س���ائ�س �لهي���كل �لتنظيم���ي 
يف مر�ك���ز �ملوهوب���ني وطبيع���ة عمله وم���دى منا�س���بته لالأهد�ف �لتي و�س���ع من �أجل 
حتقيقه و�ملعوقات �لإد�رية لتفعيلها وما و�سائل متويل مر�كز �ملوهوبني ومدى تو�فر 
�لإمكانات �لفنية و�ملادية و�لتجهيز�ت يف تلك �ملر�كز وما هو و�قع �لتن�سيق بينها وبني 
�لإد�رة �لعام���ة للموهوب���ني بوز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم، وكان من �أهم نتائجها �س���رورة 
تو�فر جمموعة من �خل�س���ائ�س و�ل�س���فات يف مديري تلك �ملر�كز، كما تو�س���لت �إىل 
عدم وجود م�سادر ثابتة لتمويل �لن�ساطات �ملقدمة مما ينعك�س �سلبا على �لأد�ء ، كما 
ك�سفت �لدر��سة عن �سعف يف �لتو��سل بني �لإد�رة �لعامة ومر�كز �ملوهوبني و�أو�ست 
�لدر��س���ة ب�س���رورة �لدقة يف �ختيار �لعاملني �ملتخ�س�س���ني يف جمال رعاية �ملوهوبني 
و�س���رورة متتعهم ب�س���فات معينة لتلبية �حتياجات ورغبات �ملوهوبني و�س���رورة دعم 
تلك �ملر�كز بالتجهيز�ت �لالزمة �ملتمثلة يف �لو�سائل �لتعليمية �حلديثة و�ملو�د �خلام 

و�سبكات �لإنرتنت وحتديث مر�كز �لتعلم وم�سادرها.

كم���ا هدف���ت در��س���ة �لق���رين Al qarni (2010) �إىل تقي���م بر�م���ج رعاي���ة 
�ملوهوبني و�ملتفوقني مبر�كز رعاية �ملوهوبني يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية من خالل 
تقيي���م �سيا�س���ات �لتخطي���ط و�لرب�م���ج �ملقدم���ة، فعالية �إج���ر�ء�ت �ختي���ار �ملوهوبني، 
فاعلي���ة �إج���ر�ء�ت �ختيار �ملعلم���ني و�لهيئة �لإد�رية �لعاملني م���ع �لطالب �ملوهوبني، 
�ل�س���رت�تيجيات و�لرب�م���ج �ملقدم���ة للموهوبني، و�أ�س���فرت �لدر��س���ة عن ع���دم وجود 
�سيا�س���ة و��س���حة ومتابعة فعالة لرتبية �ملوهوبني مع وجود �لت�س���ريعات �لتي حت�س 
على ذلك ، وعدم وجود �آلية و��س���حة لختيار �ملوهوبني و�ملعلمني، ووجود ق�س���ور يف 
بر�م���ج �ملوهوب���ني، وق�س���ور يف �لدعم �ملادي �ملق���دم من وز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم وقدم 
�لباح���ث ��س���رت�تيجية لرعاي���ة �ملوهوبني باململكة �لعربية �ل�س���عودية بن���اء على نتائج 

�لدر��سة.

من �لعر�س �ل�س���ابق يت�س���ح �أن للموهوبني حاجات ولهم م�س���كالت وكل ذلك 
يلقي بعبء كبري على مر�س���د �ملوهوبني ومن هنا تكمن �أهمية دور مر�س���د �ملوهوبني 
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و�أهمي���ة �إع���د�ده �لإع���د�د �ملنا�س���ب وتدريب���ه و�إك�س���ابه �مله���ار�ت �لالزم���ة للتعام���ل مع 
�لطلب���ة �ملوهوب���ني �أو ما ي�س���مى يف �لبحث �حل���ايل كفايات �لعمل م���ع �ملوهوبني، كما 
يالحظ قلة �لدر��س���ات �لتي وجهت لتعرف كفايات �ملر�س���د �لرتبوي عامة ، ومر�س���د 

�ملوهوبني خا�سة وهو ما تركز عليه �لدر��سة �حلالية

م�سكلة البحث:
�إن �خل�س���ائ�س �لت���ي يتمي���ز به���ا �ملوهوب���ون مث���ل �حل�سا�س���ية �لز�ئ���دة وق���وة 
�لعاطفة و�لكمالية و�ل�س���عور بالختالف وعدم �لتو�زن يف �لنمو �لعقلي و�لجتماعي 
و�لعاطفي قد تعر�س���هم للمجازفة و�ملو�قف �ل�س���عبة مع �أنف�س���هم ومع �لآخرين مما 
يجعلهم عر�سة للعديد من �مل�سكالت وبخا�سة �لرتبوية ؛ وبناء عليه يربز دور مر�سد 
�ملوهوب���ني مل�س���اعدتهم عل���ى �لتعام���ل مع ه���ذه �مل�س���كالت و�لتغلب عليه���ا، ومع توجه 
�ململك���ة �لعربي���ة �ل�س���عودية ل�س���تحد�ث وظيفة مر�س���د �ملوهوبني ومع وج���ود مر�كز 
متخ�س�س���ة للموهب���ة يربز �ل�س���وؤ�ل �إىل �أي مدى ميتلك مر�س���د �ملوهوب���ني �لكفايات 

�لالزمة لأد�ء وظيفته وقد متثلت م�سكلة �لبحث يف �لإجابة عن �لأ�سئلة �لتالية:
ما �لكفايات �لو�جب تو�فرها يف مر�سد �ملوهوبني؟1 ))
م���ا م�س���توى كفاي���ات مر�س���د �ملوهوب���ني م���ن وجه���ة نظ���ر معلم���ي و�مل�س���رفني 1 ))

�لرتبويني يف �لتعليم �لعام؟
م���ا دلل���ة �لفروق يف تقدير م�س���توى كفايات مر�س���د �ملوهوب���ني وفقا لطبيعة 1 ))

�لعمل )م�سرف تربوي، معل(؟
ما دللة �لفروق يف تقدير م�ستوى كفايات مر�سد �ملوهوبني وفقا للنوع)ذكور، 1 ))

�إناث(؟
م���ا دللة �لفروق يف تقدير م�س���توى كفايات مر�س���د �ملوهوب���ني وفقا للمرحلة 1 ))

�لتعليمية )�بتد�ئي، متو�سط، ثانوي(؟
 م���ا دلل���ة �لفروق يف تقدير م�س���توى كفايات مر�س���د �ملوهوب���ني وفقا للموؤهل 1 ))

)جامعي، �أعلى من جامعي(؟
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اأهداف البحث
متثلت �أهد�ف �لبحث فيما يلي:

حتديد �لكفايات �لو�جب تو�فرها يف مر�سد �ملوهوبني.1 ))
�لتع���رف عل���ى م�س���توى كفاي���ات مر�س���د �ملوهوب���ني م���ن وجه���ة نظ���ر �ملعلمني 1 ))

و�مل�سرفني �لرتبويني.
�لتعرف على �لفروق يف تقدير م�ستوى كفايات مر�سد �ملوهوبني وفقا لطبيعة 1 ))

�لعم���ل )م�س���رف ترب���وي، مع���ل(، و�لن���وع )ذك���ور، �إن���اث(، �ملرحل���ة �لتعليمي���ة 
)�بتد�ئي، متو�سط، ثانوي(، و�ملوؤهل )جامعي، �أعلى من جامعي(

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

تناوله ملو�س���وع كفايات مر�س���د �ملوهوبني وهو من �أكرث �ملو�سوعات ��ستقطابا 1 ))
للعاملني يف جمال علم �لنف�س نظر� لأهمية فئة �ملوهوبني.

تناوله لفئة �ملر�سدين وهم �لفئة �لتي تويل �لدولة يف �لوقت �حلايل �هتماما 1 ))
كب���ري� به���م لعظم �لدور �لذي يقوم���ون به ولأهمية عملية �لإر�س���اد يف �لوقت 

�حلايل.
تناول���ه لحتياج���ات �لطلب���ة �ملوهوب���ني و�ملتمثل���ة يف وجود مر�س���د على درجة 1 ))

عالية من �لكفاءة ومو�سوع �حتياجات �لطلبة �ملوهوبني من �أكرث �ملو�سوعات 
�أهمي���ة عل���ى �عتب���ار �أن هذه �لفئ���ة من �أهم فئ���ات �ملجتمع و�لت���ي تقود قاطرة 

�لتقدم فيه.
تزوي���د �لباحث���ني بالكفاي���ات �لو�ج���ب تو�فره���ا يف مر�س���د �لطلب���ة �ملوهوبني 1 ))

وبالتايل �لعمل على هذه �لكفايات.
توجه نظر �لباحثني �إىل بناء بر�مج مر�سدي �ملوهوبني وفقا جلو�نب �ل�سعف 1 ))

�لتي يعاين منها �ملر�سدين.
ي�ستفيد من نتائج هذ� �لبحث �ملر�سدين �لرتبويني �أنف�سهم لتطوير قدر�تهم 1 ))

وفقا لهذه �لكفايات.
ي�س���تفيد م���ن نتائ���ج ه���ذ� �لبح���ث �لإد�ر�ت �لتعليمي���ة بتوجيه �أنظ���ار متخذي 1 ))

�لقر�ر يف �لكفايات �لالزمة ملر�سد �ملوهوبني. 
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ي�س���تفيد م���ن نتائ���ج ه���ذ� �لبحث كلي���ات �لرتبية من خ���الل مر�ع���اة �لكفايات 1 ))
�لالزمة ملر�س���د �ملوهوبني و�لعمل على �إك�س���ابها من خ���الل �ملقرر�ت �ملرتبطة 

بعمل �ملر�سد �لطالبي.

املفاهيم االإجرائية للبحث
مر�س�د املوهوب�ني: هو �ل�س���خ�س �ل���ذي يقوم مب�س���اعدة �ملوهوب���ني على حل 
م�س���كالتهم �لنف�س���ية و�لجتماعي���ة و�لرتبوي���ة بط���رق فردي���ة �أو جماعي���ة، وكذل���ك 
��س���تثمار قدر�ته���م وتوجيهه���ا، ويف �لدر��س���ة �حلالي���ة ه���و �ل�س���خ�س �مل���ني لأد�ء هذه 

�لوظيفة يف �ملدر�سة.

الكفاي�ة: ع���رف (Kitson& Merry,2001) �لكفاية باأنها �لتمكن من �أد�ء 
عمل ما.

ويعرفها �لباحث �إجر�ئيا باأنها م�ستوى متكن مر�سد �ملوهوبني من �ملتطلبات 
�ل�سخ�س���ية و�ملهاري���ة و�لتنظيمي���ة و�لتنمي���ة �ملهني���ة �لالزم���ة لأد�ء عمل���ه كما تقا�س 

بالأد�ة �مل�ستخدمة يف �لدر��سة �حلالية.

منهج البحث:
�تب���ع يف �لبح���ث �حل���ايل �ملنهج �لو�س���في: وهو يقوم على و�س���ف م���ا هو كائن 
وتف�سريه، و�سوف يتم ��ستخد�م هذ� �ملنهج لتعرف �لكفايات �ملنا�سبة ملر�سد �ملوهوبني 

ومدى تو�فرها لديهم.

جمتم�ع البحث: تكون جمتمع �لدر��س���ة من جميع �ملعلمني و�مل�س���رفني �لرتبويني يف 
�لعام �لدر��سي )1435/ 1436ه�(. 

عين�ة البح�ث: تكون���ت عين���ة �لبحث م���ن )385( م�س���اركا منه���م )342(معلم���ا، )43( 
م�س���رفا تربوي���ا ووفقا للجن����س )146( ذكور، )239( �إناث مبحافظ���ة �لطائف يف �لعام 

�لدر��سي )1435/ 1436ه�(.

اأدوات البحث: متثلت يف:
قائمة �لكفايات �لالزمة ملر�سد �ملوهوبني )�إعد�د �لباحث(	 )
مقيا�س �لكفايات �لالزمة ملر�سد �ملوهوبني )�إعد�د �لباحث(	 )
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وفيما يلي و�سفا لأدوات البحث وطريقة اإعدادها وتقنينها

• قائمة �لكفايات �لالزمة ملر�سد �ملوهوبني	
حتدي���د �له���دف م���ن �لقائم���ة: متث���ل �له���دف م���ن �إع���د�د �لقائم���ة يف 	 

�لتو�سل للكفايات �لالزم تو�فرها يف مر�سد �ملوهوبني.
حتديد م�سادر بناء �لقائمة: �عتمد �لباحث يف بناء �لقائمة على �لأطر 	 

�لنظرية و�لدر��سات �ل�سباقة �لتي تناولت كفايات مر�سد �ملوهوبني .
يف �س���وء ما مت �لتو�سل �إليه مت و�سع قائمة بكفايات �ملوهوبني موزعة 	 

على �أربع جمالت هي:
• �جلو�نب �ل�سخ�سية)12( كفاية.	
• كفايات �لتنمية �ملهنية)16( كفاية.	
• �لكفايات �ملهارية)42( كفاية.	
• �لكفايات �لتنظيمية)12( كفاية.	

وللتحق���ق م���ن �س���دق قائم���ة كفايات مر�س���د �ملوهوب���ني مت عر�س���ها على عدد 
من �أ�س���اتذة علم �لنف�س لأخذ �آر�ئهم يف �لقائمة من حيث: منا�س���بتها ملا و�س���عت من 
�أجل���ه، م���دى كفاية �لقائمة، م���دى �نتماء �لكفايات ملحاورها ويف �س���وء �أر�ء �ملحكمني 
مت �إ�س���افة بع�س �لكفايات و�س���بط بع�س �لكفايات �لأخرى ونقل بع�س �لكفايات من 

حمور لآخر لت�سبح �لقائمة يف �سورتها �لنهائية.

• مقيا�س كفايات مر�سد املوهوبني	
مت �إعد�د �ملقيا�س وفقا للخطو�ت �لتالية:

�لعتم���اد عل���ى قائم���ة كفاي���ات مر�س���د �ملوهب���ني �ل�س���ابق �إعد�ده���ا يف حتديد 	 
�لكفايات وتق�سيمها على حماورها.

مت �س���ياغة �لكفايات يف �س���ورة عبار�ت تقرير ذ�تي موجهه لكل من �ملعلمني 	 
و�مل�سرفني �لرتبويني.

مت و�سع تدريج ثالثي للحكم على درجة ممار�سة �لكفايات �ملختلفة من قبل 	 
مر�سد �ملوهوبني.

مت حتديد طريقة ت�سحيح �ملقيا�س بو�سع �لدرجات من 3- 1 للعبارة.	 
مت �لتحقق من �سدق وثبات �ملقيا�س وفقا ملا يلي:	 
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ال�سدق 
مت �لتحقق من �ل�سدق بطريقتني كالتايل:

�س�دق املحكمني: مت عر����س �ملقيا�س على عدد من �أ�س���اتذة علم �لنف�س لأخذ 
ر�أيهم يف �ملقيا�س من حيث درجة منا�سبة �ل�سياغات �للغوية ودرجة �رتباط كل عبارة 
بالبع���د �ل���ذي تنتمي �إليه، منا�س���بة �لعبار�ت ملر�س���د �ملوهبني مبر�ح���ل �لتعليم �لعام، 
وق���د تف�س���ل �ملحكمون بتعدي���ل بع�س �ل�س���ياغات �للغوية لبع�س �لعبار�ت ومل ي�س���ر 

�أحد من �ملحكمني بحذف عبار�ت من �ملقيا�س.

�سدق الت�ساق الداخلي : وفيه مت ح�ساب معامالت �لرتباط بني �لدرجة على 
كل مفردة و�لدرجة �لكلية للمحور �لذي تنتمي �إليه وكذلك معامالت �لرتباط بني 
�لدرج���ة �لكلية للمحور و�لدرجة �لكلية للمقيا�س وذلك على عينة بلغت )47( معلما 

ومعلمة، وجاءت �لنتائج كما باجلد�ول �لتالية:

جدول )1( 
قيم معامالت الرتباط بني درجة املفردة والدرجة الكلية لبعد اجلوانب ال�سخ�سية

معامل �لرتباطممعامل �لرتباطممعامل �لرتباطم

1**0.555**0.449**0.49

2**0.466**0.4610**0.52

3**0.577**0.4211*0.35

4**0.398**0.5412**0.45

** �لقيمة د�لة عند 0.01   * �لقيمة د�لة عند 0.05

يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق �أن قيم معام���الت �لرتباط ب���ني درجة �ملفردة 
و�لدرج���ة �لكلي���ة ملح���ور �لكفاي���ات يف �جلو�ن���ب �ل�سخ�س���ية ج���اءت د�لة عند م�س���توى              
0.01 & 0.05 مما يعني �أن �لعبار�ت تقي�س ما تقي�سه �لدرجة �لكلية �أي يوجد �ت�ساق 

د�خلي للمحور.
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جدول )2( 
قيم معامالت الرتباط بني درجة املفردة والدرجة الكلية لبعد التنمية املهنية

معامل �لرتباطممعامل �لرتباطممعامل �لرتباطم
1**0.497**0.4413*0.34
2**0.428**0.5114**0.48
3**0.389**0.4215**0.51
4*0.3610**0.5616**0.42
5**0.5111**0.67--
6**0.4212**0.49--

** �لقيمة د�لة عند 0.01   * �لقيمة د�لة عند 0.05
يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن قي���م معام���الت �لرتب���اط بني درج���ة �ملفردة 
و�لدرج���ة �لكلي���ة ملح���ور �لكفايات يف جان���ب �لتنمي���ة �ملهنية جاءت د�لة عند م�س���توى 
0.01 & 0.05 مما يعني �أن �لعبار�ت تقي�س ما تقي�سه �لدرجة �لكلية �أي يوجد �ت�ساق 

د�خلي للمحور.
جدول )3( 

قيم معامالت الرتباط بني درجة املفردة والدرجة الكلية لبعد اجلوانب املهارية
معامل �لرتباطممعامل �لرتباطممعامل �لرتباطم
1**0.4915**0.5829*0.33
2*0.3216**0.5430**0.52
3**0.4717**0.7531**0.46
4*0.3718**0.5732**0.54
5**0.4819**0.4833**0.48
6**0.5120**0.3934*0.37
7**0.4321**0.5235**0.48
8**0.3822*0.3436**0.54
9**0.4623**0.4737**0.49

10**0.5124**0.4438**0.56
11**0.4825**0.5439**0.55
12**0.5226**0.4440**0.48
13**0.4427**0.4641**0.43
14**0.4628**0.5142**0.44

** �لقيمة د�لة عند 0.01   * �لقيمة د�لة عند 0.05
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يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن قي���م معام���الت �لرتب���اط بني درج���ة �ملفردة 
و�لدرج���ة �لكلي���ة ملح���ور �لكفاي���ات يف �جلو�ن���ب �ل�سخ�س���ية ج���اءت د�لة عند م�س���توى  
0.01 & 0.05 مما يعني �أن �لعبار�ت تقي�س ما تقي�سه �لدرجة �لكلية �أي يوجد �ت�ساق 

د�خلي للمحور.
جدول )4( 

قيم معامالت الرتباط بني درجة املفردة والدرجة الكلية لبعد اجلوانب التنظيمية
معامل �لرتباطممعامل �لرتباطممعامل �لرتباطم
1**0.446**0.4611**0.57
2*0.347**0.4212**0.44
3**0.468**0.4413**0.55
4**0.439**0.5614**0.49
5**0.4410*0.37-

** �لقيمة د�لة عند 0.01   * �لقيمة د�لة عند 0.05
يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن قي���م معام���الت �لرتب���اط بني درج���ة �ملفردة 
و�لدرجة �لكلية ملحور �لكفايات يف �جلو�نب �ل�سخ�سية جاءت د�لة عند م�ستوى 0.01 
و0.05 مما يعني �أن �لعبار�ت تقي�س ما تقي�س���ه �لدرجة �لكلية �أي يوجد �ت�س���اق د�خلي 

للمحور.
جدول )5(

قيم معامالت الرتباط بني درجة البعد والدرجة الكلية للمقيا�س
م�ستوى �لدللةمعامل �لرتباط�لكفاياتم
0.680.01�ملتعلقة باجلو�نب �ل�سخ�سية1
0.750.01كفايات �لتنمية �ملهنية2
0.790.01�ملهارية3
0.660.01�لتنظيمية4

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن قيم معامالت �لرتباط بني �لدرجة �لكلية 
للمحور و�لدرجة �لكلية للمقيا�س جاءت د�لة عند م�س���توى 0.01 & 0.05 مما يعني 

�أن �لعبار�ت تقي�س ما تقي�سه �لدرجة �لكلية �أي يوجد �ت�ساق د�خلي للمحور.
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الثب�ات : مت �لتحق���ق م���ن �لثب���ات بطريق���ة �ألفاكرونب���اخ لأبع���اد �ملقيا����س 
و�لدرجة �لكلية وجاءت �لنتائج كما باجلدول �لتايل:

جدول )6( 
قيم معامالت الرتباط بني درجة البعد والدرجة الكلية للمقيا�س

معامل �لثبات�لكفاياتم
0.71�ملتعلقة باجلو�نب �ل�سخ�سية1
0.81كفايات �لتنمية �ملهنية2
0.92�ملهارية3
0.77�لتنظيمية4

0.90�ملقيا�س كامال

يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق �أن قيم معامالت �لثب���ات للمقيا�س تر�وحت بني 
0.71- 0.92 لالأبعاد و�لدرجة �لكلية وهي قيم مقبول وت�س���ري لتمتع �ملقيا�س بدرجة 

عالية من �لثبات.

نتائج البحث:
ال�سوؤال الأول وين�س على :ما الكفايات الواجب توافرها يف مر�سد املوهوبني؟

م���ن خ���الل ما �طل���ع عليه �لباحث من �أطر نظرية تتعلق باملو�س���وع ودر��س���ات 
�سابقة فقد تو�سل لعدد من �لكفايات �لتي يجب تو�فرها لدى مر�سد �ملوهوبني وقد 
مت �س���بط قائم���ة بهذه �لكفايات وحتكيمه���ا على �لنحو �لذي عر�س من قبل و�أ�س���فر 
ذل���ك �لإجر�ء عن �لتو�س���ل بقائمة لكفايات مر�س���د �ملوهوبني تت�س���من �أربعة حماور 

و)84( موؤ�سر� كما باجلدول �لتايل:
جدول )7( 

كفايات مر�سد املوهوبني
عدد �ملوؤ�سر�ت�لكفاياتم
12�ملتعلقة باجلو�نب �ل�سخ�سية1
16كفايات �لتنمية �ملهنية2
42�ملهارية3
14�لتنظيمية4

84�ملجموع
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ال�س�وؤال الثاين وين�س على ما م�س�توى كفايات مر�س�د املوهوبني من وجهة 
نظر املعلمني وامل�سرفني الرتبويني يف التعليم العام.

لالإجابة على هذ� �ل�سوؤ�ل مت ح�ساب متو�سط تقدير كل عبارة د�خل كل جمال 
م جمالت �لكفايات ومت �حلكم على درجة تو�فر كل عبارة وفقا للمعيار �لتايل:

�إذ� كان �ملتو�سط يرت�وح بني 1 �إىل �أقل من 1.67 تكون درجة �لتو�فر قليلة	 
�إذ� كان �ملتو�س���ط ي���رت�وح ب���ني 1.67 �إىل �أق���ل م���ن 2.34 تك���ون درج���ة �لتو�ف���ر 	 

متو�سطة
�إذ� كان �ملتو�سط يرت�وح بني 2.34 �إىل 3 تكون درجة �لتو�فر عالية	 

وجاءت �لنتائج وفقا للجد�ول �لتالية:
اأول : كفايات اجلوانب ال�سخ�سية :

جدول )8( 
قيم املتو�سطات ودرجة توافر موؤ�سرات كفايات اجلوانب ال�سخ�سية

�لنحر�ف �ملتو�سط�لكفايةم
�ملعياري

درجة 
�لتو�فر

عالية2.360.62يبدي �تز�ًنا » �نفعالًيا » يف تعامله مع �لآخرين .1
عالية2.390.66يظهر د�فعية قوية يف �لقيام بعمله .2
عالية2.630.57يت�سف بالرفق و�ل�سرب و�لأمانة و�لإخال�س.3
متو�سطة2.300.69يبدي �لرغبة يف �لعمل �جلماعي .4
متو�سطة2.130.88مبادر يف �لعمل �لإر�سادي .5
عالية2.631.51يت�سف بال�سدق يف تعامله مع �مل�سرت�سد .6
عالية2.670.61يحافظ على �سرية �ملعلومات عن �مل�سرت�سد.7
عالية2.590.60يطمئن �مل�سرت�سد �أثناء عر�س م�سكلته .8
عالية2.550.57يبدي تو�زنا عاطفيا مع حالت �مل�سرت�سدين .9

عالية2.570.60يلتزم باملعايري �لأخالقية ملهنة �لإر�ساد. 10

ير�عي �ملمار�سات �ملهنية و�لأخالقية ل�ستخد�م 11
عالية2.360.63�ملقايي�س �لنف�سية .

عالية2.470.67ميتلك �لإعد�د �لرتبوي و�لنف�سي �ملنا�سب ملهنته.12
عالية2.47016�ملحور كامال
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يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن تقدير عينة �لدر��سة من �ملعلمني و�مل�سرفني 
�لرتبويني ملدى تو�فر كفايات �جلو�نب �ل�سخ�س���ية لدى مر�س���د �ملوهوبني مبد�ر�س 
�لتعليم �لعام جاءت عالية لكل �لعبار�ت ما عاد� �لعبارتني �لتالية فقد كان تقديرهما 

متو�سط وهما:
يبدي �لرغبة يف �لعمل �جلماعي 	 
مبادر يف �لعمل �لإر�سادي 	 

وق���د بل���غ �ملتو�س���ط �لع���ام لعب���ار�ت حم���ور �لكفاي���ات �ل�سخ�س���ية )2.47( وهي 
ت�س���ري لدرج���ة عالية من �لتو�فر وج���اءت �لعبارة )يحافظ على �س���رية �ملعلومات عن 
�مل�سرت�س���د.( يف �لرتتي���ب �لأول م���ن حي���ث درجة �لتو�ف���ر، و�لعبارة )مب���ادر يف �لعمل 

�لإر�سادي .( يف �لرتتيب �لأخري.

وميك���ن رد ذل���ك �إىل �أن �لحتف���اظ ب�س���رية �ملعلوم���ات يعد من �أ�سا�س���يات عمل 
�ملر�س���د وتنفيذ� للميثاق �لأخالقي لعمله وين�س���ر ثقافة �ل�س���رية بني �لطالب لينال 
ثق���ة �لط���الب فيه ليعربو� ع���ن م�س���كالتهم بحرية وهم ي�س���عرون بالأمان �لنف�س���ي، 
و�لجتماعي ، �أما كونه غري مبادر للعمل �لإر�س���ادي فيمكن ردها �إىل �س���غوط وكرثة 

�أعباء �لعمل.

ثانيا: كفايات التنمية املهنية :
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جدول )9(
 قيم املتو�سطات ودرجة توافر موؤ�سرات كفايات التنمية املهنية

�لنحر�ف �ملتو�سط�لكفايةم
�ملعياري

درجة 
�لتو�فر

متو�سطة2.270.63يطور مهار�ت �لإر�ساد على �سوء ممار�ساته.1
متو�سطة2.210.78يحافظ على �لجتاه نحو �لتعلم �مل�ستمر .2
متو�سطة1.850.68يطلع على �لأدبيات �ملتعلقة مبهنة �لإر�ساد .3
عالية2.740.49يبحث عن فر�س لتحقيق �أهد�ف �ملهنة.4

ي�ستفيد من �جلمعيات �ملهنية و�لعلمية وي�ساهم 5
متو�سطة2.310.62فيها لتح�سني �لعمل �لإر�سادي .

يجري بع�س �لدر��سات �مليد�نية على م�ستوى 6
متو�سطة1.900.61�ملدر�سة لتح�سني �لعملية �لإر�سادية .

متو�سطة2.230.73يحقق �لتعاون بني �ملدر�سة و�ملجتمع.7

يوظف �ملو�رد �ملتوفرة يف موؤ�س�سات �ملجتمع 8
متو�سطة2.190.60وي�ستفيد منها خلدمة �لعملية �لإر�سادية .

ي�ستفيد من �آر�ء �أولياء �أمور �لتالميذ لتح�سني 9
عالية2.390.68وتطوير �ملمار�سة �ملهنية.

يطور معرفته مبختلف و�سائل �لت�سال مع جميع 10
متو�سطة2.290.64�لتالميذ و�أولياء �أمورهم.

يتعاون مع �ملعلمني و�ملديرين و�مل�سرفني يف 11
عالية2.410.61حتقيق حاجات �لتالميذ .

ي�سهم يف خمتلف �ملنا�سبات �ملدر�سية ومنا�سط 12
عالية2.370.73�لإر�ساد.

يحافظ على عالقات �إيجابية مع زمالء �ملهنة 13
عالية2.410.57و�أولياء �لأمور.

يحافظ على �جتاهاته �لإيجابية نحو �لتالميذ 14
عالية2.470.64و�لزمالء.

عالية2.440.60يظهر �إبد�عاته و�إجناز�ته خالل عمله �لإر�سادي.15
متو�سطة2.030.62يح�سر دور�ت تدريبية يف جمال �لإر�ساد.16

متو�سطة2.280.22�ملحور كامال
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يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن تقدير عينة �لدر��س���ة من �ملعلمني و�مل�س���رفني 
�لرتبويني ملدى تو�فر كفايات �لتنمية �ملهنية لدى مر�سد �ملوهوبني مبد�ر�س �لتعليم 
�لعام جاءت متو�س���طة لكل �لعبار�ت ما عد� �لعبار�ت �لتالية فقد كان تقديرها عايل، 

وهما:
يبحث عن فر�س لتحقيق �أهد�ف �ملهنة.	 
ي�ستفيد من �آر�ء �أولياء �أمور �لتالميذ لتح�سني وتطوير �ملمار�سة �ملهنية.	 
يتعاون مع �ملعلمني و�ملديرين و�مل�سرفني يف حتقيق حاجات �لتالميذ .	 
ي�سهم يف خمتلف �ملنا�سبات �ملدر�سية ومنا�سط �لإر�ساد.	 
يحافظ على عالقات �إيجابية مع زمالء �ملهنة و�أولياء �لأمور	 
يحافظ على �جتاهاته �لإيجابية نحو �لتالميذ و�لزمالء.	 
يظهر �إبد�عاته و�إجناز�ته خالل عمله �لإر�سادي.	 

وق���د بلغ �ملتو�س���ط �لعام لعب���ار�ت حمور �لكفاي���ات �ملهنية )2.28( وهي ت�س���ري 
لدرج���ة متو�س���طة م���ن �لتو�ف���ر وجاءت �لعب���ارة )يبحث ع���ن فر�س لتحقي���ق �أهد�ف 
�ملهن���ة( يف �لرتتي���ب �لأول م���ن حي���ث درج���ة �لتو�فر، و�لعب���ارة )يطلع عل���ى �لأدبيات 

�ملتعلقة مبهنة �لإر�ساد( يف �لرتتيب �لأخري.

وميكن رد هذه �لنتيجة �إىل رغبة �ملر�سد يف بناء عالقات �إيجابية مع �لزمالء 
لك���ن ل�س���غوط �لعم���ل ف���اإن فر�س �لط���الع على �جلدي���د يف �ملهنة قلي���ل لكن ذلك ل 

مينع من حر�سه على �لإبد�ع ول�ستفادة من �آر�ء �لآخرين.

ثالثا: الكفايات املهارية :

جدول )10(
 قيم املتو�سطات ودرجة توافر موؤ�سرات الكفايات املهارية

�لنحر�ف �ملتو�سط�لكفايةم
�ملعياري

درجة 
�لتو�فر

متو�سطة1.970.66يطبق �لختبار�ت و�ملقايي�س على �مل�سرت�سد مبهارة .1
عالية2.470.64يطرح بد�ئل متنوعة مل�سكلة �مل�سرت�سد .2
عالية2.460.60ي�ساعد �مل�سرت�سد يف �لوعي مب�سكلته وحلها .3

يعر�س خيار�ت و�أفكار� عديدة للم�سرت�سد ليختار 4
عالية2.541.73ما ينا�سب م�سكلته.
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�لنحر�ف �ملتو�سط�لكفايةم
�ملعياري

درجة 
�لتو�فر

يبنى عالقة مهنية مع �مل�سرت�سد قائمة على �لثقة 5
متو�سطة2.320.60و�لألفة .

ي�سغي باهتمام جلذب �مل�سرت�سد وت�سجيعه 6
عالية2.490.59للحديث عن م�سكلته بحرية.

يركز �أثناء �ملقابلة �لإر�سادية على �لأ�سئلة �ملفتوحة 7
عالية2.420.62للح�سول على معلومات من �مل�سرت�سد .

متو�سطة2.160.76يتجنب �أثناء �ملقابلة تقدمي �لن�سائح و�ملو�عظ . 8

يدون معلومات �ملقابلة �أو يقوم بت�سجيلها بعد 9
متو�سطة2.250.70مو�فقة �مل�سرت�سد نف�سه.

يح�سل على �ملعلومات من خالل �مل�سرت�سد نف�سه 10
متو�سطة2.240.70و�أ�سرته ومعلميه �أو من �ل�سجالت �ل�ساملة.

عالية2.340.65ينظم �ملعلومات �لتي مت جمعها عن �حلالة .11

ي�سخ�س �مل�سكلة وفقا ملا يح�سل عليه من بيانات 12
2.270.60ومعلومات عن �مل�سرت�سد وم�سكلته .

يتابع �حلالت �لفردية �لتي متت در��ستها لر�سد 13
متو�سطة2.320.59ما يطر�أ عليها من حت�سن �أو تقدم.

يقوم باإحالة �حلالة للجهات �ملخت�سة عندما يعجز 14
متو�سطة2.130.79عن �مل�ساعدة.

يخطط جلل�سات �لتوجيه و�لإر�ساد �جلماعي وفقا 15
متو�سطة2.290.68لالأهد�ف �لتي يتطلع �إىل حتقيقها .

متو�سطة2.240.65ي�ستخدم فنيات وطر�ئق تعديل �ل�سلوك �ملنا�سب.16

يعزز �سلوك �مل�سرت�سد �إيجابيا با�ستخد�م �أ�ساليب 17
متو�سطة2.300.66�لتعزيز وتطبيقاته .

متو�سطة2.190.56ي�ستخدم �أ�سلوب �لنمذجة �لجتماعية �جليدة .18

19
يعد خطة �إجر�ئية بالتن�سيق مع �ملعلمني لتوظيف 

�ملهار�ت و�خلرب�ت �ملنهجية يف تعديل �سلوك 
�مل�سرت�سد .

متو�سطة2.230.77

20
يتعاون مع ر�ئد �لن�ساط ومعلمي �لرتبية 

�لريا�سية و�لرتبية �لفنية يف توظيف �أنو�ع 
�لن�ساط لتنمية �سخ�سية �لطالب .

متو�سطة2.200.62

21
ي�سع برناجما لتوجيه �لطالب يف خمتلف 

�ملجالت �لإر�سادية حول ��ستثمار �أوقات �لفر�غ يف 
�لإجاز�ت �لدر��سية �ملختلفة .

متو�سطة2.020.67
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�لنحر�ف �ملتو�سط�لكفايةم
�ملعياري

درجة 
�لتو�فر

يجري �لختبار�ت �لنف�سية وفقا لتعليمات 22
عالية2.381.70�لتطبيق و�سروطه .

متو�سطة2.140.69يكرم �لطالب �ملثاليني من ذوي �ل�سلوك �حل�سن .23

ينفذ �ملحا�سر�ت و�لندو�ت وي�ست�سيف من هو 24
متو�سطة2.160.69موؤهل لذلك.

ي�ستغل �لإذ�عة �ل�سباحية و�ل�سحافة �ملدر�سية 25
متو�سطة2.180.68و�ملطويات لغر�س �لأخالق �لإ�سالمية �حلميدة.

يتابع �لطالب �ملتاأخرين در��سيا و�لر��سبني ويقدم 26
متو�سطة2.110.77�خلدمات �ملنا�سبة لهم .

على 27 �ملتقدمني  للطالب  �لرتبوية  �لرب�مج  يعد 
متو�سطة2.290.61�أقر�نهم يف �ل�سن وذوي �مل�سكالت �ل�سلوكية �ملتكررة .

28
ينفذ �لرب�مج �لإر�سادية مثل �لأ�سبوع �لتمهيدي 

ل�ستقبال �لطالب �مل�ستجدين و�أ�سابيع �لتهيئة 
�لإر�سادية.

عالية2.480.63

يتابع �لطالب �ملتغيبني بدون عذر ويبحث �أ�سباب 29
متو�سطة2.190.62ذلك مع �أولياء �أمورهم.

ي�سنف �لطالب ح�سب م�ستوياتهم �لدر��سية قبل 30
متو�سطة2.130.71بد�ية �لعام �لدر��سي ليتمكن من متابعتهم مبكر�.

يعد بر�مج تربوية منا�سبة ت�سهم يف عدم ت�سرب 31
متو�سطة2.170.64�لطالب من �ملدر�سة.

ي�سرتك مع �إد�رة �ملدر�سة يف �كت�ساف �مل�سكالت 32
عالية2.340.65مبكر� و�لعمل على عالجها.

33
يقوم بتوعية �لطالب بخ�سائ�س منوهم �ملختلفة 

مبا ت�ستمل عليه من تغري�ت وفقا للمر�حل 
�لدر��سية .

متو�سطة2.230.56

متو�سطة2.140.66يتابع ق�سايا �لطالب د�خل �ملدر�سة وخارجها .34

35
ي�ساعد �لطالب على �كت�ساف مو�هبه وقدر�ته 

و��ستعد�د�ته وميوله. و�إيجاد �لرب�مج و�خلدمات 
�لإر�سادية �ملنا�سبة لها .

عالية2.340.61

يقوم بتوجيه �لطالب وقائيا باأ�سر�ر كل من 36
متو�سطة2.250.71�لتدخني و�ملخدر�ت و�مل�سكر�ت .
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�لنحر�ف �ملتو�سط�لكفايةم
�ملعياري

درجة 
�لتو�فر

ينفذ �لرب�مج �لإر�سادية �ملالئمة لعالج بع�س 37
متو�سطة2.180.62�لظو�هر �ل�سلوكية مثل �لكتابة على �جلدر�ن .

يوجه �لطالب لال�ستفادة من دليل �لطالب 38
متو�سطة2.110.63�لتعليمي و�ملهني جلميع �ملر�حل.

يقوم بت�سكيل �جلماعة �ملهنية باملدر�سة وينفذ 39
متو�سطة2.150.75�لتو�سيات �لناجمة عن �جتماعاتها 

يقوم بالإعد�د و�لتنفيذ لالأ�سبوع �ملهني يف �ملدر�سة 40
متو�سطة2.210.67بالتعاون مع �جلهات �ملعنية ذ�ت �لعالقة .

يعمل على تعديل �جتاهات �لطالب و�أولياء 41
متو�سطة2.250.68�أمورهم حول ممار�سة بع�س �ملهن يف �ملجتمع . 

ينظم زيار�ت ميد�نية للموؤ�س�سات �ملهنية ملعاي�سة 42
متو�سطة2.090.67و�قع �لتدريب �ملهني من قبل �لطالب .

متو�سطة2.250.13�ملحور كامال

يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن تقدير عينة �لدر��سة من �ملعلمني و�مل�سرفني 
�لرتبوي���ني مل���دى تو�ف���ر �لكفاي���ات �ملهارية ل���دى مر�س���د �ملوهوبني مبد�ر����س �لتعليم 
�لع���ام ج���اءت متو�س���طة ملعظم �لعب���ار�ت ما ع���د� �لعب���ار�ت �لتالية فق���د كان تقديرها 

عايل، وهما:
يطرح بد�ئل متنوعة مل�سكلة �مل�سرت�سد 	 
ي�ساعد �مل�سرت�سد يف �لوعي مب�سكلته وحلها 	 
يعر�س خيار�ت و�أفكار� عديدة للم�سرت�سد ليختار ما ينا�سب م�سكلته.	 
ي�سغي باهتمام جلذب �مل�سرت�سد وت�سجيعه للحديث عن م�سكلته بحرية.	 
يركز �أثناء �ملقابلة �لإر�سادية على �لأ�سئلة �ملفتوحة للح�سول على معلومات 	 

من �مل�سرت�سد .
ينظم �ملعلومات �لتي مت جمعها عن �حلالة .	 
يجري �لختبار�ت �لنف�سية وفقا لتعليمات �لتطبيق و�سروطه .	 
ينف���ذ �لرب�م���ج �لإر�س���ادية مث���ل �لأ�س���بوع �لتمهي���دي ل�س���تقبال �لط���الب 	 

�مل�ستجدين و�أ�سابيع �لتهيئة �لإر�سادية
ي�سرتك مع �إد�رة �ملدر�سة يف �كت�ساف �مل�سكالت مبكر� و�لعمل على عالجها.	 
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ي�ساعد �لطالب على �كت�ساف مو�هبه وقدر�ته و��ستعد�د�ته وميوله. و�إيجاد 	 
�لرب�مج و�خلدمات �لإر�سادية �ملنا�سبة لها .

وقد بلغ �ملتو�س���ط �لعام لعبار�ت حمور �لكفايات �ملهارية )2.25( وهي ت�سري 
لدرجة متو�سطة من �لتو�فر وجاءت �لعبارة )ينفذ �لرب�مج �لإر�سادية مثل �لأ�سبوع 
�لتمهيدي ل�س���تقبال �لطالب �مل�س���تجدين و�أ�س���ابيع �لتهيئة �لإر�سادية.( يف �لرتتيب 
�لأول من حيث درجة �لتو�فر، و�لعبارة )يطبق �لختبار�ت و�ملقايي�س على �مل�سرت�سد 

مبهارة .( يف �لرتتيب �لأخري.

وميكن رد هذه �لنتيجة �إىل �أن هذه �لإجر�ء�ت و�ملهار�ت من �أ�سا�سيات �لعمل 
�لإر�س���ادي �ليومي و�لتي ل ميكن �لتهاون فيها ول تتطلب جمهود كبري من �ملر�س���د 

يف �إعد�دها كما �أن فنيات �لإر�ساد ميار�سعل �ملر�سد بطريقة جيدة.

رابعا: الكفايات التنظيمية

جدول )11(
 قيم املتو�سطات ودرجة توافر موؤ�سرات كفايات اجلوانب التنظيمية

�لنحر�ف �ملتو�سط�لكفايةم
�ملعياري

درجة 
�لتو�فر

1
يعد خطة �ساملة للرب�مج و�خلدمات �لإر�سادية 

ير�عي فيها �لدقة و�ملرونة و�لتنا�سب مع �ملرحلة 
�لدر��سية . 

متو�سطة2.310.63

يقوم باإفر�د كل خدمة �إر�سادية يف عن�سر خا�س بها 2
متو�سطة2.170.57على �أن تكون مرتبطة بالربنامج �لزمني للخطة. 

يحدد �لأهد�ف و�ملهمات للرب�مج و�خلطة وكذ� 3
متو�سطة2.120.70�لأ�سلوب �لتنفيذي لها ميد�نيا. 

يعر�س �خلطة على جلنة �لتوجيه و�لإر�ساد 4
متو�سطة2.270.67باملدر�سة ملناق�ستها و�إقر�رها.

يقوم بتقومي تنفيذ �خلطة ميد�نيا ومر�جعتها من 5
متو�سطة2.230.76وقت لآخر. 

يعد �لتقارير �ملطلوبة عن نتائج تقومي �لطالب 6
عالية2.350.62�لدر��سية مدعمة بالبيانات و�ملعلومات �لإح�سائية. 
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�لنحر�ف �ملتو�سط�لكفايةم
�ملعياري

درجة 
�لتو�فر

يعد تقارير عن �لجتماعات �ملتعلقة مبجل�س 7
متو�سطة2.150.60�ملدر�سة و�جتماعات �أولياء �أمور �لطالب و�ملعلمني. 

ي�سهم يف ت�سكيل �أع�ساء جلنة �لتوجيه و�لإر�ساد 8
متو�سطة2.240.66و�ملوهوبني ويعمل ع�سو� ومقرر� لها. 

9
ي�سارك يف تنظيم عقد �جتماعات �جلمعية 

�لعمومية لأولياء �أمور �لطالب ويتابع نتائجها 
وتو�سياتها. 

متو�سطة2.060.62

ي�سرتك يف ع�سوية جلنة رعاية �ل�سلوك ويعمل 10
متو�سطة2.100.75ع�سو� ومقرر� لها.

يدون �ملعلومات �ملتعلقة بتنفيذ �لرب�مج و�خلدمات 11
متو�سطة2.240.62�لإر�سادية يف �سجل �ملر�سد �لطالبي. 

12
يقوم بتوثيق �لبيانات و�ملعلومات �لأ�سا�سية 

و�لجتماعية و�ل�سحية و�لدر��سية و�ل�سمات عن كل 
طالب يف �سجل �ملعلومات �ل�سامل. 

متو�سطة2.220.60

ي�سجل �ملعلومات و�لبيانات �ملتعلقة بدر��سة �حلالة 13
متو�سطة2.130.59يف �أمنوذج در��سة �حلالة �لفردية للطالب. 

يحتفظ مبلف لكل برنامج من �لرب�مج �لتي يقوم 14
عالية2.360.63بها ومل�ستجد�ت �لعمل �لإر�سادي. 

متو�سطة2.210.09�ملحور كامال

يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن تقدير عينة �لدر��سة من �ملعلمني و�مل�سرفني 
�لرتبوي���ني ملدى تو�فر �لكفايات �لتنظيمية لدى مر�س���د �ملوهوبني مبد�ر�س �لتعليم 
�لع���ام جاءت متو�س���طة ملعظم �لعبار�ت ما ع���د� �لعبارتني �لتاليتني فقد كان تقديرها 

عايل، وهما:
يع���د �لتقارير �ملطلوبة عن نتائج تقومي �لطالب �لدر��س���ية مدعمة بالبيانات 	 

و�ملعلومات �لإح�سائية. 
يحتف���ظ مبل���ف ل���كل برنامج من �لرب�م���ج �لتي يق���وم بها ومل�س���تجد�ت �لعمل 	 

�لإر�سادي. 
وميك���ن رد ذل���ك �إىل تعليم���ات توثي���ق �أن�س���طة �ملر�س���د و�لرب�م���ج �لتي يقوم 
بها من قبل مدير �ملدر�س���ة و�مل�س���رف �ملتابع لذلك جنده يهتم بعمل ملفات للرب�مج 

و�إعد�د تقارير عن خطة �لعمل.
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وق���د بلغ �ملتو�س���ط �لع���ام لعبار�ت حم���ور �لكفايات �لتنظيمي���ة )2.21( وهي 
ت�س���ري لدرجة متو�س���طة من �لتو�فر وجاءت �لعبارة )يحتفظ مبلف لكل برنامج من 
�لرب�م���ج �لت���ي يق���وم بها ومل�س���تجد�ت �لعمل �لإر�س���ادي( يف �لرتتي���ب �لأول من حيث 
درج���ة �لتو�ف���ر، و�لعب���ارة )ي�س���ارك يف تنظي���م عق���د �جتماع���ات �جلمعي���ة �لعمومي���ة 

لأولياء �أمور �لطالب ويتابع نتائجها وتو�سياتها.( يف �لرتتيب �لأخري.

وللتع���رف عل���ى درجة تو�فر �أبعاد �لكفايات �ملختلفة مت ح�س���اب متو�س���ط كل 
بع���د وحتدي���د درجة تو�فره وتريب �لأبعاد وفقا لذل���ك وجاءت �لنتائج وفقا للجدول 

�لتايل:
جدول )12(

 متو�سطات الأبعاد ودرجة توافرها وترتيبها وفق درجة توافرها

�لنحر�ف �ملتو�سط�لكفاياتم
�ملعياري

درجة 
�لرتتيب�لتو�فر

1عالية2.470.16�ملتعلقة باجلو�نب �ل�سخ�سية1
2متو�سطة2.280.22كفايات �لتنمية �ملهنية2
3متو�سطة2.250.13�ملهارية3
4متو�سطة2.210.09�لتنظيمية4

متو�سطة2.300.12�لكلية

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن درجة تو�فر �لكفيات لدى مر�س���د �ملوهوبني 
ج���اءت بدرج���ة متو�س���طة وج���اءت �لكفاي���ات �ل�سخ�س���ية يف �لرتتي���ب �لأول من حيث 

درجة �لتو�فر و�لكفايات �لتنظيمية يف �لرتتيب �لأخري.

�س���مات �سخ�س���ية  �لع���ادة  يك���ون لدي���ه يف  �ملر�س���د  �أن  �إىل  ذل���ك  رد  وميك���ن 
متمي���زة ويك���ون عل���ى عالقة جي���دة بزمالئه يف �ملدر�س���ة لمتالكه �ل���ذكاء �لنفعايل 
و�لجتماعي، لكن يالحظ �نخفا�س �جلو�نب �لتنظيمية و�ملهارية نظر� لكرثة �أعباء 
�ملر�س���د �لناجتة عن كرث �أعد�د �لطالب يف �ملدر�س���ة وقلة �ملر�س���دين حيث ل يوجد يف 
�لع���ادة �إل مر�س���د و�ح���د يف �ملدر�س���ة وبالتايل ف���اإن قدرته على �إب���ر�ز مهار�ته وتنظيم 

عمله تكون �أقل.
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وتختلف هذه �لنتيجة مع در��س���ة �أب���و عيطه و�لرفاعي )1988( �لتي هدفت 
�إىل �لتع���رف عل���ى درج���ة م�س���اهمة �ملر�س���د �لرتب���وي يف حتقي���ق �أه���د�ف �لن�س���اطات 
�لإر�س���ادية، و�أ�س���فرت عن �أن درجة م�س���اهمتهم يف �لن�س���اطات �لإر�س���ادية �لنف�سية قد 

بلغت 90 %. 

ال�سوؤال الثالث وين�س على : ما دللة الفروق يف تقدير م�ستوى كفايات مر�سد 
املوهوبني وفقا لطبيعة العمل 	م�سرف تربوي، معلأ

لالإجابة عن هذ� �ل�س���وؤ�ل مت ��س���تخد�م �ختبار )ت( ملجموعتني م�س���تقلتني 
وجاءت �لنتائج كما باجلدول �لتايل:

جدول )13( 
قيم )ت( ودللتها للفروق بني املعلمني وامل�سرفني الرتبويني

�لنحر�ف �ملتو�سط�لعدد�ملجموعة�لبعد
م�ستوى قيمة ت�ملعياري

�لدللة

�جلو�نب 
�ل�سخ�سية

4329.476.80م�سرفون
غري د�لة0.23

34229.675.44معلمون

�لتنمية 
�ملهنية

4334.725.26م�سرفون
2.360.05

34236.675.071معلمون

�لكفايات 
�ملهارية

4390.4220.88م�سرفون
غري د�لة1.56

34294.8617.18معلمون

�لكفايات 
�لتنظيمية

4329.236.97م�سرفون
1.980.05

34231.226.11معلمون

�لدرجة 
�لكلية

43183.8436.61م�سرفون
غري د�لة1.65

341192.4331.69معلمون

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن قيمة )ت( للفروق بني �مل�س���رفني و�ملعلمني 
ج���اءت د�ل���ة يف بعدي : كفاي���ات �لتنمية �ملهنية ، و�لكفاي���ات �لتنظيمية فقط يف �جتاه 

�ملعلمني بينما مل توجد فروق د�لة يف بقية �لأبعاد و�لدرجة �لكلية
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وميك���ن رد ه���ذه �لنتيج���ة �إىل ق���رب �ملعل���م و�حتكاك���ه �لد�ئم و�ملبا�س���ر بعمل 
�ملر�س���د و�لتع���رف على �جلو�ن���ب �لتنظيمية لديه وقدرته على مالحظة �س���ري �لعمل 
وم���ا يقوم به لأنه �س���احب �لإحالت للمر�س���د وياأتيه نتيجة ذل���ك من خالل �لطالب 
وما يقوم به وتت�سح لديه �إجر�ء�ت عمل �ملر�سد مبا�سرة ، �أما �جلو�نب �لتي ل يوجد 
فيها فروق فيمكن رد ذلك �إىل �ن جو�نب �سخ�سية �ملر�سد ل يوجد عليها خالف بني 
�ملعلم���ني و�مل�س���رفني وكذل���ك �جلو�نب �ملهاري���ة فكلهم يتم �إعد�ده���م بنف�س �لطريقة 

وتكون �لفروق فقط يف توظيف هذه �ملعرفة.

ال�سوؤال الرابع : وين�س على : ما دللة الفروق يف تقدير م�ستوى كفايات مر�سد 
املوهوبني وفقا للنوع 	معلمني، معلماتأ

لالإجابة عن هذ� �ل�س���وؤ�ل مت ��س���تخد�م �ختبار )ت( ملجموعتني م�س���تقلتني 
وجاءت �لنتائج كما باجلدول �لتايل: 

جدول )14( 
قيم )ت( ودللتها للفروق بني املعلمني واملعلمات

�لنحر�ف �ملتو�سط�لعدد�ملجموعة�لبعد
�ملعياري

قيمة 
ت

م�ستوى 
�لدللة

�جلو�نب 
�ل�سخ�سية

14629.385.04755ذكور
غري د�لة0.74

23929.85.91271�إناث

�لتنمية �ملهنية
14635.055.27497ذكور

4.270.01
23937.294.83748�إناث

�لكفايات �ملهارية
14692.7715.48082ذكور

غري د�لة1.39
23995.3418.82179�إناث

�لكفايات 
�لتنظيمية

14630.675.16368ذكور
غري د�لة0.80

23931.206.80390�إناث

�لدرجة �لكلية
146187.8628.92931ذكور

غري د�لة1.71
239193.6434.06338�إناث
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يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن قيمة )ت( للف���روق بني �ملعلم���ني و�ملعلمات 
ج���اءت د�ل���ة يف بع���د: كفايات �لتنمي���ة �ملهنية فق���ط يف �جتاه �ملعلم���ات بينما مل توجد 

فروق د�لة يف بقية �لأبعاد و�لدرجة �لكلية.

وميكن رد عدم وجود فروق بني �ملعلمني و�ملعلمات يف تقدير كفايات مر�س���د 
�ملوهوب���ني �إىل �أن �إع���د�د مر�س���د �ملوهوب���ني و�ح���د وخط���ة �لتدري���ب و�ح���دة وبر�م���ج 
�ل���وز�رة لتق���دمي �خلدمات و�لدور�ت و�حدة مبد�ر�س �لبنني و�لبنات �أما وجود فروق 
يف �لتنمية �ملهنية فقد يعود �إىل رغبة �ملر�سد�ت لاللتحاق بدور�ت �آخرى خارج نطاق 
�لإد�رة و�ل���وز�رة لتعزيز �لنمو �ملهني ولإثبات ذ�تها ورفع كفاءتها ولتح�س���ني و�س���عها 
د�خل �ملدر�سة بني زميالتها لذلك نر�هم يلتحقون مبختلف �لدور�ت �ملتعلقة مبجال 

عملها.

وتتفق هذه �لنتيجة مع نتائج در��سة د�وود وفرحات )1997( �لتي ��ستهدفت 
��ستق�س���اء �لعالقة بني مهار�ت �لت�س���ال لدى �ملر�س���د �لرتبوي وجن�س���ه وفاعليته يف 
تقدمي �خلدمات �لإر�س���ادية، و�أظهرت وجود �أثر ذي دللة لعدد �س���نو�ت خربة �ملر�سد 
على فاعليته يف تقدمي �خلدمات �لإر�س���ادية يف حني مل تظهر نتائج �لدر��س���ة فروًقا 

ذ�ت دللة يف �لفاعلية �لإر�سادية تعزي لتغري �جلن�س.

ال�س�وؤال اخلام��س وين��س على : م�ا دللة الف�روق يف تقدير م�س�توى كفايات 
مر�سد املوهوبني وفقا للمرحلة التعليمية 	ابتدائي، متو�سط، ثانويأ.

لالإجاب���ة عن هذ� �ل�س���وؤ�ل مت ��س���تخد�م �ختب���ار )حتليل �لتباي���ن �لأحادي( 
للمجموعات �مل�ستقلة وجاءت �لنتائج كما باجلدول �لتايل: 
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جدول )15(
 قيمة )ف( ودللتها للفروق وفقا للمرحلة التعليمية

جمموع م�سدر �لتباين�لبعد
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة ف�ملربعات

�لدللة

�جلو�نب 
�ل�سخ�سية

467.3382233.669بني �ملجموعات

7.720.01 11564.62138230.274د�خل �ملجموعات

12031.958384�لكلي

�لتنمية 
�ملهنية

1112.5472556.273بني �ملجموعات

23.750.01 8948.38838223.425د�خل �ملجموعات

10060.935384�لكلي

�لكفايات 
�ملهارية

6136.47523068.237بني �ملجموعات

10.320.01 113528.886382297.196د�خل �ملجموعات

119665.361384�لكلي

�لكفايات 
�لتنظيمية

810.8452405.423بني �ملجموعات

10.990.01 14098.15238236.906د�خل �ملجموعات

14908.997384�لكلي

�لدرجة 
�لكلية

25390.293212695.147بني �ملجموعات

12.930.01 375145.068382982.055د�خل �ملجموعات

400535.361384�لكلي

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن قيمة )ف( للفروق يف تقدير كفايات مر�س���د 
�ملوهوب���ني وفق���ا للمرحل���ة �لتعليمي���ة ج���اءت د�ل���ة يف جمي���ع �لأبع���اد ولتع���رف �جتاه 
�لف���روق مت ��س���تخد�م �ختب���ار توكي للمقارن���ات �لبعدية للمتو�س���طات وجاءت �لنتائج 

كما باجلدول �لتايل
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جدول )16(
 اجتاه الفروق بني املتو�سطات وفقا للمرحلة التعليمية

ثانويمتو�سط�ملتو�سط�ملرحلة�لبعد

�جلو�نب 
�ل�سخ�سية

2.32*28.630.17�بتد�ئي
2.15*-28.79متو�سط
--30.94ثانوي

�لتنمية �ملهنية
3.73*34.700.60�بتد�ئي
3.13*-35.30متو�سط
--38.43ثانوي

�لكفايات 
�ملهارية

6.71*92.252.27�بتد�ئي
8.99*-89.97متو�سط
--98.96ثانوي

�لكفايات 
�لتنظيمية

2.13*30.491.25�بتد�ئي
3.38*-29.24متو�سط
--32.61ثانوي

�لدرجة �لكلية
14.88*186.072.76�بتد�ئي
17.64*-183.31متو�سط
--200.95ثانوي

يت�سح من �جلدول �ل�سابق ما يلي:
• بالن�سبة لبعد كفايات اجلوانب ال�سخ�سية	
توجد فروق بني �ملرحلتني �لبتد�ئية و�لثانوية يف �جتاه �ملرحلة �لثانوية.	 
توجد فروق بني �ملرحلتني �لبتد�ئية و�لثانوية يف �جتاه �ملرحلة �لثانوية	 

• بالن�سبة لبعد كفايات التنمية املهنية	
توجد فروق بني �ملرحلتني �لبتد�ئية و�لثانوية يف �جتاه �ملرحلة �لثانوية.	 
توجد فروق بني �ملرحلتني �لبتد�ئية و�لثانوية يف �جتاه �ملرحلة �لثانوية	 
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• بالن�سبة لبعد الكفايات املهارية	
توجد فروق بني �ملرحلتني �لبتد�ئية و�لثانوية يف �جتاه �ملرحلة �لثانوية.	 
توجد فروق بني �ملرحلتني �لبتد�ئية و�لثانوية يف �جتاه �ملرحلة �لثانوية	 

• بالن�سبة لبعد الكفايات التنظيمية	
توجد فروق بني �ملرحلتني �لبتد�ئية و�لثانوية يف �جتاه �ملرحلة �لثانوية.	 
توجد فروق بني �ملرحلتني �لبتد�ئية و�لثانوية يف �جتاه �ملرحلة �لثانوية	 

• بالن�سبة للدرجة الكلية	
توجد فروق بني �ملرحلتني �لبتد�ئية و�لثانوية يف �جتاه �ملرحلة �لثانوية.	 
توجد فروق بني �ملرحلتني �لبتد�ئية و�لثانوية يف �جتاه �ملرحلة �لثانوية	 

معنى ذلك �أن تقدير كفايات مر�سد �ملوهبني كانت �أعلى يف �ملرحلة �لثانوية 
باملقارن���ة باملتو�س���طة و�لبتد�ئي���ة ومين رد ه���ذه �لنتيجة �إىل �أن �ملر�س���د يعي خطورة 
�ملرحل���ة وبالت���ايل ي���درك �أهمي���ة دوره جت���اه تق���دمي خدم���ات �لإر�س���اد عامة يف �س���تى 
جو�نبه���ا ، كم���ا �أن م�س���كالت �ملرحل���ة �لثانوية �أك���رث باملقارنة باملر�حل �ل�س���ابقة نظر� 
لطبيع���ة مرحل���ة �ملر�هق���ة وبالت���ايل يتعر�س �ملر�س���د لكثري من �مل�س���كالت �لتي تثقل 
�سخ�سيته كما �أن قدر�ت �لطالب تت�سح يف هذه �ملرحلة وبالتايل يكون دور �ملر�سد �أكرث 
و�س���وحا لأن���ه بحاجة على توجيه و��س���تثمار و�إعالء ق���در�ت �لطالب يف هذه �ملرحلة. 

