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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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�أو عن طريق رقم �لهاتف : 01275767572 �
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www1.zu.edu.eg/foecenter
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حمتـــــويـــــات العـــــدد
البناء العاملي لظاهرة التنمر املدر�سي كمفهوم تكاملي ون�سبة انت�سارها ومربراتها 

لدى طالب التعليم العام مبدينة اأبها .

د. ال�صيد عبد الدامي عبد ال�صالم �صكران                         د. عماد عبده حممد علوان
Doi: 10.12816/ 0027857

1

املرونة النف�سية والع�س�ابية وال�سفقة بالذات والأ�ساليب الوجدانية لدى طالب ق�سم 
الرتبية اخلا�سة: " العالقات والتدخل ".

د. ال�صيد كامل ال�صربيني من�صور
Doi: 10.12816/ 0027860

61

ت�س�ميم مقيا�س ت�سخي�سى ل�سطراب التوا�س�ل الجتماعى )الرباجماتي( لدى الأطفال 
وعالقته ببع�س املتغريات الدميوجرافية .

د. ال�صيد ي�س التهامى حممد                        د. نعيمة حممد حممد �صيد عبد اهلل
Doi: 10.12816/ 0027863

164

فعالية برنامج تدريبي لتح�سني جودة احلياة الأكادميية لدى الطالبات املوهوبات  .

د. �صايل ح�صن حبيب 
Doi: 10.12816/ 0027866

219

الألعاب الكرتونية وعالقتها ببع�س ال�سطرابات ال�سلوكية لدى الأطفال ذوي الإعاقة  .

د. فايزة اإبراهيم عبدالاله اأحمد 
Doi: 10.12816/ 0027869

264

فعالية برنامج عالجي تدريبي خلف�س فرط ح�سا�س�ية ال�سمع لدى الأطفال ذوي ا�سطراب 
التوحد  .
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ملخ�ص:

هدف �لبحث �حلايل �إىل �لتعرف على �لبناء �لعاملي لظاهرة �لتنمر كمفهوم 
تكامل���ي، ون�س���بة �نت�س���ارها ومربر�تها ل���دى �ملتنمرين و�لف���روق يف درجتها و�لتي قد 
ترج���ع �إىل ) �ملرحل���ة �لدر��س���ية، �ملعدل �لدر��س���ي، عدد �لأ�س���دقاء يف مثل �س���نه، عدد 
�لأ�س���دقاء �أكرب من �س���نه، عدد �لأ�سدقاء �أ�سغر من �سنه، مكان �ل�سد�قة(، ولتحقيق 
تلك �لأهد�ف قام �لباحثان بجمع �لإطار �لنظري و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة، ويف �س���وئها 
مت �إعد�د �أد�ة لقيا�س �لتنمر، و�ختيار عينة من طالب �لتعليم �لعام مبر�حله �لثالثة 
)353( طالب���ا، وبا�س���تخد�م �لأ�س���اليب �لإح�س���ائية �ملنا�س���بة مت حتلي���ل �لبيانات، ومت 

�لتو�سل �إىل �لنتائج �لتالية:
11 ظاهرة �لتنمر ظاهرة �أحادية �لبعد.-
21 توجد مربر�ت لظاهرة �لتنمر، يقتنع بها �ملتنمر.-
31 �أعلى ن�سبة �نت�سار للتنمر باملرحلة �ملتو�سطة، ولكن لي�س باأعلى درجة.-
41 ل توج���د ف���روق يف درجة �لتنمر ترجع �إىل بع�س �ملتغري�ت )�ملرحلة �لدر��س���ية، -

�ملعدل �لدر��س���ي، عدد �لأ�س���دقاء يف مثل �ل�س���ن، عدد �لأ�س���دقاء �أكرب منه، عدد 
�لأ�سدقاء �أ�سغر منه، مكان تو�جد �لأ�سدقاء(.

الكلمات املفتاحية: �لتنمر �ملدر�سي، �ملفهوم �لتكاملي، طالب �لتعليم �لعام.
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The Factorial Structure Of Phenomenon Of School 
Bullying asa Integrative Concept, The Ratio
Spread And Its JustificationsAmong Public

 Education Students in ABHA

Abstract:

The goal of current research to identify the factorial structure of 
the phenomenon of bullying as a concept integrative, and the ratio 
spread and justification to the bullies and the differences in the 
degree of which may return to (the school stage, the school average, 
the number of friends such as age, number of friends greater than 
one year, the number of friends is smaller than a year, place of 
friendship), To achieve these objectives the researchers collected the 
theoretical framework and previous studies, and in the light of which 
have been prepared tool for measuring bullying, choosing a sample 
of the general education students of the three stages (353) students, 
and using appropriate statistical methods data were analyzed, it was 
reached following results:

1. The phenomenon of bullying one-dimensional phenomenon.
2. There are a some of justifications for the phenomenon of bullying, 

convinced the bully.
3. The highest prevalence of bullying in middle school, but not the 

highest degree.
4. There are no differences in the degree of bullying due to some 

variables (school stage, the school average, the number of friends 
such as age, greater than the number of friends, number of friends 
younger than him, the whereabouts of friends).

Key Words: school bullying, Integrative Concept,  public education 
students
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مقدمة:
توف���ري بيئ���ة مدر�س���ية منا�س���بة لعملي���ة �لتعلي���م و�لتعل���م، ه���دف ي�س���عى �إليه 
�لباحث���ون يف جم���ال �لرتبي���ة وعل���م �لنف�س، حيث تق���دم نتائج بحوثهم �إط���اًر� نظرًيا 
للم�س���ئولني �لرتبويني و�ملعلمني و�ملر�س���دين، يكون عاماًل م�ساعًد� لتقدمي �لتوجيه 

و�لإر�ساد ب�سورة فردية، �أو جماعية ح�سب طبيعة �لظاهرة م�سدر �مل�سكلة.
وقد �زد�دت – يف �لآونة �لأخرية – �مل�س���كالت �ملت�س���لة بظاهرة �لعنف، ورمبا 
يك���ون للتغري�ت �ملت�س���ارعة يف �حلي���اة وجو�نبها �ملختلفة، �لجتماعية، و�لقت�س���ادية، 
و�لثقافي���ة، وو�س���ائلها �لتقليدي���ة و�لتكنولوجية، وتناق�س���اتها �ملتعددة، �أث���ًر� بالًغا يف 

منو تلك �لظاهرة و�سعوبة �لتحكم فيها.
وم���ن �لظو�هر، و�لتي يرى �لكثريون �أنها مت�س���لة بالعنف، ما يعرف بظاهرة 
�لتنم���ر Bullying، وق���د �أ�س���ارت خ���وج )2012، ����س 191( �إىل �رتباط تل���ك �لظاهرة 
بالبيئ���ة �ملدر�س���ية، بو�س���فها �ملكان �لأكرث منا�س���بة و�س���الحية لن�س���اأة وممار�س���ة هذ� 

�ل�سلوك.
و�لتنم���ر يح���دث يف كل �ملد�ر����س ب�س���رف �لنظر ع���ن حجم �ملدر�س���ة، �أو مرتبة 

.(Migiiaccio & Raskauskas, 2013) ملجتمع�
وترى �إ�سماعيل )2010�أ( �أن �لتنمر �ملدر�سي School Bullying مبا يحمله 
م���ن عن���ف جتاه �لآخرون، من �مل�س���كالت �لت���ي لها �آثارها �ل�س���لبية �س���و�ء على �لقائم 
بالتنم���ر، �أو عل���ى �س���حيته، �أو عل���ى �ملتفرج���ني عل���ى تلك �ل�س���لوكيات، �أو عل���ى �لبيئة 

�ملدر�سية باأكملها )�س 139(.
�لتنم���ر  �أن  �إىل  �أ�س���ار  ����س 351( ح���ني  �لبها����س )2012،  ذل���ك  عل���ى  ويوؤك���د 
م�س���كلة �س���لوكية تظه���ر ب���ني �لأطف���ال و�ملر�هقني على ح���د �س���و�ء ويف كل �ملجتمعات، 
ويرتت���ب عليه���ا �لعدي���د م���ن �لآث���ار �ل�س���لبية عل���ى �مل�س���تويني �لنف�س���ي و�لجتماعي 
ر به، �أو ما ي�س���مى ب�س���حية �لتنمر          ر و�أي�س���ا �ل�س���خ�س �ملتنمَّ لكل من �ل�س���خ�س �ملتنمرِّ

.Bullying Victim

وق���د وج���د �أوبرن���ان O›Brennan (2007) �أن ن�س���بة 23% م���ن �لطلب���ة يف 
�ل�سفوف من �لر�بع حتى �لثاين ع�سر، قد تعر�سو� للتنمر خالل �سهر.
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و�لتنم���ر ل���دى �لأطفال، لالأ�س���ف، م�س���كلة عامة وم�س���تمرة؛ فن�س���بة 27% من 
�لأطف���ال يقعون يف �لتنمر، و�لتدخالت �ملدر�س���ية ملو�جهت���ه، و�لتي تعتمد على �لعمل 
من خالل �ملناهج، وكذلك �ل�سيا�س���ات �ملدر�س���ية �لعامة، ق���د حققت بع�س �لنجاحات، 
 (Sutton, Smith & ولك���ن هناك �أ�س���خا�س معينني يقاومون �لتغري ب�س���كل كب���ري

.Swettenham, 1999, p.117)

وللتنمر عدة �سور خمتلفة، �لتنمر �جل�سدي Physical bullying، و�لتنمر 
 ،Psychological bullying �لنف�س���ي  و�لتنم���ر   ،Verbal bullying �للفظ���ي 
 Technological و�لتنم���ر �لتقن���ي ،Damage to property أ�س���ر�ر �ملمتل���كات�

.bullying/ Cyberbullying (Migiiaccio & Raskauskas, 2013)

ويق���ول باب���ارو (Babarro, 2014) لقيا����س �لتنم���ر يج���ب حتلي���ل �لربوفيل 
�لرئي�س للظاهرة، وكذلك �ملحيط �لجتماعي �لذي حتدث فيه.

 Bond, Wolef, Tollit, Butte, and ويق���ول بوند وتوليت وبوتل وباتون
Patton (2007) يحدث �لتنمر يف كل �ملد�ر�س، وقيا�س �لتنمر �ملدر�س���ي معقد؛ لأن 

كل تعريفات �لتنمر وطرق قيا�سه متباينة.

م�سكلة البحث:
تناول���ت غالبي���ة �لدر��س���ات �لت���ي �طل���ع عليه���ا �لباحث���ان، �لتنم���ر م���ن حي���ث 
مظاهره، �أو مبعنى �آخر �ل�سكل �لظاهري للتنمر، دون حماولة �لتعرف على م�سمون 
�لتنم���ر يف �س���وء �لتعريف���ات �ملختلفة �لتي �أورده���ا �لباحثون يف ذل���ك �لإطار، ولذلك 
�جت���ه �لباحث���ان �إىل م�س���مون تعريف���ات ع���دة مد�ر�س خمتلف���ة للتنمر، ومت �س���ياغة 
جمموعة من �لعبار�ت جت�س���د كل من تلك �لتعريفات، لنح�س���ل على �سورة متكاملة 
للتنمر، حيث �أن كل مدر�سة تنظر له من ز�وية تختلف عن نظريتها، وبالتايل �بتعد 
�لباحث���ان ع���ن جمرد �س���رد لأ�س���كال �لتنم���ر، و�لرتكي���ز على م�س���مونه �لأ�سا�س���ي، �أو 

�لنظرة �لتكاملية له.

وبالت���ايل ل���زم �لأم���ر �لتعرف عل���ى �ملكونات �لعاملي���ة لهذ� �ملفه���وم، و�ملربر�ت 
�لت���ي ي�س���ردها �ملتنم���رون ل�س���لوكهم هذ�، وبالتايل كانت �س���ياغة �أ�س���ئلة �مل�س���كلة على 

�لنحو �لتايل:
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(11 ما �لبناء �لعاملي لظاهرة �لتنمر �ملدر�سي لدى طالب �لتعليم �لعام؟.1
(21 ما ن�سبة �نت�سار ظاهرة �لتنمر �ملدر�سي بني طالب �لتعليم �لعام؟.1
(31 ما مربر�ت �لطالب �ملتنمرين ملمار�سة ظاهرة �لتنمر؟.1
(41 هل تختلف درجة �لطالب على مقيا�س �لتنمر يف �سوء بع�س �ملتغري�ت)�ملرحلة 1

�لدر��س���ية، �ملعدل �لدر��س���ي، عدد �لأ�سدقاء يف مثل �سنه، عدد �لأ�سدقاء �أكرب 
من �سنه، عدد �لأ�سدقاء �أ�سغر من �سنه، مكان �ل�سد�قة(؟.

اأهداف البحث:
يهدف �لبحث �حلايل �إىل:

(11 �لتعرف على �لبناء �لعاملي لظاهرة �لتنمر كمفهوم تكاملي.1
(21 �لتعرف على ن�سبة �نت�سار ظاهرة �لتنمر �ملدر�سي.1
(31 �لتعرف على مربر�ت �لطالب �ملتنمرين لهذ� �ل�سلوك.1
(41 تف�سري ظاهرة �لتنمر يف �سوء �ملرحلة �لتعليمية، وبع�س �ملتغري�ت �لأخرى.1

اأهمية البحث:
تنبع �أهمية �لبحث �حلايل من منطلق �لنظرة �جلديدة لظاهرة �لتنمر، حيث 
تناوله���ا �لباحث���ان من حيث �مل�س���مون ولي�س �ل�س���كل، م���ن خالل �لنظ���رة �لتكاملية. 
وبالت���ايل يت���م تق���دمي �إط���ار نظ���ري جدي���د، ق���د ي�س���هم يف بر�م���ج �لتوجيه و�لإر�س���اد 

�ملدر�سي.

م�سطلحات البحث:

 :Bullying التنمر
عرف جوكيوم Joaquim, (2014) �لتنمر باأنه: “�لإيذ�ء �جل�سدي و�للفظي 

.(P. 81)  ”و�لنف�سي، و�لذي يحدث بني �لطالب يف �لبيئة �ملدر�سية

 Hemphill, Tollit and Kotevski وعرفه همفيل وتوليت وكوتيف�س���كي
(2012)  �لتنم���ر �لتقلي���دي، باأن���ه: “�لأفع���ال �لعدو�نية / �ل�س���لبية �ملتعمدة �ملوجهة 

.(p. 100) ”ب�سكل متكرر )من قبل فرد، �أو �أكرث( جتاه �ل�سحايا على مر �لزمن

ويف �جت���اه م���و�ٍز للتعريف���ني �ل�س���ابقني �س���يغت �لعديد م���ن �لتعريف���ات �لتي 
تناول���ت �لتنم���ر، وكان تركيزها على �لأفع���ال �ملتكررة من �ملتنمرين وت�س���نيفها، وقد 
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�تخ���ذ �لباحث���ان نهجا �آخر، حيث ركز� على طبيعة ون�س���اأة �لتنمر و�لعو�مل �مل�س���اعدة 
علي���ه ومربر�ت���ه – يف �س���وء وجهات نظ���ر �ملد�ر�س �ملختلفة – وتو�س���ال �إىل �لتعريف 
�لتايل: “�لتنمر �س���لوك عد�ئي فطرى كامن توؤدي �لبيئة �ملحيطة بالطفل وتن�س���ئته 
�لجتماعي���ة دوًر� يف ظهوره وتقويته و��س���تمر�ره، ويدعم من خالل �لثو�ب و�لعقاب، 
وعو�م���ل �لإحب���اط وتوفر �لنماذج و�لتعزيز من �ل���ذ�ت و�لآخرون، وله مربر�ته لدى 

�ملتنمر”.

املفه�وم التكامل�ي Integrative Concept: “ه���و عملية �لتولي���ف بني وجهات 
�لنظر �ملختلفة حول ذ�ت �ملفهوم بحيث تظهر ب�سورة متنا�سقة ومتكاملة”.

االإطار النظري:
يف عام 1980م مت ت�سنيف �لعنف بني �لزمالء يف �ملد�ر�س على �أنه �أكرب تهديد 
للنم���و �لعقل���ي و�لجتماعي لالأطفال و�ملر�هق���ني (Rigby, 2001). و�عترب فوك�س 
 ،Olweus لبح���وث �لت���ي قام به���ا �أوليو�س� Fox and Boulton (2003) وبول���ن
يف جم���ال �لتنمر (Bullying) بالفتح �لعلمي، وقد و�س���ف “�أوليو�س” �لتنمر باأنه: 

“�سلوك �سخ�سي عنيف قائم على مبد�أ �ملبادرة ولي�س مبد�أ ردة �لفعل”.

وب�سكل و��سح، �لتنمر يف �ملد�ر�س لي�س ظاهرة جديدة �إمنا موؤخًر� بد�أ يجذب 
�لباحث���ني يف جم���ال �لرتبية وعلم �لنف�س (Fox & Boulton, 2003). �ل�س���بب يف 
هذه �جلاذبية رمبا تكون نتائج �لتنمر �ل�سارة و�لتي ترت�وح بني �لآثار ق�سرية �ملدى 
 Thompson, Arora و�لآث���ار طويل���ة �مل���دى. بن���اء عل���ى تومب�س���ون و�أرور� و�س���ارب
and Sharp (2002) �لتنمر له عالقة بانخفا�س م�س���توى �لثقة بالنف�س، و�س���عف 
�لرتكيز، و�لهروب من �ملدر�سة، و�لإحباط، وحتى �مليول �لنتحارية. و�سحايا �لتنمر 
���ا ببع����س �مل�س���كالت �ل�س���حية؛ مث���ل: �ملغ����س، و�ل�س���د�ع �لد�ئ���م  رمب���ا ي�س���ابون �أي�سً
�لآث���ار  وم���ن   .(Williams, Chambers, Logan, & Robinson, 1996)
 (Post Traumatic ا م���ا ي�س���مى با�س���طر�ب م���ا بع���د �ل�س���دمة��� طويل���ة �مل���دى �أي�سً

.Stress Disorder)

و�لبحوث �ملتعلقة بالتنمر، حددت بع�س �خل�س���ائ�س �ملتعلقة بكل من �جلاين 
و�ل�س���حية. عل���ى �س���بيل �ملث���ال يتميز �جل���اين غالًبا بقوة ج�س���مانية �أكرب م���ن �أقر�نه 
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وعنف �أكرث (Rigby, 1996). بينما �ل�سحية غالًبا �أقل قوة بدنية و�أقل ثقة بنف�سه 
(Slee & Rigby, 1993). ومب���ا �أن �خل�س���ائ�س �لبدني���ة م�س���تحيلة �لتغي���ري، �أو 
ي�س���عب �لتحك���م بها، رك���ز �لباحثون على �خل�س���ائ�س �لأخرى �لتي ق���د جتعل بع�س 

�لأطفال، �أو �ملر�هقني يف خطر كونهم �سحايا، �أو جناة.

مفهوم التنمر ون�سبة انت�ساره وخ�سائ�س املتنمرين:
بن���اء عل���ى م���ا قال���ه تومب�س���ون و�آخ���رون Thompson, et al. (2002) يعد 
“هينم���ان”  (Heinemann, 1973) �أول م���ن وج���ه �لنظ���ر ح���ول ظاه���رة �لتنمر، 
و�أطلق عليها لفظ »Mobbling«. ب�سكل �أ�سا�سي و�سف “هينمان” كيف �أن جمموعة 
من �لطالب تتعر�س لالإزعاج �مل�ستمر من قبل �أحد �لطالب يف نف�س �ملجموعة؛ مما 
ي���وؤدي �إىل �لإخ���الل بالت���و�زن د�خله���ا، وي���وؤدي �أخ���رًي� �إىل هجوم �ملجموع���ة على هذ� 
�لطالب، وبعد �لهجوم ت�س���تعيد �ملجموعة تو�زنها. �لغ�س���ب ثم �ل�سعور بالرتياح هما 

�ل�سعور�ن �لأ�سا�سيان �للذ�ن �سعر بهما �أع�ساء �ملجموعة.

بخ���الف وجه���ة نظ���ر “هينمان” �لذي ي���رى �لتنمر ردة فعل، يرى تومب�س���ون 
 Thompson (2004)�أن وجه���ة نظ���ر �أوليو����س Olweus ت�س���رح ع���دد كب���ري م���ن 
�س���لوكيات �لتنم���ر، كم���ا يفرت�س �أوليو����س Olweus �أن هناك د�ئًم���ا حافز معني و�أن 
�لتنمر لي�س د�ئًما يحدث ب�س���بب �ل�س���عور بالغ�س���ب و�لعد�ء؛ بل �أن هذ� �ل�س���لوك قد 

ا جائزة �سعورية. يهدف �إىل �حل�سول على جائزة معينة خ�سو�سً

وعرف �أوليو�س Olweus (1991) �لتنمر باأنه: “تعر�س �س���خ�س ما ب�س���كل 
م�س���تمر وعلى مدى فرتة زمنية طويلة ل�س���لوكيات �س���لبية من �س���خ�س، �أو جمموعة 

من �لأ�سخا�س، وهو �سلوك عنيف يحدث ب�سكل د�ئم”.

وي���رى تاتي���وم Tattum (1993) �أن �لتنم���ر ظاه���رة �أك���رث تعقي���ًد�. وق���د مت 
ت�س���نيف �لتنمر �إىل خم�سة �أق�س���ام: بدين، لفظي، بالإ�سار�ت )�لإمياء�ت(، �ل�سيطرة، 
و�لعزل )�لتجاهل(. وتتحدث �لإح�ساء�ت على �أن حو�يل 23% من �لأطفال يتعر�سون 
للتنمر، �أو �أنهم متنمرين �أنف�سهم ب�سكل د�ئم. كما تتحدث �لإح�ساء�ت على �أن حو�يل 
 (Newman, Holden, & 30% م���ن �لط���الب قد تعر�س���و� للتنمر يف فرتة معين���ة

 .Delvile, 2005)
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�أن   Eisenberg and Aalsma(2005) و�أل�س���ما  �أي�س���نربج  ويق���ول 
�لتنم���ر �لب���دين يق���ل تدريجًي���ا م���ع �لعم���ر بينم���ا يظ���ل �لتنم���ر �للفظ���ي عل���ى نف����س 
�لوت���رية، و�أن �لتنم���ر ي���زد�د خ���الل �ملرحل���ة �لبتد�ئية وي�س���ل لقمته خ���الل �ملرحلة 
�ملتو�س���طة ث���م ينخف����س تدريجًي���ا خ���الل �ملرحل���ة �لثانوي���ة، و�تف���ق معهم���ا كل م���ن                                           

.(Smith, Schneider, Smith & Ananiadou, 2004; Olweus, 1991)

���ا  هن���اك �أي�س���اُ فروق بني �جلن�س���ني فيم���ا يخ�س �لتنم���ر. �لأولد �أكرث تعر�سً
للتنمر �سو�ء كانو� جناة، �أو �سحايا (Olweus, 1993). بينما تغيري تعريف �لتنمر 
لي�سم �لعنف غري �ملبا�سر مثل �سلوكيات �لهمز و�للمز، �أو �لتجاهل يقلل �لفو�رق بني 

.(Newman et al., 2005) لذكور و�لإناث�

وحتدث نيومان و�آخرون (Newman et al., 2005) عن �حتمالية �أن يكون 
للوق���ت �ل���ذي يتعر�س فيه �لطفل للتنم���ر تاأثري على عو�قبه. مث���ال عندما يتعر�س 
�ل�س���خ�س للتنم���ر يف �ملرحل���ة �لثانوي���ة تك���ون عو�قب���ه �أك���رب. �لعديد م���ن �ملالحظات 

ا على �لأد�ء �لأكادميي على �لطفل �سحية �لتنمر.  �سجلت �أي�سً

 Smith et al. (2004) فيما يخ�س �لتكيف �لجتماعي، وجد �سمث و�آخرون
�أن �س���حايا �لتنم���ر لديهم �س���عور �س���لبي ناحي���ة �أنف�س���هم مقارنة باأقر�نه���م �لذين مل 
يتعر�س���و� للتنم���ر كما وجدو� �أن م�س���توى �لثقة بالنف�س منخف����س وعادة ما يكونون 
 Tritt and وحيدي���ن وقلق���ني. ويتف���ق ذلك مع �لدر��س���ة �لتي ق���ام بها ترت ود�ن���كان
Duncan, (1997) و�لتي هدفت لدر��س���ة �لتنمر لدى �لر��سدين �ل�سغار وعالقته 
بتقدير �لذ�ت و�ل�س���عور بالوحدة �لنف�سية، حيث �أو�سحت �لنتائج �أن �لر��سدين �سو�ء 
كان���و� متنمري���ن، �أو �س���حايا للتنمر لديهم �س���عور �أعل���ي بالوحدة �لنف�س���ية �أكرث من 

�لذين مل يتورطو� من قبل يف مو�قف �لتنمر.

 و�أجريت در��سة يف �إحدى �ملد�ر�س �لإجنليزية �لبتد�ئية بهدف معرفة �لآثار 
�ل�سحية للتنمر. وجدت �لدر��سة �أن �لأطفال �لذين يتعر�سون للتنمر لوحظ عليهم 
 .(Williams et al., 1996) أعر�����س �س���حية مث���ل �ملغ����س و�ل�س���د�ع �لد�ئم���ني�
 ،(Rigby (1999 لأخطر من ذلك �أن در��سة طويلة �ملدى �أجريت بو��سطة ريجباي�
خل�س���ت �إىل �أن �لأطف���ال �لذي���ن يتعر�س���ون للتنم���ر يف مرحل���ة مبك���رة )�لبتد�ئي���ة( 
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و�آخ���رون نيوم���ان  �لثانوي���ة.  �ملرحل���ة  حت���ى  عليه���م  �ل�س���حية  �لتاأث���ري�ت  ت�س���تمر 
 Newman et al., 2005) لحظ���و� �أن ه���وؤلء �لذين يتعر�س���ون للتنمر يف �ملرحلة 

�لثانوية توجد لديهم �أعر��س �ل�سغط �لع�سبي يف �ملرحلة �جلامعية.

خ�سائ�س الأطفال املتنمرين: 
حدده���ا ريجب���اي Rigby (1996) يف �أن ه���وؤلء �لأطف���ال يت�س���مون باأنه���م: 
�أ�س���خم و�أق���وى م���ن �لأطفال ممن هم يف عمرهم، وق�س���اة، وعدميي �ملب���الة، ولديهم 
نق�س يف �ل�س���عور بالأ�س���ى نحو �لآخرون، ول يتعاونون مع �لآخرون، وم�س���توى �لثقة 
باأنف�س���هم عادي. بينما يت�س���ف �لأطفال �سحايا �لتنمر باأن لديهم: �سعف يف �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة، ولديه���م م�س���كلة يف �لبن���اء و�ملحافظ���ة عل���ى �لعالق���ات م���ع �لآخ���رون. 
و�أ�س���ارت در��س���ة �أخ���رى �أن �س���حايا �لتنم���ر غالًبا ما يت�س���مون بالرتدد وعدم �حل�س���م   

.(Schwartz et al., 1999)

وق���د ق���ام ب���ريي و�آخ���رون (Bery et al., 1990) فيما ورد يف در��س���ة فوك�س 
وبولت���ون (Fox and Boulton, 2003) قام���و� بقيا����س �لطريقة �لتي يتعامل بها 
�لطالب عندما يتعر�س���ون للتنمر. وتو�س���لو� �إىل �أن �س���حايا �لتنمر يكافئون �ملتنمر 
باإظهار �خلوف و�لتوتر، ول مييلون لالنتقام؛ مما يحفز �ملتنمر لإعادة �سلوكه. و�أ�سار 
���ا �س���ريعي �لبكاء مما يحفز �ملتنمر. بري�س Pierce (1990) �أن �س���حايا �لتنمر �أي�سً

دور العوامل الجتماعية والبيئية:
هناك عدد من �لعو�مل �لجتماعية و�لبيئية �لتي ت�سهم يف حفز �ملتنمر، �أهمها: 

البيئة املنزلية:اأ( 
م���ن �ملالح���ظ �أن �لتنمر �س���ائع �أكرث يف �ملرحلتني �لبتد�ئية و�ملتو�س���طة. لكن 
هل يعني ذلك �أن �ملنزل و�لعائلة لهما دور يف �لطريقة �لتي يت�سرف بها �لطفل؟ هل 

طريقة �لرتبية لها �أثر د�ئم على �سلوكياته �لالحقة؟. 

���ا �لأب و�لأم على منو  من �ملتفق عليه ب�س���كل و��س���ع �أن تاأثري �لعائلة وخ�سو�سً
�سخ�سية �لأطفال هو �أمر يف غاية �لأهمية. فريى رجباي Rigby (1996) �أنه فقط 
يف �ل�س���نو�ت �لأخ���رية بد�أ �ملخت�س���ني يف در��س���ة كيف ميكن �أن توؤث���ر �خللفية �لعائلية 
عل���ى �لعالق���ات بني �لزمالء يف �ملدر�س���ة. و�لأمر �لآخر �ملهم ه���و �أن قلة �لرتكيز على 
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�أثر �لبيئة �ملنزلية على �نخر�ط �لأطفال يف �سلوك �لتنمر قد يوؤدي �إىل ��ستمر�ر هذه 
.(Stevens et al., 2002) ل�سلوكيات�

يفرت�س �أوليو�س (Olweus, 1978)  �أن هناك خ�س���ائ�س �سخ�س���ية معينة 
و�لت���ي د�ئًم���ا حت���دث نتيجة جتارب منزلي���ة و�لتي جتعل بع�س �لأطف���ال �أكرث قابلية 
لأن يكون���و� متنمري���ن، �أو �س���حايا للتنم���ر. �أوليو����س Olweus ذك���ر �أرب���ع عنا�س���ر 
له���ا عالق���ة بطريقة �لتن�س���ئة، �أو عو�م���ل �أخرى �أثن���اء �لطفولة توؤدي لنمو �ل�س���لوك 
�لع���دو�ين. �لعام���ل �لأول ه���و طريقة �لتعامل مع �لطفل من قبل �لو�لدين وخا�س���ة 
�لأم، و�إذ� �فتق���رت ه���ذه �لطريق���ة �إىل �ل���دفء و�ل�س���عور بالعاطف���ة فهن���اك �حتمالية 
كب���رية �أن ي�س���بح �لطف���ل عنيًف���ا وعدو�نًيا جتاه �لآخ���رون. �لعامل �لث���اين هو �إىل �أي 
مدى تت�س���اهل �لأم مع �ل�س���لوكيات �لعنيفة �لتي ت�سدر من �لطفل. على �سبيل �ملثال، 
�إذ� غابت �حلدود �لو��س���حة فيما يخ�س �ل�س���لوكيات �لعنيفة جتاه �لزمالء و�لإخو�ن 
وحتى �لبالغني، فم�ستوى �ل�سلوكيات �لعنيفة يكون قابال �كرث للنمو. �لعامل �لثالث 
هو �لعقاب �لبدين و�لعامل �لر�بع هو مز�ج �لطفل. فالأطفال �أ�س���حاب �ملز�ج �ل�س���يء 

لديهم قابلية �أكرث لي�سبحو� �أولد عنيفني.

ر�ن���د�ل Randall (1996) لح���ظ �ن هن���اك مر�حل، خ���الل مرحلة ما قبل 
�ملدر�سة، تنمو فيها �ل�سلوكيات �لعنيفة ومر�حل �خرى تنخف�س فيها هذه �ل�سلوكيات 
كمرحل���ة طبيعي���ة من مر�حل �لنمو. عندما يدخل �لطفل �ملدر�س���ة ولديه �س���لوكيات 
عنيفة فاإن ذلك يعني �أن هناك خطاأ قد ح�س���ل ل�س���بب، �أو لآخر ذو عالقة باعتقاد�ت 

�لو�لدين.

 Baumrind (1971) يقرتح بومرند Randall (1996) بن���اء على ر�ند�ل
�أن طريق���ة �لتن�س���ئة �لو�لدي���ة ميك���ن �أن تاأخ���ذ �جتاهني رئي�س���ني. �لجت���اه �لأول هو 
�ل���دفء �لعاطف���ي و�مل�س���وؤولية و�لجت���اه �لث���اين ه���و �لتحك���م. �لتفاع���ل ب���ني هذي���ن 

�لجتاهني ينتج عنه �أربع �أمناط للتن�سئة �لو�لدية هي:
(11 �أ�سلوب �لتن�سئة �ل�سلطوي �لذي يتميز بدفء كبري وحتكم كبري.1
(21 �أ�سلوب �لتن�سئة �لت�سلطي �لذي يتميز ب�سعف �لعاطفة و�لتحكم �لكبري.1
(31 �ملت�ساهل �لذي يتميز بالعاطفة �لكبرية و�لتحكم �ل�سعيف1
(41 �لالمبايل �لذي يتميز بالعاطفة �لكبرية و�لتحكم �ل�سعيف1
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ويعل���ق ر�ن���د�ل على ذل���ك بقوله �أن ه���ذه �لأربع���ة �أمناط من �مناط �لتن�س���ئة 
�لو�لدي���ة ت���وؤدي �إىل �أن���و�ع كث���رية من �س���لوكيات �لأطف���ال. فمثاًل، ت�س���لط �لو�لدين، 
وت�س���اهلهم وعدم لمبالتهم، يكون لدى �أطفالهم قابلية �أكرب لي�س���بحو� عدو�نيني. 
 Thompson, Arora, & ذك���ر �أن ثومب�س���ون و�آخ���رون Sharp (1995) س���ارب�
Sharp, (2002)، يرون �أهمية تعليم �لأطفال قيادة �أن�س���طتهم باأنف�س���هم من خالل 
�س���و�بطهم �لد�خلية، يجعلهم عندما ينخرطون يف خالف مع زمالءهم، يت�س���رفون 
بطريق���ة تخرجه���م من هذ� �خلالف. يف �ملقاب���ل �لعائالت �لتي تبدو� مرت�بطة جًد�، 
متيل عادة لتقدمي �حلماية �لز�ئدة لالأطفال. وكنتيجة لذلك، �لأطفال يف تلك �لأ�سر 
 .(Rigby, 1996) رمبا يف�سلون يف تعلم طريقة �لتعامل مع �لآخرون بطريقة فعالة

�لعديد من �لباحثني ركزو� على وجهة نظر �لأطفال �سحايا �لتنمر، �لأطفال 
�ملتنمرين و�لأطفال �لذين يكونون متنمرين و�سحايا �لتنمر يف نف�س �لوقت. يلخ�س 
 Stevens, Van Oost, & De Bourdeaudhuij, (2001) س���تيفن�س و�آخ���رون�
نتائ���ج �لبح���وث بقوله �أن هناك �لعديد من �لفروقات �جلوهرية بني وجهات نظر كل 
فئ���ة. فالأطف���ال �ملتنمرين يرون �أن عائالتهم �أقل جتان�ًس���ا و�أك���رث عد�ئية و�لرو�بط 
فيها �سعيفة، وهناك عدم تو�زن يف �لقوى بني �لأم و�لأب ل�سالح �لأب وبني �ملتنمرين 
ا يف  ���ا �س���عف يف �أ�ساليب �لتو��س���ل خ�سو�سً و�أ�س���قائهم ل�س���الح �ملتنمرين، وهناك �أي�سً

.(Rigby, 1994) عائالت �لأطفال �ملتنمرين

كم���ا   Bowers, Smith & Binney (1994) وبني���ى  و�س���ميث  ب���ورز 
ذك���ر �س���تيفين�س و�آخ���رون Stevens, et al., (2001) وج���دو� �أن �س���حايا �لتنم���ر 
ي���رون �أن عائالته���م تتمي���ز مب�س���توى ع���ايل م���ن �لن�س���جام وم�س���توى منخف�س من 
وبناته���ن  �لأمه���ات  ب���ني  �لعالق���ات  �أن   (Rigby, 1996) رجب���اي  ي���رى  �لنقا����س. 
�س���حايا �لتنم���ر تك���ون عادة �س���لبية. فيم���ا يخ�س �لأطف���ال �لذين يكون���ون متنمرين 
و�س���حايا تنم���ر يف نف����س �لوق���ت، ف���اإن عائالته���م متار����س م�س���توى منخف����س م���ن 
�لرقاب���ة عليه���م كم���ا �أن دفء �لعالقات فيه���ا منخف�س يف �ملقابل هن���اك حماية ز�ئدة 
و�أحياًنا هجر�ن (Schwartz et al., 1997). وب�س���فة عامة يرى �س���ميث و�آخرون

ه���وؤلء  �أن عائ���الت   Smith, Schneider, Smith, & Ananiadou (2004)
�لأطفال لي�س لديهم �أ�ساليب تن�سئة ثابتة. 
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 دور الزمالء يف املدر�سة )ب( 
�لعن�سر �لثاين �لذي ي�ساهم يف �رتفاع م�ستوى �لعنف بني �لطالب يف �ملدر�سة 
ه���و دور �لزم���الء. ثومب�س���ون و�آخ���رون Thompson,et al. (2002) لحظ���و� �أن 
�لطفل �ملتنمر �س���يجد �س���عوبة للبدء يف �سلوك �لتنمر و�ملد�ومة عليه بدون �لت�سجيع 
و�لدع���م من بقية �لزمالء. هذه �ملالحظ���ة تلفت �لنظر �إىل �أهمية �لدور �لذي يلعبه 

�لزمالء كعن�سر موؤثر يف �سلوكيات بع�سهم �لبع�س 

يف بع����س �حل���الت حت���ى حني ياأت���ي �لأطفال من بيئ���ة منزلي���ة يعاملون فيها 
باح���رت�م وهم م�س���هورين ب���ني زمالءهم، رمبا مييلون للتنمر عل���ى �لآخرون. ويذكر 
رجب���اي (Rigby, 1994) : “عندم���ا يتعر�س �لطالب ب�س���كل متكرر لل�س���غوط من 
زمالئه �لذين لديهم حب لل�س���يطرة، ينظر للتنمر لي�س ك�س���لوك �س���اذ بل كا�ستجابة 
تو�فقي���ة. �لتفاع���ل وقتها يكون ذو عالقة ب�س���كل �أقل بال�س���تعد�د للعنف عند �لطفل 

.(p. 80) ”وب�سكل �أكرب بخ�سائ�س �ملجموعة �لتي ينتمي �إليها

م���ن وجهة نظر �وليو����س (Olweus, 1993) ثالث عو�مل ممكن �أن ت�س���هم 
يف �س���رح مل���اذ� بع����س �لطالب م���ن �لذين ل يتوقع منه���م �ن يكون���و� متنمرين؛ لأنهم 
يتمي���زون بخ�س���ائ�س معينة كونه���م لطفاء وغري عنيفني، ي�س���بحون كذلك. �لعامل 
�لأول هو “�لعدوى �لجتماعية” و�لتي مييل فيها بع�س �لطالب �لذين لي�س لديهم 
مكانة بني زمالءهم ويريدون فر�س �أنف�سهم، بتقليد �سخ�سية عنيفة. �لعامل �لثاين 
ه���و �أن���ه عندم���ا يكافاأ هذ� �ل�س���لوك �لعنيف من خالل ت�س���جيع �لزمالء فاإن �ل�س���بط 
�لد�خل���ي عن���د �لطف���ل ي�س���عف ول تك���ون لدي���ه ممانعة لل�س���لوك �لع���د�وين. �لعامل 
�لثالث كما هو معروف جيًد� يف علم �لنف�س هو �أن �أي �سعور بامل�سوؤولية ي�سعف عندما 
ي�س���ارك �لعديد من �لنا�س يف �س���لوك �س���يء مما يوؤدي �إىل �س���عف �ل�سعور بالذنب بعد 

�حلادثة.

ينخرط بع�س �لأطفال يف �لتنمر كطريقة حلماية �لذ�ت، بح�س���ب �س���ولفيان، 
كلريي و�س���ولفيان Sullivan, Cleary and Sullivan (2004) ي�س���فون هوؤلء 
�لأطفال بامل�ساعدين �لذين كانو� هم باأنف�سهم �سحايا للتنمر لكن متت ترقيتهم من 
قبل �ملتنمر، وكنتيجة لذلك، ي�سعرون بالمتنان وي�سعرون بال�سعادة عندما يدعمون 

�ملتنمر. 
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دور البيئة املدر�سية )ه( 
�لعامل �لثالث �لذي ي�سهم يف زيادة �لعنف بني �لزمالء يف �ملدر�سة هي �ملدر�سة 
بنف�س���ها. عل���ى كل حال كون دور �ملدر�س���ة و��س���ع، �س���يكون �لرتكيز عل���ى دور �ملعلمني. 
لق���د قي���ل �أن �ملدر�س���ة بطريقة ما ميك���ن �أن تالم عندما يتعلق �لأمر بالتنمر. ي�س���نع 
�ملعلمون بيئة يقوم فيها بع�س �لطالب بال�س���يطرة على زمالئهم وحتويلهم ل�سجناء 
يف �ل�س���ف (Randall, 1996). يق���ول رجب���اي (Rigby, 1996): “�ملب���ادئ �لت���ي 
تط���ورت مع �لوقت و�لتي تكون م�س���تقلة ب�س���كل كبري عن تاأث���ري �ملعلمني، �لتوجهات، 
�لتوقع���ات، و�لأم���ور �لعتيادية �لتي ترتبط ب�س���لوك �لطالب يف �ملدر�س���ة و�لتي تكون 
متفاوت���ة ب�س���كل كب���ري بني بيئة مدر�س���ية و�أخرى، ميك���ن �أن تتغري ب�س���كل جذري مع 

 .(p. 80) ”لوقت�
�أو�سح يل Lee (2000) �أن �ملبادئ و�ملناخ �مل�سيطر يف مدر�سة ما، عو�مل مهمة يف 
تقرير ما �إذ� كان �لتنمر �سيو�جه ب�سكل فعال، �أو ل. وعلى كل حال من �ملتفق عليه �أن �ملعلمني 
 .(Randall, 1996; Rigby, 1996) و�لرتبويني م�س���وؤولون عن �س���نع هذ� �ملناخ
�س���فات �ملعلم وحما�س���ه، وم�س���اعره نحو �ملو�د �لتي يدر�س���ها ونحو طالبه �أمور مهمه 
لنمو �أخالقيات �لطالب ومنو قدر�تهم �لعقلية و�لجتماعية. لكن �ل�س���وؤ�ل �ملهم هنا 

هو ما هو �ملناخ �لتعليمي �لذي ي�ساعد على ن�ساأة �سلوك �لتنمر وبقائه؟.
 Wearmouth, Richmond, Glynn and Berryman, (2004) أو�سح�
�أن �ملل���ل يعد �أحد �لأ�س���باب �ملحتملة لل�س���لوكيات �ل�س���يئة يف �ل�س���ف مب���ا فيها �لتنمر. 
وي���رى رجب���اي (Rigby, 2002) �أن هن���اك ع���دد كبري من �لأطفال �لذي���ن يرون �أن 
�ملو�د �لدر��س���ية غري منا�س���بة لأ�سباب عدة منها �أن حمتوى هذه �ملو�د �سهل ول ميثل 
�أي حت���د له���م. يف بع����س �حل���الت يك���ون �ملحتوى جي���ًد� لك���ن طريق���ة �لتدري�س غري 
منا�س���بة؛ لأن �ملعلمني لي�س لديهم �لد�فعية ل�س���د �نتباه �لطالب مما يوؤدي �إىل عدم 

�نخر�طهم يف �لدر�س و�لن�سغال باأ�سياء �أخرى.
�س���لوك �ملعلمني هو �س���بب حمتمل �آخر للتنمر. كما �سبق ذكره، مييل �لطالب 
لتقليد �ل�سلوك �لذي �سبق وكوفئ عنه. لهذ� �ل�سبب عندما يتبنى �ملعلم �أ�سلوب ت�سلطي 
ب�س���كل د�ئ���م، ه���و يف �لو�ق���ع، يق���دم للطالب منوذًج���ا لكيفية �لت�س���لط عل���ى �لآخرون 
و�ل�س���يطرة عليه���م. و�لذي قد يتبناه بع�س �لطالب، و�لأ�س���و�أ م���ن ذلك هو �أن بع�س 
.(Rigby, 1996) ملعلم���ني ب�س���كل متعمد يق���ودون �لطالب للتنمر عل���ى �لآخ���رون�
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�ملناف�س���ة كج���زء من �ملن���اخ �لتعليمي رمبا يف بع����س �لأحيان ت���وؤدي دوًر� موؤذًيا 
 Wearmouth, Richmond, Glynn, يف �ملد�ر����س كم���ا يقول ويرم���وث و�آخ���رون
Berryman, (2004) &. �لط���الب �لذي���ن ل يحققون �لنجاح يف �أن�س���طة �ملدر�س���ة 
�ملختلف���ة، رمب���ا ي�س���بح لديهم �س���عور بكونهم فا�س���لني ورمبا لن ينجح���و� يف عمل �أي 
�س���يء د�خ���ل �ملدر�س���ة ب�س���كل جيد. خ�س���ارة �لثق���ة بالنف�س رمب���ا تقود ه���وؤلء �لطالب 
لي�س���بحو� ه���دف لالإ�س���اء�ت م���ن زمالئه���م (Rigby, 1996). يف �ملقاب���ل، �لط���الب 
�لناجح���ون رمبا يحاولون �ل�س���تعر��س و�لتباهي على ح�س���اب �لطالب �لآخرون من 

�أ�سحاب �لقدر�ت �لأقل.

من خالل �لعر�س �ل�سابق لوجهات �لنظر �ملختلفة حول ن�ساأة �لتنمر و�أ�سبابه 
وخ�س���ائ�س �ملتنمري���ن، ميك���ن تلخي����س ذل���ك كل���ه م���ن خ���الل عر����س موج���ز لأه���م 

�لنظريات �ملف�سرة للتنمر، و�لتي تت�سمن كل وجهات �لنظر �ل�سابقة، ومنها:
Attachment Theory نظرية التعلق

تعزو هذه �لنظرية �لتنمر �إىل �ل�س���طر�بات �لتي حتدث للطفل نتيجة �س���وء 
�لعالق���ة �لت���ي تربطه مبن يرعاه. �إذ يرى �أ�س���حاب تلك �لنظري���ة �أن �لأطفال �لذين 
يتلق���ون معامل���ة و�لدي���ة مت�س���لطة وغري م�س���تقرة، تنمو لديهم �أحا�س���ي�س وم�س���اعر 
ع���دم �لأمان، وهذ� يولد لديهم �ل�س���عور بعدم �ح���رت�م �لذ�ت وتقديرها، وعدم تقدير 
و�حرت�م لالآخرون، كما تظهر عليهم �لكثري من �مل�سكالت و�ل�سطر�بات �ل�سخ�سية، 
ويتول���د لديه���م �س���ر�عات جت���اه �لأطف���ال �لآخ���رون �لذين يعي�س���ون حياة م�س���تقرة، 
وكم���ا يبدو عليهم معار�س���ة �س���ديدة لت�س���رفات �لآخ���رون، و�لعدو�ني���ة، بهدف جذب 
�لنتب���اه، وق���د ي�س���تخدمون �لتنمر كو�س���يلة حل���ل �ل�س���ر�عات، �أو �لتحك���م يف �لبيئة.

.(Kenny& Barton, 2003, 371-389)

وقد �أ�سارت �لعاديل )2010( �إىل بع�س �لنظريات �ملف�سرة للتنمر، نلخ�سها يف:
Psychoanalytic Theory نظرية التحليل النف�سي

يوجد توجهان د�خل مدر�سة �لتحليل �لنف�سي، يقود �لتيار �لأول فرويد حيث 
يرى �أن �لعتد�ء على �لغري هو �س���لوك فطري، بينما يقود �لتيار �لآخر هورين حيث 
ي���ر�ه د�فعا مكت�س���با يحاول به �لن�س���ان حماية �أمنه، فالطفل �ل���ذي يعاين من �لقلق 
وع���دم �لأمن يحاول مو�جهة �س���عوره بالعزلة، فيتح���ول �إىل عدو�ين بغر�س �لنتقام 
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ممن �أ�ساء له، �أو ي�ستخدم �لتهديد من �أجل �إرغام �لآخرون على حبه، �أو حتقيق �لقوة 
و�ل�سيطرة على �لآخرون.

Behavioral Theory النظرية ال�سلوكية
ي���رى �أ�س���حاب تلك �لنظرية �أن �ل�س���لوك متعل���م وميكن �كت�س���ابه وفقا ملبادئ 
وقو�ن���ني �لتعل���م، فالف���رد �ل���ذي لدي���ه �س���عور بالإحب���اط لف�س���له يف حتقي���ق �أهد�ف���ه 
ومو�جهة م�س���كالته ي�سعر بالغ�سب و�لقلق، ومن هنا ين�ساأ �لتنمر. كما يلعب �لثو�ب 
و�لعق���اب دور� يف �كت�س���اب �س���لوك �لتنم���ر، ف���اإذ� لق���ى �لطف���ل �لت�س���جيع و�لإثابة على 

�سلوك �لتنمر فاإنه مييل �إىل تكر�ره.

Social Learning Theory نظرية التعلم الجتماعي
�لإن�س���ان كائ���ن �جتماع���ي يتاأث���ر باجتاه���ات و�س���لوكيات �لآخ���رون، ويالح���ظ 
ويقل���د ��س���تجاباتهم. وم���ن هن���ا ف�س���لوك �لتنمر �س���لوكا �جتماعيا يكت�س���ب من خالل 
مالحظ���ة مناذج للتنمر لدى �لو�لدين و�لإخ���وة، �أو �ملعلمني، �أو �لرفاق حتى �لنماذج 
�لتليفزيوني���ة، وي���رى بندور� �أن �لد�فعية لها دور �أ�س���ا�س يف �ل�س���لوك، وه���ذ� يوؤكد �أن 

�لتنمر ميكن �أن يكت�سب من زيادة �لد�فعية �ملرتبطة به مثل �لت�سجيع و�لثو�ب.

Behavioral Cognitive Theory النظرية املعرفية ال�سلوكية
وتق���ون عل���ى �أ�س���ا�س �لتفاع���ل ب���ني �لنفع���ال و�لتفك���ري و�ل�س���لوك، فعندم���ا 
ي�س���لك �لف���رد فاإنه يفك���ر وينفعل، و�أن �ل�س���طر�بات �لنفعالية تك���ون نتيجة �لأفكار 
و�لعتقاد�ت �خلاطئة �لالعقالنية �لتي تكت�سب من خالل �لتن�سئة �خلاطئة، كذلك 

�لعتقاد باأن �لعدو�ن يزيد من تقدير �لفرد لذ�ته.

Family Theory النظرية الأ�سرية
ي���رى �أ�س���حاب تل���ك �لنظرية باأن �لبيئة �لأ�س���رية م�س���ئولة بدرجة كبرية عن 
�لعن���ف و�ملي���ول �لعدو�نية نتيج���ة عو�مل �لتن�س���ئة �لجتماعية �خلاطئ���ة. فالتعر�س 
�ملبكر للعدو�ن ت�س���اعد على تقبل م�س���روعية �إيذ�ء �لآخرون، وكذلك ��س���تخد�م �لآباء 
للعق���اب �جل�س���دي و�لق�س���وة يف تن�س���ئة �لأطف���ال، و�لرف����س �لو�ل���دي و�لتنافر وعدم 
�لن�س���جام بني �لو�لدين، وكرثة �مل�س���احنات و�خل�س���ومات، وتن�س���ئة �لذكور على �أنهم 
�لأف�س���ل ويجب �أن يتمتعو� بالقوة و�لهيمنة على �لإناث، وكذلك ��س���تخد�م �أ�س���اليب 

�لتخويف. كل ذلك يكون مربر� ل�سلوك �لتنمر.
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م���ن �ملالح���ظ يف �لنظريات �ل�س���ابقة، وحدة �مل�س���در، فجميعها تقدم تف�س���ري� 
للتنمر، يرتبط مب�سدر ما من �مل�سادر �لتي توؤ�سل لهذ� �ل�سلوك، وجند غالبية تلك 
�لنظريات ترى �أنه �سلوكا مكت�سبا، فيما عد� فرويد �لذي يري فطرية هذ� �ل�سلوك. 
ون���رى �أي�س���ا �أن �لتن�س���ئة و�ملعامل���ة �لو�لدي���ة لالأطف���ال ت���كاد تكون عامال م�س���رتكا، 
وقد تكون هي �مل�س���در �لأ�سا�س���ي ل�سطر�بات �س���لوك �لأطفال وجنوحهم عن �ل�سو�ء 

ووقوعهم فري�سة للتنمر.

درا�سات �سابقة:
اأول: درا�سات تناولت الآثار ال�سلبية للتنمر ومعدل انت�ساره

در��س���ة ��سبينوز� (Espinoza, 2006) ��ستهدفت �لتعرف على تاأثري �لتنمر 
على �أد�ء طالب �ملد�ر�س، تكونت �لعينة من طالب �ل�سف �لأول �لثانوي )500( طالبا، 
م���ن طبق���ات �جتماعية خمتلفة. و�أظه���رت �لنتائج �أن حو�يل6% م���ن �أفر�د �لعينة قد 
تعر�س���و� لإ�س���اء�ت بدني���ة ولفظي���ة من زمالئه���م و معلميه���م. كما �أظهرت �لدر��س���ة 
�أن �لأد�ء �ملدر�س���ي �رتب���ط بالعدي���د من �ملتغ���ري�ت منها تقدير �لذ�ت، �ملناخ �ملدر�س���ي، 

و�لعالقات د�خل �لف�سل �لدر��سي، و�حلالة �لقت�سادية و�لجتماعية للطالب.

�أم���ا در��س���ة �حلربي )2011( ��س���تهدفت حماولة توفري بيان���ات ومعلومات عن 
ن�س���ب �نت�سار ظاهرة �ل�ستقو�ء بني طالب وطالبات �ملرحلة �لثانوية باملدينة �ملنورة. 
و�لبح���ث ع���ن مق���د�ر و�جت���اه �لعالق���ة �لرتباطي���ة ب���ني �ل�س���تقو�ء وتقدي���ر �ل���ذ�ت، 
وفح����س �لعالق���ة بني ع���دد �لأ�س���دقاء وظهور �ل�س���تقو�ء، مبعنى هل ه���و يظهر مع 
�ل�س���خ�س �ل���ذي ل���ه جمموع���ة �أ�س���دقاء عدده���ا قلي���ل �أم عدده���ا كبري. وه���ذ� متغري 
يف�س���ر �ل�س���تقو�ء م���ن منظ���ور نف����س – �جتماعي. وتكون���ت عينة �لبح���ث من )171( 
طالبا و)214( طالبة من طالب وطالبات �ملرحلة �لثانوية باملدينة �ملنورة. و��ستخدم 
��س���تبانة لقيا����س �ل�س���تقو�ء م���ن �إع���د�د �لباح���ث، و��س���تبانة تقدي���ر �لذ�ت م���ن �إعد�د 
�إبر�هي���م وعب���د �حلمي���د. وبا�س���تخد�م �لتك���ر�ر�ت و�لن�س���ب �ملئوية و�لن�س���بة �حلرجة 
وحتليل �لتباين ذو �لت�سميم �لعاملي )2×2( ومعامل �رتباط بري�سون تو�سل �لبحث 
للنتائ���ج �لآتية: )1( توجد ظاهرة �ل�س���تقو�ء يف �ملرحل���ة �لثانوية باملدينة �ملنورة بني 
�لط���الب بن�س���بة 2،15% وبني �لطالبات بن�س���بة4،15%. )2( م�س���توى �ل�س���تقو�ء لدى 
ط���الب �ملرحل���ة �لثانوية �أعلى من م�س���توى ��س���تقو�ء �لطالبات. )3( عدد �لأ�س���دقاء 
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ل تاأث���ري ل���ه يف �ل�س���تقو�ء- حدوث���ا، �أو منع���ا. )4( ل يوجد تاأث���ري للتفاعل بني �لنوع 
وجمموعات �لأ�س���دقاء يف �ل�ستقو�ء. )5( توجد عالقة �رتباطية موجبة بني تقدير 

�لذ�ت و�ل�ستقو�ء ومكوناته.

 Hemphill, et al. (2012)  و��س���تهدفت در��س���ة همفيل وتولت وكوتف�سكي
، و�س���ف مع���دلت �نت�س���ار �لتنم���ر )غ���ري �لتكنولوج���ي ]�لتقليدي���ة[، و�لت�س���لط عرب 
�لإنرتن���ت و�لع���دو�ن �لعالئق���ي( و�مل�س���اغبة )�لتقليدية، وجها لوجه، و�لت�س���لط عرب 
�لإنرتنت( لدى عينة من ما يقرب من 800 طالب بال�سف �لتا�سع يف ولية فيكتوريا، 
�أ�سرت�ليا، مت متابعتها يف �ل�سفوف 10 و 11.، جمعت �لبيانات من �ل�سفوف 9-11 ومت 
و�س���فها وحتليلها. و�أظهرت �لنتائج �أن �ل�س���كل �لأكرث �سيوعا من �لتنمر يف �ل�سفوف 
م���ن 9-11 وه���و �لعدو�ن �لعالئقي، بن�س���بة �نت�س���ار ت�س���ل �إىل 72% م���ن �لأولد و %65 
م���ن �لفتيات يف �ل�س���ف �لتا�س���ع. وكانت مع���دلت �رتكاب �لتنمر �لتقلي���دي، و�لعدو�ن 
�لعالئق���ي �أعل���ى يف �لأولد �أك���رث من �لبنات، يف حني �أن معدلت �مل�س���اغبة �لتقليدية، 
و�لت�سلط عرب �لإنرتنت يف �ل�سفوف 9 و 10 كانت �أعلى يف �لفتيات �أكرث من �لفتيان. 
ع���رب �لزم���ن، �لف���روق بني �جلن�س���ني يف �لإيذ�ء تخفي�س���ها. �رتفعت مع���دلت �رتكاب 
�لتنم���ر �لتقلي���دي يف �لبن���ني و�لبن���ات م���ن �ل�س���ف �لتا�س���ع �إىل �ل�س���ف 11، يف ح���ني 

�نخف�ست معدلت �لعدو�ن �لعالئقي مع مرور �لوقت للبنني و�لبنات. 