وتتف���ق ه���ذه �لنتيجة مع در��س���ة �ل�س���ميح )2004( �لتي هدف���ت �إىل �لتعرف 
على مهام �ملر�س���د �لطالبي ذ�ت �لأهمية �لكربى و�ل�س���غرى من وجهة نظر مديري 
�ملد�ر�س و�ملر�سدين �لطالبيني، و�أ�سفرت عن وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائيةjترجع 
لعامل �ملرحلة �لتعليمية يف ممار�س���ة مهام �ملر�س���د �لطالبي، و توجد فروق ذ�ت دللة 
�إح�س���ائية ب���ني عام���ل �ملرحل���ة �لتعليمي���ة وعامل �لوظيف���ة يف حتديد ممار�س���ة مهام 

�ملر�سد �لطالبي.

ال�س�وؤال ال�س�اد�س وين�س على : ما دللة الفروق يف تقدير م�س�توى كفايات 
مر�سد املوهوبني وفقا للموؤهل 	جامعي، اأعلى من جامعيأ

لالإجابة عن هذ� �ل�س���وؤ�ل مت ��س���تخد�م �ختبار )ت( ملجموعتني م�س���تقلتني 
وجاءت �لنتائج كما باجلدول �لتايل: 
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جدول )17(
 قيم )ت( ودللتها للفروق وفقا للموؤهل

�لنحر�ف �ملتو�سط�لعدد�ملجموعة�لبعد
م�ستوى قيمة ت�ملعياري

�لدللة
�جلو�نب 
�ل�سخ�سية

31430.355.67جامعي
5.350.01

7126.554.03�أعلى من �جلامعي

�لتنمية �ملهنية
31437.035.42جامعي

4.840.01
7133.862.00�أعلى من �جلامعي

�لكفايات 
�ملهارية

31496.3018.41جامعي
4.650.01

7185.8010.10�أعلى من �جلامعي
�لكفايات 
�لتنظيمية

31431.626.56جامعي
4.240.01

7128.233.32�أعلى من �جلامعي

�لدرجة �لكلية
314195.3033.65جامعي

5.070.01
71174.4417.25�أعلى من �جلامعي

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن قيمة )ت( للفروق وفقا للموؤهل جاءت د�لة 
يف جمي���ع �لأبع���اد يف �جت���اه �ملوؤه���ل �جلامع���ي حيث كان متو�س���ط تقديره���م �أعلى من 

متو�سط تقدير �ملوؤهالت �لأعلى من بكالوريو�س.

وميك���ن تف�س���ري هذه �لنتيج���ة يف �س���وء �أن ذوو �ملوؤهل �لأعل���ى من �جلامعي 
لديه���م طموحات �أكرث م���ن ذوي �ملوؤهل �جلامعي ومتوقع �أن تكون در��س���اتهم �لأعلى 
م���ن �لبكالوريو����س قد �أتاحت لهم فر�س �لتعرف على كفايات وخ�س���ائ�س �أكرث لدى 

مر�سد �ملوهوبني باملقارنة مبن �قت�سرت در��ستهم على �لبكالوريو�س فقط.

التو�سيات : 

يف �سوء ما �أ�سفرت عنه �لدر��سة من نتائج فاإن �لباحث يو�سي مبا يلي:
عقد دور�ت تدريبية للمر�سدين مل�ساعدتهم على �لنمو �ملهني.1 ))
توفري مناذج حمو�س���بة وحمددة لت�س���اعد �ملر�سد على �س���رعة �لإجناز وتقليل 1 ))

�لوقت و�جلهد.
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توف���ري فر����س �لتعرف على �جلديد يف جمالت �لإر�س���اد بعق���د ندو�ت ودور�ت 1 ))
ولقاء�ت وموؤمتر�ت وور�س عمل للمتخ�س�سني.

تدريب �ملر�س���د على تطبيق �لأدو�ت و�ملقايي�س �لتي ت�س���اعدهم يف �لت�س���خي�س 1 ))
ومن ثم �لتوجيه و�لإر�ساد.

زيادة عدد �ملر�سدين باملد�ر�س لتقليل �ل�سغط على �ملر�سد ليتمكن من تفعيل 1 ))
وخدمات وبر�مج �لإر�ساد للجميع.

�لرتكي���ز يف بر�م���ج �إع���د�د �ملر�س���دين عل���ى كيفي���ة �كت�س���اف وتنمي���ة مه���ار�ت 1 ))
وقدر�ت �ملوهوبني.

توجيه نظر �ملر�س���د �إىل �س���رورة توجيه �ملوهوبني �إىل �ل�ستفادة من �لرب�مج 1 ))
�لإثر�ئية ح�سب �لإمكانات و�لقدر�ت و�ملو�هب.

البحوث املقرتحة: 
يف �سوء ما �أ�سفرت عنه �لدر��سة من نتائج فاإن �لباحث يقرتح مبا يلي:

در��سة �مل�سكالت �لتي يو�جهها �لطالب يف برنامج �لإ�سر�ع �لتعليمي.1 ))
در��سة عن �جتاهات �ملر�سدين نحو �ملهنة من وجهة نظرهم.1 ))
فعالية برنامج تدريبي للمر�سد يف �جلو�نب �ملهارية و�أثره على �أد�ئه �ملهني.1 ))
در��س���ة حلاج���ات ومتطلبات مر�س���د �ملوهوبني �لت���ي تعوق �لعملية �لإر�س���ادية 1 ))

د�خل �ملدر�سة.
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ملخ�ص البحث:
يتاألف �ملقال من معلومات �أ�سا�س���ية يف مو��س���يع مرت�بطة منا�س���بة لتو�س���يح 
مفه���وم طبيع���ة �للغ���ة، ومنها مكونات، �أو عنا�س���ر �للغة. لقد مت �ختيار هذ� �ملو�س���وع 
لأن معاجل���ني �أمر�����س �لتخاط���ب و�ملعلم���ني و �ملهتمني يج���ب �أن يك���ون لديهم فهًما 
و��س���ًحا حول طبيع���ة �للغة �إذ� كانو� يودون تقدمي م�س���اعدة لالأطفال �لذين يعانون 
من �عتالل �للغة. هذ� و�سوف نبد�أ يف �لتفريق �أي�سا بني م�سطلحات تبدو� مت�سابهة 
ولكنه���ا يف �لو�ق���ع خمتلف���ة، �أل وه���ي: �لتو��س���ل و�ل���كالم و �للغة. ثم �س���نقوم ب�س���رح 
مفه���وم �للغ���ة ومكوناته���ا. طبيع���ة �للغة معقدة يف ذ�تها مما يجعل در��س���تها ودر��س���ة 
��س���طر�باتها معق���ًد� ومهم���ا يف ذ�ت �لوقت، وعلى �لرغم م���ن �أننا نربمج �لكومبيوتر 
ملعاجلة �ملعلومات لت�سيري �مل�سانع وقيادة �لطائر�ت ولكننا مل ن�ستطع بعد �أن نربجمه 
لك���ي يحاك���ي �لطبيعة �ملنتجة �ملتجددة للغة �لإن�س���ان نظًر� لأن �للغة �لإن�س���انية �أكرث 
تعقيد� وتطور�. وتطبيق �لنظريات عملًيا يف معاجلة ��س���طر�بات �للغة و�لكالم يعد 
�أكرث تعقيًد�. وللبحث يف �للغة نحتاج للمزيد من �لدر��سات �جلادة لفهم �أعمق ملاهية 

�للغة وطبيعتها و�عتاللتها. 

الكلمات املفتاحية: طبيعة �للغة – �عتاللت �للغة.
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language comorbidity

The article consists of basic information in appropriate 
interrelated subjects to clarify the concept of language nature, such 
as language components or elements. This subject has been chosen 
as speech therapists and teachers interested must have a clear 
understanding about language nature if they would like to provide 
assistance for children who suffer from language comorbidity. Thus 
we will begin to differentiate between similar terms with a different 
reality namely: communication, speech and language. Then we will 
explain the concept of language and its components. Language nature 
is complex in itself, making its study and disorders complex and 
important at the same time, and although we are trying to use computer 
to process information for factories working and driving aircraft, 
we have not been able yet to make use of computer so that mimics 
nature producing renewable language because human language is 
more complex and sophisticated. applying theories in practically in 
treating speech and language problems is more complicated. looking 
at language we in gross need to more serious studies for a deeper 
understanding of its essence, nature and comorbidity.

Keywords: language - language comorbidity
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مقدمة:
يكت�سب �لأطفال �للغة ب�سورة طبيعية ويتعلمونها بدون تدخل عالجي، ومع 
ذلك فاإن بع�س���هم يو�جهون �س���عوبة حقيقية يف �كت�سابها. ون�ستطيع �أن ن�سف هوؤلء 
�لأطف���ال �أنه���م متاأخرون لغوًي���ا. وللتغلب عل���ى تاأخرهم فاإنهم بحاجة �إىل م�س���اعدة 
�لعدي���د م���ن �ملخت�س���ني يف �لطب �لنف�س���ي، و�ملعاجلني �لنف�س���يني، ومعاجلي �أمر��س 
�لتخاط���ب، ومعلميه���م يف �ملدر�س���ة... و�آخرين. ه���ذ� وتعد �للغة م���ن �لأنظمة �ملعقدة 

لالأ�سباب �لتالية:

تع���دد قو�ع���د در��س���ة تاأخ���ر �للغة؛ مث���ل: عل���م �أمر�����س �لتخاط���ب، و�لرتبية 
�خلا�س���ة، وعلم �لأ�س���و�ت و�لجتماع، ودر��س���ة �للغة �لجتماعي، وعلم �لنف�س، نظًر� 
لخت���الف وتن���وع �لطرق، و�لأ�س���اليب، و�لأ�س����س �لت���ي تدر�س بها �لعلوم. ه���ذ� �لتنوع 
و�لخت���الف يف �لأ�س���اليب وحت���ى وجه���ات �لنظ���ر و�لتحي���ز تتدخ���ل يف در��س���ة �للغ���ة 

و��سطر�باتها.

طبيع���ة �للغ���ة معق���دة يف ذ�تها؛ مما يجعل در��س���ة ��س���طر�باتها معقًد�، وعلى 
�لرغ���م م���ن �أنن���ا نربم���ج �لكومبيوت���ر ملعاجل���ة �ملعلوم���ات لت�س���يري �مل�س���انع وقي���ادة 
�لطائر�ت، ولكننا مل ن�س���تطع بعد �أن نربجمه لكي يحاكي �لطبيعة �ملنتجة �ملتجددة 
للغة �لإن�سان نظًر� لأن �للغة معقدة. وتطبيق �لنظريات عملًيا يف معاجلة ��سطر�بات 

�للغة و�لكالم يعد �أكرث تعقيًد�.

مكان���ة �للغ���ة �ملهمة بالن�س���بة لالإن�س���ان؛ مما يزيد يف �أهمية و�س���عوبة در��س���ة 
��س���طر�بات، فاللغ���ة �س���يء جوهري جلمي���ع �لوظائ���ف �لتعليمي���ة و�لجتماعية. هذ� 
ويهتم �لآباء جًد� باأن يتعلم �أبناءهم �للغة؛ لأن �أي نق�س بها قد يكون له �آثار خطرية 
على م�ستقبلهم �لثقايف و�لجتماعي و�ملهني. لذلك فاإن تعلم �للغة تعد ق�سية مهمة 

يف �لثقافة وبقية �حلقول �لإن�سانية.

يركز هذ� �ملقال على معلومات �أ�سا�س���ية يف مو��س���يع مرت�بطة منا�س���بة للغة، 
�أل وهي: مكونات، �أو عنا�س���ر �للغة، ونظرة �إىل �كت�س���اب �للغة ونظريات ��س���طر�بات 
�للغ���ة بالن�س���بة لالأطف���ال وتطوره���ا و�أعر�����س �لتاأخر ومقومات �كت�س���ابها، و�أ�س���باب 
�لتاأخر، ومدى �نت�س���ار �لإعاقة. لقد مت �ختيار هذه �ملو��س���يع؛ لأن معاجلني �أمر��س 
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�لتخاط���ب، و�ملعلم���ني، و�ملهتم���ني يج���ب �أن يك���ون لديهم فهًما و��س���ًحا ح���ول طبيعة 
�للغ���ة، وكيف يتم �كت�س���ابها �إذ� كانو� يودون تقدمي م�س���اعدة لالأطفال �لذين يعانون 

من �عتالل �للغة. 

ه���ذ� و�س���وف نب���د�أ يف �لتفري���ق ب���ني م�س���طلحات تب���دو مت�س���ابهة، ولكنه���ا يف 
�لو�قع خمتلفة، �أل وهي: �لتو��س���ل و�لكالم، و�للغة. ثم �س���نقوم ب�س���رح مفهوم �للغة 

ومكوناتها.

تعريف التوا�سل و الكالم و اللغة:
اأولً - التوا�سل:

يع���د �لتو��س���ل عملي���ة  فعال���ة يتب���ادل به���ا �لأف���ر�د �ملعلوم���ات و �لأف���كار، هذه 
�لعملي���ة حتت���اج �إىل مر�س���ل يوؤل���ف، �أو يرم���ز �لر�س���الة  ومتلق���ي يحل���ل ه���ذه �لرم���وز 
وي�س���توعبها مع فهمها و�إي�س���الها ب�س���كل �س���حيح. على �لرغم من �أننا ن�ستخدم �للغة 
و�لكالم للتو��س���ل فاإن طرًقا �أخرى من �لتو��س���ل قد تعزز، �أو ت�س���وه �لرموز �للغوية 
وتبدل �ملعلومات �للغوية مثل نغمة �ل�سوت و�لت�سديد ومعدل �لكالم و�لتي ميكن �أن 
ت�سري �إىل عو�طف �ملتكلم. بالإ�سافة �إىل هذه �لطرق �للغوية يوجد طرًقا غري لغوية 
وتت�س���من �لإمياء�ت وحركات �جل�س���م وتو��س���ل �لعيون وتعابري �لوجه؛ فكلنا ندرك 
معنى �أن ينظر �إلينا فرد ما ونحن نتكلم وهو يهز بر�أ�س���ه. ويف �لعادة بالن�س���بة للذين 

يتكلمون بدون تو��سل ب�سري فاإنهم يفقدون �لهتمام بالتو��سل.

ثانًيا: الكالم
يعد �لكالم �أحد �لو�سائل �لذي يتم بو��سطته نفل �ملعلومة �سفهًيا، وهو يرتبط 
بح���ركات دقيق���ة بالفم لإنتاج �لأ�س���و�ت. وعل���ى �لرغم من ��س���تخد�منا للكالم بكرثة 
من �أجل �لتو��سل �إل �أنه لي�س �لطريقة �لوحيدة، بل توجد و�سائل �أخرى مثل �لر�سم 
و�لكتاب���ة و�لإ�س���ارة. �إن �ختيار �لفرد للطريقة �لتي يتو��س���ل بها مع �لآخرين تعتمد 
على �سياق �ملو�سوع و �حتياجاته و�حتياجات �ملتلقي و �لر�سالة �لتي يرغب باإر�سالها.

بالن�س���بة لبع����س �لأطف���ال �ملتاأخرين يف �للغ���ة و�لكالم فاإن �كت�س���ابهم للكالم 
لي�س ممكًنا، ومع ذلك فاإن �لعديد منهم ميكنهم �كت�ساب �لقدرة على �لتو��سل �إذ� مت 
تقدمي و�س���ائل بديلة، و لقد مت ت�س���ميم �لعديد من هذه �لطرق �لبديلة �لتي ت�س���مح 

لالأطفال باإر�سال ر�سائلهم دون �للجوء �إىل �لكالم.
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ثالًثا: اللغة
�للغة هي رموز �جتماعية م�س���رتكة، �أو نظام منا�س���ب يقدم �لأفكار و �مل�س���اعر 
و�لحتياج���ات من خ���الل رموز  وقو�عد حتكم تر�بطها؛ ولأن هذه �لرموز م�س���رتكة 
فيمكن ��ستخد�مها للتعبري عن �لأفكار وتبادل �ملعلومات. و يوجد مئات �للغات ولكل 
و�ح���دة منه���ا قو�عدها ورموزها �خلا�س���ة بها. للغ���ة قو�عد معقدة تتحكم باأ�س���و�تها 
وكلماته���ا وجمله���ا ومعانيه���ا و��س���تخد�مها. ه���ذه �لقو�عد حت���دد مق���درة �لفرد على 
�لفهم )��ستيعاب �للغة( و�لتعبري )�إنتاج �للغة(. ولبد من معرفة هذه �لقو�عد حتى 
ي�ستطيع �لفرد ��ستخد�م �للغة بكفاءة، فعليه �أن يعرف قو�عد �لأ�سو�ت وتاألفها وكيف 
يعرب يف جمل ذ�ت معنى و �أن يفهم و يعرب يف جمل غري حمدودة و �أن ي�ستخدم �للغة 
يف مو�ق���ف �جتماعي���ة خمتلف���ة. بالرغم �أن �لأطف���ال ل ي�س���تطيعون حتديد �لقو�عد 

�لنحوية ب�سهولة، �إل �أنهم ي�ستخدمون �للغة بطريقة �سحيحة. 

مكونات اللغة:
�أنظم���ة معق���دة يف قو�عده���ا. ه���ذ� وق���د ق�س���متا له���ي  �للغ���ة م���ن  ترتك���ب 
و بل���وم  �للغ���ة �إىل ثالث���ة مكون���ات �أ�سا�س���ية وه���ي �ل�س���كل و�مل�س���مون و�ل�س���تخد�م

.(Lahey & Bloom, 1978) 

 :( Form )  اأولً - ال�سكل
يت�سمن �ل�سكل �لعنا�سر �للغوية �لتي تربط �لأ�سو�ت و�لرموز مع �ملعاين. و 
ينق�س���م �ىل �لقو�عد �لتي حتكم �لأ�س���و�ت ت�سمى علم �لأ�سو�ت و �لقو�عد �لتي حتكم 
�لرتكي���ب �لد�خل���ي للكلمات ت�س���مى عل���م �لدللة و �لقو�عد �لت���ي حتدد كيف ترتكب 

�لكلمات بانتظام معلوم لإعطاء جمل ت�سمى علم �لنحو.

:(Phonology) اأ- علم الأ�سوات
�لرتكي���ب �ل�س���وتي �للغ���وي يعرف باأنه �لعالق���ة بني وحد�ت �للغ���ة وتركيبها 
�لفيزيائ���ي  (Umali & Techovesky, 1972)، م���ع �لأخ���ذ يف �لعتب���ار تاأث���ري 

�لتتابعات �ل�سوتية يف تكوين كلمات �للغة. 

�ل�س���وتيات، �أو عل���م �لأ�س���و�ت يع���رف باأنه �لعالق���ة بني �لأح���د�ث �لفيزيائية 
�لتي ت�س���احب �لكالم �ملنطوق ) مثل موجة �ل�س���وت، �أو �أو�ساع �لنطق �ملختلفة (. ويف 
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�ل�س���وتيات يتم در��س���ة خ�س���ائ�س �لأ�س���و�ت �لفيزيائية بدون �لرجوع �إىل �للغة �لتي 
تنتمي �إليها هذه �لأ�سو�ت.

و هو �لنظام �لذي يتحكم بالأ�سو�ت وتركيبتها. هذ� و تتميز كل لغة باأ�سو�ت 
معينة عن �للغات �لأخرى. هذه �لوحد�ت �ل�س���وتية مرتبطة بطرق حمددة لت�س���كل 

وحد�ت لغوية تعرف بالكلمات. 

ويع���د “�لفوني���م” �أ�س���غر وح���دة لغوي���ة ق���ادرة عل���ى تغي���ري �ملعن���ى ول حتمل 
معن���ى يف ح���د ذ�ته���ا (Oner, 1984) وت�س���نف بخ�سائ�س���ها �ل�س���معية و �لتعبريي���ة، 
و ��س���تخد�مها مرتبط مبجموعتني من �لقو�عد، �ملجموعة �لأوىل ت�س���ف ��س���تخد�م 
�لأ�س���و�ت يف مو�ق���ع متع���ددة م���ن �لكلمات و ت�س���مى �لقو�ع���د �لتوزيعية �لت�س���نيفية، 
و�ملجموعة �لثانية حتدد �لأ�سو�ت �لتي قد تتاآلف و تدعى قو�عد �لتتايل. و بهذ� فاإن 

�لقو�عد �ل�سوتية تتحكم بالأ�سو�ت وتوزيعها وتتاليها �سمن �للغة.

يف  و�س���عها  تغ���ري  �إذ�  و�لفونيم���ات  ل/.  و/  ب/  و/  /م/  �لفونيم���ات  و�أمثل���ة 
�لكلم���ة ف���اإن معنى �لكلم���ة يتغري، وميكن �لتعرف على �لفونيم���ات عن طريق تركيب 
كلمات مت�سابهة �سوتًيا يف كل �أجز�ئها ما  ثنائيات من  �ل�سغرى”، وهي  “�لثنائيات 
ع���د� ج���زء و�ح���د مث���ال جار – ب���ار – فار -. و�ملعن���ى هنا تغري يف هذه �لكلمات ب�س���بب 

تغري �لفونيم.

�ملقط���ع ه���و �أ�س���غر وحدة �س���وتية �إيقاعية للغة ناجتة من دفع���ة هو�ء زفريية 
) �لنب�س���ة �لرئوي���ة (. ويتك���ون �ملقطع على �لأقل من فونيم���ني بينما غالبية �ملقاطع 

تتكون من ثالثة فونيمات. 
وينق�سم علم �لرتكيب �ل�سوتي �للغوي �إىل م�ستويني:

�مل�ستوي �لقطعي.1 ))
�مل�ستوي فوق �لقطعي.1 ))

امل�ستوي القطعي: يخت�س باأ�سو�ت �للغة �لتي تنق�سم �إىل طبقتني �أ�سا�سيتني 
وهما �ل�سو�كن و�ملتحركات. ولكل من �ل�سو�كن و�ملتحركات مميز�تهما �خلا�سة بهما. 
فال�سو�كن تنتج من �إحد�ث �ختناقات، �أو �سدود يف طريق هو�ء �لزفري عند �حلجر�ت 
فوق �حلنجرية وهي متتاز ب�سدة �أقل من �ملتحركات وتردد �أعلى. �أما �ملتحركات فتمتاز 
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بوجود ممر �س���وتي مفتوح وتتكون عن طريق �إحد�ث تغري�ت يف �س���كل و�ت�ساع ودرجة 
توتر جدر�ن �ملمر�ت فوق �حلنجرية ) �لبلعوم، �لأنف، �جليوب �لأنفية، جتويف �لفم 
( مما يوؤدي �إىل �إعادة �لت�س���كيل �حلنجري �لأوىل عن طريق �أ�س���و�ت معينة و�إ�سعاف 
�أ�س���و�ت �أخ���ري، وهذ� ما ي�س���مي بالرنني، علًم���ا �أن �حلركات متتاز ب�س���دة �أعلى وتردد 

. (Kotby, 1980) أقل من �ل�سو�كن�

امل�س�توى فوق القطعي: هو �لإطار �للحني ويتكون من نظم �ملقاطع �ملختلفة 
من حيث �ل�سدة و�لطول و�لتاأكيد. وينتج عن هذ� �لنظم �إيقاع لغوي مو�سيقي مميز 
لكل لغة بعينها. ورغم �أن �لإطار �للحني للغة لي�س مرتبطا بفونيم، �أو حتى مورفيم 
بعينة �إل �أنه يحمل ر�سالة معنوية مهمة �أثناء �أد�ء وتبادل �لر�سالة �ل�سفوية. فالإطار 
�للحني للغة كثرًي� ما يظهر �لنو�حي �لعاطفية من فرح وحزن وغ�سب، بل �إنه يحمل 

نو�حي معنوية و��سحة مثل �ل�ستفهام و�لأمر.

و�لإط���ار �للحن���ي للغ���ة ميث���ل �أح���د �لأبع���اد �ملهمة لرحاب���ة �لرتكي���ب �للغوي. 
ونق�س���د بذل���ك �أن���ه لكي تدرك �لر�س���الة �ل�س���فوية فلي�س من �ل�س���روري �أن ي�س���تقبل 
�ل�س���امع ويدرك كل وحدة �س���وتية من �للغة، بل �إنه ي�س���تنتج �لكثري منها من خالل 

.(Kotby, 1987) إدر�كه لالإطار �للحني لتلك �لر�سالة �ل�سفوية�

و�لإط���ار �للحن���ي للغ���ة يب���د�أ يف �لظه���ور يف مر�ح���ل �للع���ب �ل�س���وتي �ملنغم يف 
�ل�سهور �لأخرية من �ل�سنة �لأويل من �لعمر. و�لطفل يف هذه �لفرتة يكت�سب �لإطار 
�للحن���ي للغت���ه �لأم، ومهما �أتقن �لفرد من لغة ثانية، �أو �أكرث يتعلمها يف عمر نا�س���ج 
ن�س���بًيا فاإن �لإطار �للحني لتلك �للغات �ملكت�س���بة يبقي �لبعد �للغوي �لوحيد �لذي ل 
ميكن �إتقانه بل و�لذي منه ميكن �كت�س���اف �أن �ملتحدث ي�س���تعمل لغة مكت�سبة ولي�ست 

لغته �لأم. 

الإطار اللحني يتكون من جمموعة عنا�سر متميزة  وهي:
اأولً: وحد�ت �لنغم: �لتي تعد » �ل�سكل �لأويل« لالإطار �للحني وميكن مقارنتها 
باجلمل يف �لتحليل �لنحوي، وعلي �سبيل �ملثال تق�سم �جلملة �لتالية �إىل وحدتي نغم 

مت بيان مكانتها باخلطوط �ملائلة: عندما ياأتي /قل له �أين خرجت/.
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وتخ���دم وح���د�ت �لنغ���م �لرتكيب �ل�س���ياقي لل���كالم ويت���م حتديدها بو��س���طة 
ا لت�سكل  مالمح �جتاه وجمال �للحن �لتي تتفاعل مع مالمح �لإيقاع و�لوقفات �أي�سً
ه���ذه �لوح���د�ت. ويع���د �جتاه وجمال �للحن م���ن �لنقاط �لأ�سا�س���ية �لهامة يف �لإطار 
�للحن���ي لل���كالم. و�جت���اه �للحن ميكن �أن يرتفع، �أو ينخف����س، �أو بني ذلك وميكن �أن 

.(Krestal, 1975)  يت�سع، �أو ي�سيق بطريقة ما
ثانًي�ا: �لتنغيم: وهو مو�س���ع لأعلى بروز للنغ���م يف مقطع ما ويتحدد بحركة 
�للحن و�لعلو �لز�ئد مع �ملدة و�لوقفات وميكن بيان �ملقاطع �ملنغمة يف �جلملة �لآتية 
بو�س���ع خط حتتها: ويرج���ح (Polinger, 1972) �أن عو�مل �لدللة حتدد مو��س���ع 

�لتنغيم يف �جلملة: لأننا مكثنا يف احلفلة حتى منت�سف الليل و�سلنا البيت متاأخرين.

ثالًث�ا: �لت�س���اد يف �لنغم: ويوج���د هذ� بني �ملقاطع �ملختلف���ة، فقد يكون �جتاه 
�للحن م�ستويا كما يف حالت �لإخبار، �أو مرتفًعا كما يف حالت �ل�ستفهام ويتبني ذلك 

يف �جلملة �لآتية: �ستاأتي معي، �ألي�س كذلك؟. 

:(Morphology)  ب- املورفولوجي، اأو تركيب الكلمات، اأو ال�سرف
�ملورفولوج���ي و ه���و �لقو�ع���د �لت���ي تتحكم يف ��س���تقاق �لكلمات و ت�س���ريفها و 
���ا بال�س���رف، �أو علم �لبنية. يهتم هذ� �لعلم برتكيب �لكلمة  تغري �بنيتها و يدعى �ي�سً
�لد�خلي وكيف تركب من وحد�ت تدعى مورفيم، و هي �أ�سغر جزئ لغوي له معنى و 

قد تتاألف �لكلمة من وحدة، �أو �أكرث. 

وُيع���د �ملورفي���م �لوح���دة �ل�س���غرى للدلل���ة وه���و وح���دة �أ�س���غر م���ن �لكلمات 
حي���ث �أن���ه م���ن �ملمك���ن تق�س���يم �لكلم���ة �إىل �أك���رث م���ن مورفيم. وق���د ع���رف بولينجر 
(Polinger, 1965-1975) �ملورفيم على �أنه �لوحدة �لأ�سا�سية للمعنى �أما لجناكر 
(Langakar,1973) فق���د عرف���ه باأنه �أ�س���غر وحدة يف �لرتكي���ب �لنحوي و�لتي لها 
معن���ى و��س���ح وثابت يف كل ��س���تخد�ماتها. �أمثل���ة �ملورفيم: )�ل( و )غ���الم( و)�ن( يف 
ا �أن حتتوي  كلمة �لغالمان. وكذلك، )تربع( و )و�( يف كلمة تربعو�. ومن �ملمكن �أي�سً
على مورفيم و�حد كما يف باب و�سفر وعر�س. ويرتبط �ملورفيم بال�سياق حيث �أنه عن 
طري���ق �ل�س���ياق يتم مزج وترتيب وتغيري �ملورفيمات لتو�س���يل �ملعن���ى بطريقة معينة 

.(Moma, 1987)
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اأنواع املورفيم:
�ملورفيم���ات �ملعجمية تت�س���من �لأ�س���ماء و�لأفعال و�ل�س���فات وظ���رف �ملكان، �أو 1 ))

�لزمان �أمثال »رجل« و»فاأ�س« و»فوق« و �أم�س و �أحمر. وهذه لها معنى م�ستقل.
�ملورفيم���ات �لنحوي���ة تت�س���من �أح���رف �جل���ر و�أدو�ت �لتعري���ف و�لأدو�ت �لتي 1 ))

ُتعِرف �لعدد مثل »�ن«  يف »غالمان« و »�ل« و »ون«. 
ا �إىل مورفيمات م�ستقلة ومورفيمات مرتبطة،  وميكن تق�سيم �ملورفيمات �أي�سً
�أما �ملورفيمات �مل�ستقلة فهي �لتي ت�ستطيع �لوقوف مبفردها ككلمات منفردة يف حني 
�ملورفيمات �ملرتبطة ل ت�ستطيع ذلك كما يف �ل وعربة يف كلمة »�لعربة«. وتعد معظم 
�ملورفيمات �ملعجمية م�ستقلة يف حني �أن معظم �ملورفيمات �لنحوية مرتبطة وعندما 
يوجد �أكرث من مورفيم يف كلمة و�حدة كما يف كلمة »�لغالمان« فاإن �ملورفيم �ملعجمي 
�ل���ذي مُيث���ل ُل���ب �لكلم���ة ُي�س���مى »�جل���ذر« )غ���الم( يف ح���ني �أن �ملورفيم���ات �لنحوي���ة 

.(Langakar,1973) )ملرتبطة به ت�سمى »�ملَُثَبتات« )�ل، �ن�

التبديل وال�ستمداد:
عندما تت�س���ل �ملثبتات باجلذر يكون لها �آثار خمتلفة، هذه �لآثار �إما �أن تكون 
يف �س���ورة تبديل، �أو ��س���تمد�د، و�لتبديل يت�س���من تغيري يف �لكلمة ولكنها تظل تابعة 
لنف�س �لطائفة �لنحوية كالأ�س���ماء، �أو �لأفعال. فمثاًل �إ�س���افة �ن �إىل )غالم( يحوله 
من مفرد �إىل مثنى )غالمان( ولكنه ل يز�ل ��س���ًما. �أما �ل�س���تمد�د فيت�س���من تغيري 
�لطائف���ة �لت���ي تتبعه���ا �لكلمة ومثال ذلك �إ�س���افة �لياء �إىل �ل�س���م )فرح( يحوله �إىل 

.(Langakar,1973) فعل م�سارع )يفرح( وهكذ� مت ��ستمد�د فعل من ��سم

: (Syntax)ج- ال�سياق و بناء اجلملة، اأو النحو
 (Umali & يخت����س �س���ياق �للغ���ة بنظ���م مف���رد�ت �للغ���ة يف ترتي���ب مع���ني
���ا باأنه جمموعة �لقو�عد �مل�س���تخدمة  (Techovesky, 1972. وميكن تعريفه �أي�سً
لتكوي���ن، �أو بن���اء جمموع���ات نحوي���ة لغوي���ة لنهائي���ة (Langakar,1973). وتقوم 

�لقو�عد �ل�سياقية بربط �لرتكيبات �لإدر�كية )�لعميقة( بالرتكيبات �ل�سطحية.
�لنحو هو �لقو�عد �لتي تنظم بناء �جلملة و حتدد ترتيب عنا�سرها و�أ�سكالها 
�ملختلف���ة و ت�س���مح بربط �لكلمات لت�س���كل عبار�ت وجمل و حت���ول �جلملة �إىل �أخرى؛ 
مثل: �س���رب �ل�س���بي �لفتاة،  ميكن حتويلها �إىل هل �س���رب �ل�س���بي �لفتاة، �أو �لفتاة 
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�سربت من قبل �ل�سبي. �إن معرفة هذ� �لقو�عد ي�سمح للفرد بالتعبري بعدد ل مت�ناه 
م���ن �جلم���ل بو�س���اطة ع���دد حمدود م���ن �لكلمات و �أن ميي���ز �أي من �جلمل �س���حيحة 
و�أيه���ا خاطئ���ة. وله���ذه �لقو�ع���د وظيفت���ني �إ�س���افيتني وهم���ا و�س���ف �أج���ز�ء �جلمل���ة 
)��س���م: من���زل( )فع���ل: ي�س���رب( و نوع �جلمل���ة مثل )جملة ��س���مية، �أو فعلي���ة(. حاملا 
يبد�أ �لأطفال باإعطاء جمل �أطول فاإنهم بهذ� يبنون �جلمل طبًقا لقو�عد �لرت�كيب. 
فهم يتعلمون كيف ي�سيغون �لنفي و�لأ�سئلة وجمل �لأمر. ولحًقا يتعلمون ��ستخد�م 
�أنو�ع �جلمل �ملركبة و�ملعقدة. �إن تطور تركيب �جلملة يبد�أ بعمر 18 �س���هًر� وي�س���تمر 

ل�سنني عديدة. 

حتت���وي كل جمل���ة عل���ى تركي���ب �س���طحي وتركي���ب عمي���ق. ويع���رف �لرتكيب 
�ل�سطحي على �أنه �ل�سكل، �أو �لهيئة �للغوية �لعامة، وهو يعرب عن �لأفكار �لد�خلية. 
�أم���ا �لرتكي���ب �للغ���وي �لعمي���ق فيعرف عل���ى �أنه وظيف���ة �للغة، و�ملفهوم �ل���ذي يكونه 
�ل�س���خ�س ويعرب عنه بو��س���طة �لرتكيب �ل�س���طحي. لذلك فاإن �ل�سكل �للغوي يخدم 

.(Moma, 1978)  لوظيفة �للغوية�

و�لفرق بني �لرتكيب �ل�س���طحي و�لعميق للغة ن�س���تطيع تو�س���يحه بو��س���طة 
�جلمل �لآتية:

�جلمل �مللتب�س���ة وهي جمل لها تركيب �س���طحي و�ح���د ولكن �أكرث من تركيب . )
عمي���ق مث���ال: “ه���ذ� تف���اح جمي���ل”. يف ه���ذه �جلمل���ة يوجد �أكرث م���ن تركيب 
عميق: �أحدهما ي�سري �إىل جمال �لتفاح و�لآخر ي�سري �إىل �أن هذ� �لتفاح ميلكه 

جميل.
جمل لها تركيب �س���طحي متماثل ولكن تركيبات عميقة خمتلفة مثل: “من . )

”  و “من �ملهم عالج �أحم���د”. �جلملتان لهما تركيبان  �ل�س���عب �إر�س���اء �أحم���د
 .(Moma, 1978) س���طحيان متماثالن متاًما ولكن معانيه���ا خمتلفة كلية�
 (Sacks, 1968, و�لرتكي���ب �لعمي���ق للجمل���ة ل���ه �لأولوي���ة يف ��س���رتجاعها

.Slobin, 1974)

وق���د و�س���عت بع����س �لنظري���ات لتو�س���يح �لرتكي���ب �ل�س���ياقي وتعتق���د بع����س 
�لنظريات �لقدمية �أنه تركيب ب�س���يط حيث �أن �لطفل ت�س���تطيع �إتقانه يف عمر مبكر، 
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ولك���ن �لنظري���ات �حلديث���ة ت�س���ري �إىل تعقيد �لرتكيب �ل�س���ياقي. ومن �أجل تو�س���يح 
تعقي���د�ت �لنظري���ات �ملتد�ول���ة لبد م���ن �لإ�س���ارة �إىل �لنظري���ات �لقدمية �لب�س���يطة 

.(Umali & Techovesky, 1972)

عملية ماركوف:
���ا منوذج �حتمالية �لي�س���ار لليمني، �أو �ليمني للي�سار )على ح�سب  وتدعى �أي�سً
�للغ���ة(. وه���ذه نظرية مب�س���طة وه���ي تفرت�س �أن كل لغة لها ع���دد معني من �لكلمات 
و�لعبار�ت وهناك �حتمال كبري لكل كلمة �أن تتبعها كلمة �أخرى، �أو جمموعة من �لكلمات 
.(Slobin, 1974) وبهذه �لطريقة يتم تكوين �سل�سلة �لكلمات �لتي يريدها �ملتحدث

ومن �لبديهي �أن توجد عدة �عرت��س���ات على هذه �لنظرية �ل�س���طحية ومنها 
�عرت��سات ت�سوم�سكى يف “�لرتكيبات �ل�سياقية” �سنة 1957. فقد قرر ت�سوم�سكى �أن 
حقيقة وجود �حتمالية عالية بني �لكلمات يف جملة معينة ل ت�سمن �أن هذه �جلملة 
نحوي���ة مثال: “ذه���ب �أحمد يجرى يف �حلديقة بها زهور جميلة �لر�ئحة �لكريهة”. 
هذه لي�ست جملة نحوية بالرغم من وجود �حتماليات عالية بني �لكلمات لذلك فاإن 

هذه �لنظرية ل ميكن �أن تعرب عن تعقيد�ت �جلمل �حلقيقة.

الرتكيبة، اأو نحو تركيب العبارة:
عندما وجد �لنا�س �أن �لتحليل �ل�سياقي يف �سورة �لوحد�ت �للغوية �ل�سغرية 
مل يكن فعاًل كما كان متوقًعا �نتقل �هتمامهم �إىل فح�س �لنماذج �ل�س���ياقية يف �س���كل 
�لوح���د�ت �لكب���رية وه���ي �جلمل. وم���ع وجود ��س���تثناء�ت قليل���ة فاإن �نظم���ه �لتحليل 
�ل�س���ياقية �ملقدم���ة من���ذ �لأربعيني���ات كان���ت مبني���ة عل���ي فك���رة �جلملة. ولذل���ك فاإن 
نظري���ات �لرتكي���ب �ل�س���ياقي خ���الل �أو�خ���ر �لأربعيني���ات و�أو�ئل �خلم�س���ينيات ) قبل 

.(Krestal, 1975) فرتة ت�سوم�سكي ( كانت مركزة على حتليل تركيب �لعبارة
تركي���ب �لعب���ارة يح���دد �لتنظيم �لأ�سا�س���ي �خلف���ي للجملة، فمكون���ات �جلملة 
تنظم يف �س���ورة تركيبات هرمية تبد�أ بالقاعدة �لعامة �لتي ت�س���نف �إىل قو�عد �أكرث 
حتدي���ًد� ويتم حتديد �لطبق���ات �للغوية �ملحددة و�لتعرف على �ملورفيمات �خلا�س���ة. 
وتع���د �جلمل���ة )�ملركب���ة( �أع���م وح���دة و�مل�س���توى �ل���ذي يليه���ا ه���و �جلمل���ة �لإ�س���مية                        
) ج �أ ( و�جلمل���ة �لفعلي���ة ) ج ف ( وه���ذه �لوح���د�ت ت�س���نف حت���ى حت���دد كل مكون���ات 

�جلملة كالآتي:



طبيعة اللغة واعتاللتهاد . عبد اهلل ال�صقر

 267 

ج                      ج �أ + ج ف
ج �أ                    حمدد +  �أ
ج ف                  ف+ ج �أ ء

حمدد               قبل �لأد�ة  +  �أد�ة جر، �أو م�ساف �إليه + بعد �لأد�ة
حيث     ج    هي     �جلملة

             ج �أ  هي    جملة ��سمية
             �أ     هي     ��سم
             ف  هي     فعل

ويعن���ي �ل�س���هم �إعادة كتاب���ة، �أو ��س���تبد�ل �جلانب �لأمين بالتتاب���ع �لرمزي يف 
�جلان���ب �لأي�س���ر وميك���ن �إعادة كتابة �ملح���دد لإظهار �أنه يحتوي قب���ل �لأد�ة على ز�ئد 

�أد�ة تعريف، �أو جر، �أو ��سم �إ�سارة ز�ئد بعد �لأد�ة بهذ� �لرتتيب.
مثال: كثري من �لأولد �لع�سرة قد جنح يف �لمتحان.

)ج( �� كثري من �لأولد �لع�سرة )ج �أ( + قد جنح يف �لمتحان )ج ف(
كثري من �لأولد �لع�سرة )ج �أ( ��� كثري من �لع�سرة )حمدد( +   �لأولد )�أ(.

كث���ري م���ن �لع�س���رة )حم���دد( ������ كث���ري م���ن )قب���ل �لأد�ة( + �ل )�أد�ة تعري���ف( + ع�س���رة              
)بعد �لأد�ة(.

قد جنح يف �لمتحان )ج ف( �� قد جنح )ف( + يف )�أد�ة جر( + �لمتحان )�أ(.
�لمتحان )�أ( ��� �ل ) �أد�ة تعريف( + �متحان )�أ(.

وهك���ذ� ف���اإن حتلي���ل �جلملة يبد�أ برمز “ج” وي�س���تمد كل �س���طر من �لأ�س���طر 
�أع���اله، وعندم���ا تنتم���ي كل  �ل���ذي ي�س���بقه ع���ن طري���ق تطبي���ق �لقو�ع���د �ملذك���ورة 
�لرم���وز يف �ل�س���طر �لنهائ���ي للمع���اين �لنهائي���ة يع���د �لتحلي���ل كام���اًل ويق���ال ع���ن 
�جلمل���ة �أنه���ا م�س���تمدة. وميكن متثيل �ل�س���تمد�د بو�س���وح عن طريق ر�س���م �س���جري 
للجمل���ة                                                                                     �ل�س���طحي  للرتكي���ب  �لهرم���ي  �لرتتي���ب  �ل�س���جري  �لر�س���م  ه���ذ�  ويب���ني 

.(Umali & Techovesky, 1972)
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              ج 

 
   

                                      ج �أ                                       ج ف
               

 

           
)قبل �لأد�ة( )�أد�ة تعريف + ��سم( )بعد �لأد�ة(... )فعل(   )حرف جر( )�أد�ة تعريف + ��سم(

كثري من �لأولد �لع�سرة قد جنح يف �لمتحان 

وعيب �لنظرية �لرتكيبية، �أو نحو تركيب �لعبارة �أنه يركز فقط على �لرتكيب 
�ل�سطحي مع �لعلم �أن �لرتكيب �لعميق �أهم. وقد حاول �للغويون يف هذه �لفرتة عمل 
�لتحليل بدون �أي �إ�س���ارة �إىل معنى �لنطق �لذي يتم و�س���فه ولذلك فاإن نحو تركيب 
�لعب���ارة �أخف���ق يف �س���رح بع����س �جلمل �مللتب�س���ة. و�ىل جانب ذلك من �ملمك���ن �أن يكون 
جلملت���ني �لرتكيب نف�س���ه ولكن مبع���اين خمتلفة متاًما وذلك لن يكون و��س���ًحا عن 
طريق حتليل �ملكونات حيث �أنه �س���يكون و�حًد� للجملتني. وقد يكون جلملتني �ملعنى 
���ا. وهك���ذ� فاإن �لنقطة  نف�س���ه ولك���ن برتكيب خمتلف وحتليل للمكونات خمتلف �أي�سً
�حليوية هنا هي �أن �ملعني �أهم بكثري بالن�سبة للغة من �أن يرتك حيث �أن �للغة بغ�س 

.(Krestal, 1971) لنظر عن �أي �سيء �آخر تعد ن�ساط له معنى�

املدخل التحويلي التخليقى:
 عملت حماولت كثرية على خلق تف�سري �أكرث فعالية للرتكيب �ل�سياقي ورمبا 
كان حتلي���ل ت�سوم�س���كي )1975( �أك���رث بديل �س���امل للرتكيب �للغوي، وق���د فر�س �أن 
�لنحو �لتحويلي )هذه هي نظريته( يحتوي على �إدر�ك جوهري للرتكيب �لعميق �إىل 
.(Krestal, 1971) ا جانب قدرته على معاجلة �لعالقات �لرتكيبية �ل�سطحية �أي�سً

ويفرت����س �لنم���وذج �لتحويلي للنح���و وجود تركيب عميق في���ه معنى �جلملة 
و�لعالق���ة ب���ني �أجز�ئها ممث���ال بطريقة �أكرث و�س���وًحا عما هو يف �لتفرع �ل�س���طحي. 
وه���ذ� �لتف���رع �لرتكيبي �لعمي���ق يتحول �إىل تفرع تركيبي �س���طحي عن طريق �ملكون 
�لتحويل���ي للنح���و. و�لنقطت���ان �لأكرث �أهمي���ة يف �لنح���و �لتحويلي يتعلق���ان بطبيعة 
وم�س���در �لرتكيب �لعميق و�ل�س���كل �لتحويلي �لذي يحول �لرتكيب �لعميق لرتكيب 

.(Umali & Techovesky, 1972) سطحي�
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وتعد �جلملة �لتالية مثال يو�سح هذه �لنظرية:
وجد �أحمد خمتبًئا يف �حلديقة وكذلك كان حممود.

حتتوي هذه �جلملة على �أربع معلومات رئي�سية:
1 � �سخ�س ما وجد �أحمد.

2 � �سخ�س ما وجد حممود.
3 � كان �أحمد خمتبًئا يف �حلديقة.

4 � كان حممود خمتبًئا يف �حلديقة.

ه���ذ� �لتف���رع للرتكيب �لعميق ميثل معني �جلملة بطريقة �أكرث و�س���وًحا من 
تف���رع �لرتكيب �ل�س���طحي، وم���ع ذلك فاإن تف���رع �لرتكيب �لعمي���ق ل يعني �لرتكيب 
�حلقيق���ي للعنا�س���ر يف �جلمل���ة لذل���ك فقد كان من �ل�س���روري تكوي���ن قو�عد لربط 
�لرتكيب �ل�س���طحي لها وقد �س���ميت هذه �لقو�عد �لتي و�س���عت بو��س���طة ت�سوم�سكي   
(Chomosky,  1957) بقو�ع���د ميك���ن �إ�س���افة �جلم���ل �لآتي���ة لبع�س���ها �لبع����س 
)�س���خ�س م���ا وجد �أحمد � كان �أحمد خمتبًئا يف �حلديق���ة( ثم ياأتي �لتحويل �لنحوي 
ليلغي عبارة )كان �أحمد( ويوؤدي �إىل �جلملة �لآتية: )�سخ�س ما وجد �أحمد خمتبًئا 

يف �حلديقة(.

ث���م بع���د ذلك حتول �جلملة ملبني للمجه���ول )وجد �أحمد خمتبًئا يف �حلديقة 
بو��سطة �سخ�س ما( وتلغي عبارة )�سخ�س ما( بو��سطة �لتحويل �لنحوي �لذي يلغي 
�لعنا�س���ر. وبتطبيق نف�س �لتتابع من �لتحويالت على �جلانب �لأي�سر من �لتفرعات 

ميكن �إيجاد �لرتكيب �لآتي:
جملة

جملة جملة      

وجد حممود خمتبًئا يف �حلديقة        وجد �أحمد خمتبًئا يف �حلديقة          
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عن���د ه���ذه �لنقط���ة ميك���ن للتحوي���ل �أن يرب���ط �جلمل حت���ى ي���وؤدي �إىل جملة      
)وج���د �أح���د خمتبًئا يف �حلديقة وكذل���ك كان حممود( �لتي �أمك���ن حتليها �إىل �أجز�ء 

.(Umali & Techovesky, 1972) خمتلفة بو��سطة تفرع تركيب �لعبارة

وبذل���ك يكم���ل �لنح���و �لتحويلي �لتخليقى �ل�س���ورة �لتي ر�س���مها نحو تركيب 
�لعب���ارة فه���و ي�س���ف �لعملي���ات �ملدموجة يف �جلملة خ���ارج �إطار نحو تركي���ب �لعبارة. 
وعام���ة ف���اإن نحو تركيب �لعبارة يبدو قوًيا يف تف�س���ري �جلمل �لأقل تعقيًد� ن�س���بًيا يف 
.(Moma, 1987) �حني �أن �لنحو �لتحويلي �أف�سل يف تف�سري �جلمل �لأكرث تعقيًد

ويف نهاي���ة �ل�س���تينيات وج���د �أن نظرية �لنحو �لتحويل���ي �لتخليقي تفتقد �إىل 
���ا على  تقدمي تف�س���ري كاف بالرغم من كفاءتها �لو�س���فية. فهذه �لنظرية ركزت �أي�سً
 (Velmor, 1968)تركي���ب �لعب���ارة ولي����س وظيفتها وقد �أيد نح���و �حلالة لفيلم���ور

�لتاأكيد على �للغة من وجهة �لنظر �لوظيفية.

مدخل فيلمور (Velmor, 1968) لنحو احلالة:
يع���د مدخ���ل فيلم���ور (Velmor, 1968) مدخاًل دللًيا للنح���و. ويف حني �أن 
نظرية فيلمور �للغوية م�سابهة لنظرية ت�سوم�سكي (Chomosky, 1957) يف بع�س 
�لأوجه كالإ�سر�ر على �حلاجة لإعطاء �جلملة متثيالت دفينة �إىل جانب �لتمثيالت 
�ل�سطحية يتم دجمها بالتحويالت، فاإن وجهتي �لنظر عما ينا�سب �لرتكيب �لعميق 
تختلف���ان. يع���د فيلمور �لرتكيب �لعميق لت�سوم�س���كي “م�س���توًيا بينًيا �س���ناعًيا” بني 

�لرتكيب �لدليل �لعميق و�لرتكيب �ل�سطحي �مللمو�س.

�أم���ا يف نظري���ة فيلم���ور فتع���د عالق���ات �حلال���ة عنا�س���ر �أ�سا�س���ية يف �لرتكي���ب 
�لعمي���ق. وه���ي  عب���ارة عن جمموع���ة من �لأح���كام �لعاملية �لفطرية �فرت��س���ًيا و�لتي 
يك���ون �جلن����س �لب�س���ري ق���ادًر� عل���ى عملها م���ن �لأحد�ث �لت���ي جتري حول���ه، فمثاًل 
�لكلمة، �أو �حلالة �لتي تعرف مكان �حلدث �لذي يتم �إظهاره عن طريق �لفعل ت�سمى 
ظرف مكان. وكذلك من �ملمكن �أن حتدد كل �لكلمات يف �جلملة عن طريق عالقاتها 
باحلال���ة ثم ت�س���تمد �لرتكيبات �ل�س���طحية م���ن �لرتكيبات �لعميق���ة بتحويالت مثل 
تكوين �ملبتد�أ وتكوين �خلرب �إىل �آخر. و�أهم ميزة لنحو �حلالة على �لنحو �لتحويلي 
هي �أنها ت�س���تطيع تف�س���ري نطق �لأطفال �ملكون من كلمتني وثالثة يف حني �أن �لنحو 
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�لتحويلي ل ي�ستطيع. ومن �ل�سعوبة �ل�سديدة حتليل هذه �لألفاظ �لب�سيطة ح�سب 
.(Powerman, 1973)  قو�عد تركيب �لعبارة �ملعقدة

: (Content )ثانًيا الدللة، اأو امل�سمون
يعرف �مل�سمون باأنه معرفة معاين �لأ�سياء و�لأحد�ث و�لأ�سخا�س و�لعالقات. 
ويق���ع حت���ت  ت�س���نيف عل���م �ملع���اين (Semantic)  �لتعامل  م���ع �لكلم���ات ومعانيها. 
�أن���ه ي�س���مل �ملع���اين �لتي حتمله���ا �لكلمات وقامو�س �مل�س���طلحات �خلا����س بني �ملتكلم 
و�مل�ستمع (lexicon). و�لأطفال ت�ستخدم �لكلمات ب�سكل خمتلف عن �لبالغني، فقد 
ي�س���تخدم �ل�س���غري كلمة وتعني للكبري �س���يًئا �آخر. هذ� و يت�سمن در��سة نظام �ملعاين 

عند �لأطفال �ختبار فهمهم و��ستخد�مهم للكلمات. 

عل���ى �لرغم �أن معاين �لكلمات تكون يف �لعادة ظاهرة و��س���حة �ملعنى وي�س���هل 
���ا غري و��س���ح �ملعنى �إل من خالل �س���ياق  فهمه���ا، �إل �أن بع����س �لكلم���ات يك���ون غام�سً
�ل���كالم مث���ل �لتوري���ة. باخت�س���ار ف���اإن �ملع���اين ت�س���ل بو��س���طة �لكلم���ات وتر�بطه���ا. 
فامل�سمون ي�ساعد �لفرد على معرفة �لأ�سياء و�لعالقات و�ملفاهيم. تاأتي هذه �ملعرفة 

من �خلربة وهي نتيجة تطور �ل�ستيعاب عند �لفرد. 

���ا  و تتعل���ق �لدلل���ة باملعن���ى و�لطريق���ة �لت���ي تتعل���ق بها �جلمل ببع�س���ها بع�سً
نظ���ام  �أن���ه  مبعن���ي   ،(Umali & Techovesky, 1972) �خلارج���ي  وبالع���امل 
مك���ون م���ن قو�نني ع���دة حتكم معن���ى، �أو حمت���وى �لكلم���ات، �أو جمموع���ات �لكلمات. 
و�ملعن���ي عب���ارة ع���ن نظ���ام �فرت��س يق�س���م �حلقيقة �إىل وحد�ت �أ�س���غر وت�س���اعد هذه 
�لوح���د�ت م�س���تخدمي �للغة عل���ى جمع �لأ�س���ياء �ملت�س���ابهة ومتييز �لأ�س���ياء �ملختلفة                       

.(Polinger, 1975)

ويوجد نوعان من �ملعنى: معنى �س���مني ومعنى م�س���ار �إليه باملعنى �ل�س���مني، 
�أو �لإح�س���ا�س وي�س���ري �إىل �ملعن���ي �لذ�تي �ل���ذي يكونه �لفرد عن �لكلم���ة، �أو �لعبارة، �أو 
�لنط���ق. و�ملعن���ى �مل�س���ار �إلي���ه، �أو �ملرجع ي�س���ري �إىل �ملعن���ي �ملنظور �ل���ذي يكون حمدًد� 

.(Moma, 1978)  فطرًيا بالكلمة

�خل���ربة ت�س���بق �ملعني فما نعرف���ه ونوؤمن به من �لتجربة يع���د �ن من مكونات 
�سياغة وفهم �للغة �لأولية. ومن هذه �لوجهة تعد معاين �لكلمات وجهة غري مهمة 
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ن�س���بًيا م���ن حي���ث �لدلل���ة لأن تعريف �لكلمات هو جم���رد عدد �لكلم���ات �لتي يعرفها 
�لف���رد و�لنقط���ة �لأك���رث �أهمي���ة ه���ي �ملع���اين �لبديل���ة �ملختلف���ة �لت���ي يعرفه���ا �لف���رد 
ل���كل كلم���ة ويف �للغوي���ات ُيَك���ون تعري���ف �لكلم���ات و�ملع���اين �لبديلة لها معج���م �لفرد      

(Moma, 1978). )موما، 1978(.

:(Pragmatic/ Use) ثالًثا البالغة، اأو ا�ستخدام اللغة، اأو الربجماتية
يع���رف �لبالغ���ة، �أو ��س���تخد�م �للغ���ة باأن���ه �لقو�ع���د �لت���ي حت���دد ��س���تخد�مها 
�جتماعًيا. و تت�سمن هذه �لقو�عد �أ�سباب �لكالم )�لق�سد( و�لتحكم باختيار �لرموز 
مث���ل �لتحيات و�لأ�س���ئلة و�لإجاب���ات وطلب �ملعلومات. �إن وظيف���ة �للغة مرتبطة بنية 
�ملتكلم، �أو هدفه و ��س���تخد�مه �ملعلومات فيما يتعلق بامل�س���تمع و�ل�س���ياق غري �للغوي 
لإجن���از هدف���ه و �ختي���اره �ه���د�ف حم���ددة لكالم���ه و �أخذه باحل�س���بان م���دى معرفة 
و��س���تيعاب �ملتلقي و ��س���تخد�مه �ل�س���مائر فقط يف حال وجود �لأ�سياء، �أو �لأ�سخا�س 
�لذين تعود عليهم �ل�س���مائر ليتم فهمه جيًد�. و و�أخرًي� فاإن ��س���تخد�م �للغة يتطلب 
م���ن �لف���رد �أن ياأخ���ذ بعني �لإعتبار قو�ع���د �ملحادثة وهي �أن يتعل���م �ملتكلم كيف ينظم 
حمادثته و يبد�أ و يقدم مو�س���وعه و يحافظ على حو�ره و ياأخذ دوره ويجيب ب�س���كل 

منا�سب. ويعد �لفرد حماوًر� فعاًل عندما يتمكن من هذه �ملهار�ت.