ثانيا: املراحل النمائية والعوامل امل�ساعدة على ن�ساأة وتطور التنمر
��ستهدفت در��سة خوج )2012( �لتعرف على �لفروق بني مرتفعي ومنخف�سي 
�لتنمر �ملدر�سي يف �ملهار�ت �لجتماعية، بالإ�سافة �إىل �لتعرف �إىل �ملهار�ت �لجتماعية 
�لت���ي ميك���ن �أن ت�س���هم يف �لتنبوؤ بالتنمر �ملدر�س���ي لدى عينة �لدر��س���ة �لتي ��س���تملت 
على )243( تلميذ� وتلميذة من تالميذ �ل�س���ف �ل�س���اد�س باملرحلة �لبتد�ئية باململكة 
�لعربية �ل�س���عودية. و�س���ملت �أدو�ت �لدر��س���ة مقيا�س �لتنمر �ملدر�سي: �إعد�د �لباحثة، 
ومقيا�س �ملهار�ت �لجتماعية: �إعد�د �ل�س���مادوين وتعديل �جلمعة 1996، وبا�ستخد�م 
معامل �رتباط بري�س���ون، و�ختبار »ت« لدللة �لفروق بني �ملتو�س���طات غري �ملرتبطة، 
وحتلي���ل �لنحد�ر �ملتع���دد �لتدريجي، �أظهرت �لنتائج وجود عالقة د�لة و�س���البة بني 
�لتنمر �ملدر�سي وبني �ملهار�ت �لجتماعية، كما �أظهرت �لنتائج وجود فروق ذ�ت دللة 
�إح�سائية بني متو�سطي درجات مرتفعي �لتنمر �ملدر�سي ومنخف�سي �لتنمر �ملدر�سي 
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يف �ملهار�ت �لجتماعية ل�سالح منخف�سي �لتنمر �ملدر�سي، كما بينت �لنتائج �أن عو�مل 
�ملهار�ت �لجتماعية �لتي ت�سهم يف �لتنبوؤ بالتنمر �ملدر�سي كانت على �لرتتيب: عامل 

�ل�سبط �لجتماعي، ثم �ل�سبط �لنفعايل، ثم �حل�سا�سية �لجتماعية.

فيم���ا ��س���تهدفت در��س���ة جوكي���وم Joaquim (2014)  �لتع���رف على �ملرحلة 
�لنمائي���ة �لتي يبد�أ عندها طالب �ملرحلة �ملتو�س���طة و�لثانوي���ة يف �لتفكري يف �لتنمر، 
وما فاعلية م�سكلة �لتنمر يف قيا�س �ملر�حل �لنمائية �ملعرفية للطالب. تكونت �لعينة 
من 253 من طالب �ملد�ر�س �لعليا و�ملتو�سطة بال�سو�حي، مت ��ستخد�م درجات منوذج 
ر��س ملطابقة �ملرحلة �لنمائية لكل طالب مع م�س���كلة �لتنمر لديه، ومطابقة �س���عوبة 
�ملفردة لعبار�ت م�س���كلة �لتنمر لدى �لطالب، كما ��س���تخدم حتليل ر��س �أي�سا لتقدير 
�سدق وثبات م�سكلة �لتنمر. وتو�سلت �لدر��سة �إىل �أنا م�سكلة �لتنمر كانت �أد�ة مفيدة 

لتقدير �ملرحلة �لنمائية �ملعرفية للطالب.

يف حني ��ستهدفت در��سة بابارو Babarro (2014) بناء �أد�ة ت�ستطيع �جلمع 
بني حتليل �لربوفيل �لرئي�س لظاهرة �لتنمر وكذلك �ملحيط �لجتماعي �لذي حتدث 
في���ه، فبجان���ب �ملعلوم���ات �لفردية ت�س���تطيع متثيل �لبناء �لكلي للف�س���ول �لدر��س���ة. 
�س���ملت �لدر��س���ة عين���ة كب���رية موؤلف���ة م���ن 11561 طالب���ا )متو�س���ط   �لعم���ر = 11.12 
�س���نة، و�لفتي���ات = 49.2%( م���ن 108 مد�ر����س �أكمل���ت مقيا����س للجان���ب �لجتماعي يف 
�ملدر�س���ة Sociescuela عن طريق تقارير �لأقر�ن. �لنتائج: �أ�سفر �لتحليل �لعاملي 
ع���ن خم�س���ة عو�م���ل: �مل�س���اغبة، �لقب���ول، �مل���و�لة لل�س���لوك �لجتماعي، و�لن�س���حاب، 
و�لعدو�نية. و�أظهرت �لنتائج �أن �لأولد �أكرث م�س���اغبة وعدو�نية من �لفتيات. نتائج 
�لت���ي مت �حل�س���ول عليه���ا متكننا م���ن: )�أ( تقييم �سل�س���لة م���ن �لربوفي���الت �لفردية 
�مل�س���همة يف �لندماج يف �لتنمر، وكذلك �حلالت �ل�س���يكومرتية لها. )ب( و�س���عها يف 

خريطة �جتماعية لكل حجرة در��سية.

 Franks, Rawana وبرونل���ي  ورو�ن���ا  فر�نك���ز  در��س���ة  ��س���تهدفت  بينم���ا 
and Brownlee (2014) فح����س �لعالق���ة ب���ني �لق���وة ل���دى �ل�س���باب وخ���رب�ت 
�لتنم���ر، �عتم���اد� عل���ى �إط���ار مفاهيم���ي موؤ�س����س عل���ى �لق���وة. تكونت �لعين���ة من 263                            
)112 م���ن �لذك���ور، 151 من �لإناث( بال�س���ف �ل�س���ابع م���ن �أونتاريو وكند�. ��س���تجابت 
�لعين���ة لعب���ار�ت للتقرير �لذ�تي عن خرب�ت �لتنمر و�مل�س���اغبة، وجمموعة كبرية من 



املجلد الرابع - العدد )16(ج1 يوليو 2016 جملة الرتبية اخلا�صة

 21 

نق���اط �لقوة �ل�سخ�س���ية. و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل عدم وجود عالقة مبا�س���رة بني نقاط 
�لقوة لدى �ل�س���باب وخرب�ت �لتنمر و�مل�س���اغبة. ومع ذلك، وجدت بع�س نقاط �لقوة 
تنبئ بارتفاع معدل �لتنمر و�مل�ساغبة، وعلى �لعك�س وجدت نقاط قوة توؤدي �إىل توقع 

�نخفا�س معدل �لتنمر و�مل�ساغبة.

ثالثا: درا�سات تناولت عملية قيا�س التنمر
��ستهدفت در��سة بوند وتوليت وبوتل وباتون Bond, et al. (2007) مقارنة 
مقيا�س GBS مع ��س���تبانة للعالقات بني �لأ�س���دقاء PRQ من حيث قدرة كل منها 
على �لتنبوؤ بالتنمر وتقدير ن�س���بة �نت�س���اره، للحكم على �س���دق مقيا�س GBS. حيث 
مت مقارنة �ل�س���ورة �ملخت�س���رة ملقيا����س جيتهاو�س للتنمر )12 عب���ارة( وجمموعة من 
�لعبار�ت من ��ستبانة �لعالقات بني �لأقر�ن، وتكونت �لعينة من طالب �ل�سف �لثامن 
 GBS باإقليم فكتوريا و��سرت�ليا، وت�سري �لنتائج �إىل �أنه كان �نت�سار �لتنمر با�ستخد�م
و PRQ بن�سبة 57%و 61% على �لتو�يل. وكانت ن�سبة �لتفاق عالية. و�أ�سارت �لنتائج 
�أن GBS �أد�ة جي���دة وموثوق بها وميكن �لعتماد عليها، ك�س���ورة خمت�س���رة، لقيا�س 

وقوع �لتنمر يف �ملد�ر�س. 

 Bandyopadhyay, بينما ��ستهدفت در��سة بانديوبادهياي وكورنيل وكونولد
Cornell and Konold (2009) �لتحقق من مدى �س���دق مقيا�س �ملناخ �ملدر�س���ي 
للتنمر �لذي �أعده كورنيل و�سري�ز Cornell & Sheras, (2003) يف قيا�س �ملناخات 
�لثالثة )1( �نت�س���ار �مل�سايقة و�لتنمر )2( �لجتاهات �لعد�ئية )3( �ل�ستعد�د لطلب 
�مل�ساعدة، وذلك من خالل ق�سمني لإجر�ء�ت �لدر��سة: )1( تطبيق �ملقيا�س على 2111 
طالبا من �أربع مد�ر�س للمرحلة �ملتو�س���طة )�لإعد�دية( ومت �إجر�ء �لتحليل �لعاملي 
و�ل�ستك�س���ايف، و�لذي �أثبت ح�س���ن مطابقة مكونات �ملقيا�س للبيانات. )2( ��س���تخد�م 
حتليل �لنحد�ر للتنبوؤ بال�سعوبات �ملدر�سية من خالل �لقيا�سات �لثالثة، من خالل 
بيانات جمعت من 7318 طالبا ينتمون ل� 291 مدر�س���ة عليا حكومية بولية فرجينيا، 
و�أ�سارت �لنتائج �إىل �أن �ملقيا�س مبكوناته �لثالثة منبئ قوي بال�سطر�بات �ملدر�سية.

رابعا: درا�سات تناولت فهم املعلمني للتنمر ومواجهته
 Coryl, Neilsen-Hewett ستهدفت در��سة كوريل ونيل�سون-هويت و �سويلر��
and Sweller (2013) فح�س فهم معلمي �لطفولة �ملبكرة و�لجتاهات نحو �لتنمر، 
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وبحث عما �إذ� كانت �ل�سيا�س���ات ملو�جهة �لتنمر ت�س���تخدم �سمن �خلدمات يف �لطفولة 
�ملبك���رة. تكون���ت �لعينة م���ن )188( معلم ملرحلة �لطفولة �ملبك���رة يف ولية كوينزلند 
و��س���رت�ليا، ��س���تجابو� ل�س���تبانة �أون لين تت�س���من �إدر�كات �ملعلمني لقدرة �لأطفال 
من 4-5 �سنو�ت قادرين على �لتنمر، ومدى ثقة هوؤلء �ملعلمني يف �سيا�سات و�إجر�ء�ت 
مو�جه���ة �لتنمر. و�أ�س���فرت �لنتائ���ج على �أن 93% من �ملعلمني عينة �لدر��س���ة يرون �أن 
�لأطفال �ل�سغار قادرين على �لتنمر، ولديهم �لثقة يف حتديد حالت �لتنمر و�إد�رتها.

فيما ��ستهدفت در��سة كوبر و�آخرون Cooper et.al. (2011) تو�سيح �لأنو�ع 
و�مل�س���ادر، وتك���ر�ر �لتنمر �لتي و�جهتها طالبات �ل�س���نة �لنهائية بالتمري�س. �س���ملت 
�لعينة )636( طالبة، كل منهن تعر�ست، على �لأقل، حلالة تنمر و�حدة تعر�ست لها 
خالل �لدر��س���ة، �أو �لعمل �ل�س���ريري. و��س���تخدم مقيا�س �لتنمر (BNEQ) و�أ�س���ارت 
نتائج �لدر��س���ة �إىل وجود ثالثة �س���لوكيات من بني )120( �سلوكا للتنمر كانت �لأكرث 
تعر�سا لهن، وهي: )�أ( �لو�جبات و�ملهام وم�سوؤوليات �لعمل، وتوزيع �مل�سئوليات كانت 
ت�س���تخدم للعق���اب ب���دل من �لأغر�����س �لتعليمية، )ب( يتم �لعقاب م���ن خالل �إعطاء 
�لدرج���ات �ملنخف�س���ة، )ج( �أعب���اء �لعم���ل، �أو �ملو�عي���د �لنهائية غري و�قعية. ��س���تندت 
�ل���ردود عل���ى ت�س���ور�ت �لطالبات وبالت���ايل فاإنه من غري �ملعروف ما �إذ� كان �ل�س���لوك 
حدث فعال، �أو ما �إذ� كانت �لدرجات و�أعباء �لعمل �لتي �أعطيت �إىل حد ما كان ينظر 
م���ن قبله���ن باأنه���ا عقابي���ة. ويف كلت���ا �حلالتني، وم���ع ت�س���ور�ت �لطالبات ب���اأن �لكلية 
م�س���دًر� ل�س���لوك �لتنمر، هي م�س���در قلق نظر� للتاأثري �ل�س���لبي �ملحتمل على �س���حة 

�لطالبة و�أد�ئها �لأكادميي.

 Cooper and Nickerson (2013) بينما ��ستهدفت در��سة كوبر ونيكري�سون
فح����س تاريخ �لو�لدين مع �لتنمر يف �س���وء �لندم���اج �لعام مع �لتنمر و�أمناط خربة 
�لتنمر �لنوعية وم�ستوى �أملهم �ملرتبط بخرب�تهم ومتى حدث �لتنمر، وتقدير وجهات 
نظرهم �حلالية وم�ستوى خماوفهم و��سرت�تيجياتهم ملو�جهة �لتنمر. تكونت �لعينة 
م���ن 260 م���ن �لو�لدين من �ملد�ر�س �حلكومية ��س���تجابو� ملقيا�س �أون لين. و�أ�س���ارت 
�لنتائ���ج �إىل �أن 90،3% م���ن �لو�لدي���ن ر�أو، �أو �س���اركو� يف �لتنم���ر �أثن���اء �س���بابهم. قليل 
�أ�س���ار �إىل �ندماجهم كمتنمر، ولكن �أعد�د مماثلة من �مل�س���اركني �أفاد �أنه وقع �س���حية 
للتنم���ر، �أو يت�س���رف باعتب���اره من �ملارة. و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل �أن تاري���خ �لو�لدين يف 

�لتنمر ينبئ باآر�ئهم حول �لتنمر وم�ستوى خماوفهم و��سرت�تيجياتهم ملو�جهته.
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خام�سا: درا�سات تناولت اإمكانية مواجهة التنمر
 Baldry and Farrington (2007) ستهدفت در��سة بالدري وفارينجتون��
�لتعرف على �أثر �لتن�س���ئة �لو�لدية على كون �لأبناء متنمرين، �أو �س���حايا للتنمر، �أو 
بهما مًعا من خالل مالحظة �أ�س���اليب �لآباء وخ�سائ�س���هم �ل�سخ�س���ية. تكونت عينة 
�لدر��س���ة م���ن )113( �أنثى، وع���دد )125( ذكًر�، حيث تر�وحت �أعم���ار �أفر�د �لعينة من 
11-14 ع���ام وجميعه���م م���ن ط���الب �ملرحل���ة �ملتو�س���طة. �أظه���رت �لنتائ���ج �أن طريق���ة 
�لتن�س���ئة �لو�لدية �لتي يكون فيها �لو�لدين مت�س���لطني توؤدي باأبنائهم �إىل �أن يكونو� 

متنمرين و�سحايا للتنمر يف نف�س �لوقت.

��س���تهدفت در��سة �إ�سماعيل )2010ب( �لتحقق من فعالية �لعالج بالقر�ءة فى 
خف�س �لتنمر �ملدر�سي لدى �لأطفال، كما مت تطبيق مقيا�س تقدير �ملعلم ل�سلوكيات 
�لتنمر �ملدر�سي لدى تالميذه )�إعد�د: �لباحثة( ��ستمارة جمع بيانات عن �لطفل ذي 
�لتنمر �ملدر�س���ي )�إع���د�د: �لباحثة( برنامج �لعالج بالقر�ءة خلف�س �لتنمر �ملدر�س���ي 
ل���دى �لأطف���ال )�إعد�د: �لباحثة( حيث مت تطبيق �أدو�ت �لدر��س���ة عل���ى عينة قو�مها 
)16( طفاًل من �أطفال �ل�سف �خلام�س و�ل�ساد�س �لبتد�ئي، يرت�وح عمرهم �لزمنى 
م���ا ب���ني )11-12.7( �س���نة، حيث مت تق�س���يم �لعينة �إىل جمموعتني �إحد�هما �س���ابطة 
و�لأخ���رى جتريبي���ة، وم���ن �أهم �لنتائ���ج: )1( ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائيا بني رتب 
درجات �أطفال �ملجموعة �ل�سابطة فى �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي على مقيا�س تقدير 
�ملعلم ل�س���لوكيات �لتنمر �ملدر�س���ي ل���دى تالميذه و�أبعاده �لفرعي���ة. )2( توجد فروق 
د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى )0.01( بني رتب درجات �أطفال �ملجموعة �لتجريبية يف 
�لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي على مقيا�س تقدير �ملعلم ل�سلوكيات �لتنمر �ملدر�سي لدى 
تالمي���ذه و�أبع���اده �لفرعية ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي. )3( توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا 
عن���د م�س���توى )0.01( ب���ني رت���ب درجات �أطف���ال �ملجموع���ة �لتجريبية ورت���ب درجات 
�أطف���ال �ملجموع���ة �ل�س���ابطة عل���ى مقيا�س تقدي���ر �ملعلم ل�س���لوكيات �لتنمر �ملدر�س���ي 
لدى تالميذه و�أبعاده �لفرعية يف �لقيا�س �لبعدي ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية. )4( 
توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى )0.05( بني رتب درج���ات �أطفال �ملجموعة 
�لتجريبية فى �لقيا�سني �لبعدي )بعد �لربنامج مبا�سرة( و�لتتبعى )بعد �ستة �أ�سهر 
م���ن �نته���اء �لربنام���ج( عل���ى مقيا����س تقدير �ملعل���م ل�س���لوكيات �لتنمر �ملدر�س���ي لدى 

تالميذه وبع�س �أبعاده �لفرعية ل�سالح �لقيا�س �لتتبعى. 
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 Migiiaccio and Raskauskas (2013) أما در��س���ة ماجيكو ور��سكو�سكا�س�
��ستهدفت تو�سيح �إمكانية �لتدخل للحد من �لتنمر يف �لف�سول �لدر��سية عن طريق 
مناق�س���ته من خالل ��س���تخد�م �لفيدي���و. تكونت �لعينة من )81( طالبا يف �ل�س���فوف 
من 4 �إىل 6 ��س���تجابو لختبار�ت قبلية وبعدية تتعلق باملعلومات حول �لتنمر ومدى 
�ل�س���تجابة لها. و�أ�س���ارت �لنتائج �أن �لطالب قد �إزد�ت معرفتهم بالتنمر و�جتاهاتهم 
نحو �ل�س���حية و�ن�سب �أ�س���اليب وطرق �مل�ساعدة، وذلك بعد �ملناق�سة من خالل عر�س 
�لفيدي���و. كم���ا ت�س���ري �ىل �أن عملية �لتدخل ع���ن طريق �لفيديو و�ملناق�س���ة، ميكن �أن 

ت�ساعد يف بناء �لوعي و�ملعرفة �ملفيدة يف �لوقاية من �لتنمر.

التعليق على الدرا�سات ال�سابقة:
من خالل حتليل ونقد �لدر��سات �ل�سابقة تو�سل �لباحثان �إىل �لنقاط �لتالية:

اأول: املو�سوع والأهداف
تنوع���ت مو�س���وعات �لدر��س���ات �ل�س���ابقة و�أهد�فها، فنجد در��س���ات ركزت على 
�لأثار �ل�س���لبية �لناجتة عن ظاهرة �لتنمر وبع�س �لعو�مل �ملرتبطة بها، مثل در��س���ة 
 Hemphill, ؛ �حلربي )2011(؛ وهمفيل و�آخرونEspinoza, (2006) ،�أ�س���بينوز�
et al. (2012). ودر��س���ات ركزت على �ملر�حل �لنمائية و�لعو�مل �مل�ساعدة على ن�ساأة 
وتط���ور بالتنمر مثل در��س���ة خوج )2012(، ودر��س���ة جوكي���وم Joaquim, (2014)؛ 
 Franks, et al. ودر��س���ة فر�نك���ز و�آخ���رون ،Babarro, (2014) ودر��س���ة باب���ارو
 Bond, et al. (2014). ودر��س���ات تناولت قيا�س �لتنمر مثل در��س���ة بوند و�آخرون
 .Bandyopadhyay, et al. (2009) (2007)، ودر��س���ة بانديوبادهياي و�آخ���رون
ودر��س���ات تناول���ت مدى فهم �ملعلم���ني للتنمر ومو�جهته مثل در��س���ة كوريل و�آخرون 
 Cooper and Nickerson ودر��س���ة كوبر ونيكري�س���ون ،Coryl, et al. (2013)
(2013)، ودر��س���ات تناولت �إمكانية مو�جهة �لتنمر مثل در��سة بالدري وفارينجتون 
Baldry and Farrington (2007)، ودر��س���ة هالة �إ�س���ماعيل )2010ب(، ودر��س���ة 
ماجيك���و ور��سكو�س���كا�س Migiiaccio and Raskauskas (2013). وق���د �تفقت 
�أه���د�ف �لدر��س���ات مع مو�س���وعاتها، وقد ��س���تفاد �لباحثان من هن���ا –بجانب �لإطار 
�لنظ���ري- �لتحدي���د �لدقيق مل�س���كلة �لبح���ث، وت�س���اوؤلتها، وكيفية �إع���د�د �أد�ة �لبحث 

�حلايل من خالل �لتعريف �لتكاملي لظاهرة �لتنمر.
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ثانيا: العينة
�ختلف���ت �لدر��س���ات م���ن حي���ث �لعينات �س���و�ء من حي���ث �لعم���ر و�لوظيفة، �أو 
�حلج���م، ح�س���ب �له���دف من �لدر��س���ة فرت�وحت ما ب���ني 11561 �إىل 16، م���ن �ملد�ر�س 
�لبتد�ئية و�ملتو�س���طة و�لثانوية، بجانب �ملعلمني و�لو�لدين، وكانت �أغلب �لدر��سات 
تركز على �ملرحلة �ملتو�سطة )�لإعد�دية( ومن هنا ��ستفاد �لباحثان يف حتديد �لعينة 

�حلالية، من حيث �حلجم و�ملرحلة.

ثالثا: الأدوات
تنوعت �أدو�ت �لدر��سات �ل�سابقة، بح�سب �أهد�فها، وما يهم �لباحث هو كيفية قيا�س 
�لتنمر، فنجد در��سات �تخذت من �ملالحظة كو�سيلة لدر��سة �رتباط �لتن�سئة �لجتماعية 
 Baldry and Farrington (2007) بالتنم���ر مث���ل در��س���ة بال���دري وفارينجت���ون
�أو �ل�س���تبانة و�لتي �عتمدت عليها غالبية �لدر��سات، كما كانت هناك و�سائل خمتلفة 
لو�س���ع عبار�ت �ملقيا�س �مل�س���تخدم فهناك من ركز على نوع �لتنمر )ج�س���دى، لفظي، 
عالئق���ي،.....( وهن���اك م���ن نظ���ر �إلي���ه م���ن ز�وي���ة �ملعاملة م���ع �لأق���ر�ن، ومن خالل 
و�سف �ملناخ �ملدر�سي من حيث �نت�سار �لتنمر و�لجتاهات �لعد�ئية و�ل�ستعد�د لطلب 
�مل�س���اعدة، وهناك من �عتمد على ذكريات �لو�لدين مع �لتنمر، وهناك من عمل على 
�لتع���رف على �لتنمر من خالل دجمه باملحيط �لجتماعي، وكان معظم �أدو�ت قيا�س 
�لتنمر �ملدر�سي �مل�ستخدمة يف �لدر��سات �ل�سابقة، مقايي�س متعددة �لأبعاد، فيما عد� 
�ل�س���ور �ملخت�س���رة. وم���ن هنا ��س���تفاد �لباحثان يف حتدي���د �لطريقة �ملنا�س���بة لقيا�س 

�لتنمر.

رابعا: النتائج
تنوع���ت نتائ���ج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة، وق���د تن���اول �لباح���ث منه���ا ما هو مت�س���ل 

بالبحث �حلايل، كما يلي:

مل يجد �لباحثان �أي در��س���ة �س���ابقة هدفت �إىل �لتعرف على ما �إذ� كان �لتنمر 
�أح���ادي �لبع���د �أم ل، وم���ن هنا ��س���تق �لباحثان �لفر�س �لأول: » �لتنمر �ملدر�س���ي لدى 

طالب �لتعليم �لعام، ظاهرة �أحادية �لبعد«.
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�أ�س���ارت نتائ���ج �لدر��س���ات �إىل تف���اوت ن�س���بة �نت�س���ار ظاه���رة �لتنم���ر، فدر��س���ة 
�أ�س���بينوز� Espinoza, (2006) وجدت ن�س���بة �س���حايا �لتنمر باملرحلة �لثانوية %6، 
ومل ت�س���ر �إىل ن�س���بة �ملتنمرين. ودر��س���ة �حلربي )2011( تو�س���لت �إىل ن�س���بة �نت�س���ار 
 Hemphill, et al. للتنم���ر بلغ���ت 15،2% باملرحل���ة �لثانوية. بينما همفيل و�آخ���رون
(2012)  فق���د تو�س���لو� �إىل ن�س���بة �نت�س���ار للتنمر يف �ل�س���فوف م���ن 9-11 بلغت %72 
للبن���ني، 65% للبن���ات. وتو�س���ل بوند و�آخ���رون Bond, et al. (2007) �إىل ن�س���بتني 
للتنمر باملرحلة �لثانوية )57%، 61%( مبقيا�س���ني خمتلفني. ور�أي كوبر ونيكري�س���ون 
Cooper and Nickerson (2013) وجود ن�س���بة 90،3% من �لو�لدين �ساركو�، �أو 
لحظ���و� ظاه���رة �لتنم���ر. وقد ورد يف �لإطار �لنظري ن�س���بة �لتنم���ر تقرتب من %23، 
وم���ن هن���ا ��س���تق �لباحثان �لفر�س �لثاين و�لذي ين�س على: “ ن�س���بة �نت�س���ار �لتنمر 

بني طالب �لتعليم �لعام تقل عن %25.”

ومل يجد �لباحثان –يف حدود علمهما- �أية در��سة �هتمت مبربر�ت �ملتنمرين 
للقيام بهذ� �ل�س���لوك، ومن هنا �س���اغ �لباحثان �لفر�س �لثالث، على �لنحو �لتايل: “ 

ل توجد مربر�ت حمددة لدى �لطالب �ملتنمرين ملمار�سة ظاهرة �لتنمر”.

تو�س���لت در��س���ة �حلربي )2011( �إىل عدم وجود فروق يف �لتنمر يف �سوء عدد 
�لأ�س���دقاء، ولك���ن مل ي���رى �لباح���ث �أي متغري�ت �أخرى وردت يف �لدر��س���ات �ل�س���ابقة 
�سوى �لنوع وهو لي�س مت�سمنا يف �لبحث �حلايل، ومن هناك �ساغ �لباحثان �لفر�س 
�لر�ب���ع و�ل���ذي ين�س عل���ى: “ ل تختلف درج���ة �لطالب على مقيا�س �لتنمر يف �س���وء 
بع�س �ملتغري�ت)�ملرحلة �لدر��سية، �ملعدل �لدر��سي، عدد �لأ�سدقاء يف مثل �سنه، عدد 

�لأ�سدقاء �أكرب من �سنه، عدد �لأ�سدقاء �أ�سغر من �سنه، مكان �ل�سد�قة(”.

فرو�ص البحث:
(11 �لتنمر �ملدر�سي لدى طالب �لتعليم �لعام، ظاهرة �أحادية �لبعد.1
(21 ن�سبة �نت�سار �لتنمر بني طالب �لتعليم �لعام تقل عن %25.1
(31 ل توجد مربر�ت حمددة لدى �لطالب �ملتنمرين ملمار�سة ظاهرة �لتنمر.1
(41 ل تختلف درجة �لطالب على مقيا�س �لتنمر يف �سوء بع�س �ملتغري�ت)�ملرحلة 1

�لدر��س���ية، �ملعدل �لدر��س���ي، عدد �لأ�سدقاء يف مثل �سنه، عدد �لأ�سدقاء �أكرب 
من �سنه، عدد �لأ�سدقاء �أ�سغر من �سنه، مكان �ل�سد�قة(.
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اإجراءات البحث:
اأول: املنه�ج، ��س���تخدم �لباحث���ان �ملنه���ج �لو�س���في، فه���و �لأق���رب لطبيع���ة �لبح���ث 

و�إجر�ء�ته.

ثانيا: املجتمع الأ�س�ل، �س���مل �ملجتمع �لأ�س���ل جميع طالب �لتعلي���م �لعام )�لبنني( 
مبدينة �أبها

ثالث�ا: العين�ة، �س���ملت عينة �لبح���ث )539( طالًب���ا، )186( طالبا كعين���ة لتقنني �أد�ة 
�لبح���ث، )353( طالب���ا كعين���ة لختب���ار �س���حة �لفرو����س، وتوزي���ع �لعين���ة كان عل���ى          

�لنحو �لتايل:
جدول )1( 

توزيع عينة البحث يف �سوء بع�س املتغريات الدميوجرافية
�لعينة �لنهائيةعينة �لتقننيت�سنيفها�ملتغري�ت

�ملرحلة
3776�لبتد�ئية

5298�ملتو�سطة )�لإعد�دية(
97179�لثانوية

�ملعدل

916باق
921مقبول
365جيد

5088جيد جد�
86163ممتاز

عدد �لأ�سدقاء
يف مثل �ل�سن

554102
10-54988

83163�أكرث من 10

عدد �لأ�سدقاء
�أكرب من �ل�سن

5111206
10-53467

4180�أكرث من 10

عدد �لأ�سدقاء
�أ�سغر من �ل�سن

5119214
10-53680

3159�أكرث من 10

معظم �لأ�سدقاء من
83164نف�س �ملدر�سة
5185نف�س �حلي

52104خارج �ملدر�سة و�حلي
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يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن معظ���م �ل�س���تجابات �ل�س���حيحة بالن�س���بة 
للمرحل���ة كان���ت من �ملرحل���ة �لثانوية، ويرجع ذل���ك �إىل �أن ��س���تجابات �لطالب كانت 
على �لأور�ق �ملخ�س�س���ة للت�س���حيح �لآيل، وطلبة �لثانوي تدربو� عليها ب�س���كل �أف�سل 

��ستعد�د� لختبار�ت �لقدر�ت، و�لتي تتم بنظام �لت�سحيح �لآيل. 

وكان �ملع���دل »جي���د ج���د�« فاأكرث ه���ي �لأغلب، وكان �لأ�س���دقاء يف مثل �ل�س���ن 
ومن نف�س �ملدر�سة هم �لأكرث.

رابعا: اأداة البحث، من خالل �لإطار �لنظري و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة، وخ�سو�س���ا فيما 
يتعلق بطبيعة �لتنمر وروؤية بع�س �لنظريات حول تف�سري �لظاهرة و�أ�سباب حدوثها، 
ق���ام �لباحث���ان ب�س���ياغة )46( عبارة، بحيث متث���ل وجهة نظر جمي���ع �لنظريات �لتي 

�عتمد عليها �لبحث، ومت تقنني �أد�ة �لبحث على �لنحو �لتايل:

اأول: الثبات
بع���د تطبي���ق �ملقيا����س عل���ى عين���ة �لتقن���ني )186( طالب���ا، ��س���تخدم �لباحث���ان 
مع���ادلت جتم���ان للثب���ات، نظر� لأنها �أ�س���مل لكل جو�ن���ب �أي مقيا����س، وكانت �لنتائج 

كما يلي:

جدول )2( 
معامالت ثبات مقيا�س التنمر

معامل �لثباتمعادلت جتمان
10.917
20.940
30.937
40.839
50.926
60.965

يت�س���ح من �جلدول �ل�سابق �أن جميع معامالت �لثبات ملقيا�س �لتنمر ممتازة، 
وملعرفة ثبات �لعبار�ت، قام �لباحثان بح�س���اب معامل �لثبات للمقيا�س يف حالة حذف 
�لعبارة، فاإذ� �رتفع �لثبات دل على �لأثر �ل�سلبي لها على ثبات �ملقيا�س، ويجب حذفها، 

و�لعك�س �سحيح، و�لنتائج مو�سحة باجلدول �لتايل:
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جدول )3 ( 
خ�سائ�س املقيا�س يف حالة حذف العبارة

�لعبار�ت
�ملتو�سط يف 
حالة حذف 

�لعبارة

�لتباين يف 
حالة حذف 

�لعبارة

معامل �لرتباط 
مع �لدرجة �لكلية 

بدون �لعبارة
ن�سبة �لتباين 

�ملف�سر
معامل �لثبات 
يف حالة حذف 

�لعبارة
186.78748.4830.4910.6210.936
286.75763.8980.2690.4570.937
386.62746.5830.5160.5490.936
486.88748.3100.4920.5890.936
586.25739.3250.5340.5940.935
685.28775.9210.0480.3720.939
787.11755.5490.4650.5130.936
886.74757.8920.3320.5180.937
986.90757.2340.3990.6500.936

1086.95761.5750.3480.5050.937
1185.74754.7460.3090.4180.937
1287.10754.6070.5220.6100.936
1386.81747.3140.5420.5630.935
1486.74741.0360.5650.5920.935
1586.99744.3890.5960.6710.935
1686.96740.0580.6500.7150.935
1786.95741.2730.6400.6950.935
1886.89742.6260.5840.6160.935
1986.89744.9010.5780.6300.935
2086.98748.9020.5550.7260.935
2186.55746.0330.5150.5280.936
2286.89752.2520.4550.5460.936
2387.11756.8320.4640.6060.936
2486.52741.8190.5680.6130.935
2586.09739.4670.4740.5330.936
2686.23734.4570.6540.6150.934
2786.47734.8130.5910.5850.935
2886.99751.7130.4790.6450.936
2986.27747.1620.4080.4740.937



البناء العاملي لظاهرة التنمر املدر�صي كمفهوم تكاملي د . ال�صيد عبد الدامي  و د . عماد عبده حممد علوان

 30 

�لعبار�ت
�ملتو�سط يف 
حالة حذف 

�لعبارة

�لتباين يف 
حالة حذف 

�لعبارة

معامل �لرتباط 
مع �لدرجة �لكلية 

بدون �لعبارة
ن�سبة �لتباين 

�ملف�سر
معامل �لثبات 
يف حالة حذف 

�لعبارة
3086.81741.9050.5940.7010.935
3186.81746.5320.5160.6450.936
3287.01754.3190.4780.6940.936
3387.08752.9780.5070.7520.936
3486.95740.9540.6510.7590.935
3586.32744.6520.5430.5940.935
3686.91749.4300.5280.6620.936
3786.84738.2330.6690.7160.934
3886.61746.7470.5120.6080.936
3986.59743.8660.5470.5880.935
4086.75745.0550.5830.6420.935
4186.88761.1900.3580.4640.937
4286.65750.9640.4380.5630.936
4386.86758.7700.3280.5790.937
4486.48742.5540.4950.5560.936
4586.01748.8110.3880.5060.937
4685.15762.9680.2040.4560.938

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق، �رتف���اع معام���ل ثب���ات �ملقيا����س )�ألف���ا =0،937( 
بحذف �لعبارة )6( لي�سبح )0،939( وبحذف �لعبارة )46( لي�سبح )0،938( كما وجد 
�نخفا����س �لتباي���ن �ملف�س���ر عن بقي���ة �لعبار�ت، و�رتفاع ن�س���بة تباي���ن �ملقيا�س يف حالة 

حذف كل منها

ثانيا: ال�سدق
�سدق �ملحكمني: مت عر�س �ملقيا�س يف �سورته �لأولية على )12( من �أع�ساء 

هيئة �لتدري�س بكلية �لرتبية جامعة �مللك خالد، على �أن يتكرمو� ببيان:
1 مدى منا�سبة �لعبارة للتعبري عن �لتنمر.	
1 مدى �سحة �سياغة �لعبارة.	
1 هل هناك عبار�ت ميكن �إ�سافتها.	
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وكانت ن�س���ب �لتفاق على منا�س���بة جميع �لعبار�ت لظاهرة �لتنمر، ل تقل عن 
76%، و�أعيد �سياغة بع�س �لعبار�ت، وت�سحيح بع�س �لأخطاء �للغوية.

�سدق العبارات:
من جدول خ�سائ�س �ملقيا�س يف حالة حذف �لعبارة، �عترب �لباحثان �أن معامل 
�لرتباط بني درجة �لعبارة ودرجة �ملقيا�س بدون �لعبارة، كمحك �سدق للعبارة، وقد 
لح���ظ �لباحث���ان �أن �أقل معامل �رتباط كان للعبارتني 6، 46 وهما 0،372، 0،456 على 

�لتو�يل، ولكنهما ذو دللة �إح�سائية.

ال�سدق العاملي:
قام �لباحثان، بعد تطبيق �ملقيا�س على عينة �لتقنني، باإجر�ء �لتحليل �لعاملي 
 Principal Component Analysis :ل�ستك�س���ايف بطريق���ة �ملكون���ات �لأ�سا�س���ية�

للبيانات، وكانت �لنتائج كما يلي:

جدول )4(
 اختبارات منا�سبة البيانات للتحليل العاملي

�لقيمة و�لدللة�لختبار
 KMO 0.848كايزر-ماير-�أولكن ملنا�سبة �لعينة

بارتلت
4405مربع كا

1035درجات �حلرية
0.000م�ستوى �لدللة

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق، �أن قيمة �ختبار KMO ت�سري �إىل منا�سبة جيدة 
للعينة لتحليل �لبيانات با�ستخد�م �لتحليل �لعاملي.

كما ت�سري دللة �ختبار بارتلت �إىل �إمكانية �حل�سول على عو�مل من �لتحليل 
�لعامل���ي، وذل���ك لأن م�س���فوفة �لرتباط���ات بني �ملتغ���ري�ت ل تنطبق على م�س���فوفة 
�لوح���دة، �أي �أن���ه توج���د �رتباطات بني �ملتغ���ري�ت )�لعبار�ت( وبالتايل �حل�س���ول على 

عو�مل �أمر متوقع.
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جدول )5( 
العوامل امل�ستنتجة وقيمها الذاتية والتباين املف�سر

�لعو�مل
�لعو�مل �مل�ستخل�سة بقيم ذ�تية �أكرب من �لقيم �لذ�تية �لأولية

�لو�حد

ن�سبة �لقيمة
�لتباين

�لن�سبة 
ن�سبة �لقيمة�لتجميعية

�لتباين
�لن�سبة 

�لتجميعية
113.11628.51328.51313.11628.51328.513
23.0076.53635.0493.0076.53635.049
32.4835.39740.4462.4835.39740.446
42.1494.67245.1182.1494.67245.118
51.7173.73348.8511.7173.73348.851
61.3342.89951.7501.3342.89951.750
71.2892.80154.5521.2892.80154.552
81.1772.55957.1111.1772.55957.111
91.1442.48859.5981.1442.48859.598

101.1382.47362.0711.1382.47362.071
111.0342.24864.3201.0342.24864.320
121.0172.21166.5301.0172.21166.530

مالحظة، مت حذف �لعو�مل �لتي تقل قيمتها �لذ�تية عن �لو�حد �ل�س���حيح-
من �جلدول- وهي �لعو�مل من 13-46، لغر�س �لتن�سيق.

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق، وج���ود )12( عام���ال م�ستخل�س���ا تزي���د قيمه���م 
�لذ�تي���ة عن �لو�حد �ل�س���حيح، ف�س���رت 66.53% م���ن �لتباين �لكل���ي، و�جلدول �لتايل 

يو�سح توزيع �لعبار�ت على �لعو�مل
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جدول )6( 
ت�سبعات العبارات على العوامل امل�ستخل�سة

�ت
بار

�لعو�مل �مل�ستخل�سة�لع

123456789101112
370.721

340.707-0.408

160.687

170.684

260.668

180.638-0.309

150.633

300.6230.389

400.620

140.617

190.610-0.313

270.603-0.347

240.596
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�ت
بار

�لعو�مل �مل�ستخل�سة�لع

123456789101112

200.5900.3890.390

360.5830.315-0.361

390.5750.431

130.5730.445

50.570

120.569

350.559-0.326

310.5590.460

330.5540.3250.3450.331

40.5530.394

210.547

30.5440.339

380.5320.406
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�ت
بار

�لعو�مل �مل�ستخل�سة�لع

123456789101112

10.5220.502

230.5200.372

320.5170.4170.343

280.5130.368

70.5130.325

440.5100.380

220.4830.3220.312

250.4820.340

420.4400.3340.367

290.4380.3330.390

100.3850.3760.372

460.592

450.3880.574
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�ت
بار

�لعو�مل �مل�ستخل�سة�لع

123456789101112

430.3590.4560.3470.323

20.3000.3670.324

90.4110.3040.5400.366

60.3780.528

110.3200.643

410.3910.3480.451

80.3450.3760.3450.396

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق، ت�سبع �لعبار�ت على عامل عام، ما عد� �لعبارتني 
6، 46، وهذ� يتفق مع نتائج ح�س���اب �لثبات، وبالتايل يتم ��س���تبعاد �لعبارتني لي�س���بح 

�ملقيا�س، مكونا من )44( عبارة، تنتمي لبعد و�حد.

الت�ساق الداخلي للمقيا�س:
ق���ام �لباحثان بح�س���اب معام���ل �لرتباط بني درجة كل عب���ارة و�لدرجة �لكلية 

للمقيا�س، بعد حذف �لعبارتني 6، 46 ، وكانت �لنتائج كما باجلدول �لتايل:



املجلد الرابع - العدد )16(ج1 يوليو 2016 جملة الرتبية اخلا�صة

 37 

جدول )7( 
معامالت ارتباط العبارات مع الدرجة الكلية

معامل �لعبارة
معامل �لعبارة�لرتباط*

معامل �لعبارة�لرتباط
معامل �لعبارة�لرتباط

�لرتباط
10.525120.569230.593340.565
20.317130.605240.509350.568
30.547140.626250.671360.702
40.537150.697260.612370.539
50.569160.670270.511380.576
60.507170.628280.453390.610
70.372180.608290.621400.392
80.425190.587300.550410.463
90.393200.544310.508420.377

100.348210.485320.539430.521
110.551220.506330.684440.408

** د�ل عند 0.01

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن جمي���ع �لعب���ار�ت ترتب���ط بالدرج���ة �لكلي���ة 
للمقيا�س مب�ستوى دللة 0،01، وهذ� يدل على �أن تلك �لعبار�ت تقي�س ما يهدف �إليه 

�ملقيا�س.

و�لعبارت���ني �لت���ي مت حذفهم���ا بن���اء عل���ى �لثب���ات و�ل�س���دق �لعامل���ي، ف���كان 
�رتباطهما على �لنحو �لتايل:

�لعب���ارة )6( �رتبطت بالدرجة �لكلي���ة للمقيا�س مبعامل �رتباط قيمته 0،039 
وه���و غ���ري د�ل، بينم���ا كان معام���ل �لرتب���اط للعب���ارة )46( = 0.195 وه���و د�ل عن���د 
م�س���توى 0.01، ويالح���ظ �أن قيمته �أقل بكثري من قيم معام���الت �لرتباط �لأخرى، 

رغم دللته.

مما �سبق �طماأن �لباحث �إىل منا�سبة �ملقيا�س لعينة �لبحث
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النتائج: 
مت تطبي���ق �لأد�ة عل���ى �لعينة �لنهائية، وبعد جمع �لبيانات وحتليل �لفرو�س، 
مت ��س���تخد�م �لأ�س���اليب �لإح�سائية �ملنا�سبة لختبار �س���حة �لفرو�س، وكانت �لنتائج 

على �لنحو �لتايل:

اأول: نتائج اختبار �سحة الفر�س الأول، و�لذي ين�س على:«�لتنمر �ملدر�سي لدى 
طالب �لتعليم �لعام، ظاهرة �أحادية �لبعد«.

ولختب���ار �س���حة ه���ذ� �لفر����س، مت ��س���تخد�م �لتحلي���ل �لعاملي �ل�ستك�س���ايف، 
بطريقة �ملكونات �لأ�سا�سية، وكانت �لنتائج كما يلي:

جدول ) 8( 
نتائج اختبارات منا�سبة البيانات للتحليل العاملي

0.881�ختبار كايزر-ماير-�أولكن ملالءمة �لعينة

�ختبار بارتلت للكروية

4393.55مربع كا

946درجات �حلرية

0.000م�ستوى �لدللة

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن �ختبار كايزر ماير �أولك���ن كانت قيمته 0،881، 
وه���ي تعني منا�س���بة �لعينة ب�س���ورة جيدة للتحلي���ل �لعاملي، كما ت�س���ري دللة �ختبار 
بارتل���ت �إىل وج���ود �رتباط���ات ب���ني �ملتغ���ري�ت مم���ا ي�س���ري �إىل �إمكانية �حل�س���ول على 
عو�م���ل م�ستخل�س���ة م���ن �لتحلي���ل �لعامل���ي )م�س���فوفة �لرتباط���ات ب���ني �ملتغ���ري�ت 

تختلف عن م�سفوفة �لوحدة(.
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جدول ) 9 ( 
القيمة الذاتية والتباين املف�سر للعوامل امل�ستخل�سة

�لعو�مل
�لقيمة �لذ�تية للعو�مل �مل�ستخل�سة�لقيمة �لذ�تية جلميع �لعو�مل

�لقيمة 
�لذ�تية

ن�سبة 
�لتباين

�لن�سبة 
�لتجميعية

�لقيمة 
�لذ�تية

ن�سبة 
�لتباين

�لن�سبة 
�لتجميعية

114.21132.29732.29714.21132.29732.297
23.0046.82739.1243.0046.82739.124
32.0914.75243.8762.0914.75243.876
41.7403.95547.8321.7403.95547.832
51.6143.66751.4991.6143.66751.499
61.3793.13554.6341.3793.13554.634
71.3132.98457.6181.3132.98457.618
81.1962.71860.3361.1962.71860.336
91.0902.47762.8131.0902.47762.813

101.0482.38265.1951.0482.38265.195
111.0102.29667.4921.0102.29667.492

مالحظ���ة: مت ح���ذف �لعو�مل �لتي تقل قيمتها �لذ�تية عن �لو�حد �ل�س���حيح 
�لتن�سيق. لغر�س  �جلدول-  –من 

يت�سح من �جلدول �ل�سابق وجود )11( عامل ف�سرت 67،49% من �لتباين �لكلي.
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جدول )10( 
م�سفوفة العوامل

�ت
ري

ملتغ
�لعو�مل�

1234567891011

430.7580.303-

370.7310.379-

360.7050.306-

180.7010.302-

160.701

170.6800.307-

130.673

120.6620.316

280.6410.362-

140.632

190.6210.325
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�ت
ري

ملتغ
�لعو�مل�

1234567891011

300.6190.316-

40.6190.311-

320.6190.477-

380.6150.377

290.589

200.5890.474-

230.5940.390-

330.5920.440-

50.5910.310

310.5820.434

260.5820.388

150.5770.366-
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�ت
ري

ملتغ
�لعو�مل�

1234567891011

70.5560.336-0.301

400.5530.3260.417-

390.5430.377-

240.538

210.5330.308

100.5040.400-

30.5040.3810.328

350.5020.427

270.5010.488

10.4990.371-

80.4980.4170.361

420.4940.4060.432



املجلد الرابع - العدد )16(ج1 يوليو 2016 جملة الرتبية اخلا�صة

 43 

�ت
ري

ملتغ
�لعو�مل�

1234567891011

250.4360.411

440.4330.389

430.4280.308-

410.4180.307-0.337-

450.3290.566

220.4860.511-

90.3870.414-0.336

20.3850.437

110.3890.410

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق وجود عامل عام ت�س���بعت عليه جميع �لعو�مل، 
وق���د ف�س���ر هذ� �لعامل ما قيمته 32،29% من �لتباي���ن �لكلي، وقد �أكتفي بهذ� �حلل 
�لعامل���ي، و�لذي ي�س���ري �إىل �أن ظاهرة �لتنمر �ملدر�س���ي ظاه���رة �أحادية �لبعد، وهذ� 

يثبت �سحة �لفر�س �ل�سفري، ويرف�س �سحة �لفر�س �لبديل.

ومل يج���د �لباحث���ان –يف ح���دود علمهم���ا- �أي در��س���ة تناول���ت �لبن���اء �لعامل���ي 
لظاه���رة �لتنم���ر، وظه���ور عامل و�حد يوؤكد �س���حة فكرة �لتكامل ب���ني وجهات �لنظر 
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حول �لتنمر و��س���تخال�س مفهوم و�حد، وت�س���ري جميع �لعبار�ت، و�لتي ت�س���بعت على 
�لعامل �لعام، �إىل �أن ظاهرة �لتنمر، هي ظاهرة تعك�س �لو�قع �لذي ن�ساأ فيه �لطفل، 
و��س���تخدم جمموع���ة من ميكانيزم���ات �لدف���اع، �أو �حليل �لدفاعية �لت���ي تربر �أمامه 
�نته���اج ه���ذ� �ل�س���لوك، ومبعن���ى �آخ���ر �أن �ملتنمر هو �أ�س���ري �س���لوك خارج عن �س���يطرته 
يعك�س حياة م�سطربة، يحاول �أن يعيد تو�زنها بال�سكل �لذي ير�ه هو، ويقدم مربر�ت 

لنف�سه و�لآخرون لعلها توؤكد تقديره لذ�ته وجلب �حرت�م وحب �لآخرون.

ثاني�ا: نتائ�ج اختبار �س�حة الفر�س الثاين، و�لذي ين�س على:« ن�س���بة �نت�س���ار �لتنمر 
بني طالب �لتعليم �لعام تقل عن 25%. ولختبار �سحة هذ� �لفر�س، مت ح�ساب نقطة 

قطع لتحديد �لدرجة �لتي يتم �حت�ساب �لتنمر بناء عليها:
�ملدى = �أعلى ��ستجابة – �أقل ��ستجابة على �لعبارة = 1-5=4

طول �لفئة = �ملدى/ عدد �لفئات = 4/ 5=0،8

جدول )11(
 حدود فئات �ل�ستجابة على مقيا�س �لتنمر

بدرجة �سعيفة 
بدرجة كبرية بدرجة كبريةبدرجة متو�سطةبدرجة �سعيفةجد�

جد�
1،8-12،6-1،83،4-2،64،2-3،45-4،2

ومت �ختي���ار )2،6( لتك���ون نقطة �لقطع لو�س���ف �لطال���ب بالتنمر، ومت ترميز 
م���ن يح�س���ل على متو�س���ط 2،6 فاأكرث بالرم���ز )1( وما عد�ه بالرمز )2( ومت ح�س���اب 

ن�سبة �ملتنمرين بالن�سبة للعدد �لكلي للطالب، وكانت �لنتائج كما يلي:

جدول )12( 
ن�سب �ملتنمرين يف مر�حل �لتعليم �لعام

�لن�سبة�ملتنمرين�لعدد �لكلي�ملرحلة
10،5%768�لبتد�ئية
23،5%9823�ملتو�سطة
11،2%19720�لثانوية
14،4%35351�ملجموع
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و�ل�سكل �لبياين �لتايل، يو�سح تلك �لن�سبة و�ختالفها

�سكل )1( ن�سب �لتنمر يف �سوء �ملرحلة �لدر��سية

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق و�لر�س���م �لبي���اين، �أن �أعل���ى ن�س���بة للمتنمري���ن 
موج���ودة باملرحل���ة �ملتو�س���طة )23،5%( وتتق���ارب ب���ني �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة و�ملرحل���ة 
�لثانوية )10،5، 11،2%( على �لرتتيب، و�أن متو�س���ط تلك �لن�س���ب قد بلغ 14،4% وهو 

�أقل من 25% وهذ� يعني قبول �لفر�س �ل�سفري ورف�س �لفر�س �لبديل.

وق���د �قرتب���ت نتائ���ج �لبح���ث �حل���ايل م���ن نتائ���ج بع����س �لدر��س���ات �ل�س���ابقة، 
فدر��س���ة �أ�س���بينوز� Espinoza, (2006) وج���دت ن�س���بة �س���حايا �لتنم���ر باملرحل���ة 
�لثانوي���ة 6%، ومل ت�س���ر �إىل ن�س���بة �ملتنمري���ن. ودر��س���ة �حلربي )2011( تو�س���لت �إىل 
ن�سبة �نت�سار للتنمر بلغت 15،2% باملرحلة �لثانوية. بينما وجد تفاوت كبري مع نتائج 
  Hemphill, et al. (2012) بع����س �لدر��س���ات �لأخ���رى، فنج���د همفي���ل و�آخ���رون
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قد تو�س���لو� �إىل ن�س���بة �نت�س���ار للتنمر يف �ل�س���فوف من 9-11 بلغت 72% للبنني، %65 
للبنات. وتو�سل بوند و�آخرون Bond, et al. (2007) �إىل ن�سبتني للتنمر باملرحلة 
 Cooper and لثانوية )57%، 61%( مبقيا�س���ني خمتلفني. ور�أي كوبر ونيكري�س���ون�
Nickerson (2013) وجود ن�س���بة 90،3% من �لو�لدين �س���اركو�، �أو لحظو� ظاهرة 

�لتنمر. 

Eisenberg & Aalsma (2005) �أن �لتنم���ر  �أي�س���نربج و�أل�س���ما  ويق���ول 
ي���زد�د خ���الل �ملرحلة �لبتد�ئية وي�س���ل لقمته خالل �ملرحلة �ملتو�س���طة ثم ينخف�س 
 (Olweus, 1991; Smith, تدريجًيا خالل �ملرحلة �لثانوية، و�تفق معهما كل من

.Schneider, Smith & Ananiadou, 2004)

وق���د ورد يف �لإطار �لنظري ن�س���بة �لتنمر تق���رتب من 23%، وهى تقريبا نف�س 
�لن�سبة �لتي تو�سل �إليها �لباحثان �حلاليان بالن�سبة للمرحلة �ملتو�سطة. وهذ� ي�سري 
�إىل �أن �لظاه���رة موج���ودة، و�ختالف �لن�س���ب قد يرجع �إىل �لفك���رة �لتي قامت عليها 
عملي���ة قيا����س �لتنمر، فغالبي���ة �لأدو�ت بنيت على توجهات خمتلف���ة، ويف هذ� �لبحث 
ح���اول �لباحث���ان تكام���ل وجه���ات �لنظ���ر، مع حتدي���د وجهة نظر خا�س���ة يف بن���اء �أد�ة 

�لقيا�س.

ثالث�ا: نتائ�ج اختبار �س�حة الفر�س الثال�ث، و�لذي ين����س على: “ ل توج���د مربر�ت 
حم���ددة ل���دى �لط���الب �ملتنمري���ن ملمار�س���ة ظاه���رة �لتنم���ر”، ولختب���ار �س���حة هذ� 
�لفر�س، مت ��س���تخد�م �ختبار “ت” لعينة و�حدة بنقطة قطع )3،4( وهي �لتي متثل 
بد�ي���ة �لفئ���ة “كبرية جد�”، على ��س���تجابات �ملتنمرين فقط، وذلك ل�س���مان و�س���وح 

�ملربر �لكامن ور�ء عملية �لتنمر، وكانت �لنتائج كما يلي:
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جدول )13( 
نتائج اختبار “ت” للفروق بني ا�ستجابات العينة على عبارات مقيا�س التنمر ونقطة القطع

�لنحر�ف �ملتو�سط�لعبار�تم
م�ستوى ت�ملعياري

�لرتتيب�لدللة

�أح�س بوجود طاقة د�خلي تدفعني 1
0.48317-3.251.4680.706لإيذ�ء �لآخرون

0.00237-2.651.6233.314�أح�س �أنني يف عزلة2

�أعتدي على �لآخرون لالنتقام لإ�ساءة 3
3.451.4740.2470.8066معاملتي

�أمار�س �لعدو�ن لأرغم �لآخرون على 4
0.21621-3.141.4971.253حبي و�حرت�مي

�أرغب يف حتقيق قوة و�سيطرة على 5
3.731.391.680.13�لآخرون

0.00334-2.671.713.07�أميل د�ئما للتناف�س مع �لآخرون6

�أعتدى على �لآخرون لأنني حمبط 7
2.711.513.270.00233من عدم حتقيق �أهد�يف

�لكثري من �لنا�س ي�سجعوين على 8
2.291.45.620.00043�إيذ�ء �لآخرون

2.3111.495.210.00042كنت �أتعر�س لالإيذ�ء من �أفر�د �أ�سرتي9

�لأطفال يف �حلي و�ملدر�سة كانو� 10
3.471.520.330.745ي�سربونني و�أنا �سغري

2.671.423.680.00135�أرى �ملعلمني ي�سربون �لطالب ب�سدة11

�أتلقى �ملدح من �لأ�سرة، عندما كنت 12
3.311.520.410.6913�أعتدي على �أحد

�أح�س بارتفاع تقديري لذ�تي عندما 13
3.121.571.280.2123�أمتكن من �إيذ�ء �لآخرون

14
كنت �أ�سعر بال�سعادة عندما �أرى 
�سخ�س يعتدي على �لآخرون 

ويهزمهم
3.061.581.540.12924

�أنا �أقلد و�لدي عندما كان ي�سربني، 15
3.331.410.340.73710�أو ي�سرب �إخوتي

3.21.510.960.3419�أنا �أقلد �أخي يف �سربه لزمالئه16
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�لنحر�ف �ملتو�سط�لعبار�تم
م�ستوى ت�ملعياري

�لرتتيب�لدللة

روؤيتي لنجاح �لآخرون يف �لإيذ�ء 17
3.061.491.640.10825�سجعني على نف�س �ل�سلوك

�إيذ�ء �لآخرون و�سيلة مهمة حلل 18
3.271.390.650.52115�مل�سكالت

ما �أقوم به من �سرب لزمالئي هو حق 19
2.291.535.170.00044م�سروع يل

3.291.460.520.60714�أعاين من معاملة �سلبية من �أ�سرتي20
2.571.593.730.00038�أح�س �أن زمالئي يخافون مني21

توجد درجة كبرية من �لتنافر د�خل 22
2.531.494.180.00039�أ�سرتي

3.371.460.140.8939�لكبري و�ل�سغري يف �لأ�سرة ي�سربونني23
3.821.342.260.0282�لتخويف و�سيلة هامة حلل �أي م�سكلة24

25
�سجعني و�لدى على �أن تكون لدى 
�لهيمنة و�ل�سيطرة بعك�س �أخو�تي 

�لبنات
3.861.222.720.0091

�أف�سل د�ئما �أن تكون يل �لقوة 26
3.551.270.840.4064و�لهيمنة على كل من حويل

�أ�سعر باأنني �أ�سد ينتظر �لفري�سة 27
2.731.513.190.00232لينق�س عليها

�أ�سعر بال�سيق �إذ� �نتهى �ليوم دون �أن 28
3.391.30.040.9668�أعتدى على �أحد ولو مبجرد ��ستهز�ء

عندما �أخرج من �لبيت �أ�ستعد ملو�جهة 29
3.061.431.70.09626زمالئي �أكرث مما �أ�ستعد لدرو�سي

�إذ� مل �أجد من �أذيه بيدى، �أو ل�ساين، 30
3.061.541.580.12027�أوجه نظر�تي �لقوية نحو من �أقابله

�أ�سعر يف �لطريق �أن لدى د�فع �سديد 31
2.751.515.10.00331لالنتقام ممن �أقابلهم

�أعتدي د�ئما على من �أرى �أنه �أ�سعف 32
2.861.632.360.02230مني

�أ�ستهزئ من �لآخرون لأنهم �أقل 33
2.981.541.940.05828و�أ�سعف مني
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�لنحر�ف �ملتو�سط�لعبار�تم
م�ستوى ت�ملعياري

�لرتتيب�لدللة

�أكرث من �ل�سائعات لتحقيق ن�سر على 34
3.331.350.350.72611زمالئي

�أقوم مبجادلة زمالئي ول �أر�سي �إل 35
2.941.532.140.03729با�ست�سالمهم لر�أيي

عندما �أريد �أذية �سخ�س �أطلق عليه 36
3.161.381.260.21320جمموعة من �لأكاذيب

�إذ� قابلت من هو �أ�سعف مني �أقوم 37
3.141.31.450.15422بالتحديق فيه بنظري لأخيفه

�أكرث من �لقهقهة عندما �أريد �أن 38
3.331.40.340.73412يح�س من �أمامي �أين �أ�سخر منه

�أحب �أن �أحفظ جمموعة من �لألقاب 39
2.671.513.480.00136�ل�سيئة لأتنابز بها عند �ل�سرورة

��ستعر�س قوتي �لع�سلية و�جل�سمية 40
2.451.364.980.00041لإخافة �لآخرون مني

�أ�سعر �أنني �سحية لإيذ�ء �سابق من 41
3.241.540.760.45018�لآخرون

42
�أ�سعر �أنه يتوجب على �لنتقام من 

�لآخرون ب�سبب �لظلم �لذي تعر�ست 
له يف حياتي

2.531.643.790.00040

�أ�سعر �أن �أ�سرتي �سعيفة �أمام �إيذ�ء 43
3.411.560.050.9577�لآخرون لنا

�أمار�س �لعنف مع �لآخرون لتحقيق 44
3.271.460.620.54116�لأمن لنف�سي و�أ�سرتي

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن هناك عدد من �لعبار�ت �لتي حتمل مربر�، �أو 
�سببا للتنمر، قد بلغت نقطة �لقطع، �أو وقعت يف حدودها، وهذ� يعني رف�س �لفر�س 

�ل�سفري وقبول �لفر�س �لبديل، ومت ترتيب تلك �لعبار�ت على �لنحو �لتايل:
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جدول )14 ( 
قائمة مربرات التنمر لدى عينة البحث ح�سب ترتيبها

�لعبار�ت )�ملربر�ت(م
�سجعني و�لدى على �أن تكون لدى �لهيمنة و�ل�سيطرة بعك�س �أخو�تي �لبنات1
�لتخويف و�سيلة هامة حلل �أي م�سكلة2
�أرغب يف حتقيق قوة و�سيطرة على �لآخرون3
�أف�سل د�ئما �أن تكون يل �لقوة و�لهيمنة على كل من حويل4
�لأطفال يف �حلي و�ملدر�سة كانو� ي�سربونني و�أنا �سغري5
�أعتدي على �لآخرون لالنتقام لإ�ساءة معاملتي6
�أ�سعر �أن �أ�سرتي �سعيفة �أمام �إيذ�ء �لآخرون لنا7
�أ�سعر بال�سيق �إذ� �نتهى �ليوم دون �أن �أعتدى على �أحد ولو مبجرد ��ستهز�ء8
�لكبري و�ل�سغري يف �لأ�سرة ي�سربونني9

�أنا �أقلد و�لدي عندما كان ي�سربني، �أو ي�سرب �إخوتي10
�أكرث من �ل�سائعات لتحقيق ن�سر على زمالئي11
�أكرث من �لقهقهة عندما �أريد �أن يح�س من �أمامي �أين �أ�سخر منه12
�أتلقى �ملدح من �لأ�سرة، عندما كنت �أعتدي على �أحد13
�أعاين من معاملة �سلبية من �أ�سرتي14
�إيذ�ء �لآخرون و�سيلة مهمة حلل �مل�سكالت15
�أمار�س �لعنف مع �لآخرون لتحقيق �لأمن لنف�سي و�أ�سرتي16
�أح�س بوجود طاقة د�خلي تدفعني لإيذ�ء �لآخرون17
�أ�سعر �أنني �سحية لإيذ�ء �سابق من �لآخرون18
�أنا �أقلد �أخي يف �سربه لزمالئه19
عندما �أريد �أذية �سخ�س �أطلق عليه جمموعة من �لأكاذيب20
�أمار�س �لعدو�ن لأرغم �لآخرون على حبي و�حرت�مي21
�إذ� قابلت من هو �أ�سعف مني �أقوم بالتحديق فيه بنظري لأخيفه22
�أح�س بارتفاع تقديري لذ�تي عندما �أمتكن من �إيذ�ء �لآخرون23



املجلد الرابع - العدد )16(ج1 يوليو 2016 جملة الرتبية اخلا�صة

 51 

�لعبار�ت )�ملربر�ت(م
كنت �أ�سعر بال�سعادة عندما �أرى �سخ�س يعتدي على �لآخرون ويهزمهم24
روؤيتي لنجاح �لآخرون يف �لإيذ�ء �سجعني على نف�س �ل�سلوك25
عندما �أخرج من �لبيت �أ�ستعد ملو�جهة زمالئي �أكرث مما �أ�ستعد لدرو�سي26
�إذ� مل �أجد من �أذيه بيدي، �أو ل�ساين، �أوجه نظر�تي �لقوية نحو من �أقابله27
�أ�ستهزئ من �لآخرون لأنهم �أقل و�أ�سعف مني28

يت�سح من �جلدول �ل�سابق، وجود )28( مربًر� قد بلغ حد �لكفاية، �أي مربر�ت 
قوي���ة م���ن وجهة نظر ��س���تجابات �لط���الب، وكان عل���ى ر�أ�س هذه �ملربر�ت:« �س���جعني 
و�ل���دى عل���ى �أن تك���ون لدى �لهيمنة و�ل�س���يطرة بعك����س �أخو�تي �لبن���ات« وهذ� يعك�س 
�لنظ���رة �لجتماعي���ة لتف�س���ري �لتنم���ر، ودور �لأ�س���رة يف ذلك، ف���اإذ� كان �أكرث �لطالب 
�أعط���و� ه���ذ� �مل���ربر �أعلى ��س���تجابة، فهذ� يوؤك���د �أن �لع���اد�ت و�لتقاليد �ل�س���يئة، و�لتي 
لالأ�س���ف، ماز�ل���ت منت�س���رة ب���ني �لكث���ري من �لأ�س���ر و�لعائالت، ت���وؤدي دور يف تر�س���يخ 
�سلوك �لتنمر لدى �لأولد �لذكور. وحتى عاد�ت تف�سيل �ملو�ليد �لذكور على �لإناث، 
و�لإف�س���اح عن���ه �أمام �لأبن���اء يجعل �لولد يتخذ ذلك مربر� لإثب���ات رجولته وهيمنته 

و�أنه فعال ي�ستحق �لثقة ليكون �أقوى من �إخوته �لبنات وله حق �ل�سيطرة عليهن.

رابعا: نتائج اختبار �سحة الفر�س الرابع، و�لذي ين�س على:«ل تختلف درجة �لطالب 
على مقيا�س �لتنمر يف �سوء بع�س �ملتغري�ت)�ملرحلة �لدر��سية، �ملعدل �لدر��سي، عدد 
�لأ�سدقاء يف مثل �سنه، عدد �لأ�سدقاء �أكرب من �سنه، عدد �لأ�سدقاء �أ�سغر من �سنه، 

مكان �ل�سد�قة(«. 

ولختب���ار �س���حة ه���ذ� �لفر�س ��س���تخدم �لباح���ث �ختبار كرو�س���كال – و�لي�س 
Kruskal-Wallis، نظر� ل�سغر حجم �ملجموعات �لفرعية، وكانت �لنتائج كما يلي:
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جدول )15( 
نتائج اختبار كرو�سكال-والي�س للفروق يف درجة التنمر يف �سوء بع�س املتغريات

متو�سط �لعددم�ستوى �ملتغري�ملتغري�ت
�لدللةمربع كا�لرتب

�ملرحلة
820.88�بتد�ئية

3.580.167 2323.65متو�سطة
2030.75ثانوية

�ملعدل �لدر��سي

325.17باق

4.370.358
1017.95مقبول
1426.75جيد

1327.27جيد جد�
1131.09ممتاز

عدد �لأ�سدقاء يف 
مثل �سنه

1428.61خم�سة
2.830.243 10-51119.41

2627.38�أكرث من 10

عدد �لأ�سدقاء �أكرب 
منه

2926.64خم�سة
0.130.935 10-5825.56

1424.93�أكرث من 10

عدد �لأ�سدقاء 
�أ�سغر منه

3024.67خم�سة
0.590.745 10-51027.85

1127.95�أكرث من 10

مكان �لأ�سدقاء

1724.35نف�س �ملدر�سة

0.730.694 2025.45من �حلي
خارج �حلي 

1428.79و�ملدر�سة

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن درجة �لطالب �ملتنمر، على مقيا�س �لتنمر، ل 
تتاأثر ببع�س �ملتغري�ت )�ملرحلة �لدر��س���ية، �ملعدل �لدر��س���ي، عدد �لأ�س���دقاء يف مثل 
�ل�سن، عدد �لأ�سدقاء �أكرب منه، عدد �لأ�سدقاء �أ�سغر منه، مكان تو�جد �لأ�سدقاء(. 
وه���ذ� يوؤك���د �أن �لتنمر ظاه���رة ترتبط بجانب ور�ثي مدعوم ببيئة منا�س���بة، فحماية 
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�ل���ذ�ت �إذ� مل تتخ���ذ �لطري���ق �ملنا�س���ب و�لو�س���ائل �ملقبول���ة �جتماعي���ا، وذلك يف �س���وء 
وجود موؤثر�ت ما، ف�س���وف تت�س���م باأ�س���كال خمتلفة من �س���وء �لتو�فق، يوؤدي بالنهاية 

بالفرد �إىل مظهر من �ملظاهر �ل�سلبية لل�سلوك ومنها �لتنمر.

ملخ�ص النتائج:
(11 ظاهرة �لتنمر ظاهرة �أحادية �لبعد.1
(21 توجد مربر�ت لظاهرة �لتنمر، يقتنع بها �ملتنمر.1
(31 �أعلى ن�سبة �نت�سار للتنمر باملرحلة �ملتو�سطة، ولكن لي�س باأعلى درجة.1
(41 ل توجد فروق يف درجة �لتنمر ترجع �إىل بع�س �ملتغري�ت )�ملرحلة �لدر��سية، 1

�ملعدل �لدر��سي، عدد �لأ�سدقاء يف مثل �ل�سن، عدد �لأ�سدقاء �أكرب منه، عدد 
�لأ�سدقاء �أ�سغر منه، مكان تو�جد �لأ�سدقاء(.

التو�سيات:
من خالل �لنتائج �لتي تو�سل �إليها �لباحثان، ميكن �لتو�سية مبا يلي:

(11 �لبحث عن و�سائل فعالة يف �لق�ساء على �لعاد�ت �ل�سيئة �ملوروثة، مثل تف�سيل 1
�لذكور على �لإن�سان، وع�سر �لفتو�ت.

(21 �س���رورة تدريب �ملعلمني عل���ى مو�جهة حالت �لتنمر با�س���رت�تيجيات ترتبط 1
باملناهج �لدر��سية، �أو �سيا�سات �لتعليم.

(31 ��س���تخد�م و�س���ائل �لإع���الم �ملختلف���ة يف توعية �ل�س���باب �ملقدمني عل���ى �لزو�ج، 1
و�لآباء و�لأمهات، بطرق �لتن�سئة �لجتماعية �ل�سليمة.

(41 تقدمي مناذج حلالت �لتنمر و�أ�سر�رها وم�ساوئها يف و�سائل �لإعالم �ملختلفة 1
كعامل مثري للبحث عن طرق علمية قائمة على �لدليل ملو�جهة تلك �لظاهرة.

((1 ت�س���مني ظاه���رة �لتنمر وكيفية مو�جهته���ا – من وجهة نظر �لدين- يف كتب 1
�لرتبية �لدينية باملد�ر�س.

((1 �لرتكيز على �ملرحلة �ملتو�سطة يف مو�جهة تلك �لظاهرة، حيث �أثبتت غالبية 1
�لدر��سات �أنا حتظى باأعلى ن�سبة للتنمر.
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البحوث والدرا�سات امل�ستقبلية:
(11 �هتمت هذه �لدر��س���ة بدر��س���ة ظاه���رة �لتنمر بني �لذكور فقط و�س���يكون من 1

�ملنا�سب در��سة هذه �لظاهرة بني �لإناث ملعرفة �لبناء �لعاملي لها وما �إذ� كان 
هناك فروق بني �لذكور و�لإناث

(21 �هتمت هذه �لدر��س���ة بظاهرة �لتنمر �ملدر�س���ي، �أو �لتقليدي �إل �أن �لتوجهات 1
ا مع �لتو�سع  �حلديثة بد�أت بالهتمام مبا ي�سمى �لتنمر �لإلكرتوين وخ�سو�سً
�لكب���ري و�ملت�س���ارع يف ��س���تخد�م �لتكنولوجي���ا، ومع �لغياب �س���به �لتام لدر��س���ة 
�لتنم���ر �لإلكرتوين �س���و�ء يف �لوطن �لعربي ب�س���كل ع���ام، �أو يف �ململكة �لعربية 
�ل�سعودية ب�سكل خا�س، فاإنه �سيكون من �ملفيد جًد� در��سة مدى �نت�سار �لتنمر 
�لإلكرتوين ومقارنته بالتنمر �لتقليدي ومعرفة �أيهما ي�سكل �لتهديد �لأكرب 

للنمو �لنف�سي و�لجتماعي لطالب �ملد�ر�س.
(31 تناولت هذه �لدر��س���ة �لبناء �لعاملي لظاهرة �لتنمر يف مد�ر�س �لتعليم �لعام 1

مبدينة �أبها ون�س���بة �نت�س���ارها �إل �أنها مل تتطرق لوجهة نظر �ملعلمني حيالها 
و�لطرق �لتي ميكن �إتباعها للتقليل من �آثارها �ل�سلبية.

(41 �سيكون من �ملفيد �إجر�ء در��سات م�سابهه يف �ملحافظات �لبعيدة عن مدينة �أبها 1
حيث تتميز باأمناط خمتلفة من �ل�س���لوك نتيجة قوة �لنتماء ملفهوم �لقبيلة 
وزيادة ن�س���بة �لتع�س���ب �لقبلي و�س���يطرة �لعاد�ت �ملوروثة على �س���لوك �ل�سباب 

وما ينتج عن ذلك وجود �أمناط من �لتنمر قد ل توجد يف �ملدن �لكبرية.
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امللخ�ص:
ه���دف �لبح���ث �إىل فح����س تاأث���ري م���كان �لإقام���ة و�مل�س���ار �لدر��س���ي و�لتفاعل 
بينهم���ا عل���ى �ملرون���ة �لنف�س���ية ل���دى ط���الب �لرتبية �خلا�س���ة، وفح�س �لف���روق بني 
مرتفعي ومنخف�سي �ملرونة �لنف�سية يف كل من �لع�سابية و�ل�سفقة بالذ�ت و�لأ�ساليب 
�لوجد�ني���ة، و�لتحق���ق م���ن وج���ود عالق���ات �رتباطي���ة بني �ملرون���ة �لنف�س���ية وكل من 
�لع�س���ابية و�ل�س���فقة بال���ذ�ت و�لأ�س���اليب �لوجد�ني���ة، وحتدي���د م���دى �إ�س���هام درجات 
�لع�س���ابية و�ل�س���فقة بالذ�ت و�لأ�ساليب �لوجد�نية يف تف�س���ري درجات طالب �لرتبية 
�خلا�س���ة يف �أبعاد �ملرونة �لنف�س���ية. وتكونت �لعينة �لأ�سا�س���ية من )298( طالًبا بق�سم 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة بكلية �لرتبية -جامعة �لطائف، م�س���ار)�لربنامج �لعام، �س���عوبات 
�لتعل���م، �لإعاق���ة �لفكري���ة(، وتكونت �لعينة �لتجريبية و�ل�س���ابطة م���ن )20( طالًبا. 
وقام �لباحث بتطبيق �لختبار�ت �لتالية: مقيا�س �ملرونة �لنف�سية �إعد�د: )�لباحث(، 
ومقيا�س �لع�س���ابية �إعد�د: )�لباحث(، ومقيا�س �ل�س���فقة بالذ�ت و��ستبيان �لأ�ساليب 
�لوجد�ني���ة. و�أ�س���فرت نتائ���ج �لبح���ث ع���ن �لت���ايل: ع���دم وجود ف���روق د�ل���ة يف �ملرونة 
�لنف�سية تعزى �إىل مكان �لإقامة و�مل�سار �لدر��سي و�لتفاعل بينهما، وجود فروق د�لة 
�إح�س���ائًيا بني مرتفعي ومنخف�س���ي �ملرونة �لنف�س���ية يف كل من �لع�س���ابية و�ل�س���فقة 
بالذ�ت و�أبعاد �لأ�س���اليب �لوجد�نية، وجود �رتباطات �س���البة د�لة �إح�س���ائًيا بني �أبعاد 
�لع�س���ابية و�أبع���اد �ملرون���ة �لنف�س���ية با�س���تثناء ُبع���د �لندفاعي���ة مع �لتكي���ف، وتباينت 
�لرتباطات بني �أبعاد �ل�س���فقة بالذ�ت و�ملرونة �لنف�س���ية، وبني �لأ�س���اليب �لوجد�نية 
و�ملرونة �لنف�سية، و�رتباط �سالب د�ل �إح�سائًيا بني �لدرجة �لكلية للمرونة �لنف�سية 
و�لع�س���ابية، و�رتب���اط موج���ب د�ل �إح�س���ائًيا ب���ني �ملرونة �لنف�س���ية وكل من �ل�س���فقة 
بال���ذ�ت و�أبع���اد �لأ�س���اليب �لوجد�نية، وي�س���هم �لتو�فق، �ل�س���عور بال���ذ�ت، �حلكم على 
�لذ�ت، �لكتئاب، �ليقظة �لذهنية بن�سب د�لة �إح�سائًيا يف ُبعد د�فعية �لجناز، وي�سهم 
�لتو�فق، �ل�س���عور بالذ�ت، �لكتئاب بن�س���ب د�لة �إح�سائًيا يف ُبعد �مل�ساندة �لجتماعية، 
وي�س���هم �لتو�ف���ق، �لكتئاب، �حلك���م على �لذ�ت بن�س���ب د�لة �إح�س���ائًيا يف ُبعد �لتكيف، 
ي�س���هم �ل�س���عور بالذ�ت، �لتو�فق، �لكتئاب بن�سب د�لة �إح�سائًيا يف ُبعد �لبنية �لقيمية 
و�لدينية، �س���اهم �لربنامج �ملعريف �ل�سلوكي يف خف�س م�ستوى �لع�سابية لدى طالب 
�ملجموعة �لتجريبية، و��ستمر�ر هذه �لفاعلية خالل فرتة �ملتابعة )بعد �سهر ون�سف 

�ل�سهر من �نتهاء �لربنامج(.
الكلمات املفتاحية: �ملرونة �لنف�سية، �لع�سابية، �ل�سفقة بالذ�ت، �لأ�ساليب �لوجد�نية، 

طالب ق�سم �لرتبية �خلا�سة
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Psychological Resilience, Neuroticism, Self-Compassion 
and Affective Styles for Students of Special Education 

“Relations and Intervention”

Dr. El-Sayed Kamel El-Sherbiny Mansour Department
 of Mental Health,College of Education 

Suez Canal University

The research aims at examine the effect of the interaction of 
the place of residence and the path on the Psychological resilience 
with special education students, and examine the differences 
between high and low Psychological in each of the neuroticism, 
self-compassion and affective styles,and verify the existence of 
correlation relationships between Psychological resilience and 
each of the neuroticism, self-compassion and affective styles and 
determine the extent of the contribution of scores neuroticism, 
self-compassion and affective styles in explaining scores of 
special education students in the dimensions of Psychological 
resilience, and verify the effectiveness of behavioral cognitive 
program in reducing the level of neuroticism among students of the 
Department of Special Education. The basic the sample consisted 
of (298) student at the department of special education, faculty 
of education, University of Taif, the path (the general program, 
learning disabilities, intellectual handicap), and consisted of the 
experimental sample and control sample from(20) student. The study 
included the following Instruments: Psychological resilience scale 
by (researcher), and neuroticism scale by (researcher), and the self-
compassion scale, and the affective styles scale. The study resulted 
in the following findings: There are not significant differences in 
Psychological resilience due to the place of residence and the path 
and the interaction between them, There are statistically significant 
differences between high and low Psychological resilience in each 
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of the neuroticism, self-compassion and affective styles dimensions, 
there are statistically significant negative correlation between 
neuroticism dimensions and Psychological resilience dimension, 
exception of dimension of impulsivity with adaption, and varied 
correlation between the dimensions of self compassion and 
Psychological resilience, between affective styles and Psychological 
resilience, a statistically significant negative correlation between the 
total score of Psychological resilience and each of the neuroticism, 
a statistically significant positive correlation between the total score 
of Psychological resilience and each of self compassion, dimensions 
of affective styles. Contribute Adjustment, Self-consciousness, Self-
Judgment, depression, Mindfulness rates are statistically significant 
in dimension of Achievement Motivation, Contribute Adjustment, 
Self-consciousness, depression rates are statistically significant in 
social support, Contribute Adjustment, depression,Self-Judgment 
rates are statistically significant in Adaptability, Contribute Self-
consciousness, Adjustment, depression rates are statistically 
significant in Religious & Value Structure, the effectiveness of the 
program CBT in reducing neuroticism disorder among students of the 
experimental group and the continuation of these results during the 
follow-up period (a month and a half after the end of the program).
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مقدمة:
يتعر����س ط���الب �جلامعة �إىل �لكثري م���ن �لتحديات �لتي تفر�س���ها متطلبات 
�حلي���اة �لأكادميي���ة و�لجتماعي���ة، ولذ� فاإنه من �ل�س���روري �أن يتمت���ع �لطالب بقدر 
و�ف���ر م���ن �ملرونة �لنف�س���ية متكنه م���ن �لتعامل �لإيجابي مع طبيعة ه���ذه �لتحديات، 
�لأكادمي���ي،  و�لإحب���اط  للف�س���ل  �لوجد�ني���ة  �لفع���ل  ردود  ملجابه���ة  وق���درة متو�زن���ة 
و�لنفت���اح و�لتحرك نح���و معاناة �ل���ذ�ت و�لآخرين، و�لقدرة عل���ى تنظيم �لنفعالت 

و�إد�رتها بطريقة منا�سبة.

و�أ�س���ار Seligman & Peterson(2003, 318) �إىل �أن���ه بع���د عقود طويلة 
من �لبحث يف �جلانب �ملعتم من �ل�س���لوك �لإن�س���اين، �أ�سبحت هناك �سرورة للرتكيز 
على �جلو�نب �لنف�س���ية من �ل�س���لوك من قبيل �ل�س���جاعة، وحتمل �مل�سوؤولية، و�لأمل، 

و�ملرونة �لنف�سية.

وترتبط �ملرونة �لنف�س���ية �إيجابًيا بالإح�س���ا�س بالتما�سك و�لغر�س من �حلياة 
 ،(Nygren, Alex, Jonse, Gustafson, Norberg& Lundman, 2005)
وه���ي منبئ���ة بالقدرة على تنظيم �ل���ذ�ت �لناجح يف �ل�س���تجابة لأد�ء �لذ�كرة �لعاملة 
و�لنتب���اه �لنتقائ���ي(Greenberg, 2006)، وترتب���ط �إيجابًي���ا بال�س���حة �لنف�س���ية 
 ،(Garcia & Calvo, 2012) و�س���لبًيا بالح���رت�ق �لنف�س���ي ،(Hartley, 2011)
 ،(Li &Nishikawa, 2012) وترتب���ط �إيجابًي���ا باملو�جه���ة �لفعالة م���ع �ل�س���غوط
 (Pends & ، وبج���ودة �حلي���اة   (Sagone & Caroli, 2013) وبطي���ب �حلي���اة 

.(Lower, 2014) وبال�سعادة ،Ruikar, 2013)

و�لكتئ���اب،  �لقل���ق،  تت�س���من:  �ل�س���طر�بات  م���ن  جمموع���ة  و�لع�س���ابية   
و�خلج���ل  باحل���رج  و�لإح�س���ا�س  لل�س���غوط،  و�لتعر����س  و�لغ�س���ب،  و�لندفاعي���ة، 
�ل�سخ�س���ية  �لعالق���ات  يف  و��س���طر�بات  �س���ر�عات،  بوج���ود  وتت�س���م  �لجتماع���ي، 

و�لجتماعية، وزيادة �حل�سا�سية و�لتهيج، وق�سور يف �لن�سج �لوجد�ين.

 (Kitamura,وترتب���ط �لع�س���ابية �س���لبًيا بانخفا����س �مل�س���اندة �لجتماعي���ة
 Watanabe, Takara, Hiyama, Yasumiya & Fujihara, 2002)
و�مل�س���تويات �ملرتفع���ة من �لقل���ق و�لكتئاب ترتب���ط بارتفاع خماط���ر �لتعر�س للخلل 
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�لوظيف���ي �ملع���ريف(Nutt, 2004)، وت���وؤدي �لع�س���ابية �إىل �لإ�س���ابة باأمر�����س �لقلب 
 (Suls & Bunde, �لأكادمي���ي  �لإجن���از  و�نخفا����س  �لبدني���ة،  وبال�س���طر�بات 
 2005 ; Dyrbye, Thomas & Shanafelt, 2006 ; Rosmalen,
(Neeleman,Gans&Jonge, 2007 وه���ي منب���ئ قوي بالعدو�ن بد�فع �لغ�س���ب 
(Wilkowski & Robinson, 2008)، وت���وؤدي يف كث���ري م���ن �لأحي���ان �إىل �لوفاة 
 ،(Terracciano, Lockenhoff, Zonderman, Ferrucci & Costa, 2008)
كما �أنها ترتبط مبعدلت مرتفعة من �لطالق، وب�س���عوبة �حل�س���ول على مهنة، كما 
 (Lahey, 2009 ; Roberts, Kuncel, Shiner, أنها منبئة �سلبًيا بجودة �حلياة�
(Caspi & Goldberg, 2007، وترتبط بزيادة �لتكاليف �ملادية �ملرتتبة على �لعالج 
(Cuijpers,Smit,Penninx deGraaf, TenHave& Beekman, 2010)

ُيع���د مفه���وم �ل�س���فقة بال���ذ�ت م���ن �ملفاهي���م �حلديث���ة ن�س���بًيا يف عل���م �لنف�س، 
ويو�س���ف عل���ى �أنه و�س���يلة �إيجابية يف توج���ه �لفرد نحو ذ�ته من حي���ث �لنتباه �إليها، 
و�لهتم���ام به���ا، و�لتعام���ل معها بلطف عن���د �لتعر�س ملعاناة �أليمة �أو لف�س���ل بدًل من 

توجيه �لنقد �لالذع لها.

وترتب���ط �ل�س���فقة بالذ�ت بزيادة �لوع���ي وتقبل �خلرب�ت �لوجد�ني���ة و�إد�رتها 
عل���ى نح���و جي���د، وترتب���ط �إيجابًي���ا باأه���د�ف �لإتق���ان �لت���ي تنط���وي عل���ى �ل�س���تياق 
يف  وت�س���هم   ،(Neff, Hseih &Dejitthirat, 2005) لذ�ت���ه  للتعل���م  و�لفرح���ة 
�إتب���اع نظام غذ�ئي �س���حي (Adams&Leary,2007)، وحت�س���ن م���ن طيب �حلياة، 
وتخف����س من م�س���توى �لنفعالت �ل�س���لبية، وحت�س���ن من م�س���توى �لتف���اوؤل، وتقوي 
�لرو�ب���ط �لجتماعية، وتوؤدي �إىل تقلي�س م�س���تويات �لج���رت�ر، وقمع �لأفكار، ونقد 
 (Neff, Rude &Kirkpatrick, 2007 ; Neff, Kirkpatrick &ل���ذ�ت�
 (Kelly, Zuroff, Foa & وت���وؤدي �إىل �لإق���الع ع���ن �لتدخ���ني ،Rude, 2007)
 (Magnus, Kowalski وحت�س���ن من م�ستوى �للياقة �لبدنية ،Gilbert, 2009)
(Tara-Leigh, 2010&، وترتبط مب�ستويات متدنية من �لأ�سى �لنف�سي، وتعاطي 
(Tanaka, Wekerle, Schmuck &Paglia- لكحولي���ات، وحماول���ة �لنتح���ار�
 (Breines &Chen, 2012) وحت�س���ن م���ن د�فعية �لذ�ت ل���الأد�ء ،Boak, 2011)
و�لكتئ���اب                                                                                     �لقل���ق  �أعر�����س  م���ن  �لتخفي���ف  يف  مفي���دة  �أنه���ا  كم���ا 
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(Pauley & McPherson, 2010 ; Neff & Germer,2013)، وتزي���د م���ن 
فر����س �لتو�ف���ق �لزو�جي (Sbarra, Smith & Mehl, 2012)، و�لتعامل بفعالية 

.(Wren et al., 2012) مع �لآلم �لع�سلية �حلركية

وتعترب قدرة �لفرد على تنظيم و�إد�رة �نفعالته وفًقا ل�س���ياق �ملوقف �أحد �أهم 
�ملالم���ح �ملهم���ة �جلدي���رة باملالحظ���ة حيث �أنه���ا مُتكن �لف���رد من �لتق���دم بنجاح نحو 
�جناز �لأهد�ف �لقيمية، وجمموعة من �لعمليات �لتي ي�سعى من خاللها للبحث عن 
�إع���ادة توجيه �لتدفقات �لوجد�نية �لتلقائية (Koole, 2009)، وترتبط �لأ�س���اليب 
�لوجد�ني���ة �لإيجابي���ة بر�س���ا �أف�س���ل ع���ن �حلي���اة (Murray, 2005)، وبال�س���حة 
 (Kimberly & Sanjay, وبطيب �حلياة ،(Sapolasky,2007) لبدنية �لعام���ة�

(Ford, McCreight & Richardson, 2014) 2012، وبال�سعادة)

�أم���ا �لأ�س���اليب �لوجد�ني���ة �ملتدني���ة فرتتب���ط بالإ�س���ابة بالقل���ق و�لعد�ئي���ة 
 (Watson, 1988 ; Gross& Munoz, و�لكتئ���اب، وعج���ز ع���ن تهدئ���ه �لنف����س
1995 ; Mennin, Heimberg, Turk &Fresco, 2005 ; Campbell-
Sills, Barlow, Brown & Hofmann, 2006 ; Aldao, Nolen-
وزي���ادة  �ل�س���لبية،  �حلياتي���ة  وبالأح���د�ث   Hoeksema &Schweizer, 2010)
 (Gross &Levenson, 1997 ; Rusting & Nolen ل�س���تثارة �لف�سيولوجية�
(Hoeksema,1998-، وترتب���ط باإعاق���ة �لأد�ء �لجتماع���ي �ل�س���وي، وبا�س���طر�ب 
 (McDermott,Tull,Gratz,Daughters & �ل�س���دمة  بع���د  م���ا  �س���غوط 
(Lejuez, 2009، كم���ا �أن �لأ�س���اليب �لوجد�ني���ة �ل�س���لبية توؤث���ر �س���لبًيا عل���ى طي���ب 

(Quoidbach, Berry, Hansenne & Mikolajczak, 2010) حلياة�

م�سكلة البحث:
�أجمع���ت نتائ���ج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة عل���ى وج���ود عالق���ة �س���البة ب���ني �ملرونة   
 Laura, Sharon لنف�س���ية و�لع�س���ابية وبع����س �أبعاده���ا فقد �أ�س���فرت نتائج در��س���ة�
Murray (2006)& ع���ن وج���ود �رتب���اط �س���الب بني �ملرونة �لنف�س���ية و�لع�س���ابية، 
و�نته���ت نتائ���ج در��س���ة Anderson (2006) �إىل وج���ود �رتب���اط �س���الب ب���ني �ملرونة 
 Fayombo(2010) لنف�سية و�لتعبري عن �لغ�سب بلغ -0،28، وك�سفت نتائج در��سة�
عن وجود �رتباط �س���الب بني �ملرونة �لنف�س���ية و�لع�س���ابية بلغ -0،28، وك�س���فت نتائج 
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در��س���ة Ng, Ang, & Ho (2012) عن وجود �رتباطات بني �أبعاد �ملرونة �لنف�س���ية 
)�لتفك���ري �لإيجاب���ي، �لبحث عن �مل�س���اعدة( و�لقلق بلغ على �لرتتي���ب -0،27، -0،28، 

وعدم وجود �رتباط بني �ملرونة �لنف�سية و�لغ�سب، و�أظهرت نتائج در��سة
Liu, Wang & Li (2012) �رتب���اط �س���الب ب���ني �ملرون���ة �لنف�س���ية و�لع�س���ابية            
بل���غ -0،38، و�نته���ت نتائ���ج در��س���ة Chavers (2013) �إىل وجود �رتباط �س���الب بني 
�ملرونة �لنف�س���ية و�لع�س���ابية بلغ -0،80، و�نتهت نتائج در��س���ةDorsey (2013) �إىل 
�أن �أكرث من ن�سف �لتباين يف �ملرونة �لنف�سية يف�سر بال�سخ�سية، و�نتهت نتائج در��سة
�لنف�س���ية  �ملرون���ة  ب���ني  �س���الب  �رتب���اط  �إىل   Min, Yu.,Lee & Chae (2013)

و�لكتئاب بلغ-0،57، ومع �لقلق بلغ -0،59.

�أما عن نتائج �لدر��س���ات �لتي تناولت �لعالقة بني �ملرونة �لنف�س���ية و�ل�س���فقة 
بالذ�ت فقد تباينت �إىل حد ما فقد �نتهت نتائج در��س���ة Ying (2009) �إىل �رتباط 
موجب بني �ملرونة �لنف�سية وكل من �ليقظة �لذهنية، و�لإن�سانية �مل�سرتكة، و�للطف 
بالذ�ت بلغ على �لرتتيب 0،29، 0،28، 0،43، و�رتباط �س���الب بني �ملرونة �لنف�س���ية وكل 
م���ن �لإف���ر�ط يف �لتحدي���د، و�لعزل���ة، و�حلك���م على �لذ�ت بل���غ على �لرتتي���ب -0،54، 
 Watson, Chen & Sisemore (2011) 0،51، -0،48. و�أ�س���فرت نتائ���ج در��س���ة-

عن عدم وجود �رتباط بني �لتوجه �لديني و�ل�سفقة بالذ�ت.

و�تفقت نتائج �لدر��سات �لتي تناولت �لعالقة بني �ملرونة �لنف�سية و�لأ�ساليب 
 Ong, Bergeman, Bisconti and در��س���ة  نتائ���ج  �أ�س���فرت  فق���د  �لوجد�ني���ة 
Wallace (2006) ع���ن �رتب���اط موج���ب بني �ملرونة �لنف�س���ية �ملنخف�س���ة و�س���عوبة 
تنظي���م �لنفع���الت �ل�س���البة، و�نته���ت نتائ���ج در��س���ة Clinefelter (2011) �إىل �أن 

تنظيم �لوجد�ن وتقدير �لذ�ت و�ليقظة �لذهنية منبئات قوية باملرونة �لنف�سية.

ويالح���ظ �أن معظ���م �لدر��س���ات �لت���ي تناول���ت �لعالق���ة ب���ني �ملرونة �لنف�س���ية 
و�لع�س���ابية قد �أغفلت �لرتكيز على بع�س �أبعاد �لع�س���ابية، ووجود ت�س���ارب يف نتائج 
�لدر��س���ات �لت���ي تناول���ت �ملرون���ة �لنف�س���ية و�لغ�س���ب، �أم���ا عن نتائ���ج �لدر��س���ات �لتي 
تناول���ت �لعالق���ة ب���ني �ملرون���ة �لنف�س���ية و�ل�س���فقة بال���ذ�ت فق���د ج���اءت موؤك���دة لهذه 
�لعالقة، و�أ�س���ارت در��س���ة و�حدة �إىل عدم وجود عالقة بني �لتوجه �لديني و�ل�س���فقة 
بال���ذ�ت، و�أجمع���ت نتائ���ج �لدر��س���ات رغ���م قل���ة عددها عل���ى وجود عالقة ب���ني �ملرونة 
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�لنف�س���ية و�لأ�س���اليب �لوجد�ني���ة، كم���ا �أن نتائ���ج �لدر��س���ات �لت���ي تعر�س���ت لتحدي���د 
�لقيم���ة �لتف�س���ريية ملتغ���ري�ت �لبح���ث يف �ملرونة �لنف�س���ية كانت قليلة �لع���دد، كما مل 
تتناول نتائج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة وجود فروق بني طالب �لرتبية �خلا�س���ة يف �ملرونة 

�لنف�سية وفًقا ملكان �لإقامة و�مل�سار �لدر��سي. 

 (CBT) Cognitive-behavioral �ل�س���لوكي  �ملع���ريف  �لع���الج  وُيع���د 
Therapy حماول���ة لدم���ج �لفنيات �مل�س���تخدمة يف �لعالج �ل�س���لوكي و�لعالج �ملعريف 
به���دف �إح���د�ث تغري�ت �إيجابية جوهري���ة يف عمليات �لتفكري ل���دى �لفرد، فهو يركز 
عل���ى تغي���ري �أمن���اط �لتفكري �خلاطئة، َويخرب �لفرد م�س���اعره �ل�س���لبية، ويتعلم عزل 
م�ساعره ومعتقد�ته �خلاطئة عن مثيالتها �لتكيفية، ويتعلم بع�س �لو�سائل للتعامل 
مع �ملو�قف �لتي تثري �لع�سابية، وتغيري مناذج �ل�سلوك �لالتكيفي وردود فعل �لأفر�د 

�ل�سلبية �إز�ء تلك �ملو�قف. 

وميكن �س���ياغة م�س���كلة �لبحث يف �س���وء �لعر�س �ل�س���ابق و�لإطار �لنظري يف 
�لأ�سئلة �لتالية:

(11  ه���ل توج���د ف���روق يف �ملرونة �لنف�س���ية لدى ط���الب �لرتبية �خلا�س���ة ترجع �إىل 1
مكان �لإقامة و�مل�سار �لدر��سي و�لتفاعل بينهما؟.

(21  ه���ل توج���د فروق د�لة بني متو�س���طات درجات طالب �لرتبية �خلا�س���ة مرتفعي 1
ومنخف�س���ي �ملرونة �لنف�س���ية يف كل من �لع�س���ابية و�ل�س���فقة بالذ�ت و�لأ�ساليب 

�لوجد�نية؟.
(31  هل توجد عالقات �رتباطية د�لة �إح�س���ائًيا بني درجات طالب �لرتبية �خلا�س���ة 1

يف �ملرونة �لنف�سية وكل من �لع�سابية و�ل�سفقة بالذ�ت و�لأ�ساليب �لوجد�نية؟. 
(41 هل تنبئ بع�س �أبعاد �لع�س���ابية و�ل�س���فقة بالذ�ت و�لأ�س���اليب �لوجد�نية ببع�س 1

�أبعاد �ملرونة �لنف�سية لدى طالب �لرتبية �خلا�سة؟.
((1  ه���ل ميك���ن �لتخفيف من م�س���توى �لع�س���ابية لدى طالب �لرتبية �خلا�س���ة من 1

خالل تعري�سهم لبع�س فنيات �لتعديل �ملعريف �ل�سلوكي؟.
((1  هل ت�ستمر فاعلية �لربنامج �ملعريف �ل�سلوكي يف خف�س م�ستوى �لع�سابية )بعد 1

�سهر ون�سف �ل�سهر من �نتهاء �لربنامج(؟. 



املجلد الرابع - العدد )16(ج1 يوليو 2016 جملة الرتبية اخلا�صة

 71 

اأهداف البحث:
يه���دف �لبح���ث �إىل فح�س تاأثري مكان �لإقامة و�مل�س���ار �لدر��س���ي و�لتفاعل 
بينهم���ا عل���ى �ملرون���ة �لنف�س���ية ل���دى ط���الب �لرتبي���ة �خلا�س���ة، وفح����س �لف���روق 
ب���ني مرتفع���ي ومنخف�س���ي �ملرون���ة �لنف�س���ية يف كل م���ن �لع�س���ابية و�ل�س���فقة بالذ�ت 
و�لأ�س���اليب �لوجد�ني���ة، و�لتحقق من وج���ود عالقات �رتباطية بني �ملرونة �لنف�س���ية 
وكل م���ن �لع�س���ابية و�ل�س���فقة بال���ذ�ت و�لأ�س���اليب �لوجد�نية، وحتديد مدى �إ�س���هام 
�أبع���اد متغ���ري�ت �لدر��س���ة يف تف�س���ري درجات طالب �لرتبية �خلا�س���ة يف �أبع���اد �ملرونة 
�لنف�س���ية لدى طالب �لرتبية �خلا�س���ة، و�لتحقق من فعالية برنامج معريف �س���لوكي 

يف خف�س م�ستوى �لع�سابية لدى طالب �لرتبية �خلا�سة.

اأهمية البحث:
ترجع �أهمية �لبحث �إىل �لعتبار�ت �لتالية: 

(11  ع���دم تو�فر در��س���ات عربي���ة يف حدود علم �لباحث تناول���ت �لعالقات بني �ملرونة 1
�لنف�س���ية و�لع�سابية و�ل�س���فقة بالذ�ت و�لأ�س���اليب �لوجد�نية، و�إ�سهام متغري�ت 

�لبحث يف �ملرونة �لنف�سية لدى طالب �لرتبية �خلا�سة.
(21 �أهمية فح�س �ملرونة �لنف�سية و�لع�سابية و�ل�سفقة بالذ�ت و�لأ�ساليب �لوجد�نية 1

لدى طالب �لرتبية �خلا�س���ة وفًقا لثالثة م�س���ار�ت )�لربنامج �لعام، �س���عوبات 
�لتعل���م، �لإعاق���ة �لفكري���ة(، مما ي�س���اعد على تبن���ي �لرب�مج �لإر�س���ادية �ملالئمة 

لدى طالب �لرتبية �خلا�سة يف �مل�سار�ت �لثالث.
(31  �أهمي���ة در��س���ة �خل�س���ائ�س �ل�س���يكولوجية للطلب���ة �لبدو تلك �لفئ���ة �لتي متثل 1

قطاًع���ا ل ي�س���تهان ب���ه يف �ملجتم���ع �ل�س���عودي، مم���ا ي�س���اعد عل���ى ت�س���ميم بر�مج 
�إر�سادية تر�عي طبيعة �لإقامة. 

(41  تكم���ن �أهمي���ة �لبح���ث يف تناول���ه متغري�ت متث���ل �أهمية كبرية للتو�فق �لنف�س���ي 1
و�لجتماع���ي ل���دى طالب �جلامعة، و�أهمية �لك�س���ف عن �جلو�ن���ب �لإيجابية يف 

�ل�سخ�سية وتعظيمها، مما ميثل ��ستثماًر� �قت�سادًيا ناجًحا.
((1  يف �س���وء ما �أ�س���فرت عنه نتائج �لبحث �حلايل مت ت�سميم برنامج معريف �سلوكي 1

لتقلي�س م�ستوى �لع�سابية لدى طالب �لرتبية �خلا�سة.
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م�سطلحات البحث:
ميكن حتديد م�سطلحات �لبحث على �لنحو �لتايل: 

اأولً: املرون�ة النف�س�ية يعرفها عثم���ان )2010، �س 541( على �أنه���ا: »عملية دينامية 
ذ�ت ط���ر�ز فري���د تت�س���م بكونها متعددة �لأبعاد، ويتميز من يت�س���ف به���ا بالقدرة على 
�لتو�فق �لنف�سي مع كافة �لتهديد�ت و�ل�سغوط ب�ستى �ل�سور، و�لقدرة على ��ستعادة 

�لفاعلية و�لتعايف مرة �أخرى بعد �لنك�سار«.

وُتع���رف �ملرونة �لنف�س���ية �إجر�ئًيا بالدرجة �لتي يح�س���ل عليه���ا �لطالب على مقيا�س 
�ملرونة �لنف�سية.

ثانيا: الع�س�ابية » �مليل �إىل �ختبار �لأفكار و�مل�س���اعر �ل�س���لبية وت�ستمل على �ل�سمات 
�لتالي���ة: �لقلق، �لكتئاب، �لغ�س���ب، �ل�س���عور بالذ�ت، �لندفاعي���ة، �لقابلية لالجنر�ح 

 (Costa & McCare, 2000, 3)

وُتع���رف �لع�س���ابية �إجر�ئًي���ا بالدرج���ة �لت���ي يح�س���ل عليه���ا �لطال���ب عل���ى مقيا����س 
�لع�سابية.

ثالًث�ا: ال�س�فقة بال�ذات ُيعرفه���ا �لباح���ث عل���ى �أنها » موق���ف ذ�تي يت�س���من معاجلة 
�لف���رد لذ�ت���ه يف �ملو�ق���ف �لع�س���يبة �لتي مير بها من خ���الل �لدفء و�لفه���م و�لوعي، 

و�لعرت�ف باأن �لأخطاء متثل جانًبا من �لطبيعة �لب�سرية«. 

وُتع���رف �ل�س���فقة بال���ذ�ت �إجر�ئًيا بالدرجة �لتي يح�س���ل عليها �لطال���ب على مقيا�س 
�ل�سفقة بالذ�ت.

رابًعا: الأ�سلوب الوجداين يعرفه Hofmann and Kashdan (2010,255) على 
�أنه ي�سري �إىل “�لفروق �لفردية بني �لأفر�د يف ميولهم لتنظيم �نفعالتهم”.

وُتع���رف �لأ�س���اليب �لوجد�ني���ة �إجر�ئًي���ا بالدرج���ة �لت���ي يح�س���ل عليه���ا �لطالب على 
��ستبيان �لأ�ساليب �لوجد�نية.
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 Cognitive-Behavioural Modification ا: التعديل املعريف ال�سلوكي خام�سً
 (CBT)

منهج عالجي قائم على �لدمج بني �لعالج �ملعريف و�لعالج �ل�س���لوكي بهدف 
خف�س م�ستوى �لع�سابية من خالل �لتاأثري يف عمليات �لتفكري لدى �لطالب، ومنها 
)�ملحا�س���رة، �حل���و�ر و�ملناق�س���ة، �لتعلي���م �لنف�س���ي، �ل�س���رتخاء، �إعادة �لبن���اء �ملعريف، 

�لتخيل و�سرف �لنتباه، �لتح�سني �ملنظم، تاأكيد �لذ�ت، حل �مل�سكالت(. 

ا: مفهومي البدو واحل�سر  �ساد�سً
اأ- مفه�وم البدو: ��س���طالح يطلق على فئة من �ل�س���كان يتميزون بخ�س���ائ�س معينة 
و�س���لوك خا����س تر�س���مه �لبيئ���ة �ملحيط���ة به���م و�لت���ي ل ت�س���مح باإقامة حياة �س���كانية 
م�س���تقرة، و�لب���د�وة يف مفهومه���ا �لع���ام ه���ي من���ط م���ن �حلي���اة يق���وم عل���ى �لتنق���ل 
و�لرتح���ال �لد�ئ���م يف طل���ب �ل���رزق، ويتوقف مدى �ل�س���تقر�ر فيها عل���ى كمية �ملو�رد 
�ملعي�س���ية �ملتاح���ة، و�إذ� كان���ت معظ���م تعريف���ات �لب���دو متي���ل �إىل �لرب���ط ب���ني �لبد�وة 
و�ملجتمع���ات �ل�س���حر�وية �لتي تفر����س بطبيعة مو�رده���ا �لقت�س���ادية �ملحدودة على 
�أهله���ا حي���اة �لبد�وة، بحيث توؤكد على منط و�حد من �لبد�وة: وهى �لبد�وة �لرعوية 
و�لت���ي ت���كاد متثل �أكرث �أمناط �لبد�وة �نت�س���اًر�، �إل �أنه توجد �أمناط �أخرى من �لبدو 
)عبد �لعزيز، 1991، 33 -35(. وي�سنف بن خلدون �لبدو �إىل م�ستويات ثالث: �لبدو 
�خلل����س وهم رع���اة �لإبل)ويطلق عليهم �لإبالة( و�لب���دو �لذين يعتمدون يف حياتهم 
على رعى �لغنم و�ملاعز و�لأبقار)ويطلق عليهم �ل�ساوية و�لبقارة( و�لبدو �مل�ستقرون: 
وه���م �لذي���ن يعملون بالزر�عة �لبد�ئية و�لتي تعتمد عل���ى �ملطر و�لآبار و�لعيون، �إىل 
���ا �إىل بدو خل�س:  جانب رعى �لإبل و�لأغنام و�ملاعز و�لأبقار. كما ي�س���نف �لبدو �أي�سً
وه���م �لذي���ن تق���وم حياتهم عل���ى �لتنقل و�لرتح���ال �لد�ئم ط���و�ل �لعام طلًب���ا للرزق، 
و�أ�س���باه �لب���دو. و�لبدو يف �لبح���ث �حلايل ميثلون �لنوع �لأخ���ري )ز�يد، عبد �حلميد، 

فوؤ�د، حبيب، �جلوهري، 1995، �س �س 248 – 250(.
 التعري�ف الإجرائ�ي للطلب�ة البدو: هم �لطلبة �ملقيدون بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بكلية 
�لرتبي���ة جامع���ة �لطائ���ف، و�لذي���ن ينتم���ون �إىل �أ�س���ول بدوي���ة، و�ملقيم���ون بالق���رى 

و�لتجمعات �لبدوية �ملتناثرة يف �سحر�ء حمافظة �لطائف.
ب- التعري�ف الإجرائ�ي للطالب احل�س�ر: هم �لطالب �ملقيدون بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة 

بكلية �لرتبية جامعة �لطائف، و�ملقيمني مبدن حمافظة �لطائف ب�سورة د�ئمة. 
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االإطار النظري للبحث: 
ميكن عر�س متغري�ت �لبحث تباًعا على �لنحو �لتايل: 

 Psychological Resilience اأولً: املرونة النف�سية
وتت�سمن �ملرونة �لنف�سية: �ملفهوم، و�لتوجهات �لنظرية �ملف�سرة لها :

مفهوم املرونة النف�سية:  اأ- 
ُيع���د مفهوم �ملرونة �لنف�س���ية م���ن �ملفاهيم �لتي مل يتم تد�ولها و��س���تخد�مها 
عل���ى نح���و �س���ائع يف �لدر��س���ات �لعربي���ة، وق���د �نبثق �أ�س���ول ه���ذ� �ملفهوم م���ن �لرت�ث 
�لنف�س���ي �ل���ذي �أوىل �هتمامات���ه بفح�س �لأطف���ال �ملح�س���نني Invulnerable«” يف 
مو�قف �حلياة �ل�سلبية، ومع مرور �لوقت مت ��ستبد�ل م�سطلح �ملح�سنني مب�سطلح 
�ملرونة �لنف�س���ية، وه���ي �لقدرة على �لتعامل بنجاح مع �ملو�ق���ف �حلياتية بالرغم من 

(Earvolino-Ramirez, 2007,73; Hofer, 2006)لتعر�س للمحن�

وت�س���تق �ملرونة �لنف�س���ية من �لكلم���ة �لالتينية Salire وتعني ين�س���اأ �أو يثبت، 
و�لكلم���ة �لالتيني���ة Resilire وتعن���ي �لرت���د�د �خللف���ي، و�ملرونة �لنف�س���ية على هذ� 
ت�س���ري �إىل �ل�س���مود �أمام �ملحن و�مل�س���ائب �لتي تع�س���ف بالفرد، وتعمل على �لتحرك 
(Davidson,Payne,Connor,Foa,Rothbaum,Hertzنحو ��س���تعادة �لعافية

 berger&et al.,2005)

يع���رف Connor & Davidson (2003, 76) �ملرون���ة �لنف�س���ية عل���ى �أنه���ا 
�ل�سد�ئد”، ويعرفها �ملهيئة للنجاح يف مو�جهة  �ل�سخ�سية  �ل�سفات  “ تنطوي على 
Theron (2004,317) على �أنها “ �لقدرة على �لتفاو�س بنجاح مع حمن وم�سائب 
 Newman(2005,229) حلياة، و�لقدرة على �ل�ستمر�ر يف حتقيق �لذ�ت”، ويعرف�
�ملرون���ة �لنف�س���ية عل���ى �أنها ت�س���ري �إىل “ قدرة �لف���رد على �لتكي���ف يف مو�جهة �ملحن، 
و�ل�س���دمات �لنف�س���ية، و�ملعان���اة، و�س���غوطات �حلي���اة �مل�س���تمرة ذ�ت �لأهمية بالن�س���بة 
ل���ه”، ويعرفه���ا Feder, Nestler & Charney (2009,446) على �أنها “ �لقدرة 
عل���ى �لتكي���ف بنجاح لل�س���غوط �حل���ادة، و�ل�س���دمات و�لأ�س���كال �ملزمنة م���ن �ملحن �أو 
�مل�س���ائب”، ويعرفها Zautra,Hall & Murray (2010,6) على �أنها ت�س���ري �إىل” 
مق���د�ر �ل�س���غوط �لت���ي يتحملها �لف���رد بدون تغي���ري جوهري يف قدرت���ه على متابعة 
�أهد�ف���ه، وه���ي تعط���ي معن���ى للحياة، وتزي���د من قدرته عل���ى �لبقاء على م�س���ار حياة 
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ُمر�س���ية ومرن���ة”، ويعرفه���ا Wright, Masten & Narayan (2013,17)عل���ى 
�أنها “ تكيف �إيجابي يف مو�جهة خماطر �ملحن و�ل�سد�ئد، وقدرة �لنظام �لديناميكي 
للف���رد عل���ى �لتع���ايف م���ن �ل�س���طر�ب”. ويع���رف �لباح���ث �ملرونة �لنف�س���ية عل���ى �أنها 
“عملي���ة دينامي���ة يعر����س فيها �لف���رد مهار�ت تكيفية �إيجابية يف مو�جهة �ل�س���د�ئد 
و�ملحن، و�لتعامل بتو�فق يف مو�جهة �مل�س���اكل �لعميقة، و�لقدرة على ��س���تعادة لياقته 

�ل�سابقة بعد �لأزمة �لتي مير بها”.

ب-  التوجهات النظرية املف�سرة للمرونة النف�سية:
يتز�ي���د �لع���رت�ف ب���اأن م���ا يكم���ن ور�ء �ملرونة �لنف�س���ية هو تفاع���ل معقد من 
 (Charles & Almeida,مليكانزمي���ات �جليني���ة و�لجتماعي���ة و�لبيئية و�لنف�س���ية�
 2007 ; Davydov, Stewart, Ritchie & Chaudieu, 2010; Feder et

al., 2009)

�لنف�س���ية  للمرون���ة  �أمنوذًج���ا   Richardson (2002, 310-312) و�س���ع 
ي�س���عى في���ه لو�س���ف �لعملي���ات �لرئي�س���ة للمرون���ة �لنف�س���ية، ف�س���اًل ع���ن �لتطبيقات 
�لعملية �ملرتبطة بها، وت�سليط �ل�سوء على �لفو�ئد �جلمة لتحديد �لقوة �ل�سخ�سية 
ومرونتها �لفطرية، وي�س���ري �إىل �أن �لفرد عندما يتعر�س لأحد�ث �حلياة يكون لديه 
�لفر�س���ة لالختي���ار �س���عورًيا �أو ل �س���عورًيا �لتعام���ل م���ع �ملح���ن و�ل�س���طر�بات �لت���ي 
تعرت�س���ه، ويت�س���من �لأمن���وذج مفهوم���ني رئي�س���ني هم���ا: �لت���و�زن �حليوي �لنف�س���ي 
�لتكيفي���ة  باحلال���ة  ويرتب���ط   ،Homeostasis Biopsychospiritualلروح���ي�
للعق���ل و�جل�س���م و�ل���روح، ويحدث ه���ذ� عندما يكون �لف���رد قادًر� عل���ى �لتكيف بنجاح 
بدنًي���ا وذهنًي���ا لال�س���طر�بات �لناجم���ة ع���ن خمتلف �ملوؤث���ر�ت �لد�خلي���ة و�خلارجية، 
ورمب���ا ل تك���ون �أح���د�ث �حلياة �س���لبية، ولكن مع ذل���ك يتطلب �لتكيف م���ع �لتغري�ت 
�حلادث���ة، و�إع���ادة �لتكام���ل �مل���رنResilient Reintegration وي�س���ري �إىل �لتحول 
�ل�سخ�سي و�لب�سرية يف مو�جهة �ملحن �لتي يتعر�س لها �لفرد، وهي تكاملية وتوؤدي 
�إىل �لنمو و�ملعرفة وفهم �لذ�ت، وزيادة قوة وجودة �ملرونة �لنف�سية، وهو خربة م�سبعة 

با�ستب�سار ومنو، ومتجه نحو جودة مرونة �لتحديد �لدقيق.