�أه���م م���ن معرف���ة ماهي���ة  �للغ���ة  ف���اإن فائ���دة   (Himez, 1972) ق���ال  كم���ا 
�للغ���ة. وله���ذ� �ل�س���بب ف���اإن �لبالغ���ة ج���زٌء هام ج���ًد� من �جله���از �للغ���وي. وقد عرف 
قدمًي���ا �ب���ن خلدون �لبالغ���ة على �أنه���ا »تركيب �لألف���اظ �ملف���ردة للتعبريعن �ملعاين 
�ملق�س���ودة ومر�ع���اة �لتاألي���ف �ل���ذي ُيطب���ق �ل���كالم عل���ى مقت�س���ى �حل���ال« وقد عرف 
بايت�س  (Pepitas, 1976)  �لبالغة على �أنها جمموعة قو�عد تتحكم يف ��س���تخد�م 
���ا عل���ى �نها جمموعة م���ن �لقو�عد �للغوية  �للغ���ة ملغ���زى معني، وميكن تعريفها �أي�سً
�لجتماعية �لتي يعرفها وي�ستخدمها �لفرد يف حتديد من يقول ماذ� �إىل من وكيف 

.(Moma, 1978) وملاذ� ومتى ويف �أي مو�قف

ومن �لأهمية فهم �ملعنى �لكامل لكلمة »مغزي« �مل�ستخدمة يف تعريف بايت�س. 
فهناك مغزى لغوي ومغزي دليل. �أما �ملغزى �للغوي فيت�سمن �أ�ساليب جتعل �لكلمة 
تعم���ل لغوًي���ا كا�س���م، �أو فع���ل �إل���خ. فالياء عندما ت�س���بق �لفع���ل تعني �أنه فعٌل م�س���ارع 
���ا من �لطريقة �لتي ت�س���تخدم بها �لكلمة يف  وميكن ��س���تنباط �لوظيفة �للغوية �أي�سً
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�جلمل (Moma, 1978) ففي �جلمل �لآتية تكون كلمة »فرح« فعل يف �لأوىل و��سم 
يف �لثانية:

فرح �أحمد بنجاحه.	 
ذهب �أحمد �إىل �لفرح.	 

يت�سمن �ملغزى �لدليل �لأ�سياء، �أو �لنا�س �لذي ي�سري �إليهم �ملتكلم و�لطريقة 
�لتي يتكلم بها عن هذه �لدللت )�سو�ء متعجًبا، �أو غا�سًبا.. �لخ( ويف �أي �ملوقف، وكل 
.(Moma, 1978)  هذه �لأ�سياء نحن يف حاجة �إليها حتى يتم ��ستنتاج �ملعنى �لدفني

عملي���ة  خ���الل  و�لفه���م  �ل�س���ياغة  يف  �لف���رد  مه���ار�ت  �إىل  �لبالغ���ة  وت�س���ري 
�لتخاطب. ووظيفة �ل�س���ياغة تت�س���من �لقدرة على �إدر�ك �ملغزى �لتخاطبي و�إخر�ج 
ر�س���الة مو�ئم���ة للق�س���د �لتخاطبي ل�س���ائغ �لر�س���الة وحاجة �ملف�س���ر للمعلومات من 
خ���الل و�س���ائل لغوي���ة وو�س���ائل �س���ياغة �أخرى )مث���ل تعب���ري �لوجه وح���ركات �ليد(. 
وتت�سمن وظيفة �لفهم و�لقدرة على تف�سري �ل�سياغات �ملوجودة )لغوية وغري ذلك( 
م���ن �أج���ل فهم �ملعاين �ملق�س���ودة  (Moma, 1978). وقد �أطلق ب���ر�ون )1965( على 
وظيف���ة �لفه���م �لقدرة على �س���رف �لكلم���ات يف �س���ورة دللت. و�ملعنى لي����س مالزًما 
لكلم���ات �لر�س���الة بالدرج���ة �لتي ي���الزم بها �ملغ���زى �للغوي و�لدليل. وق���د �أدى ذلك 
ببايت�س ( Pepitas, 1976) �أن يقول �أن �لدللة من �ل�س���روري �أن تكون بالغية يف 
طبيعتها. ميكن �عتبار �لعبار�ت �ملنطوقة �أعمال كالمية وهذه �لنظرية قدمها �سريل 
(Serial, 1969) وق���د �عتق���د �أن حتلي���ل �جلم���ل يف �س���ورة �أعمال كالمية مق�س���ود 
�إجر�ئه���ا م���ن �لتخاطب مهم من �أجل فه���م معناها. وهناك �أنو�ع عديدة من �لأعمال 
�لتي ميكن �أن تكون وعًد�، �أو �عتذ�ًر�، �أو تهديًد�.. �إىل �آخره. و�لأعمال �ل�سابقة يطلق 
عليها �لأعمال �لالتعبريية و�إذ� �أثر �لكالم �ملنطوق يف �مل�ستمع بت�سجيعه، �أو تخويفه، 
�أو �لتاأث���ري في���ه وما �إىل ذلك ي�س���مى �لعمل بالعمل �لتعب���ريي. وهكذ� فاإن كل �جلمل 

توؤدي �أعماًل ل تعبريية يف حني �أن بع�سها فقط يوؤدي �أعمال تعبريية.

وم���ن �جلائ���ز �أن يكون للطفل در�ية بالقاعدة �ملعرفية للغة و�لأنظمة �للغوية 
ولكن���ه غ���ري ك���فء يف ��س���تخد�م هذه �لدر�ي���ة يف �أد�ء عملي���ة �لتخاط���ب، فالتمكن من 

.(Himez, 1971)  لتخاطب يرجع �إىل كل من �لدر�ية باللغة و��ستخد�مها�
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وم���ن �جلائ���ز �أن يكون للطفل در�ية بالقاعدة �ملعرفية للغة و�لأنظمة �للغوية 
ولكن���ه غ���ري ك���فء يف ��س���تخد�م هذه �لدر�ي���ة يف �أد�ء عملي���ة �لتخاط���ب، فالتمكن من 

.(Himez, 1971) لتخاطب يرجع �إىل كل من �لدر�ية باللغة و��ستخد�مه�

وعند �س���ن 8 �س���نو�ت ُيقال �أن �لطفل يفقد �لإدر�ك �ملُركز على �لذ�ت وي�س���بح 
مدرًكا للم�س���اركة بني �ل�س���ائغ و�ملف�س���ر يف عملية �لتخاطب. وهكذ� فاإنه ي�سبح �أكرث 
 (Falvel et,. al, 1968)  كفاءة. وقد �أُطلق على ذلك �أ�سماء عديدة منها �أخذ �لدور
�لتخاطب���ي   و�ل���كالم   (Piaget, 1961,1962,1963) �لجتماع���ي  و�ل���كالم 

.(Vygotsky, 1979)

طبيعة �للغة معقدة يف ذ�تها مما يجعل در��س���تها ودر��س���ة ��سطر�باتها معقًد� 
ومهم���ا يف ذ�ت �لوق���ت، وعل���ى �لرغم م���ن �أننا نربم���ج �لكومبيوتر ملعاجل���ة �ملعلومات 
لت�س���يري �مل�س���انع وقي���ادة �لطائ���ر�ت ولكننا مل ن�س���تطع بعد �أن نربجم���ه لكي يحاكي 
�لطبيع���ة �ملنتج���ة �ملتج���ددة للغ���ة �لإن�س���ان نظ���ًر� لأن �للغ���ة �لإن�س���انية �أك���رث تعقي���د� 
وتط���ور�. و تطبي���ق �لنظريات عملًيا يف معاجلة ��س���طر�بات �للغ���ة و�لكالم يعد �أكرث 
تعقي���ًد�. وللبح���ث يف �للغ���ة نحت���اج للمزيد من �لدر��س���ات �جل���ادة لفه���م �أعمق ملاهية 

�للغة وطبيعتها و�عتاللتها.
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فعالية برنامج تدريبي فى خف�ص ا�سطراب النطق واأثره
 على ال�سلوك االن�سحابى لدى االأطفال ذوي 

االإعاقة الفكرية اخلفيفة

مها �سربي اأحمد
كلية الرتبية - جامعة حائل 

اململكة العربية ال�سعودية
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ملخ�ص البحث:
��س���تهدف �لبح���ث �لتحق���ق م���ن فعالي���ة �لربنام���ج �لتدريب���ي خلف����س بع����س 
��س���طر�بات �لنط���ق و�أث���ره يف خف����س �ل�س���لوك �لن�س���حابى ل���دى عينة م���ن �لأطفال 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �خلفيف���ة، تكون���ت م���ن )12( طف���اًل ذي �إعاقة فكري���ة، ترت�وح 
�أعمارهم ما بني )6 - 9( �س���نو�ت. مقيا�س �س���تانفورد بينيه للذكاء )�ل�سورة �لر�بعة(، 
مقيا����س ��س���طر�بات �لنط���ق �مل�س���ور �لناط���ق بالكمبيوت���ر لالأطف���ال ذوي �لإعاق���ة 
�لفكرية )�إعد�د �لباحثة(، ومقيا�س �ل�سلوك �لن�سحابي )�إعد�د �لباحثة(، و�لربنامج 
�لتدريبي خلف�س ��س���طر�بات �لنطق لدى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية �خلفيفة. 
)�إع���د�د �لباحث���ة(، و�أ�س���فرت �لنتائ���ج ع���ن: توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
متو�س���طي رت���ب درجات �لقيا����س �لقبلي و�لبعدي يف ��س���طر�بات �لنطق و�أبعاده لدى 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة. توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات 
�لقيا����س �لبع���دي يف ��س���طر�بات �لنطق و�أبعاده لدى كال م���ن �ملجموعة �لتجريبية و 
�ملجموعة �ل�سابطة. ول توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي رتب درجات 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف ��س���طر�بات �لنط���ق و�أبعاده يف كل من �لقيا����س �لبعدي بعد 
�نته���اء �لربنامج مبا�س���رة و�لقيا����س �لتتبعي. وتوجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني 
متو�س���طي رتب درجات �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي يف �ل�س���لوك �لن�سحابي و�أبعاده لدى 
�ملجموعة �لتجريبية. وتوجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات 
�لقيا����س �لبعدي يف �ل�س���لوك �لن�س���حابي و�أبعاده لدى كال م���ن �ملجموعة �لتجريبية 
و�ملجموعة �ل�سابطة. ول توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي رتب درجات 
�ملجموعة �لتجريبية يف �ل�س���لوك �لن�س���حابي و�أبعاده يف كل من �لقيا�س �لبعدي بعد 

�نتهاء �لربنامج مبا�سرة و�لقيا�س �لتتبعي.

الكلمات املفتاحية: ��سطر�ب �لنطق - �ل�سلوك �لن�سحابى-  �لإعاقة �لفكرية �خلفيفة



فعالية برنامج تدريبي يف خف�س ا�صطراب النطق واأثره على ال�صلوك الن�صحابى د . مها �صربي اأحمد

 280 

Effectiveness of a training program to reduce articulation 
disorders and its effect on withdrawn behavior in 

children with mild intellectual disabilities

The current research aims to verify the effectiveness of a 
training program to reduce some of articulation disorders and its 
effect on reducing withdrawn behavior in a sample of children with 
mild intellectual disabilities, its sample consisted of (12) children 
with mild intellectual disability, aged (6-9 years). Using Stanford 
Binet Intelligence Scale (fourth image), interactive pictorial 
articulation disorders scale through computer for children with 
intellectual disability (prepared by the researcher), and withdrawn 
behavior scale (prepared by the researcher), and the training program 
to reduce articulation disorders in children with mild disabilities 
intellectual. (Prepared by the researcher). The results yielded that 
there are significant statistically differences among the mean ranks 
degrees of pre and post of articulation disorders and their dimensions 
favoring the experimental group. There are significant statistically 
differences among the mean ranks degrees in articulation disorders 
and their dimensions in both experimental group and the control 
group. There are no significant statistically differences among the 
mean ranks of the experimental group in articulation disorders and 
their dimensions in post and follow-up period assessment. There are 
significant statistically differences among the mean ranks degrees 
of pre and post test in withdrawn behavior and its dimensions in 
the experimental group. There are significant statistically differences 
among the mean ranks degrees in withdrawn behavior and its 
dimensions of both experimental and control group. There are no 
significant statistically differences between the mean scores of 
experimental group in withdrawn behavior and its dimensions in 
post and follow-up period assessment.

Keywords: articulation disorders - withdrawn behavior - 
mild intellectual disabilities
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املقدمة
يت�س���م �لطف���ل ذي �لإعاق���ة �لفكري���ة بالق�س���ور �لو��س���ح يف ��س���تخد�م �للغ���ة 
و�ل���كالم فه���و يتاأخر يف �كت�س���اب �لنمو �للغوي ب�س���ورة و��س���حة ويف �إخر�ج �لأ�س���و�ت 
ونطق���ه �لكلم���ات و��س���تخد�م �جلم���ل و�لتعبري �للفظي ع���ن �لأفكار و�مل�س���اعر فتظهر 
ه���ذه �لعمليات يف عمر متاأخر ويت�س���ابه تتابع مر�ح���ل �لنمو �للغوي لدى ذي �لإعاقة 
�لفكري���ة و�لطفل �ل�س���وي �إل �أن معدل �لنمو لدى �لطف���ل ذي �لإعاقة �لفكرية يكون 
�أبط���اأ وتك���ون عي���وب �لنط���ق و�لكالم �أكرث و�س���وًحا كما يت�س���ف بالنق�س يف م�س���توى 

�لتعبري.

ويع���اين ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �خلفيف���ة م���ن نق����س ع���ام يف �لنم���و �للغ���وي 
و�مل�س���كالت �خلا�س���ة با�س���تخد�م �للغ���ة و�أمر�����س �لنط���ق و�ل���كالم و�س���اآلة يف �لبيئ���ة 
و�ملحت���وي �للغ���وي، ويع���زي ه���ذ� �لق�س���ور �إىل ب���طء �لنم���و �لعقلي، وعل���ي ذلك تكون 
مهارته���م �للغوي���ة من �أكرث �مل�س���كالت �لتي تو�جههم يف حماولته���م �أن يكونو� جزًء� 

من �ملجتمع.

فالطفل �لذي ل ي�س���تطيع �لتعبري عن نف�س���ه وعما يدور بينه وبني �لآخرين 
و�لتو��سل معهم ب�سبب ��سطر�ب نطقه قد يوؤدي به �إىل �لعديد من �مل�سكالت �لنف�سية 
و�ل�س���لوكية؛ نتيجة ملا يعانيه من ��س���طر�ب �لنطق و�لتي؛ منها: �خلجل، و�لإحباط، 
و�لنط���و�ء، وت�س���رفات �أخرى غري �س���وية؛ مثل: �ل�س���لوك �لعدو�ين جت���اه �لآخرين، 
�أو �لن�س���اط �لز�ئد، و�ل�س���لوك �لن�س���حابي وذلك ملا يتعر�س له من �سخرية و��ستهز�ء 
م���ن �لأطف���ال �لآخرين، فاإعاق���ة عملية �لتو��س���ل يرتتب عليها م�س���كالت �جتماعية 
ونف�س���ية للطفل توؤثر يف منوه �للغوي وتعد �خل�س���ائ�س �للغوية و�مل�سكالت �ملرتبطة 
بها مظهًر� مميًز� لالإعاقة �لعقلية؛ لأنها توؤثر �سلًبا على �لقدرة �لتو��سلية، فلغة ذي 
�لإعاقة �لفكرية تتطور ببطء وتت�س���م بعدم �لن�س���ج وكالمه غالًبا ما يكون م�سطرًبا 

 (Demirel, 2010, pp. 64 - 91) من حيث �لطالقة،�أو �لنطق، �أو �ل�سوت

و�لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية عر�س���ة لل�س���عور بالإحباط نتيجة تعر�س���هم 
�مل�س���تمر ملو�ق���ف �لف�س���ل، كم���ا �أن ع���دم قدرته���م عل���ى �لتعب���ري ع���ن حاجاته���م، وعدم 
قدرته���م عل���ى �لت�س���ال بالآخري���ن يجعلهم عر�س���ة لالن�س���حاب �لجتماع���ي و�لقلق 
و�لع���دو�ن �ل���ذي يتجه نح���و �لآخري���ن، �أو �لذ�ت بهدف ج���ذب �لنتباه �إليه���م، وتوؤثر 
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��س���طر�بات �لنط���ق على �لأطفال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �لذين يعانون منها ب�س���ورة 
و��س���حة، فنجده���م يحجم���ون ع���ن �لخت���الط بالآخري���ن ب�س���بب طريق���ة كالمه���م، 
وت�س���بح ��س���طر�بات �لنط���ق �لتي يعاين منه���ا �لطفل مبثابة ع���بء ل ميكنه حتمله، 
ولذل���ك جن���ده ي�س���عر بالإح���ر�ج، و�لرتباك، مم���ا يجعله ين�س���حب بعيًد� ع���ن �أقر�نه، 
وينطوي على نف�سه ويوؤثر �لعزلة ويف�سل �أن يختلي بنف�سه على �لدو�م وي�سبح �أقل 

كفاءة �جتماعية.

كل ه���ذ� ي���وؤدي �إىل �ل�س���لوك �لن�س���حابي �لذي يع���د من �أبرز �ل�س���لوكيات �لال 
تو�فقي���ة �لتي ت�س���يب �لأطفال، وهم �س���غار ب�س���بب ع���دم حماكاتهم وع���دم تقليدهم 
لالآخري���ن فنجده���م غالًب���ا م���ا ين�س���حبون وينعزلون ع���ن �لعاديني وهذ� �لن�س���حاب 
و�لتجنب �لذي يعي�س فيه هوؤلء �لأطفال يعمل على عدم ن�سجهم �جتماعًيا وي�سبب 

لهم تاأخر عن من هم يف مثل �سنهم.

وم���ن ه���ذ� �ملنطلق بد�أ �لهتمام يتز�ي���د بفئة �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية، 
�لتي حتتاج �إىل رعاية وتدريب، بل حتتاج �إىل �س���رعة �لتدخل لي�س فقط باكت�س���افهم، 
ولك���ن بتق���دمي بر�م���ج تدريبي���ة �إر�س���ادية تاأهيلي���ة لرف���ع وحت�س���ني كفاءته���م وهم يف 
مرحلة مبكر لي�ستطيعو� مو�جهة �حلياة ب�سورة �أ�سهل، لكي ي�ستطيع هوؤلء �لأطفال 

�لتو�فق مع �أنف�سهم، ومع �لآخرين، ومع �ملجتمع.

وق���د �أ�س���ارت در��س���ات عدي���دة �إىل �أهمي���ة �لتدريب كاأ�س���لوب عالج���ي يف عالج 
      Pilkonis et al. (1980) خمتل���ف �ل�س���طر�بات و��س���تخدمه بيلكون����س و�آخ���رون

يف عالج �لأفر�د �خلجولني.  

م�سكلة البحث:
ت�س���ري �لدر��س���ات �إىل �أن ن�س���بة ذوي �لإعاقة �لفكرية ترت�وح بني ) 2.5- %3( 
من �إجمايل �ل�سكان ويالحظ �أن هذ� �لعدد ل يالقى �لعناية �لكافية به و�لتي توؤهله 
لالندماج يف �ملجتمع، وت�س���كل ن�سبة �لقابلني لتعلم منهم )80%( تقريًبا من �حلالت 
وترت�وح ن�سبة ذكائهم من )50 �أو55( �إىل )70- 75( درجة وتبدو هذه �لفئة يف معظم 
�حل���الت كالعادي���ني، حيث ميكنهم �لو�س���ول �إىل �ل�س���ف �ل�س���اد�س يف بع�س �جلو�نب 

 .(Gibbon & Paterson, 2006) لأكادميية�
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ولك���ن ه���ذه �لفئ���ة رغ���م ك���رب حجمه���ا �إل �أننا نلم����س ق�س���وًر� م���ن �ملجتمع يف 
�لهتمام بهم وتنمية جو�نب �لنق�س لديهم مما ينعك�س ب�سكل �سلبي عليها، ونالحظ 
�أن ��س���طر�بات �لنط���ق ل���دى ذي �لإعاق���ة �لفكري���ة جتع���ل هن���اك ج���د�ًر� م���ن �لعزلة 
�لجتماعية بني ذي �لإعاقة و�لآخرين، فذي �لإعاقة ل ميلك مهار�ت �لتو��سل �لتي 
توؤهله للتو�فق �لنف�سي و�لجتماعي، ومن هنا فهو يف حاجة ما�سة �إىل �إدماجه وزيادة 

تو�فقه مع �ملجتمع، ولن يتحقق ذلك �إل باخلف�س من ��سطر�بات �لنطق لديه.

م���ن خالل �لعر�س �ل�س���ابق لأبعاد �مل�س���كلة و�لتي يظهر جلًي���ا مدى ما يعانيه 
�لطفل ذي �لإعاقة �لفكرية من �لن�سحاب و�لعزلة وذلك لأ�سباب عديدة لعل �أبرزها 
��سطر�ب �لنطق و�نطالًقا من هذ� �لإطار تتبلور م�سكلة �لبحث يف �لت�ساوؤلت �لآتية:

ه���ل توج���د فروق بني درجات �لقيا����س �لقبلي و�لبعدي يف ��س���طر�بات �لنطق 1 ))
لدى �ملجموعة �لتجريبية؟

هل توجد فروق بني درجات �لقيا�س �لبعدي يف ��سطر�ب �لنطق لدى كل من 1 ))
�ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة؟

هل توجد فروق بني درجات �ملجموعة �لتجريبية يف ��سطر�بات �لنطق يف كل 1 ))
من �لقيا�س �لبعدي بعد �نتهاء �لربنامج مبا�سرة و�لقيا�س �لتتبعي؟

هل توجد فروق بني درجات �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي يف �ل�س���لوك �لن�س���حابي 1 ))
لدى �ملجموعة �لتجريبية؟

هل توجد فروق بني درجات �لقيا�س �لبعدي يف �ل�س���لوك �لن�س���حابي لدى كل 1 ))
من �ملجموعة �لتجريبية و �ملجموعة �ل�سابطة؟

ه���ل توج���د فروق بني درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �ل�س���لوك �لن�س���حابي يف 1 ))
كل من �لقيا�س �لبعدي بعد �نتهاء �لربنامج مبا�سرة و�لقيا�س �لتتبعي؟

هدف البحث: 
�لتحق���ق م���ن فعالي���ة �لربنام���ج �لتدريبي خلف����س بع�س ��س���طر�بات �لنطق 
و�أث���ره يف خف�س �ل�س���لوك �لن�س���حابى لدى عينة من �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية 

�خلفيفة. 
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م�سطلحات البحث:
)-الربنام�ج التدريبي : تعرفه �لباحثة عل���ى �أنه: »عملية منظمة وخمططة 
ته���دف �إىل تدري���ب �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لقابلني لتعلم )�أع�س���اء �ملجموعة 
�لتجريبية( من خالل �لعديد من �لأن�سطة �ملتنوعة و�لتي ت�ساعد يف خف�س ��سطر�ب 
�لنط���ق لديهم،وبالت���ايل خف����س �س���لوكهم �لن�س���حابي،وزيادة �لتو��س���ل �لجتماع���ي 

لديهم«.

عب���د  يعرفه���ا   Articulation disorders النط�ق:  ا�س�طرابات   -(
�لعزيز �ل�س���خ�س »باأنها �لكالم �مل�س���وه، �أو غري �ملميز �لناجت عن �إخفاق �لفرد، �أو عدم 
قدرت���ه عل���ى �لنطق، �أو ت�س���كيل �لأ�س���و�ت �لأ�سا�س���ية �لالزمة للكلمة ب�س���ورة �س���ليمة                       

)عبد �لعزيز �ل�سخ�س، 2006، �س. 46(.

احل�ذف Omission: �حل���ذف هو نطق �لكلمة ناق�س���ة حرًفا، �أو �أكرث، وغالًبا 
ما يتم حذف �حلروف �لأخرية من �لكلمة؛ مما يوؤدي �إىل �سعوبة فهم كالم �لطفل.

التحريف، اأو الت�سويه  Distortion: يت�سمن هذ� �ل�سطر�ب �إ�سد�ر �ل�سوت 
ب�سكل خاطئ،بحيث ل يبتعد �ل�سوت �جلديد عن �ل�سوت �لأ�سلي �ل�سحيح.

الإبدال Substitution: و�ملق�س���ود به نطق �س���وت بدل من �آخر عند �لكالم 
وفيه يكون �ل�سوت غري �ل�سحيح م�سابًها بدرجة كبرية لل�سوت �ل�سحيح من خمارج 

�حلروف وطريقة �لنطق وخ�سائ�س �ل�سوت.

الإ�س�افة Addition: يت�س���من �إ�س���افة �س���وت ز�ئ���د �إىل �لكلم���ة، بحي���ث يتم 
�س���ماع �ل�س���وت �لو�ح���د وكاأن���ه يتك���رر مثال:«�س�س���باح �خل���ري« �أو »�س�س���الم عليك���م«                          

)عبد �لعزيز �ل�سخ�س، 2006، �س. 212(

ال�س�غط Pressure: وفي���ه ل ي�س���تطيع �لطف���ل نط���ق �حل���روف كاحلرف���ني 
)�لر�ء، و�لالم ( ب�س���كل �س���حيح لعدم قدرة �لطفل على �ل�س���غط على �س���قف �حلنك، 
وقد يرجع ذلك �إىل ��س���طر�ب خلقي يف �س���قف �حلنك، �أو �لل�سان و�لأع�ساب �ملحيطة 

به، �أو �لإعاقة �ل�سمعية )خالد رم�سان، 2008، �س. 75(.
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)- ال�سلوك الن�سحابي with drown behavior: هو �سلوك ل تو�فقي 
يعنى حترك �لطفل بعيًد� عن �لآخرين،و�نعز�له و�نغالقه على ذ�ته، وعدم رغبته يف 
�إقامة �سد�قات، �أو عالقات مع �لآخرين تربطه بهم، �أو جتعله يندمج معهم، و�جتنابه 
للمو�قف �لجتماعية �لتي تربطه بهم، و�بتعاده عنهم )�لعربي حممد،2003، �س. 12(.

)- الطف�ل ذى الإعاق�ة الفكري�ة اخلفيف�ة: يع���رف باأن���ه �لطف���ل ذي �لإعاق���ة 
�لفكري���ة �ل���ذي ت���رت�وح معام���ل ذكاءه بني )50- 70(، وي�س���تطيع تعل���م بع�س �ملهار�ت 
�لأكادميي���ة �لأ�سا�س���ية، وميكن���ه �أن يعتم���د عل���ى نف�س���ه ولدي���ه �لق���درة عل���ى �لكتفاء 

�لذ�تي و�ملعي�سة �مل�ستقلة و�لتوظيف.

حمددات البحث:

يتحدد �لبحث �حلايل بالعينة، و�لأدو�ت �مل�ستخدمة: 
املحددات الب�س�رية: تكونت عينة �لدر��س���ة من )12( طفاًل من �لأطفال ذوي أ )	

�لإعاقة �لفكرية �خلفيفة تر�وحت �أعمارهم بني )6- 9( �س���نو�ت مت تق�سيمهم 
�إىل جمموعت���ني جمموع���ة جتريبي���ة و�أخ���رى �س���ابطة كل جمموع���ة عدده���ا 
)6( �أطف���ال، وق���د روع���ي يف �ختيار ه���وؤلء �لأطفال �لتكاف���وؤ يف، معامل �لذكاء 
حيث يتمتعون جميعهم مبعامل ذكاء )55-75( على مقيا�س �لذكاء لالأطفال، 

وجميعهم غري م�ساب باأي �أنو�ع �أخرى من �لإعاقات.
املح�ددات املنهجي�ة: �ملنهج �س���به �لتجريبي وذلك با�س���تخد�م �أدو�ت �س���بط أ )	

�لعين���ة، و�أدو�ت �لقيا�س؛ بالإ�س���افة �إىل �لربنامج �ل���ذي يطبق على �ملجموعة 
�لتجريبية وذلك للتحقق من فرو�س �لبحث.

�لفكري���ة         أ )	 �لإعاق���ة  ذوي  ل���دى  �لنط���ق  ��س���طر�بات  الدرا�س�ة:مقيا�س  اأدوات 
)�إع���د�د �لباحث���ة(، ومقيا�س �ل�س���لوك �لن�س���حابي ل���دى ذي �لإعاق���ة �لفكرية 
)�إع���د�د �لباحث���ة(، وبرنام���ج خف����س ��س���طر�بات �لنط���ق ل���دى ذي �لإعاق���ة 

�لفكرية )�إعد�د �لباحثة(.
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االإطار النظرى:
ا�سطرابات النطق لدى ذوي الإعاقة الفكرية اخلفيفة:

Speech disorders : تعريف ا�سطرابات النطق
عرفها �لبطانية و�لر��س���د�ن و�ل�سبايلة و�خلطاطبة )2009، �س. 140( ب�اأنها: 
“�أخطاء كالمية ب�س���بب �أخطاء يف حركة �لفك و�لل�س���ان و�ل�س���فاه تظهر على �س���كل 
حذف، �أو �إبد�ل، �أو ت�س���ويه يف خمارج �حلروف، تعود �إىل �أ�س���باب ع�سوية، �أو م�سكالت 

�نفعالية، �أو بطء يف �لنمو”. 

وت���رى �لباحث���ة ��س���طر�بات �لنط���ق باأنه���ا: “خلل �س���وتي يح���دث لطفل من 
�س���ن مبكرة وقد ميدد معه �إىل مر�حل عمرية متقدمة نتيجة خلل ع�س���وي يف جهاز 
�لنط���ق، �أو عي���ب يف خم���ارج �أ�س���و�ت �حل���روف؛ مم���ا �أث���ر على نط���ق �لطفل لأ�س���و�ت 

�حلروف باإبد�ل، �أو حذف، �أو �إ�سافة، �أو ت�سويه”.

مظاهر ا�سطرابات النطق:
تع���د ��س���طر�بات �لنط���ق متنوع���ة فمنه���ا �حل���ذف، و�لإب���د�ل، و�لت�س���ويه، �أو 
�لتحريف و�لإ�سافة و�ل�سغط و�لتقدمي، وكل هذه �لأنو�ع تختلف يف ن�سبة �نت�سارها 
بني �لأطفال وكل نوع من هذه �ل�سطر�بات له �أ�سبابه و�أعر��سه وطرق عالجه �لتي 
متيزه كما �أن هناك تفاوًتا يف ن�س���بة �إ�س���ابة �لطفل ذي �لإعاقة بها،وهذ� ما �س���يحاول 

�لباحث عر�سه يف �لنقاط �لتالية:

Omission اأأ احلذف	
يت�سمن �حلذف نطق �لكلمة ناق�سة حرًفا، �أو �أكرث وغالًبا يتم حذف �حلرف 
�لأخ���ري م���ن �لكلم���ة مما يوؤدى �إىل �س���عوبة فه���م كالم �لطفل وقد ميي���ل �لطفل �إىل 
حذف �أ�سو�ت، �أو مقاطع �سوتية معينة، ويعد �حلذف ��سطر�ًبا �سديًد� يف �لنطق نظًر� 
ل�سعوبة فهم كالم �لطفل خا�سة �إذ� تكرر �حلذف يف كالمه )�لزر�د، 1990، �س. 229(.

يف ه���ذ� �لن���وع م���ن عيوب �لنط���ق يحذف �لطفل �س���وًتا ما من �لأ�س���و�ت �لتي 
تت�س���منها �لكلمة، ومن ثم ينطق جزًء� من �لكلمة فقط، قد ي�س���مل �حلذف �أ�س���و�ًتا 
متع���ددة وب�س���كل ثابت ي�س���بح كالم �لطفل يف هذه �حلالة غري مفه���وم على �لإطالق 
حتى بالن�س���بة لالأ�س���خا�س �لذين لميلون �ل�س���تماع �إليه كالو�لدين وغريهم، متيل 
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عيوب �حلذف لأن حتدث لدى �لأطفال �ل�س���غار ب�س���كل �أكرث �سيوًعا مما هو مالحظ 
ب���ني �لأطف���ال �لأك���رب �س���ًنا كذل���ك متيل ه���ذه �لعي���وب �إىل �لظهور يف نط���ق �حلروف 
�ل�س���اكنة �لت���ي تق���ع يف نهاي���ة �لكلم���ة �أكرث مم���ا تظهر يف �حل���روف �ل�س���اكنة يف بد�ية 

.(Putsch &Peter, 2001, p. 33) لكلمة، �أو يف و�سطها�

Substitution بأ الإبدال	
 �لإب���د�ل ��س���طر�ب يف �لنط���ق يحدث عندما ُي�س���تبدل �س���وت ب�س���وت �آخر قد 

يغري �ملعنى من �لأمثلة على ذلك( �سكينة – �ستينة )ز�يد،2011، �س. 12(.

وغالًب���ا م���ا يح���دث �لإب���د�ل نتيجة حت���رك نقطة �ملخ���رج �إىل �لأمام، وي�س���مى 
�أمامي”، �أو �إىل �خللف. وي�سمى “�إبد�ل خلفي”، فعندما ينطق �لطفل �سوت  “�إبد�ل 
/د/ ب���دًل م���ن �س���وت /ج/ فيق���ول مثاُل “دو�فة” ب���دًل من “جو�فة”، فه���ذ� يعنى �أن 
ل�س���ان �لطفل قد حترك �إىل �لأمام، ف�س���وت /ج/ ينطق من و�س���ط �لل�سان، �أما �سوت 
/د/ فينط���ق م���ن حرف���ه، ويف ه���ذه �حلالة يطلق على ذل���ك �إبد�ل �أمامي. �أم���ا �إذ� كان 
�لطفل ينطق �سوت /ء/ بدًل من �سوت /ق/، فيقول �لطفل “ئمر” بدًل من “قمر” 
فهذ� يعنى �أن خمرج �ل�س���وت حترك من �أق�س���ى �لل�س���ان �إىل �أق�س���ى �حللق، وهذ� ما 

يعرف بالإبد�ل �خللفي.

هذ� وي�سري �لببالوى )2003، �س. 37( �إىل �أن هناك �سوت /�س/ �أنفية وهو ما 
يحدث نتيجة خروج �لهو�ء من بني �لأنف بدل من �لفم ويحدث نتيجة �سق يف �أعلى 
�حللق وي�سمى �لعلماء هذه �حلالت �سعوبة �لنطق �جلزئي، حيث يكون كالم �لطفل 
و��س���ح يف جممله ما عد� هذ� �ل�س���طر�ب يف نطق �س���وت، �أو �أكرث، ويعد هذ� �لإبد�ل 
طبيعًيا حتى �س���ن دخول �ملدر�س���ة كما �أن ��س���طر�ب �لإبد�ل ينت�سر بني �لأطفال فيما 
بني �خلام�س���ة و�ل�س���ابعة، حيث تبد�أ مرحلة تبديل �لأ�س���نان، و�لأطفال ل يدركون �أن 
نطقهم يختلف عن نطق �لآخرين، ولكنهم ي�س���عرون بال�س���يق عندما يرون �لآخرين 
ل يفهمون كالمهم جيًد� )في�سل �لزر�د،1990، �س. 228؛ ع�سام منر، 2013، �س. 5(.

:Distortion جأ الت�سويه، اأو التحريف	
يح���دث �لت�س���ويه، �أو �لتحري���ف حني ي�س���در �ل�س���وت بطريقة خاطئ���ة؛ �إل �إن 
�ل�سوت �جلديد يظل قريبا من �ل�سوت �ملرغوب، وقد يف�سر ذلك �إن �ل�سوت ياأمن �ملكان 
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غري �ل�س���حيح، �أو لن �لل�س���ان يكون يف �لو�سع غري �ملنا�سب، وينت�سر هذ� �ل�سطر�ب 
ب���ني �لأطف���ال �لأك���رب و�لر��س���دين �أك���رث م���ن �ل�س���غار )خط���اب، 2011، ����س. 125(.

و�لت�س���وية م���ن حي���ث �لنت�س���ار ب���ني ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �أكرث �نت�س���اًر� من 
�حل���ذف و�لإب���د�ل، ويرجع ذلك �إىل �أن �ل�س���وت ينطق بطريقة تقريبية من �ل�س���وت 
�ل�س���حيح، ولك���ن ل مياثل���ه متام���ا، فياتى يف ح���روف قريبة من �ل�س���مع و�ملخرج مثل 
ذ�ب���ط )خاط���ر،2010،             تنط���ق  تنط���ق مدرث���ة” �س���ابط  “مدر�س���ة  “�س،����س” مث���ال 

�س. 145؛ ز�يد،2011، �س.12(.

وي�س���تخدم �لبع�س م�س���طلح( ثاأثاأة Lisping )لثغة �س���ارة �إىل هذ� �لنوع من 
��سطر�بات �لنطق مثال : مدر�سة – تنطق – مدرثة- �سابط – تنطق – ذ�بط وقد 
يحدث ذلك نتيجة ت�س���اقط �لأ�س���نان، �أو عدم و�سع �لل�سان يف مو�سعه �ل�سحيح �أثناء 
�لنطق، �أو �لنحر�ف و�س���ع �لأ�س���نان، �أو ت�س���اقط �لأ�س���نان على جانبي �لفك �ل�سفلى، 
مم���ا يجع���ل �لهو�ء يذهب �إىل جانبي �لفك وبالتايل يتعذر على �لطفل نطق �أ�س���و�ت 

مثل �س، ز )�لعفيف، 2008، �س. 6(.

: Addition دأ الإ�سافة	
يت�س���من هذ� �ل�س���طر�ب �إ�سافة �س���وًتا ز�ئًد� �إىل �لكلمة، وقد ي�سمع �ل�سوت 
�لو�ح���د وكاأن���ه يتك���رر؛ مث���ل: �س�س���باح �خلري، �س�س���الم عليك���م ( �لعفي���ف،2008، �س. 
7(، ه���ذ� و�لإ�س���افة تع���د من �ل�س���طر�بات �ملنت�س���رة بني �لأطفال قبل �س���ن �ملدر�س���ة، 
وتع���د عيًب���ا مقب���وًل بني �لأطفال حتى �س���ن دخول �ملدر�س���ة )منر،2013، ����س. 5(. �أما 
)خطاب،2011، �س. 126( فيتحدث عن �لإ�س���افة من حيث موقعها يف �لكلمة فيقول 
هو �أن ي�سيف �لطفل حرف، �أو مقطع �سوتي كوحدة م�ستقلة �أما يف بد�ية �لكلمة، �أو 
يف و�سطها �أوفى و�سطها، �أو يف �أخرها، مثل �أحمد- �أحمد�، ويعد هذ� �لعيب �قل عيوب 

��سطر�بات �لنطق �نت�ساًر�.

و�أ�سهر �لأخطاء يف �لنطق �لتي تتعلق بالإ�سافة ما يلي: 
�إ�س���افة �س���وت متحرك بني �لأ�س���و�ت �ل�س���اكنة، �إ�س���افة �س���وت متح���رك بعد 
�ل�ساكن �لأخري للكلمات، �لتاأكد و�إ�سافة �سوت متحرك ز�ئد على �ل�سوت �لأ�سلي، �أو 
ما يعرف باملد غري �ل�سروري يف �ل�سوت �ملتحرك، و�لتنف�س �ملبالغ فيه بعد �لأ�سو�ت 
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 (Bernthal & Bankson, ملتحركة مما يعطيها �س���فات لأ�س���و�تها غري حقيقي���ة�
.1998, p. 177)

مما �سبق جند �إن �لإ�سافة تتاأتى بزيادة حرف على �لكلمة قد يقع �أول �لكلمة، �أو 
و�سطها، �أو �أخرها، وهو طبيعيا حتى �سن دخول �ملدر�سة �ما �ن ��ستمر بعد ذلك فنحن 
�أمام م�س���كلة حقيقية تبحث عن حل، كما �إن �لإ�س���افة هي �أقل �ل�س���طر�بات �نت�ساًر�.

:Pressure رأ ال�سغط	
بع�س �حلروف تتطلب من �لفرد �أن ينطقها ب�سكل �سحيح، مبعنى �أن ي�سغط 
بل�سانه على �أعلى �سقف �حلنك، مثل )�لر�ء، �لالم( ويرجع ذلك �إىل ��سطر�ب خلقي 
يف �سقف �حلنك )�لق�سم �ل�سلب منه(، �أو ��سطر�ب يف �لل�سان و�لأع�ساب �ملحيطة به 

)�لزر�د،1990، �س. 228(.

 وي���رى �إبر�هيم )2013، �س. 19( �أن ��س���طر�ب �ل�س���غط عب���ارة عن عدم قدرة 
�لل�س���ان على �ل�س���غط بكفاءة )بالزيادة يف �ل�سغط عن �لطبيعي، �أو ب�سعف �ل�سغط( 
على �س���قف �حلنك �ل�س���لب ويكون �ل�س���غط يف �ل�س���وتني )ل، ر(، وينت�س���ر ��س���طر�ب 
�ل�س���غط ل���دى �لأطف���ال ب�س���بب �لإعاق���ة �ل�س���معية، �أو ب�س���بب عي���ب خلق���ي يف �س���قف 
�حلنك �ل�سلب، �أو �لل�سان، �أو �لأع�ساب �ملحيطة به، ويتلخ�س ��سطر�ب �ل�سغط �نه 
نتيجة عدم قدرة �لل�س���ان �ل�س���غط على �س���قف �حلنك بالإ�س���افة �إىل �لأ�سباب �لعامة 
ل�س���طر�بات �لنطق وهو كغريه من �ل�سطر�بات ينظر �إليه نظرة طبيعية حتى �سن 

دخول �ملدر�سة لكن ينظر �إليه �نه ��سطر�ب يف �لنطق لزما له �لعالج.

عالج ا�سطرابات النطق:
فيما يلي عر�س لأهم مد�خل ومناحي �لتدريب �ملختلفة ل�سطر�بات �لنطق:

	اأأ:مدخل املثري :
�بتكر فان ر�يرب(Van Riper) �لجتاه �لتقليدي يف عالج ��سطر�بات �لنطق 

وهو يعتمد على �لتى:
�لتدري���ب �ل�س���معي ويبد�أ �لخ�س���ائى بال�س���وت �لذي تتو�فر فيه �خل�س���ائ�س 
ويق���وم ه���و بنف�س���ه بنطقه���ا �أمام �لف���رد م���ر�ر� وتك���ر�ر� ول يطلب من �لف���رد يف هذه 
�ملرحل���ة �إن ينط���ق تلك �لأ�س���و�ت و�لتي �س���معها من �لخ�س���ائى و�إمنا علي���ه فقط �إن 
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يع���زل �ل�س���وت ومييزه عن �لأ�س���و�ت �لخري، �لتدري���ب على �ل�س���تماع �لذ�تي ويتم 
تدريب �لطفل على نطق �ل�سوت �ل�سحيح معزول و�ن ي�سمع لنف�سه ويحاول �إن مييز 
�ل�س���وت �ل�س���حيح من �خلطاأ، وي���رى ديتزن���ر Detzener �أنه ميك���ن تدريب �لطفل 
على �إدر�ك عيوب نطق �ل�سوت لديه وعالقتها بالأ�سو�ت �لأخرى يف �لبيئة �ملحيطة 
ب���ه �لت���ي يعي����س فيه���ا، �أي �أن �لطف���ل ق���د ل ي���درك �أن لدي���ه عيوًبا يف �لنط���ق؛ لذلك 
ي�س���عب تدريبه على �لتمييز �ل�س���معي بني �ل�س���وت �لذي ينتجه و�ل�س���وت �ل�س���حيح 
يف �لبيئ���ة �ملحيط���ة (Detzener, 1997, p.14)، تاأ�س���ي�س �لنط���ق �ل�سليم،تت�س���من 
هذه �ملرحلة من �لعالج ��س���تخر�ج �ل�س���وت �مل�س���تهدف خالل عملية تغيري وت�س���حيح 
�لنتاجات �ملجربة للفرد، تثبيت �ل�س���وت �مل�س���تهدف، �ى �ملحافظة على نتاج �ل�س���وت 
�ملعال���ج �إذ� لب���د من تقوية �ل�س���وت �جلديد قبل �إن يعمم �إىل �س���ياق �لكالم �لتلقائي، 
ومن �لفنيات �لتي �قرتحها يف �لعالج �لتكر�ر و�لتطويل، �لهم�س، �لتحدث، و�لكتابة 
�ملتز�من���ة حتى يثبت يف م�س���تويات �س���وتية متتالية �ى يف �ملقاط���ع و�لعبار�ت و�جلمل 

)عبد �لنا�سر،2009، �س �س. 44 -45(.

ال�سلوك الن�سحابى:
تعر يف ال�سلوك الن�سحابى:

���ا  عرفه د�س���وقي )1990، �س. 1601( باأنه: “نق�س روح �ل�س���تجابة، وخ�سو�سً
�ل�س���تجابة �لنفعالي���ة يف �لعالق���ات �لجتماعي���ة، ويف هذ� �إ�س���ارة لرت�ج���ع �لفرد عن 
�ملجتمع، حيث يكون لديه �سعوبات تلقائية �ملباد�أة، ول يقوى على �لختالط بحرية، 
وميثل �ت�س���اله بالغري جمهوًد� كبرًي�، ول ي�س���تطيع م�س���اركة �لآخرين يف خرب�تهم، 
هناك تباين يف تعريف �ل�س���لوك �لن�س���حابى فالبع�س عرفه من �لناحية �لجتماعية 

�لتفاعلية و�لبع�س نظر �إليه من ناحية �لأبعاد”.

 يع���رف ملم���ان و�س���يفر �لن�س���حاب باأنَّه: “�ملي���ل لتجنب �لتفاع���ل �لجتماعي 
و�لإخف���اق يف �مل�س���اركة يف �ملو�ق���ف �لجتماعية ب�س���كل منا�س���ب و�لفتقار �إىل �أ�س���اليب 
�لتو��س���ل �لجتماع���ي”. م���ن ه���ذ� �ملنظ���ور �أي�س���ا يعرف���ه �ل�س���و�ح )2007، ����س. 43( 
باأن���ه �س���لوك يت�س���من عدم ق���درة �لطفل على �لتفاع���ل �لجتماعي م���ع من يحيطون 
ب���ه، وع���دم �إقام���ة حو�ر م���ع �جلماعة مما ي���وؤدى �إىل �له���روب منهم و�ن�س���حابه عنهم 
وعدم �لتفاعل و�لندماج معهم، يرى �س���ادق )1996، �س. 7( �أن �لن�س���حاب يعرب عن 

�ل�سلبية، و�جلمود، و�خلجل وعدم �لندماج مع �لآخرين. 
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وفى �سوء ذلك تعرف �لباحثة �ل�سلوك �لن�سحابى �نه �إح�سا�س �لطفل بالعزلة 
و�لنق����س وع���دم �لتو�فق مع �لآخرين مما ينعك�س ب�س���لوك ظاه���ري يبعد �لطفل عن 
�لتفاعل مع �لآخرين وعدم �لختالط بهم وعدم �ل�ستجابة ملحاولة �لتقرب منه مما 

ينتهي به �إىل �لنعز�ل و�لتمركز حول �لذ�ت. 

اأمناط ال�سلوك الن�سحابي لدى الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية :

 	اأأ اخلجل:
يو�س���ف باأن���ه �ملي���ل �إىل جتن���ب �لتفاع���ل �لجتماع���ي م���ع �مل�س���اركة يف �ملو�قف 
�لجتماعية ب�سورة غري منا�سبة، كما �نه حالة جتعل �لفرد ميال �إىل �لهتمام �ملبالغ 
في���ه بالتقيي���م �لجتماعي �ل�س���ادر عن �لآخري���ن جتاهه )كرم، 2012، ����س. 43(. هذ� 
وقد عدت �س���معان )2010، �س. 772( �ل�س���عور باخلجل و�حل�سا�سية و�خلنوع �حد �أهم 

معامل �ل�سلوك �لن�سحابى.

	بأ النطواء: 
يتد�خ���ل كل م���ن �لنط���و�ء و�لن�س���حاب مع �لآخر ولك���ن �لنطو�ء يعد �س���كل 
من �أ�س���كال �لن�س���حاب، وبالتايل جند �أن م�س���طلح �لنطو�ء ��ستخدمه يوجن للدللة 
عل���ى �جتاه �هتمام �لف���رد نحو �لعامل �لد�خلي، ولي�س للع���امل �خلارجي، حيث يبدى 
�ملنطوي مياًل �إىل �لن�س���حاب عن �لت�سالت �لجتماعية،و�إىل �لتقوقع د�خل �لذ�ت، 
و�إىل �لهتم���ام فق���ط باأفكاره �خلا�س���ة وخرب�ته �لذ�تية، فهى يعن���ى �لنكفاء للدخل 
وي�س���تخدم يف نظرية �ل�سخ�س���ية لي�س���ري �إىل �مليل �إىل تقلي�س �لعالقات �لجتماعية 
و�ن�س���غال �لف���رد �لز�ئد مب�س���اعره وخيالته �أكرث من �ن�س���غاله �لع���امل �خلارجي وما 
يحوي���ه م���ن ب�س���ر و�أ�س���ياء وقد وج���د �يزنك �إن ح���الت �لقلق و��س���تجابات �لو�س���او�س 
و��س���تجابات  �لنطو�ئ���ي  بالنم���ط  �لرتب���اط  �إىل  متي���ل  �لكتئابي���ة  و�ل�س���طر�بات 
�لنط���و�ء يغلب عليه���ا �إن تكون ذ�تية �أكرث منها حركية، وتكون جمموعة ��س���تجابات 
�حلرك���ة ل���دى �ل�س���خ�س �لنب�س���اطي �أكرث منها ل���دى �ل�س���خ�س �لنطو�ئى ويق�س���م 
�ل�س���خ�س �لنطو�ئى �إىل �أربعة �أمناط، هى: من���ط �نطو�ئي وجد�ين، منط �نطو�ئي 

حد�سي، منط �نطو�ئي ح�سي، ومنط �نطو�ئي مفكر )حممد، 1999، �س. 46(.

وينتم���ي �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية من �لن�س���حابيني �إىل منط �لنطو�ء 
�حل�سي نظًر� لق�سور قدر�تهم �لعقلية.
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 	جأ العزلة الجتماعية:
�لعزل���ة �لجتماعي���ة تعن���ى عدم قدرة �لف���رد على تنمية �ل�س���تجابات �ملالئمة 
للمو�ق���ف �ملختلف���ة م���ع ميل �لطفل �إىل �خلم���ول، وعدم �لرغبة يف �لقيام بالأن�س���طة 

�حلركية.

 ويرتب���ط كذلك بعدم قدرة �لطفل �لن�س���حابى بالقيام باملبادرة، و�ل�س���رت�ك 
مع رفاقه باللعب، �أو �لأن�س���طة �حلركية، هذ� لأنه مينع �لطفل من �لتقدم و�لتفاعل 
م���ع �لآخري���ن، �أو �مل�س���اركة فيما يقومون به من �أن�س���طة خمتلفة، وت�س���ري �لدر��س���ات 
�ملختلفة �لتي �أجريت على �لأطفال �لن�سحابيني يف جمال �حلركة و�لن�ساط، �إن كمية 
�حلركة و�لن�س���اط �لتي حتدث يف وقت معني ترتبط مب�س���توى �لن�ساط �حلركي عند 
�لطفل، و�ن معدل �لن�س���اط يرتفع ب�س���ورة �كرب يف �ل�س���طر�بات �ل�سلوكية �ملرتبطة 
بنوب���ات هو����س، �أو يف حال���ة زمل���ة �لإفر�ط يف �لن�س���اط �حلركي، بينما مييل م�س���توى 
�لن�س���اط �إىل �لنخفا����س و�لنخفا����س �ل�س���ديد يف �حل���الت �لن�س���حابية �لكتئابي���ة 

)�سامل، 2012، �س. 50؛ �سويلم،2010، �س. 35(.

وم���ن خل���ل ذلك نحدد خ�س���ائ�س �لطف���ل ذو �ل�س���لوك �لن�س���حابى وهى:عدم 
�ل�س���عادة و�لر�س���ا، بطيء �لتعلم، �ل�سعور بالوحدة �لنف�سية، عدم �لقدرة على م�سايرة 

�لآخرين.

النظريات املف�سرة لل�سلوك الن�سحابى:

psychological perspective :النظريات من منظور نف�سي  -(
نظري���ة �لتحليل �لنف�س���ي حيث �أرجعها فروي���د (Freud) �إىل نق�س �خلرب�ت 
يف �ل�س���نو�ت �خلم����س �لأوىل، �إذ �أن �خلرب�ت �لت���ي يتعر�س لها �لطفل يف هذه �ملرحلة 
توؤثر يف �سخ�س���يته م�س���تقباًل و�أكد على حاجات �لطفل �إذ� ما �أ�س���بعت ب�س���ورة كافية 
ف���اأن جانًب���ا م���ن �سخ�س���يته يتوقف، �أو يعي���ق منوه �إىل درج���ة ما و�ن ه���ذه �لإعاقة يف 

�لنمو متنع منو �لأ�ساليب �لجتماعية �لأكرث فعالية للتكيف.

نظرية �ريك �ريك�س���ون  Erikson Theory: حيث ر�أى �ريك�س���ون �نه يرجع 
ل�س���عف �لن���ا وع���دم قدرة �لفرد عل���ى �لقيام بوظائف���ه،�إذ� ما ��س���تمر �لتوتر بطريقة 
غري تكيفية وغري مر�س���ية فاأن ذلك يوؤدي �إىل ن�س���وء �ملركبات �لنف�س���ية مثل �س���عف 
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�لثقة بالنف�س، و�فتقار �لدور، و�نعد�م �ل�سعور بالأمن �لنف�سي مما يوؤدي �إىل �ل�سعور 
ببع�س �ل�س���طر�بات �لوجد�نية كالعزلة و�لبتعاد عن م�س���ادر �لتوتر �لنف�سي، ومن 
�ملالح���ظ �ن فرويد ق�سر��س���باب �ل�س���لوك �لن�س���حابى على مر�ح���ل �لطفولة �لوىل 
وق�سره على �سعف �خلرب�ت، بنما �ريك�سون ق�سرها على �سعف �لنا دون �لنظر �إىل 

�ل�سباب �لخرى من �لرت�كم �ملعرفى و�لعالقات �لجتماعية.

:Cognitive perspective املنظور املعريف  -(
�لنظري���ة �ملعرفي���ة �لبنائي���ة  تغل���ب ق�س���ية �لتمرك���ز ح���ول �لذ�ت عل���ى تطور 
�لطفل �جتماعًيا فهو ل ي�ستطيع مو�ءمة �أفكاره لذلك يكون منعزل �غلب �لوقت �إذ� 
مل يكن كله �إذ ل يبذل جهد� يف نقل �أفكاره �إىل �لآخرين وتعمل ذ�كرته �حل�سيه فقط 

�أي �إن �لذ�كرة �لق�سرية �ملدى و �لبعيدة �ملدى غري متطورة �وغري عامله.

وتعتمد نظرية جورج كيلي Kelly على ما ي�س���ميه )�لبني �ل�سخ�س���ية( وهذه 
�لبني هي �مل�س���ئولة عن تف�س���ري �ل�س���لوك �ل�س���ادر م���ن �لطفل، و�ن مفه���وم �لبنية هو 
�لأ�س���لوب �لذي ي�س���تخدمه �لطفل يف �لنظر �إىل �لأحد�ث وتف�س���ريها وكل طفل يرى 
�لع���امل م���ن خ���الل عد�س���ته �خلا�س���ة، و�ن وجهة نظ���ره معناها �إن �لطف���ل من خالل 
�لبنية يجد تف�سرًي� لهذ� �لعامل وما ينطوي عليه من �لأحد�ث، �أو وقائع على �أ�سا�س 
�لتف�س���ري �ل���ذي يج���ده يف �لبيئ���ة فاإن ذل���ك يوجه �س���لوكه وجهة معينة ويف�س���ر كيلي 
�لن�س���حاب باأنه ين�س���اأ عندما يك���ون �لطفل غري قادر على فه���م �خلرب�ت �لجتماعية 
وحتلي���ل �ملو�ق���ف �لت���ي تو�جه���ه يف بيئت���ه (Samule, 1981, p.102) ، ه���ذ� وم���ن 
�ملالح���ظ �ن �لنظري���ة �ملعرفي���ة وكذل���ك كيل���ى ق���د �عتم���د� عل���ى تف�س���ري �ل�س���لوك 
�لن�س���حابى من وجهت �خلرب�ت �ملعرفية لطفل و�لتى من خاللها يف�س���ر �لو�قع من 

حوله.

: Social perspective :املنظور الجتماعي  -(
نظري���ة كارل روجرز K.Rogers theory: يوؤكد �إن �ل�س���بب هو �لتنافر بني 
�ل���ذ�ت و�خل���ربة فاأن���ه يوؤدي �إىل ترميز غري دقيق مما ينجم عنه �س���وء تكيف نف�س���ي، 
و يوؤك���د روج���رز على �حلاجة �إىل �لنتماء، و�ىل �ل�س���د�قة و�مل�س���احبة و�ىل �لهتمام 

بالفرد بطريقة �يجابية و�ىل حب �لآخرين وتعاطفهم وتقديرهم و�حرت�مهم. 
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طرق عالج ال�سلوك الن�سحابي لدى الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية ومواجهته :

بالنظر �إىل �ل�س���لوك �لن�س���حابى على �نه نوع من �ل�س���لوك �ملكت�سب وحيث �إن 
كل �س���لوك مكت�س���ب قابل للعالج و�لتعديل. فمعنى ذلك �نه من �ملمكن �إن يعدل هذ� 
�ل�سلوك وذلك مبعرفة �لأ�سباب �لتي �أدت �إىل ذلك �ل�سلوك ومن ثم �لعمل على �إز�لة 

هذه �لأ�سباب، �أو حتى �حلد و�خلف�س من �أثارها. 

وميكن مو�جهة �ل�سلوك �لن�سحابي لدى �لأطفال �ملتخلفني عقلًيا من خالل 
��س���تخد�م �أ�س���اليب تدريبية خا�س���ة لتعليم هوؤلء �لأطفال عل���ى �لتفاعل �لجتماعي 
بطريق���ة منا�س���بة م���ع �لق���ر�ن حي���ث يت���م تعليمه���م �ملب���اد�أة باللع���ب م���ع �لآخري���ن، 
و�ل�س���تجابة ملحاولتهم بطريقة منا�س���بة، و��س���تخد�م �لن�س���اطات و�لأدو�ت �ملنا�س���بة 
كم���ا �أن �إ�س���ر�ك ه���وؤلء �لأطفال يف �أن�س���طة �جتماعية م���ع �أقر�نهم �لعادي���ني، �أو ذوي 
�لإعاقة من �ساأنه تنمية عالقاتهم �لجتماعية، كما �أن ��سرت�كهم يف �لألعاب �ملبا�سرة 
توؤدي �إىل تقوية قدر�تهم على �لتفاعل �لجتماعي، ومهار�تهم �لجتماعية، ومن ثم 

خف�س بع�س �ل�سلوكيات �مل�سكلة لديهم )حممد،2003، �س. 85(.

عل���ى  و�حل���ث  �لتعليم���ات  ��س���تخد�م  خط���و�ت:  يف  يتمث���ل  �لإ�س���ر�ك  وه���ذ� 
�لندم���اج ولع���ب �لأدو�ر و�لتغذية �لرجعية، �ل�س���تعانة بالرفاق مم���ن تتو�فر لديهم 
مه���ارة �لتعام���ل �لجتماع���ي و�إعطائه���م �لتوجيه���ات �لت���ي ت�س���اعد عل���ى �لتفاعل مع 
�لطفل �ملن�س���حب، و�لت�س���جيع على �ل�س���رت�ك يف �لأن�س���طة �لجتماعي���ة و�لرتفيهية                 
)ك���رم، 2012، ����س. 50(، ه���ذ� ويع���د �إ�س���ر�ك �لطفل يف �لأن�س���طة �لجتماعي���ة وتهيئة 

�جلو �ملنا�سب لذلك من �أف�سل �لأ�ساليب �لتي قد توؤدى لنتيجة �يجابية يف �لعالج.

درا�سات وبحوث �سابقة 
��ستهدفت در��سة بريي ومار�سل  Berry and Marshall (1978)�لتعرف 
على �أثر �لتو��سل �للفظى وغري �للفظى على �لتفاعالت �لجتماعية على �لطفل ذي 
�لإعاقة �لفكرية، و�أما �لعينة فقد ��س���تخدمت �لدر��س���ة )4( �أطفال يف �لرو�س���ة ممن 
يعان���ون من �لن�س���حاب �لجتماعى نتيجة �س���عف �لتو��س���ل لديهم، وقد ��س���تخدمت 
�لدر��س���ة �دو�ت برنام���ج معتم���د عل���ى ��س���رطة �لفيدي���و ونه���ج �لر�س���د وذل���ك للعمل 
عل���ى زي���ادة �لتو��س���ل لدى ه���وؤلء �لطفال، و�لنتيج���ة كان هناك �ملزيد م���ن �لتفاعل 
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�لجتماع���ى له���وؤلء �لطف���ال ع���ن ذى قب���ل، �ل�ن���ه كان هن���اك �رتف���اع ف���ى �لتو��س���ل 
�للفظ���ى �ل �ن �لرتف���اع ب�س���كل ح���اد ف���ى �لتو��س���ل غ���ري �للفظى كان �ك���رث فى وجود 
�ملي�س���ر، ه���ذ� وتخل�س �لدر��س���ة �إىل نتيجة مفادها �نه من �ملمك���ن �لتخطيط لرب�مج 
ت�س���اعد عل���ى زيادة �لتنمية �لجتماعية لالأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية معتمدة على 

حت�سني �لتو��سل �سو�ء لفظى، �أو غري لفظى.

  Mary and Rose (1994) فيم���ا ��س���تهدفت در��س���ة در��س���ة م���ارى و رو����س
تنمية �لنطق و�لكالم و�للغة لدى جمموعة من �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لذين 
يعان���ون من م�س���كالت لغوية، وقد تكون���ت �لعينة من �أربعة جمموع���ات: جمموعتان 
جتربيت���ان �حد�هما من �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية و�لأخرى من �ملر�هقني ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة �أي�س���ا، وجمموعتان �س���ابطتان و�حدة من �لطف���ال و�لأخرى من 
�ملر�هق���ني م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �ي�س���ا، هذ� وق���د ��س���تملت �لدو�ت على مقيا�س 
لتقييم �لنطق، برنامج لتنمية �لتمييز �ل�س���معى من خالل �س���ماع ��س���و�ت �حلروف، 
برنام���ج تنمي���ة نطق ب�س���رى من خالل م�س���اهدة �لرم���وز على �لكمبيوت���ر، هذ� وقد 
�ظهرت �لنتائج زيادة كفاءة �لنطق مما �دى �إىل زيادة �لتفاعل و�لتو��س���ل لدى �فر�د 
�ملجموعتان �لتجريبيتان، كذلك خل�ست �لدر��سة �إىل �ن تنمية �لنطق و�لكالم يعتمد 
على �لتفاعل بني �ملعالج و�لطفل، وتو�س���ى �لدر��سة �ن يعتمد على هذه �لطريقة فى 

تنمية �لنطق و�لكالم.

بينما ��ستهدفت در��سة جان�س و�سريىJanis and Shisy (1992)  �لتعرف 
عل���ى م���دى فاعلي���ة �لع���الج �للفظ���ى وما قب���ل �للفظ���ى ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة، و�لعين���ة تكونت من �ربع���ة �طفال ذوى عمر زمنى ي���رت�وح بني �لر�بعة �إىل 
�لتا�س���عة من ذوى �لتو��س���ل �للفظى، وعينة مماثلة من ذوى �لتو��س���ل غري �للفظى، 
�ما من حيث �لدو�ت فقد ��س���تملت على برنامج لعالج ��س���طر�ب �لنطق ��س���تمر �ست 
��س���ابيع، كما تناول ت�س���عة �فعال للغة و�لكالم ل�س���تخدمها ف���ى �لتفاعل �لجتماعى، 
وبالن�س���بة للنتائ���ج فق���د �و�س���حت �لنتائ���ج حت�س���ن فى �للغ���ة و�لنطق و�ل���كالم، حيث 
��س���تخدم �لطفال ذوى �لتو��سل �للفظى وغري �للفظى ثمان �فعال ب�سكل جيد �ثناء 
تفاعلهم،و�و�سحت �لدر��سة �ثر �لبيئة فى حت�سني �لنطق و�لكالم عند �لطفال مما 

�دى �إىل زيادة �لتو��سل �لجتماعى و�لتفاعل لدى �لطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية.
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يف حني ��ستهدفت در��سة دودد و�آخرين Dodd, et al. (1994) �لتعرف على 
�ثر حت�س���ني �ملهار�ت �لنطقية لأطفال ما قبل �ملدر�س���ة، من ذوى متالزمة دون �لذين 
يعان���ون م���ن ��س���طر�ب �ل���كالم، وعل���ى �ل�س���لوك �لتو��س���لي و�لعالق���ات �لجتماعية، 
وتكون���ت �لعين���ة من )30( طفاًل من �ملتخلفني عقليا من ذوى متالزمة دون و�آبائهم، 
وق���د �نق�س���مت �لعين���ة م���ن جمموعت���ني، جمموع���ة جتريبية و�أخ���رى �س���ابطة، وقد 
ح�س���ل �لأطف���ال و�آبائه���م على برنامج تدريبي للمهار�ت �ل�س���وتية، وق���د قامت فكرة 
�لربنام���ج عل���ى فر�س���ني �لأول ي�س���ري �إىل �لق���در�ت �ل�س���وتية لالأطف���ال م���ن ذوى 
متالزم���ة دون رمب���ا تكون مرتبط���ة بكمية ونوعية �لكالم و�لتغذي���ة �لرجعية �ملقدرة 
لالأطف���ال من ذويهم، �لفر�س �لثاين ي�س���ري �إىل �لربنام���ج �لتدريبي �ملوجه لتدري�س 
لالآب���اء، و�أطفاله���م �لذي���ن يعان���ون من ��س���طر�ب �لكالم، ولق���د ك�س���فت �لنتائج عما 
يات���ى: �أن هناك عالقة بني م�س���توى �ملهار�ت �ل�س���وتية ل���دى �لأطفال ذوى متالزمة 
د�ون وم�س���توى �مله���ار�ت �ل�س���وتية �ملكت�س���بة و�ملتعلمة من قبل �لب���اء، حيث �نخف�س 
ع���دد �لأخطاء �ل�س���وتية مث���ل �حلذف �لإبد�ل و�لتحريف و�لإ�س���افة، لي�س هذ� فقط 
بل م�س���توى �لأخطاء �للغوية حت�س���ن �أي�س���ا �إىل �لأف�سل، وثبت �ن لالآباء دور مهم يف 
�لرب�م���ج �ملقدمة لتح�س���ني �لنطق لالأطفال �ملتخلف���ني عقليا، ملا يلعبوه من دور مهم 
يف تدري���ب �لأطف���ال على حت�س���ني لغتهم، وكذلك �أ�س���هم �ل�س���لوك �لتفاعلي يف عملية 
�لتو��سل يف حت�سني �ملهار�ت �ل�سوتية لدى �لأطفال، وحت�سني عالقتهم �لجتماعية 

مع �آبائهم و�لآخرين وزيادة تفاعلهم �لجتماعي.

�أم���ا در��س���ة �خل�س���رمي )1995( فقد ��س���تهدفت �لتعرف على تاأث���ري �لدمج يف 
�جلان���ب �للغ���وي ومفهوم �ل���ذ�ت و �ل�س���لوك �لتكيفي على �لأطف���ال ذوي �لحتياجات 
�خلا�س���ة ذوي �لإعاقة �خلفيفة،و�ما �لعينة فقد تكونت �لدر��س���ة من )39( طفاًل من 
�أطف���ال موؤ�س�س���ات �لرتبية �خلا�س���ة �ملعزول���ني يف �لريا�س ومت توزيعه���م �ملجموعتان 
�أدو�ت مقيا����س  جتربت���ان وجمموعت���ان �س���ابطتان، و��س���تخدمت �لباحث���ة �لأدو�ت: 
�مله���ار�ت �للغوي���ة �إع���د�د �لباحثة ومقيا�س �ل�س���لوك �لتكيفي �إع���د�د �لباحثة ومقيا�س 
مفهوم �لذ�ت �إعد�د �لباحثة، وتو�س���لت �لباحثة �إىل �لنتائج �لتى ��س���ارت �إىل حت�س���ن 
ملح���وظ يف كل م���ن �مله���ار�ت �للغوية و�ل�س���لوك �لتكيفي ومفهوم �ل���ذ�ت لدى �أطفال 
�لدمج بينما كان �لتح�سن ب�سيط لدى �أطفال �لعزل وقد تو�سلت �لباحثة �إىل نتيجة 
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موؤد�ها �إن دمج �لأطفال �ملتخلفني عقليا مع قرنائهم �لعاديني من خالل �لأ�س���اليب 
�ملختلفة �ساعد على حت�سني �ل�سطر�بات �للغوية لديهم وبالتايل �ساعد على حت�سني 

�أد�ئهم �لجتماعي وتكوين عالقات �جتماعية �سليمة مع �لآخرين.

 Ozguven et al (2001) بينما ��س���تهدفت در��س���ة �وزجفان هل�س و �خرون
�أث���ر تط���ور تنمي���ة �للغة على زي���ادة �لتفاعل �لجتماع���ى لدى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 
�لفكرية من ذوى ��سطر�ب ��سربجر، و�ما�لعينة �جريت �لدر��سة على مري�س و�حد 
ف���ى �س���ن �لثامنة يعان���ى من �لتخلف �لعقلى فئة )��س���طر�ب ��س���ربجر( وبعد معرفة 
حالة �لتلميذ من تاريخ در��س���ة �حلالة تبني �ن ��س���رته جلاأت �إىل �لعديد من �لطباء 
�لنف�س���يني وقد كان �لت�س���خي�س فى كل مرة خمتلف ففى �س���جله �ملر�س���ى �لعديد من 
�لت�سخي�س���ات �ملختلف���ة مث���ل �لف�س���ام و�لتخل���ف �لعقل���ى وو�س���عت من �جل���ه �لدوية 
�مل�س���ادة للذهان. وقد ��س���تخدمت فى �لدر��س���ة �دو�ت مقيا�س �لتو��سل �للفظى.�حد 
مق���ا يي����س �لذكاء �ملقنن���ة، برنامج لتطوير �لت�س���ال �للفظى و�لتنمي���ة �للغوية، وقد 
تب���ني �ن �ملري����س يعانى من �فتقار �إىل �لتعاطف مما ينعك�س عليه �س���لبا بالن�س���حاب 
من حميطه، كما �ن لديه �سعوبة فى معاجلة �ملعلومات كما �ن لديه متو�سط �لذكاء 
�للفظ���ى منخف����س، و��س���فر ذلك عن نتائج ه���ى �نه بعد تنمية لغة �ملري�س وحت�س���ني 
�لد�ء �للفظ���ى ل���ه ز�د �ت�س���اله مب���ن حوله مما �س���اهم فى �حلد من �لن�س���حاب لديه 

وزيادة تفاعله �لجتماعى.

فيم���ا ��س���تهدفت در��س���ة �س���ادق )2003( �لتعرف عل���ى زيادة �ل�س���لوك �لتكيفي 
لالأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لقابلني لتعل���م عن طريق زي���ادة مهارتهم �للغوية، 
و�م���ا عين���ة �لدر��س���ة: �لعين���ة مكونة م���ن )16( طفل مبتو�س���ط عم���ري )9( ومعامل 
ذكاء )51( ومت تق�س���يم �لعينة �إىل جمموعتني جتريبية و�لخري �س���ابطة، وبالن�سبة 
�إىل �أدو�ت �لدر��س���ة: ��س���تخدم يف �لدر��س���ة �أدو�ت برنامج تنمية مهار�ت �للغة )�إعد�د 
�لباحث���ة(. ومقيا����س �س���تانفورد – بيني���ه لل���ذكاء �ل�س���ورة �لر�بعة ومقيا�س �مل�س���توي 
�لجتماعي �لقت�س���ادي لالأ�سرة �مل�س���رية )�إعد�د عبد �لعزيز �ل�سخ�س( وقد �أ�سفرت 
نتائ���ج �لدر��س���ة: �أثبت���ت جدوى �لربنامج يف تنمي���ة �ملهار�ت �للغوية و�لذي �س���اعد يف 

حتقيق قدر كبري من �لتكيف �لجتماعي لهوؤلء �لأطفال. 
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�أم���ا در��س���ة ب���دوي )2003( ��س���تهدفت �لتع���رف عل���ى فعالية �لعالج �ل�س���لوكي 
لبع�س ��سطر� بات �لنطق و�أثره على �لعالقات �لجتماعية لدى �لأطفال �ملتخلفني 
وبالن�س���بة �إىل عين���ة �لدر��س���ة: مت �ختي���ار عينة �لدر��س���ة من )12(طف���ل وطفلة ومت 
تق�س���يم عين���ة �لدر��س���ة �إىل جمموعت���ني جتريبية و�س���ابطة، وحتت���وي كل جمموعة 
عل���ى )6(�أطف���ال ذك���ور و�إن���اث ل يق���ل عمره���م عن)6( �س���نو�ت، و�أم���ا �أدو�ت �لدر��س���ة 
:��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا����س �لنط���ق �مل�س���ور، ومقيا����س �س���تانفورد بيني���ة لل���ذكاء، 
و�لربنام���ج �لتدريبي، و��س���تخدمت فنيات �ملدخل �ل�س���لوكي و�حل�س���ي مث���ل �لتعميم، 
�لتعزي���ز، لع���ب �ل���دور و�لنمذجة و�لتمييز �ل�س���معي و�لب�س���ري، وقد �أ�س���فرت �لنتائج 
�لدر��س���ة ع���ن وج���ود ف���روق ذ�ت دللة ب���ني �ملجموعة �لتجريبية و�ل�س���ابطة ل�س���الح 

�ملجموعة �لتجريبية يف م�ستوى �لنطق و�لعالقات �لجتماعية.

��س���تهدفت در��س���ة لوي����س وبي�س���وب Laws and Bishop (2004) �لتعرف 
عل���ى �أث���ر ��س���طر�بات �للغ���ة عل���ى جان���ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى ل���دى جمموعة من 
�لطفال من ذوى متالزمة دون ومقارنة ذلك �لثر مع جمموعة من ذوى متالزمة 
وليام���ز، وق���د كانت عينة �لدر��س���ة هى )24( طفاًل يعانون م���ن متالزمة دون، و)19( 
طفاًل يعانون من متالزمة وليامزمبتو�س���ط عمرى )9- 12( �س���نة، وقد ��س���تخدمت 
فى �لدر��سة �دو�ت مقيا�س ��سطر�ب �للغة ومقيا�س �لتفاعالت �لجتماعية، وك�سفت 
نتائج �لدر��س���ة عن تدنى م�س���توى �لتفاعالت �لجتماعية لدة �لطفال عموما �س���و�ء 
م���ن متالزم���ة وليام���ز، �أو متالزمة د�ون نتجة �س���عف و��س���طر�ب �للغ���ة عندهم مما 
نت���ج عنه �نعكا�س���ا �س���لبيا عل���ى �د�ئهم �لجتماعى بالن�س���حاب، وقد ��س���ارت �لدر��س���ة 
�إىل �ن �لطف���ال م���ن ذوى متالزم���ة وليام���ز يعانون من م�س���كالت لغ���ة و�قعية �كرث 
من غريهم بالإ�س���افة �إىل م�س���كالت فى �لتفاعل �لجتماعى مع حميطهم و�أو�س���ت 

بتكثيف �لرب�مج �لعالجية و�لتدريبية لهم.

و��س���تهدفت در��س���ة عب���د �ملح�س���ن )2007( �لتع���رف فاعلي���ة برنام���ج لتنمي���ة 
مه���ار�ت �لتو��س���ل �للفظ���ي كو�س���يلة لتح�س���ني �ل�س���لوك �لتكيفى لفئ���ة �لأطفال ذوي 
�لإعاقة �لفكرية �لقابلني �لتعلم و�مللتحقني مبد�ر�س �لرتبية �لفكرية بال�سماعلية، 
وترت�وح �أعمارهم ما بني )6-9( �سنة، ون�سبة ذكائهم ما بني )50-70(، ومت تق�سيمهم 
�إىل جمموعت���ني مت�س���اويتني �حديهما جتريبي���ة )8( �أطفال، و�لأخرى �س���ابطة )8( 
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�أطف���ال ومت جتني����س �لعين���ة م���ن حي���ث �ل���ذكاء و�لعم���ر �لعقل���ي ومتغ���ري�ت �لبح���ث، 
و��ستعملت �أدو�ت: �ختبار �ستانفورد بنيه للذكاء )�ل�سورة �لر�بعة(، مقيا�س �لتو��سل 
�للفظ���ي )�إع���د�د �لباحثة(، مقيا�س �ل�س���لوك �لتكيفى )فانيالن���د(، �لربنامج �ملقرتح 
)�إعد�د �لباحثة(، �لنتائج تو�سلت �لباحثة �إىل حت�سن يف �ل�سلوك �لتكيفى للمجموعة 
�لتجريبي���ة م���ع �نخفا����س يف �ل�س���لوك �لن�س���حابى عنده���م وذل���ك ن���اجت عن حت�س���ن 

�لتو��سل �للفظي عندهم.

 Graham, and Scudder و�س���كوتر   جره���ام  در��س���ة  ��س���تهدفت  بينم���ا 
(2007) هدف���ت �لدر��س���ة �إىل معرفة �ثر �لتفاعل ب���ني �لو�لدين و�أطفالهما �لتو�ئم 
ممن يعانون من ��سطر�ب فى لغتهم و�أثر ذلك على زيادة �لتفاعل �لجتماعى لديهم 
وق���د تكون���ت �لعينة م���ن تو�ءم يعنى م���ن متالزم���ة دون وتو�ءم يعانى من ��س���طر�ب 
منائى عادى وعمر �لعينة )7( �س���نو�ت، وقد ��س���تعملت �لدر��س���ة �دو�ت جمموعة من 
�سر�ئط �لفيديو لت�سجيل �سلوك �لعينة عليها وجمموعة من �لرموز لزيادة �لتفاعل 
ب���ني �لأم و�أبنه���ا، برنام���ج تدريبى خلف�س ��س���طر�ب �للغة، �أما �لنتائج �لتى تو�س���لت 
لها �لدر��س���ة فهى �ن هناك �ختالف فى تطور خطاب �لبناء تبعا خلطاب �لو�لدين، 
�نعك����س زي���ادة �لتفاعل ب���ني �لو�لدي���ن و�لبناء على �س���لوك �لتو�ء فى زي���ادة �لتفاعل 
�لجتماع���ى لديه���م، �أو�س���ت �لدر��س���ة بتح�س���ني خط���اب �للغ���ة لالبناء ملا ل���ه من �ثر 

و��سح فى حت�سن �لأد�ء �لجتماعى لهولء �لطفال.

��س���تهدفت ه���وجن و�آخ���رون Huang et al (2007) معرف���ة �ث���ر تفاعل �لم 
م���ع طفله���ا من ذوى متالزمة دون و�لذى يعانى من م�س���كالت عامة فى �للغة �س���و�ء 
تعبريي���ة، �أو نطقي���ة، وكانت �لعينة عبارة عن )16( طفاًل يابنًيا تر�وح عمرهم مابني 
)5-6( �س���نو�ت، بال�س���افة �إىل )16( طف���اًل تايو�نًي���ا تر�وحت �عماره���م مابني )5-4( 
�س���نو�ت جميعهم من ذوى متالزمة دون ويعانون من ��س���طر�ب فى لغتهم بال�سافة 
منعك�س���ة على �س���لوكهم �لتفاعلى، وقد ��ستخدمت �لدر��س���ة �دو�ت برنامج موجه �إىل 
�لمهات بهدف حت�سني لغة �لبناء �لتعبريية، �أو �لنطقية، وقد ك�سفت نتائج �لدر��سة 
عن حت�س���ن لغة �لطفال كذلك زيادة �لتفاعل بني �لمهات و�بنائهن وكذلك حت�س���ن 
�س���لوك �لطفال و�نخف�س �مل�س���كالت �ل�سلوكية لديهم، هذ� وقد لوحظ حت�سن �لد�ء 

�لتعبريى �كرث من �للغة �ملنطوقة. 
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يف ح���ني ��س���تهدفت در��س���ة رم�س���ان )2008(  �لتع���رف عل���ى فعالي���ة �لربنامج 
عين���ة  �ختي���ار  ومت  �لنط���ق،  ��س���طر�بات  خف����س  يف  �لدم���ج  با�س���تخد�م  �لتدريب���ي 
�لدر��س���ة م���ن )12( طف���اًل م���ن �لأطفال �لذك���ور ذوي �لإعاق���ة �لفكرية، وينق�س���مون 
�إىل جمموعت���ني جتريبيت���ني، �ملجموع���ة �لأوىل حتت���وى عل���ى)6( �أطف���ال ملحق���ني 
بالف�س���ول �مللحق���ة باملد�ر�س �لعادي���ة )جمموعة �لدمج(، و�لثانية ت�س���مل )6( �أطفال 
مقيمني �إقامة د�ئمة بالق�س���م �لد�خلي مبدر�سة �لرتبية �لفكرية )جمموعة �لعزل(، 
و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا�س �لنطق �مل�س���ور بالكمبيوتر، ومقيا�س �س���تانفورد بينية 
لل���ذكاء، ومقيا����س �ل�س���لوك �لتو�فق���ي، و�لربنامج �لتدريبي، و�أ�س���فرت �لدر��س���ة عن 
وج���ود ف���روق د�لة ب���ني جمموعة �لدم���ج �لأوىل وجمموعة �لعزل، ل�س���الح �ملجموعة 

�لأوىل يف درجة �لنطق،مما نتج عنه زيادة �لتح�سن يف �ل�سلوك �لتو�فقي لديهم.

�أما در��س���ة �إبر�هيم �أبو زيد )2010( ��س���تهدفت فعالية �لعالج بالعب و�لإر�ساد 
�لأ�س���رى يف خف�س حدة بع�س ��س���طر�بات �لنطق و�أثره على �لتفاعالت �لجتماعية 
لالأطف���ال �ملتخلف���ني عقلي���ا، تكونت �لعين���ة من �أربع���ة جمموعات، جمموع���ة �لعالج 
باللع���ب، جمموع���ة �لإر�س���اد �لأ�س���رى، جمموع���ة �لع���الج باللعب و�لإر�س���اد �لأ�س���رى 
�ملجموعة �ل�سابطة، وكل من �ملجموعات تتكون من )4( �أطفال ترت�وح �أعمارهم ما بني           
)9- 12( �سنة ومعامل �لذكاء من )50 – 70(، وكانت �أدو�ت �لدر��سة: مقيا�س ��سطر�بات 
�لنط���ق �إعد�د �لباحث، مقيا����س �لتفاعالت �لجتماعية �إعد�د �لباحث،��س���تمارة جمع 
�لبيان���ات، و�م���ا �لنتائ���ج �أو�س���حت نتائ���ج �لدر��س���ة: وجود ف���روق د�لة يف ��س���طر�بات 
�لنط���ق و�لتفاع���الت �لجتماعية ل�س���الح �ملجموعات �لتجريبي���ة يف �لقيا�س �لبعدى، 
ع���دم وجود ف���روق د�لة يف ��س���طر�ب �لنط���ق و�لتفاعالت �لجتماعية ب���ني �ملجموعة 
�لتجريبية �لأوىل )�لعالج باللعب( و�لثانية )�لإر�س���اد �لأ�س���رى(، بينما توجد فروق 
بني �ملجموعتني و�ملجموعة �لتجريبية �لثالثة )�لعالج باللعب و�لإر�س���اد �لأ�س���رى(.

��س���تهدفت در��سة خطاب )2011( معرفة �ثر ��سطر�بات �لنطق على �لأطفال 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لقابلني لتعلم و�ثر ذلك يف خف����س �لقلق �لجتماعي لديهم، 
و�ما �لعينة : وتكونت �لعينة من )24( طفاًل من ذوي �لإعاقات �لفكرية �خلفيفة من 
�لذكور تر�وحت �أعمارهم من )8-14( مبتو�س���ط قدره )8(، وتر�وحت معامل �لذكاء 
بني )56-69( مبتو�س���ط قدره )56( مت تق�س���يمهم �إىل جمموعتان �أحد�هما جتريبية 
و�لأخرى �سابطة تكونت كل و�حدة من )12( طفاًل ذي �إعاقة فكرية، و�أما �لأدو�ت: فقد 
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��ستخدم يف �لدر��سة �أدو�ت مقيا�س تقييم �لنطق لالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية )�إعد�د 
�لباحث( و��ستمارة مالحظة ��سطر�ب �لنطق لالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية )�إعد�د 
�لباحث( ومقيا�س �ستانفورد بينيه للذكاء ومقيا�س �لقلق �لجتماعي )�إعد�د �لباحث( 
بالإ�سافة �إىل �لربنامج �لتدريبي )�إعد�د �لباحث(، وقد �أكدت �لنتائج على �حلد من 
�لقل���ق �لجتماع���ي ل���دى ه���ولء �لأطف���ال نتيجة خف�س ��س���طر�بات �لنط���ق لديهم.

تعقيب على الدرا�سة ال�سابقة :
بع���د �لعر����س �ل�س���ابق للدر��س���ات �لت���ي تناولت ��س���طر�بات �لنط���ق و�لرب�مج 
�لعالجي���ة و�أث���ر ذل���ك على خف�س �ل�س���لوك �لن�س���حابى ل���دى �لطف���ال ذوي �لإعاقة 

�لفكرية نالحظ ما يلي:

اأول: من حيث الهدف:
�لهدف �ل�سا�س���ى من هذه �لدر��سات و�لبحوث �ل�سابقة و�خلا�سة بهذ� �ملحور 
ه���و تن���اول ��س���طر�بات �لنطق ل���دى �لطفل ذي �لإعاق���ة �لفكرية وما ينت���ج عنها من 
�مل�س���كالت �ل�س���لوكية و�لتفاع���الت �لجتماعي���ة وبخا�س���ة �ل�س���لوك �لن�س���حابي و�ن 
�ختلفت �لفنيات و�لطرق يف �لعالج ولكن �لهدف كان موحد� وهو �حلد من �ل�سلوك 
 Berry and Marshall لن�س���حابي لدى هوؤلء �لأطفال، فدر��س���ة بريل ومار�س���ل�
هدف���ت �إىل زي���ادة �لتفاعالت �لجتماعية من خالل زيادة �لتو��س���ل �للفظي ودر��س���ة 
مارى و رو�س  Mary and Roseفقد �أظهرت �ثر حت�سن �لنطق على زيادة �لتفاعل 
 Janis and و�لتو��س���ل ل���دى ذي �لإعاق���ة �لفكرية ومثلها و در��س���ة جان�س و�س���ريى
Shisy و در��سة د�د و�آخرين Dodder et al. و�أما در��سة �خل�سرمي فبالإ�سافة �إىل 
�س���عيها �إىل معاجلة ��س���طر�ب �لنطق و�أثره على �ل�س���لوك �لتكيفى �س���عت �إىل تدعيم 
مفه���وم �ل���ذ�ت لدى �لطف���ل ذي �لإعاق���ة �لفكرية و�أما در��س���ة جورجيفا وت�س���لوكوفا 
ف�س���عت �إىل حتديد �لأ�س���باب ل�س���لوك �لن�س���حابي لدى ذي �لإعاقة �لفكرية وبخا�سة 
��س���طر�بات �لنط���ق، و�أم���ا در��س���ة ملياء جمي���ل فقد هدف���ت �إىل �إظه���ار فاعلية �لعالج 
 Graham ل�س���لوكي و�أث���ره عل���ى ��س���طر�بات �لنط���ق و�أما در��س���ة جره���ام و�س���كوتر�
and Scudder فهدف���ت �إىل زيادة �لتفاعل ب���ني �لأمهات و�أطفالهن كبد�ية لتعديل 
�ل�س���لوك و�أم���ا در��س���ة ر�أف���ت خطاب ف���كان �لهدف منها ه���و عالج ��س���طر�بات �لنطق 
كم�س���بب �لقل���ق �لجتماع���ي، وه���دف �لبح���ث �حل���ايل ه���و ع���الج ��س���طر�بات �لنطق 
م�ستهدفتا بذلك �حلد من �حدى �ل�سلوكيات �لالتو�فقية وهو �ل�سلوك �لن�سحابى.
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ثانًيا: العينة:
فق���د تنوع���ت �لعينات من حي���ث �جلن�س و�لعم���ر ونوع �لعينة، وحج���م �لعينة، 
فهناك در��سات تناولت �لعينة من حيث نوع �جلن�س فبعدها �خذ �لعينة من �جلن�سني 
مث���ل در��س���ة �إبر�هيم �أبو زيد، ودر��س���ات تناول���ت �لعينة من جن�س و�ح���د وهو �لذكور 
فقط مثل در��س���ة خالد رم�س���ان، بالإ�س���افة بع�س �لدر��س���ات كان���ت تناولت �لأطفال 
و�أمهاته���م مث���ل در��س���ة ه���وجن و�آخ���رون Huang et al. ، وق���د ��س���تفادت �لباحثة يف 
�لبح���ث �حلايل من ذلك يف تخ�س���ي�س بع�س �جلل�س���ات لالأطف���ال و�أمهاتهم من �أجل 
�إمت���ام �لفائ���دة يف �ملدر�س���ة و�ملن���زل، �أم���ا من حيث �لعم���ر و�ن كان هناك تباين و��س���ح 
ف���ى �عم���ار �لعين���ات ف���اأن �أغل���ب �لدر��س���ات تناول���ت مرحل���ة �لطفول���ة �ملتاأخ���رة مث���ل 
در��س���ة ر�أفت خطاب )8-14( ودر��س���ة �إبر�هيم �أبو زيد )9-12( ودر��س���ة لوز و بي�س���وب 
Laws and Bishop )9-12(، وف���ى �ملقاب���ل هن���اك در��س���ة تناولت �ل�س���طر�ب من 
حيث مرحلة �لطفولة �ملبكرة من قبل دخول �ملدر�س���ة بو�س���فه �ف�س���ل �لوقات لعالج 
��س���طر�ب �لنطق مثل در��س���ة بريي ومار�س���ل- Berry, Marshall )3-6( و در��س���ة 
د�د و�آخرين- Dodd, et al  )3-6( بينما هناك در��س���ات ��س���تمرت لوقت طويل مثل 
در��س���ة م���ارى و رو����س Mary and Rose و�ن كان ه���ذ� �لتباي���ن ف���ى �لعمر ملن �كرب 
�لدلئ���ل على �نت�س���ار �مل�س���كلة فى مر�حل عمري���ة خمتلفة، �أما �لبح���ث �حلايل فعمر 
�لعين���ة ه���و )6-9(، �أما من حيث نوع �لعينة فاإن �أغلب �لدر��س���ات تناولت ��س���طر�بات 
�لنطق و�نت�س���ارها وهذ� بدوره يحدد �أهمية حتديد ن�س���بة ��س���طر�بات �لنطق ملعرفة 
ا يوؤدي �إىل قلة �لتفاعل �لجتماعي و�ىل �ل�سلوك �لن�سحابي  حجم �مل�سكلة وهذ� �أي�سً
و�ن كان ظه���ر �لتباي���ن و��س���حا يف در��س���ات تناولت �أطف���ال متالزمة د�ون در��س���ة د�د 
و�آخري���ن- Dodd, et al، �أو م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لعاديني مثل در��س���ة مارى 
و رو����س Mary and Rose ودر��س���ة تناول���ت ذوى متالزم���ة ��س���ربجر وه���ى در��س���ة 
�وزجفان هل�س و �خرون  Ozguven, et al. �ما من حيث م�ستوى �لذكاء و�لإعاقة 
فمعظم �لدر��سات تناولت فئة ذي �لإعاقة �لفكرية �لقابل لتعلم و�ن كانت هناك بعد 
�لدر��س���ات تناولت فئة ذي �لإعاقة ذو م�س���توى �لعاقة �ل�س���ديدة و �ملتو�سطة كدر��سة 
روم�س���كى و�خ���رون Romski, et al، و�م���ا م���ن حي���ث حج���م �لعين���ة فبا�س���تعر��س 
�لدر��س���ات �ل�س���ابقة جند تباين فى حجم �لعينة مابني ذ�ت �حلجم �ملتو�س���ط در��س���ة 
د�د و�آخري���ن Dodd, et al. حي���ث كان حجم �لعينة 30 طفاًل ونزول �إىل حجم عينة 
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عادية وو�س���ال �إىل عينة �س���غرية قد تقت�سر على طفاًل و�حد كدر��سة �وزجفان هل�س 
و�آخ���رون Ozguven, et al. ، �م���ا �لبحث �حلايل فالعينة فيها ف�س���وف تتحدد بفئة 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لقابل���ني للتعل���م مبتو�س���ط ذكاء )50-70( وي���رت�وح عمره���م 

�لزمنى ما بني )6-9( م�ستملة على �لذكور و�لناث.

ثالًثا: من حيث الأدوات امل�ستخدمة:
�لتفاع���الت  لقيا����س  �س���يكومرتية  مقايي����س  ��س���تخدمت  �لدر��س���ات  �أغل���ب 
�أو  �لنط���ق،  ��س���طر�ب  ومقيا����س  �لن�س���حابى،  �ل�س���لوك  ومقيا����س  �لجتماعي���ة، 
��س���طر�ب �للغ���ة و�لنط���ق مثل در��س���ة �إميان �س���ادق ودر��س���ة ملياء جميل ودر��س���ة لوز 
وبي�س���وب Laws, Bishop و در��س���ة عفاف عبد �ملح�س���ن و در��س���ة جرهام و�س���كوتر          
Graham, Scudder، �أم���ا يف �لبح���ث �حل���ايل ف�س���وف ي�س���تخدم �لباح���ث مقيا����س 
لل�س���لوك �لن�س���حابى ومقيا����س ل�س���طر�بات �لنط���ق ومقيا����س يف �ل���ذكاء “لبني���ه” 

ومقيا�س �مل�ستوى �لقت�سادي و�لجتماعي. 

رابًعا: من حيث املنهج امل�ستخدم:
م���ن خ���الل �لعر����س �ل�س���ابق ُيالح���ظ �أن �أغل���ب �لدر��س���ات ��س���تخدمت �ملنهج 
�لتجريب���ي م���ع �لتباي���ن يف �لفني���ات �لتي مت �لعتم���اد عليها فهناك در��س���ات �عتمدت 
على �لدمج كطريقة عالجية مثل در��س���ة �س���حر �خل�س���رمي و در��س���ة خالد رم�س���ان 
ودر��س���ة ب�س���تيلى Piscitelli وهناك يعد �لدر��س���ات �عتمدت على �لتفاعل بني �لباء 
و�لبن���اء كطري���ة للعالج مثل در��س���ة هوجن و�خرون  et al Huangو در��س���ة جرهام 
و�سكوترGraham, Scudder و وهناك در��سة �عتمدت على �لعالج �ل�سلوكى در��سة 
ملي���اء جميل وهناك در��س���ات �عتم���دت على نظام �ملقارنة ب���ني جمموعات خمتلفة من 
�لتوحديني وذوي �لإعاقة �لفكرية مثل در��س���ة كو Coe، �أو مقارنة بني متالزمتني 
مثل در��س���ة لوز و بي�س���وب Laws, Bishop، �ما �لبحث �حلايل ف�ست�ستخدم برنامج 
تدريبى خلف�س من ��سطر�بات �لنطق وذلك بغر�س �حلدج من �ل�سلوك �لن�سحابى.

ا: من حيث النتائج: خام�سً
تباينت نتائج �لرب�مج �مل�س���تخدمة يف �لدر��سات �ل�سابقة لكنها �أظهرت جميعا 
�أن �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لذين مت تطبيق �لرب�مج عليهم قد حققو� تقدما 
ملحوظ���ا يف �كت�س���اب كثري من �ملهار�ت �لجتماعية ومت تعديل �ل�س���لوك �لن�س���حابى 
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لديه���م وم���ن هذه �لدر��س���ات على �س���بيل �ملث���ال ل �حل�سردر��س���ة ر�أف���ت خطاب حيث 
�أك���دت �لنتائ���ج عل���ى �حل���د من �لقل���ق �لجتماعي ودر��س���ة عف���اف عبد �ملح�س���ن حيث 
تو�سلت �لباحثة �إىل حت�سن يف �ل�سلوك �لتكيفى للمجموعة �لتجريبية مع �نخفا�س 
 Georgian، Cholakova -يف �ل�س���لوك �لن�سحابى و در��سة جورجيفا و ت�سلوكوفا
وكذلك در��سة جان�س و�سريى Janis, Shisy و�لتى تو�سلت �إىل نتائج مفادها زيادة 
�لتو��س���ل �لجتماع���ى و�لتفاع���ل لدى �لطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية نتيجة حت�س���ن 

�لنطق عندهم. 

فرو�ص البحث:
توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درج���ات �لقيا�س �لقبلي 1 ))

و�لبعدي يف ��سطر�بات �لنطق و�أبعاده لدى �ملجموعة �لتجريبية.
توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات �لقيا�س �لبعدي 1 ))

يف ��س���طر�بات �لنطق و�أبعاده لدى كال م���ن �ملجموعة �لتجريبية و �ملجموعة 
�ل�سابطة.

ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموعة 1 ))
�لتجريبية يف ��سطر�بات �لنطق و�أبعاده يف كل من �لقيا�س �لبعدي بعد �نتهاء 

�لربنامج مبا�سرة و�لقيا�س �لتتبعي.
توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درج���ات �لقيا�س �لقبلي 1 ))

و�لبعدي يف �ل�سلوك �لن�سحابي و�أبعاده لدى �ملجموعة �لتجريبية.
توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات �لقيا�س �لبعدي 1 ))

يف �ل�س���لوك �لن�سحابي و�أبعاده لدى كال من �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة 
�ل�سابطة.

ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموعة 1 ))
�لتجريبي���ة يف �ل�س���لوك �لن�س���حابي و�أبع���اده يف كل م���ن �لقيا����س �لبع���دي بعد 

�نتهاء �لربنامج مبا�سرة و�لقيا�س �لتتبعي.

منهج البحث:
�لأطف���ال  م���ن  لتدري���ب عين���ة  برنام���ج  �إج���ر�ء  عل���ى  �حل���ايل  �لبح���ث  تق���وم 
�لنط���ق                                           ��س���طر�بات  بع����س  خف����س  عل���ى  لتعل���م  �لقابل���ني  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي 
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)�لإب���د�ل - �حل���ذف( به���دف �حل���د م���ن �ل�س���لوك �لن�س���حابي لديه���م و قد ��س���تخدم 
�لباحث �ملنهج �سبه �لتجريبي حيث قام �لباحث بتق�سيم عينة �لدر��سة �إىل جمموعتني 
)جتريبية، و�سابطة( متكافئتني يف �لعمر �لزمني ومعامل �لذكاء ودرجة ��سطر�بات 
�لنطق ودرجة �ل�س���لوك �لن�سحابي، و�مل�ستوى �لقت�س���ادي و�لجتماعي، قبل تطبيق 
�لربنامج، حيث ي�س���ارك �أطفال �ملجموعة �لتجريبية يف جل�س���ات �لربنامج �لتدريبي، 

بينما �أطفال �ملجموعة �ل�سابطة تتلقى �لربنامج �ليومي يف �ملدر�سة. 

عينة البحث:

 العينة الإ�ستطالعية: تكونت �لعينة �ل�ستطالعية من )30( من �لأطفال ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة �لقابلني لتعلم ممن يعانون من �ل�س���لوك �لن�س���حابي من مدر�س���ة 
�لرتبية �لفكرية ببنها مبحافظة �لقليوبية، حيث تر�وحت �أعمارهم بني )6-9( عام، 

وترت�وح ن�سبة ذكائهم مابني )50- 70( درجه.

العينة الأ�سا�س�ية: تكونت من )12( طفاًل ذي �إعاقة فكرية، ترت�وح �أعمارهم 
ما بني )6 - 9( �س���نو�ت مبتو�س���ط عمري قدره )7.56( عاًما، و�نحر�ف معياري قدره 

)1.20(

تكافوؤ جمموعتي الدرا�سة:
)- العمر الزمنى والذكاء:

جدول )1(
تكافوؤ املجموعة التجريبية وال�سابطة فى العمر الزمنى والذكاء

 �نحر�فمتو�سطن�ملجموعة�لبعاد
معيارى

 متو�سط
�لرتب

 جمموع
 م�ستوىUWZ�لرتب

�لدللة

 �لعمر
�لزمنى

67.33331.211066.6740.00�لتجريبية
 غري17.00038.000-0.161

د�له 67.66671.211066.3338.00�ل�سابطة

�لذكاء

664.33335.785046.0036.00�لتجريبية
 غري15.00036.000-0.621

د�له 664.00005.865157.0042.00�ل�سابطة
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وبالنظ���ر يف ج���دول)1( يت�س���ح �أن���ه ل توج���د ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية قبل 
تطبيق �لربنامج بني �ملجموعتني )�لتجريبية و�ل�سابطة( يف �لعمر �لزمني و�لذكاء.

)- ا�سطرابات النطق:

جدول )2(
تكافوؤ املجموعة التجريبية وال�سابطة فى العمر الزمنى والذكاء يف ا�سطرابات النطق

 �نحر�فمتو�سطن�ملجموعة�لبعاد
معيارى

 متو�سط
�لرتب

 جمموع
 م�ستوىUWZ�لرتب

�لدللة

 �إبد�ل
�حلروف

6127.05.656.1737.00�لتجريبية
 غري16.00037.000-0.326

د�له 6128.166.176.8341.00�ل�سابطة

 �إبد�ل
�لكلمات

655.333.206.2537.50�لتجريبية
 غري16.50037.500-0.243

د�له 6561.786.7540.50�ل�سابطة

�حلذف

656.162.716.5839.50�لتجريبية
 غري17.50038.500-0.082

د�له 656.51.376.4238.50�ل�سابطة

 �لدرجة
�لكلية

6238.55.486.0036.00�لتجريبية
 غري15.00036.000-0.483

د�له 6240.666.157.0042.00�ل�سابطة

وبالنظ���ر يف ج���دول)2( يت�س���ح �أن���ه ل توج���د ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية قبل 
تطبيق �لربنامج بني �ملجموعتني )�لتجريبية و�ل�س���ابطة( يف ��س���طر�ب �لنطق مما 
ي���دل عل���ى تكافوؤ بني �ملجموعت���ني يف �ملتغري�ت �مل�س���ار �إليها، ومما يدل �أي�س���ا على �أن 
�أي ف���روق تظه���ر ب���ني �ملجموع���ات يف درجات ��س���طر�بات �لنط���ق ميك���ن �إرجاعها �إىل 

�لربنامج �لتدريبي �لذي يتم تطبيقه على �ملجموعة �لتجريبية.
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)- الن�سحاب الجتماعى:
جدول )3(

تكافوؤ املجموعة التجريبية وال�سابطة فى العمر الزمنى والذكاء يف الن�سحاب الجتماعى

 �نحر�فمتو�سطن�ملجموعة�لبعاد
معيارى

 متو�سط
�لرتب

 جمموع
 م�ستوىUWZ�لرتب

�لدللة

 �خلجل
 �لنطو�ء

615.661.037.0042.00�لتجريبية
 غري15360.489

د�له 615.331.866.0036.00�ل�سابطة

 �لعزلة
 �لجتماعية

 �خلجل

618.661.216.7540.50�لتجريبية
 غري16.537.50.249

د�له 618.51.376.2537.50�ل�سابطة

 �لنطو�ء
628.161.476.5839.50�لتجريبية

 غري17.538.50.082
د�له 6281.896.4238.50�ل�سابطة

 �لدرجة
�لكلية

662.52.256.8341.00�لتجريبية
 غري16370.327

د�له 661.833.376.1737.00�ل�سابطة

بالنظ���ر ف���ئ جدول )3( يت�س���ح �أن���ه ل توجد ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية قبل 
تطبيق �لربنامج بني �ملجموعتني )�لتجريبية و�ل�س���ابطة( يف �ل�س���لوك �لن�س���حابي 
مما يدل على تكافوؤ بني �ملجموعتني يف �ملتغري�ت �مل�س���ار �إليها، ومما يدل �أي�س���ا على 
�أن �أي فروق تظهر بني �ملجموعات يف درجات �ل�س���لوك �لن�س���حابي ميكن �إرجاعها �إىل 

�لربنامج �لتدريبي �لذي يتم تطبيقه على �ملجموعة �لتجريبية.

اأدوات البحث:
مقيا�س �ستانفورد بينيه للذكاء 	ال�سورة الرابعةأ:

وق���د كان مطبًق���ا ب�س���ورة فعلي���ة عل���ى �لأطفال من قبل �لخ�س���ائى �لنف�س���ي 
باملدر�سة ومت �خذ بيانات �لأطفال مو�سع �لدر��سة من �سجالت �ملدر�سة.

مقيا����س �س���تانفورد بيني���ه �أعده �لعامل���ان �لفرن�س���يان بينيه �س���يمون، ثم قامت 
جامع���ة �س���تانفورد �لأمريكي���ة بنق���ل �ملقيا����س �إىل �لبيئ���ة �لأمريكية، ومن هنا �أ�س���تق 

�ملقيا�س �أ�سمه �جلديد �لذي جمع بني ��سم �جلامعة و��سم موؤلفه �لأ�سلي.
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 وهو مقيا�س فردى، �أي ل ي�س���تطيع �أخ�س���ائي و�حد �أن يطبقه يف نف�س �لوقت 
�إل عل���ى مفحو�س و�ح���د. و�ختبار�ت �ملقيا�س جممعة يف م�س���تويات عمرية متتد من 
�ل�س���نتني �إىل �لر��س���د �ملتف���وق، بع�س���ها عمل���ي و�لآخ���ر لفظ���ي، وقد ق���ام لوي�س كامل 
مليك���ه باإخ���ر�ج �ل�س���ورة �لر�بع���ة من �ملقيا�س ع���ام 1998 بعد �ل�س���تفادة من �خلرب�ت 
�ل�سابقة و�أر�ء �لعلماء يف هذ� �ملجال، و�ن�سجام وحد�ت �ملقيا�س مع �ملجتمعات �لعربية 
ب�س���فة عامة، وهذه �ل�س���ورة هي �ملعم���ول بها حالًيا يف �لوح���د�ت و�ملر�كز �لتي تعتمد 

على ن�سبة �لذكاء. 

- و�سف ال�سورة الرابعة للمقيا�س:
 ح���دد كل م���ن ثور�ندي���ك وهاج���ن و�س���اتلر �أربع���ة جم���الت لقيا����س �لق���درة 
�ملعرفي���ة، وه���ى �ل�س���تدلل �للفظي، �ل�س���تدلل �لكمي، �ل�س���تدلل �ملجرد �لب�س���ري 
و�لذ�ك���رة ق�س���رية �ملدى ولكنهم قررو� �أي�س���ا �س���رورة �حل�س���ول على درج���ة مركبة، 
�أو كلي���ة متث���ل �لعامل �لعام، �أو �لقدرة �ل�س���تدللية �لعامة ومت ح�س���اب �س���دق وثبات 

�ملقيا�س كما يلي: 

مقيا�س ا�سطرابات النطق امل�سور الناطق بالكمبيوتر لالأطفال ذوي الإعاقة الفكرية 
	اإعداد الباحثةأ:

�إع���د�د �ل�س���ورة �لنهائي���ة ملقيا����س ��س���طر�بات �لنط���ق �مل�س���ور لالأطف���ال ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة للو�س���ول �إىل �ل�س���ورة �لنهائي���ة قام���ت �لباحث���ة بتطبي���ق مفرد�ت 
�لقائمة على )30( طفاًل ذي �إعاقة فكرية قابل لتعلم يرت�وح عمرهم �لزمني ما بني 

)6-9( �أعو�م.

اخل�سائ�ص ال�سيكومرتية للمقيا�ص:
	)أ �سدق التحليل العاملي: 

 من خالل �لتحليل �لعاملي للمقيا�س مت معرفة ت�س���بعات �لعو�مل �مل�س���رتكة 
عل���ى �أبع���اد مقيا�س ��س���طر�بات �لنطق �مل�س���ور لالأطفال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية، وقد 

�أ�سفر �لتحليل �لعاملي لأبعاد �ملقيا�س عن ت�سبعها على عامل و�حد. 



املجلد الرابع - العدد )15( اأبريل 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 309 

جدول )4(
�سدق التحليل العاملي ملقيا�س ا�سطرابات النطق امل�سور لالأطفال ذوي الإعاقة الفكرية 

قيم �لت�سبعن�سب �ل�سيوع�أبعاد �ملقيا�سم
0.9020.813�لإبد�ل�حلروف1

�لكلمات2
0.7880.621�لإبد�ل
0.8670.751�حلذف

2.185�جلذر �لكامن

72.818ن�سبة �لتباين

وت�س���تخل�س �لباحث���ة من جدول )4( ت�س���بع �أبع���اد ملقيا�س ��س���طر�بات �لنطق 
�مل�س���ور لالأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة عل���ى عام���ل و�ح���د، وبلغ���ت ن�س���بة �لتباي���ن 
)72.818(، و�جلزر �لكامن )2.185( مما يعنى �أنَّ هذه �لأبعاد �لثالثة �لتي تكون هذ� 
�لعام���ل تع���رب تعبرًي� جيًد� عن عامل و�حد هو ��س���طر�ب �لنطق �لتي و�س���ع �ملقيا�س 

لقيا�سها بالفعل، مما يوؤكد متتع �ملقيا�س بدرجة �سدق مرتفعة.

	)أال�سدق التالزمي 	املرتبط باملحكأ :
 مت ح�ساب معامل �لرتباط بطريقة بري�سون بني درجات �لعينة �أل�ستطالعيه 
عل���ى �ملقيا����س �حلايل ودرجاتهم على مقيا�س جمال حمم���د )2009( كمحك خارجي، 
وكانت قيمة معامل �لرتباط )0.794( وهى قيمة مرتفعة ما يدل على �سدق �ملقيا�س 

�حلايل.

 	)أ �سدق املحتوى من خالل الأبعاد:
للتحق���ق م���ن �لت�س���اق �لد�خل���ي للمقيا�س قام���ت �لباحثة بح�س���اب معامالت 
�لرتب���اط لدرج���ة �ملف���رد�ت و�لدرجة �لكلية للبع���د �لذي تنتمي �إلي���ة �ملفردة، وميكن 

تلخي�س ما مت �لتو�سل �إليه من نتائج من خالل �جلدول )15(:
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جدول )5( 
يو�سح �سدق املحتوى ملقيا�س ا�سطرابات النطق امل�سور لالأطفال 

ذوي الإعاقة الفكرية من خالل الأبعاد 

 معامل�إبد�لم
 معامل�إبد�لم�لرتباط

 معامل�إبد�لم�لرتباط
 معامل�إبد�لم�لرتباط

 معامل�إبد�لم�لرتباط
�لرتباط

0.624**�َس0.62457**َر0.47943**َخ0.54529**َج0.56115**َت1

0.686**�ِس0.66058**ِر0.49944**ِخ0.70530**ِج0.47616**ِت2

0.627**�ُس0.60459**ُر0.60445**ُخ0.53631**ُج0.58617**ُت3

0.552**�َسا0.55260**َر�0.64646**َخا0.63632**َجا0.58118**َتا4

0.604**�ِسي0.65061**ِري0.57747**ِخي0.58733**جى0.60419**ِتي5

0.559**�ُسو0.66062**ُرو0.56548**ُخو0.63634**جو0.63620**ُتو6

0.561**�أ�ْس0.51963**�أْر0.48049**�أْخ0.41535*�أج0.58621**�أْت7

0.656**�َس0.60964**َل0.65350**َغ0.62036**َك0.63622**َد8

0.510**�ِس0.62765**ِل0.56151**ِغ0.53637**ِك0.58623**ِد9

0.423*�ُس0.42366*ُل0.67052**ُغ0.62338**ُك63624. 0**ُد10

0.624**�ًسا0.62467**ل0.51053**َغا0.57139**َكا0.57225**َد�11

0.609**�ِسي0.66068**يل0.62654**ِغي0.62540**ِكي0.62126**ِدي12

0.604**�ُسو0.53969**ُلو0.39055*ُغو0.59341**ُكو0.55427**ُدو13

0.621**�أ�ْس0.62170**�أْل0.63956**�أْغ0.63242**�أْك0.47428**�أد14



املجلد الرابع - العدد )15( اأبريل 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 311 

جدول )6(
معامالت الرتباط بني كل مفردة من مفردات اختبار ا�سطراب نطق احلروف يف �سياق الكلمات 

لالأطفال ذوي الإعاقة الفكرية والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اإليه لالختبار.

�لبد�لم�لبد�لم�لبد�لم�لبد�لم�لبد�لم

71**0.53577*0.44483**0.59989**0.48495**0.468

72**0.47178**0.53584**0.51690**0.57996*0.423

73**0.64679**0.58985**0.53591**0.53597**0.484

74**0.59980**0.49986*0.44492*0.42398*0.404

75**0.61281**0.62887**0.53593*0.42399**0.556

76**0.58982**0.61288**0.51694**0.535100**0.628

�حلذفم�حلذفم�حلذفم�حلذفم�حلذفم

101*0.432107**0.595113**0.565119**0.673125*364.

102**0.6211080.494114**0.579120**0.571126**0.710

103**0.626109**0.591115**0.486121**0.599127**0.486

104*0.462110**0.609116*0.457122**0.510128**0.534

105*0.365111**0.610117*0.455123**0.531129**0.566

106*0.455112**0.571118**0.534124**0.500130**0.702

)**( د�ل عند م�ستوى 0.01 )*( د�لة عند م�ستوى 0.5

وبالإط���الع عل���ى ج���دول )6( يت�س���ح �أن مف���رد�ت مقيا����س ��س���طر�بات �لنط���ق 
�مل�س���ور لالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية قد حققت معدلت �ت�ساق موجبة وذ�ت دللة 
�إح�سائية عند م�ستوى )0.01، 0.05( مما يعني متتع �ملقيا�س و�أبعاده ب�سدق متييزي 

قوى.
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ثانيا: ثبات مقيا�س ا�سطرابات النطق امل�سور لالأطفال ذوي الإعاقة الفكرية :- 

	)أ طريقة اإعادة الختبار ملقيا�س ا�سطرابات النطق امل�سور لالأطفال ذوي الإعاقة الفكرية 
 مت ح�س���اب ثبات �ملقيا�س عن طريق �إعادة تطبيقه على عينه �لتقنني بفا�س���ل 
زمني قدره �أ�سبوعني من �لتطبيق �لأول، وح�ساب معامل �لرتباط بطريقة بري�سون 
ب���ني درج���ات �لعينة يف �لتطبيقني �لأول و�لثاين وميكن تلخي�س ما مت �لتو�س���ل �إليه 

من نتائج من خالل جدول )8(:
جدول )7(

يو�سح معامالت الثبات ملقيا�س ا�سطرابات النطق لالأطفال ذوي الإعاقة الفكرية اإعادة الختبار 
معامل �لثبات�أبعاد مقيا�س ��سطر�بات �لنطق

0.724**�لإبد�ل�حلروف

�لكلمات
0.635**�لإبد�ل
0.683**�حلذف

0.867**�لدرجة �لكلية

** د�ل عند م�ستوى 0.01

ويت�س���ح م���ن ج���دول )7( �أن جمي���ع معام���الت �لرتب���اط د�ل���ة عن���د م�س���توى 
)0.01( ** مما يدل على متتع �ملقيا�س و�أبعاده بدرجة ثبات غالية

 	)أ طريقة التجزئة الن�سفية:
قام���ت �لباحث���ة بتطبي���ق مقيا�س ��س���طر�بات �لنط���ق لالأطف���ال ذوي �لإعاقة 
�لفكرية على �لعينة )�ل�ستطالعية( �لتي ��ستملت )30( طفاًل وطفلة، ثم مت ت�سحيح 
�ملقيا�س، ثم جتزئته �إىل ق�سمني، �لق�سم �لأول ��ستمل على �ملفرد�ت �لفردية، و�لثاين 
عل���ى �ملف���رد�ت �لزوجي���ة، وذلك ل���كل طفل على حدة، ثمَّ مت ح�س���اب معام���ل �لرتباط 
بطريق���ة �س���يربمان ب���ر�ون، بني درج���ات �ملفحو�س���ني يف �ملفرد�ت �لفردي���ة، و�ملفرد�ت 
�لزوجية، فكانت قيمة ُمعامل �سيربمان – ومعامل جتمان �لعامة للتجزئة �لن�سفية 
مرتفع���ة، حي���ث ت���دل على �أنَّ �ملقيا�س يتمت���ع بدرجة عالية من �لثب���ات، وبيان ذلك يف 

جدول )8(: 
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جدول )8(
معامالت الثبات بطريقة التجزئة الن�سفية ملقيا�س ا�سطرابات النطق 

لالأطفال ذوي الإعاقة الفكرية ن=30
�أبعاد �ملقيا�س

�سبريمان- بر�ون
معامل �لرتباط بالتجزئة �لن�سفية

جتمان
0.9980.754�لإبد�ل�حلروف
0.9870.758�لإبد�ل�لكلمات

0.9850.758�حلذف
0.9960.770�لكلية

** د�لة عند م�ستوى )0.01(
ويت�س���ح من ج���دول)8( �أن قيم معامالت �لثبات �ملح�س���وبة من معادلة �س���بريمان – 
بر�ون ومعادلة جتمان د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى«0.01«، مما يدل على �أن �ملقيا�س 

يتمتع بدرجة عالية من �لثبات يف قيا�سه ��سطر�بات �لنطق )�لإبد�ل – �حلذف(.