�أما Ungar (2004) فيحدد �ملرونة �لنف�س���ية من منظور بنائي يعك�س فهًما 
جلًي���ا للو�ق���ع �لجتماع���ي كم���ا مت بن���اءه م���ن خ���الل �لتفاعل، وفه���م �لفرد ل���ه، وهذ� 
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يعتمد على �للغة �مل�س���تخدمة يف و�سف �خلربة وتاأثري�ت هذ� �لتفاعل، وتعرب �ملرونة 
�لنف�س���ية ع���ن تفاو����س ناجح ي�س���عى �لأفر�د من خالل���ه �إىل �إد�رة مو�ردهم �ل�س���حية 
ب�س���ورة جيدة، ويعتمد ه���ذ� �لنجاح على فهم �لأفر�د للخ���رب�ت �ملتبادلة بينهم، ومن 

خالل �لو�قع �لجتماعي للحياة �لأف�سل. 

وت�س���ري �ملرون���ة �لنف�س���ية وفًق���اZautra, Hall & Murray (2010) �إىل 
�لتعام���ل م���ع �ل�س���غوط ودرء �مل�س���كالت �لناجم���ة عن �ل�س���حة �لنف�س���ية �مل�س���طربة، 
و�لرت���د�د مل�س���تويات �س���ابقة ل���الأد�ء، و�لأف���ر�د �لذي���ن يت�س���مون باملرون���ة �لنف�س���ية 
لديه���م ق���درة عل���ى �ل�س���تمر�ر يف �مل�س���اركة، ولديه���م ه���دف ومعن���ى حلياته���م �أثن���اء 
مروره���م بالأوق���ات �ل�س���اغطة. ويعتم���د �لأطفال �لر�س���ع يف تن�س���ئتهم على مقدمي 
�لرعاي���ة، وه���وؤلء �لأطف���ال معر�س���ون بدرج���ة كب���رية ملخاطر فق���د�ن �آبائه���م �أو من 
�س���وء �ملعامل���ة من قب���ل مقدمي رعايته���م، ومع ��س���طر�د �لنمو ف���اإن �لطفل يتعر�س 
لأحد�ث �س���دمية عندما يلتحق باملدر�س���ة �أو من خالل تفاعله مع جري�نه، وين�س���غل 
�لأطفال كبار �ل�س���ن باأن�س���طة غري خا�س���عة للمر�قبة قد ت�س���بب �لتعر�س للمخاطر، 
�أم���ا �ملر�هق���ون فقد يتعر�س���ون ملخاط���ر فقد عالقاتهم م���ع �أ�س���دقائهم، وتغري�ت يف 
تفاعالته���م م���ع �أقر�نه���م(Wright et al.,2013,20-21)، وت�س���ري نتائ���ج در��س���ة

Shiner & Masten (2012) �إىل �أن �ملرون���ة �لنف�س���ية �ملرتفع���ة ل���دى �لر��س���دين 
�س���غار �ل�س���ن ق���د �رتبط���ت مبرحل���ة �لطفول���ة �ملبك���رة م���ن خالل من���و �س���مات يقظة 
�ل�س���مري، و�ملقبولي���ة، و�لنفتاح على �خل���ربة، و�نخفا�س درجات �لع�س���ابية، و�نتهت 
نتائج در��س���ةTerzi, (2013) �إىل �أن �لتعلق �لأمن، ون�س���ق �ملو�جهة �لن�س���طة، و�إعادة 

�لبناء �ملعريف منبئات للمرونة. 

وي���رى �لباح���ث �أن �ملرون���ة �لنف�س���ية جتتذبها �لعدي���د من �لعو�م���ل �ملتفاعلة، 
فالطف���ل يف مرحل���ة طفولته �ملبك���رة يكون مزوًد� باآليات جينية ُت�س���عفه �إىل حد كبري 
للت�س���دي لل�س���د�ئد، ومع تقدمه يف �لنمو يعت�س���ره �لكثري من �ملح���ن، ولكن عالقته 
�جليدة مع مقدمي رعايته مُتكنه من �لتعامل بفاعلية مع �ملو�قف �حلياتية �ل�سلبية، 
و�أن يتج���اوز هذه �ملحن، ومع ��س���طر�د �لنمو يتعر����س �لفرد للكثري من �ملحن، ولكن 
خرب�ت �لفرد �ل�س���ابقة متكنه من �جتياز هذه �ملحن مبا لديه من قدرة على �لتحول 

�ل�سخ�سي بب�سرية و�إحد�ث حالة من �لتو�زن �حليوي �لنف�سي.
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ثانًيا: الع�سابية 
تت�سمن �لع�سابية: �ملفهوم، و�لتوجهات �لنظرية �ملف�سرة لها، ثبات �لع�سابية، 

معدلت �نت�سار �لع�سابية، �لعالج �ملعريف �ل�سلوكي للع�سابية:
مفهوم الع�سابية: اأ- 

�لع�س���ابية �س���مة �نفعالي���ة غ���ري م�س���تقرة يخرب �لف���رد من خالله���ا �نفعالت 
�س���لوكية ومعرفي���ة مرتبط���ة بتل���ك �لنفع���الت، ويع���رف                       �س���لبية �س���ديدة، و�س���مات 
Miller and Pilkomis (2006, 838) �لع�س���ابية عل���ى �أنه���ا “ نزعة �أو ميل نحو 

�حلالت �لوجد�نية �ل�سلبية مثل: �لكتئاب و�لقلق و�لغ�سب و�خلجل ”.

التوجهات النظرية املف�سرة للع�سابية: ب- 
�أب���رزت نتائ���ج در��س���ة  تع���زي �لإ�س���ابة بالع�س���ابية �إىل عو�م���ل جيني���ة فق���د 
�خلم�س���ة  للعو�م���ل  �أن   Loehlin, McCare, Costa & John (1998)
لل�سخ�س���ية �أ�سا�ًس���ا ور�ثًي���ا، فقد لوحظ تك���ر�ر مرتفع يف �لأقارب م���ن �لدرجة �لأوىل 
Congdon &Canli,2008 ; Sadock & Sadock, 2003, 595)(للمري�س

وترتب���ط �لع�س���ابية باخللل يف �جلهاز �لع�س���بي �لال�إر�دي، و�جلهاز �لع�س���بي 
 (Ormel, Bastiaansen, ملركزي، و�لغدة �لنخامية، و�لغدة �لكظرية، وحتت �ملهاد�
وتوج���د   ،Riese, Bos,, Servaas, Ellenbogen &et al.,2013, 59-60)
فروق فردية يف �لع�س���ابية ترجع لن�س���اط �لدماغ يف �لف�س �ل�سدغي �لأي�سر، و�لف�س 
 (Canli, Zhao, Desmond, Kang, Gross & Gabrieli, جلبه���ي، و�لل���وزة�
(LeDoux, 2000, 55 ;2001، و�لق�سرة �حلز�مية �لأمامية )يف �لف�س �جلبهي(، 
 (Acton, 2003; ويف �لق�س���رة قب���ل �جلبهي���ة �لظهرية �جلانبي���ة �ليمنى و�لي�س���رى
 Barch, Sheline, Yvette, Csernansky &Snyder , 2003 ; Critchley,
 Rotshtein, Nagai, O’Doherty, Mathias & Dolan, 2005 ;

 Gianaros, Van der Veen & Jennings, 2004)

وُتف�س���ر مدر�س���ة �لتحليل �لنف�س���ي �لع�س���ابية على �أنها تعبري عن �ل�س���ر�عات 
غ���ري �ملحلول���ة، وتثبيت للطاقة �لنف�س���ية يف �ملر�حل �لفمية �أو مرحل���ة �لتدريب على 
�لنظاف���ة، وت�س���ري �لنظري���ة �ل�س���لوكية �إىل �أن �لع�س���ابية م���ا ه���ي �إل ع���اد�ت �س���لوكية 
ويف   ،(Cheng &Myers, 2005,119) للتعزي���ز  نتيج���ة  تعلمه���ا  مت  خاطئ���ة 
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�لنم���وذج �ملع���ريف ف���اإن �لف���رد ميي���ل �إىل �ملبالغ���ة يف تقدي���ر �خلط���ر، و�حتمالي���ة وقوع 
�لأذى يف �ملوق���ف وميي���ل �إىل �لتقلي���ل م���ن قدر�ت���ه عل���ى مو�جهته، وحدوث �لت�س���ويه 
�ملع���ريف نتيج���ة �أفكار تلقائية تظهر يف عقولنا ويتقبلها �ملري�س دون مر�جعة وتدقيق                                          

.(Sadock & Sadock, 2003, 594)

وت�س���هم �لعالق���ات غ���ري �لآمن���ة ب���ني �لطف���ل وو�لدي���ه يف مرحل���ة مبك���رة من 
حيات���ه، و�لن�س���ق �لو�ل���دي �ملت�س���دد، و�لعن���ف و�مل�س���توى �لتعليمي �ملت���دين، و�لظروف 
�ملعي�س���ية �لفق���رية، وع���دم �لت�س���مني �لإيجاب���ي للطفل يف �لأ�س���رة، و�لق�س���ور يف بناء 
عالق���ات �مل���ودة مع���ه، وزيادة م�س���تويات �ل�س���ر�ع د�خل �لن�س���ق �لأ�س���ري و�لتف�س���ري�ت 
�لو�لدي���ة �خلاطئة، و�مل�س���كالت �ل�س���حية �لعقلي���ة �لو�لدية، وغي���اب رعاية �لطفل يف 
مرحلة �لطفولة �ملبكرة، وتوقعات �لو�لدين �ملرتفعة، و�لتعر�س �ملتكرر لالختبار�ت، 
 (Wong, 2008; و�لقل���ق ع���ن �مل�س���تقبل، و�ل�س���ر�عات �لزوجي���ة يف ن�س���اأة �لع�س���ابية
 Shah,Hasan,Malik&Sreeramared, 2010; Rockhill, Kodish,
 DiBattisto, Macias, Varley &Ryan,2010, 69; Kou, Meng, Xie,

 Chen, Yu, Shi, &et al., 2012)

يرى �لباحث �أن �لع�س���ابية تن�س���اأ من تد�خل جمموعة من �لعو�مل: فين�س���ط 
�لعام���ل �جلين���ي يف ��س���تجابته للموؤث���ر�ت �لبيئي���ة، ويوؤث���ر �خللل يف �جلهاز �لع�س���بي 
�س���لبًيا على �لفرد، وتوؤثر �لعو�مل �لجتماعية و�لأ�س���رية �ملختلة وظيفًيا، وحم�س���لة 

�إدر�ك �لفرد للمو�قف �ل�ساغطة، وقدرته على مو�جهتها.

ج- ثبات الع�سابية:
در��س���ة                      نتائ���ج  ك�س���فت  فق���د  �لع�س���ابية  ثب���ات  يف  تباي���ن  وج���ود  يالح���ظ 
Robins, Fraley, Roberts and Trzesniewski (2001) ع���ن �أن �لع�س���ابية 
تنخف����س يف �لأف���ر�د بع���د مرور 4 �س���نو�ت بن�س���بة 23%، وت���زد�د �لع�س���ابية يف 4%، ويف 
 McCrae,Costa, Terracciano, Parker, 73% تبق���ى ثابت���ة، �أما نتائ���ج در��س���ة
�أن �س���مات �ل�سخ�س���ية  �أ�س���فرت ع���ن  Mills, Defruy and et al (2002) فق���د 
�خلم�س���ة ثابتة بدرجة معقولة خالل در��س���ة طولية ملدة �أربع �س���نو�ت، و�نتهت نتائج 
در��س���ة Wray,Birley,Sullivan,Visscher and Martin (2007) �إىل وج���ود 

�نخفا�س تدريجي يف �لثبات بعد مرور 20 �سنة.
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معدلت انت�سار ا�سطرابات الع�سابية:
 Shah et al تباين���ت مع���دلت �نت�س���ار �لع�س���ابية فقد �أ�س���فرت نتائ���ج در��س���ة
(2010)عن معدلت مرتفعة من �ل�سغوط �لنف�سية بلغت ن�سبتها 30،84 % لدى عينة 
م���ن ط���الب كلية �لطب، و�أ�س���ارت نتائج در��س���ة Kou et al (2012) �إىل �أن معدلت 
�نت�س���ار �لع�س���ابية عل���ى عين���ة م���ن طالب �جلامع���ة بل���غ قو�مه���ا )1،843( كان %25،6 
 Sarkar, م���دى �حلي���اة، 15،7% كل 12 �س���هر، 6،8% كل 30 ي���وم. و�نتهت نتائج در��س���ة
�أن  �إىل   SenGupta, Manna, Baran, Saren, Sita and et al (2013)
معدلت �نت�سار �لكتئاب بلغت 41،2% لدى عينة من طالب �جلامعة بلغ عددهم 183 
 (Amr,Amin, Saddichha, Malki, Samail, طالًب���ا. و�نته���ت نتائ���ج در��س���ة
Qahtani & et al (2013) �إىل �أن مع���دلت �نت�س���ار �لقل���ق و�لكتئ���اب بلغت %21،9 
لدى عينة من طالب �جلامعة �ل�سعوديني بلغ عددهم 1696 طالًبا. و�أ�سارت مر�جعة 
للدر��س���ات �ل�س���ابقة   Ibrahim, Kelly, Adamsand Glazebrook (2013)
�لتي �أُجريت على معدلت �نت�سار �لكتئاب باأنها تر�وحت بني 10% �إىل 85% مبتو�سط 
 Ghayas,Shamim, Anjum, and م���وزون بلغ 30،6%. و�أ�س���فرت نتائ���ج در��س���تي
Haussain (2014) ; Mellal, Albuwe and Al-Asshkar (2014) ع���ن 
�أن مع���دلت �نت�س���ار �لكتئ���اب بني طالب �جلامعة ترت�وح ب���ني 22،2%-53،43% وذلك 
 Jin, Hel, Kang,لعين���ة بل���غ �إجماله���ا 1008 طالًبا جامع���ي. و�نتهت نتائ���ج در��س���ة
Chen, Lu, Ren & et al (2014) �إىل �أن معدلت �نت�سار �لقلق بلغ 14،1% لدى 

عينة بلغ عددهم 5249 طالب، وتر�وحت �أعمارهم بني 13-26 عام.

ويت�س���ح م���ن �لعر����س �ل�س���ابق �أن مع���دلت �نت�س���ار �ل�س���غوط �لنف�س���ية بلغت 
30،84 %، ومع���دلت �نت�س���ار �لع�س���ابية بلغ���ت 25،2%، و�لقل���ق بل���غ 14،1%، وتر�وح���ت 
معدلت �نت�سار �لكتئاب بني 22،2%-53،43%، ومعدلت �نت�سار �لقلق و�لكتئاب بلغت 
21،9%، وه���ي مع���دلت �نت�س���ار مرتفع���ة لدى ط���الب �جلامعة، وهذ� ما يو�س���ح مدى 
�لرتباط �ل�س���لبي بني �لع�س���ابية و�ملرونة �لنف�س���ية، ويع�س���د �أهمية خف�س م�س���توى 
هذه �ل�س���طر�بات �لع�س���ابية بالعالج، وبالتايل يح�س���ن من م�ستوى �ملرونة �لنف�سية 

لدى طالب �جلامعة.
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العالج املعريف ال�سلوكي للع�سابية:
ي�س���ري Hollon and Beck (2004) �إىل فعالي���ة �لع���الج �ملع���ريف �ل�س���لوكي 
يف خف����س ��س���طر�بات �لقل���ق. وي�س���ري Hossein (2014) �إىل �أهمية �لعالج �ملعريف 
و�ل�س���رتخاء يف خف�س ��س���طر�ب �لقلق �ملعمم و�ل�س���غوط، ويف هذ� �ل�س���دد �أ�س���فرت 
 Butler, Chapman, Forman and Beck, (2006) مر�جع���ة نتائ���ج در��س���ات
Olatunji, Cisler, Brett and Deacon(2010) ; ع���ن فاعلي���ة �لع���الج �ملع���ريف 

�ل�سلوكي يف خف�س م�ستوى ��سطر�بات �لع�سابية.

 Chen, Jordan and Thompson, (2008); Oei و�نتهت نتائج در��سات
 and Boschen(2009) ; Garcia–Lopez, Antona, Salazar, Irurtia
 and Caballo (2010);Allen,White,Barlow,Shear,Gorman and
 Woods(2010);Fernando and Angela (2012) ; Taheri and Amiri
�إىل   (2012); Vazquez, Torres, Blanco, Diaz and Patricia (2012)
فعالية �لعالج �ملعريف �ل�س���لوكي يف خف�س ��س���طر�بات �لكتئاب �لقلق. و�نتهت نتائج 
در��س���ة Nicola (2012) �إىل تف���وق �لعالج �ملعريف �ل�س���لوكي على عقاقري م�س���اد�ت 
�لكتئ���اب، فق���د بلغ �لتح�س���ن بالع���الج �ملعريف �ل�س���لوكي ن�س���بة 50% يف مقابل عقاقري 

م�ساد�ت �لكتئاب %22.

و�هتمت �لكثري من �لدر��س���ات �ل�س���ابقة و�ملر�جعات لها باأهمية �لعالج �ملعريف 
�ل�سلوكي يف خف�س م�ستوى �لع�سابية ل�سيما ��سطر�بات �لقلق و�لكتئاب، ومن �لو��سح 
غياب تناول هذه �لدر��س���ات لالندفاعية و�خلجل، وندرتها بالن�س���بة للغ�س���ب، ولهذ� 
تفيد هذه �لدر��سة يف حتديد مدى تاأثر هذه �ملتغري�ت بفنيات �لعالج �ملعريف �ل�سلوكي. 

ثالًثا: ال�سفقة بالذات 
تت�س���من �ل�سفقة بالذ�ت: �ملفهوم، �لت�سخي�س �لفارق لل�سفقة بالذ�ت، م�سادر 

��ستقاق �ل�سفقة بالذ�ت:
مفهوم ال�سفقة بالذات  اأ- 

�لأ�سا�س���ية  » خ���ربة عاطفي���ة متمي���زة وظيفته���ا  �أنه���ا  �ل�س���فقة عل���ى  ُتع���رف 
باملعان���اة  ي�س���عرون  �لذي���ن  وم�س���اعدة  �ل�س���عفاء،  وحماي���ة  �لتع���اون،  ت�س���هيل 
(Goetz,Keltner&Simon-Thomas, 2010,351- 355)، ويت�س���من مفهوم 
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�ل�س���فقة بال���ذ�ت �لنفت���اح و�لتح���رك نح���و معان���اة �ل�س���خ�س ذ�ته، وع���دم �حلكم على 
ف�سله وما يعرتيه من نق�سان، بل �لتعرف على خرب�ته، و�لنظر �إليها على �أنها متثل 
جانًبا من �خلرب�ت �لب�سرية �مل�سرتكة، و�لنفتاح و�لتحرك نحو معاناة �لآخرين، مع 

�لإقر�ر باأن جميع �لب�سر يخطئون، ويعرتيهم �لنق�سان.

وتتك���ون �ل�س���فقة بالذ�ت م���ن ثالثة �أبع���اد متمايزة ومتد�خل���ة يف ذ�ت �لوقت، 
فاليقظ���ة �لذهني���ة ت�س���اعد يف خف����س �لأفكار �ل�س���لبية عن �ل���ذ�ت، وتزود با�ستب�س���ار 
للتع���رف عل���ى �لقو��س���م �مل�س���رتكة مع �لآخري���ن. و�للط���ف بالذ�ت تخفف م���ن تاأثري 
�خلرب�ت �لوجد�نية �ل�س���لبية، و�إدر�ك �ملعاناة و�لف�س���ل �ل�سخ�س���ي على �أنهما قا�سمان 
م�س���رتكان مع �لآخرين، وهذ� يفرز درجة متدنية من ذم �لذ�ت ولومها، وي�س���اعد يف 

.(Neff, 2003b, 87- 89) تقلي�س �لت�سخيم

و�ل�س���فقة بالذ�ت ل تت�س���من �لإح�س���ا�س بالأناني���ة و�لتمركز ح���ول �لذ�ت، بل 
ت�س���ري �إىل �أهمية �لأولويات �ل�سخ�س���ية يف مقابل م�سالح �لآخرين. ولذلك فهي ُتقر 
بالف�س���ل و�ملعان���اة و�لق�س���ور و�لذي ميث���ل جانًبا من �لطبيعة �لب�س���رية. كما ل ميكن 
روؤية �ل�سفقة بالذ�ت على �أنها ذريعة للر�سا عن �لنف�س، و�لتقوقع على �لذ�ت لتجنب 
�مل�س���وؤولية عن �أفعال �س���ارة، فهذ� يتنافى مع م�ساعر �ل�سفقة بالذ�ت �حلقيقية و�لتي 

.(Neff, 2003a, 225) َتتطلع للكمالية

الت�سخي�س الفارق لل�سفقة بالذات: ب-  
تختلف �ل�س���فقة بالذ�ت عن رثاء �لذ�تSelf-Pity و�لتي تت�س���من يف طياتها 
ع���ادة �لنقط���اع ع���ن �لآخرين، وه���وؤلء �لأفر�د م���ن ذوي �لرثاء بال���ذ�ت مغمورون �أو 
منهمكني يف م�س���اكلهم �خلا�س���ة، وين�سون باأن �لآخرين يتعر�س���ون لهذه �ل�سعوبات، 
وتت�س���من كذلك �لت�س���خيم و�ملبالغة يف مدى �ملعاناة �ل�سخ�س���ية، �أما �ل�سفقة بالذ�ت 
Self-Compassion َفتعن���ي �لنهم���اك يف ن�س���اطات م���ا ور�ء �ملعرفي���ة و�لتي مُتكن 
�لف���رد م���ن �لنهم���اك يف �خل���رب�ت �ملرتبط���ة بال���ذ�ت و�لآخري���ن، وبذل���ك تبتع���د من 
�لتمركز حول �لذ�ت �إىل رحابة عامل �لآخرين، وتعمل على و�سع �خلرب�ت �ل�سخ�سية 
مطمورة يف منظور �لآخر(Neff, 2003a, 224)، و�ل�س���فقة بالذ�ت ترتبط �إيجابًيا 
م���ع �س���مة تقدير �لذ�ت Self-Esteem Trait ويبلغ ه���ذ� �لرتباط بني 0،56 -0،63 
 ،(Leary,Tate, Adams,Allen & Hancock, 2007 ; Neff &Vonk, 2009)
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و�إن كان هذ� �لرتباط لي�س مرتفًعا، ويف ذ�ت �لوقت فاإن �ل�سفقة بالذ�ت متمايزة عن 
تقدير �لذ�ت فقد �أ�سارت نتائج در��سةNeff & Beretvas (2012) �إىل �أن �ل�سفقة 
بال���ذ�ت منب���ئ ق���وي للعالقات �لإيجابية من �س���مة تقدي���ر �لذ�ت �أو �لن�س���ق �لتعلقي. 
كم���ا �أن �ل�س���فقة بال���ذ�ت ت���وؤدي �إىل حال���ة م���ن �لت���ز�ن يف حال���ة رد فعله���ا للتوت���ر�ت 
�مل�س���تثارة معملًي���ا، وت���وؤدي �إىل م�س���تويات منخف�س���ة م���ن �لوج���د�ن �ل�س���لبي، وتقييم 
 (Leary et al., 2007;لل���ذ�ت �أك���رث و�قعي���ة بطريق���ة مُمي���زة ع���ن تقدي���ر �ل���ذ�ت
(Neff et al.,2007b، وه���ي منب���ئ ق���وي با�س���تقر�ر �ل���ذ�ت مقارنة بتقدي���ر �لذ�ت، 
وترتبط �س���لبًيا مع عقد �ملقارنات �لجتماعية و�لجرت�ر، و�ل�س���عور �لعام بالذ�ت من 
تقدي���ر �ل���ذ�ت، وكالهم���ا منبئان متكافئ���ان بال�س���عادة و�لتفاوؤل و�لوج���د�ن �لإيجابي

 (Neff &Vonk,2009 ; Neff, 2003a)، و�أنت ت�سعر بال�سفقة نحو ذ�تك ولو مل 
تكن ذ�تك يف حالة جيدة جًد�، وباملثل ت�س���عر بال�س���فقة نحو �لآخر ولو كنت ت�س���تهجن 
�أفعال���ه. و�ل�س���فقة بالذ�ت جتنبك من �لوقوع يف �لنقي�س���ني �نحط���اط �لذ�ت وتعزيز 
بال���ذ�ت وتقدي���ر  �ل�س���فقة  و�رتب���اط   ،(Breines &Chen, 2012,1133)ل���ذ�ت�
�ل���ذ�ت مع �ملتغري�ت �لأخرى خمتلفان فالرنج�س���ية ترتبط م���ع تقدير �لذ�ت)0،40( 
بينم���ا ل ترتب���ط مع �ل�س���فقة بالذ�ت، وترتبط �ل�س���فقة بالذ�ت مع �لغ�س���ب)-0،38(، 
بينم���ا ل ترتب���ط م���ع تقدي���ر �ل���ذ�ت (Neff &Vonk, 2009)، ويرتب���ط �لقل���ق مع 
 (Neff et al., 2007b)ل�س���فقة بالذ�ت)-0،21(، بينما ل يرتب���ط مع تقدير �لذ�ت�
وتتباين �ل�س���فقة بالذ�ت عن �لر�س���ا بالذ�ت Self-Complacency فهي تقوم على 
متك���ني �لف���رد م���ن تكوين روؤية و��س���حة لف�س���له بدون �حلاج���ة �إىل �أن تك���ون دفاعية

.(Leary et al.,2007 ;Neff, 2003b)

و�ل�سفقة بالذ�ت تت�سمن �لفهم �لو�عي للذ�ت، كما �أن �لفرد ينظر �إىل خرب�ته 
عل���ى �أنها متثل خربة �إن�س���انية م�س���رتكة بدًل من �نعز�له���ا و�بتعادها عن �لآخر، فهو 
ي�سعى �إىل خرق �لنهماك �لذ�تي، وبذلك تتمايز عن رثاء �لذ�ت حيث يتقوقع �لفرد 
بعي���ًد� ع���ن روؤية عامل �لأخر، وبالرغم من �لقرت�ن غري �ملرتفع بني �ل�س���فقة بالذ�ت 
وتقدير �لذ�ت �إل �أنها تتمايز من حيث �لرغبة يف �لتعامل �لو�قعي مع �مل�سكالت �لتي 
تع���رتي �ل���ذ�ت، وَتعم���د �إىل دح�س �لأفكار و�مل�س���اعر �ل�س���لبية، وحتدث �تز�ًنا مت�س���ًما 
بالنتق���اء، كما �أنها تعالج هذه �لأفكار و�مل�س���اعر �ملنحرفة، وبالتايل متهد لبناء ر�س���ا 

ماأمول عن �لذ�ت. 
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م�سادر ا�ستقاق ال�سفقة بالذات: ج-  
تط���وري                             منظ���ور  م���ن  ت�س���تق  �ل�س���فقة  �أن  �إىل   Wang (2005) ي�س���ري 
)حف���ظ �لن���وع(، و�أن بع����س �حليو�ن���ات و�لأطف���ال �لر�س���ع و�لأطف���ال يحتاجون �إىل 
مق���د�ر كب���ري م���ن �لرعاية و�حلماية يف حياته���م �ملبكرة، وهذ� يتطل���ب تطور تر�كيب 
دماغية معينة مثل ق�سرة �لف�س ما قبل �جلبهي لالإن�سان و�لق�سرة �حلز�مية و�للتان 
ين�سطان حفظ �لنوع، و�لعنا�سر �لأخرى من �ملنظومات �لهرمونية و�لع�سبية، و�لتي 

تنطوي على منو رو�بط �لتعلق �ل�سحي و�ل�سفقة بالذ�ت.

 Gilbert and Irans(2005) ; Gilbert and Procter وي�س���ري كل م���ن
(2006) �إىل �أن �ل�سفقة بالذ�ت ترتبط مبنظومة مانحي �لرعاية، وينتج عن �ل�سفقة 
بالذ�ت مرونة �نفعالية لأنها تعطل منظومة �لتهديد �ملرتبطة مب�س���اعر عدم �لتعلق 
�لآمن، وتن�س���ط نظام تقدمي �لرعاية �ملرتبطة مب�س���اعر �لتعل���ق �لآمن. و�لأفر�د من 
ذوي نق����س �ل�س���فقة بالذ�ت يكونون �أك���رث �حتماًل �أن يوجهو� نق���ًد� لذًعا لأمهاتهم، 
ويبدون �أمناًطا من �لتعلق غري �لآمن (Wei, Liao, Ku& Shaffer , 2011)، كما 
ترتبط �لإهانة �لوجد�نية �ملرتفعة، و�لإهمال �لوجد�ين، و�لإهانة �لبدنية مب�ستويات 
 ،(Tanaka et al., 2011) منخف�س���ة م���ن �ل�س���فقة بال���ذ�ت يف مرحل���ة �لطفول���ة
و�ل�س���فقة بالذ�ت تتو�س���ط �لعالقة بني �سدة �س���وء �ملعاملة يف مرحلة �لطفولة �ملبكرة 
 ،(Vettese, Dyer, Li & Wekerle, 2011) و�خلل���ل يف �لتنظي���م �لوج���د�ين 
و�أ�س���فرت نتائ���ج در��س���ةNeff and McGehee (2010) ع���ن �أن �مل�س���اندة �لأموي���ة 
للمر�هقني و�لر��س���دين �سغار �ل�س���ن ترتبط بارتفاع م�ستوى �ل�سفقة بالذ�ت بدرجة 
د�لة، بينما �لنقد �لأموي يرتبط بدرجة متدنية من �ل�سفقة بالذ�ت، كما ينبئ م�ستوى 
�ل�س���فقة بال���ذ�ت بدرج���ة د�ل���ة بالأد�ء �لأ�س���ري، كم���ا �أنها مرتبط���ة بالن�س���ق �لتعلقي، 
فالتعل���ق �لآم���ن مرتبط بدرجة مرتفعة بال�س���فقة بالذ�ت، بينما �لن�س���ق �لقلقي غري 
�لآمن مرتبط بدرجة مرتفعة من �ل�سفقة بالذ�ت، وعلى هذ� فاإن �لأفر�د �ملحرومني 

من �لدفء �لو�لدي وهم �أطفال ينق�سهم �لأ�سا�س �لعاطفي �لر�سني.

تنتظ���م بع����س �لتوجه���ات �لنظري���ة �ملف�س���رة نح���و �ملنظ���ور �لتط���وري و�لت���ي 
يتبن���اه Wang, 2005، وهذه �لنظرة ينق�س���ها �لدليل �لتجريبي، وقد ركزت معظم 
�لتوجه���ات عل���ى �أمن���اط �لرعاي���ة �لو�لدي���ة، حم���ددة بذل���ك وجه���ة �ل�س���فقة بالذ�ت، 
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وبالرغ���م م���ن هذه �لوجهة فاإن م�س���ادر ��س���تقاق �ل�س���فقة بالذ�ت تتطل���ب مزيًد� من 
�لبح���ث و�ل�ستق�س���اء لإعط���اء �س���ورة متكامل���ة ومتو�زنة عن �س���و�ء �أو �نح���ر�ف هذ� 

�ملفهوم �حلديث ن�سبًيا.

رابًعا: الأ�ساليب الوجدانية 
ت�ستمل �لأ�ساليب �لوجد�نية على ما يلي: �ملفهوم، �لتوجهات �لنظرية �ملف�سرة لها:

مفهوم الأ�سلوب الوجداين: اأ-  
يع���رف Davidson (2004, 1407) �لأ�س���لوب �لوج���د�ين عل���ى �أن���ه “ َمعلم 
حم���دد ومتكاف���ئ م���ن ردود �لأفع���ال �لوجد�ني���ة و�ل�س���تجابة �لوجد�ني���ة، �أو ي�س���ري 
�إىل �لف���روق �أو �لختالف���ات �لفردي���ة �لثابت���ة يف ردود �لأفع���ال �لوجد�نية ويف تنظيم 

�لوجد�ن”.

ب-  التوجهات النظرية املف�سرة لالأ�سلوب الوجداين:
تتعدد �لتوجهات �لنظرية �ملف�سرة لالأ�سلوب �لوجد�ين فمن �لوجهة �لع�سبية 
ف���اإن �لأ�س���لوب �لوج���د�ين �مل���رن يك���ون مرتبًطا مب�س���تويات مرتفعة من �لتن�س���يط يف 
منطق���ة م���ا قب���ل �جلبهي���ة �أو �لأمامي���ة �لي�س���رى، و�لتعدي���ل �لفع���ال يف �لتن�س���يط يف 
منطق���ة �لل���وزة، و�لتح�س���ن �ل�س���ريع يف �ل�س���تجابة لالأح���د�ث �ل�س���اغطة و�ل�س���لبية               
 (Davidson, 2004, 1395; Drabant, McRae, Manuck, Hariri &
(Gross, 2009, 367، بينم���ا ترتب���ط �ل�س���تثارة لالنفع���الت �ل�س���لبية بالتن�س���يط 
 (Davidson, 1992, لنتقائ���ي للمنطق���ة م���ا قب���ل �جلبهي���ة �أو �لأمامي���ة �ليمن���ى�
(42، فعل���ى �س���بيل �ملثال فاإن �لأطفال يف عمر 10 �س���هور عندم���ا تغيب عنهم �أمهاتهم 
يبكون فهوؤلء �لأطفال �لر�س���ع لديهم تن�س���يط �أكرب يف منطقة �ملخ ما قبل �جلبهية 
�ليمنى، وتكون �أقل يف منطقة �ملخ ما قبل �جلبهية �لي�س���رى مقارنة بهوؤلء �لذين ل 
يبدون بكاًء عندما تغيب عنهم �أمهاتهم (Davidson, 2002,73)، بينما �لر��سدون 
�لذين يحدث لهم تن�س���يط يف منطقة �ملخ ما قبل �جلبهية �لي�س���رى يقررون تاأثري�ت 
 (Tomarken, Davidson,Wheeler &وجد�ني���ة �س���لبية �أق���ل و�إيجابي���ة �أك���رب

.Doss, 1992)

وق���ام Gray(1990) بو�س���ع �أمنوذج���ني لالأ�س���لوب �لوجد�ين �أمن���وذج �لكف 
�لتن�س���يط  و�أمن���وذج   ،Behavioral Inhibition System(BIS) �ل�س���لوكي 
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�ل�س���لوكي Behavioral Activation System(BAS)، يتاأل���ف �لأمن���وذج �لأول 
من جمموعة من �لرت�كيب �أو �لبناء�ت �ملخية �لتي ت�سبب �لكبح يف �ل�ستجابة للعقاب 
�لفعلي �أو �ملتوقع، وهو ح�سا�س لعدم �حل�سول على �ملكافاأة، و�لأفر�د �لذين لديهم كف 
�س���لوكي يتفاعلون بدرجة �أكرث قلًقا للمثري�ت �لجتماعية وغري �لجتماعية �ملهددة 
و�ل�س���اذة، ويكونون عر�س���ه خلرب�ت �مل�س���اعر �ل�س���لبية مثل �خلوف و�لقلق و�لإحباط 
و�حل���زن، عل���ى �لنقي�س من ذلك يتكون �لأمنوذج �لثاين من جمموعة من �لرت�كيب 
�أو �لبناء�ت �ملخية �لتي حتدث حترًكا نحو �حلو�فز �لفعلية �أو �ملتوقعة، وهو ح�س���ا�س 
لإ�س���ار�ت عدم �لعقاب، وهو م�س���ئول عن خربة �مل�ساعر �لإيجابية مثل �لأمل و�لن�سوة 
و�لع�س���ابية. ويرتب���ط �لأمن���وذج �لأول باملنطق���ة م���ا قب���ل �لأمامي���ة �ليمن���ى، بينم���ا 
 Gable, Reis يرتب���ط �لأمنوذج �لثاين مبنطقة ما قبل �لأمامية �لي�س���رى. و�أ�س���ار
and Elliot (2009) �إىل �أن �لأف���ر�د �ملرتفع���ني يف BAS مييل���ون �إىل �لتفاع���الت 
�لإيجابية �ملرتفعة يف حياتهم �ليومية مقارنة باملنخف�س���ني يف BIS، وهوؤلء �لأفر�د 
�ملرتفعني يف BIS يخربون �نفعالت �س���لبية �أكرث يف حياتهم �ليومية لأنهم يتاأثرون 

.(Gable, 2006 ; Updegraff, Gable & Taylor, 2004) بها

وهن���اك خم����س َمعلم���ات حت���دد �لف���روق �لفردي���ة يف ردود �لأفع���ال لالأ�س���لوب 
�لوجد�ين وهي: عتبة �ل�س���تجابة: بع�س �لأفر�د لديهم �إ�س���ار�ت وجهية �إ�س���مئز�زية 
ح���ادة، و�لبع����س �لآخ���ر يب���دي �إ�س���ار�ت �أق���ل م�س���توى، �ل���ذروة لال�س���تجابة: تت���م من 
خالل تقدمي �سل�س���لة من �ملحفز�ت �ملتدرجة و�لتي تختلف يف �ل�س���دة، و�لو�س���ول �إىل 
�لذروة يف نظام معني مثل �س���دة �لنكما�س �لوجهي، تغري يف معدلت �س���ربات �لقلب 
يك���ون م���ن �ملحتم���ل �أن يختلفا ب�س���كل منظم عرب �لأف���ر�د، وقت بلوغ �لذروة: ي�س���عد 
بع�س �لأفر�د �إىل �لذروة ب�س���رعة، بينما ي�س���عد �لبع�س �لآخر ببطء، وقت �لتح�سن: 
يتح�س���ن بع����س �لأف���ر�د ب�س���رعة و�لبع����س �لآخ���ر بب���طء، و�أخ���رًي� م���دى �ل�س���تجابة

(Davidson, 1998, 309-315)

و�س���ع Hofmann, Sawyer, Fang and Asnaani (2012) �أمنوذًج���ا 
يف�س���ر في���ه �س���وء �لتنظي���م �لوج���د�ين يف كل م���ن �لقل���ق و�لكتئ���اب، يتاأث���ر �لأ�س���لوب 
�لوجد�ين للفرد بالتفاعل بني �ملوؤثر�ت �لد�خلية و�خلارجية، ويحدد خربة �لوجد�ن 
�لإيجابي و�لوجد�ن �ل�س���لبي، وعلى هذ� ت�سبح �لأ�ساليب �لوجد�نية �ملحددة م�سهمة 
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يف �لتنظيم �لالتكيفي وتوؤدي �إىل ��س���تمر�ر �لوجد�ن �ل�س���لبي، وحتدث �ل�س���طر�بات 
 Cook,Kenny لوجد�نية مثل �لقلق و�لكتئاب تبًعا لذلك، و�أ�س���فرت نتائج در��سة�
and Goldstein (1991) ع���ن �أن �لأ�س���اليب �لوجد�نية �لو�لدية �ل�س���لبية ترتبط 

بقوة بتعبري�ت �ملر�هقني عن �نفعالتهم �ل�سلبية �إز�ء و�لديهم.

وي���رى �لباح���ث �أن �لأ�س���اليب �لوجد�ني���ة �لإيجابي���ة ت�س���هم يف �لوع���ي وتقبل 
�لنفع���الت، و�لق���درة عل���ى �لتح���ول نح���و �أه���د�ف مرغوبة، و�لق���درة على ��س���تخد�م 
��س���رت�تيجيات تنظي���م �لوج���د�ن بطريق���ة مرن���ة وتكيفي���ة، بينم���ا ت�س���هم �لأ�س���اليب 
�لوجد�نية �ل�سلبية يف حدوث �لنفعالت �ل�سلبية وهذ� مطمور يف �لتفاعل �لدينامي 
ب���ني مناط���ق حم���ددة بالدم���اغ ت�س���هم يف زي���ادة �لنفع���الت �ل�س���لبية �أو تق���وي م���ن 
�لنفعالت �لإيجابية، وعو�مل بيئية ت�سهم بن�سيب و�فر يف حدوث هذه �لنفعالت. 

ا: فنيات التعديل املعريف ال�سلوكي ل�سطراب الع�سابية خام�سً
يعت���رب �لع���الج �ملع���ريف �ل�س���لوكي �جتاًه���ا عالجًيا حديًث���ا ن�س���بًيا يعمل على    
�لدم���ج ب���ني �لعالج �ملعريف بفنياته �ملتعددة و�لعالج �ل�س���لوكي مبا ي�س���مه من فنيات، 
ويعم���د �إىل �لتعام���ل مع �ل�س���طر�بات �ملختلفة من منظور ثالث���ي �لأبعاد �إذ يتعامل 
معه���ا معرفًي���ا و�نفعالًي���ا و�س���لوكًيا، بحي���ث ي�س���تخدم �لعديد م���ن �لفنيات �س���و�ء من 

�ملنظور �ملعريف �أو �ل�سلوكي )عبد �هلل، 2000،17(. 

وتتع���دد فني���ات �لع���الج �ملع���ريف �ل�س���لوكي و�لت���ي ميك���ن م���ن خالله���ا خف����س 
م�س���توى �لع�س���ابية، وت�س���تمد ه���ذه �لفنيات قوته���ا من كونه���ا مرتكزة على �مل�س���كلة، 
وموجه���ه نحو �جن���از �لهدف، ومت �لتحقق من فاعليتها يف خف�س �لع�س���ابية، وتوؤكد 
.(Rector, 2010, 4) على �أهمية �لعالقة �لعالجية �لتعاونية بني �ملري�س و�ملعالج

ومن بني هذه �لفنيات فنية �ملحا�سرة Lecture حيث تزود �لطالب باملعرفة 
و�خلرب�ت �لإ�س���افية ب�س���ورة كبرية، وتثري فيهم �ل�س���وق و�لرغب���ة يف تتبع �ملعلومات 
مبا يوؤثر يف عو�طفهم، ويف �س���رعة ��س���تيعابهم للمحتوى، وتنمي فيهم ملكة �لإ�سغاء 
و�لنتباه و�ل�ستماع ملا يقدم من معلومات، وتفيد يف تو�سيح �لنقاط �لغام�سة، وثبوت 
�لأفكار يف �لذهن، وتعترب فنية �حلو�ر و�ملناق�سة Dialogue & Discussion من 
�أح�س���ن �لو�سائل �ملو�س���لة �إىل �لإقناع، وتغيري �لجتاهات �ل�سلبية، فاحلو�ر و�ملناق�سة 
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تروي����س للنفو����س عل���ى قبول �لنق���د و�ح���رت�م �لآر�ء �ملطروحة، كما �أنهما ي�س���اهمان 
يف �لتح���رر م���ن �لقلق و�لتخفيف من م�س���توى �ل�س���ر�عات، وي�س���تمد �لطالب �لكثري 
من �حلقائق من خالل �حلو�ر و�ملناق�س���ة، مما يوؤدي �إىل تو�س���يع مدركاتهم �ملعرفية، 
وي���وؤدي ذل���ك �إىل دع���م �لنمو �لنف�س���ي لديهم، ف�س���اًل عن خلق عالق���ات �إيجابية بني 

�لباحث و�لطالب مما يدفعهم �إيجابًيا لقبول �لأدو�ر �ملنوطة بهم يف �لربنامج.

وميثل �لتعليم �لنف�س���ي Psychoeducationجانًبا هاًما من �لعالج �ملعريف 
�ل�سلوكي، حيث ي�ساعد �لفرد على فهم �أعر��سه �ملر�سية، ويجعلها �أقل توتًر�، ويتعرف 
على �أ�س���باب حدوثها، و�لعو�قب �ملرتتبة عليها، كما يزوده بالأ�س���ا�س �ملنطقي للعالج، 
كم���ا �أن���ه مفي���د يف تزويد �لط���الب بالتغذية �لر�جع���ة لتعديل �أفكاره���م ومعتقد�تهم 
�خلاطئة عن �لع�سابية، وعادة ما ينطوي على حتديد �لع�سابية وفًقا لثالثة مكونات 
هي: �لأفكار، �ل�سلوك، �لبدن، كما ي�ساعد على تنظيم �لعالج من خالل �لرتكيز على 
ه���ذه �ملكون���ات، كما يتكون لدى �لفرد وعًيا بعاملية �لع�س���ابية، و�أهميتها يف ذ�ت �لوقت 
كميكانيزم حياتي، ومن خالله يدرك �لفرد باأن �أعر��س���ه غري م�ستع�س���ية على �حلل 
 (Meadows& Butcher, 2005, 35; Gosh, Flannery-Schroeder,

Mauro & Compton, 2006, 254)

وم���ن �لثاب���ت �أن �لزي���ادة �ل�س���ديدة يف �لتوت���ر �لع�س���لي تتوق���ف �أ�سا�ًس���ا عل���ى 
تتعل���ق  مب�س���كالت  �لف���رد  يو�ج���ه  عندم���ا  خا�س���ة  �لوجد�ني���ة  �ل�س���طر�بات  �س���دة 
بتو�فقه، و�لتوتر �لع�س���لي �ل�س���ديد ل ي�س���اعد بل ي�س���عف قدرة �لفرد على �لتو�فق، 
و�لن�س���اط �لبن���اء، و�لإنت���اج، و�لكف���اءة �لعقلية، فالأ�س���خا�س يف حالت �ل�س���د و�لتوتر 
و�لقل���ق تنه���ار مقاومته���م وقدرته���م عل���ى �ل�س���تمر�ر يف �لن�س���اط �لعقلي و�جل�س���مي 
ب�س���ب عجزه���م ع���ن توظيف �لع�س���الت �لنوعي���ة �ملختلة توظيًف���ا بناًء، وله���ذ� تهدف 
فني���ة �ل�س���رتخاء Relaxation �إىل م�س���اعدة ه���وؤلء �لأف���ر�د �لذي���ن يعان���ون م���ن 
�لع�س���ابية على �لتوقف �لكامل لكل �لنقبا�س���ات و�لتقل�س���ات �لع�سلية �مل�ساحبة لها 
)�إبر�هي���م، 1998، 154-155(، وته���دف فني���ة �ل�س���رتخاء م���ع ��س���تبعاد تعليمات توتر 
�لع�س���الت �إىل خف����س م�س���توى �لع�س���ابية، حي���ث يت���م خف����س �مل���دة �لزمني���ة �لت���ي 
ت�س���تغرقها تدريب���ات �ل�س���رتخاء م���ن 15-20 دقيق���ة �إىل 5-7 دقائق، ويف �ل�س���رتخاء 
بالتنف����س نعم���ل على خلق حالة م���ن �لتو�فق بني �لأمر بال�س���رتخاء و�حلالة �لعامة 

 .(Ost, 1987) للج�سم من حيث �ل�سرتخاء
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ويه���دف �إع���ادة �لبن���اء �ملع���ريف Cognitive Reconstruction �إىل حتدي���د 
�لأف���كار و�ملعتق���د�ت غ���ري �لو�قعية وغ���ري �ملنطقية و�لالعقالني���ة، وتعديل حمتو�ها 
وحت�س���ني �ل�س���لوكات �لوظيفية و�لوجد�نية �ل�س���لبية، وهو جزء ل يتجز�أ من �لعالج 

(Hromk, 2007, 35 ;Clark &Beck, 2010, 200)

ويف فني���ة �ل�س���رتخاء �لتخيل���ي Imaginal Relaxation يتم �لقرت�ن بني 
�ل�س���رتخاء �لع�س���لي �لعميق وروؤية م�ساهد �س���ارة متخيلة، بهدف تعديل �ملخططات 
و�ملعارف �لالتكيفية لدى �لفرد، وم�ساعدته على زيادة �ل�سيطرة �ملعرفية و�لوجد�نية 
 (Smucker, Weis& و�لبدنية، و�إعادة بناء �لأحد�ث �ملزعجة و�ملعاين �ملرتبطة بها

.Dresser, 2005, 223-224)

 Imagination and Distract �لنتب���اه  و�س���رف  �لتخي���ل  فني���ة  �أم���ا 
Attention فت�س���تخدم يف �لع���الج �ملع���ريف �ل�س���لوكي لأه���د�ف حم���ددة �مل���دى، وفيها 
ُيطل���ب م���ن �لف���رد �لذي يعاين م���ن �لع�س���ابية �لقيام ب�س���لوكات ت�س���رف �نتباهه عن 
�لرتكيز يف �لأعر��س �لتي ي�س���عر بها، وهي ترتكز على �ملثري�ت �ل�س���معية و�لب�س���رية 

(Winterowd,Beck & Gruener, 2005, 111)و�للم�سية

وُتعترب فنية �لتح�س���ني �ملنظم Systematic Desensitization مفيدة يف 
كف �ل�س���تجابات �لوجد�نية كاخلوف و�خلجل و�حلرج و�لقلق من خالل �ل�سرتخاء 
حي���ث ُتعط���ي �ملري����س منظ���وًر� �إدر�كًيا و�أ�س���لوًبا �سخ�س���ًيا جدي���ًد� لإع���ادة �إدر�ك تلك 
�لأ�سياء �لقدمية وبالتايل �لتخفف من �آثارها �لوجد�نية �مل�ستمرة، و�لهدف من ذلك 
حتييد م�ساعر �لفرد �لع�سابية باإلغاء �حل�سا�سية �ملبالغ فيها نحو تلك �ملو�قف ويكون 
من خالل �لتعر�س �لتدريجي للمو�قف �ملثرية للقلق مع �إحد�ث ��ستجابات معار�سة 

لهذ� �لقلق )�إبر�هيم، 1998، 114، 122-121(.

وتاأكي���د �لذ�تSelf-Assertiveness �س���مة و�س���لوك �سخ�س���ي من يت�س���م به 
���ا  ميل���ك �لكث���ري م���ن مفاتيح �لنج���اح و�لفاعلي���ة يف �حلي���اة �لجتماعية، وميلك �أي�سً
�لق���درة عل���ى �لتعب���ري عن �مل�س���اعر ب�س���دق و�أمان���ة يف خمتل���ف �ملو�ق���ف �لجتماعية، 
و�س���احب ه���ذه �خلا�س���ية ي�س���تطيع �أن يع���رب باإيجابي���ة عما يقب���ل، ول يجد �س���عوبة 
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يف رف����س �س���يء ي�س���ر به �أو يوؤمله نف�س���ًيا، ومن �ل�س���هل علي���ه �أن يعرب ع���ن �حتياجاته 
ويطال���ب بحقوق���ه دون �س���رر ل���ه �أو �إ�س���ر�ر بالآخ���ر، وف���وق ه���ذ� ي�س���تطيع �أن ميتدح 

ويدعم ما يعتقد �أنه جدير بالدعم و�لت�سجيع )�إبر�هيم، 2008، 13-12(.

 Problem-Solvingويتطلب مدخل �لعالج �ملعريف �ل�سلوكي حلل �مل�سكالت
�أن يت���م تناول ع�س���ابية �لطالب يف خط���و�ت متتابعة، ويقوم �لباحث مب�س���اعدته على 
�لتحدي���د �لدقي���ق مل�س���كلته، وط���رح �لبد�ئ���ل �ملمكن���ة حلله���ا، و�لتحق���ق من �س���حتها، 
وتقومي فاعليتها يف �لو�قع، ومن خالل ممار�س���ة �لطالب حلل �مل�س���كالت تتولد لديه 
قدرة جيدة على ��س���تخد�م ��س���رت�تيجيات �ملو�جهة �لفاعلة و�ل�سيطرة على �مل�سكالت 
�لتي تو�جه (Gosh et al., 2006, 256)، وخف�س �ل�سطر�بات �لع�سابية، وتعزيز 
�لأد�ء �لنف�س���ي و�ل�س���لوكي ملن���ع ح���دوت �لنتكا�س���ات، وتطوي���ر �مل�س���كالت �لإكلينيكية 
�جلدي���دة، وحتقي���ق �لفعالي���ة يف تعديل ��س���طر�بات �لقلق و�لكتئاب وحت�س���ني جودة 

.(D’zurilla &Nezu, 2010, 197, 213) حلياة�

�لعالجي���ة  �لتدخ���الت  �أك���رث  م���ن   Homework �ملن���زيل  �لعم���ل  وُيعت���رب 
�س���موًل، ويعتم���د عل���ى معرفة قدرة �لطال���ب على تطبيق �ملهار�ت �ملتعلمة يف جل�س���ات 
�لع���الج، وي���زود �لعم���ل �ملن���زيل �لباح���ث مبعلوم���ات مفي���دة وهام���ة ع���ن �لف���رد حيث 
ميك���ن تغي���ري خط���ط �لع���الج، و�ل�س���ماح بتجري���ب مه���ار�ت جدي���دة تق���دم يف �لع���الج                                   
(Robinson, 2008, 260)، كم���ا �أن���ه مفي���د يف �ملر�ح���ل �لأوىل م���ن �لع���الج، ويف 
�لتع���رف و�لتاأكي���د عل���ى �مله���ار�ت �ل�س���رورية �لت���ي يج���ب �كت�س���ابها قب���ل ��س���تخد�م 
 ،(Clark &Beck, 2010, 199) ل�س���رت�تيجيات �ملعرفي���ة و�ل�س���لوكية �لأخ���رى�
 Kazantzis,Whittingtonوتت�س���ح �أهميته من خالل ما �أكدت عليه نتائج در��س���ة
and Dattilio, (2010) م���ن �أن �لأف���ر�د �لذي���ن نف���ذو� �لو�جب���ات �ملنزلية ب�س���ورة 
جيدة يتقدمون يف �لعالج مقارنة باأولئك �لذين مل يوؤدو� �لو�جبات �ملنزلية، ودر��سة

Weck, Richtberg, Esch, Hofling and Stangie (2013) و�لت���ي �أ�س���فرت 
ع���ن �رتب���اط �لكف���اءة �لعالجية �لناجح���ة بامتثال �ملري����س بالأد�ء �جلي���د للو�جبات 

�ملنزلية.
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درا�سات �سابقة:
هدف���ت در��س���ة Axford (2007) �إىل فح����س �لعالق���ة بني �ملرونة �لنف�س���ية 
وتنظي���م �لوج���د�ن عل���ى عين���ة م���ن ط���الب �جلامع���ة بل���غ عدده���م )280( طالًبا، ومت 
 Brennan et al., 1998، :تطبي���ق قائم���ة �لعالقات �لوثيقة لقيا�س �لتعلق �إع���د�د
 Endler and :وقائم���ة مو�جه���ة �ملو�قف �ل�س���اغطة لقيا�س تنظيم �لوجد�ن �إع���د�د
 Connor and Davidson, �إع���د�د:  �لنف�س���ية  �ملرون���ة  ومقيا����س   ،Park,1999
2003، و�أظهرت نتائج �لدر��سة وجود �رتباط �سالب بني قلق �لتعلق و�ملرونة �لنف�سية 

-0،32، ووجود �رتباط موجب بني �ملرونة �لنف�سية وتنظيم �لوجد�ن بلغ 0،57.

�أم���ا در��س���ةCrocker and Canevello (2008) فق���د هدف���ت �إىل فح����س 
�لعالق���ة ب���ني �ل�س���فقة بالذ�ت و�مل�س���اندة �لجتماعية لدى عينة م���ن طالب �جلامعة 
 ،Neff, 2003:بلغ عددهم )199( طالًبا، ومت تطبيق مقيا�س �ل�س���فقة بالذ�ت �إعد�د
 Dahlem and Zimet,:ومقيا�س �مل�ساندة �لجتماعية �ملدركة �ملتعدد �لأوجه �إعد�د
،1988 و�أ�س���فرت نتائج �لدر��س���ة عن �أن �لأفر�د ذوي �ل�سفقة بالذ�ت مييلون مل�ساعدة 
���ا عل���ى �أنف�س���هم، ول  �لآخري���ن، ويبن���ون عالق���ات وطي���دة معه���م، وه���ذ� ينعك����س �أي�سً
ي�س���عون لتحقيق مكا�س���ب لأنف�س���هم، ويتجنبون �إيذ�ء �لآخرين، ويت�سمون بالو�سوح، 
و�لتو��س���ل، و�ل�س���عور بالقرب من �لآخرين، وهم �أقل �س���ر�ًعا معهم، وتنبئ �ل�س���فقة 

بالذ�ت بامل�ساندة �لجتماعية �ملدركة.