	)أ ثبات مقيا�س ا�س�طرابات النطق لالأطفال ذوي الإعاقة الفكرية بطريقة الت�ساق 
الداخلي بطريقة 	األفا / كرونباخأ:

 وقام���ت »�لباح���ث« بح�س���اب معام���ل �لت�س���اق �لد�خ���ل ملقيا����س ��س���طر�بات �لنط���ق 
لالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية با�س���تخد�م معادلة)�ألفا / كرونباخ( حيث �أنها تعتمد 
عل���ى �لتباين���ات ب���ني درج���ات �لأف���ر�د يف �لعب���ار�ت �خلا�س���ة باملقيا����س كاًل عل���ى حدة، 

وكذلك لكل بعد من �أبعاد �ملقيا�س كل على حدة، وهذ� ما يو�سحه يف جدول)9(:
جدول )9(

يو�سح معامالت ثبات مقيا�س ا�سطرابات النطق لالأطفال ذوي الإعاقة الفكرية 
بطريقة الت�ساق الداخلي )األفا / كرونباخ( ن=30

معامل �لثبات بطريقة�أبعاد مقيا�سم
)α �ألفا-كرونباخ(

0.773�لإبد�ل�حلروف1

0.704�حلذف�لكلمات2
0.729�لإبد�ل

0.742�لكلية
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�أن قي���م معام���الت �لثب���ات �ملح�س���وبة بطريق���ة                ويت�س���ح م���ن ج���دول)9( 
)�ألفا - كرونباخ( تعترب ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى )0.01( ** مما يدل على 

متتع �ملقيا�س بدرجة ثبات جيدة يف قيا�سه للم�سكلة. 

	)أ الت�ساق الداخلي ملقيا�س ا�سطرابات النطق لالأطفال ذوي الإعاقة الفكرية :
قامت �لباحثة بت�س���جيل درجات مفحو�س���ي �لعينة �ل�ستطالعية، وعددهم 
���ا، يف �لدرج���ة �لكلي���ة للقائم���ة، يف مقابل درجات نف�س �ملفحو�س���ني يف  )30( مفحو�سً
كل بعد من �أبعاد �لقائمة على حده، وبعد ذلك قام �لباحث بح�س���اب معامل �رتباط » 
بري�سون » بني درجات �ملفحو�سني يف كل بعد من �لأبعاد على حده بدرجاتهم يف �ملقيا�س 
ككل، ويلخ����س �لباح���ث م���ا تو�س���ل �إليه م���ن نتائج ج���دول )10( على �لنح���و �لتايل :

جدول )10(
م�سفوفة ارتباطات اأبعاد مقيا�س ا�سطرابات النطق لالأطفال ذوي الإعاقة الفكرية 

�لدرجة �لكلية�إبد�ل �لكلماتحذف �لكلمات�إبد�ل �حلروف�أبعاد �ملقيا�س
-�لإبد�ل�حلروف

�لكلمات
-0580.**�حلذف
-0710. **0825.**�لإبد�ل

-0713.**0932. **0750.**�لدرجة �لكلية

 ** د�ل عند م�ستوى دللة )0.01(0

ويت�س���ح من جدول)10( مت ح�س���اب معام���الت �لرتباط بني �أبع���اد �ملقيا�س 
ببع�س���ها �لبع����س من ناحي���ة و�رتباطها بالدرجة �لكلية للمقيا����س من ناحية �أخرى، 
وكانت جميعها د�لة عند م�ستوى دللة )0.01( مما يدل على متتع �ملقيا�س بالت�ساق 

�لد�خلي و�سدقه.
م�ستوى دللة )0.01( مما يدل على متتع �ملقيا�س بالت�ساق �لد�خلي و�سدقه.

و�أخ���رًي�، وبع���د �لتحق���ق م���ن �س���دق وثب���ات مقيا����س ��س���طر�بات �لنط���ق 
لالأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية يف �س���ورته �لنهائية وبناًء عليه �أ�س���بح عدد مفرد�ت 
مقيا����س ��س���طر�بات �لنطق لالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكري���ة هو » 130مفردة، موزعة 

كما يلي :- 
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اأول :�حلروف وي�س���مل )�لإبد�ل( ويت�س���من يف �حلروف �ملتحركة �لفتح – و�ل�س���م – 
و�لك�س���ر – و�ل�س���كون – و�حل���ركات �لطويلة بالألف- و�ل���و�و – و�لياء. وبذلك يكون 

)70( مفردة 

ثاني�ا: �لكلم���ات وت�س���مل )�حل���ذف( ويت�س���من يف بد�ي���ة �لكلم���ة – وو�س���ط �لكلمة – 
ونهاي���ة �لكلم���ة وبذل���ك يك���ون )30( مف���رده و )�لإبد�ل(: ويت�س���من يف بد�ي���ة �لكلمة 

– وو�سط �لكلمة – ونهاية �لكلمة وبذلك يكون )30( مفرده

وبناًء عليه، قام �لباحث باإعد�د مفتاح �لت�س���حيح ملقيا�س ��سطر�بات �لنطق 
لالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية، وبناًء على ذلك، تكون �أعلى درجة كلية يح�سل عليها 
�ملفحو����س يف �ملقيا����س هي » 260 درجة و�أقل درجة ه���ي )130( درجة ومتثل �لدرجات 
�لأعل���ى، م�س���توى مرتف���ع م���ن ��س���طر�بات �لنط���ق بينما متث���ل �لدرجات �ملنخف�س���ة 
م�س���توى منخف�س من ��س���طر�بات �لنطق، حيث �س���اغ �لباحث لكل مفردة �ختيار�ن 
وه���ى )يوج���د- ل يوج���د( وترتي���ب �لدرج���ات )2 – 1( حي���ث تاأخ���ذ �ل�س���تجابة على 
م�س���توى ��س���طر�بات �لنطق مرتفع )2( وتليها �لتي تدل على �أن م�ستوى ��سطر�بات 

�لنطق منخف�س عن �ل�سابقة تاأخذ )1( درجة و�حدة

مقيا�س ال�سلوك الن�سحابي 	اإعداد الباحثةأ.

اإعداد ال�سورة النهائية ملقيا�س الن�سحاب الجتماعي:
للو�س���ول �إىل �ل�س���ورة �لنهائي���ة ق���ام �لباح���ث بتطبي���ق مقيا�س �لن�س���حاب 
�لجتماع���ي عل���ى )30( طفل ذي �إعاقة فكرية قابل للتعلم يرت�وح عمرهم �لزمني ما 

بني )6-9( عاًما.

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س:

اأولً: ح�ساب �سدق املقيا�س: 
 	)أ �سدق التحليل العاملي: 

من خالل �لتحليل �لعاملي للمقيا�س مت معرفة ت�سبعات �لعو�مل �مل�سرتكة 
على �أبعاد مقيا�س �ملهار�ت �لجتماعية وقد �أ�سفر �لتحليل �لعاملي لأبعاد �ملقيا�س عن 

ت�سبعها على عامل و�حد. 
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جدول )11(
�سدق التحليل العاملي ملقيا�س ال�سلوك الن�سحابي ن= 30 

قيم �لت�سبعن�سب �ل�سيوع�أبعاد �ملقيا�سم
0.8780.770�خلجل1
0.7290.531�لنطو�ء2
0.9930.985�لعزلة �لجتماعية3

2.287�جلذر �لكامن
76.222ن�سبة �لتباين

وي�ستخل�س �لباحث من جدول )11( ت�سبع �أبعاد مقيا�س �لن�سحاب �لجتماعي 
على عامل و�حد، وبلغت ن�سبة �لتباين )76.222(، و�جلزر �لكامن )2.287( مما يعنى 
�أنَّ هذه �لأبعاد �لثالثة �لتي تكون هذ� �لعامل تعرب تعبرًي� جيد� عن عامل و�حد هو 
�لن�س���حاب �لجتماعي �لتى و�س���ع �ملقيا�س لقيا�س���ها بالفعل، مما يوؤكد متتع �ملقيا�س 

بدرجة �سدق مرتفعة.
 	)أ �سدق املحتوى من خالل الأبعاد:

للتحق���ق م���ن �لت�س���اق �لد�خل���ي للمقيا����س ق���ام �لباح���ث بح�س���اب معام���الت 
�لرتباط لدرجة �ملفرد�ت و�لدرجة �لكلية للبعد �لذي تنتمي �إلية �ملفردة.

جدول )12(
يو�سح �سدق املحتوى للمفردات مقيا�س الن�سحاب الجتماعي من خالل الأبعاد 

�لعزلة �لجتماعية�لنطو�ء�خلجل
معامل �لرتباطرقم �لعبارةمعامل �لرتباطرقم �لعبارةمعامل �لرتباطرقم �لعبارة

1**0.5307**0.80614**0.515
2**0.7978**0.74315**0.851
3**0.619**0.86216**0.729
4**0.72410**0.75017**0.488
5**0.71811**0.92118*0.456
6**0.78212**0.86219**0.855

13**0.88420**0.563
21**0.851
22**0.855
23**0.685
24**0.515

* د�لة عند 0.05 ** د�لة عند 0.01   
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 	)أ ال�سدق التالزمي 	املرتبط باملحكأ: 
�لعين���ة  درج���ات  ب���ني  بري�س���ون  بطريق���ة  �لرتب���اط  معام���ل  ح�س���اب  مت 
�ل�س���تطالعية عل���ى �ملقيا����س �حل���ايل ودرجاته���م عل���ى مقيا����س �ل�س���و�ح �لن�س���حاب 
�لجتماع���ي )0.721( كمح���ك خارجي، وكانت قيمة معام���ل �لرتباط )0( وهى قيمة 

مرتفعة ما يدل على �سدق �ملقيا�س �حلايل.

ثانًيا: ثبات مقيا�س الن�سحاب الجتماعي:

	)أ طريقة اإعادة الختبار ملقيا�س الن�سحاب الجتماعي:
مت ح�س���اب ثبات �ملقيا�س عن طريق �إعادة تطبيقه على عينه �لتقنني بفا�س���ل 
زمني قدره �أ�سبوعني من �لتطبيق �لأول، وح�ساب معامل �لرتباط بطريقة بري�سون 

بني درجات �لعينة يف �لتطبيقني �لأول و�لثاين.

جدول )13(
يو�سح معامالت الثبات مقيا�س الن�سحاب الجتماعي بطريقة اإعادة الختبار

معامل �لثبات�أبعاد �لن�سحاب �لجتماعي
0.507**�خلجل

0.836**�لنطو�ء
0.730**�لعزلة �لجتماعية

0.784**�لدرجة �لكلية

ويت�س���ح م���ن ج���دول )13( �أن جمي���ع معام���الت �لرتب���اط د�ل���ة عند م�س���توى 
)0.01( ** مما يدل على متتع �ملقيا�س و�أبعاده بدرجة ثبات عالية0

)أ طريقة التجزئة الن�سفية:
ح�س���ب �لباحثة ثب���ات �ملقيا�س بطريقة �لتجزئة �لن�س���فية وذلك من خالل 

تطبيقه على �لعينة �ل�ستطالعية. 
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جدول )14(
معامالت الثبات بطريقة التجزئة الن�سفية ن=30

�أبعاد �لن�سحاب �لجتماعي
معامل �لرتباط بالتجزئة �لن�سفية

جتمان�سبريمان- بر�ون
0.794**0.931**�خلجل

0.792**0.968**�لنطو�ء
0.788**0.990**�لعزلة �لجتماعية

0.780**0.935**�لدرجة �لكلية

 ** د�لة عند م�ستوى )0.01(
ويت�س���ح م���ن ج���دول )14( �أن قي���م معامالت �لثبات �ملح�س���وبة م���ن معادلة 
�س���ربمان – ب���ر�ون ومعادل���ة جتم���ان د�ل���ة �إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى«، مم���ا ي���دل على 
�لن�س���حاب �لجتماع���ي                        قيا�س���ه  �لثب���ات يف  م���ن  بدرج���ة عالي���ة  يتمت���ع  �ملقيا����س  �أن 

)�خلجل، �لنطو�ء، �نعد�م �لتفاعل �لجتماعي(.

الداخل�ي بطريق�ة                          الت�س�اق  الجتماع�ي بطريق�ة  الن�س�حاب  ثب�ات مقيا��س  	)أ   
	األفا / كرونباخأ:

وق���ام »�لباح���ث« بح�س���اب معام���ل �لت�س���اق �لد�خ���ل ملقيا����س �لن�س���حاب �لجتماع���ي 
با�س���تخد�م معادلة)�ألف���ا / كرونب���اخ( حي���ث �أنه���ا تعتم���د عل���ى �لتباين���ات ب���ني درجات 
�لأف���ر�د يف �لعب���ار�ت �خلا�س���ة باملقيا����س كاًل عل���ى ح���دة، وكذل���ك ل���كل بعد م���ن �أبعاد 

�ملقيا�س كل على حدة.

جدول)15(
يو�سح معامالت ثبات الن�سحاب الجتماعي بطريقة الت�ساق الداخلي )األفا / كرونباخ( 

�أبعاد مقيا�سم
�لن�سحاب �لجتماعي

معامل �لثبات بطريقة
)α �ألفا-كرونباخ(

0.771**�خلجل1
0.798**�لنطو�ء2
0.579**�لعزلة �لجتماعية3
0.752**�لدرجة �لكلية4
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ويت�س���ح م���ن ج���دول)15( �أن قي���م معام���الت �لثب���ات �ملح�س���وبة بطريق���ة            
)�ألف���ا _ كرونب���اخ α( تعترب ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى )0.01( ** مما يدل 

على متتع �ملقيا�س بدرجة ثبات جيدة يف قيا�سه للم�سكلة. 

	)أ الت�ساق الداخلي مقيا�س الن�سحاب الجتماعي
ويعنى �لتعرف على مدى �رتباط �لأبعاد �لتي تتكون منها �ملقيا�س باملقيا�س 
ككل، �أي تبني مدى �س���دق كل بعد من هذه �لأبعاد يف قيا�س���ها �لن�س���حاب �لجتماعي 
وللو�س���ول �إىل ذلك، قام �لباحث بت�س���جيل درجات مفحو�س���ي �لعينة �ل�س���تطالعية، 
نف����س  درج���ات  مقاب���ل  للقائم���ة، يف  �لكلي���ة  �لدرج���ة  ���ا، يف  )30( مفحو�سً وعدده���م 
�ملفحو�س���ني يف كل بع���د م���ن �أبعاد �ملقيا����س على حده، وبعد ذلك قام �لباحث بح�س���اب 
معامل �رتباط » بري�س���ون » بني درجات �ملفحو�س���ني يف كل بعد من �لأبعاد على حده 
بدرجاته���م يف �ملقيا����س ككل، ويلخ�س �لباحث ما تو�س���ل �إليه م���ن نتائج جدول )16( 

على �لنحو �لتايل :
جدول )16(

م�سفوفة ارتباطات اأبعاد مقيا�س الن�سحاب الجتماعي 
1234�أبعاد �ملقيا�س

-�خلجل
-0.627**�لنطو�ء

-0.681**0.949**�لعزلة �لجتماعية
-**0.8190.940**0.904**�لدرجة �لكلية

 ** د�ل عند م�ستوى دللة )0.01(0
ويت�س���ح م���ن ج���دول)16( مت ح�س���اب معام���الت �لرتباط ب���ني �أبع���اد �ملقيا�س 
ببع�س���ها �لبع����س م���ن ناحي���ة و�رتباطه���ا بالدرج���ة �لكلي���ة للمقيا����س م���ن ناحي���ة 
�أخرى،وكانت جميعها د�لة عند م�ستوى دللة )0.01( ** مما يدل على متتع �ملقيا�س 

بالت�ساق �لد�خلي و�سدقه.
و�أخ���رًي�، وبع���د �لتحق���ق من �س���دق وثب���ات مقيا����س �لن�س���حاب �لجتماعي يف 
�س���ورته �لوليه. وبناًء عليه �أ�س���بح عدد مفرد�ت مقيا�س �لن�س���حاب �لجتماعي هو » 

24 مفردة، موزعة على �لأبعاد �لثالثة للمقيا�س، على هذ� �لنحو: 
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البعد الأول: �خلجل ويت�سمن )6( مفرد�ت 
البعد الثاين: �لنطو�ء: ويت�سمن )7( مفرد�ت

البعد الثالث: �لعزلة �لجتماعية ويت�سمن )11( مفردة.

�لن�س���حاب  ملقيا����س  �لنهائي���ة  �ل�س���ورة  باإع���د�د  �لباح���ث  ق���ام  علي���ه،  وبن���اًء 
�لجتماع���ي، وذل���ك باإعادة ترتيب مفرد�ت �ملقيا�س ب�س���ورة تبادلية بالن�س���بة لالأبعاد 
�لثالث���ة للمقيا����س، بحي���ث ل تكون هن���اك مفردت���ان متتاليتان تقي�س���ان نف�س �لبعد، 
وبن���اًء عل���ى ذل���ك، تك���ون �أعل���ى درج���ة كلي���ة يح�س���ل عليه���ا �ملفحو����س يف �ملقيا�س هي                                     
» 72« درجة و�أقل درجة هي )24( درجة ومتثل �لدرجات �لأعلى، م�س���توى مرتفع من 
�لن�س���حاب �لجتماعي بينما متثل �لدرجات �ملنخف�سة م�ستوى منخف�س �لن�سحاب 
�لجتماعي، وقد �أو�سح �لباحث يف �لنهاية مفتاح ت�سحيح �ملقيا�س يف �سورته �لنهائية 
وبتحدي���د نظام �ل�س���تجابة عل���ى بنود �ملقيا�س، وكذلك مفتاح �لت�س���حيح حيث �س���اغ 
�لباح���ث ل���كل مفردة ثالث �ختيار�ت وهى )د�ئًما – �أحياًنا – �أبًد�( وترتيب �لدرجات 
)3 – 2 – 1( حيث تاأخذ �ل�ستجابة على م�ستوى �لن�سحاب مرتفع )3( وتليها �لتى 
تدل على �أن م�ستوى �لن�سحاب �أقل من �ل�سابقة تاأخذ )2( �أم �ل�ستجابة �لثالثة تدل 

على �أن م�ستوى �لن�سحاب منخف�س عن �ل�سابقة تاأخذ )1( درجة و�حدة.

الربنام�ج التدريبي خلف�س ا�س�طرابات النطق لدى الأطف�ال ذوي الإعاقة الفكرية 
اخلفيفة. 	اإعداد الباحثةأ.

جدول )17(
مكونات جل�سات الربنامج التدريبي 

رقم 
مدة �لفنيات �مل�ستخدمة�لأهد�ف �لإجر�ئية�لهدف �لعام�ملو�سوع�جلل�سة

�جلل�سة

�لتمهيد1
�لتعارف بني 

�لباحث و�لأطفال 
و�أمهاتهم

- �لتعرف على �أ�سماء 
�لأطفال - �لتعرف على 

�لأمهات
- �إعطاء فكرة مب�سطة 
عن �لربنامج وطبيعته

�حلو�ر و�ملناق�سة 
وطرح �لأ�سئلة

45
دقيقة

3-2
�لإعاقة 
�لفكرية 
�ملفهوم 
�لأ�سباب

تزويد �حلا�سرين 
مبعلومات عن 

�لإعاقة �لفكرية 
من حيث �ملفهوم 

و�لأ�سباب

- مفهوم �لإعاقة 
�لفكرية

- �أنو�ع �لإعاقة �لفكرية 
- �أ�سبابها - ت�سجيع 

�لطفل على �لتعاون مع 
�لباحث و�مل�سرفني

�حلو�ر و�ملناق�سة 
وطرح �لأ�سئلة 
و�ل�سرح �ملب�سط

45
دقيقة
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رقم 
مدة �لفنيات �مل�ستخدمة�لأهد�ف �لإجر�ئية�لهدف �لعام�ملو�سوع�جلل�سة

�جلل�سة

5-4

��سطر�بات 
�لنطق 
�ملفهوم 

و�لأ�سباب 
و�لنتائج

تزويد �مل�ساركون 
مبعلومات عن 

��سطر�بات 
�لنطق من حيث 

�ملفهوم –�لأ�سباب 
على  –تاأثريها 
�لإعاقة �لفكرية.

- مفهوم ��سطر�بات 
�لنطق

-�أنو�عها
-�أثارها على �لإعاقة 

�لفكرية
-ت�سجيع �لأطفال على 

�لتعاون مع �لباحث 
و�مل�سرفني

�حلو�ر و�ملناق�سة 
وطرح �لأ�سئلة 
و�ل�سرح �ملب�سط

45
دقيقة

6

�لتدريب 
�ل�سمعي 
للتمييز 

بني 
�لأ�سو�ت

تهيئة �جلهاز 
�ل�سمعي على 
�لتمييز بني 

�لأ�سو�ت

- �لتدريب على �لتمييز 
�ل�سمعي بني �لأ�سو�ت 

�ملحيطة يف �ملنزل.
- �لتدريب على �لتمييز 

�ل�سمعي بني �أ�سو�ت 
�لب�سر

- �لتدريب على �لتمييز 
�ل�سمعي بني �أ�سو�ت 

�لآلت و�لطبيعة.

�حلو�ر و�ملناق�سة 
وطرح �لأ�سئلة 

و�لتعزيز و�لتعميم 
ولعب �لدور 

�لتدريب �للم�سى 
و�حلركي

25
دقيقة

7

 �لتدريب
 �ل�سمعي

 على �إدر�ك
 �لأ�سو�ت
�ملت�سابهة

 تهيئة �جلهاز
 �ل�سمعي بني

 �لأ�سو�ت
�ملت�سابهة

-�لتمييز بني �لأ�سو�ت 
�ملت�سابهة يف �لأحرف 
�ملق�سودة بالربنامج 
مثل )تفاح –مت�ساح(

�حلو�ر و�ملناق�سة 
وطرح �لأ�سئلة 

و�لتعزيز و�لتعميم 
ولعب �لدور 

�لتدريب �للم�سى 
و�حلركي

25
دقيقة

8
 تقوية
 �جلهاز

�لتنف�سي

 تقوية �جلهاز
 �لتنف�سي وذلك

 لتاأثريه على
�لتدريبات �لتالية

-تدريبات لتن�سيط 
�لرئتني وتن�سيط 
ع�سالت �ل�سوت - 

�إتقان �لأو�مر �خلا�سة 
بفتح وقفل �لفم وخروج 

�لهو�ء

�ملناق�سة –�لتعميم-
لعب �لدور –

�لنمذجة
25

دقيقة

9
 تهيئة
 �جلهاز

�لب�سري

 تهيئة �جلهاز
 �لب�سري على
 �لتمييز بني

�لأ�سياء

- تنمية �لقدرة على 
متييز حركة �أع�ساء 
�لنطق �أثناء �لكالم 

- تدريب �لطفل على 
كيفية �لتمييز بني نطق 

�لكلمات و�ل�سور

�ملناق�سة –�لتعميم-
�لتمييز �لب�سري 

لعب �لدور –
�لنمذجة �لتدريب 
�للم�سى و�حلركي

25
دقيقة
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رقم 
مدة �لفنيات �مل�ستخدمة�لأهد�ف �لإجر�ئية�لهدف �لعام�ملو�سوع�جلل�سة

�جلل�سة

 تقوية10
�لفك

 تن�سيط ع�سالت
�لفم

- زيادة مرونة �لفك - 
زيادة كفاءة �لتدريب 

على تعديل �لنطق

�ملناق�سة –�لتعميم-
�لتمييز �لب�سري 

لعب �لدور –
�لنمذجة

25
دقيقة

11
 تدريبات
 تقوية
�لل�سان

 تن�سيط ع�سالت
�لل�سان

-زيادة مرونة �لل�سان - 
زيادة كفاءة �لتدريبات 

على �لنطق

�ملناق�سة –�لتعميم-
�لتمييز �لب�سري 

لعب �لدور –
�لنمذجة

25
دقيقة

12
 تدريبات
 لتقوية

�ل�سفتني
 تن�سيط حركة

�ل�سفتني
-زيادة مرونة �ل�سفتني 

بالتدريب �حلركي - 
زيادة كفاءة �لنطق

�ملناق�سة –�لتعميم-
�لتمييز �لب�سري 

لعب �لدور –
�لنمذجة

25
دقيقة

13
 تقوية
 �جلهاز

�ل�سوتي

 تن�سيط �جلهاز
 �ل�سوت )�لأحبال

)�ل�سوتية

-تدريبات �جلهاز 
�ل�سوتي

-زيادة كفاءة �لنطق

�ملناق�سة –�لتعميم-
�لتمييز �لب�سري 

لعب �لدور –
�لنمذجة

25
دقيقة

 تدريبات14 -15
خا�سة

 تدريب �لأطفال
 �ملتاأخرين عن

زمالئهم

-�لرتكيز على �لأطفال 
�ملتاأخرين عن زمالئهم
-�لو�سول بالأطفال 
�إىل م�ستوى متقارب 

قبل بدء �لتدريب على 
�لنطق

�ملناق�سة –�لتعميم-
�لتمييز �لب�سري 

لعب �لدور 
 – –�لنمذجة 

�لتدريب �للم�سى 
و�حلركي

25
دقيقة

حرف �لتاء16
 �لتدريب على

 نطق �سوت حرف
�لتاء

-�لتدريب على نطق 
�سوت حرف �لتاء �أول 
وو�سط ونهاية �لكلمة

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري- �ملناق�سة 
لعب  – �لتعميم- 
�لدور – �لنمذجة

25
دقيقة

حرف �لتاء17
 �لتدريب على

 نطق �سوت حرف
�لتاء

�لتدريب على نطق 
�سوت حرف �لتاء يف 

جمل

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري- �ملناق�سة 
لعب  – �لتعميم- 
�لدور – �لنمذجة

25
دقيقة

 حرف18
�لد�ل

 �لتدريب على
 نطق �سوت حرف

�لد�ل

-�لتدريب على نطق 
�سوت حرف �لد�ل �أول 
وو�سط ونهاية �لكلمة

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري- �ملناق�سة 
لعب  – �لتعميم- 
�لدور – �لنمذجة

25
دقيقة
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 حرف19
�لد�ل

 �لتدريب على
 نطق �سوت حرف

�لد�ل

�لتدريب على نطق 
�سوت حرف �لد�ل يف 

جمل

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري- �ملناق�سة 
لعب  – �لتعميم- 
�لدور – �لنمذجة

25
دقيقة

20
 جل�سة
 تدريب

متد�خلة

 �لتدريب على
 نطق �سوت حرف

 �لد�ل و�لتاء
متد�خلني

�لتدريب على نطق 
حرف �لد�ل و�لتاء يف 
مقاطع �سوتية وجمل

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري- �ملناق�سة 
لعب  – �لتعميم- 
�لدور – �لنمذجة

25
دقيقة

 حرف21
�جليم

 �لتدريب على
 نطق �سوت حرف

�جليم

-�لتدريب على نطق 
�سوت حرف �جليم �أول 

وو�سط ونهاية �لكلمة

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري- �لتدريب 
�للم�سى و�حلركي – 
�لتعميم- لعب �لدور 

– �لنمذجة

25
دقيقة

 حرف22
�جليم

 �لتدريب على
 نطق �سوت حرف

�جليم

�لتدريب على نطق 
�سوت حرف �لتاء يف 

جمل

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري- �لتدريب 
�للم�سى و�حلركي – 
�لتعميم- لعب �لدور 

– �لنمذجة

25
دقيقة

 حرف23
�لكاف

 �لتدريب على
 نطق �سوت حرف

�لكاف

-�لتدريب على نطق 
�سوت حرف �لكاف �أول 

وو�سط ونهاية �لكلمة

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري- �لتدريب 
�للم�سى و�حلركي – 
�لتعميم- لعب �لدور 

– �لنمذجة

25
دقيقة

 حرف24
�لكاف

 �لتدريب على
 نطق �سوت حرف

�لكاف

�لتدريب على نطق 
�سوت حرف �لكاف يف 

جمل

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري- �لتدريب 
�للم�سى و�حلركي – 
�لتعميم- لعب �لدور 

– �لنمذجة

25
دقيقة

25
 جل�سة
 تدريب

متد�خلة

 �لتدريب على
 نطق �سوت حرف

 �جليم و�لكاف
متد�خلني

�لتدريب على نطق 
حرف �جليم و�لكاف يف 
مقاطع �سوتية وجمل

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري- �ملناق�سة 
لعب  – �لتعميم- 
�لدور – �لنمذجة

25
دقيقة
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 حرف26
�ل�سني

 �لتدريب على
 نطق �سوت حرف

�ل�سني

-�لتدريب على نطق 
�سوت حرف �ل�سني �أول 

وو�سط ونهاية �لكلمة

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري- �لتدريب 
�للم�سى و�حلركي – 
�لتعميم- لعب �لدور 

– �لنمذجة

25
دقيقة

 حرف27
�ل�سني

 �لتدريب على
 نطق �سوت حرف

�ل�سني

�لتدريب على نطق 
�سوت حرف �ل�سني يف 

جمل

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري- �لتدريب 
�للم�سى و�حلركي – 
�لتعميم- لعب �لدور 

– �لنمذجة

25
دقيقة

 حرف28
�ل�سني

 �لتدريب على
 نطق �سوت حرف

�ل�سني

-�لتدريب على نطق 
�سوت حرف �ل�سني �أول 

وو�سط ونهاية �لكلمة

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري- �لتدريب 
�للم�سى و�حلركي – 
�لتعميم- لعب �لدور 

– �لنمذجة

25
دقيقة

 حرف29
�ل�سني

 �لتدريب على
 نطق �سوت حرف

�ل�سني

�لتدريب على نطق 
�سوت حرف �ل�سني يف 

جمل

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري- �لتدريب 
�للم�سى و�حلركي – 
�لتعميم- لعب �لدور 

– �لنمذجة

25
دقيقة

30
 جل�سة
 تدريب

متد�خلة

 �لتدريب على
 نطق �سوت حرف

 �ل�سني و�ل�سني
متد�خلني

�لتدريب على نطق 
حرف �ل�سني و�ل�سني يف 

مقاطع �سوتية وجمل

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري- �ملناق�سة 
لعب  – �لتعميم- 
�لدور – �لنمذجة

25
دقيقة

 حرف31
�خلاء

 �لتدريب على
 نطق �سوت حرف

�خلاء

-�لتدريب على نطق 
�سوت حرف �خلاء �أول 
وو�سط ونهاية �لكلمة

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري- �لتدريب 

�للم�سى و�حلركي 
لعب  – �لتعميم- 

�لدور –

25
دقيقة

 حرف32
�خلاء

 �لتدريب على
 نطق �سوت حرف

�خلاء

�لتدريب على نطق 
�سوت حرف �خلاء يف 

جمل

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري �لتدريب 
�للم�سى و�حلركي – 
�لتعميم- لعب �لدور 

– �لنمذجة

25
دقيقة



املجلد الرابع - العدد )15( اأبريل 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 325 

رقم 
مدة �لفنيات �مل�ستخدمة�لأهد�ف �لإجر�ئية�لهدف �لعام�ملو�سوع�جلل�سة

�جلل�سة

 حرف33
�لغني

 �لتدريب على
 نطق �سوت حرف

�لغني

-�لتدريب على نطق 
�سوت حرف �لغني �أول 
وو�سط ونهاية �لكلمة

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري- �لتدريب 
�للم�سى و�حلركي – 
�لتعميم- لعب �لدور 

– �لنمذجة

25
دقيقة

 حرف34
�لغني

 �لتدريب على
 نطق �سوت حرف

�لغني

�لتدريب على نطق 
�سوت حرف �لغني يف 

جمل

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري- �لتدريب 
�للم�سى و�حلركي – 
�لتعميم- لعب �لدور 

– �لنمذجة

25
دقيقة

35
 جل�سة
 تدريب

متد�خلة

 �لتدريب على
 نطق �سوت حرف

 �خلاء و�لغني
متد�خلني

�لتدريب على نطق 
حرف �خلاء و�لغني يف 
مقاطع �سوتية وجمل

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري- �ملناق�سة 
لعب  – �لتعميم- 
�لدور – �لنمذجة

25
دقيقة

حرف �لر�ء37
 �لتدريب على

 نطق �سوت حرف
�لر�ء

-�لتدريب على نطق 
�سوت حرف �لر�ء �أول 
وو�سط ونهاية �لكلمة

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري- �لتدريب 
�للم�سى و�حلركي – 
�لتعميم- لعب �لدور 

– �لنمذجة

25
دقيقة

حرف �لر�ء38
 �لتدريب على

 نطق �سوت حرف
�لر�ء

�لتدريب على نطق 
�سوت حرف �لر�ء يف 

جمل

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري- �لتدريب 
�للم�سى و�حلركي – 
�لتعميم- لعب �لدور 

– �لنمذجة

25
دقيقة

حرف �لالم39
 �لتدريب على

 نطق �سوت حرف
�لالم

-�لتدريب على نطق 
�سوت حرف �لالم �أول 
وو�سط ونهاية �لكلمة

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري- �لتدريب 
�للم�سى و�حلركي – 
�لتعميم- لعب �لدور 

– �لنمذجة

25
دقيقة

حرف �لالم40
 �لتدريب على

 نطق �سوت حرف
�لالم

�لتدريب على نطق 
�سوت حرف �لالم يف 

جمل

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري- �لتدريب 
�للم�سى و�حلركي – 
�لتعميم- لعب �لدور 

– �لنمذجة

25
دقيقة
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41
 جل�سة
 تدريب

متد�خلة

 �لتدريب على
 نطق �سوت حرف

 �لر�ء و�لالم
متد�خلني

�لتدريب على نطق 
حرف �لالم و�لر�ء يف 
مقاطع �سوتية وجمل

�لتمييز �ل�سمعي 
و�لب�سري- �ملناق�سة 
لعب  – �لتعميم- 
�لدور – �لنمذجة

25
دقيقة

 تقييم م�ستوى�لتقييم42
�لأطفال

حماولة �لوقوف على 
م�ستوى �لأطفال ومدى 

تقدمهم
�حلو�ر و�ملناق�سة 

و�لتعزيز –�لنمذجة
25

دقيقة

 مرحلة43
�لإنهاء

 حتفيز �لأم
 و�لطفل على

 �ملحافظة على �ثر
�لربنامج

-�حلفاظ على �ثر 
�لربنامج

-تنبيه �لأمهات 
على �أهمية �ملتابعة 
و�ملحافظة على �ثر 

�لربنامج

�حلو�ر و�ملناق�سة 
و�لتعزيز –�لنمذجة

25 
دقيقة

 متابعة وتقييم�ملتابعة45-44
�ثر �لربنامج

-تقييم م�ستوى نطق 
�لأطفال �لتي مت 

�لتدرب عليها
�حلو�ر و�ملناق�سة 

و�لتعزيز –�لنمذجة
25

دقيقة

االأ�ساليب االإح�سائية امل�ستخدمة يف الدرا�سة :
�ختب���ار م���ان – وتين���ى للدلل���ة �لح�س���ائية �لالبار�مرتي���ة للبيان���ات غ���ري . )

�ملرتبطة.
�ختبار ويلكوك�سون للدللة �لإح�سائية �لالبار�مرتية للبيانات �ملرتبطة.. )
معامل �لرتباط لرب�سون.. )

نتائج الدرا�سة ومناق�ستها وتو�سياتها
���ا للنتائج �لتي تو�س���لت �إليه���ا �لبحث  يتن���اول �لباح���ث ف���ى هذ� �لف�س���ل عر�سً
�حلايل عن فعالية �لتدريب على ��س���طر�بات �لنطق فى تعديل �ل�س���لوك �لن�س���حابي 
ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية. ثم مناق�س���ة هذه �لنتائج وتف�س���ريها وتقدمي 
بع�س �لتو�س���يات و�ملقرتحات �خلا�س���ة بالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية فى �س���وء ما 

�أ�سفرت عنه �لبحث �حلايل من نتائج.
 نتائج الفر�س الأول :

ين�س هذ� �لفر�س على �أنه » توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي 
رت���ب درج���ات �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة يف �ملجموع���ة �لتجريبية عل���ى مقيا�س 
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��س���طر�بات �لنط���ق و�أبع���اده قب���ل وبعد تطبي���ق �لربنام���ج �لتدريبي ل�س���الح �لقيا�س 
�لبعدى«. 

 Wilcoxon ولختبار �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م �ختبار ويلكوك�س���ون 
وقيمة )Z( كاأحد �لأ�ساليب �لالبار�مرتية للتعرف على دللة �لفرق بني متو�سطات 
�لرت���ب لدرج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف ��س���طر�بات �لنط���ق يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي 

و�لبعدي.
جدول )18(

دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات ا�سطرابات النطق فى القيا�سني القبلي
 والبعدى لدى املجموعة التجريبية

 �لقيا�س قبلي/�لأبعاد
 متو�سط�لعددبعدي

�لرتب
 جمموع
 م�ستوىقيمة Z�لرتب

�لدللة

�لإبد�ل�حلروف
�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�لجماىل

6
0
0
6

3.50
00

21.00
00-2.010.05

�لإبد�ل�لكلمات
�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�لجماىل

6
0
0
6

3.50
00

21.00
00-2.2070.05

�حلذف
�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�لجماىل

6
0
0
6

3.50
00

21.00
00-2.2070.05

�لدرجة �لكلية
�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�لإجماىل

6
0
0
6

3.50
00

21.00
00-2.2070.05

وبالنظ���ر يف ج���دول )18( يت�س���ح وج���ود ف���رق د�ل �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طات �لرت���ب 
للدر�جات فى �أبعاد ��سطر�بات �لنطق و�لدرجة �لكلية وذلك عند )0.05( يف �لقيا�س 



فعالية برنامج تدريبي يف خف�س ا�صطراب النطق واأثره على ال�صلوك الن�صحابى د . مها �صربي اأحمد

 328 

�لقبلي و�لبعدي لدى �ملجموعة �لتجريبية، و�أن هذ� �لفرق ل�سالح متو�سطات �لقيا�س 
�لبعدى، مما يعني حت�سن فى ��سطر�بات �لنطق لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية فى 
�لقيا����س �لبع���دى، ومم���ا ي�س���ري �إىل حتقق نتائج �لفر����س �لأول من فرو�س �لدر��س���ة 

و�لر�سم �لبياين �سكل )5( يو�سح ذلك.

نتائج الفر�س الثاين: 
ين�س �لفر�س �لثاين على �أنه » توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي 
رتب درجات �لأطفال يف �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة« على مقيا�س ��سطر�بات 

�لنطق و�أبعاده بعد تطبيق �لربنامج ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.

ويتن���ي م���ان-  �ختب���ار  ��س���تخد�م  مت  �لفر����س  ه���ذ�  �س���حة  ولختب���ار 
Mann – Whitney (U) كاأح���د �لأ�س���اليب �لالبار�مرتي���ة للتع���رف عل���ى دلل���ة 
�لفروق بني متو�سطات �لرتب لدرجات �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف �لقيا�س 
�لبع���دى وذل���ك للوق���وف على دللة ما ق���د يطر�أ على ��س���طر�بات �لنط���ق لدى ذوي 

�لإعاقة �لفكرية كما تعك�سه درجاتهم على �ملقيا�س. 
جدول )19(

قيم (U,W,Z) ودللتها للفرق بني متو�سطات الرتب لدرجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة 
فى ا�سطرابات النطق واأبعاده فى القيا�س البعدى

 متو�سط�لعدد�ملجموعة�لإبعاد
�لرتب

 جمموع
 م�ستوىUWZ�لرتب

�لدللة
وف

حلر
�

�لإبد�ل
63.5021.00�لتجريبية

00021.000-2.8870.01
69.5057.00�ل�سابطة

ات
كلم

�ل

�حلذف
63.5021.00�لتجريبية

00021.000-2.8870.01
69.5057.00�ل�سابطة

�لإبد�ل
63.5021.00�لتجريبية

00021.000-2.892
69.5057.00�ل�سابطة

�لكلية
�ل�سابطة

63.5021.00000�لتجريبية
21.000-2.8820.01

69.5057.00000
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وبالنظ���ر يف ج���دول )19( يت�س���ح وج���ود ف���رق د�ل �إح�س���ائيا ب���ني متو�س���طات �لرت���ب 
لدرجات �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة على مقيا�س ��س���طر�بات �لنطق و�أبعاده 
ف���ى �لقيا����س �لبع���دى و�لدرج���ة �لكلي���ة ل���ه، و�أن ه���ذ� �لف���رق د�ل عن���د 0.01 ل�س���الح 
متو�س���طات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، مم���ا يعني خف�س ��س���طر�بات �لنطق ل���دى �أفر�د 
�لعين���ة �لتجريبي���ة ومم���ا ي�س���ري �إىل حتقي���ق �لفر����س �لث���اين م���ن فرو�س �لدر��س���ة، 
ويعن���ي ه���ذ� فاعلي���ة �لربنام���ج �لتدريب���ي �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة يف خف�س 

بع�س ��سطر�بات �لنطق لدى هوؤلء �لتالميذ.

نتائج الفر�س الثالث : 
ين����س �لفر����س �لثال���ث على �أن���ه » ل توجد ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني 
متو�س���طي رت���ب درجات �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية يف �ملجموع���ة �لتجريبية على 
مقيا����س ��س���طر�بات �لنط���ق بع���د تطبي���ق �لربنام���ج �لتدريب���ي مبا�س���رة وبع���د مرور 

�سهرين من �نتهاء تطبيق �لربنامج �لتدريبي » 

 Wilcoxon ولختب���ار �س���حة �لفر����س مت ��س���تخد�م �ختب���ار ويلكوك�س���ون
وقيمة )Z( كاأحد �لأ�ساليب �لالبار�مرتية للتعرف على دللة �لفروق بني متو�سطات 
�لرت���ب لدرج���ات �ملجموع���ة �لتجريبية فى ��س���طر�بات �لنط���ق و�أبعاده يف �لقيا�س���ني 

�لبعدى و�لتتبعي. 
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جدول )20(
قيم )Z( ودللتها للفرق بني متو�سطات الرتب لدرجات املجموعة التجريبية فى مقيا�س 

ا�سطرابات النطق واأبعاده يف القيا�سني البعدى والتتبعي 

 �لقيا�س بعدي/�لأبعاد
 متو�سط�لعددتتابعي

�لرتب
 جمموع
 م�ستوىقيمة Z�لرتب

�لدللة

وف
حلر

�

�لإبد�ل
�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�لجماىل

3
3
0
6

3.83
3.17

11.50
غري د�لة9.50-0.211

ات
كلم

�ل

�حلذف
�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�لجماىل

3
0
0
6

3.50

3.50

10.50

10.50
غري د�لة000

�لإبد�ل
�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�لجماىل

2
4
0
6

4.00
3.25

8.00
13.00-0.531

�لدرجة �لكلية

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�لجماىل

3
2
1
6

2.33
4.00

7.00
غري د�لة8.000.135

يت�س���ح م���ن جدول )20( عدم وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا يف �لدرجة �لكلية 
ملقيا����س ��س���طر�بات �لنط���ق، ب���ني متو�س���طَي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف 

�لقيا�سني �لبعدى و�لتتبعي، وبهذ� يتحقق �لفر�س �لثالث.

 نتائج الفر�س الرابع:
ين����س عل���ى �ن���ه توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ه �إح�س���اءيه ب���ني متو�س���طي رت���ب 
درجات �لقيا�س �لقبلي و�لبعدى ملقيا�س �ل�س���لوك �لن�س���حابي و�أبعاده لدى �ملجموعة 

�لتجريبية ل�سالح �لقيا�س �لبعدى.



املجلد الرابع - العدد )15( اأبريل 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 331 

 Wilcoxon ولختبار �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م �ختبار ويلكوك�س���ون 
وقيمة )Z( كاأحد �لأ�ساليب �لالبار�مرتية للتعرف على دللة �لفرق بني متو�سطات 
�لرتب لدرجات �ملجموعة �لتجريبية فى �ل�س���لوك �لن�س���حابي و�أبعاده فى �لقيا�س���ني 

�لقبلي و�لبعدى.
جدول )21(

قيم )Z( ودللتها للفرق بني متو�سطات الرتب لدرجات املجموعة التجريبية يف ال�سلوك 
الن�سحابي واأبعاده يف القيا�سيني القبلي والبعدى

 �لقيا�س قبلي/�لأبعاد
 متو�سط�لعددبعدي

�لرتب
 جمموع
 م�ستوىقيمة Z�لرتب

�لدللة

�خلجل
�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�لجماىل

6
0
0
6

3.50
0021.002.2640.05

�لنطو�ء
�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�لجماىل

6
0
0
6

3.50
00

21.002.2140.05

 �لعزلة
�لجتماعية

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�لجماىل

6
0
0
6

3.50
00

21.002.2320.05

 �لدرجة
�لكلية

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�لجماىل

6
0
0
6

3.50
00

21.002.2010.05

بالنظ���ر يف ج���دول )21( يت�س���ح وج���ود ف���رق د�ل �إح�س���ائيا بني متو�س���طات 
�لرت���ب للدرجات فى �أبعاد �ل�س���لوك �لن�س���حابي و�لدرجة �لكلي���ة وكانت �لدللة عند 
0.05 وذلك و�أن هذ� �لفرق ل�س���الح متو�س���طات �لقيا�س �لبعدى، مما يعني �نخفا�س 
درجة �ل�سلوك �لن�سحابي لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية فى �لقيا�س �لبعدى، ومما 

ي�سري �إىل حتقق نتائج �لفر�س �لر�بع من فرو�س �لدر��سة.
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نتائج الفر�س اخلام�س: 
ين����س �لفر����س �خلام����س عل���ى �أن���ه توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ه �إح�س���ائيا بني 
متو�س���طي درجات �لقيا�س �لبعدى ملقيا�س �ل�س���لوك �لن�س���حابي و�أبعاده لدى كل من 

�ملجموعة �لتجريبية و�ل�سابطة ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.
Mann- وللتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م �ختبار مان  وتني

Whitney (U) وقيم���ة (Z) كاأح���د �لأ�س���اليب �لالبار�مرتي���ة للتع���رف عل���ى دلل���ة 
�لف���روق ب���ني متو�س���طات �لرت���ب لدرج���ات �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة ف���ى 
�لقيا����س �لبع���دى وذل���ك للوق���وف على دللة م���ا قد يطر�أ على �س���لوكهم �لن�س���حابي 
و�أبع���اده م���ن تعديل كما تعك�س���ه درجاتهم عل���ى �ملقيا�س وكانت �لنتائج كما يو�س���حها 

جدول)22(. 
جدول )22(

قيم(U,W,Z)  ودللتها للفرق بني متو�سطات الرتب لدرجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة 
فى مقيا�س الن�سحاب الجتماعي واأبعاده يف القيا�س البعدى.

 متو�سط�لعدد�ملجموعة�لإبعاد
�لرتب

 جمموع
 م�ستوىUWZ�لرتب

�لدللة

63.5021.00�لتجريبية�خلجل
00021.0002.929

0.01
69.5057.000.01�ل�سابطة

�لنطو�ء
63.5021.00�لتجريبية

00021.0002.918
0.01

69.5057.000.01�ل�سابطة

 �لعزلة
�لجتماعية

63.5021.00�لتجريبية
00021.0002.913

0.01
69.5075.000.01�ل�سابطة

 �لدرجة
�لكلية

63.5021.00�لتجريبية
00021.0002.829

0.01
69.5057.000.01�ل�سابطة

وبالنظ���ر يف ج���دول )22( يت�س���ح وجود فرق د�ل �إح�س���ائيا بني متو�س���طات 
�لرتب لدرجات �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة على مقيا�س �ل�سلوك �لن�سحابي 
و�أبع���اده ف���ى �لقيا����س �لبعدى و�لدرجة �لكلية له، و�أن ه���ذه �لفروق د�لة عند 0.01 يف 
�أبعاد �ل�سلوك �لن�سحابي و�لدرجة �لكلية له ل�سالح متو�سطات �ملجموعة �لتجريبية، 
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مم���ا يعني �نخفا�س درجة �ل�س���لوك �لن�س���حابي ل���دى �أفر�د �لعين���ة �لتجريبية ومما 
ي�سري �إىل حتقيق �لفر�س �لأول من فرو�س �لدر��سة.

 نتائج الفر�س ال�ساد�س: 
ل توجد فروق ذ�ت دلله �إح�سائيا بني متو�سطي رتب �ملجموعة �لتجريبية 
يف �ل�س���لوك �لن�س���حابي يف كل م���ن �لقيا����س �لبع���دى بع���د �نتهاء �لربنام���ج و�لقيا�س 
�لتتابعي فقد مت تو�س���يح �ملتو�سط �حل�س���ابي و�لنحر�ف �ملعياري يف �لقيا�س �لبعدى 

و�لتتابعي يف �ل�سلوك �لن�سحابي لدى �ملجموعة �لتجريبية.

 Wilcoxon ولختب���ار �س���حة �لفر����س مت ��س���تخد�م �ختب���ار ويلكوك�س���ون
وقيمة )Z( كاأحد �لأ�ساليب �لالبار�مرتية للتعرف على دللة �لفروق بني متو�سطات 
�لرتب لدرجات �ملجموعة �لتجريبية فى �ل�س���لوك �لن�س���حابي و�أبعاده فى �لقيا�س���ني 

�لبعدى و�لتتبعي. 
جدول )23(

قيم (U,W,Z) ودللتها للفرق بني متو�سطات الرتب لدرجات املجموعة التجريبية يف 
الن�سحاب الجتماعي واأبعاده يف القيا�س البعدى و التتابعي

 �لقيا�س بعدي /�لأبعاد
 متو�سط�لعددتتبعي

�لرتب
 جمموع
 م�ستوىقيمة Z�لرتب

�لدللة

�خلجل
�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�لجماىل

1
4
1
6

5.00
2.50

5.00
غري د�له10.00-0.707

�لنطو�ء
�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�لجماىل

1
3
2
6

2.00
2.67

2.00
غري د�له8.00-1.134

 �لعزلة
�لجتماعية

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�لجماىل

5
0
1
6

3.00
00

15.00
غري د�له00-2.121

 �لدرجة
�لكلية

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�لجماىل

2
3
1
6

3.75
2.50

7.50
غري د�له7.500.000
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ويت�سح من جدول )23(عدم وجود فرق د�ل �إح�سائية بني متو�سطات �لرتب 
لدرجات �ملجموعة �لتجريبية فى �لقيا�س���ني �لبعدى و�لتتبعي لل�س���لوك �لن�س���حابي 

و�أبعاده �ملختلفة، مما يدل على حتقق �لفر�س �ل�ساد�س من فرو�س �لدر��سة.

تف�سري الفر�س الأول، الثاين، الثالث:
بع���د �لإنته���اء م���ن تطبي���ق �لربنام���ج ظهر ب�س���كل و��س���ح حت�س���ن ملحوظ يف 
�لنط���ق ن���اجت عن خف�س ��س���طر�بات �لنطق ل���دى �أطفال �ملجموع���ة �لتجريبية ظهر 
ذل���ك يف �لقيا����س �لقبلى و�لبعدى، كما ظهر �ي�س���ا يف �لقيا����س �لبعدى بني �ملجموعة 
�لتجريبية و�ل�سابطة ل�سالح �لتجريبية كما ظهر يف �سبه ثبات �لن�سبة بني �لقيا�س 

�لبعدى و �لتتابعى للمجموعة �لتجريبية:

فف���ي �لفر����س �لأول يظه���ر �ث���ر �لتدري���ب يف حت�س���ن �لنط���ق ل���دى �ملجموعة 
�لتجريبية وهذ� يرجع �إىل :

�لطريق���ة �لت���ي مت من خاللها تقدمي حمتوى �لربنام���ج �لتدريبي: حيث مت 1 ))
تقدميه من خالل �لعديد من �ملثري�ت �لب�سرية مثل �ل�سور �لثابتة، و�لر�سوم 
�ملتحركة، ولقطات �لفيديو و�لن�سو�س �ملكتوبة، وغري ذلك من �لعنا�سر �لتي 

تعمل على جذب وتركيز �نتباه �لأطفال نحو �ملحتوى �لتعليمي. 
كذلك طريقة �لتدرج يف تقدمي حمتوى �لربنامج حيث بد�أ �أول :1 ))
�لتدريب على نطق �سوت �حلرف منفرًد� يف حالته �لأربع: فتح- ك�سر- �سم- 1 ))

�سكون.
�لتدريب على نطق �سوت �حلرف يف مقاطع.1 ))
�لتدريب على نطق �سوت �حلرف يف كلمات: �أول- و�سط- �آخر �لكلمة.1 ))
�لتدريب على نطق �سوت �حلرف يف جمل مكونة من )2-4( كلمات.1 ))

���ا �أكرب للتعلم  ��س���تخد�م �لعديد من �حلو��س �أثناء �لتدريب و �لتي تتيح فر�سً
م���ن خ���الل �أكرث من حا�س���ة يف وقت و�حد، حي���ث تعترب �حلو��س هي و�س���ائل �لإدر�ك 
�لت���ي ت�س���تقبل �ملثري�ت م���ن �لبيئ���ة �خلارجية، وبالت���ايل فاإنه كلما ز�د ع���دد �حلو��س 
كلم���ا كان���ت هناك فر�س���ة �أكرب لبقاء �ملعلوم���ات يف ذ�كرة �ملتعلم، وميكن تف�س���ري ذلك 
يف �س���وء نظرية جتميع �ملثري�ت Cue Summation Theory، ولعل ذلك ما �أ�س���ار 
�إليه )جمال، 2009، �س. 167(، حيث �أكد على �أن بقاء �ملعلومات يف ذ�كرة �ملتعلم تتاأثر 
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بتجمي���ع عدد من �لو�س���ائط �ملتفاعلة، هذ� بالإ�س���افة �إىل تعميم �ملث���ري و�نتقال �أثره 
�إىل مثري�ت ومو�قف �أخرى ت�سبه، �أو ترمز �إليه.

وه���ذه �لتدريب���ات وتنوعه���ا �س���اعد يف جن���اح �لربنام���ج �لتدريب���ي ويتفق ذلك 
م���ع نتائ���ج �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات �لت���ي �أ�س���فرت نتائجه���ا ع���ن فاعلي���ة �لتدري���ب يف 
ع���الج ��س���طر�بات �لنط���ق و�ل���كالم بطريقة �س���حيحة مثل در��س���ة فيلي����س و�آخرون             
�لرب�م���ج  فاعلي���ة  يف   Rusecello (1995) در��س���ة  و   ،Phyllis et al (1980)
�لتدريبية �لعالجية يف خف�س حدة ��سطر�بات �لنطق ودر��سة حممد جمال )2009(، 

ودر��سة حممد �إبر�هيم )2013(.

و�إما يف �لفر�س �لثاين يت�سح من نتيجة �لفر�س �لثاين �أن ��سطر�بات �لنطق 
�نخف�ست ب�سكل ملحوظ لدى �ملجموعه �لتجريبية مقارنة باملجموعة �ل�سابطة :

ويرج���ع ذل���ك �إىل �أن �لباح���ث ق���د ��س���تخدم �لعدي���د م���ن �لفني���ات �لعالجي���ة 
�ملتكاملة و�لتي �سعى من خاللها �إىل خف�س وخف�س وعالج ��سطر�بات �لنطق �سو�ء 
كان���ت )ح���ذف، و�إب���د�ل( مثل ��س���تخد�م �لفني���ات �لعالجية �ملنا�س���بة مث���ل: )�لتعزيز 
�لنمذجة- �ل�س���رتخاء- �لتعميم - �لإ�س���رتخاء �لكالمي - مترينات تعلم �لكالم من 
جديد- طريقة مترينات �لكالم �لإيقاعية- �لقر�ءة �ملتز�منة- �لتمييز- �ل�س���رتخاء 
�لع�س���لي - �لت�س���كيل- �ملناق�س���ة و�حلو�ر- �ملحا�س���رة و�ملناق�س���ة- لعب �لدور( ويرجع 
�لباح���ث فاعلي���ة �لربنام���ج �إىل ��س���تخد�م �لباح���ث �لتدريب���ات �لعالجي���ة �خلا�س���ة 
و�لأن�س���طة �ملختلف���ة �لت���ي ت�س���اعد �لتالميذ على �كت�س���اب مه���ار�ت �لنطق من خالل 

فنية �لتعميم و�لتعزيز و �لنمذجة.

ولق���د تاأك���د �لباحث من منا�س���بة �لفني���ات �لعالجي���ة و�لتدريبات و�لأن�س���طة 
�ملختلف���ة �مل�س���تخدمة يف �لرب�م���ج م���ن خ���الل ��س���تخد�مها �لد�ئم للتدري���ب و�لعالج 
بوحد�ت �لرتبية �لنف�س���ية و�لعياد�ت �خلا�س���ة و�لتاأمني �ل�س���حي مبدينة �لزقازيق، 
وق���د �أك���دت نتائ���ج �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات على فاعلي���ة �لنمذج���ة و�ملح���اكاة يف عالج 
بع����س ��س���طر�بات �لنط���ق مث���ل در��س���ة Cole, et al (1991) و�لت���ي �عتمدت على 
�لنمذج���ة و�ملح���اكاة و�لتعزيز �أثناء تنفيذ برنامج بعالج ��س���طر�بات �لنطق ودر��س���ة 
Adams, et al (2000) �لتي �عتمدت على ��س���تخد�م �لنمذجة و�ملحاكاة للتدريب 
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 Caroline, et al على �لأ�سو�ت �مل�ستهدفة لعالج ��سطر�بات �لنطق و�أيدتها در��سة
(200)، ودر��سة �لدويك )2009(. ومن خالل تطبيق �لربنامج تبني للباحث �أن وقت 

تنفيذ �لربنامج و�ملدة �لزمنية �ملخ�س�سة له ومدة �جلل�سات كانت منا�سبة.

و�إم���ا �لفر����س �لثال���ث ف���ان �ملحافظ���ة على م�س���توى �لنط���ق �لذي و�س���ل �إليه 
�لأطفال يف �لقيا�س �لتتابعى يرجعه �لباحث �إىل :

متابع���ة �لأه���ل يف �ملن���زل لالأطف���ال وحثه���م عل���ى �إتب���اع �لطرق �ل�س���حيحة يف 
�لنط���ق �لت���ي لق���و� �لتدري���ب عليه���ا من خ���الل توجيه م�س���تمر لالأطفال و��س���تمر�ر 
�لتعزي���ز�ت �للفظي���ة و�لإميائية و�ملادية حتى ت�س���من �ملحافظة على م�س���توى �لنطق 

�لذي و�سل له �لأطفال حتى يكون هذ� �أ�سا�س لزيادة يف حت�سن يف �لنطق.

وم���ن �لأ�س���باب �لت���ي يرج���ع �إليه���ا بق���اء �أث���ر �لربنام���ج ه���و تخ�س���ي�س بع�س 
�جلل�س���ات �لتي ��س���تهدفت �إعادة تدريب �لأطفال على نطق بع�س �حلروف �مل�ستهدفة 

على �سبيل �ملر�جعة مما �أكد على بقاء �أثر �لربنامج لفرتة �أطول.

وقد ترجع �أي�سا �إىل �قتناع �ملدر�سني بدور �لربنامج يف تدعيم �لنطق �ل�سحيح 
ل���دى �لأطف���ال حيث �س���جعو� �لأطفال عل���ى تكر�ر �ملقاط���ع و�لعبار�ت �لت���ي يتدربون 
عليها خالل جل�سات �لربنامج يف �ملدر�سة مما �ساهم يف بقاء �ثر �لربنامج على �ملدى 
�لأطول كما �أ�س���ار فريق �لعمل �ملعاون للباحث �ملكون من �أخ�س���ائي �لرتبية �خلا�س���ة 
و�ملعل���م �إىل �إن ه���وؤلء �لأطف���ال حدث لهم حت�س���ن و��س���ح يف م�س���توى �لنطق لديهم.

 وتتف���ق نتيج���ة ه���ذ� �لفر�س م���ع نتائج در��س���ة ح�س���ن )2009(، ودر��س���ة فيزو 
و�آخ���رون Vies et al(2002)، ودر��س���ة بي����س Beach (2004)، ودر��سة جروبيرى 
ومت�سوك���ي  هيديوك���ي  ودر��س���ة   ،Grawburg,Meghann, (2004) و�خرون 
Hideyuki & Mitsuki(2008)) و�لت���ي �أك���دت عل���ى �أهمي���ة �لرب�م���ج �لتدريبية 
�لقائم���ة عل���ى �لتفاع���الت �لجتماعية بني و�لطفل و�أ�سرته، وب���ني �لطفل و�أقر�نه يف 
ع���الج ��سطر�ب���ات �لنطق لدى �لأطفال، كما تتفق م���ع در��سة ح�سن )2009(، ودر��سة 
�لبب���الوى  ودر��س���ة   ،Hideyuki & Mitsuki (2008)( ومت�سوك���ي  هيديوك���ي 
)2003(، ورم�س���ان )2008( �لذي���ن �عتم���دو� عل���ى �لكمبيوت���ر يف �لقيا����س و�لتدري���ب 

بجانب �لو�سائل �لتقليدية.
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تف�سري الفر�س الرابع، واخلام�س، وال�ساد�س:
قد �أكدت نتائج �لبحث �حلايل على �أن �لتدريب على خف�س ��سطر�بات �لنطق 
ل���ه �أث���ر و��سح يف تعديل �ل�سلوك �لن�سحابي ل���دى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية فى 

�ملو�قف �ملختلفة. وكان ذلك و��سحا يف نتائج :

 �لفر����س �لر�ب���ع: حي���ث كان هن���اك ف���رق ب���ني �لختب���ار �لقبل���ي و�لبع���دي 
للمجموع���ة �لتجريبي���ة ل�سال���ح �لختب���ار �لبع���دى وبالنظ���ر �إىل �حل���د م���ن م�ستوى 
�لن�سح���اب ل���دى �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا����س �لبع���دى وهو �لن���اجت من حت�سن 
م�ست���وى �لنط���ق لدى هوؤلء �لأطفال يتاأكد ما هدف���ت �إليه �لدر��سة من �أهمية عالج 
��سطر�ب���ات �لنطق و�أثره���ا يف خف�س �ل�سلوك �لن�سحابي لدى ذوي �لإعاقة �لفكرية 
 Berry, P; Marshall, B وه���ذ� يتف���ق م���ع ما تو�سل���ت له در��س���ة ب���ريي ومار�س���ل
(1978) حي���ث هدفت �لدر��س���ة �إىل معرفة �ثر �لتو��سل �للفظي وغري �للفظي على 
�لتفاع���الت �لجتماعي���ة على �لطفل ذي �لإعاقة �لفكري���ة و در��سة �سريربج و و�يد�ر 
Shriberg & Widdi (1990) ودر��سة مارى و رو�س Mary,& Rose (1991)  و 
در��سة كو Coe (1992) و�لتي هدفت يف جمملها �إىل تنمية �لنطق لدى ذي �لإعاقة 
�لفكري���ة بغر�س �حلد م���ن �لن�سحاب لديه وزيادة تفاعله �لجتماعي و در��سة عفاف 
عب���د �ملح�س���ن )2007( و در��سة �إميان �س���ادق )2003( ودر��سة جمي���ل )2003(، هدفت 
يف �ملجم���ل �إىل زي���ادة �ل�سلوك �لتكيفي لالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �لقابلني لتعلم 
ع���ن طري���ق زيادة مهارته���م �للغوية، وف���ى جممل ه���ذه �لدر��سات �أكدت عل���ى فاعلية 
ع���الج ��سطر�ب���ات �لنطق و�لأثر �مل�ستفاد منه يف �حلد م���ن �ل�سلوك �لن�سحابي لدى 

�لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية.

 وكذل���ك يف �لفر����س �خلام����س حي���ث كان هن���اك ف���روق د�ل���ه �إح�سائي���ا ب���ني 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة و�ل�سابط���ة ل�سال���ح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، ويف�س���ر �لباح���ث 
خف����س �ل�سل���وك �لن�سحاب���ي عند �ملجموع���ة �لتجريبية دون �ل�سابط���ة �إىل �لتدريب 
عل���ى خف����س ��سطر�ب���ات �لنطق لديه���م و �أن �لربنامج �لتدريب���ي �مل�ستخدم بني على 
فني���ات تدريبي���ة متنوعة،بحي���ث متثل كل فنية م���ن �لفنيات �مل�ستخدم���ة يف �لتدريب 
عل���ى خف�س ��سطر�ب���ات �لنطق عن�سر� يف بناء �لربنامج لت�سكل يف �لنهاية �لربنامج 
�لتدريب���ي �حلايل،مم���ا �ساهم يف خف����س �لن�سحاب لدى �ملجموع���ة �لتجريبية وبهذ� 
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ف���ان ما تو�سلت �إلية �لبح���ث �حلايل يتفق مع نتائج بع�س �لدر��سات �ل�سابقة وبذلك 
تتفق عمومية نتائج هذه �لدر��سة مع �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها در��سات كل من در��سة 
�خل�سرمي )1995(.ودر��سة رم�سان )2008( و�لتي عمدت �إىل خف�س �لن�سحاب لدى 
�لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية عن طريق عالج ��سطر�بات �لنطق معتمدة على �آلية 
�لدم���ج، و در��س���ة جان����س و�س���ريى Janis,M; Shisy,B (1992 )، در��سة روم�سكى 
 piscitelli (2000) ودر��س���ة ب�ستيل���ى ،Romski, M et al (1994 ) و�آخ���رون
حيث �أظهرت يف جمملها وجود فروق د�لة �إح�سائيا ل�سالح �ملجوعة �لتجريبية، حيث 

�أظهرو� خف�سا يف �ل�سلوك �لن�سحابى لديهم.

كم���ا يف�سر �أي�س���ا خف�س �ل�سل���وك �لن�سحابى لدى �ملجموع���ة �لتجريبية لأن 
�لربنام���ج ��ستخ���دم بع����س �لفني���ات �لت���ي له���ا �أهمي���ة كب���رية يف تعدي���ل �ل�سلوك من 
لع���ب �ل���دور و�لنمذجة وقلب �لدور ب�س���ورة فردية وجماعية �لت���ي تعمل على تعديل 

�ل�سلوك. 

يوؤك���د ذل���ك ما ذهب �إليه �جلولنى )2006( م���ن �أنه من �ل�سروري �أن يحتوي 
�لتاأهي���ل �لنف�س���ي و�لجتماع���ي ل���ذوي �لإعاق���ة، عل���ى �لإر�س���اد �لف���ردي و�جلماع���ي، 
و�لدع���م �لنف�س���ي، وزي���ادة �لد�فعية، وم�ساع���دة �لأ�سخا�س �ملعاقني عل���ى �مل�ساركة فى 

�لأن�سطة �لجتماعية، و�لعناية بالذ�ت )�جلولنى، 2006، 22(.

و�أم���ا �لفر�س �ل�ساد�س فقد و�سحت فاعلي���ة عالج ��سطر�بات �لنطق يف �حلد 
م���ن �ل�سل���وك �لن�سحاب���ي حي���ث �نه مل يوج���د فرق ب���ني �لختبار �لبع���دى و�لتتابعي 
و��ستمر�ر فاعليته �إىل ما بعد �نتهاء فرتة �ملتابعة، وبقاء هذ� �لأثر ر�جع �إىل �لفنيات 
�مل�ستخدمة يف �لربنامج و�ىل �سرح وتو�سيح �أهمية �لربنامج لالأهل مما �نعك�س على 
�لنتب���اه �إىل �أهمي���ة �لربنام���ج و�ملتابعة و�ملالحظ���ة لتطور�ت �لتي تط���ر�أ على �سلوك 

�لطفل مما �ساعد على حت�سن �أد�ء �لأطفال.

وكذل���ك �ل���دور �ملهم �ل���ذي لعبه �ملدر�س���ون يف �ملدر�سة مما �ساع���د يف �أن ت�سمل 
جو�ن���ب �لتح�س���ن كل �ملحط���ات �ليومي���ة لطف���ل مم���ا �ساعد عل���ى بقاء �ث���ر �لربنامج 
يف �لقيا����س �لتتابع���ى وه���ذه �لنتائ���ج تتف���ق يف جممله���ا م���ع در��س���ة ل���وز و بي�س���وب                    

 Laws & Bishop, (2004)
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در��س���ة جره���ام و�سكوت���رGraham, & Scudder, (2007) ودر��س���ة هوجن 
و�آخ���رون et al Huang (2007) و�لت���ي هدف���ت يف جممل �لنتائ���ج �إىل �لتاأكيد على 
دور �لو�لدي���ن وبخال�س���ة �لأم يف حت�س���ن �لأد�ء �لجتماع���ي لالأطف���ال ذوي �لإعاق���ة 
�لفكري���ة م���ن ذوى ��سطر�ب���ات �لنطق وبقاء هذ� �لأثر بعد �نته���اء جل�سات �لربنامج، 
وكذل���ك در��س���ة �إبر�هي���م �أبو زي���د )2010( و در��سة ر�أفت خط���اب )2011( و�لتي كانت 
�لنتائ���ج يف جممله���ا ت�سري �إىل حت�س���ن �لأد�ء �لجتماعي لدى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 
�لفكرية نتيجة حت�سن ��سطر�بات �لنطق لديهم و�لتاأكيد على ��ستمر�ر هذ� �لتح�سن 

نتيجة �ملتابعة �مل�ستمرة من �ملدر�سني يف �ملدر�سة.

وق���د �أك���دت �لنتائ���ج �أي�س���ا عل���ى �أن �ل�سل���وك �لن�سحاب���ي ق���د �نخف����س ل���دى 
�أطف���ال �ملجموعة �لتجريبية وظهرت لديهم �سلوكيات �إيجابية نتيجة ��ستخد�م فنية 
�لنمذج���ة و�لتعزي���ز و�لت���ي م���ن خاللهما قام �لباح���ث بعر�س من���اذج �إيجابية للنطق 
�ل�سحي���ح م���ن �أطف���ال يف نف����س �لعمر �لزمن���ي للمجموع���ة �لتجريبية م���ع �لآخرين 
ف���ى �ملو�قف �ملختلف���ة، حيث �أن �لطفل ذي �لإعاقة �لفكري���ة يحتاج �إىل تقدمي منوذج 
يت�سح له من خالله متى يبد�أ وكيف ومتى ينتهي بحيث يلفت �نتباهه �إىل مالحظة 
�لنط���ق �ل�سلي���م و�ملتابع���ة وحثه على تقليده، وتق���وم هذه �لفنية عل���ى نظرية باندور� 
Bandura يف �لتعل���م �لجتماع���ي وتوؤكد على ��ستخد�م �ملالحظة و�لتقليد و�لتعميم 
لكونه���ا خطو�ت لتعدي���ل �ل�سلوك، وبالتايل يتعلم �لطفل بتقلي���د �لنموذج، �سو�ء كان 
ه���ذ� �لنم���وذج �لذي يت���م عر�سه من جانب �لآب���اء و�ملعلمني، �أو �لأق���ر�ن، �أو �لو�سائط 
�لرتبوي���ة �لأخ���رى، كم���ا �ت�سح من خ���الل �لربنامج �أهمي���ة �لتعزيز �س���و�ء� �ملادي، �أو 
�ملعنوي منه كفنية ذ�ت �ثر عايل يف حت�سني �ل�سلوك لدى �أطفال �ملجموعة �لتجريبية.

وتتف���ق هذه �لنتيجة مع م���ا تو�سلت �إليه نتائج در��سة كل من �سمعان )2010( 
ودر��س���ة خط���اب )2011( در��س���ة جمي���ل )2003( حي���ث �أك���دو� على �أن فني���ة �لنمذجة 
له���ا �أث���ر و��سح يف تعديل �ل�سلوك �ل�سلبي لدى �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية لأنهم 
ل ي�ستطيع���ون �حلك���م عل���ى �ل�سلوكي���ات ويفق���دون �خل���ربة �لت���ي متكنه���م م���ن �إتباع 
�لتعليمات من �لآخرين ولذ� فهم فى حاجة ما�سة �إىل روؤية منوذج ل�سلوكيات �إيجابية 
يت���م تدريبيه���م على تقليدها لتحل حم���ل �ل�سلوكيات �ل�سالبة لديه���م، ولأن �لأطفال 
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ذوي �لإعاق���ة �لفكرية طبق���ا لنظرية �لتعلم �لجتماعي يتعلم���ون بالتقليد و�ملحاكاة 
مث���ل �لعادي���ني، فق���د وجد �أنهم يقل���دون �لآخرين فى كثري من �حل���ركات ويكت�سبون 
ا �لأطفال يكت�سبون  منهم بع�س �لعاد�ت �ل�سلوكية �حل�سنة و�ل�سيئة فالأفر�د خ�سو�سً
�ل�سلوكي���ات �ل�سالب���ة من مالحظة �لآخري���ن �سو�ء كانت تلك �ملالحظ���ة �سخ�سية، �أو 

من خالل و�سائل �لإعالم و�لبيئة.

تو�سيات البجث:
�لت�سجيع �مل�ستمر للطفل على �لنطق.1 ))
تقب���ل �لو�لدي���ن لطفله���م �ل���ذي يع���اين م���ن ��سطر�ب���ات �لنط���ق وع���م �إظهار 1 ))

�لرف�س لكالمه وعدم �لت�سحيح �مل�ستمر له.
�سغ���ل �أوق���ات �لطفل يف �لبيت باأن�سطة م�ستمرة حتى ل يرتك وحده فيتمركز 1 ))

حول نف�سه، �أو ين�سحب.
على �ملعلمني تدعيم �لنطق �ل�سحيح للتلميذ �إذ ينبغي عليهم عدم �ل�ستهانة 1 ))

باأخط���اء �لنط���ق �لتي يتلفظ به���ا �لتلميذ، بل من �ل�س���روري �أن يتم ت�سحيح 
تلك �لأخطاء وتعزيز �لنطق �ل�سحيح لها. 

على �ملعلم عندما يقوم بت�سحيح �لنطق �خلاطئ للتلميذ �أن يتم ذلك يف �إطار 1 ))
من �لود و�حلب ولي�س �لتوبيخ و�لتحقري لأن ذلك يوؤدي �إىل نتائج �سلبية.

�ملالح���ظ �مل�ستم���رة ل�سلوك �لطفل مع زمالئه وم���ع �ملدر�سني ور�سد م�ستوى 1 ))
�لتفاعل د�خل �لف�سل وفى �لف�سحة.

�لعم���ل على �إقامة دور�ت ون���دو�ت �إر�سادية لأولياء �أمور �لأطفال ذوي �لإعاقة 1 ))
�لفكرية لتب�سريهم على كيفية �لتو��سل مع طفلهم. 

تنظيم رحالت جماعية لالأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �إىل �ملد�ر�س �لعادية.1 ))



املجلد الرابع - العدد )15( اأبريل 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 341 

املراجع

�أب���و زي���د، �إبر�هي���م �حم���د حمم���د )2010(. فعالية �لع���الج باللعب و�لإر�س���اد �لأ�سرى 
يف خف����س ح���دة بع�س ��سطر ب���ات �لنطق و�أثره على �لتفاع���الت �لجتماعية 
لالأطفال �ملتخلفني عقليا، ر�صالة دكتوراه، كلية �لرتبية، جامعة بنى �سويف.
خاط���ر، �أح���الم حمم���د )2010(. حت�س���ني ��سط���ر� ب���ات �لنط���ق ل���دى �ملعاق���ني عقليا 

�لقابلني لتعلم، بحث من�سور، جملة كلية الرتبية،جامعة �لإ�سماعيلية.
�لبطاني���ة، �أ�سام���ة، و�لر��س���د�ن، مال���ك و �ل�سبايل���ة، عبي���د و �خلطاطب���ة، عبد �ملجيد 

)2009(. �صعوبات التعلم النظرية واملمار�صة، )ط3(،عمان، د�ر �مل�سرية.
حممد علي، �لعربي )2003(. فعالية �لتدريب على ��ستخد�م جد�ول �لن�ساط �مل�سورة 
يف تنمية بع�س �ملهار�ت �لجتماعية و�أثرها يف خف�س �ل�سلوك �لن�سحابى لدى 
�لأطفال �ملتخلفني عقليا. ر�صالة ماج�صتري.كلية �لرتبية. جامعة �لزقازيق.

�ل�سادق، �إميان حممد )2003(. تنمية بع�س �ملهار�ت �للغوية لالأطفال �ملعاقني عقليا 
�لقابلني لتعلم با�ستخد�م برنامج كمبيوتر، ر�صالة ماج�صتري،معهد �لدر��سات 

�لعليا للطفولة جامعة عني �سم�س.
�لبب���الوي، �إيه���اب عب���د �لعزي���ز )2003(. دليــل اأخ�صائــي التخاطــب واملعلمــني اأو 

الوالدين، �لقاهرة، مكتبة �لنه�سة �مل�سرية.
�سليم���ان، جمال عب���د �لنا�سر )2009(.ا�صطرابات النطــق والكالم فنيات عالجية 

و�صلوكية، �لقاهرة، م�سر �لعربية لن�سر و�لتوزيع.
ح�س���ن، جمال حمم���د )2009(. فاعلية برنام���ج تدريبي لالأمه���ات و�أطفالهن �سعاف 
�ل�سم���ع يف خف����س ��سطر ب���ات �لنطق ل���دى �أبنائهن، ر�صالــة ماج�صتري، كلية 

�لرتبية، جامعة �لأزهر.
عب���د �لفتاح، خالد رم�س���ان )2008(. فعالية برنامج تدريب���ي بنظامي �لدمج و�لعزل 
ف���ى تعدي���ل ��سطر�ب���ات �لنط���ق و�أثره عل���ى حت�س���ني �ل�سل���وك �لتو�فقي لدى 

�لأطفال �ملعاقني عقلياً، ر�صالة دكتوراه، كلية �لرتبية، جامعة بنى �سويف. 
خطاب، ر�أفت عو�س )2011(. فاعلية برنامج تدريبي لعالج بع�س ��سطر بات �لنطق 
يف خف����س �لقل���ق �لجتماع���ي لدي عينة من �لأطفال �ملعاق���ني عقليا �لقابلني 

لتعلم، جملة كلية الرتبية، جامعة بنها.



فعالية برنامج تدريبي يف خف�س ا�صطراب النطق واأثره على ال�صلوك الن�صحابى د . مها �صربي اأحمد

 342 

حمم���د عل���ي، ر�سا �حمد )1999(. م���دى فاعلية برنامج �ر�س���ادى خلف�س حدة بع�س 
�ل�سطر�ب���ات �ل�سلوكي���ة لدى �لأطفال �ملعاقني عقلي���ا �لقابلني لتعلم، ر�صالة 

دكتوراة، معهد �لدر��سات �لعليا للطفولة، جامعة عني �سم�س.
�خل�سرم���ي، �سح���ر )1995(. �أثر �لدم���ج علي �جلانب �للغوي و�ل�سل���وك �لتكيفي لدي 
�لأطف���ال ذوي �حلاج���ات �خلا�س���ة، ر�صالــة ماج�صتــري، جامع���ة �ملل���ك �سع���ود، 

�لريا�س.
الي���ة �لتدري���ب عل���ى �لتو��سل ف���ى تعديل  �ل�س���و�ح، �سال���ح عب���د �ملق�س���ود )2007(. فعَّ
�ل�سل���وك �لن�سحاب���ي ل���دى �لأطف���ال �سعاف �ل�سم���ع، ر�صالــة ماج�صتري، كلية 

�لرتبية، جامعة بنى �سويف.
�ل�سويل���م، �سالح �س���امل )2010(. فاعلية برنامج �ر�سادى خلف�س �ل�سلوك �لن�سحابي 
ل���دى �لأطف���ال �لقابل���ني لتعل���م من �ملعاق���ني عقلي���ا، ر�صالة دكتــوراه، معهد 

�لدر��سات �لرتبوية، جامعة عني �سم�س.
�ل�سخ����س، عب���د �لعزي���ز �ل�سي���د )2006(. ا�صطرابــات النطق والــكالم )خلفيتها – 
ت�سخي�سها – �أنو�عها –عالجها( �لطبعة �لثانية، �لريا�س، مكتبة �ل�سفحات 

�لذهبية للطبع.
ع���و�د، ع�س���ام من���ر )2013(. ��سطر�ب���ات �لنطق ل���دى �أطف���ال �ملد�ر����س �لبتد�ئية يف 

مدينة جدة،در��سة م�سحية، كلية �ملعلمني،جامعة �مللك عبد �لعزيز.
عب���د �ملح�س���ن، عف���اف )2007(. فاعلي���ة برنام���ج لتنمي���ة مه���ار�ت �لتو��س���ل �للفظ���ي 
كو�سيل���ة لتح�س���ني �ل�سل���وك �لتكيف���ى لفئ���ة �لأطف���ال �ملعاقني عقلي���ا �لقابلني 

لتعلم، ر�صالة دكتوراة، جامعة �لقاهرة.
�سادق، فاروق حممد )1996(. �صيكولوجية التخلف العقلي، مطبوعات جامعة.         

�لعفيف، في�سل )2008(. ا�صطر بات النطق واللغة،عمان،مكتبة �لكتاب �لعربي.
�ل���زر�د، في�س���ل حممد )1990(. �للغــة وا�صطرا بات النطق والــكالم، �لريا�س، د�ر 

�ملريخ.
د�سوق���ي، كم���ال حممد )1990(. ذخرية علوم النف�ض، �ملجل���د �لثاين. �لقاهرة، �لد�ر 

�لدولية للن�سر و�لتوزيع.



املجلد الرابع - العدد )15( اأبريل 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 343 

بدوى، ملياء جميل )2003(. فعالية �لعالج �ل�سلوكي لبع�س ��سطر بات �لنطق و�إثره 
يف �لعالق���ات �لجتماعي���ة ل���دى �لأطف���ال �ملتخلف���ني عقليا،ر�صالة ماج�صتري، 

كلية �لرتبية، جامعة �لزقازيق.
حمم���د، �إبر�هي���م عل���ى حمم���د)2013(. فعالية برنام���ج تدريبي خلف����س ��سطر�بات 
�لنط���ق لدى تالمي���ذ �ملرحلة �لبتد�ئية �ملتاأخرين در��سًي���ا فى مدينة �ل�سالم 

مبحافظة �لقاهرة، ر�صالة ماج�صتري، معهد �لبحوث و�لدر��سات �لعربية.
ملكاوى، حممود ز�يد )2011(. فاعلية برنامج تدريبي لتح�سني نطق بع�س �لأ�سو�ت 
�لعربي���ة لدى �لأطفال ذوي �لإعاق���ة �سمعيا �إعاقة متو�سطة يف مرحلة ريا�س 

�لأطفال، جملة جامعة دم�صق، �لعدد �لأول، جملد27.
�سمع���ان، م���رمي )2010 (. �لن�سح���اب �لجتماعي ل���دى �لأطف���ال �ملتخلفني وعالقته 

ببع�س �ملتغري�ت،جملة جامعه دم�صق، جملد 26، �لعدد 4. 
ح�سن���ني، م�س���رية �س���امل )2012(. �ثر برنامج لتعل���م �لن�سط يف خف�س ح���دة �ل�سلوك 
�لن�سحاب���ى ل���دى �ملعاق���ات عقليا �لقاب���الت لتعل���م، ر�صالــة ماج�صتري ،معهد 

�لدر��سات �لرتبوية، جامعة عني �سم�س.
حمم���د، ولء ك���رم )2012(. فعالي���ة �لإر�س���اد �ملع���ريف �ل�سلوك���ي يف خف����س �ل�سع���ور 
بالن�سح���اب �لجتماع���ي و�أث���ره يف زي���ادة �لثق���ة بالنف����س لدى �لأطف���ال ذوى 

�لع�سر �لقر�ئى،ر�صالة ماج�صتري، كلية �لرتبية، جامعة �لزقازيق.

Bernthal, J; & Bankson, n. (1998).Articulation and phonological 
Disorders, Boston: ALLYN &Bacon.175-189.

Berry, P;& Marshall, B. (1978). The impact of communication on 
the social interactions of the mentally disabled child  American 
Journal of Mental Deficiency83 (1), 44-

Demirel, M. (2010). Primary school curriculum for educable 
mentally retarded children, A Turkish case. USA -China 
Education Review, 7(3), 64-91.

Dodd,B ;Mcgomack, P;&woodyatt,G.(1994).Evaluation of an 
Intervention  Program Relation between Childer’s Phonology 



فعالية برنامج تدريبي يف خف�س ا�صطراب النطق واأثره على ال�صلوك الن�صحابى د . مها �صربي اأحمد

 344 

and P arnt’s Communicative Behavior amarican Journal on 
Menatal Retardation 98 (5),632-645.

Gibbon, f.;& Paterson, L. (2006). A survey of, speech language 
therapists, views on electropalatography  therapy outcome 
Scotland. Journal of child language teaching & therapy, 2 
(22), 275-292.

Graham, K;& Scudder, R (2007).   Parent interactions with twins 
who are developmentally different: A case study Journal on 
Communication Disorders Quarterly.28 (2). 107-113.  

Huang, S; Kubota, Y; & Oi, M (2007 ).Interaction mother with 
her Child, who suffers from the problems of language and 
its impact on behavioral Almscclat, has (Down syndrome)b 
Japanese Journal of Special Education..44(6), 423-436.  

Janis, M; & Shisy, P (1992). Incidental Group Language Therapy 
Verbal and Preverbal Children Child language teaching 
Therapy. Journal of Behavior Modification, 18 (1),,42-59.

Laws,G; Bishop,D.(2004). Pragmatic language impairment and social 
deficits in Williams syndrome: A comparison with Down’s 
syndrome and specific language impairment, International 
Journal of Language & Communication Disorders. Vol.39(1), 
Jan-Mar 2004, pp. 45-64. 

Mary,R; Rose.R.(1994). Speech and language development and its 
impact on increasing interaction and verbal Altotsal,  Journal 
of Speech & Hearing Research.37(3), 617-628. 

Ozguven, D; Oner, O; Olmez, S.(2001). The evolution of language 
and its impact on the increase of the social interaction of 
mentally disabled people with Asperger’s disorder Turk 
Psikiyatri Dergisi.12(3),. 233-240. 

Putsch, L; & Peter, B. (2001): Effects of articulation training on the 
production of trained and untrained phonemes in conversation 



املجلد الرابع - العدد )15( اأبريل 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 345 

and formal tests, Journal Article, University of Melbourne, 
20(3), 350- 390.  

Samule, w. (1981) personality searching for the source of human 
Behavlor – M.C. Grow hill book cam new york 



ا�سطرابات النوم وعالقتها بامل�سكالت ال�سلوكية 
لدى ذوي العر�ص داون 

د. اأ�سرف حممد عبد احلميد دعب�ص
اأ�ستاذ ال�سحة النف�سية امل�ساعد 

كلية الرتبية – جامعتي الزقازيق والق�سيم





املجلد الرابع - العدد )15( اأبريل 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 348 

ملخ�ص البحث:
هدف���ت �لدر��س���ة �إىل �لتع���رف عل���ى ��سطر�ب���ات �لن���وم، و�مل�س���كالت �ل�سلوكية 
�لأك���رث �نت�س���اًر� ل���دى �لأطفال ذوي متالزم���ة د�ون كما يدركها �آباء ه���وؤلء �لأطفال، 
و�لعالق���ة ب���ني ��سطر�ب���ات �لن���وم و�مل�س���كالت �ل�سلوكي���ة ل���دى ذوي متالزم���ة د�ون، 
و�لتع���رف عل���ى �لف���روق يف كل من ��سطر�بات �لن���وم و�مل�س���كالت �ل�سلوكية لدى ذوي 
متالزم���ة د�ون و�لت���ي تع���زى ل���كل م���ن �جلن�س و�لعم���ر، و�إمكاني���ة �لتنب���وؤ بامل�سكالت 
�ل�سلوكي���ة ل���دى ذوي متالزمة د�ون يف �سوء ��سطر�ب���ات �لنوم لديهم. وتكونت عينة 
�لدر��سة من �أباء و�أمهات )23( طفاًل )19( طفلة من ذوي �لعر�س د�ون ممن ترت�وح 
�أعماره���م م���ا ب���ني )6-  18( عاًما، و)20( معلًما مبد�ر����س �لرتبية �لفكرية مبحافظة 
�ل�سرقي���ة. ومت تطبي���ق مقيا����س ��سطر�ب���ات �لنوم ل���دى �لأطف���ال ذوي �لعر�س د�ون 
»م���ن وجه���ه نظر �لو�لدي���ن«  �إعد�د �لباح���ث ومقيا�س �مل�س���كالت �ل�سلوكية لدى ذوي 
متالزم���ة د�ون »م���ن وجه���ه نظر �ملعلمني« �إع���د�د �لباحث، وك�سف���ت �لنتائج عن: جاء 
ترتي���ب ��سطر�بات �لنوم كالتايل: �لإف���ر�ط فى �لنوم، و�لأرق، و��سطر�ب بدء �لنوم، 
و�لف���زع �لليلى، و�لكو�بي����س �لليلية، وزملة �لنوم �ملتاأخر، وزمل���ة �لنوم �ملتقدم، وزملة 
�ختن���اق �لن���وم، و�مل�س���ى �أثناء �لن���وم. فيما ج���اء ترتيب �مل�س���كالت �ل�سلوكي���ة كالتايل: 
�لعدو�ني���ة و�لتخريب، و�ل�سلوك غري �لجتماع���ي، و�لتمرد، و�لعاد�ت �لال�سوية، كما 
تب���ني وج���ود عالقة ب���ني ��سطر�بات �لنوم و�مل�س���كالت �ل�سلوكية ل���دى ذوي متالزمة 
د�ون، وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية فى ��سطر�بات �لنوم لدى ذوي متالزمة د�ون 
تع���زى للعم���ر حيث تبني �أن ما بني )6-12( هم �لأكرث ��سطر�ًبا، ووجود فروق توجد 
ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية ف���ى �مل�س���كالت �ل�سلوكية لدى ذوي متالزم���ة د�ون تعزى 
للن���وع )ذك���ور – �إن���اث( ل�سال���ح �لذكور وف���ى �جتاه �لعمر م���ا ب���ني )6-12(، و�إمكانية 

�لتنبوؤ بامل�سكالت �ل�سلوكية لدى ذوي متالزمة د�ون من ��سطر�بات �لنوم لديهم.

الكلمات املفتاحية: ��سطر�بات �لنوم - �مل�سكالت �ل�سلوكية - ذوي �لعر�س د�ون. 
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Sleep Disorders in its Relationship with Behavior 
Problems in Children with Down Syndrome

The current study aims to identify the most common sleep 
disorders and behavior problems in children with down syndrome as 
perceived by their parents, to identify the relationship between sleep 
disorders and behavior problems in children with down syndrome, 
and to identify the differences in  sleep disorders and behavior 
problems in children with down syndrome attributed to gender and 
age, and the possibility of predicting behavior problems in those 
children with down syndrome from sleep disorders. The study 
sample consisted of 23 mothers and fathers of children with down 
syndrome aged 6-18 years, in addition to 20 teacher in intellectual 
schools at Sharqia Governorate. The researcher conducted sleep 
disorders scale for children with down syndrome as perceived by 
parents (researcher made) and problem behavior scale  for children 
with down syndrome as perceived by parents (researcher made). 
The results showed that the order of most common sleep disorders 
as follow: excessive sleep, problems of sleep initial, waking up, 
nightmare, delayed sleep syndrome, advanced sleep syndrome, 
apnea syndrome and walking during sleep, while the order of 
most common behavior problems are as follow: aggressiveness, 
destruction, inappropriate behavior, rebel, inappropriate habits, and 
confirmed the relationship between the relationship between sleep 
disorders and behavior problems in children with down syndrome, 
and that there are significant statistically differences attributed 
to gender favoring in the orientation of 6-12 years, and there are 
significant statistically differences attributed to gender and age in 
behavior problems in children with down syndrome attributed to 
gender (male & female) favoring males and in the orientation of 
6-12 years, and the possibility of predicting behavior problems in 
children with down syndrome from sleep disorders.

Keywords: Sleep Disorders - Behavior Problems - Down Syndrome
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مقدمة:
تعد متالزمة د�ون هي �أحد �لأ�سباب �لور�ثية �لأكرث �سيوًعا لالإعاقة �لفكرية 
 .(Hattori, Fujiyama, Taylor, Watanabe, Yada, Park, et al. 2000)
كم���ا تعد متالزمة د�ون م���ن �أكرث حالت �خللل �لكرومو�سومي �سيوًعا عند مقارنتها 
بغريه���ا (Shalaby, 2011). وتوؤث���ر متالزم���ة د�ون عل���ى جميع �لفئ���ات ول يعتمد 
تاأثريه���ا عل���ى �لناحي���ة �جلغر�في���ة، �أو �لعن�س���ر، �أو �حلال���ة �لجتماعي���ة �لقت�سادية 
(Sommer, & Henrique-Silva, 2008). كما يتنوع �نت�سار متالزمة د�ون وفًقا 
ملجموع���ة م���ن �لعو�مل �ملتد�خل���ة ت�ستمل على �لتغري يف متو�سط ُعم���ر �لأم و�ملفاهيم 
�ل�سخ�سي���ة و�ملفاهي���م �لديني���ة نحو �إجها�س �حلم���ل ب�سكٍل مق�س���ود، وكذلك �سيا�سة 
�لرعاي���ة �ل�سحية و�لت�سريعات �لقومية �لتي ت���وؤدي �إىل حت�سني �سحة �لأم و�لرعاية 
 .(Bittles, Bower, Hussain, & Glasson, 2007) يف مرحلة ما حول �لولدة

و�أ�س���ار كل م���ن �إلينج�س���ون وبي���رت (Ellingson, and Peters, 1980) �أنه 
يف �لف���رتة �لأخ���رية ق���د حظيت ��سطر�بات �لن���وم لدى �لأطف���ال ذوي متالزمة د�ون 
بالهتم���ام ، حي���ث ُي�س���ار �إليها بهند�سة �لن���وم ،و�ت�سح �أنها تختلف ب���ني �لأطفال ذوي 
متالزم���ة د�ون و�لأطف���ال �لعاديني ب���دًء� من مرحلة �لطفولة حت���ى مرحلة �ملر�هقة 

ومرحلة �لر�سد.

فعل���ى �سبي���ل �ملثال �أ�سارت معظم �لدر��س���ات �أن �لأ�سخا�س ذوي متالزمة د�ون 
يعانون �سذوًذ� ملمو�ًسا يف مر�حل �لنوم تتمثل يف زيادة �لوقت �لذي يق�سيه �لفرد حتى 
 (Clausen, يب���د�أ يف �لن���وم و�نخفا����س يف ن�سبة �لوق���ت �لذي يق�سيه �لف���رد يف �لنوم
 Sersen, & Lidsky, 1977; Diomedi, Curatolo, Scalise, Placidi,
.(Caretto, & Gigli, 1999; Miano, Bruni, & Elia  et al. 2008

ومع هذ� فاإنه ل يوجد �إل �لقليل من �لدر��سات �لتي تقرتح �أن مقاومة �لنوم 
عل���ى �لفر��س و�لنوم بدون ر�حة و�لتبول �ل���ال�إر�دي و�ليقظة �لليلية و�لتحدث �أثناء 
�لن���وم و�لغف���وة يف �لنهار جميعها قد تظهر ب�سكل �سائ���ع لدى �لأطفال ذوي متالزمة 
د�ون ولك���ن ذل���ك يحت���اج �إىل در��س���ات و�أبح���اث م�ستقبلي���ة توؤك���د عل���ى تل���ك �لنتائ���ج 

 .(Ashworth, Hill, Karmiloff-Smith, & Dimitriou, 2013)
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وك�سف���ت �لدر��س���ات �أن هناك ثالث���ة �أنو�ع �أ�سا�سية م���ن ��سطر�بات �لنوم لدى 
 (Breslin, Edgin, Bootzin, Goodwin & Nadel لأطف���ال ذوي متالزم���ة�
(Carter, McCaughey, Annaz, & Hill 2009 ;2011 ه���ي ع���دم �لرغبة يف 
�لن���وم )�لأرق(، و�لنعا�س �ملف���رط �أثناء �لنهار، و�لإفر�ط يف �لن���وم )و�إظهار �سلوكيات 
وخ���رب�ت وح���ركات ج�سدي���ة �أثناء �لن���وم(. وهن���اك خ�سائ�س تقرتح وج���ود متالزمة 
�لختناق �أثناء �لنوم يف �لغالب لدى تلك �لفئة. كما ُوجد �أن ��سطر�ب �ل�سلوك �أثناء 
 (Stores, Stores, لنه���ار و�ل�سغوط �لنف�سي���ة لدى �لأم ترتبط با�سطر�بات �لنوم�

 .Fellows, et al. 1998)

كما يعاين �لأطفال ذوي متالزمة د�ون من ��سطر�بات �لنوم ت�سمل م�سكالت 
�ل�ستمر�ر يف �لنوم وكذلك �ل�سخري و�أ�سكال �لنوم �لأخرى �مل�سطربة ب�سبب �لتنف�س 

(Breslin, Edgin, Bootzin, Goodwin & Nadel, 2011)

كم���ا �أن �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية �أكرث عر�س���ة خلطورة تطور م�سكالت 
�لنوم. �إل �أن مدى �نت�سار ��سطر�بات �لنوم لدى هوؤلء �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية 

.(Cotton, & Richdale, 2006) وطبيعة هذه  �ل�سطر�بات مل يت�سح بعد

و�أثبت���ت �لدر��س���ات �أن ��سطر�بات �لنوم هي �لأك���رث �نت�ساًر� بني �لأطفال ذوي 
متالزمة د�ون ومن �ملمكن �أن ت�سبب �سغوط نف�سية ملحوظة لدى �لأ�سر. ومع هذ� ل 
يوجد �إل �لقليل من �لدر��سات �لتي قامت بو�سف ��سطر�بات �لنوم و�رتباطاتها لدى 
 (Hoffmire, Magyar, Connolly,  Fernandez عين���ة كب���رية من تلك �لفئ���ة

.and van Wijngaarden, 2014)

كم���ا توؤث���ر ��سطر�بات �لن���وم لدى ذوي متالزم���ة د�ون عل���ى �لأد�ء �لأكادميي 
 (Chervin, Archbold, Dillon, Panahi, و�ل�سل���وك   (Gozal,1998)
Pituch, Dahl et al.(2002). وع���الوًة عل���ى ذل���ك ف���اإن ��سطر�ب���ات �لن���وم ل���دى 
�لأطف���ال توؤث���ر عل���ى �لن���وم فيع���اين �لو�لدي���ن لأطفال م���ن ذوي متالزم���ة د�ون من 

 .(Richman, Stevenson & Graham, 1975) م�سكالت يف �لنوم

وم���ن هنا ت�سعي �لدر��سة �حلايل للتع���رف على �لعالقة بني ��سطر�بات �لنوم 
و�مل�سكالت �ل�سلوكية لدى ذوي متالزمة د�ون، وهل توجد فروق يف ��سطر�بات �لنوم 



املجلد الرابع - العدد )15( اأبريل 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 352 

ل���دى ذوي متالزم���ة د�ون تعزى لكل من �لنوع و�لعمر؛ بالإ�سافة �إىل �إمكانية �لتنبوؤ 
بامل�سكالت �ل�سلوكية لدى ذوي متالزمة د�ون من ��سطر�بات �لنوم لديهم.

م�سكلة البحث:
من خالل �سكوى �لعديد من معلمي �لرتبية �لفكرية؛ بالإ�سافة �إىل �حلالت 
�لت���ي يت���م حتويله���ا لالأخ�سائي���ني �لنف�سي���ني باملعاه���د، تب���ني �أن �لعديد م���ن حالت 
�لتالمي���ذ ذوي متالزم���ة د�ون يعان���ون من �لعديد من �مل�س���كالت �ل�سلوكية؛ مما دعا 
�لباح���ث لإج���ر�ء ع���دد م���ن �ملقابالت مع �آب���اء ذوي متالزم���ة د�ون، وق���د �ت�سح ب�سكل 
جل���ي حج���م �ملعاناة �لتي يعي�سها هوؤلء �لآب���اء ب�سبب تلك �مل�سكالت �لتي يت�سبب فيها 
�أطفاله���م، وق���د تبني من خ���الل حديث �لآباء �أن �طفالهم يعان���ون من م�سكالت عدة 
قب���ل و�أثناء �لن���وم، ومن هنا حاول �لباحث �لربط ب���ني ��سطر�بات �لنوم �لتي حتدث 

يف �مل�ساء و�مل�سكالت �لتي يثريها �لأطفال نهاًر�. 
ومن هذ� �ملنطلق، برزت �حلاجة �إىل در��سة طبيعة ��سطر�بات �لنوم لدى ذوي 
متالزم���ة د�ون و�أن���و�ع �مل�س���كالت �ل�سلوكي���ة لديه���م، وقد مت حتديد م�سكل���ة �لدر��سة 

�حلالية ب�سعيها �إىل �لإجابة عن �لأ�سئلة �لتالية: 
ما �أكرث ��سطر�بات �لنوم �سيوًعا لدى ذوي متالزمة د�ون؟. 1 ))
ما �أكرث �مل�سكالت �ل�سلوكية �سيوًعا لدى ذوي متالزمة د�ون؟. 1 ))
ه���ل توج���د عالق���ة ب���ني ��سطر�ب���ات �لن���وم و�مل�س���كالت �ل�سلوكي���ة ل���دى ذوي 1 ))

متالزمة د�ون؟.
ه���ل توج���د ف���روق يف ��سطر�بات �لنوم ل���دى ذوي متالزم���ة د�ون تعزى للنوع 1 ))

)ذكور/ �إناث( ؟. 
ه���ل توج���د فروق يف ��سطر�ب���ات �لنوم لدى ذوي متالزم���ة د�ون تعزى للعمر 1 ))

)6- 12/ 12- 18( ؟. 
ه���ل توجد فروق يف �مل�س���كالت �ل�سلوكية لدى ذوي متالزمة د�ون تعزي للنوع 1 ))

)ذكور/ �إناث(؟. 
هل توجد فروق يف �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى ذوي متالزمة د�ون تعزى للعمر 1 ))

)6- 12/ 12- 18( ؟. 
هل ميكن �لتنبوؤ بامل�سكالت �ل�سلوكية لدى ذوي متالزمة د�ون من ��سطر�بات 1 ))

�لنوم لديهم؟.
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اأهداف البحث:
يهدف �لبحث �حلايل �إىل ما يلي: 

�لتع���رف على �أكرث م�سكالت �لنوم، و�مل�سكالت �ل�سلوكية �نت�ساًر� لدى �لأطفال 1 ))
ذوي متالزمة د�ون كما يدركها �آباء هوؤلء �لأطفال.

�لتع���رف عل���ى �لعالقة ب���ني ��سطر�بات �لن���وم و�مل�سكالت �ل�سلوكي���ة لدى ذوي 1 ))
متالزمة د�ون. 

�لتع���رف على �لف���روق يف كل من ��سطر�ب���ات �لنوم و�مل�س���كالت �ل�سلوكية لدى 1 ))
ذوي متالزم���ة د�ون و�لت���ي تع���زي ل���كل م���ن �جلن����س )ذك���ور/ �إن���اث(، و�لعمر                

.)18 -12 /12 -6(
�لتعرف على �إمكانية �لتنبوؤ بامل�سكالت �ل�سلوكية لدى ذوي متالزمة د�ون من 1 ))

��سطر�بات �لنوم لديهم.

اأهمية البحث:
يع���د ه���ذ� �لبح���ث من �لناحي���ة �لنظرية �إ�ساف���ة علمية يف جم���ال �لتعرف على 1 ))

طبيع���ة ��سطر�ب���ات �لنوم لدى �لأطفال من ذوي متالزمة د�ون، حيث مل يتم 
�لباحث- در��سة عربية �أجريت يف هذ� �ملجال. �طالع  حدود  – يف 

م���ن �لناحي���ة �لتطبيقية ُيتوق���ع �أن ت�سهم نتائج تل���ك �لدر��سة، وما تقدمه من 1 ))
تو�سي���ات تربوي���ة يف �لك�س���ف ع���ن نوع م�س���كالت �لن���وم، و�مل�س���كالت �ل�سلوكية 
ل���دى �لأطف���ال ذوي متالزمة د�ون يف تب�سري �لآب���اء، و�ملعلمني و�لأخ�سائيني 
�لنف�سي���ني مبد�ر����س �لرتبي���ة �لفكري���ة به���ا؛ مم���ا يفي���د يف و�س���ع �لرب�م���ج 

�لإر�سادية �لتي من �ساأنها �حلد من تلك �مل�سكالت. 

امل�سطلحات االإجرائية للبحث:

متالزم�ة داون Down›s syndrome: ه���و زمل���ة �أعر�����س يع���ود �سببه���ا �إىل 
�س���ذوذ كرومو�سوم���ي ل���دي بع�س �لأطفال م�سبًب���ا ق�سوًر� كلًيا، �أو جزئًي���ا ب�سكل د�ئم يف 
قدر�تهم �جل�سمية، �أو �حل�سية، �أو �لتو��سلية، �أو �لأكادميية، �أو �لنف�سية �إىل �حلد �لذي 
 (National Association for Down ي�ستوج���ب تقدمي خدمات �لرتبية �خلا�س���ة

.Syndrome, 2008)
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ا�س�طرابات النوم  Sleep disorders: » هي تلك �ل�سعوبات �لتي توؤدي �إىل 
�لختالل �لكمي �أو �لكيفي يف نوم �لطفل ، وهي �إما �أن تظهر يف �سذوذ �لنوم و�لذي ي�سم 
��سطر�بات �لنوم د�خلية �ملن�ساأ ، و��سطر�بات �لنوم خارجية �ملن�ساأ، و��سطر�بات �لإيقاع 
�ليومي، �أو �سذوذ �لنوم �لذي ي�ستمل على ��سطر�بات �ل�ستثارة، و��سطر�بات �لتحول من 
�لنوم / �ليقظة، و��سطر�بات �حلركة �ل�سريعة للعينني، و��سطر�بات �سذوذ �لنوم �لأخرى«.

امل�سكالت ال�سلوكية  Behavioural problems: هو �أي نوع من �ل�سلوكيات 
�لتي يعتربها ذوو �ل�سلطة يف ثقافة ما غري متوقعة )ل�سوية(، ويتحدد هذ� �ل�سلوك 
�مل�سط���رب بع���دم قدرة �لطفل عل���ى �لقيام بال�سلوك بطريقة جتنب���ه لوم �لآخرين يف 
.(Kauffman, 1985, p. 16) بيئته �ليومية، وت�ساعده يف �حل�سول على تقبلهم له

حمددات البحث:
يتحدد جمال �لبحث �حلايل باملحدد�ت �لتالية :

املحددات الب�سرية: تكونت عينة �لدر��سة من �آباء و�أمهات )23( طفاًل و)19( أ )	
طفل���ة م���ن ذوي �لعر����س د�ون ممن ت���رت�وح �أعمارهم ما ب���ني )6-  18( عاًما، 

و)20( معلًما مبد�ر�س �لرتبية �لفكرية. 
املح�ددات املكاني�ة: مت تطبي���ق �أدو�ت �لدر��سة )مقيا����س ��سطر�بات �لنوم أ )	

ل���دى �لأطف���ال ذوي �لعر����س د�ون »م���ن وجه���ه نظ���ر �لو�لدي���ن«  - مقيا����س 
�مل�س���كالت �ل�سلوكي���ة ل���دى �لأطف���ال ذوي متالزم���ة د�ون »م���ن وجه���ه نظ���ر 

�ملعلمني«( مبد�ر�س �لرتبية �لفكرية مبحافظة �ل�سرقية.
املحددات الزمانية: مت تطبيق �أدو�ت �لدر��سة خالل �لف�سل �لثاين من �لعام أ )	

�لدر��سي 2015/2014 م.

االإطار النظري: 
ذوي متالزمة داون:

�إن �لأ�سخا����س �مل�ساب���ني مبتالزم���ة د�ون لديه���م )47( كرومو�س���وم ب���دًل من 
)46(، ويك���ون ه���ذ� �لكرومو�س���وم �لز�ئ���د متج���اوًر� م���ع زوج �لكرومو�سوم���ات )21( 
بحي���ث ي�سب���ح ثالثًي���ا ب���دًل م���ن كون���ه ثنائًي���ا، وهو م���ا يع���رف ب�س���ذوذ �لكرومو�سوم 
�لثالث���ي                                                                         �لنق�س���ام  �أو  �لكرومو�سوم���ات،  ثالثي���ة  وي�سم���ى  �لع���دد،  حي���ث  م���ن 

)عبد �لعزيز �ل�سرطاوى، وجميل �ل�سمادى، 1998، �س300(.
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 (Shin, Besser,  Kucik, Lu, Siffel, & ك�سف���ت در��س���ة �س���ني و�آخ���رون
(Correa, 2009 �لتي ��ستهدفت حتديد ن�سب �نت�سار متالزمة د�ون يف )10( وليات 
�أمريكية �أن هناك )31.1%( من بني كل 1000 حالة يولدون وهم م�سابون مبتالزمة 
د�ون، فيم���ا �أن مع���دل �لنت�سار ب���ني �لأطفال و�ملر�هقني فيما ب���ني عمر )0-19( �سنة 
ي�س���ل �إىل ح���و�ىل )10.3( م���ن ب���ني كل )1000( حال���ة حي���ث �أن )80%( م���ن �لأطفال 
ذوي متالزم���ة د�ون ميوت���ون يف عامه���م �لأول، وهذ� بدوره يقلل م���ن ن�سبة �لنت�سار، 
فف���ي �لغال���ب ل يكت���ب �لبق���اء لأكرث م���ن )50%( من �ملو�لي���د �مل�سابني خ���الل �ل�سنة 
�لأوىل من ولدتهم. وهذ� نتيجة للم�سكالت �ل�سحية �مل�ساحبة حلالة �لأطفال ذوي 

متالزمة د�ون. 

ويف در��س���ة لتحدي���د �أ�سب���اب �لعر����س د�ون يف م�س���ر و�لت���ي ق���ام به���ا كل م���ن 
�ل�سوبك���ي، و�ل�سي���د (El-Sobky,  and Elsayed,2004) و�لت���ي �سمل���ت )1100( 
حال���ة م���ن ذوي متالزم���ة د�ون، ميثل �لذك���ور )54.13%( من �ملجموع���ة �لتي �سملتها 
�لدر��س���ة، يف ح���ني متث���ل �لإناث )45.87%(. وك�سف���ت �لنتائج ع���ن �أن �لذين مت تاأكيد 
ت�سخي����س متالزم���ة د�ون لديه���م من بني �أف���ر�د �لعينة عن طري���ق �لتحليل �لور�ثي 
)1030( حال���ة. ومت ت�سخي����س معظ���م ه���ذه �حل���الت )98.43 %( بع���د �ل���ولدة، ومت 
�لك�سف عن )1.56%( فقط قبل �لولدة من خالل بزل �ل�سائل �لأميني، وقد تر�وحت 
�أعم���ار �لأمه���ات عن���د �حلمل م���ا بني 31.8 – 40 عاًم���ا، فيما تر�وحت �أعم���ار �لآباء ما 
ب���ني 19-62 عاًم���ا، وي�سكل زو�ج �لأقارب 12% من �حلالت. و�سكل���ت �لأ�سباب �لور�ثية 
م���ا يق���رب من )6 %( من �حلالت، ومعظم �حلالت كانت �لأوىل، �أو �لثانية يف ترتيب 
�ل���ولدة. وكان �لأ�سب���اب �لأك���رث �سيوًعا لالإ�سابة مبتالزمة د�ون هم���ا ت�سوه �جلينات 
�أثناء �حلمل، وتقدم عمر �لأم، كما تبني �أنه نادًر� ما تنتج متالزمة د�ون عن م�سكالت 

�حلمل بن�سبة )0.01 %(.