وهدفت در��سة Bitsika, Sharpley & Peters (2010) �إىل �لتحقق من 
وجود عالقة بني �ملرونة �لنف�سية و�لقلق و�لكتئاب لدى عينة من طالب �جلامعة بلغ 
عددهم)400( طالب، وطبقت �لدر��سة مقيا�س �لقلق �إعد�د:Zung,1971، ومقيا�س 
 Connor and    :ومقيا�س �ملرونة �لنف�س���ية �إعد�د ،Zung،1965 :لكتئ���اب �إع���د�د�
Davidson, 2003، وك�س���فت نتائ���ج �لدر��س���ة عن وجود �رتباط �س���الب بني �ملرونة 
�لنف�سية و�لقلق بلغ -0،40، و�رتباط �سالب بني �ملرونة �لنف�سية و�لكتئاب بلغ -0،49، 

و�رتباط بني �ملرونة �لنف�سية و�لقلق و�لكتئاب مًعا بلغ -0،48.

�أم���ا در��س���ة Akin & Kayis (2011) فق���د قام���ت عل���ى �لتحق���ق من وجود 
عالقة بني �ل�س���فقة بالذ�ت و�مل�س���اندة �لجتماعية على عينة من طالب �جلامعة بلغ 
 ،Neff, 2003:عددهم )273( طالًبا، وطبقت �لدر��سة مقيا�س �ل�سفقة بالذ�ت �إعد�د
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ومقيا�س �مل�ساندة �لجتماعية �ملتعدد �لأوجه �إعد�د:Zimet et al., 1988، و�أ�سفرت 
نتائج �لدر��س���ة عن �رتباط موجب بني كل من �للطف بالذ�ت، �لإن�س���انية �مل�س���رتكة، 
�ليقظ���ة �لذهني���ة و�مل�س���اندة �لجتماعي���ة بل���غ عل���ى �لرتتي���ب 0،23، 0،22، 0،21، وعن 
�رتباط �س���الب بني كل من �حلكم على �لذ�ت، �لعزلة، �لإفر�ط يف �لتحديد و�مل�س���اندة 

�لجتماعية بلغ على �لرتتيب -0،20، -0،24، -0،17. 

ب���ني  عالق���ة  وج���ود  م���ن  �لتحق���ق   Wilson (2011) در��س���ة  و��س���تهدفت 
عدده���م  بل���غ  �جلامع���ة  ط���الب  م���ن  عين���ة  ل���دى  �لنف�س���ية  و�ملرون���ة  �ل�سخ�س���ية 
)236( طالًب���ا، ومت تطبي���ق مقيا����س �لعو�م���ل �خلم����س �لك���ربى لل�سخ�س���ية �إع���د�د:                                                            
 Labbe et al., :ومقيا�س �ملرونة �لنف�سية �إعد�د ،Costa and McCare, 1992 
2011، و�نتهت نتائج �لدر��سة �إىل عدم وجود عالقات بني �ملرونة �لنف�سية وكل �أبعاد 
�ل�سخ�سية )�لع�سابية، �لن�ساطية، �ملقبولية، يقظة �ل�سمري، �لنفتاح على �خلربة(.

وهدف���ت در��س���ةKurilova (2013) �إىل فح����س �ملرون���ة �لنف�س���ية وكل م���ن 
�ليقظ���ة �لذهنية و�ل�س���فقة بالذ�ت و�لن�س���ق �لتعلقي، �أُجريت �لدر��س���ة على عينة بلغ 
قو�مه���ا )114( ر��س���ًد� وبل���غ عدد �لطالب �جلامعي���ني من �لعينة �لكلي���ة)17( طالًبا، 
وتر�وح���ت �أعمار �لعينة بني 18-57 �س���نة، وطبقت �لدر��س���ة مقيا�س �ملرونة �لنف�س���ية 
�إع���د�د:           �لذهني���ة  �ليقظ���ة  ومقيا����س   ،Wagnild and Young, 1993:إع���د�د�
Baer et al., 2006، ومقيا����س �ل�س���فقة بال���ذ�ت �إع���د�د: Neff, 2003، ومقيا����س 
ن�س���ق �لتعل���ق �إع���د�د: Feeney et al., 1994، و�أ�س���فرت نتائ���ج �لدر��س���ة ع���ن وجود 
�رتب���اط موج���ب ب���ني �ملرون���ة �لنف�س���ية و�ليقظ���ة �لذهني���ة بل���غ 0،65 ووج���ود �رتباط 
موج���ب ب���ني �ملرونة �لنف�س���ية وكل من �للطف بالذ�ت، �لإن�س���انية �مل�س���رتكة، �ليقظة 
�لذهني���ة بل���غ عل���ى �لرتتي���ب 0،65، 0،53، 0،66، و�رتباط �س���الب بني �ملرونة �لنف�س���ية 
وكل من �حلكم على �لذ�ت و�لعزلة و�لإفر�ط يف �لتحديد و�ملرونة �لنف�س���ية بلغ على 
�لرتتي���ب -0،62،-0،64،-0،62 ومع �لدرجة �لكلية لل�س���فقة بالذ�ت و�ملرونة �لنف�س���ية 
بلغ 0،74، �رتباط �س���الب بني �ملرونة �لنف�س���ية وقلق �لتعلق بلغ -0،42، و�أبعاد �ل�س���فقة 
بال���ذ�ت ودرجتها �لكلية تف�س���ر 58% من �لتباين يف �ملرونة �لنف�س���ية، و�للطف بالذ�ت 

وعدم �لعزلة يف�سر�ن 14% �إىل 17% من �لتباين.
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وهدفت در��سة Lu, Wang & Zhang (2014) �إىل فح�س �لرتباطات بني 
�ملرونة �لنف�س���ية و�لع�س���ابية و�لنب�س���اطية و�ل�س���عادة و�لوجد�ن �لإيجابي و�لوجد�ن 
�ل�س���لبي، �أُجري���ت �لدر��س���ة على عينة من ط���الب �جلامعة بلغ عدده���م )289( طالًبا، 
 ،Costa and McCrae, 1992:ومت تطبيق مقيا�س �لع�سابية و�لنب�ساطية �إعد�د
ومقيا����س �ملرون���ة �إع���د�د: Connor and Davidson, 2002، ومقيا����س �ل�س���عادة 
�إع���د�د: Argyle et al., 1989، ومقيا����س �لوج���د�ن �لإيجاب���ي و�لوج���د�ن �ل�س���لبي 
�إعد�د:Huang et al., 1989، و�أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن وجود عالقة بني �ملرونة 
�لنف�سية و�لع�سابية بلغت -0،39، وبني �ملرونة �لنف�سية و�لوجد�ن �لإيجابي بلغ 0،52، 
وبني �ملرونة �لنف�س���ية و�لوجد�ن �ل�س���لبي بلغ -0،12، وبني �ملرونة �لنف�س���ية و�ل�سعادة 
بل���غ 0،59، و�أن �ملرون���ة �لنف�س���ية جزئًي���ا تتو�س���ط �لعالقة بني �لنب�س���اطية و�ل�س���عادة 

و�لوجد�ن �لإيجابي و�لرتباط بني �لع�سابية و�ل�سعادة و�لوجد�ن �ل�سلبي. 

من خالل عر�س نتائج �لدر��سات �ل�سابقة و�لإطار �لنظري يت�سح ما ياأتي: 
11 �أجمع���ت نتائ���ج معظم �لدر��س���ات �ل�س���ابقة على وجود عالقة �س���البة ب���ني �ملرونة .

�أبعاده���ا، م���ع تباي���ن حج���م �لقيم���ة �لرتباطي���ة �لنف�س���ية و�لع�س���ابية وبع����س 
 (Laura et al.,2006 ; Anderson, 2006 ; Fayombo, 2010; Bitsika 
 et al., 2010 ; Ng et al., 2012 ; Liu et al., 2012 ; Chavers,
(Min et al., 2013 ; Lu et al., 2014 ; 2013، و�أ�س���ارت نتائ���ج در��س���ة
(Wilson, 2011) �إىل ع���دم وج���ود �رتب���اط ب���ني �ملرونة �لنف�س���ية و�لع�س���ابية، 
وجاءت نتائج �لدر��س���ات �ل�سابقة خالية من حتديد �لعالقة بني �ملرونة �لنف�سية 
و�لندفاعي���ة، ف�س���اًل عن قلة عدد �لدر��س���ات �لت���ي تناولت �لعالق���ة بني �ملرونة 
�لنف�س���ية و�أبع���اد �لع�س���ابية )�لقابلي���ة لالجن���ر�ح و�ل�س���عور بالذ�ت(، وت�س���اربت 
 (Anderson, 2006 ; Ng etو�لغ�س���ب �لنف�س���ية  �ملرون���ة  ب���ني  �لعالق���ة 
(al.,2012، كما يالحظ قلة �لدر��سات �لتي تناولت �لعالقة �لتنبوؤية للع�سابية 

يف �ملرونة �لنف�سية.
21 �أك���دت �لدر��س���ات �لت���ي تناول���ت �لعالق���ة ب���ني �ملرونة �لنف�س���ية و�ل�س���فقة بالذ�ت .

 (Crocker & Canevello, 2008 ; Ying, 2009 ; Neff وبع�س �أبعادهما
 & McGehee, 2010 ; Akin & Kayis, 2011 ;Kurilova, 2013)
وج���ود عالق���ات، و�نف���ردت نتائ���ج در��س���ة  (Watson et al., 2011)يف �لتاأكي���د 
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عل���ى وج���ود عالقة ب���ني �ملرونة �لنف�س���ية با�س���تثناء )�لتوجيه �لديني( و�ل�س���فقة 
بال���ذ�ت، و�نفردت در��س���ة و�حدة لتحديد �لقدرة �لتف�س���ريية لل�س���فقة بالذ�ت يف 
�ملرونة �لنف�س���ية (Kurilova, 2013)، كما يالحظ قلة �لدر��سات �لتي تناولت 

�لعالقات بني �ملرونة �لنف�سية و�ل�سفقة بالذ�ت.
31 و�لأ�س���اليب . �لنف�س���ية  �ملرون���ة  ب���ني  �لعالق���ة  عل���ى  �لدر��س���ات  نتائ���ج  �تفق���ت 

�لوجد�ني���ة (Ong et al., 2006; Axford, 2007)، و�نف���ردت در��س���ة و�حدة   
(Clinefelter, 2011) يف حتدي���د �لقيم���ة �لتنبوؤي���ة لالأ�س���اليب �لوجد�ني���ة يف 
�ملرونة �لنف�سية، كما �أنها جاءت حمددة بالدرجة �لكلية للمتغريين دون �لأبعاد، 
ويالحظ قلة �لدر��س���ات �لتي تناولت �لعالقات بني �ملرونة �لنف�س���ية و�لأ�س���اليب 

�لوجد�نية.
41 مل تت�س���من نتائ���ج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لف���روق ب���ني طالب �لرتبية �خلا�س���ة يف .

متغ���ري�ت �لدر��س���ة وفًق���ا لثالث���ة م�س���ار�ت )�لربنام���ج �لع���ام، �س���عوبات �لتعلم، 
�لإعاقة �لفكرية(، ومكان �لإقامة)بدو– ح�سر(. 

فرو�ص البحث:
11 ل يوجد تاأثري د�ل �إح�سائًيا ملكان �لإقامة و�مل�سار �لدر��سي و�لتفاعل بينهما على -

�ملرونة �لنف�سية لدى طالب �لرتبية �خلا�سة.
21 توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طات درج���ات ط���الب �لرتبية �خلا�س���ة .

مرتفع���ي ومنخف�س���ي �ملرون���ة �لنف�س���ية يف كل م���ن �لع�س���ابية و�ل�س���فقة بال���ذ�ت 
و�لأ�ساليب �لوجد�نية.

31 توج���د عالق���ة �رتباطي���ة د�لة �إح�س���ائًيا بني درج���ات طالب �لرتبية �خلا�س���ة يف .
�ملرونة �لنف�سية وكل من �لع�سابية و�ل�سفقة بالذ�ت و�لأ�ساليب �لوجد�نية.

41 تنبئ بع�س �أبعاد �لع�س���ابية و�ل�سفقة بالذ�ت و�لأ�ساليب �لوجد�نية ببع�س �أبعاد .
�ملرونة �لنف�سية لدى طالب �لرتبية �خلا�سة ».

(1  توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �أف���ر�د �ملجموعت���ني .
�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبع���دي عل���ى مقيا����س �لع�س���ابية ل�س���الح 

�ملجموعة �لتجريبية«.
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(1 توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطي رتب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية .
يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي على مقيا�س �لع�سابية ل�سالح �لقيا�س �لبعدي«.

71 ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة .
�ل�سابطة يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي على مقيا�س �لع�سابية ».

81 ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة .
�لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي على مقيا�س �لع�سابية ».

اإجراءات البحث: 
اأولً: منهج البحث

��س���تخدم �لبح���ث �حل���ايل �ملنهج �لو�س���في يف فح����س �لعالق���ات و�لفروق بني 
متغري�ت �لدر��س���ة، حيث يقدم معلومات تتعلق بالظاهرة مو�س���وع �لدر��سة لتحديد 
طبيع���ة تل���ك �لظاه���رة، و�لتع���رف عل���ى �لعالق���ات �ملتد�خلة مما ي�س���اعد عل���ى فهمها 
���ا على �ملنه���ج �لتجريبي لختبار  و�لتنب���وؤ بحدوثه���ا، و�عتمدت �لدر��س���ة �حلالية �أي�سً
فاعلي���ة �لربنام���ج �ملعريف �ل�س���لوكي )متغري م�س���تقل( يف خف�س م�س���توى �لع�س���ابية 

)متغري تابع(.
 

ثانًيا: عينة البحث 
تكون���ت �لعينة من )298( طالًبا من �لطالب �لذكور بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة 
بكلي���ة �لرتبي���ة جامع���ة �لطائ���ف- �ململك���ة �لعربي���ة �ل�س���عودية، ومتثل �لعين���ة ثالثة 
�لإعاق���ة  �لتعل���م)106( طالًب���ا،  �س���عوبات  )91( طالًب���ا،  �لع���ام  )�لربنام���ج  م�س���ار�ت 
�لفكرية)101( طالًبا، وبلغ عدد �أفر�د �حل�س���ر)155( طالًبا، وعد �أفر�د �لريف)143( 
طالًب���ا، ومتت���د �أعم���ار �لعين���ة ب���ني 19-23 �س���نة، مبتو�س���ط عم���ري 20،95 و�نح���ر�ف 
معي���اري 1،11، وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة �لتجريبية م���ن )20( طالًبا، مم���ن يقعون يف 
�لإرباع���ي �لأعل���ى يف درجات �لع�س���ابية حيث ح�س���لو� عل���ى �رتباطات �س���لبية مرتفعة 
م���ع �ملرون���ة �لنف�س���ية، وقد �مت���دت �أعمار �أف���ر�د �لعين���ة �لتجريبية بني 21-23 �س���نة، 
ومت تق�س���يم عينة �لدر��سة �لتجريبية �إىل جمموعتني: �ملجموعة �لتجريبية وتتاألف 
م���ن )10( م���ن �لط���الب �لذك���ور مبتو�س���ط عم���ري 21،90، و�نحر�ف معي���اري 0،737، 
و�ملجموعة �ل�س���ابطة وتتاألف من )10( من �لطالب �لذكور مبتو�س���ط عمري 22،00، 
و�نحر�ف معياري 0،816، ومت ح�ساب �لتكافوؤ بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة 
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با�ستخد�م �ختبار مان ويتني يف كل من �لعمر �لزمني، ون�سبة �لذكاء، وتقدير �لو�سع 
�لجتماعي �لثقايف. كما هو مبني يف �جلدول �لتايل: 

جدول )1(
التكافوؤ بني املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف العمر الزمني ودرجة الذكاء

والو�سع الجتماعي الثقايف با�ستخدام اختبار مان ويتني

 متو�سط�لعدد�ملجموعة�ملتغري
�لرتب

 جمموع
�لدللةZ�لرتب

�لعمر �لزمني
1010.15101.50�لتجريبية

غري د�ل0.284
1010.85108.50�ل�سابطة

ن�سبة �لذكاء
1011.25112.50�لتجريبية

غري د�ل0.572
109.7597.50�ل�سابطة

 �لو�سع �لجتماعي
�لثقايف

109.0590.50�لتجريبية
غري د�ل1.09

1011.95119.50�ل�سابطة

 يت�س���ح م���ن ج���دول )1( �أن���ه ل توج���د ف���روق ب���ني �ملجموعت���ني �لتجريبية 
و�ل�س���ابطة يف �لعمر �لزمني، ون�س���بة �لذكاء، و�لو�س���ع �لجتماعي �لثقايف مما ي�سري 

�إىل تكافوؤ �ملجموعتني يف تلك �ملتغري�ت.

وللتحق���ق م���ن تكاف���وؤ �ملجموعتني يف ��س���طر�ب �لع�س���ابية، مت ��س���تخد�م �ختبار مان 
ويتني و�جلدول �لآتي يو�سح نتائج هذ� �لإجر�ء: 

جدول )2(
التكافوؤ بني املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف مقيا�س الع�سابية 

 متو�سط�لعدد�ملجموعة�ملتغري
�لرتب

 جمموع
�لدللةZ�لرتب

�لع�سابية
1011.80118.00�لتجريبية

غري د�ل0.984 
109.2092.00�ل�سابطة

يت�سح من جدول )2( �أنه ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني �أفر�د �ملجموعتني 
�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف مقيا�س �لع�س���ابية، وه���ذ� يدل على تكاف���وؤ �ملجموعتني يف 

مقيا�س �لع�سابية.
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ثالًثا: اأدوات البحث 
�عتبار�ت عامة مت مر�عاتها يف �أدو�ت �لبحث:

11 قام �لباحث بتعريب مقايي�س �لبحث �لأجنبية با�س���تثناء ُبعدي �ملرونة �لنف�س���ية .
)�مل�س���اندة �لجتماعي���ة، �لبني���ة �لقيمي���ة و�لديني���ة( �إعد�د: )عثم���ان،2010( ومت 
عر����س �لن�س���خ �ملعربة و�ل�س���ور �لأ�س���لية على �أربعة من �أع�س���اء هيئ���ة �لتدري�س 
بق�س���م �للغ���ة �لجنليزي���ة بكلي���ة �لآد�ب، وبق�س���م مناه���ج وط���رق �لتدري����س )لغة 
�جنليزي���ة( وذل���ك للتاأكد من دقة �لرتجمة، ثم مت عر�س �ملقايي�س على �أع�س���اء 
هيئة �لتدري�س بق�سم علم �لنف�س، وق�سم �لرتبية �خلا�سة بكلية �لرتبية جامعة 
�لطائ���ف للتاأكد من و�س���وح �لعبار�ت ومالءمته���ا للغر�س �لذي �أعدت من �أجله، 
وم���دى مالئم���ة �لعبار�ت لالأبعاد، ثم مت عر�س �ملقايي����س �ملُعربة على �ثنني من 
�ملخت�س���ني يف �للغ���ة �لعربي���ة بغر����س �لتحقق م���ن �ل�س���المة �لُلغوي���ة للعبار�ت، 

و�لذين �أبدو� بع�س �ملالحظات �لب�سيطة مت �لأخذ بها يف �لن�سخة �ملعدلة. 
21 مت �إج���ر�ء در��س���ة ��س���تطالعية جلمي���ع مقايي�س �لبح���ث �حلالية عل���ى عينة من .

�لط���الب �لذك���ور بق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة بكلية �لرتبي���ة بجامع���ة �لطائف بلغ 
قو�مه���ا )30( طالًب���ا ع���رب ث���الث م�س���ار�ت )�لربنام���ج �لع���ام، �س���عوبات �لتعل���م، 
�لإعاق���ة �لفكري���ة(، وذل���ك للوق���وف ب�س���كل دقيق عل���ى �أي م�س���كالت تتعلق بفهم 
�لبن���ود �أو �لتطبي���ق �أو �لإجاب���ة على �لبد�ئل، و�أ�س���فرت ه���ذه �خلطوة عن حدوث 
�إج���ر�ء�ت طفيفة يف بع�س �لألفاظ �مل�س���تخدمة، و�أن �ملقايي�س منا�س���بة للتطبيق 

على �أفر�د �لعينة �ل�ستطالعية.
31 مت تقنني �ملقايي�س على عينة من �لطالب �لذكور بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بكلية .

�لرتبي���ة جامعة �لطائف بلغ عددهم )90( طالًبا عرب ثالثة م�س���ار�ت)�لربنامج 
�لتالزم���ي  �ل�س���دق  �لفكري���ة(، ومت ح�س���اب  �لإعاق���ة  �لتعل���م،  �س���عوبات  �لع���ام، 
للمقايي����س عل���ى عينة بلغ عددها )32( طالًبا، كما مت �إعادة تطبيق �ملقايي�س على 

عينة من �لطالب �لذكور بلغ عددهم )40( طالًبا. 

اأولً: مقيا�س املرونة النف�سية )ملحق 1( Resilience Scale �إعد�د: )�لباحث(  
 �سمم �لباحث مقيا�س �ملرونة �لنف�سية من خالل �لرجوع للرت�ث �لذي تناول 
مفهوم �ملرونة �لنف�سية، ولأبرز �ملقايي�س �لتي تعر�ست لقيا�سه، ومنها مقيا�س �ملرونة 
�لنف�س���ية �إعد�د: )عثمان،2010، 558 -569( و�لذي ُقنن على عينة بلغ عددهم )250( 
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طالًب���ا وطالب���ة بالفرق���ة �لر�بعة م���ن جميع �ل�س���عب �لأدبية و�لعلمي���ة بكلية �لرتبية 
جامع���ة ع���ني �س���م�س، ويتك���ون �ملقيا����س م���ن 45 عب���ارة، ويتمت���ع �ملقيا����س مبعام���الت 
�س���يكومرتية جي���دة، فق���د مت ح�س���اب �س���دق �ملقيا����س ع���ن طري���ق �لتحلي���ل �لعامل���ي 
و�لذي �أ�س���فر عن �أربعة �أبعاد هي: �مل�س���اندة �لجتماعية، �لكفاءة �ل�سخ�س���ية، �لكفاءة 
�لجتماعي���ة و�لأ�س���رية، �لبني���ة �لقيمي���ة و�لديني���ة، كم���ا ق���ام ُمع���د �ملقيا�س بح�س���اب 
�لتجان����س �لد�خل���ي للبع���د فرت�وحت معام���الت �لرتب���اط للبعد �لأول ب���ني 0،136-

0،508، وللبع���د �لر�ب���ع بني 0،146-0،558، وعن طريق ح�س���اب ثبات معامل �ألفا فكان 
للُبعدين: 0،71،0،72، وبطريقة �سبريمان برو�ن فكان للُبعدين 0،73، 0،68، ومقيا�س 
 (Connor-Davidson,2003) Resilience Scale,78-80 ملرونة �لنف�س���ية ل�
(CD-RISC)، و�ل���ذي ُطب���ق على �ملر�س���ي با�س���طر�ب �لقل���ق �ملعمم، و�ن�س���غاط ما 
بع���د �ل�س���دمات، ويتمتع �ملقيا�س بخ�س���ائ�س �س���يكومرتية جيدة، فق���د �أفرز �لتحليل 
�لعامل���ي ع���ن خم����س عو�م���ل ه���ي: �لكف���اءة �ل�سخ�س���ية و�لتما�س���ك، �لثق���ة يف �ل���ذ�ت 
و�لت�س���امح، �لتقب���ل �لإيجاب���ي للتغري وعالقات �آمنة، �ل�س���بط �أو �لتحك���م، �لتاأثري�ت 
�لروحي���ة و�لديني���ة، ومت ح�س���اب معامل �ألفا ف���كان 0،89، وباإع���ادة �لتطبيق بلغ 0،87، 
وق���ام Khoshouei, (2009,63-64) بتقن���ني مقيا����س (CD- RISC) عل���ى عينة 
م���ن طالب �جلامعة، و�أ�س���فر �لتحليل �لعاملي عن عو�م���ل �أربع هي: د�فعية �لإجناز، 
�لثقة بالنف�س، �ملثابرة، �لتكيف، وبلغ معامل �ألفا للعامل �لأول و�لر�بع على �لرتتيب 

0،83، 0،78، وباإعادة �لتطبيق 0،78، 0،81 

وق���د تاأل���ف �ملقيا����س �حل���ايل يف �س���ورته �لأولي���ة م���ن 34 عب���ارة، ق���ام �لباحث 
بعر�س���ه على ثالثة حمكمني من �أع�س���اء هيئة �لتدري�س بق�س���مي �لرتبية �خلا�س���ة 
وعل���م �لنف����س وذل���ك للُحك���م عل���ى �س���الحيته لقيا����س �ملرونة �لنف�س���ية ل���دى طالب 
�جلامعة، ونتج عن هذه �خلطوة ��ستقر�ر �ملقيا�س عند )30( عبارة تقي�س �أربعة �أبعاد 
هي: د�فعية �لإجناز: 1، 7، 13، 19، 21، 27، 30، �مل�ساندة �لجتماعية: 2، 5، 9، 11، 14، 
17، 20، 24، 28، �لتكيف: 3، 8، 16، 23، 26، �لبنية �لقيمية و�لدينية: 4، 6، 10، 12، 15، 
18، 22، 25، 29، ومت و�س���ع بد�ئل لالإجابة �متدت بني )3-1( بحيث حت�س���ل »تنطبق 
على متاًما« على ثالث درجات، وحت�سل » تنطبق على �أحياًنا » على درجتني، وحت�سل 
»ل تنطب���ق عل���ى مطلًقا » على درجة و�حدة، و�لعك�س يف �لعبار�ت �ل�س���لبية وهي:3، 6، 
7، 8،12، 14، 15، 17، 19، 20، 22، 24، 28، 29، 30.، و�لدرجة �ملرتفعة ت�س���ري �إىل وجود 
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قدر مرتفع من �ملرونة �لنف�س���ية، و�لدرجة �ملنخف�سة ت�سري �إىل وجود قدر منخف�س 
من �ملرونة �لنف�سية.

 اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س:
مت ح�ساب �ل�سدق يف �لبحث �حلايل عن طريق ح�ساب �لرتباطات بني درجة �لبند 
و�لدرجة �لكلية للبعد �لذي تنتمي �إليه )بعد ��ستبعاد درجة �لبند من �لدرجة �لُكلية 
للُبعد(، وبني درجات �لأبعاد �لفرعية للمقيا�س بع�س���ها �لبع�س، )عبد �خلالق،1993، 
ذل���ك: يو�س���حان  �لتالي���ني  و�جلدول���ني  �س���ادق،1993(  عثم���ان،  حط���ب،  �أب���و   ،195

جدول )3(
معامالت الرتباط بني درجة البند والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اإليه 

ملقيا�س املرونة النف�سية

 د�فعيةم
 �مل�ساندةم�لإجناز

 �لبنية �لقيميةم�لتكيفم�لجتماعية
و�لدينية

10.39**20.49**30.58**40.50**
70.63**50.61**80.61**60.49**

130.56**90.52**160.60**100.72**
190.50**110.70**230.63**120.53**
210.68**140.67**260.74**150.69**
270.73**170.50**180.45**
300.51**200.13220.73**

240.55**250.10
280.70**290.57**

 جدول )4(
معامالت الرتباط بني اأبعاد مقيا�س املرونة النف�سية

 �مل�ساندةد�فعية �لإجناز
 �لبنية �لقيمية�لتكيف�لجتماعية

�لدينية
-د�فعية �لإجناز

**0.57�مل�ساندة �لجتماعية
*0.26**0.51�لتكيف

**0.58**0.45**0.56�لبنية �لقيمية و�لدينية
**0.84**0.72**0.73**0.76�لدرجة �لكلية
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 يت�س���ح م���ن ج���دول)3( وج���دول )4( �أن جمي���ع معام���الت �لرتب���اط د�ل���ة 
عن���د م�س���توى 0،01، وبن���اًء عل���ى ه���ذه �خلط���وة مت ح���ذف �ملفردت���ني رقم���ا )20،25( 
لع���دم دللتهم���ا، ومت ح�س���اب �لرتباطات بني درج���ة �لبند و�لدرجة �لكلي���ة للمقيا�س 

فرت�وحت بني 0،39 -0،71، وهي قيم د�لة عند م�ستوى 0،01

كم���ا مت ��س���تخد�م طريق���ة �ملقارن���ة �لطرفي���ة يف ح�س���اب �ل�س���دق، حي���ث مت 
�عتب���ار �لدرج���ة �لكلي���ة ملقيا����س �ملرونة �لنف�س���ية كمح���ك، ومت بناء عل���ى ذلك حتديد 
جمموعت���ني �أعل���ي 27% و�أدنى 27% ومت ح�س���اب �لف���روق يف درجات �لأبعاد با�س���تخد�م 

�ختبار)ت(. و�جلدول �لتايل يو�سح نتائج هذه �خلطوة: 

جدول)5(
يو�سح قيمة »ت« للفروق بني مرتفعي ومنخف�سي املرونة النف�سية يف درجات الأبعاد

�ملتغري�ت
مرتفعو �ملرونة 
�لنف�سية )20(

منخف�سو �ملرونة 
 قيمة�لنف�سية )23(

�لدللة""ت
ع2م2ع1م1

18.153.0913.393.714.520.01د�فعية �لإجناز
15.653.589.523.365.770.01�مل�ساندة �لجتماعية

14.802.9110.173.334.800.01�لتكيف
15.752.9511.043.304.880.01�لبنية �لقيمية و�لدينية

 يت�س���ح م���ن ج���دول)5( وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني جمموعت���ي مرتفع���ي 
ومنخف�سي �ملرونة �لنف�سية.

كما مت يف �لبحث �حلايل �لتحقق من �ل�س���دق �لتالزمي من خالل ح�س���اب 
�ل�س���دق ب���ني مقيا����س �ملرونة �لنف�س���ية �إع���د�د )�لباح���ث(، ومقيا�س �ملرونة �لنف�س���ية 
�ملقيا����س مبعام���الت  ه���ذ�  ويتمت���ع  ن�س���ر،،2012، 1808-1805(  �س���ويل،  )�آل  �إع���د�د: 
�سيكومرتية جيدة على عينة من طالب كلية �لرتبية جامعة �لباحة باململكة �لعربية 
�ل�س���عودية، فق���د مت �إج���ر�ء �لتحلي���ل �لعاملي �ل���ذي �أف���رز �أربعة عو�مل ه���ي: �لقدرة 
�لوجد�نية، �لتوجه �لإيجابي للم�ستقبل، �لقدرة �لجتماعية، �لإيثار و�لتفاوؤل، وميز 
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�ملقيا�س بني مرتفعي ومنخف�س���ي �ملرونة �لنف�سية، ومت ح�ساب ثبات �ملقيا�س مبعامل 
�ألف���ا كرونب���اخ فبل���غ 0،82، وبطريق �إعادة �لتطبيق بلغ 0،86، وبن���اًء على هذه �خلطوة 

بلغ معامل �لرتباط بني �ملقيا�سني 0،78

مت ح�ساب ثبات مقيا�س �ملرونة �لنف�سية عن طريق ح�ساب ثبات معامل �ألفا 
كرونب���اخ ف���كان لالأبع���اد و�لدرجة �لكلي���ة للمقيا�س عل���ى �لرتتي���ب 0،70، 0،71، 0،73، 
0،75، 0،81، وبطريق���ة �س���بريمان ب���رو�ن وجتم���ان بل���غ 0،71.، كم���ا مت ح�س���اب ثب���ات 
�ملقيا�س عن طريق �إعادة تطبيق �ملقيا�س بعد فا�سل زمني قدره �أ�سبوعان فبلغ 0،69، 

0،62، 0،68، 0،55، 0،71 لالأبعاد و�لدرجة �لكلية على �لرتتيب.
وبناء على ما �سبق تكونت �ل�سورة �لنهائية ملقيا�س �ملرونة �لنف�سية من )28( عبارة.

ثانًيا: مقيا�س الع�سابية ملحق)2(Neuroticism Scale �إعد�د: )�لباحث(
�أُع���د ه���ذ� �ملقيا�س بهدف قيا�س مدى و��س���ع م���ن �لأعر��س �لع�س���ابية لدى 
طالب �جلامعة، وقد ��س���تمدت عبار�ته من خالل �لطالع على �لأطر �لنظرية �لتي 
تناول���ت �لع�س���ابية، وعل���ى �ملقايي�س �لتي �أُعدت لقيا�س���ها ونالت �س���هرة و��س���عة وهي: 
�لندفاعي���ة Barratt Impulsiveness Scale-11(BIS-11)�إع���د�د:  مقيا����س 
(Patton, Stanford & Barratt, 1995,770-773)، ويتكون من 30 عبارة، ومت 
تطبيق �ملقيا�س على عينة من طالب �جلامعة بلغ عددهم 412 طالًبا، ويتمتع �ملقيا�س 
مبعام���الت �س���يكومرتية جيدة فقد مت ح�س���اب �س���دقه عن طريق �لتحلي���ل �لعاملي، 
وح�س���اب ثبات���ه عن طري���ق معامل �ألف���ا كرونباخ فبل���غ 0،82، ومقيا�س �لع�س���ابية من 
قائمة جولدبريج (Goldberg, 2000) للعو�مل �خلم�سة �لكربى و�لذي تاألف من 
60 عبارة، وتقي�س 6 �أبعاد هي )�لقلق، �لغ�سب، �لكتئاب، �ل�سعور بالذ�ت، �لندفاعية، 
�لقابلي���ة لالجن���ر�ح(، وق���د مت ح�س���اب ثب���ات �ملقيا����س عن طريق ح�س���اب معام���ل �ألفا 
 (Spielberger:كرونب���اخ ف���رت�وح ب���ني 0،77-0،88.، وقائمة �س���مة �لقلق من �إع���د�د
(et al., 1983، �ل�س���يغة “ي” �لت���ي ق���ام بتعريبها و�إعد�ده���ا: )عبد �خلالق،1984(، 
وي�س���تمل مقيا����س �س���مة �لقل���ق عل���ى ع�س���رين فق���رة ته���دف �إىل تقدي���ر م���ا ي�س���عر به 
�ملفحو�س بوجه عام، ويتمتع �ملقيا�س بخ�س���ائ�س �سيكومرتية مرتفعة. وقائمة �سمة 
 (Spielberger,1996) �إع���د�د:   Anger Trait Inventory �لغ�س���ب )�ل�س���مة( 
وتعري���ب )�لقر�س���ي، 1997، 81( وتتكون من ع�س���رة بنود وتقي����س �مليل �أو �لنزعة لدى 
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�لفرد، وتتمتع قائمة �س���مة �لغ�س���ب يف �لأ�سل مبعامالت �سيكومرتية جيدة، وحتقق 
�لقر�سي من �لبناء �لعاملي للقائمة على عينة من طالب �جلامعة، ومت ح�ساب �ل�سدق 
�لتقارب���ي م���ن خ���الل تطبيق قائمة �لغ�س���ب وقائم���ة �لعد�ئية لب����س – ديركي فبلغ 
معامل �لرتباط 0،54، ومت ح�ساب �لثبات عن طريق �إعادة تطبيق �لقائمة فبلغ 0،74

 وقد تاألف �ملقيا�س �حلايل يف �سورته �لأولية من 37 عبارة، ومت عر�سه على 
ثالثة حمكمني من �أع�س���اء هيئة �لتدري�س بق�س���مي �لرتبية �خلا�س���ة وعلم �لنف�س، 
وذلك للُحكم على �سالحيته لقيا�س �لع�سابية لدى طالب �جلامعة، وبناًء على ذلك 
��سُتبعدت �لعبار�ت غري �ملنا�سبة، وُعدلت �سياغة بع�سها، وقد �أ�سفر هذ� عن ��ستقر�ر 
فقر�ت �ملقيا�س عند)32( عبارة تقي�س �س���ت �أبعاد: �لندفاعية وت�س���تمل على �لعبار�ت 
�لتالي���ة: 1، 5، 9، 19، 24، 31، و�لكتئ���اب وي�س���تمل على �لعبار�ت �لتالية: 3، 7، 15، 18، 
21، 32، و�لقلق وي�س���تمل على �لعبار�ت �لتالية: 8، 11، 17، 23، 27، و�لغ�س���ب وي�ستمل 
على �لعبار�ت �لتالية: 4، 12، 22، 25، 30، و�لقابلية لالجنر�ح وت�س���تمل على �لعبار�ت 
�لتالي���ة: 6، 10، 14، 26، 29، و�ل�س���عور بال���ذ�ت وي�س���تمل على �لعب���ار�ت �لتالية: 2، 13، 
16، 20، 28. ومت و�سع بد�ئل لالإجابة متدرجة من » ل تنطبق على �إطالًقا » وحت�سل 
على درجة و�حدة، » تنطبق على قلياًل » وحت�سل على درجتني،« تنطبق على �أحياًنا » 
وحت�سل على ثالث درجات، » تنطبق على كثرًي� » وحت�سل على �أربع درجات، » تنطبق 
عل���ى متاًما » وحت�س���ل على خم�س درج���ات« و�لعك�س يف �لعبار�ت �ل�س���لبية وهي: 2، 6، 
8، 14، 19، 20، 25، 29، 31، وت�س���ري �لدرج���ة �ملرتفع���ة �إىل ق���در مرتفع من �لع�س���ابية، 
بينما ت�سري �لدرجة �ملنخف�سة �إىل قدر منخف�س من �لع�سابية لدى طالب �لرتبية 

�خلا�سة.

 اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س:
مت ح�س���اب �س���دق �ملقيا�س يف �لبحث �حلايل عن طريق ح�ساب �لرتباطات بني 
درج���ات �لبند و�لدرجة �لكلية للُبعد، وبني درجات �لأبعاد �لفرعية للمقيا�س بع�س���ها 

�لبع�س. و�جلدولن �لتاليان يو�سحان ذلك: 
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جدول )6(
معامالت الرتباط بني درجة البند والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اإليه ملقيا�س الع�سابية

 �لقابليةم�لغ�سبم�لقلقم�لكتئابم�لندفاعيةم
 �ل�سعورملالجنر�ح

بالذ�ت
10.58**30.44**80.46**40.43**60.61**20.55**
50.55**70.65**110.70**120.62**100.54**130.52**
90.19150.45**170.66**220.54**140.57**160.64**

190.37**180.75**230.61**250.59**260.55**200.14
240.58**210.71**270.56**300.49**290.65**280.54**
310.56**320.54**

 جدول )7(
معامالت الرتباط بني اأبعاد مقيا�س الع�سابية

 �لقابلية�لغ�سب�لقلق�لكتئاب�لندفاعية
�ل�سعور بالذ�تلالجنر�ح

-�لندفاعية
**0.45�لكتئاب

**0.60**0.54�لقلق
**0.49**0.41**0.55�لغ�سب
 �لقابلية

**0.52**0.66**0.53**0.62لالجنر�ح

**0.41**0.42**0.54**0.39**0.41�ل�سعور بالذ�ت
**0.69**0.81**0.73**0.82**0.72**0.75�لدرجة �لكلية

 يت�سح من جدول)6( وجدول )7( �أن جميع معامالت �لرتباط د�لة عند م�ستوى 
0،01 وترتب على هذه �خلطوة حذف عبارتني هما )9، 20(، كما مت ح�ساب �لرتباطات 
ب���ني درجة �لبند و�لدرج���ة �لكلية للمقيا�س فرت�وحت بني 0،45 -0،74 وهي قيم د�لة 

عند م�ستوى 0،01

كما مت ��س���تخد�م طريقة �ملقارنة �لطرفية وذلك بتق�سيم درجات �ملحك �إىل 
م�س���تويني، ويت���م �نتق���اء جمموعتني متطرفتني من �ملفحو�س���ني يف �س���وء درجاتهم 

�لكلية يف �لُبعد )�أبو حطب و�آخرون، 1993، 146(. 
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ويف ه���ذه �لدر��س���ة مت ��س���تخد�م طريقة �ملقارن���ة �لطرفية، حي���ث مت �عتبار 
�لدرج���ة �لكلي���ة ملقيا�س �لع�س���ابية كمح���ك ويتم بن���اء على ذلك حتدي���د جمموعتني 
�أعلي 27% و�أدنى 27% ويتم ح�ساب �لفروق يف درجات �لأبعاد. و�جلدول �لتايل يو�سح 

نتائج هذه �خلطوة:
جدول)8(

يو�سح قيمة »ت« للفروق بني مرتفعي ومنخف�سي الع�سابية يف درجات الأبعاد

�ملتغري�ت
مرتفعو �لع�سابية 

)23(
منخف�سو� �لع�سابية 

 قيمة)22(
�لدللة""ت

ع2م2ع1م1
18.782.8912.182.807.760.01�لندفاعية

16.783.148.683.358.350.01�لكتئاب
16.172.188.091.9413.060.01�لقلق

16.002.159.952.149.420.01�لغ�سب
16.392.089.403.009.090.01�لقابلية لالجنر�ح

15.003.049.402.616.590.01�ل�سعور بالذ�ت

 يت�س���ح م���ن ج���دول)8( وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني جمموعت���ي مرتفع���ي 
ومنخف�سي �لع�سابية.

كما مت يف �لبحث �حلايل �لتحقق من �ل�س���دق �لتالزمي من خالل ح�س���اب    
�ل�س���دق ب���ني مقيا����س �لع�س���ابية )�إع���د�د �لباح���ث( ومقيا�س �لع�س���ابية م���ن مقيا�س 
 Personality ملعدل لل�سخ�سية� Eysenk, Eysenk and Parrett,1985أيزنك�
Questionnaire Revised (EPQ-R) ويتمت���ع ه���ذ� �ملقيا����س مبعام���الت �س���دق 
وثبات مر�سيني على طالب �جلامعة باململكة �لعربية �ل�سعودية )�لرويتع، �ل�سريف، 

2002، 477-499(، وبناًء على هذه �خلطوة بلغ معامل �لرتباط بني �ملقيا�سني 0،61

ومت ح�س���اب ثب���ات مقيا����س �لع�س���ابية ع���ن طريق ح�س���اب ثبات معام���ل �ألفا   
كرونب���اخ ف���كان لالأبع���اد و�لدرجة �لكلي���ة للمقيا�س عل���ى �لرتتي���ب 0،70، 0،74، 0،73، 
0،71، 0،72، 0،70، 0،81، وبطريقة �سبريمان برو�ن وجتمان بلغ 0،82 وبطريقة �إعادة 
تطبيق �ملقيا�س بفا�سل زمني �أ�سبوعان بلغت معامالت �لرتباط على �لرتتيب 0،83، 

0،60، 0،77، 0،79، 0،71، 0،64، 0،87 لالأبعاد �لفرعية، وللدرجة �لكلية. 
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وبناء على ما �سبق تكونت �ل�سورة �لنهائية ملقيا�س �لع�سابية من )30( عبارة.
 Self-Compassion Scale )3 ثالًثا: مقيا�س ال�سفقة بالذات )ملحق

�إعد�د:  Neff, 2003aترجمة وتعريب �لباحث
�أعد هذ� �ملقيا�س بهدف قيا�س �ل�س���فقة بالذ�ت لدى طالب �جلامعة، وذلك 
من خالل در��سة ��ستطالعية قامت بها �لباحثة على طالب �جلامعة �لبالغ عددهم 68 
طالًبا )30 من �لذكور، 38 من �لإناث(، مبتو�سط عمري 21،7، ومت �لإجابة على �سل�سلة 
من �لأ�سئلة ذ�ت �لنهايات �ملفتوحة تتناول �لعمليات �ملنا�سبة لل�سفقة بالذ�ت، وكذلك 
 ،(Neff, 2003a, 226) لتحق���ق م���ن ردود �أفع���ال �لطالب خل���رب�ت �لأمل و�لف�س���ل�
ويتك���ون �ملقيا����س م���ن 26 عبارة، ومت و�س���ع بد�ئ���ل لالإجابة تر�وحت م���ن )1-5( “ ل 
تنطب���ق �إطالًق���ا “ وحت�س���ل عل���ى درجة و�حدة، “ تنطبق بدرجة ب�س���يطة” وحت�س���ل 
عل���ى درجت���ني، “ تنطب���ق بدرجة متو�س���طة “ وحت�س���ل على ثالث درج���ات،” تنطبق 
كث���رًي� “ وحت�س���ل عل���ى �أرب���ع درجات،” تنطبق متاًما “ وحت�س���ل عل���ى خم�س درجات، 
و�لعك����س يف �ملقايي����س �ل�س���لبية )�حلك���م على �ل���ذ�ت، �لعزل���ة، �لإف���ر�ط يف �لتحديد( 
(Neff, 20003a, 234)، و�لدرج���ة �ملرتفع���ة ت�س���ري �إىل ق���در مرتف���ع من �ل�س���فقة 

بالذ�ت، و�لدرجة �ملنخف�سة ت�سري �إىل قدر منخف�س من �ل�سفقة بالذ�ت.
�خل�سائ�س �ل�سيكومرتية للمقيا�س:

خ�س���ع �ملقيا�س لدر��س���تني للتحقق من �س���دقه وثباته ففي �لدر��سة �لأوىل 
مت �ختي���ار عين���ة م���ن ط���الب �جلامع���ة بل���غ عدده���م 391 طالًب���ا)166 م���ن �لذك���ور،                      
225 م���ن �لإن���اث( مبتو�س���ط عمري 20،91 �س���نة، ومت تطبيق مقيا�س �ل�س���فقة بالذ�ت 
�ملك���ون م���ن 71 عبارة و�لتي مت جتميعها �أثناء �لدر��س���ة �ل�س���تطالعية، وك�س���ف نتائج 
�لتحليل �لعاملي عن �س���تة عو�مل: �للطف بالذ�ت وت�س���بع عليه �لعبار�ت �لتالية: 5، 
12، 19، 23، 26، �حلك���م عل���ى �ل���ذ�ت وت�س���بع علي���ه �لعبار�ت �لتالي���ة: 1، 8، 11، 16، 21، 
�لإن�س���انية �مل�س���رتكة وت�س���بع عليه �لعبار�ت �لتالية:3، 7، 10، 15، �لعزلة وت�س���بع عليه 
�لعب���ار�ت �لتالي���ة: 4، 13، 18، 25، �ليقظة �لذهنية وت�س���بع عليه �لعب���ار�ت �لتالية: 9، 

14، 17، 22، �لإفر�ط يف �لتحديد وت�سبع عليه �لعبار�ت �لتالية: 2، 6، 20، 24.

مقيا����س  ب���ني  �لرتباط���ات  ح�س���اب  طري���ق  ع���ن  �ل�س���دق  ح�س���اب  مت  كم���ا 
�ل�س���فقة بال���ذ�ت ومقيا����س نق���د �ل���ذ�ت م���ن ��س���تبيان �خل���رب�ت �لتعبريي���ة �إع���د�د:                               
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 Lee and :فبل���غ -0،65، ومقيا����س �لرت�ب���ط �لجتماعي �إعد�د Blatt et al.,1976
Robbins,1995 فبلغ 0،41، ومقيا�س �لذكاء �لوجد�ين )�ختبار �سمة ما ور�ء �ملز�ج( 
�إعد�د: Salovery et al., 1995 فكان مع �لو�سوح 0،43، ومع �لإ�سالح 0،55، ومع 
�لنتباه 0،11، ومقيا�س �سمة �لقلق �إعد�د:  Speilberger et al.,1970فبلغ -0،65، 
وقائم���ة �لكتئ���اب �إع���د�د: Beck et al., 1961 فبل���غ -0،51، ومقيا����س �لر�س���ا ع���ن 
 ،(Neff, 2003a, 227-235) 0.45 فبل���غ Dinner et al., 1985 :ل���ذ�ت �إع���د�د�
كم���ا مت ح�س���اب �لرتباط���ات ي���ن �لأبع���اد �لفرعي���ة بع�س���ها �لبع����س فرت�وح���ت ب���ني              

(Neff, 2003a, 227-235) 0،91-0،46

و�أظه���رت نتائ���ج �لدر��س���ة �لثاني���ة و�لت���ي �أُجري���ت عل���ى عين���ة بل���غ قو�مه���ا                     
232 طالًبا )87 من �لذكور،145 من �لإناث( مبتو�سط عمري 21،31، �لتاأكيد على نف�س 
�لعو�مل �ل�ستة للمقيا�س، كما �أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن �رتباط �إيجابي مع مقيا�س 
تقدي���ر �ل���ذ�ت �إع���د�د: Rosenberg.,1965 بل���غ 0،59، و�رتب���اط �س���لبي مع مقيا�س 
�لكتئ���اب �إع���د�د: Zung, 1965 بل���غ -0،55 و�رتباط �س���لبي مع مقيا�س �س���مة �لقلق 
�إعد�د: Speilberger et al., 1970 بلغ -0،66، و�رتباط �سلبي مع مقيا�س �لجرت�ر 
ح�س���اب  ومت   ،0،50- بل���غ   Nolen-Hoeksema and Morrow.,1991 �إع���د�د: 
ثب���ات �ملقيا����س بطريق���ة �إعادة تطبيق �ملقيا����س فبلغ معامل �لرتب���اط للدرجة �لكلية 
للمقيا����س 0،93، وبلغ���ت لالأبعاد عل���ى �لرتتي���ب: 0،88، 0،88، 0،80، 0،85، 0،85، 0،88.

.(Neff, 2003a, 236-242) 

ويتمت���ع �ملقيا����س مبعام���الت �س���يكومرتية جي���دة فق���د مت ح�س���اب �س���دقه 
(Deniz, Kesici & Sumer, 2008 ; Garcia- وثباته عرب عدد من �لدر��سات
 Campayo, Navarro-Gil, Andres,Montero-Marin, Lopez-Arta &
بالإ�س���افة   ،Demarzo, 2014; Nicola,Cristina &Alessandro,2014)
 (Crocker &إىل ��س���تخد�مه يف كث���ري م���ن �لدر��س���ات �ل�س���ابقة يف �لبح���ث �حل���ايل�
 Canevello, 2008; Deniz & Sumer, 2010; Raes, 2010; Akin
 &Kayis, 2011 ; Kurilova, 2013 ; Yamaguchi, Kim, Min-Sun &

Akutsu, 2014)
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 ويف �لبح���ث �حل���ايل مت �لتحق���ق م���ن �س���دق �ملقيا����س ع���ن طري���ق ح�س���اب 
�لرتباطات بني �لبند و�لدرجة �لكلية للُبعد، وبني درجات �لأبعاد �لفرعية للمقيا�س 

بع�سها �لبع�س. و�جلدولن �لتاليان يو�سحان ذلك:
جدول )9(

معامالت الرتباط بني درجة البند والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اإليه ملقيا�س ال�سفقة بالذات

 �للطفم
مبالذ�ت

 �حلكم
 على

�لذ�ت
 �لإن�سانيةم

 �ليقظةم�لعزلةم�مل�سرتكة
م�لذهنية

 �لإفر�ط
 يف

�لتحديد
50.53**10.53**30.75**40.65**90.65**20.49**

120.65**80.61**70.67**130.66**140.49**60.67**
190.62**110.62**100.62**180.67**170.66**200.57**
230.63**160.56**150.65**250.64**220.61**240.64**
260.51**210.62**

جدول )10(
معامالت الرتباط بني اأبعاد مقيا�س ال�سفقة بالذات

 �للطف
بالذ�ت

 �حلكم على
�لذ�ت

 �لإن�سانية
 �ليقظة�لعزلة�مل�سرتكة

�لذهنية
 �لإفر�ط يف
�لتحديد

 �للطف
-بالذ�ت

 �حلكم على
**-0.46�لذ�ت

 �لإن�سانية
**-0.52**0.47�مل�سرتكة

**-0.38**0.60**-0.38�لعزلة
 �ليقظة
**-0.45**0.32**-0.39**0.32�لذهنية

 �لإفر�ط يف
-**-0.33**0.64**-0.43**0.61**-0.46�لتحديد

 يت�س���ح م���ن ج���دول)9( وج���دول )10( �أن جمي���ع معام���الت �لرتب���اط د�ل���ة عن���د 
م�س���توى 0،01، كما مت ح�س���اب �لرتباطات بني درجة �لبند و�لدرجة �لكلية للمقيا�س 

فرت�وحت بني 00،82-0،41



املجلد الرابع - العدد )16(ج1 يوليو 2016 جملة الرتبية اخلا�صة

 107 

كما مت ��س���تخد�م طريق���ة �ملقارنة �لطرفية، حيث مت �عتب���ار �لدرجة �لكلية 
ملقيا�س �ل�سفقة بالذ�ت كمحك ويتم بناء على ذلك حتديد جمموعتني �أعلي 27% و�أدنى 
27% ومت ح�ساب �لفروق يف درجات �لأبعاد. و�جلدول �لتايل يو�سح نتائج هذه �خلطوة:

جدول)11(
 يو�سح قيمة “ت” للفروق بني مرتفعي ومنخف�سي ال�سفقة بالذات يف درجات الأبعاد 

�ملتغري�ت
مرتفعو �ل�سفقة 

بالذ�ت )22(
منخف�سو �ل�سفقة 

قيمة بالذ�ت )23(
�لدللة"ت"

ع2م2ع1م1
22.861.8818.913.055.180.01�للطف بالذ�ت

12.361.618.821.587.400.01�حلكم على �لذ�ت
18.271.9014.783.104.520.01�لإن�سانية �مل�سرتكة

10.952.866.042.286.360.01�لعزلة
15.452.2812.432.404.310.01�ليقظة �لذهنية

11.312.956.822.125.880.01�لإفر�ط يف �لتحديد  
يت�س���ح م���ن ج���دول)11( وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني جمموعت���ي مرتفع���ي 

ومنخف�سي �ل�سفقة بالذ�ت.

كما مت �لتحقق من �ل�سدق �لتالزمي بني مقيا�س �ل�سفقة بالذ�ت ومقيا�س 
�ل���ذكاء �لوج���د�ين و�ل���ذي �أع���ده: )عثم���ان، رزق، 2002، وقام���ا بتقنين���ه عل���ى طالب 
�جلامعة يف �لبيئة �مل�س���رية، ويتمتع هذ� �ملقيا�س مبعامالت �س���يكومرتية جيدة، ويف 
�لبيئ���ة �ل�س���عودية ق���ام عب���د �لعظي���م، �ل�س���افعي )2012، 67-68( بتقنين���ه على طالب 
�جلامع���ة، ومت ح�س���ابه �س���دقه ع���ن طري���ق �لرتب���اط ب���ني كل بع���د و�لدرج���ة �لكلي���ة 
فرت�وح���ت ب���ني 54-67، وع���ن طري���ق �لتمييز بني �ملنخف�س���ني و�ملرتفع���ني يف �لذكاء 
�لوج���د�ين، ومت ح�س���اب ثبات���ه ع���ن طري���ق معامل �ألف���ا كرونباخ ف���رت�وح ببني 0،81-
0،88. ويف �لدر��س���ة �حلالي���ة بل���غ �لرتباط بني �ملقيا�س���ني 0،48، وم���ع مقيا�س تقدير 
�لذ�ت و�لذي �أعده: Rosenberg ,1965، ويتمتع �ملقيا�س مبعامالت �س���يكومرتية 
جيدة يف �لأ�س���ل، وقام �ل�س���ربيني )2012( بتقنينه على عينة من طالب كلية �لرتبية 
جامع���ة �لطائ���ف، حي���ث مت �لتو�س���ل �إىل حتديد عامل و�حد ت�س���بعت علي���ه �لعبار�ت 
�لع�س���رة، ومت ح�س���اب ثبات���ه ع���ن طريق معام���ل �ألفا كرونب���اخ فبل���غ 0،79 وعن طريق 
�لتجزئة �لن�سفية للمقيا�س ككل فبلغ 0،86، وعن طريق �إعادة �لتطبيق بلغ 0،61 ويف 

�لدر��سة �حلالية بلغ �لرتباط بني �ملقيا�سني 0،67 
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كما مت ح�س���اب �ل�س���دق �لتالزمي بني مقيا�س �ل�س���فقة بالذ�ت وقائمة بيك 
لالكتئاب حيث ��ستخدمت �ل�سيغة �لعربية من قائمة بيك �لكتئاب بيك، و�ستري،1966، 
م���ن تعري���ب عبد �خلالق، وقد حتق���ق )�لدماطي، عبد �خلال���ق،2000/1420، 84-77( 
م���ن خ�سائ�س���ها �ل�س���يكومرتية عل���ى عينات �س���عودية خمتلف���ة، فق���د مت �لتحقق من 
�س���دق �لقائم���ة على عينة م���ن طلبة �جلامعة با�س���تخد�م �لتحليل �لعاملي، وح�س���اب 
ثباته���ا عن طريق معامل �ألفا كرونباخ فبلغ 0،81 ويف �لدر��س���ة �حلالية بلغ �لرتباط 
ب���ني مقيا����س �ل�س���فقة بال���ذ�ت وقائم���ة �لكتئ���اب -0،50، وم���ع قائمة �س���مة �لقلق من 
�إعد�د �س���بيلبريجر، جور�س���ت�س، لو�س���ني، فاج، جاكوبز، وهي �لطبعة �ملنقحة �ل�سادرة 
عام 1983 )�ل�سورة ي(، وقد طبقت �لن�سخة �لتي ترجم بنودها و�أعدها عبد �خلالق، 
1984، وت�س���تمل هذه �لقائمة على مقيا�س���ني فرعيني وهما حالة �لقلق و�س���مة �لقلق. 
وق���د ق���ام عب���د �خلال���ق، حاف���ظ )1988، 186-188(، بتقنينه���ا عل���ى عين���ة م���ن طلب���ة 
�جلامع���ة �ل�س���عوديني، حي���ث مت �لتحقق من �س���دقها عن طريق �لرتب���اط بني حالة 
�لقل���ق و�س���مة �لقلق فبل���غ 0،57، وعن طريق �ل�س���دق �لتالزمي مع مقيا����س �لفعالية 
�لجتماعية فبلغ 0،53، 0،48 لكل من حالة �لقلق و�سمة �لقلق، ومت ح�ساب �لثبات عن 
طري���ق معام���ل �ألف���ا كرونباخ فبل���غ 0،55، 0،59 لكل من حالة �لقلق و�س���مة �لقلق، ويف 
�لدر��سة �حلالية بلغ �لرتباط بني مقيا�س �ل�سفقة بالذ�ت وقائمة �سمة �لقلق-0،60.