ويف د�ر�سة معا�سرة قام بها �سلبي (Shalaby, 2011) لتحديد �أكرث �لعو�مل 
��سهاًما يف �لإ�سابة مبتالزمة د�ون تبني �أنها: زو�ج �لأقارب )خا�سة زو�ج �أبناء �لعم(، 
�أو �إقامة �لآباء و�لأمهات يف �ملناطق �لريفية حيث نق�س �لرعاية �ل�سحية، �أو تعر�س 
�لو�لدي���ن لالآث���ار �جلانبي���ة لبع����س �لأدوي���ة، �أو �مل���و�د �لكيميائي���ة، �أو �نت�س���ار بع����س 
�لعاد�ت �ل�سيئة مثل تدخني �لتبغ، �أو عدم خ�سوع �لأب، �أو �لأم للفح�س �لطبي ما قبل 
�ل���ولدة كج���زء من �لرعاية �ل�سابقة للولدة، �أو ح���الت �لإجها�س  �ملتكررة لالأمهات. 
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�إن �لعو�مل �لبيئية؛ مثل: �لتدخني وتعاطي �لكحوليات وتعاطي �لعقاقري �لتي 
توؤث���ر على �خل�سوبة ومو�نع �حلمل مل يثب���ت �أنها ترتبط ب�سكل د�ل �إح�سائًيا بزيادة 
.(Sherman, Allen, Bean, Freeman, 2007) مع���دلت ذوي متالزم���ة د�ون

�إن زيادة عمر �لأم هو �ل�سبب �لوحيد �ملعروف �لذي ُيعد من عو�مل �خلطورة 
�لت���ي ترتب���ط مبتالزمة د�ون غ���ري �أن معظم �لأطفال ذوي متالزم���ة د�ون مولودين 
لأمهات �سغار يف �ل�سن ب�سبب �رتفاع معدلت �ملو�ليد ب�سكل عام لدى تلك �ملجموعات 

 .(Irving, et al., 2008)

ويف مرحل���ة �لطفول���ة ف���اإن �لأطف���ال ذوي متالزمة د�ون يك���ون لديهم ق�سور 
�لع���امل  �ل���كالم و�مله���ار�ت �حلركي���ة �لدقيق���ة و�لكب���رية. ويف  ع���ام يف من���و مه���ار�ت 
�ملتق���دم ف���اإن بر�م���ج �لتدخل �ملبك���ر �لتي تتن���اول �حتياج���ات �لأطف���ال ذوي متالزمة 
د�ون و�لأن���و�ع �لأخ���رى م���ن �لإعاق���ات �لنمائي���ة ق���د حقق���ت جن���اح جي���د وملمو����س

. (Connolly, Morgan, Russell, Fulliton, 1993)

وب�سب���ب �لتط���ور�ت �خلا�سة باإنقاذ �حلياة يف �لرعاي���ة �ل�سحية مثل جر�حات 
�لقل���ب �لتي جُترى لالأطفال وحت�سن �لتعديالت و�ملو�ء مات �ملجتمعية فاإن �لأطفال 
 (Glasson, ذوي متالزم���ة د�ون �أ�سبح���و� يعي�س���ون فرتة �أط���ول وحياة �أكرث �سح���ة
ويف   .Sullivan, Hussain, Petterson, Montgomery, Bittles, 2002)
�لن�س���ف �لأول م���ن �لق���رن �لع�سري���ن ف���اإن توقع���ات �حلي���اة يف مرحلة �ملر�هق���ة، �أو يف 
�سنو�ت �ملر�هقة �ملبكرة و�لأطفال فاإنهم غالًبا ما يتم و�سعهم يف موؤ�س�سات ويف �لآونة 
�لأخ���رية ف���اإن متو�سط توقعات �حلياة قريب من 60 عام لهوؤلء �لأ�سخا�س ذوي د�ون 
ويف �لع���امل �ملتق���دم ف���اإن معظ���م �لأطفال ذوي متالزم���ة د�ون يعي�س���ون يف �ملجتمع يف 

.(Bittles, & Glasson, 2004) بيئتهم �ملنزلية

ا�سطرابات النوم لدى ذوي متالزمة داون:
هناك جمموعة من �خل�سائ�س و�ل�سمات �لإكلينيكية ملتالزمة د�ون قد توؤدي 
�إىل ��سطر�ب���ات �لنوم، �أو زي���ادة خماطر م�سكالت �لتنف�س �أثناء �لنوم؛ مما يوؤدي �إىل 
��سطر�ب���ات يف �لن���وم. وم���ن ناحيٍة �أخ���رى لي�س جمي���ع تلك �خل�سائ����س �لإكلينيكية 
تك���ون موج���ودة ل���دى كل طفل وعندما تكون موج���ودة فاإنها تختل���ف يف كثافتها، كما 
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يختلف���ون يف �سخام���ة حجم �لل�سان، وعدم كفاية �لفم كغرفة له، و�سغر حجم �ملريء 
.(Krmpotic-Nemanic, & Schulz, 1970) ب�سبب ت�سخم �للوزتني

 كم���ا �أن �سغ���ر جمرى �لهو�ء و�سغر �لوج���ه ُتعد من �خل�سائ�س �لبدنية �لتي 
قد توؤدي �إىل م�سكالت يف �لتنف�س �أثناء �لنوم، وزيادة خماطر ��سطر�بات �لنوم ب�سبب 

 .(Allanson, O’Hara, Farkas, & Nair, 1993) لتنف�س�
وهناك خ�سائ�س �أخرى ترتبط مب�سكالت �لتنف�س مما يوؤدي �إىل ��سطر�بات 
يف �لن���وم ل���دى ذوي متالزمة د�ون ت�ستمل عل���ى �سيق جمرى �لبلعوم ب�سبب �سخامة 
حجم �لل�سان و�سخامة �لأن�سجة؛ مما يوؤدي �إىل تقليل نغمة ع�سالت �لبلعوم وزيادة 

 .(Silverman, 1988) لوزن�
وهن���اك عدي���د م���ن �ل�سطر�ب���ات �مل�ساحب���ة م���ن �ملمك���ن �أن توؤثر عل���ى جودة 
حي���اة ه���وؤلء �لأ�سخا����س ذوي متالزم���ة د�ون و�أكرث تل���ك �ل�سطر�ب���ات �أمل بالرقبة 
و�لر�أ����س، و�لق�س���ور �ل���ولدي يف �لقل���ب، و�لأمر�����س �ملتعلق���ة بالتجوي���ف �لبطن���ي، 
�لغ���دة  �أو نوب���ات �ل�س���رع، و�ل�سطر�ب���ات �لدموي���ة، و�أمر�����س  و�لنوب���ات �ملر�سي���ة، 
�لدرقية، و�لإعاقة �لفكرية، و�ل�سطر�بات �ل�سلوكية و�لنفعالية، و��سطر�ب �لتوحد
 (Bull, 2011; Dykens, 2007; DiGuiseppi C., Hepburn, S., Davis,

.J., et al. 2010)

و�لأ�سخا����س ذوي متالزم���ة د�ون يعاي�س���ون زي���ادة يف جتزئ���ة �لن���وم و�ليقظ���ة 
�أثن���اء �للي���ل و�لن���وم بطريقة خمتلفة وغري ممي���زة وكذلك �نخفا����س يف كفاءة �لنوم 
 (Hamaguchi, Hashimoto, Mori, & �لنم���و  طبيعي���و  �لأ�سخا����س  ع���ن 

 .Tayama,1989; Levanon A, Tarasiuk A, & Tal, 1999)

ول ن���ز�ل ل نع���رف �إل �لقلي���ل ع���ن تل���ك �لف���روق �مللحوظ���ة يف هند�س���ة �لن���وم 
وترجمتها �إىل م�سكالت نوم ملحوظة، �أو ��سطر�بات �إكلينيكية يف �لنوم لدى �لأطفال 
ذوي متالزم���ة د�ون. وُتع���د متالزمة �لختناق �أثناء �لنوم و�لتي ُيرمز لها OSA هي 
�لأك���رث �نت�س���اًر� ب���ني �لأطف���ال ذوي متالزم���ة د�ون عن ظهوره���ا لدى �لفئ���ة �لعامة 
  (Breslin, Edgin, Bootzin, Goodwin, & Nadel, 2011; م���ن �لأطف���ال
 Carter, McCaughey, Annaz, & Hill, 2009; Churchill, Kieckhefer,
 .Landis, & Ward, 2012;  Stores Stores & Buckley 1996)
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و�لتقدي���ر�ت �ملنت�سرة ملتالزمة �لختناق �أثن���اء �لنوم لدى ذوي متالزمة د�ون 
ترت�وح من 24- 79% لدى �لعينات �مل�ساركة من �لعاديني وتزيد لدى 97% من �لأطفال 
 (Dahlqvist, Rask, ملحال���ني �إىل عي���اد�ت �لن���وم ذوي تاريخ �ل�سخ���ري �أثناء �لن���وم�
Rosenqvist, Sahlin, & Franklin, 2003; De Miguel-Díez, Villa-
 Asensi, & Alvarez-Sala, 2003; Dyken, Lin-Dyken, Poulton,
 Zimmerman, & Sedars, 2003; Fitzgerald, Paul, & Richmond

 .2007; Ng, Hui, Chan, et al. 2006)

وع���الوًة عل���ى ذل���ك ف���اإن �ل�سطر�ب���ات �مل�ساحبة �ملنت�س���رة ب���ني �لأطفال ذوي 
متالزمة د�ون مثل �لنوبات �ل�سرعية و�ل�سمنة و�لت�سخم �لليمفاوي وت�سخم �للوزة 
�حللقية و�لأوتيزم كلها ترتبط با�سطر�بات �لنوم لدى �لأطفال �لأ�سحاء وقد تغري 
م���ن من���ط ��سطر�بات �لنوم ل���دى ذوي متالزمة د�ون وقد ت���وؤدي �إىل م�سكالت �أكرث 

 .(Stores & Stores 2013) سدة يف �لنوم�
�إن ��سطر�ب���ات �لن���وم لي�س���ت غ���ري ماألوف���ة ب���ني �أطف���ال �ملدر�س���ة �لبتد�ئي���ة 
كث���رية  فاإنه���ا  ح���ال  �أي���ة  وعل���ى   .(Owens, Spirito & McGuinn, 2000)
�لنت�س���ار ل���دى �لأطفال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية. وب�سكٍل خا�س ف���اإن ��سطر�بات �لنوم 
تظه���ر كثرًي� وفًق���ا للتقارير �لتي يقدمها و�لدي �لأطف���ال ذوي متالزمة د�ون. ومن 
�أك���رث تلك �مل�س���كالت �مللحوظة هي م�سكالت �ل�ستقر�ر على فر�����س �لنوم وبدء �لنوم 
و��ستم���ر�ر �لن���وم و�ليقظ���ة يف �ل�سب���اح �لباك���ر وكذل���ك �ل�سخ���ري و�أعر�����س م�سكالت 
 (Stores, Stores, Fellows لن���وم، �أو ��سطر�ب���ات �لتنف����س �أثناء �لن���وم �لأخ���رى�
 & Buckley 1998; Levanon, & Tarasiuk, & Tal 1999; Cotton, &

.Richdale, 2006)

ولق���د �أ�س���ارت �لدر��سات �ملعملي���ة �أن �نت�سار متالزمة �ل�سع���ور بالختناق �أثناء 
�لن���وم و�لت���ي ُيرمز لها OSA لدى �لأطفال ذوي متالزم���ة د�ون تكون بني 30- %79             
 .(Dyken, Lin-Dyken, Poulton, Zimmerman, & Sedars, 2003)
�إن ��سطر�ب���ات �لن���وم له���ا �آث���ار خط���رية عل���ى �لأطف���ال ذوي متالزم���ة د�ون وكذل���ك 
�أ�سره���م ومقدم���ي �لرعاية لهم و�ملعلمني و�لأقر�ن. فامل�س���كالت �خلا�سة بالنوم توؤثر 
 Beebe, Wells, Jeffries, Chini, Kalra&) سلًبا على �لأد�ء �لوظيفي �ملعريف�

. (Amin, 2004
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�لن���وم  فر�����س  عل���ى  �ل�ستق���ر�ر  م�س���كالت  د�ون  متالزم���ة  ذوي  يع���اين  كم���ا 
وم�س���كالت �ليقظ���ة باللي���ل و�لت���ي هي �لأك���رث �نت�ساًر� ب�س���كٍل خا�س ل���دى تلك �لفئة 

.(Silverman,1988)

وجن���ذب �لنتب���اه نح���و متالزم���ة �لختن���اق �أثن���اء �لن���وم ل���دى �لأطف���ال ذوي 
متالزم���ة د�ون لأنه���ا حتتاج در��سة ف�سيولوجيا مل�سكالت �لتنف�س لديهم و�لتي �أ�سارت 
 (Stebbens, Dennis, لدر��س���ات �أنه���م يعان���ون من م�س���كالت يف عملي���ة �لتنف����س�

 .Samuels, Croft, & Southall, 1991)

وع���دم �لن���وم و�لأرق ع���ادًة م���ا ياأخذ �س���كل �سعوب���ة يف �ل�ستق���ر�ر يف �لنوم على 
�لفر�����س، �أو �ملعان���اة م���ن م�سكالت �ليقظة �أثن���اء �لليل، �أو �ليقظ���ة يف �ل�سباح �لباكر. 
ول���دى ه���وؤلء �لأطف���ال ف���اإن �لن���وم �ملفرط �أثن���اء �لنهار م���ن �ملمكن �أن يظه���ر بنف�سه 
كم�سكل���ة �سلوكي���ة، �أو �سلوك م�سطرب ي�ستمل على �أعر��س م���ن نوع ��سطر�ب نق�س 
�لنتب���اه و�لن�س���اط �لز�ئ���د. �أم���ا �مل�س���كالت �ملفرط���ة �أثناء �لن���وم فهي �لت���ي تاأخذ عدة 

.(Stores, 2010) أ�سكال كثرية �لنت�سار ومتد�خلة مع بع�سها �لبع�س�

ويف �أح���د �ملر�جع���ات �حلديث���ة لدر��س���ة ع���ن ��سطر�ب���ات �لنوم ل���دى �لأطفال 
متعددي �لإعاقات (Tietze, Blankenburg, Hechler, et al. 2012) ��ستملت 
�لتقدي���ر�ت عل���ى مع���دلت �لنت�سار �لن�سبي���ة )وفًق���ا للتقارير �لأ�سا�سي���ة �لتي قدمها 
�لو�ل���د�ن( ل���دى ع���دة جمموعات م���ن �لأطفال م���ن بينهم �أطفال م���ن ذوي متالزمة 
د�ون. ومت���ت مقارن���ة معدلت �نت�س���ار �لنوم مع �لأطفال �لعادي���ني ووجد �أن �ملعدلت 
ب�س���كٍل ع���ام تختل���ف ل���دى �لأطف���ال ذوي متالزم���ة د�ون وتتن���وع م���ن 31% �إىل %54. 
ه���ذه �لزي���ادة يف �ملع���دلت ت�سب���ه �إىل ح���ٍد كبري �ملوجودة ل���دى ذوي �أعر�����س �سعوبات 
�لتعل���م )عل���ى �لرغم من �أن �لتقدير�ت �ملرتفعة ب�سكٍل خا�س ترجع �إىل �ل�سطر�بات 
�لع�سبي���ة �لنمائي���ة مث���ل متالزم���ة �سمي���ث ماجن����س ومتالزم���ة �آجن���ل م���ان(. تل���ك 
�ملقارن���ات كانت مثرية وجيدة ولكن هناك �لقلي���ل من �لدر��سات �حلديثة ن�سبًيا �لتي 
تناول���ت هذ� �ملو�سوع بطبيعة خمتلفة و�أ�سارت �لنتائج �إىل �حلاجة �إىل �سرورة وجود 
��ستق�س���اء�ت، �أو ��ستبيانات تهتم با�سطر�بات �لنوم لدى ذوي �ل�سطر�بات �لع�سبية 

 .(Mirmiran, Maas, & Ariagno, 2003) لنمائية ب�سكٍل عام�
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امل�سكالت ال�سلوكية لدى ذوي متالزمة داون:
وفًقا لتقدير�ت �لأمهات و�ملعلمني حول مدى �نت�سار �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى 
�لأطفال ذوي متالزمة د�ون ممن هم يف عمر �ملدر�سة، فقد ك�سفت معظم �لتقدير�ت 
�إىل �نت�سار �مل�سكالت �ل�سلوكية ب�سورة ظاهرة للعيان، �إذ �أن بني كل ثالثة �أطفال من 
ذوي متالزمة د�ون يعاين و�حد منهم من �مل�سكالت �ل�سلوكية، يف حني �أن هذه �لن�سبة 
تنخف�س ب�سكل ملحوظ بني �لأطفال �لذين يعانون من �إعاقات منائية حيث ل تتعدى 
 .(Cuskelly & Dadds, 199) لن�سب���ة طف���اًل و�ح���ًد� من ب���ني كل ع�س���رة �أطف���ال�

 (Cullinan, Matson, Epstein, & ولق���د �أك���دت �لعديد م���ن �لدر��س���ات
(Rosemier, 1984 ; Koller, Richards, Katz, Mclaren, 1989 �أن ن�سبة 
�سي���وع �مل�س���كالت �ل�سلوكية لدى �لأطفال ذوي متالزم���ة د�ون �أكرث تكرًر� مبقارنتهم 
باأقر�نه���م �لعادي���ني. ومما يزيد من تفاقم �مل�سكل���ة �أن �لكثري من تلك �ل�سلوكيات قد 
تهدد �سالمة �لطفل ذ�ته و�أقر�نه �لآخرين، وقد ميتد �لأمر �إىل �لإ�سر�ر مبمتلكاتهم 

ا.  وممتلكات �لآخرين �أي�سً

ولقد خ�سعت �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى �لأطفال ممن لديهم متالزمة د�ون يف 
عمر �ملدر�سة )4 - 16 �سنة( للدر��سة خالل �خلم�سني �سنة �ملا�سية ب�سكل عميق. و�أكدت 
تل���ك �لدر��س���ات عل���ى �أنهم يعانون من ع���دد من �مل�سكالت �ل�سلوكي���ة مثل ��سطر�بات 
�لت�س���رف و�لعن���ف و�لن�ساط �لز�ئ���د. ويف �ملتو�سط، حو�يل 25% م���ن حالت متالزمة 
 .(Cuskelly & Dadds, 1992) د�ون يعان���ون م���ن ��سطر�بات �سلوكية و�نفعالية

درا�سات �سابقة:
املحور الأول: درا�سات تناولت ا�سطرابات النوم لدى ذوي متالزمة داون: 

��ستهدف���ت در��س���ة كوي���ن Quine (1991) تقدمي تقرير ع���ن �أحد �لدر��سات 
�لطولي���ة عل���ى ��سطر�ب���ات �لن���وم ل���دى 200 م���ن �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ات �لعقلي���ة 
�ل�سدي���دة وكان���ت ��سطر�ب���ات �لن���وم �لأكرث �نت�ساًر� كم���ا يلي: 51% م���ن �لأطفال كان 
لديه���م م�س���كالت يف �ل�ستق���ر�ر عل���ى �لفر�����س و67% م���ن �لأطفال كان���و� يعانون من 
م�س���كالت �ليقظ���ة �أثن���اء �للي���ل و38% م���ن �لآب���اء �أ�س���ارو� �إىل �أنه���م ن���ادًر� م���ا ينام���و� 
بالق���در �ل���كايف. �إن ��سطر�ب���ات �لن���وم �سدي���دة �ل�ستقر�ر ل���دى هوؤلء �لفئ���ة حيث �أن 
ح���و�يل �لن�س���ف، �أو ثلث���ي �لأطف���ال ذوي ��سطر�بات �لنوم يف �لف���رتة �لأوىل ��ستمرت 
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��سطر�ب���ات �لن���وم لديهم ثالث �سنو�ت لحقة. كما وجد �أن ��سطر�بات �لنوم ترتبط 
بالعدي���د م���ن خ�سائ�س �لطفل مثل فقر مهار�ت �لتو��س���ل وفقر �ملهار�ت �لأكادميية 
وع���دم �لتما�س���ك وم�سكالت �ل�سلوك �ملهاري و�ل�سرع. ومل تظهر عالقة مع �ملتغري�ت 
�لأ�سري���ة مثل �لطبق���ة �لجتماعية و�لدخ���ل و�حلالة �لأ�سرية و�ل�سك���ن. ومن ناحيٍة 
�أخ���رى ُوجد �أن �ل�سغوط �لنف�سية ل���دى �لأمهات و�ل�ستثارة لدى �لأمهات لها تاأثري 
ُمدرك على �لأ�سرة كلها ترتبط مب�سكالت �لنوم. وقامت �لدر��سة با�ستخد�م مقيا�س 
موؤ�س���ر�ت �لن���وم ومت عم���ل حتليل للتعرف على �مل�س���ار�ت �ل�سببي���ة �لأ�سا�سية �خلا�سة 
بخ�سائ����س �لطف���ل و�لأ�سرة و�خل�سائ����س �لجتماعية. وهناك ع�س���رة متغري�ت �أدت 
�إىل تف�س���ري 50% م���ن �لتباي���ن على درجات مقيا����س موؤ�سر�ت م�س���كالت �لنوم. وكانت 
مه���ار�ت �لتو��س���ل تلعب �لدور �لرئي�س���ي و�ملحوري ومتت مناق�سة نتائ���ج �لدر��سة يف 

�سوء ��سرت�تيجيات �لتدخل. 

 Stores, Stores, and بينم���ا ��ستهدف���ت در��س���ة ��ست���ورز و��ست���ورز وباكل���ي
Buckley (1996) طبيع���ة ��سطر�ب���ات �لنوم و�مل�س���كالت �ل�سلوكية لدى جمموعة 
م���ن �لأطف���ال ذوي متالزم���ة د�ون عدده���م 91 طف���ل ومت���ت مقارنته���م م���ع �إخو�نهم 
و�أخو�ته���م 54 طف���ل م���ن �لعادي���ني وجمموع���ة من �لأطف���ال �لعاديني بل���غ عددها 78 
طف���ل وجمموعة م���ن �لأطفال ذوي �لإعاق���ات �لأخرى غري متالزم���ة د�ون وعددهم 
71 طف���ل ومت ��ستخ���د�م ��ستبي���ان �سام���ل مت �إر�سال���ه للو�لدي���ن ي�ساأله���م ح���ول عاد�ت 
�لن���وم �لطبيعي���ة وترتيباتها ل���دى �لأطفال وتكر�ر ح���دوث م�س���كالت، �أو ��سطر�بات 
�لن���وم ل���دى �لأبناء مثل م�س���كالت بدء و��ستمر�ر �لنوم وماهي���ة �خل�سائ�س �ملرتبطة 
مبتالزم���ة �لختن���اق �أثناء �لن���وم و��سطر�بات �لنوم �لأخ���رى وم�سكالته �لتي حتدث 
�أثناء �لنوم و�ل�سطر�بات �ملرتبطة بالنوم و�ل�سلوكيات �ملرتبطة به �لتي حتدث �أثناء 
�لنه���ار. وب�س���كٍل ع���ام وج���د �أن �لأطفال ذوي متالزم���ة د�ون و�لأطف���ال ذوي �لإعاقات 
�لعقلي���ة م���ن �أي ن���وع �آخ���ر �أظه���رو� �أكرب عدد م���ن �مل�س���كالت �ل�سلوكية ع���ن �إخو�نهم 
و�أخو�ته���م م���ن �لأطفال �لعاديني. ومن ناحيٍة �أخرى �إذ� كانت ��سطر�بات �لنوم لدى 
�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة فاإن �لأخ���وة و�لأخو�ت و�لأطف���ال �لعاديني يظهرون 
م�س���كالت يف بدء �لن���وم و��ستمر�ره غري �أن تلك �مل�سكالت كانت �سمة مميزة لالأطفال 
ذوي متالزمة د�ون حيث تقرتح نتائج �لدر��سة �أن هوؤلء �لأطفال ذوي متالزمة د�ون 
يعانون من م�سكالت يف �لتنف�س �أثناء �لنوم ومتالزمة �لأرجل �لتي ل تهد�أ و�ل�سخري 
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و�لن���وم و�لر�أ����س ممت���دة وحدوث نوبات يقظ���ة �أثناء �لنوم و�لتنف�س م���ن �لفم. ووجد 
�أن �لعم���ر له تاأثري د�ل عل���ى حدوث بع�س ��سطر�بات �لنوم و�سلوكياته وخا�سة لدى 
ذوي متالزم���ة د�ون. ومت مناق�س���ة �لآثار �ملرتتبة على نتائج �لدر��سة مع �لرجوع �إىل 
�لعالج���ات �لفعال���ة و�لتعرف عل���ى �لآثار �ملفيدة �لتي ميكن م���ن خاللها �لتغلب على 

�مل�سكالت �ل�سلوكية لدى هوؤلء �لأطفال. 

 Levanon, Tarasiuk, & فيما ��ستهدفت در��سة ليفانون وتار��سويك وتال
Tal (1999) �لتعرف على خ�سائ�س ��سطر�بات �لنوم لدى �لأطفال ذوي متالزمة 
د�ون و�لتعرف على �لعالقات �لرتباطية بني ��سطر�بات �لتنف�س و�ل�ستثارة و�ليقظة 
و�حل���ركات ،و�س���ارك يف �لدر��سة 23 من �لأطفال ذوي متالزمة د�ون ومتت مقارنتهم 
م���ع 13 م���ن �لأطف���ال �لذي���ن يعان���ون يف �لأ�سا����س من م�سكل���ة �ل�سخ���ري. و��ستخدمت 
�لدر��س���ة موؤ�س���ر�ت ��سطر�ب���ات �لتنف����س �لت���ي كانت �أعل���ى ب�س���كل د�ل �إح�سائًيا لدى 
�لأطف���ال ذوي متالزم���ة د�ون. كم���ا وج���د �أن �لن���وم كان �أك���رث جتزئ���ًة ل���دى �لأطفال 
ذوي متالزم���ة د�ون يف موؤ�س���ر�ت �ل�ستثارة �لأعلى ب�س���كل د�ل �إح�سائًيا على موؤ�سر�ت 
�ليقظة و�ل�ستثارة مقارنة باملجموعة �ملقارنة. كما وجد �أن ن�سبة كبرية من �لأطفال 
ذوي متالزم���ة د�ون لديه���م متالزم���ة �لهت���ز�ز �أثن���اء �لن���وم و�لت���ي ترتب���ط باجلهاز 
�لتنف�س���ي و�لتي كانت �أك���رث �نت�ساًر� لدى �لأطفال ذوي متالزمة د�ون عند مقارنتهم 
باملجموع���ة �ل�سابط���ة. وكان متو�سط حدوث �ملرحلة �لثانية من �لنوم هو 27% �أق�سر 
ل���دى �لأطفال ذوي متالزم���ة د�ون و�أن عدد �لنتقالت من �لنوم �لعميق �إىل مر�حل 
�لن���وم �خلفي���ف و�حلرك���ة غ���ري �ل�سريع���ة للع���ني �أثن���اء �لن���وم كان���ت 30% �أعل���ى لدى 
متالزم���ة د�ون، ويعان���ون ب�سكل د�ل �إح�سائًيا من م�س���كالت جتزئة �لنوم �لتي تتمثل 
كثرًي� يف �ليقظة و�ل�ستثارة و�لتي ترتبط �إىل حٍد ما مبتالزمة �لختناق �أثناء �لنوم. 

وقارن كوتون وريت�سد�ل Cotton, and Richdale, (2006) بني �لت�سور�ت 
و�لأو�س���اف �لو�لدية ل�سطر�ب���ات �لنوم لدى �لأطفال �لتوحديني وعددهم 37 طفل 
وذوي متالزمة د�ون وعددهم 15 طفل وذوي متالزمة بر�در ويلي وعددهم 29 طفل 
د�خ���ل �لأ�سر �لتي بها �أطف���ال معاقني ،من �أجل �لتعرف على �لعو�مل �لتي توؤثر على 
�ل�سط���ر�ب و�أمن���اط �لن���وم. ووجد �أن �نت�س���ار ��سطر�ب���ات �لنوم لدى فئ���ات �لإعاقة 
عل���ى �لأق���ل �أعل���ى 4 مر�ت منه���ا لدى �لأطف���ال �لتوحديني عنها ل���دى ذوي �لإعاقات 
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�لأخ���رى. وم�س���كالت �ل�ستق���ر�ر عل���ى �لفر�����س و�ليقظ���ة �أثن���اء �لن���وم كان���ت �لأك���رث 
�نت�س���اًر� ل���دى �لأطف���ال ذوي متالزمة د�ون بينما م�سكالت �ل�ستم���ر�ر يف �لنوم كانت 
�سائعة لدى �لتوحديني ولدى ذوي متالزمة د�ون وذوي �لإعاقات �لعقلية ب�سكٍل عام 
وتتمثل يف �لنعا�س بالنهار و�لغفلة )�لغفوة( �لتي تظهر لدى �لأطفال ذوي �لإعاقات 
ومت���ت مناق�س���ة �لنتائ���ج يف �س���وء �ل�سطر�بات �ملح���ددة و�لتي توؤثر عل���ى ��سطر�بات 

�لنوم لدى �لطفل و�لأ�سرة.

 Carter, McCaughey, و��ستهدف���ت در��س���ة كارت���ر وماكوهي و�أن���از وهي���ل
Annaz, and Hill (2009) �لتع���رف عل���ى ��سطر�ب���ات �لن���وم ل���دى �لأطفال ذوي 
متالزم���ة د�ون و�س���ارك يف �لدر��س���ة 58 م���ن ه���وؤلء �لأطف���ال عم���ر 0.65- 17.9 �سن���ة 
مبتو�س���ط عم���ر 8.6 ع���ام. ومت ��ستخ���د�م ��ستبيان ع���اد�ت �لنوم ل���دى �لأطفال. ومتت 
مقارن���ة نتائ���ج �لدر��سة �حلالية مع نتائ���ج �لدر��سات �ملن�سورة ع���ن �لأطفال �لعاديني 
ووج���د �أن �لأطف���ال ذوي متالزم���ة د�ون �أعل���ى ب�س���كل د�ل �إح�سائًي���ا يف مقاومة �لنوم 
وقل���ق �لن���وم و�ليقظة �أثن���اء �لليل و�لأرق و��سطر�ب���ات �لتنف�س �أثناء �لن���وم و�لنعا�س 
نهاًر�. ومن بني �لأطفال 4 �سنو�ت فما فوق وجد �أن 66% نادًر� ما ينامون يف �سريرهم 
و55% ع���ادًة م���ا ل يه���د�أون �أثناء �لنوم و40% منهم ي�ستيقظ���ون على �لأقل مرة و�حدة 
�أثن���اء �للي���ل. وم���ن �لأك���رث �أهمي���ة �أن 78% يحدث لهم �إره���اق �أثناء �لنه���ار كل يومني 
عل���ى �لأق���ل يف �لأ�سبوع مما ي�سري �إىل ع���دم ح�سولهم على كفاية من �لنوم. وت�ستنتج 
�لدر��س���ة �حلالية �أن �لو�لدين ي�س���ريون �إىل وجود م�سكالت نوم عامة لدى �أطفالهم 
عم���ر �ملدر�س���ة ذوي متالزم���ة د�ون وينبغ���ي عل���ى �لأطب���اء �لبحث ب�س���كل روتيني عن 

��سطر�بات �لنوم لدى هوؤلء �لأطفال وحماولة حلها.

�أم���ا در��س���ة بريزلني و�آخ���رون Breslin, et al.  (2011) ��ستهدفت �لتعرف 
��ستبي���ان  تق���دمي  د�ون مت  �لأطف���ال ذوي متالزم���ة  ل���دى  �لن���وم  ��سطر�ب���ات  عل���ى 
للو�لدي���ن بغر����س تقيي���م نوم �أطفاله���م و�س���ارك يف �لدر��سة و�لدي 35 م���ن �لأطفال 
ذوي متالزمة د�ون متو�سط عمر هوؤلء �لأطفال 12.65 عام مبعدل 7- 18 �سنة قامو� 
جميًع���ا با�ستكم���ال ��ستبيان ع���اد�ت �لنوم لالأطفال ذو �ل�33 عب���ارة. ووجد �أن 85% من 
�لعين���ة يرتفع���ون على درجات ��سطر�بات �لنوم يف �ملعدل �لإكلينيكي مبتو�سط 48.63 
و�نح���ر�ف معي���اري 7.15 ومع���دل 34- 64. كم���ا وج���دت �لدر��س���ة �أن �لعين���ة �مل�سارك���ة 
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فيه���ا �أعل���ى ب�س���كل د�ل �إح�سائًيا على م�سكالت مقاومة �لفر�����س وقلق �لنوم و�ليقظة 
�أثن���اء �لليل و�لأرق و��سطر�بات �لنوم �ملرتبطة بالتنف�س و�لنعا�س نهاًر�. كما وجد �أن 
�لأطفال ذوي متالزمة د�ون �أكرث خطورة لتنمية �أعر��س ��سطر�بات �لنوم �ملرتبطة 

بالتنف�س وكذلك ��سطر�بات �لنوم �لإ�سافية �لتي ل ترتبط بالتنف�س كذلك.

 Stores and Stores (2013) بينم���ا ��ستهدف���ت در��س���ة �ست���ورز و�ست���ورز
��ستعر��س �خل�سائ�س �لأ�سا�سية ل�سطر�بات �لنوم لدى �لأطفال ذوي متالزمة د�ون 
يف �س���وء �لنتائ���ج �ملعا�سرة له���ذه �ل�سطر�بات ل���دى �لأطفال ب�سكٍل ع���ام ومن بينهم 
جمموع���ات من �لأطفال ذوي �لإعاقات �لنمائي���ة. تقدم �لدر��سات و�لأبحاث �ل�سابقة 
تاأث���ري�ت منائي���ة متنوع���ة ل�سطر�بات �لن���وم و�أنو�عها لدى �لأطف���ال ذوي متالزمة 
د�ون م���ن حي���ث من�ساأها و�لذي ي�سمل �لآثار �ملحتملة لالإعاق���ات �جل�سدية و�لنف�سية 
�مل�ساحبة وتاأثري �لعقاقري و�لأدوية ومبادئ �لتقييم و�لت�سخي�س و�لق�سايا �خلا�سة 
بالعالج جميعها يجب �أن يوؤخذ بعني �لعتبار. �إن ��سطر�بات �لنوم هي �أحد �مل�سكالت 
�ل�سائع���ة ب�س���كٍل خا����س ل���دى �لأطف���ال ذوي �ل�سطر�ب���ات �لنمائي���ة و ذوي متالزمة 
د�ون. وعل���ى �لرغ���م من �أن هن���اك ثالثة م�سكالت �أ�سا�سية يف �لن���وم هي رف�س �لنوم، 
�أو �لأرق و�لنعا����س �ملف���رط بالنه���ار وممار�سة �سلوكي���ات �أثناء �لن���وم جميعها م�سببات 
ل�سطر�ب���ات �لن���وم كما تهدف �لدر��سة �إىل معرفة طبيعة كل �سكل من هذه �لأ�سكال 
ف على �إمكانية �لتنبوؤ من خالل �مل�سكالت  ل���دى �لأطفال ذوي متالزم���ة د�ون و�لتعرُّ
�لبدني���ة و�مل�س���كالت �لنف�سية مب�سكالت �لن���وم. وت�سري �لدر��س���ة �إىل �حتمالية تاأثري 
�لعالج و�لأدوية �لتي يح�سلون عليها يجب �أن يوؤخذ بعني �لعتبار. وتهدف �لدر��سة 
�إىل �لك�س���ف ع���ن ��سطر�ب���ات �لن���وم و�لتع���رف عل���ى �أ�سبابه���ا ب�س���كل م�ستم���ر وكذلك 
�لبح���ث ع���ن �لنتائ���ج �لإيجابي���ة �ملرتبطة بالت�سخي����س وت�سري �لدر��س���ة �أن �إد�رة هذه 
�مل�سكل���ة ينبغ���ي �أن تبحث يف �لعو�مل �ملتع���ددة لن�ساأة ��سطر�بات �لن���وم لدى �لأطفال 
ذوي متالزم���ة د�ون و�لع���الج �لناج���ح نتوق���ع من���ه �أن ُيقلل من �ل�سعوب���ات ب�سكل د�ل 

�إح�سائًيا لدى �لأطفال ذوي متالزمة د�ون و�أ�سرهم. 

 Chen, Spano, and Edgin,  (2013) أما در��سة ت�سني و�سبانو و�إيدجني�
فق���د ��ستهدف���ت �لك�س���ف ع���ن �رتفاع مع���دلت �نت�س���ار ��سطر�بات �لن���وم ب�سكل خا�س 
متالزمة �لختناق �أثناء �لنوم لدى �لأطفال ذوي متالزمة د�ون وعلى �لرغم من قلة 
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�لدر��سات �لتي ركزت على هوؤلء �لأطفال من تلك �لفئة، فاإن وجود ��سطر�بات �لنوم 
وظه���ور مر����س �لزهامير يحت���اج منا �إىل �لبحث ودر��سة �لعالق���ة بني �لنوم و�ملعرفة 
لدى ذوي متالزمة د�ون. و�سارك يف �لدر��سة 29 من �ملر�هقني و�ل�سباب ذوي متالزمة 
د�ون وق���دم �لو�لدي���ن تقرير عن �سعوباتهم يف �لنوم با�ستخ���د�م �أحد �ملقايي�س جيدة 
�لبن���اء ل���ذوي �لإعاقة �لفكرية. ووفًقا للنماذج �لنظري���ة �لتي تربط ما بني متالزمة 
�لختن���اق �أثن���اء �لن���وم و�خلل���ل �لوظيف���ي يف بع�س مناط���ق �لق�سرة �ملخي���ة مت �ختبار 
مكون���ات �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة �لت���ي ثبت �أن بها �إعاق���ة وفًقا للدر��س���ات �ل�سابقة �لتي 
�أجري���ت عل���ى متالزم���ة د�ون. ويف �لبد�ية ت�س���ري �لنتائج �أن �مل�سارك���ني ذوي متالزمة 
د�ون �لأعل���ى يف مع���دلت كتل���ة �جل�س���م �أعل���ى يف �أعر�����س �ل�سع���ور بالختن���اق �أثن���اء 
�لن���وم. كم���ا ت�سري �أن �لأ�سخا����س مرتفعي معدلت ��سطر�بات �لن���وم كذلك مرتفعي 
مع���دلت �سعوبات �لأد�ء �لوظيف���ي �لتنفيذي. تلك �لنتائج تقرتح �أن ��سطر�ب �لنوم 
ق���د يجعلهم �أك���رث عر�سة خلطورة �ملعان���اة من م�س���كالت يف �لأد�ء �لوظيفي وخا�سًة 
�ل�سب���اب. وت�س���ري �لدر��س���ة �أن �لأبح���اث �مل�ستقبلي���ة ينبغ���ي �أن حتاول �لك�س���ف عما �إذ� 
كان���ت تل���ك �ملخاطر ت���وؤدي �إىل ظهور مبك���ر للخ���رف، �أو خبل �ل�سيخوخ���ة، �أو تدهور 
�لن���وم، �أو مر�س �لزهامير. وعالوًة على ذلك نحتاج �إىل مزيد من �لدر��سات لدر��سة 

تاأثري �لتدخالت �لتدريبية وتقليل �لوزن على ��سطر�بات �لنوم لدى تلك �لفئة. 

يف ح���ني ��ستهدف���ت در��س���ة �آ�س���وروث وهي���ل وكارميل���وف �سمي���ث ودمييرتي���و 
Ashworth, Hill, Karmiloff-Smith,, and Dimitriou (2014) �لتع���رف 
عل���ى ��سطر�ب���ات �لن���وم ل���دى �لأطفال طبيعي���و �لنم���و ترتبط مب�س���كالت و�سعوبات 
�لنتب���اه بالنه���ار. و�لأطفال ذوي �لإعاقات �لنمائي���ة غالًبا ما يعانون من م�سكالت يف 
�لن���وم وم�س���كالت يف �لنتب���اه ومع ه���ذ� فاإن �لعالق���ة بينهما مل يت���م در��ستها وفهمها 
ب�س���كٍل جي���د. وهدف���ت �إىل در��س���ة �لرتب���اط بني �لن���وم و�لنتباه ل���دى �لأطفال عمر 
�ملدر�س���ة ذوي متالزم���ة د�ون، وذوي متالزم���ة ويليامز. ومت تن���اول بع�س ��سطر�بات 
�لنوم وتقييمها و�ل�سعور بالختناق �أثناء �لنوم كما مت �ختبار �لنتباه با�ستخد�م �أحد 
�مله���ام �جلدي���دة �لت���ي تتطل���ب �لأد�ء �لب�س���ري �مل�ستمر. ووج���دت �لدر��س���ة �أن ق�سور 
�لنتب���اه ظه���ر ل���دى �ملجموعتني فق���د حقق �أطف���ال �ملجموعة طبيعي���ة �لنمو درجات 
مرتفع���ة عل���ى �ختب���ار �ملهم���ة �جلدي���دة �لت���ي تتطل���ب �لأد�ء �لب�س���ري �مل�ستم���ر وهذ� 
يرتب���ط بج���ودة �أد�ء �لن���وم و�رتف���اع �لت�سب���ع بالأك�سج���ني يف �لدم. كما وج���د �أن جودة 
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�لنوم ومدته و�لت�سبع بالأك�سجني يف �لدم متغري�ت ل ترتبط بالأد�ء على �ملهمة �لتي 
تتطل���ب �لأد�ء �لب�س���ري �مل�ستمر لدى �لأطف���ال ذوي متالزمة د�ون، �أو ذوي متالزمة 

ويليامز.

�أم���ا در��س���ة هوفماير و�آخ���رون Hoffmire, et al (2014) ��ستهدفت و�سف 
�سلوك �لنوم بني �لأطفال ذوي متالزمة د�ون يف عالقته باحلالت �لطبية لدى تلك 
�لفئ���ة. و�أجري���ت �لدر��سة على عينة كبرية م�ستعر�س���ة يف �لفرتة من عام 2009 حتى 
ع���ام 2011 ع���ن ��سطر�بات �لنوم ل���دى �لأطفال و�ملر�هق���ني ذوي متالزمة د�ون ُعمر 
7-17 ع���ام و�س���ارك يف �لدر��س���ة 107 ومت تقيي���م ��سطر�ب���ات �لنوم با�ستخ���د�م تقارير 
مقدم���ي �لرعاي���ة على �ثن���ني م���ن �أدو�ت �لك�سف �ل�سادقة ه���ي ��ستبيان ع���اد�ت �لنوم 
يف مرحل���ة �لطفول���ة و��ستبيان نوم �لأطفال. ومتت مقارنة �نت�س���ار ��سطر�بات �لنوم 
ل���دى �لأطفال ذوي �لإعاق���ات �ملهمة وبدون �لإعاقات �ملهم���ة �مل�ساحبة ملتالزمة د�ون 
با�ستخ���د�م �لتحالي���ل �لإح�سائي���ة �ملنا�سب���ة و�لأخط���اء �ملعياري���ة كان���ت 0.65% ل���دى 
�لأطف���ال �لذي���ن حققو� نتائج �إيجابية على ��ستبي���ان عاد�ت �لنوم يف مرحلة �لطفولة 
بوج���ود ��سطر�ب���ات نوم ملحوظة يف �آخ���ر �سهر. وفيما يتعلق با�ستبي���ان نوم �لأطفال 
وج���د �أن 46% ق���د حقق���و� درج���ات �إيجابية لوجود م�س���كالت مرتبط���ة بالتنف�س �أثناء 
�لن���وم و21% حقق���و� درج���ات �إيجابية على ��سطر�ب���ات �حلركة �ملرتبط���ة بالنوم. كما 
وج���دت �لدر��س���ة �أن �لأطف���ال ذوي �لرب���و وذوي �لتوحد وذوي تاري���خ ت�سخم �لز�ئدة 
�لأنفية، �أو �للحمية يف �لأنف و�لتهاب �للوزتني كانو� قد حققو� درجات مرتفعة على 
��سطر�ب���ات �لنوم عن �لأطفال بدون تل���ك �مل�سكالت. وتقرتح نتائج �لدر��سة �حلالية 
�أن ��سطر�ب���ات �لن���وم ق���د تك���ون عامل مهم يفي���د يف �لتعرف على م�س���كالت �لأطفال 
ذوي متالزمة د�ون حيث �أن ��سطر�بات �لنوم ترتبط بانت�سار �لإعاقات �لأخرى �لتي 

قد تفيد يف توجيه �لأ�س�س �لعملية نحو تقييم ��سطر�بات �لنوم لدى تلك �لفئة.

و�أجري���ت در��سة م�ستعر�س���ة قام بها كل من ت�سار�سي���ل وكيكفري وبجرون�سون 
وهريتن���ج Churchill, Kieckhefer Bjornson and Herting (2015) عل���ى 
عين���ة ع���رب �لإنرتن���ت و�س���ارك 110 من و�لدي �لأطف���ال ذوي متالزم���ة د�ون و29 من 
�لو�لدي���ن لأطف���ال طبيعي���و �لنمو عم���ر 5-18 عام. وق���ام �مل�سارك���ني با�ستكمال عاد�ت 
نوم �لأطفال جلمع �لبيانات حول ��سطر�بات �لنوم على �لأبعاد �لثمانية و�لتي متثل 
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�ملقايي�س �لفرعية لال�ستبيان و�لدرجة �لكلية. كما ��ستخدمت �لدر��سة ��ستبيان عاد�ت 
�حلي���اة جلمع معلوم���ات عن عاد�ت �حلياة �ليومية يف 11 ُبع���د. ومت ��ستخد�م منذجة 
حتلي���ل �لنكو�س �ملتع���دد لتقييم �لرتباط بني ��سطر�بات �لنوم و�إجناز عاد�ت �حلياة 
�ليومي���ة. ووج���د �أن ��سطر�بات �لن���وم �ملرتبطة بالتنف�س كانت �أك���رث �نت�ساًر� وتاأثرًي� 
يف 10 م���ن 11 م���ن ع���اد�ت �حلياة �ليومية و�لدرجة �لكلية لع���اد�ت �حلياة كما وجد �أن 
قل���ق �لن���وم و�لأرق يوؤث���ر ب�س���كل د�ل على �إجناز ع���اد�ت �حلياة �ليومية ل���دى �لأطفال 
ذوي متالزم���ة د�ون مقارن���ًة بالأطف���ال طبيعي���و �لنمو. وعند تقيي���م �لنماذج متعددة 
�ملتغ���ري�ت م���ع �لأبعاد �لأخرى ل�سطر�بات �لنوم وج���د �أن ��سطر�بات �لنوم �ملرتبطة 
بالتنف����س هي �لأكرث �نت�ساًر� و�لعامل �لأكرث تف�س���رًي� لإجناز عاد�ت �حلياة �ليومية.

املحور الثاين: درا�سات تناولت امل�سكالت ال�سلوكية لدى ذوي متالزمة داون: 
 Cuskelly and Dadds (1992) ود�ت����س  كو�سكيل���ي  در��س���ة  ��ستهدف���ت 
در��س���ة تقاري���ر �مل�س���كالت �ل�سلوكي���ة ل���دى �لأطف���ال ذوي متالزم���ة د�ون و�إخو�نه���م 
و�أخو�ته���م ومت جم���ع �ملعلومات من �لآباء و�لأمهات و�ملعلمني. و�سارك يف �لدر��سة 21 
م���ن �لأطف���ال ذوي متالزم���ة د�ون و�إخو�نهم يف ثنائيات و��ستخدم���ت �لدر��سة قائمة 
�ل�سلوك �ملُ�سكل �ملعدلة )كو�ي وبيرت�سون Quay and Peterson, (1983) جلمع 
�لبيانات عن �ل�سلوك �ملُ�سكل كليًة وخم�سة جمالت م�سكلة حمددة. و�أ�سارت �لتقارير 
�أن �لأطف���ال ذوي متالزم���ة د�ون ُيظه���رون �لكثري من �مل�س���كالت �ل�سلوكية ب�سكٍل عام 
و�أك���رث �مل�سكالت �مللحوظة كانت م�س���كالت �لنتباه �أكرث من �إخو�نهم و�أخو�تهم وفًقا 
لتقاري���ر �لآب���اء و�لأمهات و�ملعلمني. كم���ا وجد �أن �أخوة �لأطف���ال ذوي متالزمة د�ون 
�لإناث كانو� �أكرث يف ��سطر�ب �مل�سلك عن �إخو�نهم وفًقا لتقارير �لأمهات و�لو�لدين 
و�ملعلمني. كما �أ�سارت مقايي�س �لكتئاب و�لر�سا �لزو�جي ملجموعات �لآباء �إىل وجود 
�أ�س���كال غ���ري �كتئابي���ة. و�أ�سارت نتائ���ج �لدر��سة �أن �لكتئاب ي�ساه���م ب�سكل ملحوظ يف 
تقارير �لو�لدين عن �مل�سكالت لدى �لأخوة و�لأخو�ت كما �أ�سار �أن �لر�سا �لزو�جي ُيعد 
�أح���د �لعو�مل �ملهمة يف تقارير �لأمهات للم�ساكل لدى �أطفالهن ذوي متالزمة د�ون. 

 Stores, Stores, Fellows, ستهدفت در��سة �ستورز و�ستورز وفيلوز وباكلي��
and Buckley, (1998) �لتع���رف عل���ى م���دى ح���دوث م�س���كالت �سلوكية و�سغوط 
نف�سية لدى �أمهات جمموعة من �لأطفال ذوي متالزمة د�ون ومقارنتهم مبجموعة 
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من �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية غري متالزمة د�ون، و �أمهات لأطفال بدون �إعاقة 
عقلي���ة و��ستخدم���ت �لدر��س���ة قائم���ة �ل�سل���وك �ل�س���اذ كم���ا ��ستخدمت قائم���ة ماني�س 
�لت���ي قام���ت �لأمه���ات با�ستكمالها وقام���ت �لدر��س���ة با�ستك�ساف �لعالق���ة �لرتباطية 
ب���ني م�س���كالت �ل�سلوك �لنه���اري و�ل�سغوط �لنف�سية لدى �لأمه���ات. وب�سكل عام فاإن 
�لأطف���ال ذوي متالزم���ة د�ون و�لأطفال ذوي �لإعاقات �لعقلية �لأخرى كانو� �أعلى يف 
معدلتهم ب�سكل د�ل �إح�سائًيا يف �ل�سطر�بات �ل�سلوكية على جميع �لأبعاد �لفرعية 
لقائم���ة �ل�سلوك �ل�ساذ و�لتي ت�سمل �لتهي���ج و�لتنميط و�لن�ساط �لز�ئد و�لكالم غري 
�ملالئم وعلى �لدرجة �لكلية للمقيا�س. ومن ناحيٍة �أخرى فاإن �لأطفال ذوي �لإعاقة 
�لفكرية كانو� �أعلى يف درجاتهم ب�سكل د�ل �إح�سائًيا عن �لأطفال ذوي متالزمة د�ون 
على �أربع مقايي�س فرعية هي �لتهيج و�لتنميط و�لن�ساط �لز�ئد وكذلك على �لدرجة 
�لكلي���ة. وكان �لأخ���وة و�لأخو�ت و�لأطفال �لعاديني قد �أظه���رو� درجات م�سابهة جًد� 
عل���ى �ل�سل���وك. ووج���دت �لدر��س���ة �أن هناك فروق تع���ود للنوع ب�سكل ملح���وظ، �أو ذ�ت 
دلل���ة �إح�سائي���ة يف م�سكالت �ل�سل���وك �أثناء �لنه���ار. كما ُوجد �أن �ل�سغ���وط �لنف�سية 
ل���دى �لأمه���ات �أعلى ب�س���كل د�ل �إح�سائًيا لدى �أمهات �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية 
ع���ن باق���ي �لأمهات كما وج���دت �أن هناك ع���دة �رتباطات د�لة �إح�سائًي���ا بني تقدير�ت 
�لو�لدي���ن مل�س���كالت �ل�سل���وك �لنهاري و�ل�سغ���وط �لنف�سية لدى �لأمه���ات بني جميع 
�ملجموع���ات وناق�س���ت �لدر��س���ة �لآث���ار �ملرتتب���ة عل���ى �لنتائ���ج و�أو�س���ت باحلاج���ة �إىل 

�لتقييم �ملبكر من �أجل تقليل �لآثار �ل�سلبية على منو �لطفل وحياة �لأ�سرة. 

�أم���ا در��س���ة ك���و ومات�س���ون ور��سي���ل و�سيلف���ر وكاب���ون وباجلي���و و�ستالينج����س 
Coe, Matson, Russell, Slifer, Capone, Baglio, et al. (1999) فق���د 
تعر�س���ت للم�س���كالت �ل�سلوكي���ة ل���دى 44 من �لأطف���ال ذوي متالزم���ة د�ون بني ُعمر 
6-15 ع���ام كم���ا �س���ارك يف �لدر��س���ة 44 م���ن �لأطف���ال كمجموعة �سابطة ب���دون �إعاقة 
عقلية متكافئني يف �لعمر و�جلن�س و�حلالة �لجتماعية و�لقت�سادية ومت مقارنتهم 
وفًق���ا لتقارير �لأمه���ات وتقارير �ملعلمني. و�أ�سارت �ملع���دلت �أن �لأمهات و�ملعلمني قد 
�أ�س���ارو� يف تقاريره���م �أن �لأطف���ال ذوي متالزمة د�ون لديهم م�س���كالت �سلوكية �أكرث 
وخا�س���ًة يف ق�سور �لنتباه وع���دم �لمتثال و�لطو�عية و��سطر�ب �لفكر. و�لن�سحاب 
�لجتماع���ي. كم���ا وج���د �أن �أحد�ث �حلي���اة ترتبط ب�سكل ملح���وظ بالأمهات �أكرث من 

تقارير �ملعلمني عن �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى ذوي متالزمة د�ون.
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وللك�سف عن �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى �لأطفال �ملر�هقني ذوي متالزمة د�ون 
ق���ام ديكن���ز و�آخ���رون Dykens, (2003)  بدر��س���ة ��ستهدفت �لتع���رف على �لعالقة 
ب���ني �لنم���و وتغري �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى �لأطف���ال و�ملر�هقني ذوي متالزمة د�ون، 
وتكون���ت عين���ة �لدر��سة من )211( طفاًل ومر�هًقا ترت�وح �أعمارهم بني )4-19( �سنة 
مبتو�س���ط عم���ري 9.74 �سن���ة.ومت تق�سي���م �لعين���ة وفًق���ا للعم���ر �إىل �أرب���ع جمموعات: 
�لأوىل: م���ن 4-6 �سن���و�ت، و�لثاني���ة : م���ن 7-9 �سن���و�ت، و�لثالث���ة م���ن 10-13 �سن���ة، 
و�لر�بع���ة م���ن 14-19 �سن���ة. وك�سف���ت �لنتائ���ج عن ظه���ور �مل�س���كالت �ل�سلوكي���ة ب�سكل 
مرتف���ع ل���دى �ملر�هق���ني يف �ملرحلة �لعمرية ما ب���ني 14 – 19 �سنة. كم���ا كان �ل�سلوك 

�لن�سحابي ظهر و��سًحا يف75 % من �أفر�د �لعينة.

 Nicham, Weitzdorfer, Hauser, Freidl, أم���ا در��س���ة ني�سام و�آخ���رون�
Schubert, et al. (2003) فق���د ��ستهدف���ت �لتع���رف عل���ى �مل�س���كالت �لعاطفي���ة 
و�ل�سلوكي���ة و�لإدر�كي���ة لدى �لأطفال و�ل�سباب ذوي متالزمة د�ون. وقد تكونت عينة 
�لدر��س���ة م���ن )43( م���ن ذوي متالزم���ة د�ون بو�ق���ع )21( �أنث���ي،و)22( ذك���ر، ت���رت�وح 
�أعمارهم فيما بني )5.33 -30.58( لتعرف على تاأثري �لعمر على �مل�سكالت �لعاطفية 
و�ل�سلوكية و�لإدر�كية. ومت تطبيق ��ستمارة �مل�سكالت �ل�سلوكية و�لعاطفية. و�أظهرت 
�لنتائج �أن من �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى �لأطفال ومنها: �ملعار�سة - �لرف�س -�لندفاع 
-�ل�سه���و- فرط �لن�ساط �لذ�ئد وكان���ت �أعلى فيما بني عمر 5-10 �سنو�ت، بينما تكرر 
�سل���وك �خلج���ل - �نخفا�س �لثقة بالنف�س - �سعف �لن�س���اط و�حلركة لدى �ملر�هقني 

و�لبالغني فيما بني عمر 10 - 30 �سنة.

 Capone, Goyal, Ares, وت�س���ري در��س���ة كابون وجويال و�آريث ولنيج���ان
Lannigan (2006) �أن �مل�سكالت �لنف�سية و�مل�سكالت �لع�سبية �ل�سلوكية �مل�ساحبة 
لالأطف���ال ذوي متالزم���ة د�ون ترت�وح م���ن 18- 38%. ووجد �أنه من �ل�سروري متييز 
�ملو�ق���ف و�حل���الت و�لظ���روف �لت���ي تظهر يف مرحلة م���ا قبل �حُلل���م وكذلك �لتعرف 
عل���ى م���ا يح���دث يف مرحلة م���ا بعد �حُلل���م لأنها فرت�ت ممي���زة بيولوجًي���ا يكون فيها 
�لفرد �أكرث عر�سة للتاأثر ب�سكل قوي من ��سطر�بات نف�سية معينة. وترجع �لدر��سة 
��سط���ر�ب �لنتباه �إىل �لأعر��س �لنف�سية �لت���ي رمبا حتدث مع �لإعاقة �لفكرية،كما 

تبني �أن �لتدخالت �لدو�ئية لها دور يف تلك �ل�سطر�بات.
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وللتعرف على �ل�سحة �لعقلية و�ل�سلوكية و�لقدر�ت �لثقافية لذوي متالزمة 
 Maatta, Tervo-Maatta, Taanila, and Kaski,و�آخ���رون مات���ا  ق���ام  د�ون 
(2006)   بدر��س���ة عل���ى عين���ة تكونت من )129( من ذوي متالزمة د�ون مت �ملجان�سة 
ب���ني �أف���ر�د �لعين���ة يف كل من �حلال���ة �لجتماعي���ة و�ل�سجالت �ل�سحي���ة. وقد ك�سفت 
�لنتائ���ج ع���ن �أن �لقدر�ت �لإدر�كية لدى �لإناث �أعلى منها لدى �لذكور، و�أن �مل�سكالت 
�ل�سلوكية لدى �لذكور �أعلى منها لدى �لإناث،ويعاين ذوي متالزمة د�ون من �سعوبة 

فى �لنتباه و��سطر�ب �لن�ساط �لز�ئد يف فرتة �لطفولة.

بينم���ا �هتم���ت در��س���ة د�يكن���ز Dykens (2007) بال�سح���ة �لنف�سي���ة ل���دى 
�لأ�سخا����س ذوي متالزم���ة د�ون. وقامت مبر�جعة هذه نتائ���ج �لعديد من �لدر��سات، 

و�أو�ست باأن هناك حاجة �إىل:
 رب���ط �لأبح���اث باحلال���ة �لنف�سي���ة و�لت�سخي����س ع���رب مر�حل �لنم���و �ملختلفة . )

و�لت���ي ت�سم���ل �ملر�هقة ودر��سة �لعمليات �ملرتبطة مثل �لقلق و ق�سور �لنتباه 
و�لأد�ء �لجتماعي.

ك�س���ف �لنق���اب ع���ن �ملخاط���ر �حليوي���ة �لنف�سي���ة �لجتماعية �ملعق���دة وعو�مل . )
�لوقاي���ة منه���ا �لتي تخدم يف زيادة، �أو تقليل �ملر����س �لنف�سي. 3- �لتعرف على 
�لعالج���ات �لقائم���ة عل���ى �ل�سو�ه���د �لت���ي م���ن �ملمك���ن �أن تقلل م���ن �لأعر��س 
�ملث���رية لل�سغط و�مل�سقة �لنف�سية وحت�سني جودة �حلياة لدى �لأ�سخا�س ذوي 

متالزمة د�ون.

 Gau, Chiu, Soong, بينما ��ستهدفت �لدر��سة �لتي قام بها جاي و�آخرون
Lee, (2008) �لتع���رف عل���ى �مل�س���كالت �ل�سلوكي���ة ل���دى �لأطف���ال �ل�سين���ني ذوي 
متالزم���ة د�ون، و�لعالق���ة ب���ني �ل�سغ���ط �لأ�س���ري و�مل�س���كالت �ل�سلوكي���ة لأطفال ذي 
متالزم���ة د�ون. وتكونت عينة �لدر��س���ة من )45( �أ�سرة لالأطفال ذوي متالزمة د�ون 
ممن ترت�وح �أعمارهم ما بني 2-4 �سنو�ت و)50( �أ�سرة لالأطفال عاديني ممن ترت�وح 
�أعماره���م م���ا ب���ني 3-5 �سن���و�ت ، ومت تعبئ���ة �ل�ستم���ار�ت �خلا�س���ة بنم���ط �ل�سخ�سية 
و�لق���در�ت �لعقلي���ة و�مله���ام �لأ�سري���ة و�مل�سكالت �ل�سلوكي���ة للطفل.وق���د مت ��ستخد�م 
مقيا����س �لتعرف عل���ى �ل�سخ�سية )�لن�سخ���ة �ل�سينية(، ومقيا����س �لتما�سك �لأ�سري، 
وقائمة تدقيق �ل�سلوك. وقد �ظهرت �لنتائج �أن �لأعر��س على �لأطفال ذوي متالزمة 
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د�ون �أك���رث م���ن �لعادي���ني من خ���الل �أ�س���كال خمتلفة م���ن �مل�س���كالت �ل�سلوكية مثل: 
م�س���كالت �لنتب���اه و�جلنوح و�مل�س���كالت �لجتماعية و�ل�س���كاوى �جل�سدية وم�سكالت 
�لتفك���ري و�لن�سحاب،كم���ا مل توجد �ختالفات يف �مل�س���كالت �ل�سلوكية و�لعاطفية بني 

�لأ�سقاء و�لأطفال �لعاديني.

املح�ور الثال�ث: درا�س�ات تناول�ت العالق�ة ب�ني ا�س�طرابات الن�وم وامل�س�كالت 
ال�سلوكية: 

 Brylewski and Wiggs (1999) ستهدف���ت در��سة بريلوي�سكي وويج���ز��
��ستك�ساف �لرتباط بني ��سطر�بات �لنوم و�سلوكيات �لتحدي بالنهار لدى جمموعة 
من �لر��سدين ذوي �لإعاقة �لفكرية. و�أجريت �لدر��سة على )205( من ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة ، ومت �حل�س���ول عل���ى �ملعلومات من �ملحكمني وم���ن �لأ�سخا�س ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة. ومت مقارن���ة عدد )79( من ذوي ��سطر�بات �لن���وم ب� )121( من �لأ�سخا�س 
ب���دون تل���ك �مل�س���كالت ومت ��ستبع���اد خم�س���ة م���ن �لتحلي���ل ووج���د �أن �لأ�سخا�س ذوي 
��سطر�ب���ات �لنوم يظهرون تهي���ج و��ستثارة بالنهار ب�سكل �أكرث ون�ساط ز�ئد �أكرث عن 
�ملجموع���ات �لتي ل تعاين من م�سكالت يف �لنوم. ويظهرون هوؤلء �لأ�سخا�س عدو�ن 

وحالة مز�جية �سيئة و�سلوك �إيذ�ء �لذ�ت.

وكوت���ون         وفر�ن�س���ز  باي���ان  وجاديري���ا  ريت�س���د�ل  در��س���ة  ��ستهدف���ت  فيم���ا 
�لتع���رف   Richdale, Gavidia-Payne, Francis, and Cotton, (2000)
عل���ى �لعالق���ة بني ��سطر�ب���ات �لنوم و�مل�س���كالت �ل�سلوكية ل���دى ذوي متالزمة د�ون 
و�مل�ساج���ر�ت �لو�لدي���ة وق���د �س���ارك يف �لدر��سة و�ل���دي )52( طفاًل م���ن ذوي �لإعاقة 
�لفكرية قامو� با�ستكمال ��ستبيان �لنوم وقائمة �ل�سلوك �لنمائي ومقيا�س �مل�ساحنات 
و�مل�ساج���ر�ت �لو�لدية. ومت مقارنة �لنتائج مع �ملجموعة �ل�سابطة وحتليلها و�أ�سارت 
�لنتائ���ج �أن وج���ود ��سطر�ب���ات �لن���وم يرتب���ط ب�س���كل د�ل �إح�سائًي���ا بكثاف���ة وتك���ر�ر 

�مل�ساحنات و�مل�ساجر�ت بني �لو�لدين كما يرتبط بوجود �ل�سلوكيات �مل�سكلة.