ومت ح�ساب ثبات مقيا�س �ل�سفقة بالذ�ت عن طريق ح�ساب ثبات معامل �ألفا 
كرونب���اخ ف���كان لالأبع���اد و�لدرجة �لكلي���ة للمقيا�س على �لرتتي���ب: 0،72، 0،73، 0،77، 
0،75، 0،72، 0،72، 0،83، وبطريق���ة كل م���ن �س���بريمان وجتم���ان بل���غ معام���ل �لثب���ات: 
0،74، 0،74 ومت ح�س���اب �لثبات بطريقة �إعادة تطبيق �ملقيا�س بفا�س���ل زمني �أ�سبوعان 
وبلغ���ت معام���الت �لرتباط على �لرتتي���ب: 0،73، 0،74، 0،64، 0،59، 0،64، 0،61، 0،75 

لالأبعاد �لفرعية وللدرجة �لكلية.
وبناء على ما �سبق تكونت �ل�سورة �لنهائية ملقيا�س �ل�سفقة بالذ�ت من )26( عبارة.

 The Affective Questionnaire)4(رابًعا: ا�ستبيان الأ�ساليب الوجدانية ملحق
 (ASQ)   �إعد�د: Hofmann &Kashdan (2010) ترجمة وتعريب �لباحث

 �أعد هذ� �ل�ستبيان بهدف قيا�س �لأ�ساليب �لوجد�نية لدى عينة من طالب 
�جلامعة بلغ عددهم 929 طالًبا وطالبة، ويتاألف �ل�س���تبيان من 20 عبارة، ومت و�س���ع 
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بد�ئ���ل لالإجاب���ة تر�وح���ت م���ن 1- 5 بحي���ث حت�س���ل » ل تنطب���ق �إطالًق���ا » على درجة 
و�حدة، وحت�س���ل » تنطبق قلياًل »على درجتني، وحت�س���ل » تنطبق بدرجة متو�س���طة 
» عل���ى ث���الث درجات، وحت�س���ل » تنطبق كث���رًي� »على �أربع درجات، وحت�س���ل » تنطبق 
متاًم���ا »على خم����س درجات، و�لدرجة �ملرتفعة تدل على �رتفاع �لأ�س���اليب �لوجد�نية 

لدى �لفرد.

 اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س 
مت ح�ساب �سدق �ملقيا�س عن طريق �لتحليل �لعاملي �ل�ستك�سايف لعينة من 
ط���الب �جلامع���ة بلغ قو�مها 434 طالًبا وطالبة يف �لدر��س���ة �لأوىل مبتو�س���ط عمري 
ق���دره 19،15 �س���نة، و 495 طالًب���ا وطالب���ة يف �لدر��س���ة �لثاني���ة مبتو�س���ط عمري قدره 
22،02 �س���نة، و�أ�س���فر �لتحليل عن ثالثة عو�مل هي: �لإخفاء وت�س���بع عليها �لعبار�ت 
�لتالي���ة: 1، 5، 9، 10، 13، 15، 18، 20، �لتو�ف���ق وت�س���بع علي���ه �لعبار�ت �لتالية: 2، 4، 7، 
8، 12، 16، 19، �لتحّمل وت�سبع عليه �لعبار�ت �لتالية: 3، 6، 11، 14، 17، وبلغت �لن�سبة 
�لكلية لتباين �لعو�مل �لثالثة يف �لدر��سة �لأوىل 48،08 موزعة على �لرتتيب 22،18، 
15،81، 10،09، وبلغت �لن�سبة �لكلية لتباين �لعو�مل يف �لدر��سة �لثانية 49،58 موزعة 
عل���ى �لرتتي���ب 19،70، 18،34، 11،54 وجاءت نتائج �أبع���اد �لتحليل �لعاملي �لثالثة يف 

�لدر��ستني مت�سقة متاًما.

كم���ا مت ح�س���اب معام���ل �لرتب���اط يف �لدر��س���ة �لأوىل ب���ني مقيا����س �لإخفاء 
و�لتو�ف���ق فبل���غ 0،17، وب���ني مقيا����س �لإخف���اء و�لتحّم���ل فبل���غ 0،09، وب���ني مقيا����س 
�لتو�ف���ق و�لتحّم���ل فبلغ 0،13، ومت ح�س���اب معام���ل �لرتباط يف �لدر��س���ة �لثانية بني 
�لإخف���اء و�لتو�ف���ق فبل���غ 0،30، وب���ني �لإخف���اء و�لتحّم���ل فبل���غ 0،03، وب���ني �لتو�ف���ق 
ومت   ،(Hofmann & Kashdan, 2010, 258,261)  ،0،17 فبل���غ  و�لتحّم���ل 
ح�س���اب معامالت �لرتباط يف �لدر��س���ة �لأوىل بني مقيا�سASQ ومقيا�س �سعوبات 
يف تنظي���م �لنفعالDifficulties in Emotion Regulation (DERS) �إعد�د: 
 Berkeleyللتعبريي���ة بركيل���ي  و��س���تبيان   ،Gratz and Roemer,2004
 ،Gross and John.,1995 :إع���د�د� Expressivity Questionnaire(BEQ)
 Emotion Regulation Questionnaire �لنفع���الت  تنظي���م  و��س���تبيان 
 (ERQ)�إع���د�د: Gross and John 2003، وج���اءت �لنتائ���ج لتوؤك���د عل���ى وج���ود 
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�رتباط���ات ب���ني مقيا�سASQ وغالبية �أبعاد �ملقايي�س �ل�س���ابقة، ويف �لدر��س���ة �لثانية 
كان���ت �أق���وى �لرتباط���ات ب���ني مقيا�س �لإخف���اء ASQ ومقيا����س �لتعبريية �ل�س���لبية

BEQ حيث بلغ -0،70 ومع مقيا�س �لقمعERQ فبلغ 0،52، ومع مقيا�س �لتعبريية 
�لإيجابية(BEQ) بلغ -0،33، و�رتباطات بني مقيا�س �لتو�فق ASQ ومقيا�س �إعادة 
�لتقدير ERQ بلغت 0،57، ومع مقيا�س DERS بلغت -0،54، ومع مقيا�س �لأهد�ف 
 ERQ ومقيا�س �لقمع ASQ بلغت -0،43، و�رتباطات بني مقيا�س �لتحّمل DERS
بلغت -0،32، ومع مقيا�س �لتعبريية �لإيجابية BEQ بلغت 0،28، �أما ما يتعلق بثبات 
�ل�س���تبيان فقد مت ح�س���اب �لثبات عن طريق معامل �ألفا كرونباخ يف �لدر��س���ة �لأوىل 
فبل���غ 0،84، 0،80، 0،66، ويف �لدر��س���ة �لثاني���ة بل���غ 0،84، 0،82، 0،68 ل���كل من �لإخفاء 

.(Hofmann & Kashdan, 2010, 258-261) و�لتو�فق و�لتحّمل

ويف �لبح���ث �حل���ايل مت �لتحق���ق م���ن �س���دق �ملقيا����س ع���ن طري���ق ح�س���اب 
�لرتباط���ات ب���ني درج���ة �لبند و�لدرج���ة �لكلية للبع���د، وبني درجات �لأبع���اد �لفرعية 
للمقيا����س بع�س���ها �لبع����س فبلغ معامل �لرتب���اط بني �لتو�فق و�لإخف���اء 0،58، وبني 
�لتو�فق و�لتحّمل 0،41، وبني �لإخفاء و�لتحّمل 0،51 وهي معامالت �رتباط د�لة عند 

م�ستوى 0،01.، و�جلدول �لتايل يو�سح ذلك: 

جدول )12(
معامالت الرتباط بني درجة البند والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اإليه

 ل�ستبيان الأ�ساليب الوجدانية
�لتحّملم�لإخفاءم�لتو�فقم
10.50**20.51**30.58**
50.51**40.54**60.61**
90.70**70.65**110.51**

100.57**80.66**140.53**
130.56**120.61**170.48**
150.55**160.66**
180.49**190.56**
200.50**

يت�سح من جدول )12( �أن جميع معامالت �لرتباط د�لة عند م�ستوى 0،01 
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كما مت ��س���تخد�م طريق���ة �ملقارنة �لطرفية، حيث مت �عتب���ار �لدرجة �لكلية 
لأبعاد ��س���تبيان �لأ�س���اليب �لوجد�نية كمحك ومت بناء على ذلك حتديد جمموعتني 
�أعلي 27% و�أدنى 27% ويتم ح�ساب �لفروق يف درجات �لأبعاد. و�جلدول �لتايل يو�سح 

نتائج هذه �خلطوة:
جدول)13(

 يو�سح قيمة “ت” للفروق بني مرتفعي ومنخف�سي الأ�ساليب الوجدانية 

�لبند

مرتفعو 
�لأ�ساليب 
�لوجد�نية 

)21(

منخف�سو� 
�لأ�ساليب 
�لوجد�نية 

)20(

قيمة 
"ت" 

ودللتها

�لبند
مرتفعو 

�لأ�ساليب 
�لوجد�نية 

)21(

منخف�سو� 
�لأ�ساليب 
�لوجد�نية 

)20(

قيمة 
"ت" 

ودللتها
ع1م1ع1م1ع2م2ع1م1

14.281.002.551.534.29**24.040.8432.601.044.94**
53.851.192.450.7954.47**43.860.9402.400.6805.72**
94.660.7302.300.9788.80**73.901.102.200.9515.33**

104.230.8892.351.265.54**84.540.6702.351.137.70**
133.760.8301.850.9336.93**123.811.051.951.025.75**
154.280.9022.701.174.86**164.360.9531.850.9338.61**
183.521.322.000.9174.25**194.090.9212.401.185.18**
204.420.8702.750.8506.24**
33.900.8301.951.096.44**
63.611.021.600.8206.94**

112.901.171.400.5985.11**
143.660.7952.151.035.26**
173.140.9631.850.8124.63**
 

يت�س���ح م���ن ج���دول)13( وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني جمموعت���ي مرتفع���ي 
ومنخف�سي �أبعاد �لأ�ساليب �لوجد�نية عند م�ستوى 0،01.

كما مت �لتحقق من �ل�سدق �لتالزمي بني مقيا�س �لذكاء �لوجد�ين و�لذي 
�أع���ده كل م���ن )عثم���ان، رزق،2002( وقنن���ه )عب���د �لعظي���م، �ل�س���افعي، 2012، 68-67( 
يف �لبيئ���ة �ل�س���عودية ومت �ختي���ار ُبع���دي �إد�رة �لوج���د�ن وتنظي���م �لوجد�ن و��س���تبيان 
�لأ�ساليب �لوجد�نية فبلغ معامل �لرتباط لكل من �إد�رة �لوجد�ن وتنظيم �لوجد�ن 
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على �لرتتيب 0،61، 0،71، وبلغ معامل �لرتباط بني �لإخفاء و�إد�رة �لوجد�ن وتنظيم 
�لوجد�ن على �لرتتيب 0،65، 0،71، وبلغ معامل �لرتباط بني �لتحّمل و�إد�رة �لوجد�ن 

وتنظيم �لوجد�ن على �لرتتيب 0،55، 0،73 

ومت ح�س���اب ثبات ��س���تبيان �لأ�س���اليب �لوجد�نية عن طريق ح�س���اب معامل 
�ألف���ا ف���كان لالأبع���اد 0،72، 0،74، 0،70، بطريق���ة �إع���ادة تطبي���ق �ملقيا�س بفا�س���ل زمني 
�أ�سبوعان بلغت معامالت �لرتباط على �لرتتيب 0،73، 0،66، 0،85 لالأبعاد �لفرعية.
وبناء على ما �س���بق تكونت �ل�س���ورة �لنهائية ل�ستبيان �لأ�ساليب �لوجد�نية 

من )20( عبارة.

ا: اختبار امل�سفوفات املتتابعة للذكاء خام�سً
�أع���د ه���ذ� �لختبار ر�فن به���دف قيا�س �ل���ذكاء، ويتاألف �لختبار من �س���تني 
م�سفوفة مق�سمة �إىل خم�س جمموعات هي: �أ، ب، ج، د، ه، حتتوي كل منها على �ثنتي 
ع�س���رة م�س���فوفة، و�مل�س���فوفة عبارة عن �س���كل �أ�سا�سي يحتوي على ت�س���ميم هند�سي 
تنق�س���ه قطعة و�س���عت مع بد�ئ���ل ترت�وح بني �س���تة وثمانية بد�ئ���ل، وعلى �ملفحو�س 
�أن يختار �لقطعة �ملتممة لل�س���كل وي�س���جل رقمها يف منوذج ت�س���جيل �لإجابات ودرجة 
�ملفحو����س عل���ى ه���ذ� �لختب���ار ه���ي �ملجم���وع �لكلي لالإجاب���ات �ل�س���حيحة، وق���ام �أبو 
حطب، فوؤ�د ؛ زهر�ن، حامد ؛ مو�سى، عبد �هلل ؛ خ�سر، على ؛ يو�سف، حممد جميل، 
�س���ادق، �آمال )1399( بتقنني �ختبار �مل�س���فوفات �ملتتابعة على عينة بلغ عددها 4932 
م���ن طالب وطالبات �ملر�حل �لتالية: �لبتد�ئية، �ملتو�س���طة، �لثانوية، ومعاهد �إعد�د 
�ملعلمني، وكلية �ل�س���ريعة، وطالب �لدر��س���ات �لعليا باململكة �لعربية �ل�س���عودية، ومت 
ح�س���اب ثبات �لختبار بطريق �لإعادة فرت�وح بني 0،46-0،85، وبتطبيق معادلة كودر 
ريت�سارد�سون )20( فرت�وحت معامالت �لرتباط بني 0،87-0،96، ومت ح�ساب �ل�سدق 
عن طريق �س���دق �لتكوين �لفر�س���ي، و�س���دق �ملحك مع �ختبار ذكاء �ل�س���باب �للفظي 

�مل�سور حلامد زهر�ن فرت�وح بني 0،78-0،73 

ال�س�عودية: البيئ�ة  يف  الثق�ايف  الجتماع�ي  الو�س�ع  تقدي�ر  ا�س�تمارة  �ا:  �ساد�سً
�إعد�د: من�سي، عبد �جلو�د )1985(

يت�س���من هذ� �ملقيا�س مقيا�س���ني هما: مقيا�س �لو�س���ع �لجتماعي لالأ�س���رة 
ويقا����س م���ن خ���الل �ملوؤ�س���ر�ت �لت���ي تت�س���من: وظيف���ة �لو�ل���د و�لو�ل���دة و�لإخ���وة 
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و�لأخو�ت، وم�ستوى تعليم �لو�لد و�لو�لدة و�لأخوة و�لأخو�ت، عدد �لأخوة و�لأخو�ت، 
و�حلال���ة �لجتماعي���ة و�ل�س���كنية، ويقا����س �مل�س���توى �لثق���ايف م���ن خ���الل �لتعرف على 
�لأبعاد �لتالية: عدد �ل�س���حف و�ملجالت �ليومية �لتي ت�س���رتيها �لأ�س���رة، عدد �لكتب 
�لثقافية �لتي توجد باملنزل، �أجهزة �لفيديو و�لأفالم �مل�ستخدمة، �أجهزة �لتليفزيون 
و�لرب�م���ج �ملف�س���لة، وعدد �ل�س���يار�ت �لتي متتلكها �لأ�س���رة و��س���تخد�ماتها، �لأ�س���ياء 
�لرتفيهي���ة باملنزل و��س���تخد�ماتها، طرق ق�س���اء وقت �لفر�غ، ق�س���اء �لعطالت خارج 
�ملن���زل ود�خ���ل �لوط���ن وخارج���ه. وقد مت تقن���ني �ملقيا�س عل���ى عينة بل���غ قو�مها 800 
ف���رد م���ن �ملد�ر�س �ملتو�س���طة للبن���ني و�لبن���ات مت �ختيارهم من مكة �ملكرم���ة و�ملدينة 
�ملن���ورة، ومت ح�س���اب �س���دق �ملقيا����س عن طري���ق �س���دق �ملحكم���ني، و�لرتباط مبحك 
خارجي وبلغ معامل �لرتباط بينهما 0،78، ومت ح�ساب ثبات �ملقيا�س عن طريق �إعادة 
ثبات���ه وبل���غ معام���ل �لرتباط ب���ني �ملرتني 0،87 يف: )من�س���ي، غ���وين، دمياطي،1990، 
309-363(. وق���ام �لباح���ث �حل���ايل باإعادة تقنني �ل�س���تمارة من خالل ح�س���اب �س���دق 
�ل�س���تمارة عن طريق �س���دق �ملحكمني، فقد مت عر�س���ها على )13( من �أع�س���اء هيئة 
�لتدري����س �ل�س���عوديني من �أق�س���ام �لرتبية �خلا�س���ة وعل���م �لنف�س و�لعل���وم �لرتبوية 
بجامع���ة �لطائ���ف، ومت �إج���ر�ء �لتعديالت �لالزمة �لتي �أ�س���ار �إليها �ل�س���ادة �ملحكمني 
مب���ا ينا�س���ب طبيع���ة �ملجتمع �ل�س���عودي يف �لوق���ت �حلايل، كم���ا قام �لباح���ث بتطبيق 
�ل�س���تمارة على عينة من طالب �لرتبية �خلا�س���ة بلغ عددهم 43 طالًبا، ومت ح�س���اب 
ثبات �ل�س���تمارة بطريقة �إعادة تطبيقها فبلغ 0،83 كما قام �لباحث بح�س���اب م�س���توى 
�لدخل وفًقا م�سلحة �لإح�ساء�ت �لعامة بوز�رة �لتخطيط )2002(، بعد عر�سها على 
نف�س �ملحكمني و�لذين �أ�سافو� بعد �لتعديالت على م�ستويات �لدخل لتكون منا�سبة 

للظروف �ملعي�سية يف �لوقت �لر�هن.

 Cognitive - Behavioural )5 س�ابًعا: الربنام�ج املع�ريف ال�س�لوكي)ملحق�
Program

هدف الربنامج العام: 
يهدف �لربنامج �ملعريف �ل�سلوكي �إىل خف�س م�ستوى �لع�سابية لدى طالب 

�لرتبية �خلا�سة.
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وي�سعى الربنامج اإىل حتقيق الهدف العام من خالل حتقيق الأهداف الآتية:
11 تعليم �لطالب �أهمية تكوين بنية معرفية عن طبيعة �لع�سابية و�لتي ت�ساعدهم .

على فهم وتف�سري �أ�سباب ن�سوء �نفعالتهم �ل�سلبية.
21 م�س���اعدة �لط���الب على حتديد وتقيي���م �أفكارهم وتخيالتهم وخا�س���ة تلك �لتي .

ترتبط بالأحد�ث و�ل�سلوكات �مل�سطربة �أو �ملوؤملة.
31 م�ساعدة �لطالب على ��ستبد�ل �لأفكار و�مل�ساعر �ل�سلبية باأخرى �إيجابية بناءة..
41 م�ساعدة �لطالب على ��ستبد�ل معتقد�ت �لطالب �مل�سوهة باأخرى �إيجابية..
(1 م�س���اعدة �لط���الب عل���ى �لتخل����س م���ن �لتوت���ر�ت �لع�س���لية �مل�س���احبة للقل���ق .

و�ل�سغوط �لنف�سية.
(1 �لعمل على �سرف �نتباه �لطالب عن �لأفكار و�ملعتقد�ت �ل�سلبية..
71 متكني �لطالب من �لتعرف على جو�نب قوتهم و�سعفهم..
81 م�س���اعدة �لط���الب عل���ى �لتعب���ري عن �أفكاره���م وم�س���اعرهم ب�س���هولة يف جو من .

�ل�سماح و�لتقبل.
91 م�ساعدة �لطالب على فهم طبيعة م�سكالتهم وطرق حلها بطريقة علمية. .

اأهمية الربنامج: 
ترج���ع �أهمية �لربنامج يف خف�س م�س���توى �لع�س���ابية ل���دى طالب �لرتبية 
�خلا�سة، حيث ميكنهم �لربنامج بفنياته �ملعرفية �ل�سلوكية يف �إدر�ك وتف�سري طريقة 
تفكريه���م �ل�س���لبية، ومعتقد�ته���م �خلاطئ���ة به���دف تغيريه���ا �إىل �أف���كار ومعتق���د�ت 
�يجابي���ة �أك���رث و�قعي���ة، بالإ�س���افة �إىل ذل���ك يهتم �لع���الج �ملعريف �ل�س���لوكي باجلانب 

�لوجد�ين للطالب، وبال�سياق �لجتماعي من حوله لإحد�ث �لتغيري �ملرغوب فيه.

الأ�س�س التي يقوم عليها الربنامج:
يقوم �لربنامج على جمموعة من �لأ�س�س �لتي ميكن �إجمالها فيما يلي:

- الأ�س��س العامة: ��س���طر�ب �لع�س���ابية ميكن �لتخفيف من حدته من خالل تطبيق 
فني���ات �لتعدي���ل �ملعريف �ل�س���لوكي، ويوؤكد ه���ذ� �لربنامج على �س���رورة تكوين عالقة 

طيبة بني �لباحث و�لطالب يف جو ي�سوده �حلب و�ملودة و�لثقة �ملتبادلة.
- الأ�س��س النف�سية: مر�عاة �لفروق �لفردية بني �لطالب وخ�سائ�س ومطالب �لنمو 
لديهم، و�لتاأكيد على �سرورة تنمية �لثقة يف �لنف�س، وتنمية مفهوم موجب للذ�ت. 
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- الأ�س��س الرتبوية: منا�س���بة فنيات �لربنامج خلف�س م�ستوى �لع�سابية لدى طالب 
�لرتبية �خلا�سة، وتنويع حمتوى �لربنامج لتفادي ت�سرب �مللل و�ل�ساأم لدى �لطالب، 

ومنا�سبة حمتوى �لربنامج لقدر�تهم و�إمكانياتهم.
- الأ�س�س الجتماعية: �لهتمام بدفع �لطالب �إىل �لنخر�ط د�خل �ملجتمع، و�لتفاعل 

مع �لآخرين، ومر�عاة �ملعايري و�لقيم �لجتماعية �ل�سائدة يف �ملجتمع.
- الأ�س�ا�س النظ�ري للربنام�ج: تتمث���ل �لأط���ر �لنظرية له���ذ� �ملنح���ي �لعالجي يف تلك 
�لأ�س���اليب �لت���ي قدمه���ا كل م���ن ميت�س���نبوم Meichenbaum و�إلي����س Ellis وبيك 
Beck ور�مي���ي Raimy. وي���رى ماه���وينMahoney, 1988 �أن���ه من���ذ نهاية عقد 
�لثمانيني���ات كاد �لأم���ر يقت�س���ر عل���ى وج���ود �جتاه���ني فق���ط ي�س���مهما ه���ذ� �ملنح���ى 
�لعالج���ي، يتمث���ل �أولهم���ا يف �جتاه �إلي����س بينما يتمثل �لجتاه �لث���اين يف �جتاه بيك، 
وقد عمل كالهما على �لدمج بني �لجتاهني �ملعريف و�ل�س���لوكي ب�س���كل و��سح ل لب�س 
فيه، وقد �س���هد ه���ذ�ن �لجتاهان تطور�ت عدة حتى �لوقت �حلا�س���ر، وظهرت فنيات 

كثرية يف كل منهما )عبد �هلل، 2000، 18(. 
وق���ام �لباح���ث بتطبيق فنيات �لعالج �ملعريف �ل�س���لوكي �لت���ي ثبت فاعليها يف 
 (Chen et al., 2008 ; Oeiخف����س م�س���توى �لع�س���ابية يف �س���وء نتائ���ج در��س���ات
 & Boschen, 2009; Garcia–Lopez et al., 2010; Allen, White,
 Barlow, Shear, Gorman and Woods,2010; Fernando and
 Angela, 2012 ; Nicola, 2012; Taheri and Amiri, 2012; Vazquez

 et al., 2012)

حمتوى الربنامج: 
�ملعرفي���ة و�ل�س���لوكية خلف����س  يحت���وى �لربنام���ج عل���ى بع����س �لأ�س���اليب 
م�س���توى �لع�س���ابية )�ملحا�س���رة، �حل���و�ر و�ملناق�س���ة، �لتعلي���م �لنف�س���ي، �ل�س���رتخاء، 
�إع���ادة �لبن���اء �ملع���ريف، �لتخيل و�س���رف �لنتباه، �لتح�س���ني �ملنظم، تاأكي���د �لذ�ت، حل 
�مل�س���كالت(، وقد مت �لرجوع �إىل �لعديد من �مل�س���ادر �لتي �هتمت بتناول هذه �لفنيات 
)�إبر�هي���م،1998(،  )�إبر�هي���م،2008(،   ،)2000 �هلل،  )عب���د  )�خلطي���ب،2012(،  وه���ي 
 (Beck, 2011), (Clark & Beck, 2010) ; (Cully and ،)1998،س���اعاتي�(

 Teten, 2008) ; (Hromk,2007),(Rector, 2010)
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عين�ة الدرا�س�ة: مت ت�س���ميم �لربنام���ج �حل���ايل للتطبي���ق على جمموع���ة من طالب 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة بل���غ عدده���م )20( طالًب���ا، وتر�وح���ت �أعماره���م ب���ني 21-23 �س���نة 

مبتو�سط عمري 21،95، و�نحر�ف معياري 0،759

املالمح الرئي�س�ة للربنامج: ��س���تمل �لربنامج على ثمان ع�س���رة جل�س���ة بو�قع ثالث 
جل�سات �أ�سبوعًيا، وقد ��ستغرق تنفيذ �لربنامج �سهر ون�سف �ل�سهر. و�جلدول �لتايل 

يو�سح �أرقام �جلل�سات وعناوينها وزمنها.

جدول )14(
 توزيع جل�سات �لربنامج

زمن �جلل�سةعنو�ن �جلل�سةرقم �جلل�سة
60 دقيقةمتهيد وتعارف.�لأويل
60 دقيقةتعريف �لع�سابية و�أبعادها و�أعر��سها.�لثانية
60 دقيقةتكملة تعريف �لع�سابية و�أبعادها و�أعر��سها.�لثالثة
60 دقيقة�أ�سباب �لع�سابية.�لر�بعة

�ملعريف �خلام�سة �لعالج  و�أهد�ف  �لع�سابية  على  �ملرتتبة  �لعو�قب 
60 دقيقة�ل�سلوكي.

60 دقيقة�ل�سرتخاء �لع�سلي. �ل�ساد�سة
60 دقيقة�ل�سرتخاء مع ��ستبعاد تعليمات توتر �لع�سالت �ل�سابعة
60 دقيقة�إعادة بناء �لأفكار �ل�سلبية�لثامنة
60 دقيقة�ل�سرتخاء بالتنف�س�لتا�سعة
60 دقيقةتخيل مناظر �سارة )1(�لعا�سرة

60 دقيقةتخيل مناظر �سارة )2(�حلادية ع�سرة
60 دقيقة�لتخيل و�سرف �لنتباه عن �لأفكار �ل�سلبية�لثانية ع�سرة
60 دقيقة�لتعر�س �لتدريجي للمثري�ت �لباعثة على �لقلق �لثالثة ع�سرة
60 دقيقةتاأكيد �لذ�ت �ملفهوم و�لأهد�ف�لر�بعة ع�سرة

60 دقيقة�لتعبري عن �مل�ساعر�خلام�سة ع�سرة
60 دقيقة�لتعريف بحل �مل�سكالت�ل�ساد�سة ع�سرة
60 دقيقة�لتدريب على حل �مل�سكالت�ل�سابعة ع�سرة
90 دقيقةحل م�سكالت و�قعية�لثامنة ع�سرة
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تقومي الربنامج: 
11 مت عر����س �لربنام���ج عل���ى ثالث���ة م���ن �ملحكم���ني بق�س���م عل���م �لنف����س و�لرتبي���ة .

�خلا�سة.
21 مت تقومي �لربنامج من خالل �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي ملقيا�س �لع�سابية باإعادة .

تطبيق مقيا�س �لع�سابية على �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.

اإجراءات البحث: 
11 مت تطبيق مقيا�س �لع�سابية، �ختبار �مل�سفوفات �ملتتابعة، ��ستمارة تقدير �لو�سع .

�لجتماعي �لثقايف يف �لبيئة �ل�سعودية.
21 مت ت�س���حيح مقيا�س �لع�سابية يف �لدر��سة �لأ�سا�سية وحتديد �لطالب �ملرتفعني .

يف درجة �لع�سابية من خالل ح�ساب �لإرباعي �لأعلى، ومت بناًء على ذلك حتديد 
عينتي �لدر��سة)�ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة(.

31 عل���ى . �لع�س���ابية  مقيا����س  تطبي���ق  مت  �لربنام���ج،  تطبي���ق  م���ن  �لنته���اء  بع���د 
�ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة)قيا�س بعدي، ومت تطبيق مقيا�س �لع�سابية 
عل���ى �ملجموع���ة �لتجريبي���ة )قيا�س قبل���ي وبع���دي(، وتطبيق مقيا�س �لع�س���ابية 
على �ملجموعة �ل�س���ابطة)قيا�س قبلي وَبع���دي(، وتطبيق �ملقيا�س على �ملجموعة 

�لتجريبية )َبعدي وتتبعي(.
41 �لنظ���ري، . �لإط���ار  �س���وء  �لتجريبي���ة يف  �لدر��س���ة  نتائ���ج  تف�س���ري ومناق�س���ة  مت 

و�لدر��سات �ل�سابقة، ومت �سياغة �لتو�سيات �ملرتبطة بالنتائج.

ثالًثا: املعاجلة االإح�سائية
��ستخدم �لباحث �لأ�ساليب �لإح�سائية �لتالية بو��سطة �حلزمة �لإح�سائية 
يف �لعل���وم �لجتماعي���ة SPSS: �ختب���ار”ت”، معام���ل �لرتب���اط، حتلي���ل �لنح���د�ر 
�ملتع���دد، �ختب���ار م���ان ويتن���ي Mann-Whitney لدر��س���ة �لف���روق ب���ني متو�س���طات 
�لرتب للمجموعات �مل�س���تقلة، �ختبار ولكوك�س���ونWillcoxon لدر��س���ة �لفروق بني 

متو�سطات �لرتب للمجموعات �ملرتبطة.
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عر�ص نتائج البحث ومناق�سته: 
عر�س ومناق�سة نتائج الفر�س الأول: 

وين�س على �أنه “ ل يوجد تاأثري د�ل �إح�س���ائًيا ملكان �لإقامة و�مل�س���ار �لدر��سي 
و�لتفاعل بينهما على �ملرونة �لنف�س���ية لدى طالب �لرتبية �خلا�س���ة ». وللتحقق من 
�س���حة هذ� �لفر�س فقد مت ح�س���اب حتليل �لتباين 2×3 للمرونة �لنف�سية«. و�جلدول 

�لتايل يو�سح ذلك:
جدول)15(

نتائج حتليل التباين2×3 لدرجات املرونة النف�سية ح�سب مكان الإقامة وامل�سار
 الدرا�سي والتفاعل بينهما

 جمموعم�سدر �لتباين�ملتغري�ت
�ملربعات

 درجات
�حلرية

 متو�سط
 م�ستويقيمة ف�ملربعات

�لدللة

 د�فعية
�لإجناز

غري د�ل13.01113.012.62مكان �لإقامة)�أ( 
غري د�ل17.4828.741.75�مل�سار)ب(

غري د�ل26.41213.212.65�أ×ب
1450.772924.96تباين �خلطاأ

 �مل�ساندة
�لجتماعية

غري د�ل0.4010.400.03مكان �لإقامة)�أ(
غري د�ل33.30216.651.59�مل�سار)ب(

غري د�ل47.60223.802.27�أ×ب
3052.2429210.45تباين �خلطاأ

�لتكيف

غري د�ل3.2313.230.90مكان �لإقامة)�أ(
غري د�ل3.31421.650.46�مل�سار)ب(

غري د�ل0.1920.090.02�أ×ب
1042.222923.56تباين �خلطاأ

 �لبنية
 �لقيمية
و�لدينية

غري د�ل15.72115.722.39مكان �لإقامة)�أ(
غري د�ل30.85215.422.34�مل�سار)ب(

غري د�ل28.43214.212.16�أ×ب
1918.132926.56تباين �خلطاأ

 �لدرجة
�لكلية

غري د�ل100.151100.151.64مكان �لإقامة)�أ(
غري د�ل235.352117.671.92�مل�سار)ب(

غري د�ل97.94248.970.80�أ×ب
17810.3029260.99تباين �خلطاأ
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 يت�س���ح م���ن ج���دول )15( عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا يف �ملرونة �لنف�س���ية 
تعزى �إىل مكان �لإقامة و�مل�سار �لدر��سي و�لتفاعل بينهما.

وميك���ن تف�س���ري نتائ���ج �لدر��س���ة يف �أن حياة �لطال���ب يف �حل�س���ر و�لتي تتميز 
بكرثة �لتغري�ت و�لتحولت و�لتي من �س���اأنها �أن ت�س���كل �س���غًطا عليه، فيتاح له فر�س 
متنوعة لالحتكاك مع خمتلف �مل�س���تويات �لثقافية و�لجتماعية و�لقت�س���ادية، وما 
ينت���ج ع���ن ذلك من مرون���ة مرتفعة جتابه هذه �لتحولت، وعل���ى هذ� فاإن �لطالب يف 
�حل�س���ر تت���اح له فر����س متنوعة ومتع���ددة متكنه من �ختب���ار قدر�ته عل���ى �ملو�جهة، 
وتع���زز م���ن �إح�سا�س���ه باإمكانياته د�خل ه���ذه �لبيئة �ملعقدة �ملرت�مية �ملناحي، وي�س���عى 
�لطالب د�خل هذه �لبيئة �إىل مزيد من �لإجناز، وحتقيق �لتفوق ملو�جهة هذه �لبيئة 
�لالحمدودة، ولذلك فاإنه ي�سعى جاهًد� لإبر�ز قدر�ته �ملتفوقة يف �لتمكن من �لنجاح، 
وحتقيق م�س���تويات طموحة مرتفعة، وكل جناحات يحققها تزوده بالثقة يف مو�جهة 
�لتحديات، كما تزوده باملباد�أة يف حل �مل�سكالت بطريقة �إبد�عية، ومتكنه من معاجلة 
�لأفكار بطريقة منظمة ومو�س���وعية، كما يتلقى �مل�س���اندة �لجتماعية من موؤ�س�سات 
�ملجتم���ع �لبادي���ة يف �حل�س���ر، فهن���اك من ي�س���عر باآلم���ه و�أحز�نه، ومن يق���ف بجو�ره 
يعا�سده وي�سانده، وهو قادر على �إحد�ث �لتغيري يف �ملو�قف �ل�ساغطة، ويتمتع بروح 
�لفكاهة و�لدعابة، ولديه قدرة عالية على �لتفكري بو�س���وح، و�ثًقا من قدر�ته، و�ثًقا 
م���ن تاأييد �هلل له، ي�س���عى لجناز هدفه يف �حلي���اة، وحياته مفعمة باملعاين �لإيجابية، 
متخ���ًذ� م���ن قيم���ه وعاد�ته ومثله �لعليا طريًقا ي�س���تنري به يف مو�جه���ة �أزمات �لبيئة 
باعتباره���ا �لهادي���ة و�ملنبثق���ة ع���ن �لدي���ن �لإ�س���المي �حلني���ف، ويح���اول ج���ل جه���ده 
�ملحافظة عليها، وي�س���عى نحو �لتكيف مع نو�ئب �لزمن، وهذه �ملرونة �لنف�س���ية تت�سم 

بالرحابة يف طبيعة بيئية ح�سرية مرت�مية �لأطر�ف.

يف ح���ني �أن طال���ب �لبادي���ة يعي����س يف بيئ���ة �جتماعي���ة وثقافي���ة حم���دودة يتم 
�لتاأكي���د فيها على تنمية �لإح�س���ا�س بالثقة بالنف�س، ل تتعق���د فيها متغري�ت �حلياة، 
وُي�س���مح فيه���ا با�س���تقر�ر �لعالق���ات �لأ�س���رية، و�لتفاعل �مل���رن مع �لآخري���ن، ويف هذه 
�لبيئ���ة تت���ز�وج �لعالقات �لآمنة بين���ه وبني �لآخرين، وترتفع و�س���ائج �ملحبة، وتنفلت 
�لعالق���ات �ل�س���يقة �إىل رحابات �أمنة مطمئنة، وتتبادل �لأ�س���ر �لزيار�ت، موؤكدة على 
عالق���ات �لقر�ب���ة �لوطي���دة، كم���ا يت�س���امى �لكث���ري ع���ن �ل�س���غائن، و�لأحق���اد، وتربز 
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عالق���ات �لت���و�د و�لتاآخ���ي، ويف ه���ذه �لبيئ���ة �لأك���رث �أمًن���ا ل ينتاب �لف���رد �خلوف من 
�لق���ادم، ول ت�س���غله كثرًي� �لأمور �ل�س���لبية، ويكون من�س���غاًل بتحقي���ق �أمانيه �ملرتبطة 
ببيئت���ه �ملح���دودة، وت���زد�د د�فعيت���ه لالجناز يف �س���وء تطالعات���ه و�أماني���ه �ملنبثقة عن 
طبيعة بيئته �لجتماعية، كما �أنه يتلقى �مل�س���اندة �لجتماعية من �لأ�س���رة و�جلري�ن 
و�لأق���ارب باعتبار �لبيئة ماألوفة له، فهو يف �لغالب يعرف �جلميع، ويرتبط باأو��س���ر 
�ل�س���د�قة م���ع �لكث���ري منهم، كما �أن �لأ�س���ر يف وقت �ل�س���د�ئد جندها ُمعين���ة، كما �أنه 
يتمث���ل بالقي���م و�ملعايري �لتي تنحدر من قبيلته �لتي ينتمي لها، و�لتي جنده مد�فًعا 
عنها ب�سر��س���ة �إذ� ما تعر�س���ت لأي �هانات، كما �أنه م�س���بع بالإميان باهلل و�لثقة فيه، 
مطمئ���ن لغ���ده كن���ازع ديني م�س���تقر يف عقيدته، يف �س���وء ما ح�س عليه �لإ�س���الم من 
�مل�س���اركة و�لتعاطف، و�لن�س���جام �لوجد�ين بني �أفر�د �ملجتمع، وكاأنهم م�س���رتكون يف 
وجد�ن و�حد، ومن هنا �إذ� تاأمل و�حد منهم تاأمل �لآخرون و�إذ� فرح فرح له �لآخرون، 
وهكذ� يف �حلزن و�لهم و�ل�سرور. وهو يف �لغالب يالقي �سغوًطا للمحافظة على هذه 
�لثو�ب���ت �لديني���ة فيجتمع مع �لآخرين يف �س���الته، ويقرتب من �لفق���ر�ء ماًد� �إليهم 
يد �لعون و�مل�س���اعدة، كما يعني على نو�ئب �لدهر، ويكرم �أهله و�أقاربه، وهذه �ملرونة 

�لنف�سية تت�سم بالرحابة يف طبيعة بيئية بدوية حمافظة.

كم���ا �أن �لط���الب يف ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة من م�س���ار�ت خمتلف���ة، يتفاعلون 
�إيجابًي���ا م���ع �ملق���رر�ت �لدر��س���ية كاًل يف تخ�س�س���ه، ولديه���م �لق���درة �لإيجابي���ة على 
�لقيام باأدو�رهم كطالب، وهم يتميزون باملرونة �لنف�سية �ملرتفعة يف �إد�رتهم لبيئتهم 
�جلامعية، كما �أن عالقاتهم م�س���تقرة مع بع�س���هم �لبع�س ومع معلميهم، ويحققون 
م�ستويات متفوقة من �لجناز يف �ملقرر�ت �لتي يدر�سونها، ويثابرون يف در��ستهم، كما 
�أن ه���وؤلء �لطالب يتلقون �مل�س���اعدة من قبل بع�س���هم �لبع�س، وم���ن معلميهم، ومن 
�إد�رة �لكلي���ة، وين�س���جمون مع طبيع���ة �ملقرر�ت و�ملكان، ويحققون م�س���تويات متقدمة 
م���ن �لتكي���ف مع �ملو�قف �ل�س���اغطة ويظهرون بر�عة يف مو�جهتها، فال تع�س���ف بهم 
�لتوت���ر�ت، ويجتازون �ملو�قف �ل�س���لبية �إىل رحاب���ات �لتقدم �لعلمي، وهم يتقدمون يف 
ذل���ك م�ستم�س���كون بقيمهم �لتي ح����س عليها �لدين �لإ�س���المي �حلنيف، ول تنتابهم 
�لهو�ج����س و�ملخ���اوف يف غده���م، فه���م و�ثقون يف ع���ون �هلل لهم، ي�س���اعدهم ويزودهم 
بالب�سرية، وي�سعرون مبحبه �هلل لهم، وي�سعرون بقربهم من �هلل، ل يتباينون يف ذلك 

عرب �مل�سار�ت �لثالث.
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عر�س ومناق�سة نتائج الفر�س الثاين:
وين����س على �أن���ه: »توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات درجات طالب 
�لرتبية �خلا�سة مرتفعي ومنخف�سي �ملرونة �لنف�سية يف كل من �لع�سابية و�ل�سفقة 

بالذ�ت و�لأ�ساليب �لوجد�نية ».

وللتحق���ق من �س���حة ه���ذ� �لفر�س فق���د مت ح�س���اب �ملتو�س���طات و�لنحر�فات 
�ملعيارية وقيم )ت( لدللة �لفروق بني درجات �لطالب مرتفعي ومنخف�س���ي �ملرونة 
�لنف�س���ية يف كل من �لع�س���ابية و�ل�س���فقة بالذ�ت و�لأ�س���اليب �لوجد�ني���ة ». و�جلدول 

�لتايل يو�سح �لنتائج: 
جدول)16(

قيم )ت( ودللتها للفروق بني مرتفعي ومنخف�سي املرونة النف�سية يف كل من الع�سابية
 وال�سفقة بالذات والأ�ساليب الوجدانية

�ملتغري�ت
مرتفعو �ملرونة �لنف�سية 

)74(
منخف�سو �ملرونة 

 قيمة "ت"�لنف�سية )68(
ودللتها

ع2م2ع1م1
 �لدرجة �لكلية ملقيا�س

**87.1313.7471.9216.156.01�لع�سابية

�لدرجة �لكلية ملقيا�س
**72.819.2767.259.113.60�ل�سفقة بالذ�ت

**27.356.3623.575.0630.89�لإخفاء
**25.855.7820.454.766.03�لتو�فق
**15.594.3012.983.244.05�لتحّمل

 يت�س���ح من جدول )16( وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني مرتفعي ومنخف�سي 
�ملرونة �لنف�سية يف كل من �لع�سابية و�ل�سفقة بالذ�ت و�أبعاد �لأ�ساليب �لوجد�نية.

وميكن تف�سري نتائج �لدر��سة يف �سوء دور د�فعية �لطالب لالجناز حيث �لأد�ء 
�ملتميز، و�لرغبة �مل�س���تمرة من �لطالب لجتياز �ل�س���عوبات و�ملحن �لتي تعرت�سه �إىل 
جناحات، و�لثقة يف قدر�ته على مو��سلة �لأد�ء �جليد يف �ملو�قف �جلديدة، و�أنه قادر 
على تبني وجهات نظر مبدعة متكنه من �لتعامل مع �مل�س���كالت �لتي تو�جه، كما �أنه 
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قادر على �ملعاجلة �لبارعة للمهام �ل�سعبة هذ� �لطالب ميكنه �أن يتعامل مع �ملو�قف 
�لع�س���بية، و�أن يك���ون من�س���بًطا يف ت�س���رفاته، ويخطط جي���ًد� قبل �لقيام بال�س���لوك، 
كم���ا �أن���ه مثاب���ر، وه���و ل ي�س���عر بالياأ����س �إز�ء ما يق���وم به من �س���لوك، ويت�س���م تفكريه 
بال�س���مولية، ول ي�س���عر بالإره���اق، �أو ع���دم �لإح�س���ا�س بالر�س���ا عن ذ�ت���ه وحياته ككل، 
كم���ا ل ت�س���غله �لأحد�ث �ل�س���لبية، و�إمن���ا َيعرب منها وهو �س���لب، ول تنتابه �لع�س���بية 
وعدم �ل�س���تقر�ر، ول يغ�س���ب ب�س���رعة، و�إمنا يفكر بروية، كما �أنه ل يقف كثرًي� عند 
�نفعالته �ل�س���لبية و�إمنا يتجاوزها ويتعامل معها باإيجابية، وعندما يعرت�س���ه حمن 
وماآ�سي يكون لطيف بذ�ته م�سفًقا عليها، رحيًما بها، ل يحط من قيمة ذ�ته، كما �أنه 
يرى �أن �لق�س���ور قا�س���م م�س���رتك مع غريه، وعندما يف�س���ل يف �أد�ء �س���يًئا ما ل ي�س���عر 
باأنه هو �لوحيد �لفا�س���ل، وي�س���عر �أنه مت�سل بالآخرين غري منقطع عنهم، ومتزن يف 
ت�س���رفاته ول ي�س���عر بالنق�س، ول مييل �إىل ت�سخيم �لأمور لكنه ي�سعها يف ن�سابها، 
كم���ا �أن���ه قادر على كتم ردود �أفعاله �إز�ء ت�س���رفات �لآخرين، وميكنه �س���بط �نفعالته 
عل���ى نحو جيد، وي�س���تطيع حتم���ل �لنفعالت �لقوية، وي�س���تطيع �لو�س���ول �إىل حالة 
مز�جي���ة مقبول���ة، ل يت�س���ايق م���ن �نفعالت���ه �ل�س���لبية ول ي�س���عر بوجود مم���ا يعيب 

�نفعالته �لقوية.

وهو �سخ�س حمب لالآخرين م�سانًد� لهم، متعاطًفا معهم، يقدره �لآخرون    
ويحرتمون���ه، مي���ده �لآخ���رون بالن�س���يحة و�مل�س���ورة، ولذل���ك يتعام���ل م���ع �ملو�ق���ف 
�لجتماعية بتفكري عميق، ويتفهم طبيعتها ول ين�س���اق مع �س���لوكاته �لطائ�س���ة، كما 
�أن عالقات���ه �لإيجابي���ة حت���ول دون وقوعه يف �لأحز�ن، و�لتعر�س للتوتر�ت و�ل�س���عور 
بالكاآبه، �أو �لوقوع يف �لزلل، �أو �ل�سعور بالت�ساوؤم من �مل�ستقبل، �أو �ل�سعور باخلوف من 
�لغد، وحتول دون ت�س���رفاته �مل�س���حونة بال�س���لبية و�لع�سبية، وت�س���ونه من �لت�سرف 
�مل�سحون بالغ�سب، يف ظل عالقات بين�سخ�سية طبيعية، كما �أنها متكنه من �لتعامل 
م���ع �ل�س���عوبات و�ملو�ق���ف غ���ري �ملاألوف���ة، وتزيد من �س���عوره بذ�ت���ه ومعاملته���ا بر�أفة 
و�س���فقة، وتقل���ل م���ن حكم���ه على ذ�ته بال�س���لبية، وي�س���عر �أن م���ا يو�جه من �س���عوبات 
لي�س هو �لوحيد �لذي ي�س���عر بها، و�أنه على �س���لة مبن يقدم له يد �لعون و�مل�س���اعدة، 
ومنفتًح���ا عل���ى خربة �لآخرين، ول تنهكه �ملو�قف �ل�س���عبة. كما �أن���ه قادر على �إخفاء 

م�ساعره، م�سيطر على �نفعالته جيًد�، وي�ستطيع �أن يكبح غ�سبه.
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وه���و متكيًف���ا مع ذ�ته ومع �لآخرين، لديه عالقات حميمة معهم، يتميز بروح 
�لدعابة، وهذ� يوؤثر بدوره على �سلوكه فيجعله يخطط جيًد� ل�سلوكه، ويوؤدي �لأعمال 
بع���د تفك���ري عمي���ق، وه���ذ� �لتكي���ف يح���ول دون وقوع���ه فري�س���ة للياأ����س، و�لنخفا�س 
�مللح���وظ يف �لن�س���اط، ونق�س �إح�سا�س���ه بقيمته �ل�سخ�س���ية، �أو �إح�سا�س���ه بالف�س���ل، �أو 
�أن ي�س���اب بحال���ة م���ن �لتوت���ر عندما يفك���ر يف م�س���اغله، ول ين�س���اق ور�ء مز�جه، ول 
يغ�س���ب ب�سدة حينما يتعر�س للنقد �أمام �لآخرين، ويعرف كيف يو�جه �سغوطه، ول 
ينفذ �س���ربه ب�س���رعة، ولديه قدرة بارعة على �لفهم، ويعطي نف�س���ه �لرعاية و�حلنان 
�لالزمني عندما تعرتيه ظروف قا�س���ية، ول يت�س���ف يف �لغالب بالق�س���وة و�لت�س���لب، 
وعندما يقلل من ذ�ته ُيذكر نف�سه باأن �لكثري من �لنا�س �لآخرين يف �لعامل ي�سعرون 
مثلم���ا ه���و ي�س���عر، ويبقي �لأ�س���ياء يف حجمه���ا �لطبيعي، وقد ي�س���عب عل���ى �لآخرين 
معرفة ما يدور بد�خله، ول ي�س���عر بالو�سو�س���ة عند �أد�ءه لالأ�سياء، ولديه قدرة بارعة 
على �خلروج من �حلالة �لنف�س���ية �ل�س���يئة �س���ريًعا، ويت�س���رف بطريقة ل تلفت �نتباه 

�لآخرين لكونه مت�سايًقا. 

كم���ا �أنه طالب ينظر �إىل �جلانب �مل�س���يء من �لأ�س���ياء، لدي���ه ثقة و�إميان باأن 
�هلل �س���يقف بج���و�ره ويع�س���د م���ن �س���لوكه، ويتقبل �لن�س���ح م���ن �لآخري���ن يف �لأوقات 
�لع�س���يبة �لتي مير بها، و�أنه ملتزم بقيم وعاد�ت �ملجتمع �لتي ن�س���اأ يف كنفها، كما �أنه 
يتلق���ى �مل�س���اندة من �لآخري���ن، �إن �للتز�م �لدين���ي و�ملحافظة على عالق���ات متو�زنة 
م���ع �لآخري���ن تقل���ل م���ن درج���ة �ندفاعيت���ه وت�س���رفه بارجتالي���ة، ول ي�س���اب باملل���ل 
ب�س���هولة عندم���ا يرك���ز يف حل م�س���كالته، ول يك���ره ذ�ته، ول ي�س���عر بتدين ق���و�ه، ول 
يفق���د �هتمام���ه بالآخري���ن، ول يقلق من �لأ�س���ياء �لتي حدثت بالفعل، ول ي�س���رف يف 
��س���تجاباته للمو�قف، ويحافظ على هدوئه و�تز�نه، ول ت�س���غله �نفعالته �ل�سلبية يف 
�لغالب، ويتغلب ب�س���هولة على �لعو�ئق �لتي تو�جه، ول ي�س���عر باحلرج �إز�ء ت�سرفاته، 
وي�س���يطر بقوة على رغباته �جلاحمة، كما �أنه يتعامل معها بلطف ودفء يف مو�جهة 
�لف�س���ل و�لنك�س���ات بدًل من �حلكم على ذ�ته بالق�س���وة و�لنقد �لالذع، ويرف�س �حلكم 
على عيوبه ونو�ق�سه، عندما ت�سيء �أموره يرى �أن �ل�سعوبات متثل جانًبا من �حلياة 
�لتي مير بها كل �س���خ�س، وتت�س���من روؤيته خلرب�ته على �أنها متثل جانًبا من �حلالة 
�لإن�س���انية بدًل من �ل�سخ�س���نة و�لعزلة و�لإح�سا�س باخلجل، و�لوعي �لذهني وقبول 
�لأف���كار �ملوؤمل���ة و�مل�س���اعر بدًل من �لت�س���خيم �لز�ئد، وهو ل ي�س���خم �لف�س���ل، ويتمتع 
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مبه���ارة جي���دة على �إخفاء م�س���اعره، لدرج���ة �أن �لآخرين عادة ل يتوقع���ون متى يبد�أ 
غ�سبه، ويعرف جيًد� ما ينبغي �أن يقوم به لتغيري حالته �ملز�جية نحو �لأف�سل، وهذ� 

كله على عك�س �لطالب �لذين لديهم مرونة �إيجابية منخف�سة. 

عر�س ومناق�سة نتائج الفر�س الثالث:
وين����س عل���ى �أنه: »توج���د عالقة �رتباطية د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني درجات طالب 
�لرتبية �خلا�س���ة يف �ملرونة �لنف�س���ية وكل من �لع�سابية و�ل�سفقة بالذ�ت و�لأ�ساليب 

�لوجد�نية ».

ولتحقي���ق ذل���ك مت ح�س���اب معامالت �لرتب���اط بني �ملرونة �لنف�س���ية وكل من 
�لع�سابية و�ل�سفقة بالذ�ت و�لأ�ساليب �لوجد�نية و�جلدول �لتايل يو�سح ذلك:

جدول )17(
معامالت الرتباط بني اأبعاد املرونة النف�سية وكل من اأبعاد الع�سابية وال�سفقة بالذات 

والأ�ساليب الوجدانية
                     �أبعاد مقيا�س

                        �ملرونة 
متغري�ت �لدر��سة

د�فعية 
�لإجناز

�مل�ساندة 
�لتكيف�لجتماعية

�لبنية 
�لقيمية 
و�لدينية

�لدرجة 
�لكلية

مقيا�س �لع�سابية
-0.206**-0.201**-0.107-0.129**-0.209**�لندفاعية

-0.353**-0.319**-0.274**-0.243**-0.283**�لكتئاب
-0.310**-0.308**-0.233**-0.194**-0.249**�لقلق

-0.274**-0.276**-0.196**-0.165**-0.236**�لغ�سب
-0.255**-0.253**-0.158**-0.173**-0.216**�لقابلية لالجنر�ح

-0.346**-0.345**-0.210**-0.238**-0.289**�ل�سعور بالذ�ت
-0.400**-0.389**-0.273**-0.262**-0.304**�لدرجة �لكلية

مقيا�س �ل�سفقة بالذ�ت 
0.125*0.120*0.1510.0470.92**�للطف بالذ�ت

0.122*0.1390.038*0.1800.059**�حلكم على �لذ�ت
0.0990.500.0700.0960.098�لإن�سانية �مل�سرتكة

0.0080.0540.0280.0350.029�لعزلة
0.120*0.1550.0940.0470.075**�ليقظة �لذهنية

0.0490.1050.0110.0390.068�لإفر�ط يف �لتحديد
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                     �أبعاد مقيا�س
                        �ملرونة 

متغري�ت �لدر��سة
د�فعية 
�لإجناز

�مل�ساندة 
�لتكيف�لجتماعية

�لبنية 
�لقيمية 
و�لدينية

�لدرجة 
�لكلية

0.123*0.1310.085*0.1770.031**�لدرجة �لكلية
��ستبيان �لأ�ساليب 
0.242**0.261**0.167**0.164**0.165**�لوجد�نية �لإخفاء

0.404**0.338**0.326**0.282**0.338**�لتو�فق
0.163**0.160**0.1430.1130.092*�لتحّمل

 يت�سح من جدول )17( ما يلي:
ï  وجود �رتباطات �س���لبية د�لة �إح�س���ائًيا بني �ملرونة �لنف�سية و�لع�سابية با�ستثناء

�لعالقة بني �لتكيف و�لندفاعية.
ï  ،وج���ود �رتباط���ات د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني د�فعية �لإجن���از وكل من �للط���ف بالذ�ت

�حلك���م على �ل���ذ�ت، �ليقظة �لذهنية، و�لدرج���ة �لكلية ملقيا�س �ل�س���فقة بالذ�ت، 
وع���دم وج���ود �رتباط���ات د�لة �إح�س���ائًيا بني د�فعي���ة �لإجناز وكل من �لإن�س���انية 

�مل�سرتكة، �لعزلة، �لإفر�ط يف �لتحديد.
ï  عدم وجود �رتباطات د�لة �إح�س���ائًيا بني �مل�س���اندة �لجتماعية وكل �أبعاد مقيا�س

�ل�سفقة بالذ�ت.
ï  وجود �رتباطات د�لة �إح�س���ائًيا بني �لتكيف وكل من �حلكم على �لذ�ت، �لدرجة

�لكلية ملقيا�س �ل�س���فقة بالذ�ت، وعدم وجود �رتباطات مع بقية مقيا�س �ل�س���فقة 
بالذ�ت.

ï  وجود �رتباط د�ل �إح�سائًيا بني �لبنية �لقيمية و�لدينية و�للطف بالذ�ت، وعدم
وجود �رتباطات مع بقية �أبعاد مقيا�س �ل�سفقة بالذ�ت.

ï  وجود �رتباطات د�لة �إح�س���ائًيا بني �لدرجة �لكلية ملقيا�س �ملرونة �لنف�س���ية وكل
من �لدرجة �لكلية للطف بالذ�ت، �حلكم على �لذ�ت، �ليقظة �لذهنية، و�لدرجة 

�لكلية للمقيا�سني.
ï  أبع���اد �لأ�س���اليب� ب���ني د�فعي���ة �لجن���از وكل  �إح�س���ائًيا  �رتباط���ات د�ل���ة  وج���ود 

�لوجد�نية، وبني �مل�س���اندة �لجتماعية وكل من �لإخفاء، �لتو�فق، وبني �لتكيف 
وكل من �لإخفاء، و�لتو�فق، وبني �لبنية �لقيمية و�لدينية وكل �أبعاد �لأ�س���اليب 

�لوجد�نية، وبني �لدرجة �لكلية للمقيا�سني.
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وميكن عر�س ومناق�سة �لنتائج �لو�ردة يف جدول )17( على �لنحو �لتايل: 
اأولً: العالقة بني اأبعاد مقيا�س املرونة النف�سية واأبعاد مقيا�س الع�سابية

 (Laura et al.,2006 ; Fayombo, تتفق نتائج �لدر��سة مع نتائج در��سات
(Liu et al., 2012 ; Chavers, 2013 ; Lu et al.,2014 ;2010، و�لتي �أكدت 
على وجود عالقات �س���البة بني �ملرونة �لنف�سية و�لع�سابية، وتتفق نتائج �لدر��سة مع 
 (Anderson, 2006; Bitsika et al., 2010 بع�س �أبعاد نتائج �لدر��سات �لتالية
(Ng et al., 2012; Min et al., 2013 ;، وتر�وح���ت قيم���ة �لرتب���اط يف ه���ذه 
�لدر��س���ات ب���ني �ملرونة و�لع�س���ابية -0،28، -0،80، وكانت يف �لدر��س���ة �حلالية -0،40، 
وتر�وحت �لرتباطات يف �لدر��سات �ل�سابقة بني �ملرونة �لنف�سية و�لقلق بني -0،20،-

0،59، ويف �لدر��س���ة �حلالية بلغت -0،31 وتر�وحت �لرتباطات يف �لدر��س���ات �ل�س���ابقة 
ب���ني �ملرون���ة �لنف�س���ية و�لكتئ���اب -0،49،-0،57، ويف �لدر��س���ة �حلالي���ة بلغ���ت -0،35، 
و�ختلفت مع نتائج در��سة (Ng et al., 2012) و�لتي ك�سفت عن عدم وجود �رتباط 
بني �ملرونة �لنف�س���ية و�لغ�س���ب، وم���ع نتائج در��س���ة (Wilson, 2011) و�لتي �نتهت 

�إىل عدم وجود عالقة بني �ملرونة �لنف�سية و�لع�سابية.

وميك���ن تف�س���ري نتائج �لدر��س���ة على �لنح���و �لتايل: �أن �لطال���ب �لذي يتميز 
بالتفوق و�لقدرة على �لقيام باملهام �ل�سعبة، ميكنه معاجلة �لأفكار و�لأ�سياء بطريقة 
منظم���ة ومو�س���وعية، ولدي���ه قدرة على جمابه���ة �لعقبات و�لتعام���ل �لإيجابي معها، 
و�لتحم���ل م���ن �أج���ل بلوغ �لهدف �ملن�س���ود، وميكن���ه خف�س م�س���تويات �لندفاعية فال 
يندفع ور�ء ت�سرفاته غري �ملن�سبطة، كما �أنه يخطط لكل �ملهام بدقة وعناية بالغتني، 
ويوؤدي �لأ�س���ياء بتفكري عميق، كما �أنه ل ي�س���اب بامللل �أو �ل�سجر عند حل م�سكالته، 
ول ي�س���عر بالدونية، ومز�جه م�ستقر، ويت�سم تركيزه بالن�سباط و�ل�ستقر�ر، ويهتم 
بالآخري���ن، ول ي�س���عر باخل���وف من تعر�س���ه لأحد�ث جديدة، ولدي���ه ثقة مرتفعة يف 
قدر�ته، كما ل ينتابه �لغ�س���ب، ولكنه ي�س���بط �أع�سابه عندما ت�سوء �لأمور، ويتعامل 
م���ع �ل�س���غوط ويو�جهه���ا، ولديه قدرة جيدة على �لدفاع عن نف�س���ه، وي�س���يطر جيًد� 

على رغباته �مللحة، ومتفوه يف حديثه، ي�سعر بالرتياح يف �ملو�قف غري �ملاألوفة.

و�لطال���ب �ل���ذي لدي���ه عالقات م���ع �لآخري���ن ويتلقى �لن�س���يحة و�مل�س���ورة، 
و�مل�س���اعد�ت و�لع���ون �ملح�س���و�س �لظاه���ر م���ن �لآخري���ن، ويجد من يعتن���ي به يف وقت 
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�ل�سدة �سو�ء د�خل �لأ�سرة �أو خارجها، ول يفقد �لثقة يف تدعيم �ملوؤ�س�سات �لجتماعية 
ل���ه، ه���و �س���خ�س قادر على كب���ح جم���اح �نفعالته، وم�س���يطر عليها، و�س���ابط لها، كما 
�أنه يت�س���رف بروية، كما �أنه �س���اعر بال�س���عادة، خايل من �لياأ�س، وحمرتم لذ�ته غري 
م�س���تاء منها، وهو كذلك ل تنتابه �لهو�ج�س، وي�س���عر بال�س���تقر�ر و�لهدوء و�لر�حة، 

ول تنتابه م�ساعر �لغ�سب، كما ي�سيطر على �أهو�ئه ورغباته �جلاحمة. 

و�لطال���ب �ل���ذي ي�س���عر باأن���ه قادر عل���ى �لتكيف م���ع �لتغري، ولدي���ه عالقات 
حميم���ة و�آمن���ة م���ع �لآخرين، ويتمتع ب���روح �لدعابة، ولديه �س���فاء ودرجة عالية من 
�لرتكيز هو ذلك �ل�س���خ�س �لذي ي�س���عر باأنه ذو قيمة، ور��سًيا عن حياته، غري �ساعر 
بالياأ�س، ل ي�س���اب بالتوتر، ول ين�س���غل باأفكاره �ل�س���لبية، ول يغ�س���ب من ت�س���رفاته 
�أو ت�س���رفات �لآخري���ن، كما ل ت�س���غله �لأحد�ث كثرًي�، وي�س���عر بالرتياح مع �جلميع. 
�أما عدم وجود عالقة بني �لتكيف و�لندفاعية فيمكن تف�س���ريه يف �س���وء �أن �لطالب 
بالرغم من قدرته على �لتكيف �إل �أنه يف بع�س �ملو�قف قد يندفع يف �سلوكياته، �أو �أن 

يت�سرف ب�سكل �رجتايل. 

و�لطال���ب �ل���ذي يحب �جلمي���ع، و�عًيا باجلانب �مل�س���يء من �لأ�س���ياء، و�ثًقا 
يف م�س���اندة �هلل ل���ه، متم�س���ًكا بقيم���ة ومبادئ���ه، ويعلم �أن كل �س���يء مقدر، هو �س���خ�س 
ُيقدر �لأمور جيًد�، ول يندفع مع طموحاته �ل�س���لبية، فاهًما لت�سرفاته غري مندفع، 
كما تغمره �ل�س���عادة، لديه �لقدرة على �لرتكيز، ل تنتابه م�س���اعر �ل�ستياء �ملوؤمل، ول 
ي�سعر بالنق�س يف قيمته �ل�سخ�سية، �ساعر بال�ستقر�ر و�لر�حة، متغلًبا ب�سهولة على 

�لعو�ئق �لتي تو�جه. 

وعل���ى �لعم���وم ف���اإن �ملرون���ة �لنف�س���ية ق���وة د�فع���ة باجت���اه �حلياة، جتع���ل �لف���رد و�ثًقا 
م���ن قدر�ت���ه، وتعمل على �حلفاظ على م�س���توى فع���ال من �لأد�ء �ملنا�س���ب، كما تعمل 
على �س���قل �سخ�س���يته وجتعله���ا قوية بناءة، وتعم���ل على فك �ل�س���ر�عات �لتي تنتاب 
�لفرد ول يجد لها حل، كما �أنها ت�س���اعده على �لتعامل �لناجح مع �ملحن و�ل�س���غوط 
و�لأزم���ات �لتي تعرت�س���ه من خ���الل قدرته على �لتكيف بنجاح بدنًيا وذهنًيا ونف�س���ًيا 

مع �لتغري�ت �ملحيطة به.
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ثانًيا: العالقة بني اأبعاد مقيا�س املرونة النف�سية ومقيا�س ال�سفقة بالذات
تتفق نتائج �لدر��س���ة �حلالية مع نتائج در��س���ة (Kurilova, 2013) و�لتي 
�أكدت على وجود �رتباط د�ل �إح�سائًيا بني �ملرونة �لنف�سية و�ل�سفقة بالذ�ت بلغ 0،74 
وه���و �أعلى من �لرتباط يف �لدر��س���ة �حلالي���ة 0،12 ومرتبطة جزئًيا من حيث �لأبعاد 
م���ع �لدر��س���ة �حلالي���ة، وتتف���ق م���ع نتائ���ج در��س���ة(Watson et al., 2011) و�لت���ي 
�أكدت وجود �رتباط بني �ملرونة �لنف�س���ية و�ل�س���فقة بالذ�ت با�س���تثناء �لتوجه �لديني، 
 (Crocker &وتختلف مع نتائج در��سات ،(Ying, 2009) وجزئًيا مع نتائج در��سة
 Canevello, 2008; Neff & McGehee, 2010; Akin &Kayis, 2011)

و�لتي �أكدت على وجود عالقة بني �مل�ساندة �لجتماعية و�ملرونة �لنف�سية. 

وميكن تف�سري نتائج �لدر��سة يف �أن �لطالب �ملتفوق �لذي ي�سعى ور�ء حتقيق 
�لنجاح���ات، و�لو�ث���ق يف قدر�ته، و�ملحب للتحديات، و�لذي ي�س���عى نحو �جناز �أهد�فه 
وتوقعاته، و�لذي يبادر يف حل م�س���كالته بطريقة �إبد�عية هو ذلك �لطالب �ل�س���فوق 
بذ�ته و�لذي مهما مر به من عقبات فهو متحلي بال�س���رب، ورحيًما بذ�ته مهما مرت 
به عو��س���ف و�أزمات، ويتولد لديه �س���الم ودفء وود�عة مع ذ�ته، ومتعاطًفا معها، هو 
ذل���ك �لطال���ب �ل���ذي يح���ب ذ�ته ول يق�س���و عليه���ا، ول يقلل من قيمت���ه يف �حلياة ويف 
حتقيق �لأهد�ف، ويتحمل ويت�سامح مع ذ�ته، كما �أنه حمافظ على �تز�نه �لوجد�ين 
يف �ملو�قف �ل�س���اغطة، ومنفتح وحمب لال�س���تطالع، ومر�قب جيد لالأفكار وي�سفها 
عل���ى نح���و جيد. وب�س���كل عام ف���اإن �لطال���ب �ملتمتع بد�فعي���ة �لإجناز يحن���و على ذ�ته 
وي�س���فق عليها، �إذ� ما و�جهته حمن و�أزمات، كما �أنه ل يحكم على ذ�ته بالق�س���وة وهو 
مت�س���ل بالآخرين، لديه وعي باأفكاره ول ي�س���خم �لأ�س���ياء، بل َيزن �لأ�س���ياء وي�سعها 
يف حجمه���ا �لطبيع���ي. �أم���ا فيم���ا يتعلق بع���دم وجود عالق���ة بني د�فعي���ة �لجناز وكل 
م���ن �لإن�س���انية �مل�س���رتكة و�لعزل���ة و�لإف���ر�ط يف �لتحدي���د فيمكن تف�س���ريه يف �س���وء 
�أن �لطال���ب �ملتمي���ز يف د�فعيت���ه لالإجن���از ل يتمتع على �لدو�م به���ذ� �لجناز يف بع�س 
�ملو�ق���ف �لع�س���يبة، فه���و ل يح�س���ل عل���ى كل م���ا يريد، كما قد تنف�س���ل م�س���اعره عن 
�لأخ���ر عندم���ا تنتابه حالت من �ل�س���غوط �ل�س���ديدة و�لتي يجد �س���عوبة يف �لتو�فق 
�لكلي معها، �أو �أنه يرى �أن هذه �ل�س���غوط �ل�س���ديدة لي�س���ت قا�سم م�سرتك مع �لأخر 
و�أنها ل�س���يقة به فقط، ويف هذه �حلالة قد ي�س���عر باأن �لآخرين �لذين مل ميرو� بهذه 

�خلربة �ملوؤملة هم �أ�سعد حًظا منه. 
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كذلك �أظهرت نتائج �لدر��س���ة عدم وجود �رتباط بني �مل�س���اندة �لجتماعية   
وكل �أبعاد مقيا�س �ل�سفقة بالذ�ت، وميكن تف�سري ذلك يف �سوء �أن �لطالب �لذي يتلقى 
�مل�ساندة من �أ�سرته و�أ�سدقائه قد ل تكون كافية �أو �أنها غري م�ستمرة ل�سيما عندما 
تعت�سره �لظروف و�ملحن �ل�سديدة، �أو �أن موؤ�س�سات �ملجتمع ل تفيه بالعطاء�ت ومتد 
له يد �مل�ساعدة على �لنحو �لذي يرجوه، �أو �أنه عندما يتعر�س لأزمات مادية بالغة ل 
يح�س���ل �إل على �لقدر �لي�س���ري من �لآخرين، ويف هذه �ملو�قف �لع�س���يبة �لتي ل ينال 
ما يرغبه قد يعامل ذ�ته على نحو غري مقبول �أو �أنه ينف�س���ل وينعزل عن �لآخر، �أو 
ي�س���بح لديه درجة من �لت�س���خيم لالأفكار �ل�س���لبية، �أو ي�س���عر باأن هذه �لعرث�ت �لتي 

يتعر�س لها يف بع�س �ملو�قف ل�سيقة به فقط.

و�أبرزت نتائج �لدر��سة وجود عالقة بني �لتكيف وكل من �حلكم على �لذ�ت، 
فالطال���ب �لق���ادر على �لتكيف مع �ملتغري�ت �حلياتية، و�ملتمتع بروح �لدعابة، و�لقادر 
على �لتفكري �لإيجابي و�لروؤية �مل�س���تنرية، هو ذلك �لطالب �لذي ل يق�س���و على ذ�ته، 
ول يقلل من قيمة ذ�ته، و�أظهرت نتائج �لدر��سة كذلك عدم وجود عالقة بني �لتكيف 
وكل م���ن �للطف بالذ�ت، �لإن�س���انية �مل�س���رتكة، �لعزلة، �ليقظ���ة �لذهنية، �لإفر�ط يف 
�لتحدي���د، فيمك���ن تف�س���ري ذلك يف �س���وء ما يعرت����س �لطالب من �س���غوط قهرية يف 
بع�س �ملو�قف �لتي ي�سعب معها �لتكيف بدرجة جيدة، ولذلك فهو يف بع�س �لأحيان 
ل ي�سفق على ذ�ته، وقد ينف�سل عن �لآخرين مندجًما مع �أزماته، وقد ي�سخم بع�س 

�لأمور، �أو قد ي�سعب عليه �إعطاء نظرة متو�زنة لهذه �ملو�قف �لع�سيبة.

و�أظهرت نتائج �لدر��سة وجود عالقة بني �لبنية �لقيمية و�لدينية و�للطف 
بال���ذ�ت وميك���ن تف�س���ري ذل���ك يف �س���وء ما يتم�س���ك ب���ه �لطالب م���ن قي���م و�أخالقيات 
ومب���ادئ، وثقت���ه يف �هلل، وهذ� من �س���انه �أن يوؤدي �إىل �أن يك���ون رحيًما بذ�ته ويعاملها 
ب�س���فقة، �أم���ا ع���دم وج���ود عالقة ب���ني �لبنية �لقيمي���ة و�لديني���ة وباقي �أبعاد �ل�س���فقة 
بال���ذ�ت، فيمكن تف�س���ريه يف �س���وء �أن���ه لي�س بال�س���رورة يف كل �ملو�قف �لع�س���رية �لتي 
���ا ير�س���يه وي�س���عر  يتعر����س له���ا �لطال���ب متت���د ل���ه ي���د �مل�س���اعدة، �أو �أن يج���د �سخ�سً
بالمتنان له، �أو �أنه قد ي�سعف يف �لأوقات �ل�سعبة فال ينجز كل �أهد�فه، ولهذ� فقد 
يق�س���و على نف�س���ه يف هذه �لأو�ساع �لع�س���يبة، �أو يرى �أنه يف �لغالب هو �لوحيد �لذي 
يالقي هذه �ل�سعوبات، �أو قد ي�سعر بالعزلة، و�أن �لآخرين يح�سمون هذه �ل�سعوبات 
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بطريقة �أف�سل منه، �أو �أن �تز�نه قد يختل، وقد ي�سخم �لأفكار �ملوؤملة بدًل من �لوعي 
بها وتقبلها.

 و�أ�س���ارت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل وج���ود �رتب���اط �إيجابي بني �ملرونة �لنف�س���ية و�ل�س���فقة 
بالذ�ت، وميكن تف�س���ري ذلك يف �س���وء �أن �لطالب �ملتمتع باملرونة �لنف�سية هو �سخ�س 
ق���ادر عل���ى �لنبوغ، يثاب���ر يف حتقيق �أهد�فه، غري من�س���غل باأهد�ف غ���ري و�قعية، قادر 
على �لتغلب على �لعقبات �حلياتية، يعالج �لأمور برب�عة وحكمة، وهو يف �لوقت ذ�ته 
متكي���ف مع �لو�قع، فال ميت���د بخياله بعيًد�، و�إمنا يعاي�س �لو�قع، ويعالج م�س���كالته 
بحكم���ه و�قت���د�ر، كما �أنه ل يرف�س �مل�س���اعدة، و�ثًقا باأن م���ن حوله لن يتخلو� عنه يف 
وقت �لأزمات، و�ثًقا من عون �هلل له، متم�س���ًكا بكل �لقيم و�ملبادئ �لتي ن�س���اأ يف كنفها، 
يعلم �أن �لأ�س���ياء ُمقدرة، مهما تر�كمت عليه �لأزمات فاإنه متمكًنا من حلها، هو ذ�ته 
�ل�س���فوق بنف�س���ه �ملح���ب لها و�ملقدر ل�س���اأنها، و�ملتعام���ل معها بلطف ودفء �س���ديدين، 
كم���ا �أن���ه ل يق�س���و عليه���ا ول ُيحمله���ا �أكرث مما تطيق، ي�س���عر �أن �ألآمه م�س���رتك عام، 
و�أنه���ا جان���ب م���ن �لطبيعة �لب�س���رية، وعلي���ه �أن يتعام���ل معها، حمًب���ا لالآخرين غري 
منعزل عنهم، حمًبا للمعرفة ومنفتح على �لآخرين، ي�سع �لأمور يف ن�سابها، ويزنها 
بحكم���ة و�قت���د�ر بعيًد� عن عو�طفه �ل�س���لبية، ل يقف عند م�س���كالته ب���ل َيعربها �إىل 

�أفاق جديدة.

ثالًثا: العالقة بني اأبعاد مقيا�س املرونة النف�سية وا�ستبيان الأ�ساليب الوجدانية 
 (Ong et al., 2006; Axford, تتف���ق نتائ���ج �لدر��س���ة م���ع نتائ���ج در��س���تي
(2007، و�لت���ي �أ�س���ارت نتائجهما �إىل وجود عالقة بني �ملرونة �لنف�س���ية و�لأ�س���اليب 

�لوجد�نية.

وميكن تف�سري نتائج �لدر��سة يف �أن �لطالب �لذي ي�سعى �إىل �أن يكون متفوًقا، 
ويحب �لتحديات، ويو�جه �ل�سغوط ويتغلب عليها، ولديه �لقدرة على �ملباد�أة وياأخذ 
زم���ام �لأم���ور يف حل �مل�س���كالت بطريق���ة �إبد�عية، ويعال���ج �لأفكار و�لأ�س���ياء بطريقة 
منظمة ومو�س���وعية، ويتحمل من �أجل بلوغ �لهدف �ملن�س���ود، هو ذ�ت �لطالب �لقادر 
عل���ى �إخف���اء م�س���اعره �ل�س���لبية، ويك���ون حليم يف ت�س���رفاته، ويخفي غ�س���به، وعندما 
يو�جه موقف �سعب ي�سعى �إىل �لتغلب عليه ويتو�فق معه، ولديه قدرة مرتفعة على 
كبح غيظه، ويتعامل �إيجابًيا مع �نفعالته �لقوية فال �س���يء ي�س���غله �س���وى �ملحافظة 
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عل���ى تفوق���ه وجناحات���ه. و�لطالب �لذي يج���د �أن �لآخري���ن مهتمون به، ويعا�س���دوه 
ويقف���ون بج���و�ره يف وقت �ل�س���د�ئد، ويهتمون به، وينال �مل�س���اندة من كافة موؤ�س�س���ات 
�ملجتم���ع، ه���ذ� �لطال���ب ميكنه �أن يخفي �نفعالته �ل�س���لبية يف كثري م���ن �ملو�قف، كما 
�أن���ه ي�س���تطيع كبح ردود �أفعاله �لوجد�نية �ل�س���لبية ويغري م���ن �نفعالته ليكون �أكرث 
تو�فًقا مع غريه �لذين ميدونه بامل�س���اندة، ويعود �إىل هدوءه ب�س���رعة لكي ل يغ�س���ب 
�لآخرين منه، ويغري حالته �ملز�جية �إىل �لأف�سل، ولديه �لقدرة على �لوعي و�لإفادة 
م���ن �نفعالت���ه، وتعديل �خل���ربة �لوجد�نية و�لتعبري ملطالب �ل�س���ياق �ملحدد، وميكن 
تف�س���ري ع���دم وج���ود �رتباط د�ل �إح�س���ائًيا بني �مل�س���اندة �لجتماعي���ة و�لتحّمل يف �أنه 
بالرغ���م م���ن �لعطاء�ت �لتي ينالها �لطالب م���ن �لآخرين �إل �أنه قد يعرتيه يف بع�س 
�لأحيان �لق�س���ور يف كبح غ�س���به، �أو �أن يت�س���رف بطريقة غري لئقة قد تلفت �نتباه 
�لآخري���ن ل���ه. ولأن���ه يتغل���ب عل���ى عقبات���ه �ل�س���لبية، ويعمل عل���ى �أن تك���ون �نفعالته 
متو�زن���ة، فه���و طال���ب متكي���ف مع �لتغ���ري�ت �حلادثة، كما �أن���ه يتمتع ب���روح �لفكاهة، 
ويت�س���م تفكريه بالو�س���وح ولذلك فهو متو�فق مع �نفعالته، كما �أنه يت�س���م بالهدوء 
فال ت�س���غله �لعو��س���ف �لتي مير بها، موؤمًنا باأنه قادر على معرفة ما يريده من �أجل 
�لو�س���ول �إىل �أف�س���ل حال���ة. وميك���ن تف�س���ري ع���دم وج���ود �رتب���اط د�ل �إح�س���ائًيا بني 
�لتكي���ف و�لتحّم���ل يف �أن �لطال���ب بالرغ���م من تكيف���ه �إل �أن ت�س���رفاته يف كل �ملو�قف 
�ل�ساغطة �لتي يتعر�س لها ل تكون على نف�س �لوترية فقد ينتابه يف بع�س �لأحيان 
�نفعالت �س���لبية �س���ديدة �أو �أن يت�س���رف بطريقة تنم عن �سيقه. هذ� �لطالب �ملوؤمن 
�لو�ث���ق م���ن �أن �هلل يق���ف بج���و�ره يع�س���ده، ومي���د له يد �لع���ون، و�ثًقا م���ن قدر�ته يف 
�لتعام���ل م���ع �لأزمات �ملرت�كم���ة، ولديه هدف يف �حلياة ي�س���عى لإجنازه، هو طالب ل 
توؤث���ر في���ه �لنفعالت �ل�س���لبية فهو قادر على �إخفائها و�لتعام���ل �لإيجابي معها، كما 
�أنه قادر على تغيري حالته �ل�سلبية، ول ي�سعر باأن هناك خطاأ يف �نفعالته لأنه مزوًد� 

بالقيم و�ملثل �لعليا وموؤمًنا بتاأييد �هلل له.
عر�س ومناق�سة نتائج �لفر�س �لر�بع:

وين����س على �أنه » تنبئ بع�س �أبعاد �لع�س���ابية و�ل�س���فقة بالذ�ت و�لأ�س���اليب 
�لوجد�نية ببع�س �أبعاد �ملرونة �لنف�سية لدى طالب �لرتبية �خلا�سة ».
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ولختبار �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م حتليل �لنحد�ر �ملتعدد على �عتبار 
�أن درجات �لع�سابية و�ل�سفقة بالذ�ت و�لأ�ساليب �لوجد�نية متغري�ت م�ستقلة، بينما 
درج���ات مقيا����س �ملرون���ة �لنف�س���ية متغري تاب���ع«. و�جل���دول �لتايل يو�س���ح نتائج هذه 

�لنتائج: 
جدول)18(

نتائج حتليل النحدار املتعدد للتنبوؤ باملرونة النف�سية
 �ملتغري(
 �لرتباط�ملتغري�ت �مل�ستقلة)�لتابع

�ملتعدد
 ن�سبة

�مل�ساهمة
 قيمة
بيتا

 قيمة
""ف

 �ملقد�ر
�لثابت

د�فعية �لإجناز

�لتو�فق
�ل�سعور بالذ�ت

�حلكم على �لذ�ت
�لكتئاب

�ليقظة �لذهنية

0.338
0.417
0.449
0.470
0.485

0.114
0.174
0.201
0.221
0.235

0.338
0.246-
0.166

0.155-
0.121

38.22
31.04
24.71
20.75
17.97

13.57

 �مل�ساندة
�لجتماعية

�لتو�فق
�ل�سعور بالذ�ت

�لكتئاب

0.282
0.346
0.366

0.079
0.120
0.134

0.282
0.203-
0.131-

25.53
20.09
15.13

17.44

�لتكيف
�لتو�فق
�لكتئاب

�حلكم على �لذ�ت

0.326
0.387
0.411

0.106
0.150
0.169

0.326
0.214-
0.139

35.10
25.97
19.94

9.30

 �لبنية �لقيمية
و�لدينية

�ل�سعور بالذ�ت
�لتو�فق
�لكتئاب

0.345
0.452
0.475

0.119
0.199
0.218

0.345-
0.295

0.163-

39.94
37.88
28.61

25.07

 عر�س ومناق�سة نتائج الفر�س الرابع
تتف���ق نتائ���ج �لدر��س���ة جزئًي���ا م���ع نتائ���ج در��س���ة(Dorsey, 2013) و�لت���ي 
ك�س���ف نتائجها عن �أن ن�س���ف �لتباين يف �ملرونة �لنف�س���ية يف�س���ر بال�سخ�س���ية، وتتفق 
جزئًي���ا م���ع نتائ���ج در��س���ة (Clinefelter, 2011) و�لت���ي �أ�س���ارت نتائجه���ا �إىل �أن 
تنظي���م �ل���ذ�ت و�ليقظة �لذهني���ة منبئات قوية للمرونة �لنف�س���ية، وتختلف مع نتائج 
در��س���ة (Crocker &Canevello, 2008) و�لت���ي �نته���ت نتائجها �إىل �أن �ل�س���فقة 
بال���ذ�ت منب���ئ ق���وي للم�س���اندة �لجتماعي���ة �ملدرك���ة، وتتف���ق جزئًيا مع نتائج در��س���ة     
(Kurilova, 2013) و�لت���ي �أ�س���ارت �إىل �أن �أبع���اد �ل�س���فقة بال���ذ�ت ودرجته���ا �لكلية 

تف�سر 58% من �لتباين يف �ملرونة �لنف�سية.
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وميكن عر�س �لنتائج �لو�ردة يف جدول )18( على �لنحو �لتايل:
11 ي�س���هم �لتو�ف���ق و�لكتئ���اب بن�س���ب د�ل���ة �إح�س���ائًيا يف كل �أبع���اد د�فعي���ة �لإجناز. .

وميكن تف�س���ري ذلك يف �س���وء �أن �لطالب �لذي يقبل �لتحديات ويو�جه �ملو�قف 
�ل�ساغطة، ولديه قدرة على �ملباد�أة يف حل �مل�سكالت، ومعاجلة �لأفكار و�لأ�سياء 
بطريق���ة منظمة ومو�س���وعية، و�لتحمل م���ن �أجل بلوغ �لهدف �ملن�س���ود، و�لذي 
يقبل �مل�س���اندة �لجتماعي���ة من �لآخرين، ولديه قدرة عل���ى �لتكيف مع �ملو�قف 
�ملتغرية، و�لذي يت�س���ف ب���روح �لفكاهة، ويتعامل باإيجابية م���ع �لذين يختلفون 
مع���ه، و�ث���ق يف م�س���اندة �هلل ل���ه يف �لأزم���ات، و�ل���ذي ي�س���عى لجن���از ه���دف له يف 
�حلياة، هو طالب متو�فق مع نف�س���ه، وُمقدر لنفعالته، وم�س���يطر عليها، وقادر 
عل���ى �لتعب���ري ع���ن م�س���اعر �ل�س���لبية دون خوًف���ا، ويتبن���ى وجه���ات نظ���ر متباينة 
�إيجابي���ة للموق���ف �ل�س���اغط، وميكن���ه �لو�س���ول �إىل م�س���توى مز�ج���ي متمي���ز، 
ه���و ذ�ت���ه �لطال���ب �لذي ي�س���عر بقيمه ذ�ته، وغ���ري متقلب �لعو�ط���ف، ول تنتابه 
حالت �لياأ�س، ول ي�س���عر مب�س���اعر �ل�ستياء و�حلنق، كما �أن نظرته �إىل �مل�ستقبل 
متفتح���ة. كم���ا يت�س���ح �أن د�فعية �لجناز ت�س���هم بن�س���ب د�لة يف �ل�س���عور بالذ�ت، 
�حلك���م عل���ى �ل���ذ�ت، و�ليقظة �لذهنية بن�س���ب د�ل���ة �إح�س���ائًيا يف د�فعية �لجناز 
وميك���ن تف�س���ري ذل���ك يف �س���وء �أن �لطال���ب �ملتمي���ز و�ملتف���وق �ل���ذي يب���ذل جهًد� 
يف �لتغل���ب عل���ى �لعو�ئ���ق، �س���اعًيا ور�ء حتقيق هدف���ه هو طالب ي�س���عر بالرتياح 
م���ع �جلمي���ع، ويت�س���رف بطبيع���ة �إيجابية يف �ملو�قف �ل�س���اغطة، كما �أنه ي�س���عر 
بالرتي���اح يف �ملو�ق���ف غ���ري �ملاألوف���ة، وه���و ل يحط م���ن قيمة ذ�ت���ه، ويتعامل مع 
نقائ�سه باإيجابية، ول يق�سو على نف�سه يف �لأوقات �لع�سيبة، ولديه درجة عالية 
م���ن �لتحم���ل، ولدي���ه وعي ذهني جي���د، ويقبل �لأف���كار �ملوؤملة و�مل�س���اعر بدًل من 

�لت�سخيم �لز�ئد لها، ويحاول �ملحافظة على �تز�نه، ويزن �لأمور جيًد�.
21 ي�س���هم �ل�س���عور بال���ذ�ت بن�س���بة د�لة �إح�س���ائًيا يف �مل�س���اندة �لجتماعي���ة. وميكن .

تف�س���ري ذلك يف �س���وء �أن �لطالب �لذي ي�س���عر باهتمام �أ�س���رته وبيئته �ملحيطة، 
وموؤ�س�س���ات �لدول���ة، وق���رب �أ�س���دقائه من���ه عن���د �لتعر����س لأزم���ات مادي���ة، ه���و 
�س���خ�س لدي���ه �س���عور بالرتياح م���ع �لآخرين، ول ي�س���عر باأي حرج عند تعر�س���ه 
للمو�قف �ملحرجة، كما �أنه قادر على �ل�سيطرة على �أمور حياته، �ساعر بالرتياح 

يف كل �ملو�قف �ملاألوفة وغري �ملاألوفة، متحدًثا برب�عة عن �أفكاره.
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31 ي�س���هم �حلكم على �لذ�ت بن�س���بة د�لة �إح�س���ائًيا يف �لتكيف. وميكن تف�س���ري ذلك .
يف �سوء �أن �لطالب �ملتكيف مع تغري�ت �حلياة و�سغوطها، و�لذي لديه عالقات 
وثيق���ة مع �لآخرين، و�ملتمتع بروح �لدعاب���ة، و�لذي لديه قدرة جيدة على روؤية 
�لأ�سياء يف طبيعتها، ل ميكن �أن يحكم على ذ�ته بالق�سوة و�لعنف، ول يقلل من 

�أهميته يف �حلياة، ويتعامل �إيجابًيا مع �ل�سغوط و�لأزمات.
41 ي�س���هم �ل�س���عور بالذ�ت بن�سبة د�لة �إح�س���ائًيا يف �لبنية �لقيمية و�لدينية وميكن .

تف�س���ري ذلك يف �س���وء ما ميتلكه �لطالب من توجه م�سرق لالأمور، وهو �سخ�س 
قادر على �لتعامل مع �لآر�ء �ملتباينة، كما �أنه متم�سك بقيمه وعاد�ته وتقاليده، 
�س���اعًر� بفيو�س���ات روحانية تغمره بامل�س���اندة، وتقوي من عزميته، ولديه هدف 
مفعم باملعنى يبذل ق�سارى جهده من �أجل �لو�سول �إليه، هذ� �لطالب ل ميكن 
�أن ي�س���عر بال�س���قاء، و�لإح�س���ا�س بالتعا�س���ة يف �أم���ور حيات���ه، وهو ق���ادر على بلوغ 
�أهد�فه بال�س���رب و�لتجلد، متمكًنا من �ل�س���يطرة على �أهو�ئه �جلاحمة، �س���اعًر� 
بالرتياح يف �أمور حياته، حمًبا لالآخرين متفاعاًل معهم وغري �ساعر باحلرج. 

عر�س نتائج الفر�س اخلام�س:
ين����س عل���ى �أنه » توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درجات �أفر�د 
�ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي على مقيا�س �لع�سابية ل�سالح 
�ملجموعة �لتجريبية. وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخدم �ختبار مان ويتني 

لدللة �لفروق للمجموعات �مل�ستقلة. و�جلدول �لتايل يو�سح ذلك:
جدول)19(

نتائج ح�ساب قيمة “Z” ملتو�سطي رتب درجات اأفراد املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف 
القيا�س البعدي على مقيا�س الع�سابية

�لدللةZجمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لعدد�لقيا�س )�لع�سابية(
106.0560.50�ملجموعة �لتجريبية

3.370.01
1014.95149.50�ملجموعة �ل�سابطة

 يت�س���ح م���ن جدول )19( وج���ود فروق د�لة بني متو�س���طي رتب درج���ات �أفر�د 
�ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي على مقيا�س �لع�سابية ل�سالح 

�ملجموعة �لتجريبية عند م�ستوى 0،01.
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عر�س نتائج الفر�س ال�ساد�س: 
ين�س على �أنه » توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطي رتب درجات �أفر�د   
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي على مقيا�س �لع�س���ابية ل�س���الح 
�لقيا�س �لبعدي«. وللتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخدم �ختبار ولكوك�س���ون 

لدللة �لفروق للمجموعات �ملرتبطة. و�جلدول �لتايل يو�سح ذلك:

جدول )20(
 نتائج ح�ساب قيمة »Z” ملتو�سطي رتب درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلي 

والبعدي على مقيا�س الع�سابية
�لدللةZجمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لعدد�لقيا�س )�لع�سابية(

105،5055،00�لرتب �ل�سالبة

2،820،01
000�لرتب �ملوجبة

0�لت�ساوي
10�ملجموع

يت�س���ح من جدول )20( وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطي رتب درجات 
�أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي على مقيا�س �لع�س���ابية 

ل�سالح �لقيا�س �لبعدي عند م�ستوى 0،01

مناق�سة نتائج الفر�سني اخلام�س وال�ساد�س:
�أي���دت �لنتائ���ج فعالية �لتدري���ب بفنيات �لتعديل �ملعريف �ل�س���لوكي يف خف�س   
م�س���توى �لع�س���ابية )�جل���د�ول 19، 20(، فق���د �أظه���رت �لنتائج وجود ف���روق د�لة بني 
متو�س���طي رتب درج���ات �أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدي 
على مقيا�س �لع�سابية ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية، ووجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني 
متو�س���طي رتب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي على 

مقيا�س �لع�سابية ل�سالح �لقيا�س �لبعدي. 

 (Chen et al., 2008; Oei & وتتف���ق نتائ���ج �لدر��س���ة م���ع نتائ���ج در��س���ات
 Boschen, 2009; Garcia–Lopez et al.,2010; Allen et al.,2010;
 Fernando & Angela, 2012 ; Nicola, 2012; Taheri &Amiri, 2012;
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 (Butler et al., 2006 ; Olatunji et al., ومع �ملر�جعات Vazquez et al., 2012)
(2010 و�لتي �أ�سارت �إىل فعالية �لعالج �ملعريف �ل�سلوكي يف خف�س م�ستوى �لع�سابية.

وميكن تف�س���ري نتائج �لدر��س���ة يف �س���وء فعالية فنيات �لعالج �ملعريف �ل�سلوكي 
فقد �أثبتت فنية �ملحا�س���رة �أهمية كبرية يف �إك�س���اب �لطالب �ملعلومات �ملهمة بطريقة 
منظمة ومن�سقة ومتدرجة، و�ساعدهم ذلك على فهم طبيعة ��سطر�بهم، ولعبت فنية 
�حلو�ر و�ملناق�سة دوًر� هاًما يف بناء عالقة �إيجابية بني �لباحث و�لطالب، ومت تو�سيح 
�أهمي���ة وطبيع���ة �لربنام���ج �ملع���ريف �ل�س���لوكي يف خف�س م�س���توى �لع�س���ابية، و�إ�س���عار 
�لطالب باأهمية �لبيانات �لتي يديل بها ودورها يف �لعالج، و�أن هذه �لبيانات تخ�س���ع 
لل�س���رية �لتام���ة وعلي���ه �أن يتحدث عن كل م���ا يجول بخاطره، وقد ��س���تطاع �لطالب 
بناء فهًما م�س���تنرًي� ع���ن �أهمية �لربنامج وعدد جل�س���اته وحمتو�ها وزمنها وعددها. 

وتعل���م �لطال���ب من فني���ة �لتعليم �لنف�س���ي مفه���وم �لع�س���ابية و�أبعادها، ودور 
�لأف���كار �ل�س���لبية و�ملعتق���د�ت �خلاطئ���ة يف حدوثه���ا، وتك���ون لدي���ه معرف���ة جيدة عن 
�لعالق���ة ب���ني �لأف���كار و�ملعتق���د�ت �خلاطئ���ة و�ل�س���لوك. كم���ا تعلم �لطال���ب �أن جتنب 
�لأعر�����س �لع�س���ابية �أو �له���روب م���ن مو�جهته���ا ل���ن يعال���ج �لع�س���ابية ب���ل يزيد من 
تفاقمه���ا، و�أن ع���الج �لع�س���ابية لي�س �أم���ًر� م�ستع�س���ًيا على �حلل، وتعل���م �أهمية ودور 
فنيات �لعالج �ملعريف �ل�سلوكي يف م�ساعدته على �كت�ساب مهار�ت جديدة للتعامل مع 
�ملو�ق���ف، وتبني ��س���رت�تيجيات جديدة لت�س���حيح �أفكاره �ملعرفية �خلاطئة و�مل�س���وهة 
و�جلام���دة ح���ول نف�س���ه و�لع���امل �ملحي���ط به م���ن خالل �سل�س���لة م���ن �ملو�جه���ات �لتي 
تربه���ن عل���ى �أنها �أف���كار ومعتقد�ت ز�ئفة، مما �أدى �إىل حت�س���ن يف قدرة �لطالب على 
�ل�س���تدلل و�س���دور �أحكام �س���حيحة للموق���ف، وتبنى وجهات نظ���ر �يجابية متنوعة 

للموقف، ومت �إقناع �لطالب ب�سرورة بذل �جلهد �ملنا�سب للقيام بدوره يف �لعالج.

وحقق �ل�سرتخاء بفنياته �ملتعددة تاأثرًي� بالًغا يف خف�س �لع�سابية من خالل 
م���ا ينتج���ه من تاأثري�ت ف�س���يولوجية م�س���ادة للتوت���ر و�لقلق، فهو يزيد من �ن�س���ياب 
�ل���دم يف �جله���از �لع�س���بي �لط���ريف ويخف����س م���ن �س���ربات �لقل���ب و�خل���وف، ويتعلم 
�ملري�س �أن ي�سد ع�سالته ثم يقوم بعملية ��سرتخاء لها، وقد ��ستطاع �لطالب �لإفادة 
من طاقاته �لبدنية و�لوجد�نية �لإيجابية بعدما متكن من تقلي�س �لتوتر �لع�سلي، 
وحاف���ظ عل���ى �له���دوء يف مو�جهة �س���غوط �حلياة وم�س���كالتها و�أ�س���بح ينع���م بر�حة 
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�لب���ال، كم���ا ��س���تفاد �لطالب من �ل�س���رتخاء م���ع ��س���تبعاد تعليمات توتر �لع�س���الت، 
و��س���تطاع ممار�س���ة هذ� �لنوع من �ل�سرتخاء يف �أي موقف ي�سعر فيه بالتوتر و�لقلق 

يف وقت ق�سري. 

وحقق���ت فني���ة �إع���ادة �لبن���اء �ملع���ريف تقدًم���ا ملحوًظ���ا يف �لق���درة عل���ى حتديد 
�لأف���كار و�ملعتق���د�ت �لالتكيفي���ة، ومت �إب���ر�ز تاأث���ري ه���ذه �لأف���كار �ل�س���لبية من خالل 
و�قعيته���ا وجموده���ا، ودورها يف تعطيل �لفرد عن �أد�ء متطلبات حياته، كما �أنها تقلل 
من �لإفادة من �لفر�س �ملتاحة، وتوؤثر يف قدرته على �ل�س���تدلل وتعمل على �س���دور 
�أح���كام مطلق���ة غري قابل���ة للتعديل، ومت تدري���ب �لطالب على ��س���تبد�ل هذه �لأفكار 
�ل�س���لبية باأخ���رى تكيفية من خ���الل �ملو�جهة �لفاعل���ة و�لقوية، وتفهم باأن ما ي�س���عر 
ب���ه م���ن خ���وف عند �لتفكري فيما قد يحدث من �أ�س���ياء �أ�س���و�أ بكثري من �لأ�س���ياء �لتي 
�س���تحدث فع���اًل، ومت تعلي���م �لطالب على �إ�س���ار�ت وعالمات ��س���تثارة �لتوت���ر و�لقلق، 
و�ل�س���ماح له���ذه �لإ�س���ار�ت و�لعالمات �أن تكون منبهات ت�س���تخدم عند ��س���رت�تيجيات 

�إد�رة �لتوتر و�لقلق.

و�أك���دت فنية �ل�س���رتخاء بالتخي���ل على �أهمية تخيل مو�قف �س���ارة باعثة على 
�ل�س���رور بينم���ا �لطالب م�س���رتخًيا، حيث �س���ماع �لأ�س���و�ت �جلميلة، وتنف����س �لرو�ئح 
�لذكية �ملنت�سرة يف �ملكان، و�لتناغم �لر�ئع ل�سفحات �ملاء و�لزروع �خل�سر�ء، و�لن�سيم 
�لعليل مع رذ�ذ �ملطر، ومتايل �أغ�سان �لأ�سجار بدلل، مغردة فوقها �لطيور باأ�سو�تها 
�جلميل���ة، وبيا����س �ل�س���حاب �ملتقطع، وزرقة �ل�س���ماء �لبديعة، و�لتنع���م �لتام بالهدوء 
و�ل�سكينة، يف هذه �ل�سورة �لر�ئعة من تخيل �ملناظر �لفتانة �لبديعة ل يعرتي �لفرد 
�لتوت���ر ول تنتاب���ه �لأف���كار �ملُقحمة �ل�س���لبية، وتختفي معتقد�ته �خلاطئة عن نف�س���ه 
و�لع���امل �ملحيط ب���ه، ومع مزيد من �لتدريب يتعلم �لطال���ب �لإحالل �جليد لأفكاره 

�ل�سلبية وت�سبح �ل�سورة �ل�سائدة هي �ل�ستمتاع بكل ما هو بديع.

وقد �أفاد �لطالب من خالل تدريبه على �س���رف �نتباهه عن �لأفكار �مل�س���وهة 
و�ل�س���لبية، م���ن خ���الل �لن�س���غال باأمور �س���ارة تبع���ث يف �لنف����س �لر�ح���ة و�لطماأنينة، 
وتوؤدي �إىل �سكينة �لبال، وتقوي من عزميته، وتقل�س من ع�سابيته، وتوؤدي �إىل عدم 
�لن�س���غال باأعر��سه �ل�س���لبية و�لتي تبعث يف نف�سه �لتوتر و�لقلق، وجتعله عاجًز� عن 

�لتعامل �لإيجابي مع نف�سه ومع من حوله. 
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و�أك���دت فني���ة �لتح�س���ني �ملنظ���م عل���ى فائدته���ا يف كب���ح جم���اح �ل�س���تجابات 
�لع�س���ابية، فق���د مت بن���اء �ملدرج �لهرمي لال�س���طر�ب و�لفرد يف حالة ��س���رتخاء، ومت 
�لإق���ر�ن ب���ني �ملثري�ت �لباعثة على �لع�س���ابية يف �ملدرج �لهرمي و�ل�س���تجابة �لبديلة 
لها)�ل�سرتخاء(، وقد متكن �لطالب وهو يف هذه �حلالة من تخيل عدًد� من �مل�ساهد 
�لتي �س���وف تبدو ناب�س���ة باحلي���اة، و�أدى ذلك �إىل حدوث توقف ت���ام �أو جزئي ملثري�ت 

�لع�سابية، وبالتايل �أدت �إىل �لتخفيف من �سدتها �ل�سلبية. 

 ومتي���زت فني���ة تاأكيد �لذ�ت بفاعليتها يف خف�س م�س���توى �لع�س���ابية حيث مت 
تدريب �لطالب على �لتعبري �حلر �لتلقائي عن �مل�س���اعر بكل �س���دق و�أمانة و�سجاعة، 
و�أن ه���ذ� م���ن �س���اأنه �أن ينم���ي ويق���وي عالقاته بالآخري���ن، ويزيد من �لثق���ة �ملتبادلة 
معهم، و�أن يكون قادًر� على روؤية �حلقائق دون �ندفاع، ومينح نف�سه �لفر�سة �لكافية 
لل���رد عل���ى �لآخري���ن، و�أن يك���ون م�س���تمًعا جي���ًد� ولدي���ه ق���درة على فه���م �ملوقف، ومت 

تعليمه �لدفاع عن حقوقه �ل�سخ�سية، وقد متكن �لطالب من �لإفادة

 من ��ستخد�م مهارة �ل�سطو�نة �مل�سروخة يف �إيقاف �سخ�س ما جتاوز حدوده، 
�أو ح���اول �أن ي�س���لبه �س���يًئا م���ا دون وج���ه ح���ق، وكذل���ك �ل���دور �لفاع���ل لفني���ة �لتعمية 
و�لإرب���اك وخا�س���ة ��س���تخد�مها م���ع �لأف���ر�د �لذين يتطوع���ون للمجادلة و�ملعار�س���ة 

بدون منا�سبة.

وحققت فنية حل �مل�سكالت دوًر� ملمو�ًسا يف خف�س �لع�سابية من خالل تدريب 
�لطالب على �لتحديد �لدقيق لكل جو�نب �مل�سكلة وو�سعها يف �سورة �إجر�ئية، ومتكن 
�لطال���ب من ت�س���نيف و�س���ياغة �لعنا�س���ر �ملنا�س���بة و��س���تبعاد غ���ري �ملنا�س���بة، وتوليد 
�لبد�ئ���ل �ملمكن���ة حل���ل �مل�س���كلة، ومتتع �لطالب بدرج���ة مرتفعة م���ن �ملرونة يف توليد 
�أك���رب عدد ممكن م���ن �لحتمالت، وعدم توجيه نقد لالأف���كار �لغريبة، ودمج �لأفكار 
وتطويره���ا، وذل���ك من خالل حتديد قائمة باحللول �ملمكنة و�نتقاء �لبديل �ملنا�س���ب 
م���ن ب���ني �لبد�ئل �لكثرية �ملطروحة، و�ملو�زن���ة بني �لبد�ئل وما يرتتب على كل بديل 
من نتائج �إيجابية و�س���لبية على �ملدى �لقريب و�لبعيد، و�لتحقق من تنفيذ �حلل يف 
�لو�قع، كما تعرف �لطالب على م�س���اعره وت�س���رفاته �ملتعلقة باملوقف �مل�س���كل، وعمل 
�لت�س���حيح �لذ�ت���ي كلم���ا كان ذلك ممكًنا، ومتكن من �لربط ب���ني طبيعة �لأفكار غري 
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�ملنطقية و�لتي تعترب �أ�س���ا�س �لع�س���اب، وحل �مل�س���كالت باعتبارها مهار�ت ت�ستند �إىل 
�لتفكري �ملنطقي، وحترر من �ل�سحنة �لوجد�نية وم�ساعر �لإحباط.

�أم���ا فني���ة �لو�جب���ات �ملنزلي���ة ف���كان له���ا �أك���رب �لأث���ر يف تدعيم �لع���الج �ملعريف 
�ل�س���لوكي بفنيات���ه �ملختلف���ة، كم���ا �س���اهمت يف حتديد ق���درة �لطالب عل���ى �لجناز يف 
بيئة خمتلفة عن �لبيئة �لتي مت تدريبه فيها، وهي منا�سبة لكت�ساف بع�س �لعو�مل 
�ملعرفية �ملتعلقة بحل �مل�س���كلة �لتي يعاين منها �لطالب، ومفيدة يف حت�س���ني م�ستوى 
�لألفة �لقائمة بني �لباحث و�لطالب ويف ��ستمر�ر �ملهار�ت �ملكت�سبة، وهامة يف خف�س 
�لأعر��س �ملر�سية من خالل دمج مفاهيم مت تعلمها يف �جلل�سات وتطبيقها يف �حلياة 
�ليومية، وهي �آلية رئي�سة يف ت�سهيل �لعمل بني �جلل�سات ويف حدوث �لتقدم، كما �أنها 
تزود �لفرد بالفر�س �ملنا�سبة لتعليم �أنف�سهم ب�سكل �أف�سل، وجتميع �لبيانات و�سبط 

�أفكارهم وم�ساعرهم و�سلوكهم، و�ختبار �أفكارهم ومعتقد�تهم، وتعديل تفكريهم.

عر�س نتائج الفر�س ال�سابع: 
ين����س عل���ى �أن���ه “ ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درجات   
�أف���ر�د �ملجموعة �ل�س���ابطة يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي على مقيا�س �لع�س���ابية “. 
وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر����س مت ��س���تخدم �ختبار ولكوك�س���ون لدلل���ة �لفروق 

للمجموعات �ملرتبطة. و�جلدول �لتايل يو�سح ذلك:
جدول )21(

نتائج ح�ساب قيمة “Z” ملتو�سطي رتب درجات اأفراد املجموعة ال�سابطة يف القيا�سني القبلي 
والبعدي على مقيا�س الع�سابية

�لدللةZجمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لعدد�لقيا�س )�لع�سابية(

75.1436.00�لرتب �ل�سالبة

 غري0.87
د�لة

36.3319.00�لرتب �ملوجبة
0�لت�ساوي
10�ملجموع

 يت�س���ح م���ن ج���دول )21( ع���دم وجود ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي 
رت���ب درج���ات �أف���ر�د �ملجموعة �ل�س���ابطة يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبع���دي على مقيا�س 

�لع�سابية.
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عر�س نتائج الفر�س الثامن: 
ين����س عل���ى �أنه “ ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درجات   
�أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي على مقيا�س �لع�س���ابية 
“. وللتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخدم �ختبار ولكوك�س���ون لدللة �لفروق 

للمجموعات �ملرتبطة. و�جلدول �لتايل يو�سح ذلك:

جدول )22(
نتائج ح�ساب قيمة “Z” ملتو�سطي رتب درجات اأفراد املجموعة التجريبية

 يف القيا�سني البعدي والتتبعي على مقيا�س الع�سابية
�لدللةZجمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لعدد)�لقيا�س)�لع�سابية

34.3313.00 �لرتب �ل�سالبة

غري 0.70
د�لة

54.6023.00�لرتب �ملوجبة
2�لت�ساوي
10�ملجموع

 يت�س���ح م���ن ج���دول )22( ع���دم وجود ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي 
رت���ب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي على مقيا�س 

�لع�سابية.

مناق�سة نتائج الفر�سني ال�سابع والثامن:
�أظه���رت نتائ���ج ج���دول )21( ع���دم وجود ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي 
رت���ب درج���ات �أف���ر�د �ملجموعة �ل�س���ابطة يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبع���دي على مقيا�س 
�لع�س���ابية. ويف�س���ر ذلك يف �س���وء عدم تعر�س �ملجموعة �ل�س���ابطة للربنامج �ملعريف 
�ل�س���لوكي بفنيات���ه �ملختلفة، كما ك�س���فت نتائج جدول)22( عن ع���دم وجود فروق د�لة 
�إح�سائًيا بني متو�سطي رتب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي 
و�لتتبعي على مقيا�س �لع�س���ابية بعد �نتهاء �لعالج ب�س���هر ون�س���ف �ل�س���هر مما يدلل 

على ��ستمر�رية فاعلية فنيات �لعالج �ملعريف �ل�سلوكي. 



املجلد الرابع - العدد )16(ج1 يوليو 2016 جملة الرتبية اخلا�صة

 141 

خال�سة وتو�سيات 
11 ك�س���فت نتائج �لدر��س���ة عن عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا يف �ملرونة �لنف�س���ية .

تعزى �إىل مكان �لإقامة و�مل�س���ار �لدر��س���ي و�لتفاعل بينهما، وهذ� يتطلب مزيد 
م���ن دع���م �لطالب يف بيئتهم، و�ملحافظة على طبيعة بيئتي �حل�س���ر و�لبادية يف 
�س���وء تطلعات �لطالب، وحت�س���ني طبيعة �لبيئة �حل�س���رية وتزويدها باملثري�ت 
�لغنية و�لتي تقابل �حتياجات �لطالب ومتكنهم من �لتعامل �لإيجابي مع هذه 
�لبيئ���ة �ملت�س���ابكة، ويف ذ�ت �لوق���ت �ل�س���ماح لهم بتجربة قدر�ته���م يف �لو�قع دون 
توت���ر، وزيادة �ملحافظة على �لثو�بت �لدينية و�لجتماعية و�لثقافية د�خل بيئة 
�لبادية مما ميكن �لطالب من �لتعامل �ملرن، وزيادة تدعيم �لطالب يف �مل�سار�ت 

�ملختلفة مبا ميكنهم من حت�سني قدر�تهم على �لتعامل مع �ملو�قف �ملختلفة.
21 �أظه���رت نتائ���ج �لدر��س���ة وجود فروق د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني مرتفعي ومنخف�س���ي .

�لأ�س���اليب  و�أبع���اد  بال���ذ�ت  و�ل�س���فقة  �لع�س���ابية  م���ن  كل  يف  �لنف�س���ية  �ملرون���ة 
�لوجد�نية، وهذ� يتطلب �لعمل على زيادة حت�سني مرتفعي �ملرونة �لنف�سية مبا 
ميكنه���م من �لتعامل �لإيجابي مع �مل�س���كالت �حلياتية، ويف ذ�ت �لوقت حت�س���ني 
ق���درة منخف�س���ي �ملرون���ة �لنف�س���ية من خ���الل ت�س���ميم �لرب�مج �ملختلف���ة �لتي 
متكنه���م م���ن �لتعامل مع متغ���ري�ت �حلياة �ملعقدة، وحت�س���ن م���ن قدر�تهم على 
�ل�س���فقة بذو�ته���م، وترقي م���ن قدرتهم على تنظيم ذو�تهم مب���ا ينعك�س �إيجابًيا 

على �رتفاع مرونتهم يف مو�جهة مو�قف �حلياة �لع�سيبة.
31 �أو�س���حت نتائ���ج �لدر��س���ة وج���ود �رتباط���ات د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني �أبعاد �لع�س���ابية .

و�أبع���اد �ملرون���ة �لنف�س���ية، وه���ذ� يتطلب ت�س���ميم �لرب�م���ج �ملختلف���ة و�لتي منها 
بطبيع���ة �حل���ال �لرب�مج �ملبنية على فنيات �لعالج �ملعريف �ل�س���لوكي �لهادفة �إىل 
تقلي����س ع�س���ابية �لطالب، و�لتي ت�س���اعده عل���ى مو�جهة �أزمات���ه، وجتعله قادًر� 
عل���ى تنظي���م دفعات���ه �ل�س���لبية، وت�س���عره بقيم���ة ذ�ت���ه، ومتكن���ه م���ن �لتعامل مع 
�ملو�ق���ف �ملعقدة، وت�س���بط غ�س���به، وتقلل م���ن قلقه، وتخف�س م���ن حاله حزنه، 
وجتعل���ه يت�س���رف يف �ملو�ق���ف �ملختلفة بدون �س���عور باحلرج و�خلج���ل، وهذ� من 
�س���اأنه �أن يح�س���ن من مرونة �لطالب وميكنه من �لتعامل �لإيجابي مع خمتلف 
ا عن تباين يف �لرتباطات بني �أبعاد �ل�سفقة  مو�قف �حلياة، وك�سفت �لنتائج �أي�سً
بال���ذ�ت و�ملرون���ة �لنف�س���ية، وبني �لأ�س���اليب �لوجد�نية و�ملرونة �لنف�س���ية، وهذ� 
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يتطلب حت�س���ني �أبعاد �ل�س���فقة بالذ�ت و�لتنظيم �جليد لذ�ت �لطالب من خالل 
�لرب�مج �مل�س���ممة لذلك، مبا مُيكن �لطالب من بناء ر�س���ا �إيجابي عن ذ�ته، ويف 
ذ�ت �لوقت ُيح�سن من مرونته ل�سيما يف �لأبعاد �لتي حظيت بارتباط منخف�س 

�أو �لتي �أ�سارت �إىل عدم وجود �رتباط.
41 �أ�سارت نتائج �لدر��سة عن �إ�سهام و�فر لأبعاد �لتو�فق و�ل�سعور بالذ�ت و�لكتئاب .