��ستهدف���ت در��س���ة ديدي���ن وكورزيلو����س وف���ان �آبريل���و و�أوف���ر ل���وب ودفريي�س 
تقيي���م   Didden, Korzilius, Van, Overloop,  and Devries, (2002)
�نت�سار ��سطر�بات �لنوم و�سدتها لدى جمموعة من �لأطفال بلغت )286( طفاًل من 
ذوي �لإعاق���ة �لفكرية من �لب�سيط���ة �إىل �حلادة �ملقيمني وقامت �لدر��سة با�ستك�ساف 
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�لعالق���ة ب���ني ��سطر�بات �لن���وم و�سدتها وبع����س �ملتغري�ت �لأ�سرية. كم���ا ��ستخدمت 
�لدر��سة مقيا�س جلمع �لبيانات �لدميوجر�فية ومقيا�س جلمع بيانات عن �سلوكيات 
�لن���وم ل���دى �لأطف���ال و�ملتغ���ري�ت �لو�لدي���ة. وك�سف���ت �لنتائ���ج ع���ن �نت�س���ار م�سكالت 
�ل�ستق���ر�ر يف �لفر�����س وم�سكالت �ليقظة �أثن���اء �لليل وم�سكالت �ليقظة �ملبكرة ، و�أن 
جميع �حلالت من �لأطفال كان يعاين على �لأقل من نوع من �أنو�ع م�سكالت �لنوم. 
كم���ا �أ�س���ارت نتائ���ج �لدر��س���ة �أن �لأطفال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �ل�سدي���دة هم �أعلى يف 
م�ستويات ��سطر�بات �لنوم ،وي�ستخدمون �لعالجات �أكرث من �ملعتاد وك�سفت �لنتائج 
كذل���ك �أن �لنعا����س بالنهار و�لغف���وة �لنهارية تظهر لدى �لأطف���ال �لذين يعانون من 
م�سكالت يف �لنوم �أكرث من �لأطفال �لذين ل يعانون من م�سكالت يف �لنوم. وعالوًة 
عل���ى ذلك فاإن �لأطف���ال ذوي ��سطر�بات �لنوم �ل�سديدة �أظهرو� م�ستويات �أكرث �سدة 

يف �مل�سكالت �ل�سلوكية بالنهار مثل �لعدو�ن وعدم �لمتثال و�لن�ساط �لز�ئد.

فرو�ص البحث:
يف �س���وء نتائج �لدر��سات �ل�سابقة و�لرجوع �إىل �لإطار �لنظري ميكن �سياغة 

فرو�س �لبحث على �لنحو �لتايل :
ما �أكرث ��سطر�بات �لنوم �سيوًعا لدى ذوي متالزمة د�ون؟. 1 ))
ما �أكرث �مل�سكالت �ل�سلوكية �سيوًعا لدى ذوي متالزمة د�ون؟. 1 ))
توجد عالقة بني ��سطر�بات �لنوم و�مل�سكالت �ل�سلوكية لدى ذوي متالزمة 1 ))

د�ون.
توج���د ف���روق ذ�ت دللة �إح�سائي���ة يف ��سطر�بات �لنوم ل���دى ذوي متالزمة 1 ))

د�ون تعزى للعمر )6- 12/ 12- 18( يف �جتاه �لعمر ما بني )6- 12(. 
توج���د فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى ذوي متالزمة 1 ))

د�ون تعزى للنوع )ذكور/ �إناث( ل�سالح �لذكور. 
توج���د فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى ذوي متالزمة 1 ))

د�ون تعزى للعمر )6- 12/ 12- 18( يف �جتاه �لعمر ما بني )6- 12(. 
ميك���ن �لتنبوؤ بامل�س���كالت �ل�سلوكية لدى ذوي متالزمة د�ون من ��سطر�بات 1 ))

�لنوم لديهم.
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اإجراءات البحث:
ا ملنهج �لبحث، و�لعينة، وو�سًفا لأدو�ت  يتن���اول ه���ذ� �جلزء من �لبحث عر�سً

�لدر��سة و�لتاأكد من �سالحيتها.

اأواًل: منهج البحث:
مت ��ستخ���د�م �ملنهج �لو�سفي �لرتباطي، حي���ث �أنه منا�سب لأهد�ف �لبحث، 
و�لتي هدفت �إىل �لتعرف على ��سطر�بات �لنوم وعالقتها بامل�سكالت �ل�سلوكية لدى 

ذوي متالزمة د�ون.

ثانًيا: عينة البحث:
تكونت عينة �لبحث من )23( تلميًذ� و)19( تلميذة من �مللتحقني مبد�ر�س 

�لرتبية �لفكرية مبحافظة �ل�سرقية.

ثالًثا: اأدوات البحث:
  مقيا�س ا�سطرابات النوم لدى الأطفال » من وجهه نظر الوالدين »  أ )	

ق���ام �لباحث �حل���ايل مبر�جعة للرت�ث �ل�سيكولوج���ي �خلا�س بقيا�س م�سكالت 
�لن���وم؛ وق���د تبني �أن هن���اك عدًد� من �ملقايي�س �لتي تهتم بدر��سة ه���ذ� �ل�سطر�ب، و�أن 
بع����س هذه �ملقايي�س يركز عل���ى قيا�س منط و�حد من ��سطر�بات �لنوم كا�سطر�بات 
�لتنف����س �أو ��سط���ر�ب زمل���ة �لأرج���ل غ���ري �مل�ستق���رة. �أو �أن �لباحث���ني -عن���د قيا����س 
��سطر�ب���ات �لن���وم – �عتم���دو� علي �أمناط حمددة دون غريها م���ن ��سطر�بات �لنوم 
�لأخ���رى ؛ مث���ل �ملقيا����س �لت�سخي�سي ل�سطر�بات �لتنف����س �أثناء �لنوم �إع���د�د: جوز�ل 
Gozal, (1998)، و��ستبيان م�سحي لزملة �لأرجل غري �مل�ستقرة �إعد�د  مندل و�أوينز 

Mindell & Owens (2003)

كما مل يجد �لباحث من بني مقايي�س ��سطر�بات �لنوم �لتي ��ستطاع �حل�سول 
عليه���ا م���ن �عتم���د يف بن���اء مقيا�س���ه عل���ي �لدلي���ل �لت�سخي�س���ي �لإح�سائ���ي �خلام����س 
لال�سطر�ب���ات �لعقلي���ة (DSM-V(، �أو عل���ى �لت�سني���ف �ل���دويل ل�سطر�ب���ات �لن���وم 
(ICSD) �لذي �أعدته �جلمعية �لأمريكية ل�سطر�بات �لنوم. وهما من �أكرث �لت�سنيفات 
�لت���ى  يتعني �لرجوع �إليها يف بناء مثل هذه �ملقايي����س.  و�نطالقا مما �سبق قام �لباحث 
ببن���اء مقيا����س جدي���د مت �لعتم���اد في���ه عل���ى �لت�سني���ف �ل���دويل ل�سطر�ب���ات �لنوم 
(ICSD) �ل���ذي �أعدت���ه �جلمعي���ة �لأمريكي���ة ل�سطر�بات �لنوم ع���ام 1997. وحتديد 
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�أن���و�ع ��سطر�ب���ات �لن���وم �لتي تظهر يف مرحل���ة �لطفولة عامة ول���دى ذوي متالزمة 
د�ون على وجه �خل�سو�س.

وهك���ذ� مت بن���اء �ملقيا����س م���ن خ���الل ما ��ستط���اع �لباح���ث �لط���الع عليه من 
در��س���ات ومقايي����س �أجنبي���ة وعربي���ة، ومت تق�سي���م مقيا����س ��سطر�ب���ات �لن���وم ل���دى 

�لأطفال �إىل �لأبعاد �لتالية:
الأرق: تعن���ي: »ع���دم ق���درة �لطفل على �لن���وم عندما يكون ر�غًب���ا يف ذلك، فيظل أ )	

يتقلب يف فر��سه حتى ياأخذه �لنعا�س بعد وقت طويل،مع �سعوبة يف �ل�ستغر�ق 
يف �لنوم �أو �ل�ستمر�ر فيه،�أو ��ستمر�ر �لطفل متيقًظا لوقت متاأخر ومع ذلك ل 

يلبث �أن ي�ستيقظ مبكًر�«.
الإف�راط يف الن�وم: تعن���ي: »�لنعا�س �ل�سدي���د ي�ستغرق �لطفل خالله���ا يف �لنوم أ )	

نه���اًر� �ساع���ات طويل���ة ق���د ت�ستمر م���ن 16-18 �ساع���ة، مع نوبات م���ن �لنوم )ل 
يف�سرها عدم كفاية �لنوم( �أو ��ستغر�ق فرتة طويلة لالنتقال �إىل حالة �ليقظة 
�لكامل���ة عن���د �ل�ستيقاظ ، يف غي���اب �سبب ع�سوي يف�سر ح���دوث فرط �لنوم.

زملة اختناق النوم وانقطاع التنف�س: تعني: »�لنقطاع �ملوؤقت �أو توقف �لتنف�س أ )	
�أثن���اء �لن���وم مم���ا ي���وؤدي �إىل ��ستيق���اظ �لطفل، ويح���دث ذلك ب�س���ورة متكررة 

خالل �لليل، وت�ستمر هذه �حلالة ملدة دقيقة �أو �أكرث.
ا�س�طراب بدء النوم: تعن���ي: »يت�سم ب�سعوبة �لبدء يف �لن���وم ب�سبب غياب �سيء أ )	

حم���دد،�أو وج���ود ظ���روف معين���ة حت���ول دون ذلك ؛ كتغي���ري �لفر�����س �أو مكان 
�لنوم.. وغريها.

زملة النوم املتاأخر: تعني: »تاأخر نوم �لطفل ب�سكل ملحوظ لوقت متاأخر، مما أ )	
يت�سب���ب يف ع���دم قدرته علي �لذهاب �إيل �ملدر�س���ة يف �لوقت �ملحدد، مع �سكوى 
�ملعلم���ني م���ن نق����س قدرته عل���ى �لرتكيز وخمول���ه يف �لف�سل ب�سب���ب �لنعا�س 

�مل�ستمر.
زمل�ة الن�وم املتق�دم: حال ين���ام فيها �لطف���ل مبك���ًر� وي�ستيقظ مبك���ًر�، فقد أ )	

جن���ده ي�ستيق���ظ مث���اًل يف �لثاني���ة �أو �لر�بعة �سباًحا ول ي�ستطي���ع �لعودة مرة 
�أخ���ري للن���وم، م���ع �ل�سع���ور بالرغبة يف �لنوم ط���و�ل �لنه���ار �إذ� مل ينم يف وقت 

مبكر.
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  امل�س�ي اأثن�اء الن�وم: حال���ة جتو�ل حت���دث �أثناء �لن���وم، وت�ستمر ع���ادة فرتة أ )	
زمني���ة ق�س���رية، ويح���دث ذل���ك دون وع���ي من �لطف���ل �أو تذكره مل���ا حدث عند 
�ل�ستيق���اظ، ومي�س���ي فاحًت���ا عيني���ه لكن���ه ل ي�ستجي���ب مل���ا يطل���ب من���ه، وق���د 
يتعر����س لبع�س �حل���و�دث �أثناء م�سيه نائًما، وقد يعود ملو�سع نومه �أو ينام يف 

مكان �آخر.
الف�زع الليل�ي: ه���و حدث خميف يعم���ل على �إيق���اظ �لطفل �سارًخ���ا، ويف حالة أ )	

من �خلوف و�لفزع �ل�سديد، مع زيادة يف معدل �سربات قلبه، وت�سبب �لعرق، 
و�ت�ساع حدقة �لعني، و�لرجتاف، ول يتذكر �لطفل �أبد� �ل�سبب �لذي �أدي �إىل 

فزعه، وي�سعب �إيقاظ �لطفل يف هذه �حلال.
الكوابي��س الليلية: �أحالم مزعجة توقظ �لطفل من نومه، ولكنه ل ي�ستطيع أ )	

تذك���ر تل���ك �لكو�بي����س �أو تفا�سيلها �لدقيق���ة، وي�سعر بعده���ا �لطفل باخلوف 
و�لفزع، ول يرتتب على تلك �لكو�بي�س ردود فعل ج�سدية على �لطفل كت�سبب 

�لعرق،�أو زيادة يف معدل �سربات �لقلب..وغريها.

ويف �س���وء م���ا �سبق �س���اغ �لباحث )45( عبارة تعرب ع���ن ��سطر�بات �لنوم لدى 
�لأطفال« من وجهه نظر �لو�لدين«، ومت توزيعها على ت�سعة �أبعاد فرعية، وقد �أ�ستمل 
كل بعد على )5( عبار�ت، و�أمام كل عبارة �أربعة خيار�ت )د�ئًما -كثرًي�- �أحياًنا- نادًر�( 

وتعطى �لدرجات )4-3- 2- 1( على �لرتتيب. 

وللتحقق من �سالحية املقيا�س للتطبيق اأجرى الباحث اخلطوات التالية:
بع���د �أن �نته���ي �لباح���ث م���ن �خلط���و�ت و�لإج���ر�ء�ت �لت���ي �تبعه���ا يف �إع���د�د 
وت�سمي���م �ملقيا����س ب���د�أ يف �لإج���ر�ء�ت �خلا�سة بتقن���ني �ملقيا�س و�سبط���ه لي�سبح �أد�ة 
مقنن���ة ت�ستخ���دم يف �لتع���رف عل���ى ��سطر�ب���ات �لنوم ل���دى �لأطفال« م���ن وجهه نظر 

�لو�لدين »  وذلك على �لنحو �لتايل:

ح�ساب �سدق املقيا�س:أ )	
�سدق �ملحكمني: للتحقق من �ل�سدق �لظاهري �أعتمد �لباحث على �آر�ء )10( 
حمكم���ني من �أع�س���اء هيئة �لتدري�س تخ�س����س �لرتبية �خلا�س���ة و�ل�سحة �لنف�سية 
بكلي���ة �لرتبي���ة ج��امع���ة �لزقازيق،وذل���ك لإب���د�ء �ل���ر�أي يف م���دى منا�سب���ة �لعب���ار�ت 
ل�سطر�ب���ات �لن���وم ل���دى �لأطف���ال، وم���دى و�س���وح �لعب���ار�ت ودقته���ا، وم���دى قدرة 
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�ملقيا����س عل���ى حتديد ن���وع �ل�سطر�ب. وق���د ��ستبقى �لباح���ث �لعب���ار�ت �لتي و�سلت 
ن�س���ب �لتف���اق عليه���ا 80% فاأك���رث، وق���د �أ�سفرت هذه �خلط���وة عن تعدي���ل يف �سياغة 

بع�س �لعبار�ت، ولكن دون حذف �أي من عبار�ت �ملقيا�س.

ح�ساب ثبات املقيا�س:أ )	
	اأأ طريق�ة اإعادة الختبار: مت ح�ساب معامالت �لرتباط بني درجات �ملقيا�س يف 
�لتطبيق���ني �لأول و�لث���اين ل���كل بعد من �أبع���اد �ملقيا�س، ويو�سح �جل���دول �لتايل قيم 

معامالت �لرتباط ودللتها �لإح�سائية لأبعاد �ملقيا�س على حدة.
جدول )1(

معامالت الرتباط لأبعاد مقيا�س ا�سطرابات النوم بني التطبيقني الأول والثاين
�لدللة �أبعاد مقيا�س ��سطر�بات �لنوم

0.72�لأرق
0.79�لإفر�ط يف �لنوم
0.81زملة �ختناق �لنوم

0.80��سطر�ب بدء �لنوم
0.61زملة �لنوم �ملتاأخر
0.57زملة �لنوم �ملتقدم
0.54�مل�سي �أثناء �لنوم

0.86�لفزع �لليلي
0.85�لكو�بي�س �لليلية

وهكذ� يت�سح من �جلدول )1( �أن جميع �أبعاد �ملقيا�س د�لة عند 0.01. 

	بأ طريق�ة التجزئ�ة الن�س�فية: مت ح�س���اب ثب���ات �ملقيا����س بطريق���ة �لتجزئ���ة 
�لت�سفية با�ستخد�م برنامج SPSS وهما: 

معادلة جتمان Guttman وقد كانت قيمة معامل �لثبات )0.779(.
معادل���ة �سبريم���ان � ب���ر�ون Spearman- Brownوق���د كان���ت قيمة معام���ل �لثبات 

.)0.795(

الت�ساق الداخلي:أ )	
 قام �لباحث بح�ساب �لتجان�س �لد�خلي وذلك باإيجاد معامل �رتباط كل عبارة 

باملجموع �لكلي للبعد با�ستخد�م معامل بري�سون، ويو�سح ذلك �جلدول �لتايل:



ا�صطرابات النوم وعالقتها بامل�صكالت ال�صلوكية لدى ذوي العر�س داون د . اأ�صرف حممد عبد احلميد  

 377 

جدول )2(
ح�ساب الت�ساق الداخلي ملقيا�س ا�سطرابات النوم

�لإفر�ط يف�لأرق
 �لنوم

زملة �ختناق 
�لنوم

��سطر�ب بدء 
�لنوم

زملة �لنوم 
�ملتاأخر

�لدللةم�لدللةم�لدللةم�لدللةم�لدللةم
10.5620.7530.6940.7350.68

100.64110.66120.55130.62140.77
190.61200.58210.50220.69230.60
280.59290.70300.74310.70320.59
270.73380.81390.67400.57410.53

�لكو�بي�س �لليلية�لفزع �لليلي�مل�سي �أثناء �لنومزملة �لنوم �ملتقدم
�لدللةم�لدللةم�لدللةم�لدللةم
60.6570.5880.6190.73

150.54160.74170.78180.69
240.72250.65260.81270.52
330.68340.53350.76360.75
420.64430.73440.53450.61

وم���ن �لإج���ر�ء�ت �ل�سابقة تاأكد للباحث �سالحي���ة مقيا�س ��سطر�بات �لنوم " 
م���ن وجه���ة نظ���ر �لو�لدي���ن "و�لذي �أعده �لباح���ث للتطبيق على �لعين���ة �لأ�سا�سية يف 
�سورته �لنهائية و�لتي حتتوى على )45( عبارة، ويتمتع �ملقيا�س ككل بدرجات �سدق 

وثبات منا�سبة، ويو�سح �مللحق �لأول �ل�سورة �لنهائية للمقيا�س. 

  مقيا��س امل�س�كالت ال�س�لوكية ل�دى ذوي متالزم�ة داون 	م�ن وجه�ة نظ�ر أ )	
املعلمنيأ  

ق���ام �لباحث �حل���ايل مبر�جعة للرت�ث �ل�سيكولوجي �خلا����س بقيا�س �مل�سكالت 
�ل�سلوكية لدى ذوي متالزمة د�ون؛ وقد تبني �أنه ل يوجد مقيا�س يقي�س ذلك �ملتغري 
ل���دى تل���ك �لفئ���ة، ولك���ن هن���اك �لعديد م���ن �ملقايي����س �لتي �سمم���ت لقيا����س �مل�سكالت 

�ل�سلوكية، ولكن مل ي�ستخدم �لباحث �أي منها لالأ�سباب �لتالية:
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�أنه���ا كان���ت تعتم���د ��ستجاب���ات �ملفحو�س���ني �أنف�سهم، وه���و ما ل ميك���ن �لعتماد 1 ))
ا �سوف يكون مثار �سك  علي���ه هن���ا، �أو تعتمد على ��ستجابات �لو�لدي���ن وهذ� �أي�سً
يف �لنتائ���ج ب�سب���ب مبد�أ �ملرغوبية �لجتماعية �لذي ق���د يجعل �لو�لدين يقوما 

بتزييف ��ستجاباتهما.
�أن هذه �ملقايي�س �سممت وقننت على عينات �لأطفال �لعاديني.1 ))
�أن �لعمر �لذي �سممت له تلك �ملقايي�س �أكرب من عمر �لعينة يف �لبحث �حلايل.1 ))

 ومم���ا �سب���ق قرر �لباح���ث ت�سميم مقيا�س خا����س بامل�س���كالت �ل�سلوكية ينا�سب 
عينت���ه. وقد �عتمد �لباحث عل���ى �ملحكات �لت�سخي�سية للدليل �لت�سخي�سي �لإح�سائي 
�خلام����س لال�سطر�ب���ات �لعقلية (DSM-V).  وهك���ذ� مت بناء �ملقيا����س من خالل ما 
��ستط���اع �لباح���ث �لط���الع عليه من در��س���ات ومقايي�س �أجنبية وعربي���ة، ومت تق�سيم 

مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى ذوي متالزمة د�ون �إىل �لأبعاد �لتالية:
العدواني�ة والتخريب: ويق�س���د به �ل�سلوكيات �لتخريبية �لتي يقوم بها �لطفل أ )	

ذي متالزم���ة د�ون، من �عتد�ء�ت على �أقر�نه بال�سرب يف �أي �أجز�ء �جل�سم �أو 
�ل�سب باللفظ، وحتطيم �ملمتلكات �خلا�سة بهم.

ال�س�لوك غ�ري الجتماع�ي: ويق�س���د ب���ه عدم ق���درة �لطف���ل ذي متالزم���ة د�ون أ )	
عل���ى م�ساي���رة �أقر�نه و�لتفاع���ل معهم، وف�سله يف �لقي���ام بال�سلوك �لجتماعي 
�ملنا�س���ب عن���د �لتعام���ل م���ع �لآخرين، وعدم مقدرت���ه على تكوي���ن �سد�قات �أو 

�لحتفاظ بها.
التمرد: ويق�سد به ع�سيان �لطفل ذي متالزمة د�ون ورف�سه تنفيذ �أو�مر �أي أ )	

من �أ�سكال �ل�سلطة �ملختلفة، و�خلروج عليها يف �لوقت �لذي ينبغي �أن يعمل فيه.
الع�ادات الال�س�وية: ويق�س���د ب���ه قي���ام �لطف���ل ذي متالزم���ة د�ون ب�سلوكي���ات أ )	

ي�ستهجنها �ملحيطون به وينظرون �إليها على �أنها �سلوكيات بغي�سة. 

ويف �س���وء م���ا �سب���ق �س���اغ �لباح���ث )40( عب���ارة تع���رب ع���ن ��ستبي���ان �مل�س���كالت 
�ل�سلوكي���ة ل���دى �لأطف���ال ذوي متالزم���ة د�ون )كم���ا يدركها �ملعلم���ون(، ومت توزيعها 
على �أربعة �أبعاد فرعية، وقد �أ�ستمل كل بعد على  )10( عبار�ت، و�أمام كل عبارة �أربعة 
خيار�ت )د�ئماً -كثري�ً- �أحياناً- نادر�ً( وتعطى �لدرجات )4-3- 2- 1( على �لرتتيب. 
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 وللتحقق من �سالحية املقيا�س للتطبيق اأجرى الباحث اخلطوات التالية:
بع���د �أن �نته���ي �لباح���ث م���ن �خلط���و�ت و�لإج���ر�ء�ت �لت���ي �تبعه���ا يف �إع���د�د 
وت�سمي���م �ملقيا����س ب���د�أ يف �لإج���ر�ء�ت �خلا�سة بتقن���ني �ملقيا�س و�سبط���ه لي�سبح �أد�ة 
مقنن���ة ت�ستخ���دم يف �لتع���رف على �مل�سكالت �ل�سلوكية ل���دى ذوي متالزمة د�ون “من 

وجهة نظر �ملعلمني”  وذلك على �لنحو �لتايل:

ح�ساب �سدق املقيا�س:أ )	
�سدق �ملحكمني: للتحقق من �ل�سدق �لظاهري �أعتمد �لباحث على �آر�ء )10( 
حمكم���ني من �أع�س���اء هيئة �لتدري�س تخ�س����س �لرتبية �خلا�س���ة و�ل�سحة �لنف�سية 
بكلي���ة �لرتبي���ة ج��امع���ة �لزقازي���ق ، وذل���ك لإب���د�ء �ل���ر�أي يف م���دى منا�سب���ة �لعبار�ت 
للم�س���كالت �ل�سلوكي���ة ل���دى �لأطف���ال، ومدى و�سوح �لعب���ار�ت ودقته���ا، ومدى قدرة 
�ملقيا����س عل���ى حتدي���د ن���وع �مل�س���كالت �ل�سلوكية،وقد ��ستبق���ى �لباحث �لعب���ار�ت �لتي 
و�سل���ت ن�س���ب �لتف���اق عليه���ا 80% فاأك���رث، وق���د �أ�سفرت ه���ذه �خلطوة ع���ن تعديل يف 

�سياغة بع�س �لعبار�ت، ولكن دون حذف �أي من عبار�ت �ملقيا�س.

ح�ساب ثبات املقيا�س:أ )	
	اأأ طريق�ة اإعادة الختبار: مت ح�ساب معامالت �لرتباط بني درجات �ملقيا�س يف 
�لتطبيق���ني �لأول و�لث���اين ل���كل بعد من �أبع���اد �ملقيا�س، ويو�سح �جل���دول �لتايل قيم 

معامالت �لرتباط ودللتها �لإح�سائية لأبعاد �ملقيا�س على حدة.

جدول )4(
معامالت الرتباط لأبعاد مقيا�س امل�سكالت ال�سلوكية لدى 

ذوي متالزمة داون بني التطبيقني الأول والثاين
�لدللة �أبعاد مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية

0.75�لعدو�نية و�لتخريب
0.69�ل�سلوك غري �لجتماعي

0.70�لتمرد
0.81�لعاد�ت �لال�سوية

وهكذ� يت�سح من �جلدول )4( �أن جميع �أبعاد �ملقيا�س د�لة عند 0.01. 
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	بأ طريق�ة التجزئ�ة الن�س�فية: مت ح�س���اب ثب���ات �ملقيا����س بطريق���ة �لتجزئ���ة 
�لت�سفية با�ستخد�م برنامج SPSS وهما: 

معادلة جتمان Guttman وقد كانت قيمة معامل �لثبات )0.867(.
معادل���ة �سبريم���ان � ب���ر�ون  Spearman- Brown وق���د كانت قيم���ة معامل �لثبات 

.)0.853(

الت�ساق الداخلي:أ )	
 ق���ام �لباح���ث بح�س���اب �لتجان����س �لد�خل���ي وذل���ك باإيج���اد معام���ل �رتب���اط كل عبارة 

باملجموع �لكلي للبعد با�ستخد�م معامل بري�سون، ويو�سح ذلك �جلدول �لتايل:

جدول )5(
ح�ساب الت�ساق الداخلي ملقيا�س امل�سكالت ال�سلوكية لدى ذوي متالزمة داون

�لعدو�نية 
و�لتخريب

�ل�سلوك غري 
�لعاد�ت�لتمرد�لجتماعي

 �لال�سوية
�لدللةم�لدللةم�لدللةم�لدللةم
10.5820.7930.7640.68
50.6560.8470.6880.65
90.73100.68110.74120.76

130.77140.80150.84160.74
170.68170.73190.77200.82
210.66220.69230.69240.78
250.69260.58270.54280.57
290.78300.62310.55320.61
330.81340.75350.63360.59
370.56380.82390.72400.73

وم���ن �لإجر�ء�ت �ل�سابقة تاأكد للباح���ث �سالحية مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية 
ل���دى ذوي متالزم���ة د�ون و�ل���ذي �أع���ده �لباح���ث للتطبيق عل���ى �لعين���ة �لأ�سا�سية يف 
�سورته �لنهائية و�لتي حتتوى على )40( عبارة، ويتمتع �ملقيا�س ككل بدرجات �سدق 

وثبات منا�سبة، ويو�سح �مللحق �لثاين �ل�سورة �لنهائية للمقيا�س. 
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الأ�ساليب الإح�سائية:
معامل �لرتباط �لب�سيط » بري�سون » .1 ))
�إختبار “ ت “ لعينتني م�ستقلتني .1 ))
حتليل �لنحد�ر �خلطى �لب�سيط .1 ))
�لن�سبة �ملئوية )%( .1 ))

نتائج البحث:
ال�سوؤال الأول: 

�ل���ذي ين����س عل���ى: »م���ا �أك���رث ��سطر�بات �لن���وم �سيوًع���ا ل���دى ذوي متالزم���ة د�ون؟ 
وللتحق���ق م���ن �سح���ة �ل�س���وؤ�ل مت ح�س���اب �لتك���ر�ر�ت و�لن�س���ب �ملئوي���ة لآر�ء �آباء ذوي 
متالزم���ة د�ون حول ��سطر�بات �لنوم �لأك���رث �سيوًعا لدى �أبنائهم ، وهو ما يو�سحه 

جدول )6(.
جدول )6(

�لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية لآر�ء �آباء ذوي متالزمة د�ون 
حول ��سطر�بات �لنوم �لأكرث �سيوًعا لدى �أبنائهم ن = 42

�لرتتيب�لن�سبة �ملئوية�لتكر�ر�ت�لأبعادم
�لثانى90.48 %38�لأرق1
�لأول95.24 %40�لإفر�ط فى �لنوم2
�لثامن64.29 %27زملة �ختناق �لنوم3
�لثالث88.10 %37��سطر�ب بدء �لنوم4
�ل�ساد�س78.57 %33زملة �لنوم �ملتاأخر5
�ل�سابع71.43 %30زملة �لنوم �ملتقدم6
�لتا�سع54.76 %23�مل�سى �أثناء �لنوم7
�لر�بع85.71 %36�لفزع �لليلى8
�خلام�س80.95 %34�لكو�بي�س �لليلية 9

يت�س���ح م���ن جدول )6( وما يو�سحه �ل�سكل رق���م )1( �أنه ميكن ترتيب �لأبعاد 
�خلا�س���ة مبقيا����س ��سطر�ب���ات �لنوم وفًق���ا لآر�ء �لتالميذ ذوي متالزم���ة د�ون عينة 

�لبحث كما يلى :
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�لإفر�ط فى �لنوم�لأول:
�لأرق�لثانى:
��سطر�ب بدء �لنوم�لثالث:
�لفزع �لليلى�لر�بع:

�لكو�بي�س �لليلية�خلام�س:
زملة �لنوم �ملتاأخر�ل�ساد�س:
زملة �لنوم �ملتقدم�ل�سابع:
زملة �ختناق �لنوم�لثامن:
�مل�سى �أثناء �لنوم�لتا�سع:

تف�سري نتيجة ال�سوؤال الأول:
وهك���ذ� يتب���ني �أن ترتيب ��سطر�بات �لنوم ل���دى ذوي متالزمة د�ون كالتايل: 
�لإف���ر�ط فى �لنوم، و�لأرق، و��سطر�ب بدء �لنوم، و�لفزع �لليلى، و�لكو�بي�س �لليلية، 

وزملة �لنوم �ملتاأخر، وزملة �لنوم �ملتقدم، وزملة �ختناق �لنوم، و�مل�سى �أثناء �لنوم.
وق���د �تفق���ت نتيجة �ل�س���وؤ�ل �لأول مع عدد م���ن �لدر��سات و�لبح���وث �ل�سابقة 
وذل���ك يف �س���وء �لأن���و�ع �لتي مت طرحها من �أمن���اط ��سطر�بات �لن���وم لدى �لأطفال 
 Stores, et al. ذوي متالزم���ة د�ون، حي���ث  ك�سف���ت نتائ���ج در��س���ة ��ست���ورز و�آخ���رون
(1996) �أن �أك���رث ��سطر�ب���ات �لنوم �سيوًعا لدى ذوي متالزمة د�ون هي م�سكالت يف 
�لتنف����س �أثن���اء �لنوم ومتالزمة �لأرجل �لتي ل تهد�أ و�ل�سخري و�لنوم و�لر�أ�س ممتدة 

وحدوث نوبات يقظة �أثناء �لنوم و�لتنف�س من �لفم. 
فيم���ا ك�سف���ت نتائج در��سة ليفانون و�آخ���رون Levanon, et al. (1999) �أن 
م���ن �أب���رز ��سطر�ب���ات �لنوم لدى �لأطف���ال ذوي متالزم���ة د�ون �لهت���ز�ز �أثناء �لنوم 
و�لت���ي ترتب���ط باجلهاز �لتنف�سي. وكان متو�سط ح���دوث �ملرحلة �لثانية من �لنوم هو 
27% �أق�س���ر ل���دى �لأطفال ذوي متالزم���ة د�ون نظر�ً لالنتقالت م���ن �لنوم �خلفيف 

�إىل مر�حل �لنوم �لعميق و�حلركة غري �ل�سريعة للعني �أثناء �لنوم. 
وحينم���ا ق���ارن كوتون وريت�س���د�ل Cotton, and Richdale, (2006) بني 
ت�سور�ت �لو�لدين ل�سطر�بات �لنوم لدى �لأطفال �لتوحديني وذوي متالزمة د�ون 
وذوي متالزم���ة ب���ر�در ويلي تب���ني �نت�سار ��سطر�بات �لنوم ل���دى ذوي متالزمة د�ون 
وذوي متالزم���ة ب���ر�در ويلي على �لأقل �أعلى 4 مر�ت منها لدى �لأطفال �لتوحديني، 

ومنها م�سكالت �ل�ستقر�ر على �لفر��س و�ليقظة �أثناء �لنوم.
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�أن   Carter, et al. (2009) و�آخ���رون  در��س���ة كارت���ر  نتائ���ج  فيم���ا ك�سف���ت 
��سطر�بات �لنوم لدى �لأطفال ذوي متالزمة د�ون عند مقارنتهم بالأطفال �لعاديني 
وجد �أنهم �أعلى ب�سكل د�ل �إح�سائًيا يف مقاومة �لنوم وقلق �لنوم و�ليقظة �أثناء �لليل 

و�لأرق و��سطر�بات �لتنف�س �أثناء �لنوم و�لنعا�س نهاًر�. 

�أم���ا نتائ���ج در��س���ة بريزل���ني و�آخ���رون Breslin, et al.  (2011) ك�سفت عن 
�أن م���ن �أب���رز ��سطر�ب���ات �لنوم لدى �لأطفال ذوي متالزم���ة د�ون: م�سكالت مقاومة 
�لفر��س وقلق �لنوم و�ليقظة �أثناء �لليل و�لأرق و��سطر�بات �لنوم �ملرتبطة بالتنف�س 

و�لنعا�س نهاًر�. 

                     Stores and Stores (2013) و�ست���ورز  �ست���ورز  در��س���ة  نتائ���ج  و�أك���دت 
�أن ��سطر�ب���ات �لن���وم ه���ي �أح���د �مل�س���كالت �ل�سائعة ب�س���كٍل خا�س ل���دى �لأطفال ذوي 
متالزمة د�ون. وعلى �لرغم من �أن هناك ثالثة م�سكالت �أ�سا�سية يف �لنوم هي رف�س 
�لن���وم، �أو �لأرق و�لنعا����س �ملف���رط بالنه���ار وممار�س���ة �سلوكي���ات �أثن���اء �لن���وم جميعها 
م�سبب���ات ل�سطر�ب���ات �لن���وم. وه���ي نف����س �لنتيج���ة �لت���ي �أكدت عليه���ا نتائ���ج در��سة 
�آ�سوروث و�آخرون Ashworth, et al. (2014) �أن �لأطفال ذوي �لإعاقات �لنمائية 

غالًبا ما يعانون من ��سطر�بات يف �لنوم.

�سكل )1(
ترتيب الأبعاد اخلا�سة مبقيا�س ا�سطرابات النوم وفًقا لآراء اآباء ذوي متالزمة د�ون
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ال�سوؤال الثاين: 
�ل���ذي ين����س على: »ما �أك���رث �مل�سكالت �ل�سلوكي���ة �سيوًعا ل���دى ذوي متالزمة 
د�ون؟ وللتحق���ق من �سحة �ل�سوؤ�ل مت ح�ساب �لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية لآر�ء معلمي 
تالمي���ذ ذوي متالزمة د�ون حول �مل�سكالت �ل�سلوكية �لأكرث �سيوًعا وهو ما يو�سحه 

جدول )7(.

جدول )7(
التكرارات والن�سب املئوية لآراء معلمي تالميذ ذوي متالزمة داون 

حول امل�سكالت ال�سلوكية الأكرث �سيوًعا  ن = 42
�لرتتيب�لن�سبة �ملئوية�لتكر�ر�ت�لأبعادم

�لأول97.62 %41�لعدو�نية و�لتخريب1

�لثانى90.48 %38�ل�سلوك غري �لإجتماعى2

�لثالث88.10 %37�لتمرد3

�لر�بع83.33 %35�لعاد�ت �لال�سوية4

يت�س���ح م���ن ج���دول )7( وما يحققه �ل�س���كل رقم )2( �أنه ميك���ن ترتيب �لأبعاد 
�خلا�س���ة مبقيا����س �مل�سكالت �ل�سلوكية وفًقا لآر�ء معلمي تالميذ ذوي متالزمة د�ون 

عينة �لبحث كما يلى :-

�لعدو�نية و�لتخريب�لأول:

�ل�سلوك غري �لجتماعي�لثانى:

�لتمرد�لثالث:

�لعاد�ت �لال�سوية�لر�بع:
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�سكل )2(
ترتيب الأبعاد اخلا�سة مبقيا�س امل�سكالت ال�سلوكية وفًقا لآراء معلمي تالميذ ذوي متالزمة داون

تف�سري نتيجة ال�سوؤال الثاين:
وهك���ذ� يتب���ني �أن ترتيب ��سطر�بات �لنوم ل���دى ذوي متالزمة د�ون كالتايل: 

�لعدو�نية و�لتخريب، و�ل�سلوك غري �لجتماعي، و�لتمرد، و�لعاد�ت �لال�سوية.

فيما �أكدت نتائج در��سة �ستوريز و�آخرون Stores, et al. (1998) �أن �لأطفال 
ذوي متالزمة د�ون �ظهرو� �أعلى ن�سب ف لآر�ء معلمي تالميذ ذوي متالزمة د�ون يف 

�مل�سكالت �ل�سلوكية. 

وك�سفت نتائج در��سة تقارير �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى �لأطفال ذوي متالزمة 
 Cuskelly and Dadds د�ون و�إخو�نه���م و�أخو�تهم �لتي قام به���ا كو�سكيلي ود�ت�س
(1992) �أن �لأطف���ال ذوي متالزم���ة د�ون ُيظه���رون �لكث���ري من �مل�س���كالت �ل�سلوكية 

ب�سكٍل عام مقارنة باأقر�نهم �لعاديني.

 Coe, et al. و�أ�س���ارت تقاري���ر �لأمه���ات و�ملعلم���ني يف در��س���ة ك���ول و�آخ���رون
(1999) �أن �لأطف���ال ذوي متالزمة د�ون لديهم م�سكالت �سلوكية �أكرث من �أقر�نهم 
�لعادي���ني وخا�س���ًة يف ق�س���ور �لنتب���اه وعدم �لمتث���ال و�لطو�عية و��سط���ر�ب �لفكر، 

و�لن�سحاب �لجتماعي. 



املجلد الرابع - العدد )15( اأبريل 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 386 

 Gau, et al. (2008) ويف �لدر��س���ة �لت���ي �أجريت يف �ل�سني ل� ج���اي و�آخرون
للتع���رف على �مل�سكالت �ل�سلوكي���ة لدى �لأطفال ذوي متالزمة د�ون، �ظهرت �لنتائج 
�أن �مل�س���كالت �ل�سلوكي���ة لديه���م �أك���رث م���ن �لعاديني يف خمتل���ف �مل�س���كالت �ل�سلوكية؛ 
مث���ل: م�س���كالت �لنتب���اه، و�جلن���وح، و�مل�س���كالت �لجتماعي���ة، و�ل�س���كاوى �جل�سدية، 

وم�سكالت �لتفكري و�لن�سحاب.

الفر�س الأول: 
و�ل���ذي ين����س عل���ى �أن���ه: »توج���د عالق���ة ب���ني ��سطر�ب���ات �لن���وم و�مل�س���كالت 
�ل�سلوكي���ة لدى ذوي متالزم���ة د�ون«. وللتحقق من �سحة �لفر�س مت ح�ساب معامل 
�لرتباط �لب�سيط بني متو�سطى درجات ��سطر�بات �لنوم و�مل�سكالت �ل�سلوكية لدى 

ذوي متالزمة د�ون وهو ما يو�سحه جدول )8(.

جدول )8(
معامل الرتباط الب�سيط بني متو�سطى درجات ا�سطرابات النوم وامل�سكالت

 ال�سلوكية لدى ذوي متالزمة داون ن = 42
�ملتغري�ت

معامل 
�لرتباط

م�ستوى 
�لدللة �مل�سكالت �ل�سلوكية��سطر�بات �لنوم

ع2�َس2ع1�َس1
123.3333.105114.0714.347** 0.7320.000

** د�ل عند م�ستوى دللة )0.01( 

يت�س���ح م���ن ج���دول )8( وما يحقق���ه �ل�سكل رق���م )3( وجود عالق���ة �رتباطية 
طردي���ة د�ل���ة �إح�سائًي���ا عن���د م�ست���وى دلل���ة )0.01( ب���ني درج���ات كل م���ن مقيا����س 

��سطر�بات �لنوم ومقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى ذوي متالزمة د�ون .

وه���و ما يتف���ق مع �سحة �لفر�س �لثالث و�لذى ين�س على �أنه " توجد عالقة 
بني ��سطر�بات �لنوم و�مل�سكالت �ل�سلوكية لدى ذوي متالزمة د�ون " .
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�سكل )3(
العالقة الرتباطية الطردية بني ا�سطرابات النوم وامل�سكالت ال�سلوكية

تف�سري نتيجة الفر�س الأول:
وهك���ذ� يتب���ني وجود عالقة ب���ني ��سطر�بات �لنوم و�مل�س���كالت �ل�سلوكية لدى 
 Hoffmire, et al ذوي متالزم���ة د�ون، وه���و م���ا �أكدت���ه در��س���ة هوفماي���ر و�آخ���رون

 (2014)

كم���ا وج���د ت�سار�سي���ل و�آخ���رون Churchill, et al. (2015) �أن قل���ق �لن���وم 
و�لأرق يوؤثر ب�سكل د�ل على �إجناز عاد�ت �حلياة �ليومية لدى �لأطفال ذوي متالزمة 
د�ون مقارن���ًة بالأطف���ال طبيعي���و �لنم���و. وعند تقيي���م �لنماذج متع���ددة �ملتغري�ت مع 
�لأبع���اد �لأخ���رى ل�سطر�بات �لنوم وجد �أن ��سطر�ب���ات �لنوم �ملرتبطة بالتنف�س هي 

�لأكرث �نت�ساًر� و�لعامل �لأكرث تف�سرًي� لإجناز عاد�ت �حلياة �ليومية.

 Brylewski and Wiggs ك���م �تفق���ت مع نتائج در��سة بريلوي�سكي وويج���ز
(1999) �لت���ي �أ�س���ارت �إىل �أن ذوي ��سطر�بات �لنوم يظه���رون تهيج و��ستثارة بالنهار 
ب�س���كل �أك���رث دلل���ة ولديه���م ن�س���اط ز�ئ���د �أك���رث ع���ن �ملجموع���ات �لت���ي ل تع���اين من 

��سطر�بات يف �لنوم. 
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 Didden, et al. كم���ا �أي���دت ه���ذه �لنتيج���ة نتائ���ج در��س���ة ديدي���ن و�آخ���رون
(2002) �أن �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب���ات �لن���وم �ل�سديدة �أظه���رو� م�ستويات �أكرث �سدة 

من �مل�سكالت �ل�سلوكية بالنهار مثل �لعدو�ن وعدم �لمتثال و�لن�ساط �لز�ئد.
وهك���ذ� ق���د تب���ني ب�س���كل جل���ي �لرتب���اط ب���ني ��سطر�ب���ات �لن���وم و�مل�س���كالت 
�ل�سلوكية لدى �لأطفال ذوي متالزمة د�ون ، و�أن عدم �حل�سول على ق�سط كاف من 
�لنوم مع ��سطر�به خالل فرتة �لليل يرتتب على ذلك خلل يف �ل�سلوك �لنهاري لدى 
ه���وؤلء �لأطف���ال؛ مما يك�سف للمربني �سرورة �لنتباه له���ذه �مل�سكلة؛ لأن معنى ذلك 
�أن ه���وؤلء �لأطف���ال يعاقبون على ت�سرفات لي�س له���م دخل فيها، و�أن تلك �ل�سلوكيات 
نتيج���ة لع���دم ح�سولهم على �لنوم �ملريح مما يوؤث���ر على ما يعرف بجودة �لنوم، ومن 
هن���ا ق���د نفهم �سبب عدم ج���دوى كثري من بر�مج تعديل �ل�سل���وك �لتي ينخرط فيها 

هوؤلء �لأطفال.

الفر�س الثاين: 
�ل���ذي ين�س على �أنه: »توج���د فروق ذ�ت دللة �إح�سائية فى ��سطر�بات �لنوم 
ل���دى ذوي متالزم���ة د�ون تع���زى للعمر )6-12 / 12- 18( ف���ى �جتاه ما بني )12-6(. 
وللتحق���ق م���ن �سح���ة �لفر����س مت ح�س���اب قيم���ة »ت« لدلل���ة �لفروق ب���ني متو�سطى 

درجات ذوي متالزمة د�ون كما يو�سح جدول )9(
جدول )9(

دللة الفروق بني متو�سطى درجات ذوي متالزمة داون وفًقا للعمر )12-6( 
)12-18( فى متغري ا�سطرابات النوم قيد الدرا�سة  ن1= 27 , ن2= 15

قيمة)12-18(     ن= 15)6-12(   ن= 27
" " ت 

م�ستوى 
�لدللة ع2�َس2ع1�َس1

124.8522.413120.6002.230** 5.6170.000

** د�ل عند م�ستوى دللة )0.01(
       يت�س���ح م���ن ج���دول )9( وم���ا يحقق���ه �ل�س���كل رق���م )4( �أن���ه توج���د ف���روق 
جوهري���ة ذ�ت دللة �إح�سائية عن���د م�ستوى دللة )0.01( بني متو�سطى درجات ذوي 
متالزم���ة د�ون وفًق���ا للعم���ر )6 – 12 / 12 - 18( فى ��سطر�ب���ات �لنوم وذلك ل�سالح 

�ملرحلة ما بني )6 – 12( عاًما .
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�سكل )4(
الفروق فى ا�سطرابات النوم لدى ذوي متالزمة داون وفًقا للمرحلة )12-6 / 18-12( 

تف�سري نتيجة الفر�س الثاين:
هك���ذ� يتبني وجود فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية فى ��سطر�بات �لنوم لدى ذوي 
متالزمة د�ون تعزى للعمر )6-12 / 12- 18( فى �جتاه ما بني )6-12(. ويتفق ذلك 
م���ع م���ا ك�سف���ت عنه نتائج در��س���ة ��ست���ورز و�آخ���رون Stores, et al. (1996) من �أن 
للعم���ر تاأثري د�ل على حدوث بع�س ��سطر�بات �لنوم و�ل�سلوكيات �لال�سوية وتنت�سر 

بني �لأطفال �لأ�سغر �سًنا. 

Carter, et al. (2009) �أن  �أك���دت نتائ���ج در��س���ة كارت���ر و�آخ���رون  ���ا  و�أي�سً
��سطر�بات �لنوم لدى �لأطفال ذوي متالزمة د�ون تزد�د عند �لأطفال �لأ�سغر �سًنا.

وكذل���ك ك�سف���ت نتائج در��سة ديدين و�آخ���رون Didden, et al., (2002) �أن 
�لأطفال �لأ�سغر يف �ل�سن هم �لأكرث عر�سة ل�سطر�بات �لنوم من �أقر�نهم �لأكرب.

 Stores and Stores ويب���دو �أن ذل���ك مرده كما ت�سري در��سة �ستورز و�ستورز
(2013) لالإعاقات �جل�سدية و�لنف�سية �مل�ساحبة لدى ذوي متالزمة د�ون بالإ�سافة 
�إىل تاأث���ري �لعقاق���ري و�لأدوي���ة �لت���ي يتناوله���ا لل�سيطرة عل���ى �لعديد م���ن �لأمر��س 

و�ل�سطر�بات �مل�ساحبة وخا�سة يف مرحلة �لطفولة �ملبكرة.
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وم���ن وجه���ة نظر �لباحث �حلايل ميكن �أن نعزو تلك �لنتيجة �إىل �أن �لأطفال 
�لأ�سغر �سًنا مل ي�ستطيعو� بعد �ل�سيطرة على �سلوكهم، فيما �أ�سبح �لأكرب �سًنا لديهم 
�لق���درة على �ل�سيط���رة على �سلوكياتهم وخا�سة يف وجود رم���ز �ل�سلطة )�لو�لدين �أو 

�ملعلمني(.

الفر�س الثالث: 
�لذي ين�س على �أنه: »توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية فى �مل�سكالت �ل�سلوكية 
ل���دى ذوي متالزم���ة د�ون تع���زى للن���وع )ذك���ور – �إن���اث( ل�سالح �لذك���ور«. وللتحقق 
م���ن �سح���ة �لفر����س مت ح�س���اب قيم���ة »ت« لدلل���ة �لف���روق ب���ني متو�سط���ى درج���ات 

)�لذكور – �لإناث( ذوي متالزمة د�ون كما يو�سح جدول )10(

جدول )10(
دللة الفروق بني متو�سطى درجات )الذكور – الإناث( ذوي متالزمة داون 

فى متغري امل�سكالت ال�سلوكية قيد الدرا�سة ن1 = 23 , ن2= 19
قيمة�إناث     ن= 19ذكور   ن= 23

" " ت 
م�ستوى 
�لدللة ع2�َس2ع1�َس1

117.0442.585110.4743.151** 7.4270.000

** د�ل عند م�ستوى دللة )0.01(

يت�سح من جدول )10( وما يحققه �ل�سكل رقم )5( �أنه توجد فروق ذ�ت دللة 
�إح�سائي���ة عن���د م�ستوى دلل���ة )0.01( بني متو�سطى درجات )�لذك���ور و�لإناث( ذوي 

متالزمة د�ون فى �مل�سكالت �ل�سلوكية وذلك ل�سالح �لذكور .
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�سكل )5(
الفروق بني الذكور والإناث ذوي متالزمة داون فى امل�سكالت ال�سلوكية

تف�سري نتيجة الفر�س الثالث:
وهك���ذ� يتب���ني وجود فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية فى �مل�س���كالت �ل�سلوكية لدى 

ذوي متالزمة د�ون تعزى للنوع )ذكور – �إناث( ل�سالح �لذكور .

 Stores, et al. ويتفق ذلك مع ما ك�سفت عنه نتائج در��سة �ستوريز و�آخرون
(1998) م���ن �أن �لذك���ور ذوي متالزمة د�ون يظهرون م�سكالت �سلوكية نهارية �أكرث 

من �لإناث.

 Nicham, et al (2003) ا نتائج در��س���ة ني�سام و�آخرون وه���و م���ا �أكدته �أي�سً
�أن �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى �لذكور ذوي متالزمة د�ون �أكرث منها لدى �لإناث. وهي 
نف����س �لنتيج���ة �لتي ك�سفت عنها در��سة ماتا و�آخرون Maatta, et al. (2006) من 

�أن �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى �لذكور ذوي متالزمة د�ون �أعلى منها لدى �لإناث.

وم���ن وجه���ة نظر �لباحث �حلايل ميكن �أن نعزو تلك �لنتيجة �إىل �أن �لأطفال 
�لذك���ور لديهم ن�ساط مفرط ب�سورة �أكرب من �لإناث بحكم طبيعة تكوينهم �لبدين، 
كم���ا �أن تقالي���د �ملجتمع وعادته قد ت�سم���ح للذكر مب�ساحة من �حلرية يف �لتعبري عن 

�سلوكه مقارنة بالإناث.
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الفر�س الرابع: 
�لذي ين�س على �أنه: »توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية فى �مل�سكالت �ل�سلوكية 
ل���دى ذوي متالزم���ة د�ون تع���زى للعمر )6-12 / 12- 18( فى �جتاه ما بني )12-6(«. 
وللتحقق من �سحة �لفر�س مت ح�ساب قيمة »ت« دللة �لفروق بني متو�سطى درجات 

ذوي متالزمة د�ون وفًقا للعمر كما يو�سح جدول )11(

جدول )11(
دللة �لفروق بني متو�سطى درجات ذوي متالزمة د�ون وفًقا للعمر )12-6( 

)12-18( فى متغري �مل�سكالت �ل�سلوكية قيد �لدر��سة   ن1= 27 ، ن2= 15
قيمة)12-18(     ن= 15)6-12(   ن= 27

" " ت 
م�ستوى 
�لدللة ع2�َس2ع1�َس1

115.9633.107110.6674.254** 4.6320.000

** د�ل عند م�ستوى دللة )0.01(
يت�س���ح م���ن ج���دول )11( وما يحقق���ه �ل�س���كل )6( �أنه توجد ف���روق ذ�ت دللة 
�إح�سائي���ة عند م�ستوى دللة )0.01( بني متو�سطى درجات ذوي متالزمة د�ون وفًقا 
للعم���ر )6 – 12 / 12 - 18( ف���ى �مل�س���كالت �ل�سلوكي���ة وذل���ك ل�سال���ح �ملرحل���ة م���ا بني 

)6 – 12( عاًما.

�سكل )6(
الفروق فى امل�سكالت ال�سلوكية لدى ذوي متالزمة داون وفًقا للمرحلة )12-6 / 18-12( 
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تف�سري نتيجة الفر�س الرابع:
وهك���ذ� يتب���ني وجود فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية فى �مل�س���كالت �ل�سلوكية لدى 

ذوي متالزمة د�ون تعزى للعمر )6-12 / 12- 18( فى �جتاه ما بني )12-6(

يتف���ق ذل���ك مع نتائج در��س���ة �ستوريز و�آخ���رون Stores, et al. (1998) من 
�أن �لأطف���ال ذوي متالزم���ة د�ون �لأ�سغ���ر عم���ًر� يظه���رون م�سكالت �سلوكي���ة نهارية 
�أك���رث م���ن �أقر�نه���م �لأك���رب عم���ًر�. وذل���ك م���ن خ���الل �ملقارن���ة ب���ني �أرب���ع جمموعات 
عمري���ة �لأوىل م���ن 4-6 �سنو�ت، و�لثانية : من 7-9 �سنو�ت، و�لثالثة من 10-13 �سنة، 
 Dykens, etو�لر�بع���ة م���ن 14-19 �سن���ة. وتختلف مع نتائ���ج در��سة د�يكنز و�آخ���رون
al. (2002) �لت���ي �أثبت���ت ظهور �مل�س���كالت �ل�سلوكية ب�سكل مرتفع لدى �ملر�هقني يف 

�ملرحلة �لعمرية ما بني 14 – 19 �سنة.   

 Nicham, et al. (2003) بينم���ا �أظه���رت نتائج �أما در��س���ة ني�سام و�آخ���رون
�أن م���ن �مل�س���كالت �ل�سلوكي���ة ل���دى �لأطف���ال ومنه���ا: �ملعار�س���ة - �لرف����س -�لندفاع 
-�ل�سه���و- فرط �لن�ساط �لذ�ئد وكان���ت �أعلى فيما بني عمر 5-10 �سنو�ت، بينما تكرر 
�سل���وك �خلج���ل - �نخفا�س �لثقة بالنف�س - �سعف �لن�س���اط و�حلركة لدى �ملر�هقني 

و�لبالغني فيما بني عمر 10 - 30 �سنة.

ويع���زو �لباح���ث �حل���ايل تل���ك �لنتيج���ة �إىل �أن �ل�سل���وك �لال�س���وى ق���د يقب���ل من 
�لأطف���ال �ل�سغ���ار ع���ن م���ن يكربونه���م عمًر� بحك���م �أنهم يف ط���ور �لنوم وم���ن هنا قد 
يتحك���م �ملرب���ون يف �سل���وك من ه���م �أكرب عم���ًر� �سو�ء بالتهدي���د و�لوعي���د �أو بالإطر�ء 
على �ل�سلوك �ل�سوي عن �أقر�نهم �لأ�سغر �لذين قد ي�سربون بتعليمات �لكبار عر�س 

�حلائط ول ي�ستجيبون لتعليماتهم.

الفر�س اخلام�س: 
�ل���ذي ين����س على �أنه: »ميكن �لتنبوؤ بامل�س���كالت �ل�سلوكية لدى ذوي متالزمة 
د�ون م���ن ��سطر�ب���ات �لن���وم لديه���م« وللتحقق م���ن �سحة �لفر����س مت ح�ساب حتليل 
�لنح���د�ر �خلطى �لب�سيط للتنبوؤ بامل�س���كالت �ل�سلوكية لدى ذوي متالزمة د�ون كما 

يو�سح جدول )12(
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جدول )12(
حتليل النحدار اخلطى الب�سيط للتنبوؤ بامل�سكالت ال�سلوكية لدى ذوي متالزمة داون

من ا�سطرابات النوم لديهم ن = 42
متغري 
م�ستقل

متغري 
قيمةRR2تابع

Bقيمةبيتا
" ف "

م�ستوى 
�لدللة

��سطر�بات 
�لنوم

�مل�سكالت 
- 0.7320.53612.278�ل�سلوكية

1.0240.732**46.1150.000

      x 1.024 + 12.278 - = y    معادلة �لنحد�ر

يت�س���ح م���ن ج���دول )12( �أن هن���اك عالق���ة �رتباطي���ة طردي���ة ب���ني كل م���ن 
��سطر�ب���ات �لن���وم و�مل�س���كالت �ل�سلوكية ل���دى ذوي متالزمة د�ون ، حي���ث تبلغ ن�سبة 
م�ساهم���ة ��سطر�ب���ات �لن���وم كمتغ���ري م�ستق���ل )54 %( ف���ى �لتنب���وؤ بح���دوث �مل�سكالت 

�ل�سلوكية كمتغري تابع و�أن �لن�سبة �ملتبقية ترجع لعو�مل ع�سو�ئية �أخرى .

تف�سري نتيجة الفر�س اخلام�س:
وهكذ� ت�سري نتائج �جلدول �إىل �أن �لزيادة فى ُمعدل ��سطر�بات �لنوم مبقد�ر 
درج���ة و�ح���دة يوؤدى �إىل �لتنبوؤ بزيادة حدوث �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى ذوي متالزمة 

د�ون قيد �لدر��سة مبقد�ر )1.024( درجة

ويت�س���ح ذلك يف نتائ���ج در��سة ديدين و�آخرون Didden, et al., (2002) يف 
�أن �لأطفال ذوي ��سطر�بات �لنوم �ل�سديدة �أعلى يف ن�سبة حدوث �مل�سكالت �ل�سلوكية 

وتوؤك���د تل���ك �لنتيجة نتيج���ة �لفر�س �ل�سابق من �أنه ميك���ن �لتنبوؤ بامل�سكالت 
�ل�سلوكية من خالل �لنوم لدى �لأطفال ذوي متالزمة د�ون.

تو�سيات البحث:
بع���د �لعر����س �ل�ساب���ق وم���ا تو�سلت �إلي���ه �لبحث م���ن نتائج ميك���ن عر�س �أهم 

�لتو�سيات على �لنحو �لتايل:
�سرورة �نتباه �لو�لدين لنمط نوم �لأطفال ذوي متالزمة د�ون، وعر�سه على 1 ))

�أخ�سائي ��سطر�بات �لنوم يف حال تبني وجود خلل يف نومهم.
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�أن ي���درك �ملرب���ون �أن���ه يف حال ما �إذ� كان �لطفل يعاين م���ن ��سطر�بات �لنوم؛ 1 ))
فاإن���ه لي����س هناك ج���دوى من بر�مج تعدي���ل �ل�سلوك بدون ع���الج ��سطر�بات 

�لنوم باعتبارها �أحد م�سببات تلك �مل�سكالت �ل�سلوكية.
�آب���اء �لأطف���ال ذوي 1 )) �أن يهت���م �أخ�سائ���ي ��سطر�ب���ات �لن���وم ب�س���رورة توعي���ة 

متالزمة د�ون باأن �أطفالهم يعانون من ��سطر�بات يف �لنوم ت�ستدعي يف كثري 
م���ن �لأحي���ان �لتدخل �لعالجي، ب�سبب �آثارها �ل�سلبية على جودة نومهم، وما 

يعانوه من �سلوكيات �سلبية.
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