يف �أبعاد مقيا�س �ملرونة �لنف�سية، وهذ� يتطلب من �لقائمني على رعاية �لطالب 
�لعم���ل على ��س���تمر�رية حت�س���ني تو�فق �لطالب يف بيئته���م �جلامعية من خالل 
�لتوعي���ة �لإر�س���ادية �مل�س���تمرة، وم���ن خالل بر�م���ج َمعنية متكنهم م���ن مو�جهة 
�ملعوقات �لتي تقلل من كفاءتهم، وتقوي لديهم �لقدرة على �لتعامل مع �لآخرين 
بطريق���ة منا�س���بة، وتقل�س من �إح�سا�س���هم باحلرج و�خلج���ل �لجتماعي �لناجت 
عن عدم �لظهور �أمام �لآخرين يف �س���ورة مقبولة، كما تنمي لديهم �لقدرة على 
حل �مل�س���كالت �لتي تقابلهم بطريقة علمية منا�س���بة، وحت�سن قيمتهم بذ�وتهم، 

وتعدل �أفكارهم ومعتقد�تهم �ل�سلبية، وتقلل من توترهم وحزنهم.
(1 �أظه���رت نتائ���ج �لدر��س���ة فعالي���ة �لربنامج �ملعريف �ل�س���لوكي يف خف�س م�س���توى .

�لع�س���ابية، وه���ذ� يتطل���ب �لتو�س���ع يف تطبي���ق فني���ات �لع���الج �ملع���ريف �ل�س���لوكي 
ت�س���تخدم م���ن خ���الل  �لت���ي مل  �لأخ���رى  �لبح���ث، و�لفني���ات  ه���ذ�  �ملدرج���ة يف 
�ملخت�س���ني، وم���ن خ���الل �إ�س���ر�ك �أولي���اء �لأمور من �أج���ل تعديل �أف���كار �لطالب 
�ل�س���لبية، ومعتقد�ته���م �مل�س���وهة، و�أفكارهم �لتلقائية غري �ملن�س���بطة، ومتكنهم 

من فهم م�سكالتهم و�لعمل على حلها بطريقة علمية.
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امللخ�ص:

��س���تهدفت �لبحث ت�س���ميم وتقنني مقيا�س ت�سخي�س���ى ل�س���طر�ب �لتو��س���ل 
�لجتماع���ى )�لرب�جمات���ى( لدى �لأطف���ال، و �لتعرف على عالقت���ه ببع�س �ملتغري�ت 
�لدميوجر�فية )�جلن�س، �لعمر �لزمنى، �مل�س���توى �لجتماعي �لقت�س���ادي(. وتكونت 
عينة �لبحث من جمموعتني، �ملجموعة �لأوىل )لتقنني �ملقيا�س و�لتحقق من �سدقه 
وثبات���ه( وتكون���ت م���ن )600( طف���اًل وطفلة،)400( م���ن �لذكور، و)200( م���ن �لإناث، 
وق���د تر�وح���ت �أعماره���م �لزمنية ما ب���ني )6-11( عاًم���ا، �ملجموعة �لثاني���ة )لختبار 
�سحة فرو�س �لبحث( وتكونت من )149( طفاًل وطفلة من ذوى ��سطر�ب �لتو��سل 
�لجتماع���ى )�لرب�جمات���ى(،)106( م���ن �لذك���ور، و)43( م���ن �لإن���اث وق���د تر�وح���ت 
�أعماره���م �لزمني���ة ما بني  6-11 عاًم���ا، وجميع �أفر�د �لعينة م���ن �مللتحقني بعدد من 
�ملد�ر�س �لبتد�ئية مبحافظة �لقاهرة. و��ستخدم �لبحث مقيا�س ت�سخي�س ��سطر�ب 
�لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جماتى( ل���دى �لأطفال )�إعد�د / �لباحث���ان( ؛ ومقيا�س 
�مل�س���توى �لجتماع���ي �لقت�س���ادي لالأ�س���رة )�إعد�د / عب���د �لعزيز �ل�س���خ�س، 2006(. 
و�أ�س���فرت نتائج �لبحث عن متتع مقيا�س ت�س���خي�س ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى 
)�لرب�جمات���ى( بال�س���دق و�لثب���ات، ولذل���ك فاإنه �س���الح للتطبيق و�لوث���وق بنتائجه، 
كم���ا �أن���ه ُيعد �أد�ة فعالة للتمييز بني ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جماتى( 
���ا  وبني �ل�س���طر�بات �لأخرى �مل�س���ابهة معه فى �لأعر��س؛ كما �أ�س���فرت �لنتائج �أي�سً
عن �أن �لذكور �أكرث عر�سة لالإ�سابة با�سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتى( 
مقارنة بالإناث، و�أن �لأطفال �لأكرب عمًر� �أكرث عر�سة لالإ�سابة با�سطر�ب �لتو��سل 
�لجتماع���ى )�لرب�جمات���ى( مقارن���ة بالأطفال �لأ�س���غر عم���ًر� ؛ و�أن���ه ل توجد فروق 
فى �لإ�س���ابة با�س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جمات���ى( لدى �لأطف���ال طبًقا 

للم�ستوى �لجتماعى �لقت�سادى )منخف�س – متو�سط - مرتفع(.

الكلمات املفتاحية: ت�سخي�س ��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتي(
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Developing a Diagnostic Scale for Social Communication 
Disorder (Pragmatic) Among Children and Its Relation

 with Some Demographic Variables

The study aimed to develop and standardize a diagnostic scale 
for social communication disorder (pragmatic) among children, and 
to identify its relation with some demographic variables (gender, 
age, family socioeconomic status). The study sample consisted of 
two groups. The first group was for standardizing the scale and 
verifying its validity and reliability. It consisted of 600 children (400 
males, 200 females), and their ages ranged from 6 to 11 years of 
age. The second group was for verifying the study hypotheses. It 
consisted of 149 children with social communication disorder (106 
males, 43 females), and their ages ranged from 6 to 11 years of 
age. All the study participants were from some primary schools in 
Cairo. The study used a diagnostic scale for social communication 
disorder (pragmatic) among children (prepared by the researchers), 
and the family socioeconomic status scale (prepared by Abd Elaziz 
Elshakhs, 2006).  The study results indicated that the diagnostic 
scale for social communication disorder (pragmatic) is valid and 
reliable. Consequently, it is can be applied on children and its results 
are reliable. Moreover, it is an effective tool for discriminating social 
communication disorder from other similar disorders. The results 
also showed that males are more likely to have social communication 
disorder (pragmatic) than females, and that older children are more 
likely to have social communication disorder (pragmatic) than 
younger children. Finally, there are no differences in the incidence 
of social communication disorder (pragmatic) among children 
according to the family socioeconomic status (low, medium, high).

Keywords: Diagnostic for Social Communication Disorder 
(Pragmatic)
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مقدمة:
تع���د �للغ���ة �أد�ة مهمة لتحقيق �لتفاعل �لجتماعى، ف�س���اًل عن كونها و�س���يلة 
للتحكم و�ل�سيطرة على �نفعالت و�سلوكيات �لفرد و�لأفر�د �لآخرين، ومما هو جدير 
بالذك���ر �أن �لأطف���ال �لذين لديهم �لقدرة على ��س���تخد�م �للغة فى تنظيم �نفعالتهم 
و�س���لوكياتهم بطريقة منا�س���بة من �لناحية �لجتماعية ميتلكون �لقدرة على تكوين 
���ا تكوي���ن �س���د�قات جديدة  عالق���ات �جتماعي���ة جي���دة وناجح���ة م���ع �أقر�نه���م، و�أي�سً

(Helland, Lundervold, Heimann, & Posserud, 2014)

وتوج���د ثالث���ة مكون���ات وعنا�س���ر للغ���ة ه���ى �ل�س���كل، و�مل�س���مون، �أو �ملحت���وى 
)مييز�ن بنية �للغة(، و�ل�س���تخد�م )�لرب�جماتية(؛ وجميع هذه �ملكونات هى عنا�سر 
�أ�سا�سية فى حتقيق �لتو��سل، و�أى ق�سور فى �أى من هذه �ملكونات قد ي�سبب م�سكالت 
كث���رية، حي���ث �أ�س���ارت نتائ���ج �لعديد من �لبح���وث و�لدر��س���ات �إىل وج���ود عالقة بني 

(Helland, et al., 2014) ق�سور �للغة و�مل�سكالت �ل�سلوكية

وي�س���ري �لتو��س���ل �لجتماع���ى �لرب�جمات���ي �إىل تكام���ل �ل�س���لوكيات �للغوي���ة 
و�لجتماعي���ة �أثن���اء �لتفاع���الت ب���ني �لأق���ر�ن، و�لت���ى ت�س���مل �ل�س���لوكيات �للفظي���ة 
و�ل�سلوكيات غري �للفظية �لتى ميار�سها �لأطفال و�لتى تقربهم من بع�سهم �لبع�س، 
و�لتى حتافظ على �إقامة �ل�سد�قات بينهم، وتعمل على حل �مل�سكالت و�لنز�عات �لتى 

.(Mansfield, 2013) تن�ساأ �أثناء تفاعالتهم

�إىل مه���ار�ت �ملحادث���ة  �لتو��س���ل �لجتماع���ى �لرب�جمات���ي  وت�س���ري مه���ار�ت 
�لأ�سا�س���ية مث���ل �لق���درة عل���ى �إر�س���ال وتو�س���يل �ملعلوم���ات ب�س���ورة منا�س���بة لل�س���ياق 
�لجتماع���ى وف���ى �لوق���ت �ملنا�س���ب، ومعرف���ة كيفي���ة ب���دء و�إج���ر�ء و�إنه���اء �ملحادث���ات، 
وتقدمي �لطلبات و�لأو�مر �ملنا�س���بة �جتماعًيا، وتقدمي �ملو�سوعات ب�سورة متما�سكة، 
و�سرد �لأحد�ث �لوثيقة �ل�سلة و�ملرتبطة بحياتنا. ويوؤدى عدم �متالك �لفرد ملهار�ت 
�لتو��س���ل �لجتماع���ى �لرب�جمات���ي �إىل ع���دم قدرت���ه عل���ى نق���ل رغبات���ه و�حتياجاته 
و�حل�س���ول على �مل�س���اعدة م���ن �لآخرين؛ مما يوؤدى �إىل ق�س���ور �لتفاع���ل �لجتماعى 

.(McNamara & Durso, 2003) معهم
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وم���ن �جلدير بالذكر �أن حتقيق �لتو��س���ل �لناجح و�لفعال يتطلب منا جتاوز 
�ملعن���ى �حلرف���ى للكلم���ات و�لعتم���اد عل���ى معرفتن���ا وخرب�تنا لبن���اء وتكوي���ن �ملعنى، 
ويتطل���ب ذل���ك من���ا ف���ى بع����س �لأحي���ان ��س���تخد�م �ل�س���ياق �للغ���وى )�لرب�جماتية(، 
حي���ث �أنه من �ملتوقع ��س���تنتاج �لأطفال �ملعنى �ل�س���حيح، �أو ح���ل �لغمو�س و�لألتبا�س 
�أثناء �لتو��س���ل مع �لآخرين من خالل دمج �للغة �مل�س���موعة مع معرفتهم وخرب�تهم 
���ا فهم مقا�س���د ونو�ي���ا �ملتكلم  �ل�س���ابقة، كم���ا يتطل���ب �لتو��س���ل �لناجح و�لفعال �أي�سً
و�ملعاي���ري  �ل�س���ياق  �س���وء  ف���ى  عن���ه  �ل�س���ادرة  �للفظي���ة  وغ���ري  �للفظي���ة  و�لإ�س���ار�ت 
�لجتماعي���ة ودم���ج ه���ذ� �لفهم م���ع مكونات وعنا�س���ر �للغة �لبنائية )مث���ل: �ملفرد�ت 

.(Norbury, 2013) )للغوية، و�جلمل، و�لأ�سو�ت�

وقد �أ�س���ار �لدليل �لت�سخي�س���ى و�لإح�س���ائي لال�س���طر�بات �لنف�س���ية �لطبعة 
 Diagnostic and Statistical Manual of Mental  )1( �خلام�س���ة )2013( 
Disorders (DSM-5) �إىل �أن ��س���طر�بات �لتو��س���ل تت�س���من ��س���طر�ب �للغ���ة 
 ،speech sound disorder و��س���طر�ب �أ�س���و�ت �ل���كالم ،language disorder
 social (pragmatic) )�لرب�جمات���ي(  �لجتماع���ى  �لتو��س���ل  و��س���طر�ب 
 Stuttering )�لتلعث���م(  �لطالق���ة  و��س���طر�ب   ،  communication disorder
�لذى يظهر فى مرحلة �لطفولة، وتتميز �ل�س���طر�بات �لثالثة �لأوىل بالق�سور فى 
منو و��س���تخد�م �للغة و�لكالم و�لتو��س���ل �لجتماعى، �أما ��سطر�ب �لطالقة فيتميز 
بعدم �لقدرة على �ل�سرت�س���ال فى �لكالم وي�س���مل تكر�ر �لأ�سو�ت، �أو �ملقاطع، و�إطالة 
�لأ�س���و�ت، و�لكلم���ات �ملتقطع���ة، و�لتوق���ف �أثن���اء �لكالم، م���ع وجود توتر�ت ج�س���مية. 
وتب���د�أ ��س���طر�بات �لتو��س���ل ف���ى �لظه���ور مث���ل �ل�س���طر�بات �لع�س���بية �لنمائي���ة 
�لأخ���رى ف���ى وقت مبكر من �لعمر، وميكن �أن توؤدى �إىل ق�س���ور وظيفى مدى �حلياة 

(American Psychiatric Association, 2013, p.31)(2)

ومما �س���بق يت�سح �أن �لدليل �لت�سخي�سى و�لإح�سائي لال�سطر�بات �لنف�سية 
�لطبع���ة �خلام�س���ة )2013( (DSM-5)�أدخ���ل فئة ت�سخي�س���ية كلينيكي���ة جديدة هى 

1- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders�سيكتب  �خت�ساًر� 
.(DSM) يف �ملو��سع �لتالية
2- American Psychiatric Association سيكتب �خت�ساًر� يف �ملو��سع �لتالية� (APA).
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��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جمات���ي( وذل���ك بالن�س���بة لبع����س �لأطف���ال، 
وكذلك لالأطفال �لذين ل تنطبق عليهم معايري ت�سخي�س ��سطر�ب طيف �لتوحد، 

ولكنهم يظهرون ق�سوًر� فى �لتو��سل �لجتماعى و�للغة �لرب�جماتية. 

وُتع���د حماول���ة تعري���ف وحتدي���د فئ���ة ت�سخي�س���ية كلينيكي���ة جدي���دة وه���ى 
��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى )�لرب�جماتي( حمل ترحي���ب وتاأييد من قبل بع�س 
�لباحثني، ولكن يرى �لبع�س �لآخر �أن ذلك قد يكون مثاًر� للقلق لعدة �أ�س���باب منها 
�أنه عادة ما يعقب عملية �لت�سخي�س تقدمي �لتدخل و�لدعم وهذ� غري متو�فر �لآن، 
كم���ا �أن���ه ق���د ينتج عن ذلك بع����س �خللط بني هذ� �ل�س���طر�ب وبع�س �ل�س���طر�بات 
�لأخ���رى مث���ل ��س���طر�بات طيف �لتوح���د، و��س���طر�ب �للغة؛ مما يجعل �لت�س���خي�س 
�لف���ارق ب���ني هذه �ل�س���طر�بات �أم���ًر� معقًد� وميث���ل حتدًيا كبرًي�؛ كما ي���رى �لبع�س 
�أن ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جمات���ي( غ���ري م�س���تقل متاًم���ا ع���ن بع�س 
�ل�س���طر�بات �لع�س���بية �لنمائية �لأخرى، كما ل يوجد دليل على �أن �لأطفال �لذين 
يعانون من ذلك �ل�س���طر�ب ميثلون جمموعة متجان�س���ة ومتمايزة. ورغم ذلك فقد 
�أكد �لباحثني �لذين رحبو� باإن�ساء هذه �لفئة �لت�سخي�سية �جلديدة على وجود حاجة 
ما�س���ة للتعرف على �لبنية �لكاملة ل�س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى، و�سرورة و�سع 
.(Norbury, 2013) مقايي�س ت�سخي�سية ثقافية وبيئية مقننة لذلك �ل�سطر�ب

م�سكلة البحث:
��س���تحدث �لدليل �لت�سخي�سى و�لإح�سائي لال�س���طر�بات �لنف�سية - �لطبعة 
�خلام�س���ة - (DSM-5) فئ���ة ت�سخي�س���ية جدي���دة �أطل���ق عليها ��س���طر�ب �لتو��س���ل 
�لجتماع���ى )�لرب�جماتي(، وذكر �أن �لأفر�د ذوى ذلك �ل�س���طر�ب لديهم م�س���كالت 
كبرية فى ��س���تخد�م �لتو��س���ل �للفظى وغري �للفظى فى �لأغر��س �لجتماعية؛ مما 
يوؤدى �إىل ق�سور فى قدرتهم على �لتو��سل بفعالية، و�مل�ساركة �لجتماعية، و�حلفاظ 
عل���ى �لعالق���ات �لجتماعية، �أو غري ذلك من ق�س���ور ف���ى �لأد�ء �لأكادميى، �أو �ملهنى. 
ومل توف���ر �لطبع���ات �ل�س���ابقة م���ن �لدليل �لت�سخي�س���ى و�لإح�س���ائي لال�س���طر�بات 
�لنف�س���ية �لت�س���خي�س �ملنا�س���ب لالأف���ر�د �لذي���ن يعان���ون م���ن ه���ذه �لأعر�����س �لأم���ر 
�ل���ذى �أدى �إىل تق���دمي �لع���الج غ���ري �ملنا�س���ب له���م ف���ى �لعي���اد�ت و�ملر�ك���ز �لعالجي���ة                                     

.(APA, 2013, p.31)
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ويوجد حالًيا كثري من �للتبا�س و�لرتباك حول معايري ت�سخي�س ��سطر�ب 
�لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جمات���ي(، وم���دى �رتب���اط هذ� �ل�س���طر�ب با�س���طر�ب 
طي���ف �لتوحد وبكثري من �ل�س���طر�بات �للغوية �لنوعية؛ كما يو�جه ت�س���خي�س هذ� 
�ل�سطر�ب حتديات كبرية تتمثل فى عدم وجود �جر�ء�ت ومقايي�س تقييم مو�سوعية 
���ا وج���ود مع���دلت مرتفع���ة من �ل�س���طر�بات  موث���وق به���ا لذل���ك �ل�س���طر�ب، و�أي�سً
�مل�س���احبة لذلك �ل�س���طر�ب مثل ��س���طر�ب �لت�س���رف، و��س���طر�ب ق�س���ور �لنتباه 
ا وجود م�س���كالت �لتو��سل �لجتماعى لدى بع�س  �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد، و�أي�سً

(Mansfield, 2013; Norbury, 2013) لأطفال ذوى �لحتياجات �خلا�سة�

وفى �لوقت �حلا�سر، توجد �أدلة بحثية قليلة جًد� تدعم وجود فئة ت�سخي�سية 
جديدة، كما توجد ندرة كبرية فى وجود مقايي�س ت�سخي�سية تتمتع بال�سدق و�لثبات 
من �لناحية �لثقافية ل�س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جماتي(؛ ولذلك فاإن 
عملية تقييم وت�سخي�س ��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتي( عملية معقدة 
ج���ًد�، وميك���ن �ل�س���تعانة ف���ى �إجر�ء ه���ذه �لعملية ببع�س �لأدو�ت مثل قائمة تو��س���ل 
 (Brown,2013; لأطف���ال، وتقييم���ات �للغة �لر�س���مية، ونظ���ام �لرتمي���ز، و�ملالحظ���ة�

.Mansfield, 2013)

وق���د حاول���ت بع����س �لدر��س���ات �حلديث���ة تقيي���م مه���ار�ت �لتو��س���ل �لجتماعى 
)�لرب�جماتي( لدى �لأطفال مثل در��سة Brooks & Benson (2013) و�لتى هدفت 
�إىل ت�سميم ��ستبيان �لتو��سل �لجتماعى لدى �لتوحديني وذوي ��إعاقة �لفكرية؛ ودر��سة 
Cordier, et al., (2014) و�لت���ى هدف���ت �إىل تقيي���م مقيا����س �ملالحظة �لرب�جماتية 

لدى �لأطفال �لعاديني وذوى ��سطر�ب ق�سور �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد.

وم���ن ه���ذ� �ملنطل���ق تهت���م �لبح���ث �حل���ايل با�س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى 
)�لرب�جمات���ي( ل���دى �لأطف���ال نظًر� خلطورته، ولأنه قد ينعك�س ب�س���ورة �س���لبية على 

جو�نب �لنمو �ملختلفة كاجلانب �لجتماعى، و�لتح�سيلى، و�ملهنى. 

ومما �سبق ميكن بلورة م�سكلة البحث احلايل فى ال�سوؤالني التاليني:
(11 ه���ل ميك���ن ت�س���ميم مقيا����س ت�سخي�س���ى ل�س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى 1

)�لرب�جماتي( لدى �لأطفال يتمتع بخ�سائ�س �سيكومرتية مرتفعة؟.
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(21 هل يتاأثر ��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتي( لدى �لأطفال ببع�س 1
�ملتغ���ري�ت �لدميوجر�في���ة؛ مث���ل: �لعم���ر، و�جلن����س، و�مل�س���توى �لجتماع���ي 

�لقت�سادي؟.

هدف البحث:
��س���تهدف �لبح���ث �حل���ايل ت�س���ميم مقيا����س لت�س���خي�س ��س���طر�ب �لتو��س���ل 
�لجتماع���ى )�لرب�جمات���ي( باعتب���اره ��س���طر�ب و��س���ح ومتما�س���ك لو�س���عه ف���ى فئ���ة 
ا �لتعرف على تاأثري بع�س �ملتغري�ت �لدميوجر�فية )�لعمر،  ت�سخي�سية حمددة؛ و�أي�سً
و�جلن�س، و�مل�ستوى �لجتماعي �لقت�سادي( على ��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى لدى 

�لأطفال.

اأهمية البحث:
ميثل �إدر�ج ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى فى �لطبعة �خلام�سة من �لدليل 
�لت�سخي�س���ى و�لإح�س���ائي لال�س���طر�بات �لنف�س���ية (DSM-5) فر�س���ة فريدة لعلم 
�أمر�����س �ل���كالم و�للغ���ة ليلع���ب دوًر� رئي�س���ًيا ف���ى �لتدخل و�إج���ر�ء بحوث م�س���تقبلية 
لك�س���ف وحتدي���د ه���ذ� �ل�س���طر�ب، و�لت�س���خي�س �لفارق بين���ه وبني ��س���طر�ب طيف 

(Camarata, 2014) لتوحد�

وميكن �إيجاز �أهمية �لبحث �حلايل على �مل�س���تويني �لنظرى و�لتطبيقى على 
�لنحو �لتاىل:

اأ- الأهمية النظرية:
(11 توف���ري كم م���ن �ملعلوم���ات و�حلقائ���ق ح���ول ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى 1

)�لرب�جماتي(.
(21 �إلقاء �ل�س���وء على ��سطر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى )�لرب�جماتي(، وتاأثري�ته 1

�ل�سلبية على جو�نب �لنمو �ملختلفة، وعلى تفاعل �لطفل مع �لآخرين ب�سفة 
عامة ومع �أفر�د �لأ�سرة ب�سفة خا�سة.

(31 م���ن خالل مر�جع���ة �لبحوث و�لدر��س���ات �لعربية، �ت�س���ح عدم وجود در��س���ة 1
عربي���ة – ف���ى ح���دود علم �لباحثان – ت�س���دت لق�س���ية ت�س���خي�س ��س���طر�ب 

�لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتي(.
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(41 �لتعرف على تاأثري بع�س �ملتغري�ت �لدميوجر�فية )�لعمر، �جلن�س، �مل�ستوى 1
�لجتماعي �لقت�س���ادي( على ��سطر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى )�لرب�جماتي( 

لدى �لأطفال.

ب- الأهمية التطبيقية:
(11 ت�س���خي�س ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى )�لرب�جماتي( لدى �لأطفال من 1

ا لذلك. خالل مقيا�س ت�سخي�سى ُمعد خ�سي�سً
(21 �لجتماع���ى 1 �لتو��س���ل  ��س���طر�ب  ب���ني  �لف���ارق  �لت�س���خي�س  ف���ى  �مل�س���اهمة 

)�لرب�جماتي( وبع�س �ل�سطر�بات �لأخرى �ملت�سابهة معه فى �لأعر��س.
(31 �مل�س���اهمة ف���ى ت�س���ميم بر�م���ج عالجي���ة ل�س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى 1

)�لرب�جماتي( بناء على �ملقيا�س �لت�سخي�سى �لذى تهدف هذ� �لبحث لبنائه 
وت�سميمه.

م�سطلحات البحث:
 Social(Pragmatic))لرب�جمات���ي�( �لجتماع���ى  �لتو��س���ل  ��س���طر�ب 
و�لإح�س���ائي  �لت�سخي�س���ى  �لدلي���ل  ع���رف   :Communication Disorder
لال�س���طر�بات �لنف�س���ية �لطبعة �خلام�س���ة )2013( (DSM-5) ��س���طر�ب �لتو��سل 
�لجتماعى )�لرب�جماتي( باأنه: “��س���طر�ب يتميز بوجود �س���عوبة فى �لرب�جماتية، 
�أو �ل�س���تخد�م �لجتماع���ى للغ���ة فى �لتو��س���ل، ويظه���ر ذلك من خالل �لق�س���ور فى 
فهم و�تباع �لقو�عد �لجتماعية �أثناء �لتو��س���ل �للفظى وغري �للفظى فى �ل�س���ياقات 
�لجتماعي���ة �لعادي���ة، وع���دم �لقدرة عل���ى تغيري �للغة طبًق���ا لحتياجات �مل�س���تمع، �أو 
�ملوقف، وعدم �تباع �لقو�عد �أثناء �ملحادثات، �أو �أثناء �س���رد �لق�س����س. ويوؤدى �لق�سور 
ف���ى �لتو��س���ل �لجتماع���ى �إىل فر����س قيود وظيفية فى �لتو��س���ل �لفعال، و�مل�س���اركة 
�لجتماعي���ة، ومن���و �لعالقات �لجتماعية، �لتح�س���يل �لدر��س���ى، �أو �لأد�ء �ملهنى، ول 
يرج���ع ذل���ك �إىل �لق���در�ت �ملنخف�س���ة ف���ى جمالت بني���ة �للغ���ة، �أو �لق���درة �ملعرفية” 

.(APA, 2013, p.48)

وع���رف �لباحث���ان ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جمات���ي( �إجر�ئًي���ا 
عل���ى �أن���ه: “�لدرج���ة �لتي يح�س���ل عليه���ا �لأطفال على مقيا�س ��س���طر�ب �لتو��س���ل 

�لجتماعى )�لرب�جماتي( �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل”.
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االإطار النظري:
يت�س���من �لإطار �لنظ���ري للبحث �حلايل عر�س تف�س���يلي ملفهوم �لبحث وهو 

��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتي(.
تعريف ��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتي(:

ب���ادئ ذى ب���دء تع���رف �ملد�خ���ل �ملعا�س���رة �لرب�جماتي���ة باأنه���ا بن���اء وتركي���ب 
و�لتو��س���لية                           و�لنفعالي���ة،  �لجتماعي���ة،  �جلو�ن���ب  ي�س���مل  �ل���ذى  �ل�س���لوك  م���ن 

(brooks & Benson, 2013)

ويرى Helland, et al., (2014) �أن �لرب�جماتية ت�س���ري �إىل:”�ل�س���تخد�م 
و�لتف�سري �ملنا�سب و�ل�سحيح للغة فى �ل�سياقات �لجتماعية �ملختلفة”.

وي�ستخدم م�س���طلحى �لتو��سل �لجتماعى و�لتو��سل �لرب�جماتي بالتبادل، 
وهم���ا مبعنى و�حد، ويعد م�س���طلح �لتو��س���ل �لجتماعى تطوًر� مل�س���طلح �لتو��س���ل 
�لرب�جمات���ي. وي�س���ري ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى �إىل:”�نخفا����س �لقدرة على 
��س���تخد�م �لتو��س���ل �للفظى وغري �للفظى �أثناء �لتحدث مع �لآخرين، و�لف�س���ل فى 
�لتف�س���ري غري �حلرف���ى للمحادثات و�لر�س���ائل )مثل عدم فهم �ل�س���خرية، و�لنكات(، 
وع���دم �لق���دررة عل���ى فه���م �لتعب���ري�ت �ملجازي���ة، و�لنفع���الت �ملتعار�س���ة، و��س���تنتاج 

.(Brown, 2013)”لر�سائل �ل�سمنية�

�أو  �لجتماع���ى،  �لتو��س���ل  ��س���طر�ب  �أن  �إىل   Russell (2007) وذك���ر 
�لرب�جماتي ي�س���ري �إىل:”�ل�س���تخد�م غري �ملنا�س���ب، �أو غري �لفعال للغ���ة و�لإمياء�ت 

فى �ل�سياقات �لجتماعية”.

وعرف Mattila (2013) ��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتي( باأنه 
ي�سري �إىل:”�لأفر�د �لذين يظهرون ق�سور فى �لتو��سل و�لتفاعل �لجتماعى دون �أن 

يظهرو� �أية �أمناط متكررة من �ل�سلوكيات �ملحدودة وقلة �لهتمامات و�لأن�سطة”.

�لجتماع���ى  �لتو��س���ل  ��س���طر�ب  �أن  و�أ�س���ار Norbury (2013) �إىل 
)�لرب�جماتي( هو:”�إعاقة وق�س���ور فى جميع جو�نب �لتو��س���ل �ملحددة و�لتى ت�سمل 
��س���تخد�م �لتو��س���ل ف���ى �لتب���ادل و�لتفاع���ل �لجتماع���ى، ومن���ط �لتو��س���ل �ملنا�س���ب 

لل�سياق، و�تباع قو�عد �ملحادثة و�ل�سرد، و�لفهم �ل�سمنى، �أو فهم �للغة �لغام�سة”.
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�لطبع���ة  �لنف�س���ية  لال�س���طر�بات  و�لإح�س���ائي  �لت�سخي�س���ى  �لدلي���ل  وذك���ر 
�خلام�س���ة )2013( (DSM-5) �إىل �أن ��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتي( 
ي�س���ري �إىل:”�س���عوبات م�س���تمرة فى �لتو��س���ل �للفظى وغري �للفظى، ويتميز بوجود 
�س���عوبة فى �لرب�جماتية، �أو �ل�س���تخد�م �لجتماعى للغة فى �لتو��س���ل، ويظهر ذلك 
من خالل �لق�سور فى فهم و�تباع �لقو�عد �لجتماعية �أثناء �لتو��سل �للفظى وغري 
�للفظ���ى ف���ى �ل�س���ياقات �لجتماعي���ة �لعادي���ة، وع���دم �لقدرة عل���ى تغيري �للغ���ة طبًقا 
لحتياج���ات �مل�س���تمع، �أو �ملوق���ف، وعدم �تب���اع �لقو�عد �أثن���اء �ملحادثات، �أو �أثناء �س���رد 
�لق�س����س، و�لتعليق���ات غري �ملنا�س���بة �أثناء �ملحادثات. ويوؤدى �لق�س���ور فى �لتو��س���ل 
�لجتماع���ى �إىل فر����س قي���ود وظيفية فى �لتو��س���ل �لفع���ال، و�مل�س���اركة �لجتماعية، 
ومنو �لعالقات �لجتماعية، و�لتح�سيل �لدر��سى، �أو �لأد�ء �ملهنى، ول يرجع ذلك �إىل 
�لقدر�ت �ملنخف�سة فى جمالت بنية �للغة، �أو �لقدرة �ملعرفية. وتوجد هذه �لأعر��س 
ف���ى �لطفول���ة �ملبك���رة حت���ى �إذ� مل يتم �لتع���رف عليها حتى وقت متاأخ���ر عندما يكون 

.(APA, 2013, p.48)”لكالم و�للغة، �أو متطلبات �لعمل تفوق قدر�ت �لأطفال�
وع���رف McDonald, Togher, & Code, (2014) ��س���طر�ب �لتو��س���ل 
�لجتماع���ى باأنه:”ق�س���ور ف���ى مهار�ت �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جمات���ي( و�لتى 
تت�س���من ق�س���وًر� فى متطلبات �لتو��س���ل، و��س���تماع وفهم �لآخرين، وفهم وممار�س���ة 
�لتو��س���ل غري �للفظ���ى، وتنظيم �لنفع���الت �أثناء �لتفاع���الت �لجتماعية، ومر�عاة 

�لقو�عد �لجتماعية، و�لعمل مع �لآخرين، و�لتوكيدية”.
وذكر Moore (2014) �أن ��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتي( هو 
نوع من �ل�س���طر�بات �لع�س���بية �لنمائية �لتى قد ت�سكل �سعوبات �جتماعية، ويو�جه 
�لأفر�د �لذين يعانون من هذ� �ل�س���طر�ب من �س���عوبات فى �ل�س���تخد�م �لجتماعى 
للغة؛ مما يوؤدى �إىل ق�سور وظيفى يرتبط بامل�ساركة ومنو �لعالقات �لجتماعية، كما 
ميك���ن �أن ينت���ج عنه حتديات فى �ملو�قف �لجتماعية مثل �إن�س���اء وتكوين �ل�س���د�قات 

و�ملحافظة عليها.
American Speech- وت���رى �جلمعي���ة �لأمريكية لل�س���مع و�للغة و�ل���كالم
�لتو��س���ل  ��س���طر�ب  �أن   Language-Hearing Association (2015)(3)

3- American Speech-Language-Hearing Associationيف �خت�ساًر�     �سيكتب 
.(ASHA)�ملو��سع �لتالية
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�لجتماع���ى )�لرب�جمات���ي( ي�س���ري �إىل:«م�س���كالت ف���ى �لتفاع���ل �لجتماع���ى )عل���ى 
�س���بيل �ملثال، �أ�س���لوب �لكالم و�ل�س���ياق، وقو�عد �لكيا�س���ة و�لآد�ب �للغوي���ة(، و�لإدر�ك 
�لجتماعى )على �سبيل �ملثال، �لكفاءة �لجتماعية، وفهم �نفعالت �لذ�ت، و�نفعالت 
�لآخرين(، و�لتو��سل غري �للفظى )على �سبيل �ملثال، فهم نو�يا، و�أغر��س �لتو��سل، 

ولغة �جل�سد، و�لتو��سل �لب�سري(«.

انت�سار ا�سطراب التوا�سل الجتماعى )الرباجماتي(:
ل توج���د بيان���ات و�ح�س���اء�ت موثق���ة ع���ن ن�س���ب ح���دوث و�نت�س���ار ��س���طر�ب 
�لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جمات���ي( نتيج���ة ت�س���ارب وع���دم �لتف���اق عل���ى تعري���ف 
ذل���ك �ل�س���طر�ب، ورغ���م ذل���ك فق���د توج���د بيان���ات ومعلوم���ات ع���ن ن�س���ب �نت�س���ار 
م�س���كالت �لتو��س���ل �لجتماعى �لتى حتدث وت�س���احب بع�س �ل�س���طر�بات �لأخرى                  

.(ASHA, 2015)

ومم���ا ه���و جدير بالذكر �أن �لق�س���ور فى �للغة �لتعبريية منت�س���ر و�س���ائع لدى 
�لعدي���د م���ن �حلالت �لكلينيكية مثل ذوى �إ�س���ابة �لن�س���ف �لأمين من �ملخ، و�لإ�س���ابة 
�ملخي���ة، و�لتوح���د؛ وق���د تك���ون مكون���ات �لبني���ة �لأ�سا�س���ية للغ���ة ل���دى ه���ذه �حل���الت 
�لكلينيكي���ة �س���ليمة ولكنه���م يعانون من عدم �لقدرة على ��س���تخد�م �للغ���ة فى �لتفاعل 

(McDonald & Martin, 2003) لجتماعى�

وقد �أ�س���ارت �لعديد من �لبحوث و�لدر��س���ات �إىل �أن �لإناث �أف�سل و�أكرث تقدًما 
(Frank, et al.,  2015) من �لذكور فى فهم �للغة �لرب�جماتية، ونظرية �لعقل

الأ�سباب املوؤدية اإىل ا�سطراب التوا�سل الجتماعى )الرباجماتي(:
 ُيعد مفهوم �للغة �لرب�جماتية مفهوًما و��س���ًعا وكبرًي�، ومن �ل�س���عب حتديد 
�أ�س���باب ق�س���ور �للغة �لرب�جماتية، ومن �ملرجح �أل يوجد �س���بب و�حد فقط يكون هو 
�مل�سئول عن ذلك �لق�سور، حيث �أنه يوجد تفاعل معقد بني �لقدر�ت �ملعرفية �ملتعددة 

(McDonald & Martin, 2003)

وقد ميكن ت�س���خي�س ��س���طر�ب �لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتي( مبفرده، 
وقد ي�س���احبه ��س���طر�بات �أخرى )مثل �لتوحد(، وبع�س �أ�سباب ذلك �ل�سطر�ب قد 

.(ASHA, 2015) يكون معروًفا، و�لبع�س �لآخر قد يكون غري معروًفا
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وتوج���د بع����س �لنظري���ات �لت���ى حاولت تف�س���ري �لأ�س���باب �لتى قد ت���وؤدى �إىل 
��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتي(، وفيما يلى تو�سيح ذلك:

:Social Inference Theory 1–نظرية ال�ستدلل الجتماعى
ترى نظرية �ل�ستدلل �لجتماعى �أن �لقدرة على �لتف�سري و�لتنبوؤ و��ستنتاج 
�أفكار ومقا�س���د ونو�يا و�سلوكيات �لأفر�د �لآخرين ت�ساعد على �لتو��سل �لجتماعى، 
و�أن �أحد جو�نب �لقدرة على �ل�ستدلل �لجتماعى هو �لقدرة على ��ستنتاج �حلالت 
�لعقلي���ة لالآخري���ن؛ وبالت���اىل ف���اإن �لقدرة عل���ى �ل�س���تدلل �لجتماعى تع���د مطلًبا 

�أ�سا�سًيا للقدرة على �لنخر�ط و�ل�سرت�ك فى �لتو��سل �لجتماعى.

وبن���اء عل���ى م���ا �س���بق توؤك���د نظري���ة �ل�س���تدلل �لجتماع���ى على �أن �لق�س���ور 
�لجتماع���ى  �ل�س���تدلل  ف���ى  �لق�س���ور  �إىل  �أ�سا�س���ية  ب�س���ورة  يرج���ع  �لرب�جمات���ي 

.(McDonald & Martin, 2003)

 :Theory of Mind (TOM) 2- نظرية العقل
ت�س���ري نظري���ة �لعق���ل �إىل �لق���درة عل���ى ت�س���كيل ومتثي���ل �حل���الت �لعقلي���ة 
لالآخرين، و��س���تخد�م هذه �لتمثيالت فى �لفهم و�لتنبوؤ مب�سكالتهم. ويرى �لبع�س 
�أن ق�س���ور مهار�ت �لتو��س���ل �لرب�جماتي ي�ساهم فى ق�سور نظرية �لعقل؛ لأن �لفرد 
�لذى يفتقر �إىل خربة �لتو��س���ل قد يف�س���ل فى فهم �أن م�س���مون �لر�سالة �ل�سخ�سية 
متثل وتعرب عن �حلالة �لعقلية و�لنف�سية للفرد �ملتحدث؛ بينما يرى �لبع�س �لآخر 
�أن ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى )�لرب�جماتي( قد ينتج عن ق�س���ور فى �لعمليات 
 (McDonald & Martin, 2003 ; ملعرفي���ة �لجتماعي���ة مث���ل نظري���ة �لعق���ل�
(Norbury, 2013.وب�سورة عامة، فمن �ملرجح �أن مفاهيم وت�سور�ت نظرية �لعقل 
و�لفهم �لرب�جماتي مرتبطات بدرجة وثيقة وكبرية ل تقبل �لنف�س���ال؛ مما يجعل 

من �ل�سعب حتديد �جتاه �ل�سببية بينهما.

 :Central Coherence Theory 3- نظرية التما�سك املركزى
ترى نظرية �لتما�س���ك �ملركزى �أن �لق�س���ور �لرب�جماتي رمبا يرجع �إىل عدم 
�لق���درة عل���ى ��س���تخال�س �ملعن���ى، ومثل ه���ذه �ل�س���عوبة و�مل�س���كلة تعك�س وت�س���ري �إىل 
ف�س���ل �لنظام �ملركزى )�أى �س���عف �لتما�س���ك �ملركزى( و�لتى تكون مهمته �لأ�سا�س���ية 
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دم���ج م�س���ادر �ملعلوم���ات؛ مم���ا ينت���ج عنه �جت���اه �لأف���ر�د �لذي���ن يعانون من �لق�س���ور 
�لرب�جماتي �إىل �لرتكيز على �لأجز�ء �ل�سغرية من �ملعلومات بدًل من �لرتكيز على 
�لنماذج و�لأمناط �لكبرية و�ملتما�س���كة من �ملعلومات )�أى �لنظر و�لهتمام بالأجز�ء، 

و�إهمال �لكليات(.
حت�س���ني  ف���ى  ي�س���هم  ق���د  �ملرك���زى  �لتما�س���ك  �أن  عل���ى  �لبع����س  ويوؤك���د 
ومن���و نظري���ة �لعق���ل، حي���ث �أن���ه يجع���ل �لف���رد يتبن���ى وجه���ة نظ���ر كلي���ة للموق���ف، 
�لبع����س  ي���رى  كم���ا  �ملوق���ف.  ه���ذ�  �س���من  �أف���ر�د  ع���دة  نظ���ر  بدم���ج وجه���ات  ويق���وم 
تكام���ل  ف���ى  �س���عوبة  عن���ه  ينت���ج  ق���د  �لعق���ل  نظري���ة  ف���ى  �لق�س���ور  �أن  ���ا   �أي�سً

.(McDonald & Martin, 2003) ل�سياق�

ت�سخي�س ا�سطراب التوا�سل الجتماعى )الرباجماتي(:
يعتمد �لتو��س���ل �لجتماعى )�لرب�جماتي( على �لتقدم �لنمائى �ملنا�س���ب فى 
�كت�س���اب �ل���كالم و�للغة ل���دى �لأطفال، وبالتاىل فاإن ت�س���خي�س ��س���طر�ب �لتو��س���ل 
�لجتماع���ى )�لرب�جمات���ي( يك���ون نادر �حلدوث ل���دى �لأطفال �لذين تق���ل �أعمارهم 
ع���ن �أرب���ع �س���نو�ت، �أم���ا ف���ى عم���ر �أرب���ع، �أو خم����س �س���نو�ت فنج���د �أن معظ���م �لأطفال 
ميتلك���ون �لق���در�ت �لكالمي���ة و�للغوية �ملنا�س���بة، و�لتى تتيح لنا �لق���درة على حتديد 
مدى وجود ق�سور فى �لتو��سل �لجتماعى لديهم. وقد ل تظهر �مل�ستويات �لب�سيطة 
من ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جماتي( حتى مرحلة �ملر�هقة، وب�س���ورة 
عامة فاإن هذ� �ل�س���طر�ب يظهر عندما تكون �لتفاعالت �لجتماعية و�للغوية �أكرث 

.(APA, 2013, p.47) �تعقيًد
وتوج���د �س���عوبة ف���ى مالحظ���ة و�لتع���رف عل���ى ق���در�ت �لتو��س���ل �لجتماعى 
و�للغ���ة �لرب�جماتي���ة به���دف و�س���ع ط���رق موح���دة لتقييمه���ا؛ لأنه���ا جمموع���ة م���ن 
�ل�س���لوكيات �لإن�س���انية �لت���ى تعتم���د على �ل�س���ياق �لذى يح���دث ب�س���كل تكاملى ثنائى 
�لتب���ادل، كم���ا �أنها عر�س���ة للتنوع و�لختالف �لثقافى فعلى �س���بيل �ملثال فاإن: قو�عد 
�ملحادث���ة مث���ل دور �ملتكل���م، �ملقاطعة، خيار�ت �ملو�س���وع �ملنا�س���ب، ��س���تخد�م �لتو��س���ل 
�لب�س���رى و�ل�س���رت�تيجيات غري �للفظية �لأخرى للحفاظ على �لتفاعل، ��س���تخد�م 
�لنكات، و�لقدرة على �لت�ساوؤل، وحتدى �سركاء �لتو��سل، يتم حتديدها �إىل حد كبري 
من خالل �لقو�عد �لثقافية وعالقة �لطفل مع �ملتحدثني �لآخرين وذلك على عك�س 

 .(Norbury, 2013) )جلو�نب �لبنائية للغة )مثل �ملفرد�ت و�لقو�عد�
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وقد حدد �لدليل �لت�سخي�س���ى و�لإح�س���ائي لال�س���طر�بات �لنف�س���ية �لطبعة 
�خلام�سة )2013( (DSM-5) �ملعايري �لت�سخي�سية ل�سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى 

)�لرب�جماتي( وهى كالتاىل:

1 �س���عوبات م�ستمرة ود�ئمة فى �ل�ستخد�م �لجتماعى للتو��سل �للفظى وغري 	.
�للفظى، كما يت�سح فى كل ما يلى:

(11 ق�س���ور فى ��ستخد�م �لتو��س���ل فى �لأغر��س �لجتماعية، مثل تبادل �لتحية، 1
و�ملعلومات على نحو منا�سب لل�سياق �لجتماعى.

(21 �نخفا����س �لق���درة عل���ى تغي���ري طرق �لتو��س���ل لتتنا�س���ب م���ع �ل�س���ياق، �أو مع 1
�حتياجات �مل�س���تمع، مثل �لتحدث ب�س���كل خمتلف فى �لف�سل �ملدر�سى مقارنة 
بالتحدث فى ملعب �ملدر�سة، و�لتحدث مع �لطفل ب�سكل خمتلف عن �لتحدث 

مع �لكبار، وجتنب ��ستخد�م لغة ر�سمية �أثناء �لتحدث ب�سكل عام.
(31 �س���عوبات ف���ى �تب���اع ومر�ع���اة �لقو�ع���د �أثن���اء �ملحادث���ة، و�س���عوبات ف���ى �س���رد 1

�لق�س����س، مثل �نتظ���ار �لدور �أثناء �ملحادثة، �إعادة �ل�س���ياغة و�لتعبري عندما 
ُي�س���اء فهم �لفرد �ملتحدث، ومعرفة كيفية ��س���تخد�م �لإ�س���ار�ت �للفظية وغري 

�للفظية لتنظيم �لتفاعل.
(41 �س���عوبات ف���ى فه���م و��س���تنتاج م���ا مل يتم ذك���ره ب�س���كل �س���ريح �أثن���اء �ملحادثة          1

)على �س���بيل �ملثال، �ل�س���تدللت و�ل�ستنتاجات(، وعدم فهم �ملعانى �حلرفية، 
�أو �لغام�س���ة للغ���ة )عل���ى �س���بيل �ملث���ال، ع���دم فه���م �مل�س���طلحات و�لتعب���ري�ت، 
و�لن���كات، و�ل�س���تعار�ت �ملجازي���ة، و�ملعان���ى �ملتع���ددة �لت���ى تعتمد على �ل�س���ياق 

لتف�سريها وفهمها(.

1  ي���وؤدى ذل���ك �لق�س���ور �إىل فر����س قي���ود وظيفي���ة ف���ى �لتو��س���ل �لفع���ال م���ع 	.
�لآخرين، و�مل�س���اركة �لجتماعية، �لعالقات �لجتماعية، �لتح�سيل �لدر��سى، 

�أو �لأد�ء �ملهنى، وقد يوجد ما �سبق ب�سورة منفردة، �أو ب�سورة جمتمعة.

1 تبد�أ �لأعر��س فى �لظهور فى فرتة �لنمو �لنمو �ملبكرة )ولكن ذلك �لق�س���ور 	.
قد ل يكون و��س���ًحا ب�س���كل تام عندما تتجاوز متطلبات �لتو��س���ل �لجتماعى 

�لقدر�ت �ملحدودة لدى �لفرد(.
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1 �إىل 	. �أو  �أخ���رى،  �أو ع�س���بية  �إىل حال���ة طبي���ة،  �ل�س���ابقة  �لأعر�����س  ل ترج���ع 
�لقدر�ت �ملنخف�سة فى جمالت بنية �لكلمة، �أو �لقو�عد، ول تُعزى كذلك �إىل 
��سطر�ب طيف �لتوحد، �لإعاقة �لفكرية، تاأخر �لنمو، �أو ��سطر�ب عقلى �آخر       

.(APA, 2013, pp.47-48)

 ومن �جلدير بالذكر �أن خ�س���وع �لأطفال للتقييم �لنف�س���ى و�لعقلى )�لطبى( 
يوف���ر معلومات عن ق�س���ور �لتو��س���ل �لجتماعى �لرب�جماتي �ل���ذى يتطلب تقدمي 
�لعالج؛ ولذلك فمن �ملفيد �حل�س���ول على مالحظات وتقارير �لو�لدين عن مهار�ت 
�لتو��س���ل ل���دى �لطف���ل فى �س���ياقات �حلي���اة �ليومية با�س���تخد�م �أدو�ت منا�س���بة مثل 
 Children Communication Checklist  (CCC) قائم���ة تو��س���ل �لأطف���ال
�أو  �ملن���زل،  ف���ى  �لطبيعي���ة  �لتفاع���الت  بدر��س���ة  تهت���م  (Bishop, 2003)و�لت���ى 
�ملدر�س���ة و�لت���ى توف���ر ق���در كبري م���ن �ملعلومات عن مهار�ت �لتو��س���ل ل���دى �لأطفال            

 .(Norbury, 2013)

 ويت�سمن ت�سخي�س وتقييم ��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتي( ما يلى:
1 املالحظ�ة والفح��س: تت���م مالحظ���ة وفح����س مه���ار�ت �لتو��س���ل �لجتماعى 	.

عندم���ا ي�س���تبه ف���ى وج���ود ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جمات���ي( 
ل���دى �لطف���ل، �أو كج���زء من عملية �لتقييم �ل�س���امل لل���كالم و�للغة لأى طفل 
لدي���ه خماوف من �لتو��س���ل م���ع �لآخرين. وعادة ما ت�س���مل �ملالحظة تقارير 
�لو�لدي���ن و�ملعلم���ني، و�ملقاب���الت، وفح����س �ل�س���مع ل�س���تبعاد ح���الت فق���د�ن 
�ل�س���مع �لتى ميكن �أن توؤدى �إىل �س���عوبات �لتو��س���ل �لجتماعى. و�إذ� �أ�س���ارت 
�ملالحظة و�لفح�س �إىل وجود خماوف لدى �لطفل متعلقة باللغة �ل�ستقبالية 

و�لتعبريية و�لرب�جماتية فينبغى �إحالته �إىل �أخ�سائى �لكالم و�للغة.
1 اآراء اخلرباء: و�لتى تهتم بتقييم �جلو�نب �لفردية للتو��سل �لجتماعى )مثل 	.

�ملهار�ت �لجتماعية(. 
1 التقييم ال�سامل: يحتاج �لأطفال �لذين ي�ستبه فى �أنهم يعانون من ��سطر�ب 	.

�لتو��س���ل �لجتماعى )�لرب�جماتي( �إىل �إجر�ء تقييم �س���امل لهم. وينبغى �أن 
ير�عى تقييم �لتو��سل �لجتماعى كاًل من �لنو�حى �لثقافية و�لوظيفية، و�أن 
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ي�س���مل تعاون �لأ�س���ر، ومقدمى �لرعاية، و�ملعلمني، و�أخ�س���ائى �لكالم و�للغة، 
ومعلمى ذوى �لحتياجات �خلا�س���ة، و�لأخ�س���ائيني �لنف�سيني و�لجتماعيني 
ح�س���ب �حلاج���ة، م���ع �س���رورة مر�عاة �ملعاي���ري �ملقبول���ة �جتماعًي���ا �لتى توجد 

د�خل �ملجتمعات.

وع���ادة ما يرك���ز �لتقييم �لذى يجرى على �لطفل عل���ى �لنو�حى �لتالية: بدء 
�لتو��س���ل �لعف���وى و�لتلقائ���ى، و�أخذ �لدور �أثناء �ل�س���رت�ك فى �لأن�س���طة �لوظيفية 
عرب �سركاء ومو�قف �لتو��سل؛ �لرغبة و�ل�ستعد�د لبدء �ملحادثات و�ملحافظة عليها؛ 
�لق���درة على �لتحكم فى مو�س���وعات �ملحادثة، و�لتغلب على معوقات �لتو��س���ل؛ فهم 
�حل���و�ر �للفظ���ى وغ���ري �للفظ���ى ف���ى �ملو�ق���ف �لجتماعي���ة، و�لأكادميي���ة؛ �لتو��س���ل 
وتعزيز وتبادل �ل�س���د�قات و�س���بكة �لعالقات �لجتماعية؛ و�لقدرة على �لتمييز بني 
م�ساعره )م�ساعر �لفرد( وم�ساعر �لآخرين )نظرية �لعقل(؛ �لو�سائل �للفظية وغري 
�للفظية �ملنا�س���بة للتو��سل، و�لتى تت�س���من �لكالم، و�لإمياء�ت، و�لإ�سار�ت، و�ل�سور، 
و�لكلم���ات �ملكتوب���ة؛ �لق���درة عل���ى �لتعل���م �لأكادمي���ى، و�لق���ر�ءة و�لكتابة، و�لأن�س���طة 

.(ASHA, 2015) ملهنية�

�لت�س���خي�س �لف���ارق بني ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جمات���ي( وبع�س 
�ل�سطر�بات �لأخرى:

ميث���ل �لت�س���خي�س �لف���ارق ل�س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جمات���ي( 
�لجتماع���ى  �لتو��س���ل  ��س���طر�ب  يوج���د  وق���د  �لباحث���ني،  يو�ج���ه  كب���رًي�  حتدًي���ا 
)�لرب�جماتي( مبفرده ويتم ت�سخي�س���ه ب�س���ورة و��سحة، وقد يوجد ويكون م�ساحًبا 
ل�س���طر�بات �أخ���رى مثل ��س���طر�ب طيف �لتوحد، وق�س���ور �للغة �لنوعى، �س���عوبات 
�لتعل���م، �س���عوبات �لتعل���م �للغوي���ة، �لإعاق���ة �لعقلي���ة، �لإعاق���ات �لنمائية، ��س���طر�ب 
�أخ���رى                                                ح���الت  �س���من  يوج���د  وق���د  �لز�ئ���د،  بالن�س���اط  �مل�س���حوب  �لنتب���اه  ق�س���ور 

 .(ASHA, 2015) )مثل �ل�سطر�بات �لنفعالية و�لنف�سية، فقد�ن �ل�سمع(

وفيم���ا يل���ى عر����س للت�س���خي�س �لفارق ب���ني ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى 
)�لرب�جماتي( وبع�س �ل�سطر�بات �لأخرى:
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1- ا�سطراب طيف التوحد: 
�إن وجود �س���عوبات بر�جماتية لدى �لطفل مع وجود م�س���كالت فى �لتو��س���ل 
�لتوح���د،  �أعر�����س  بتقيي���م  للقي���ام  للكلينيك���ى  د�فًع���ا  ذل���ك  يك���ون  �أن  ينبغ���ى  لدي���ه 
ولكن���ه م���ن �خلط���ورة �فرت�����س �أن جمي���ع �لأطف���ال �لذي���ن يعان���ون م���ن �س���عوبات 
بر�جماتي���ة ه���م �أطف���ال يعانون م���ن ��س���طر�ب �لتوحد، �أو ��س���طر�ب �لنمو �ل�س���امل                                                     

.(Bishop & Norbury, 2002)

ويعان���ى �لأف���ر�د ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د من ق�س���ور ف���ى �لرب�جماتية 
ف���ى كاًل م���ن �لفه���م و�للغ���ة �لتعبريي���ة وه���ى �س���مات ممي���زة لهم، وتت�س���ح �مل�س���كالت 
�لرب�جماتي���ة لديه���م عندم���ا يتطل���ب �لفه���م تف�س���ري�ت وتاأوي���الت غ���ري مبا�س���رة، �أو 
عندما تكون �ملعلومات �للغوية غام�س���ة ورمزية، كما يو�جه هوؤلء �لأفر�د �س���عوبات 
ف���ى ��س���تخد�م لغ���ة �لتفاع���ل، وق�س���ور ف���ى �لق���درة عل���ى �ل�س���رد و�ملحادث���ة وجمي���ع 
ه���ذه �ل�س���مات ُتع���د م���ن خ�س���ائ�س ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جمات���ي(                                            

(Brown, 2013; Mattila, 2013)

وق���د وج���د �لباحث���ني وجود تد�خ���ل بني ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد و��س���طر�ب 
بينهم���ا،  م�س���رتكة  وج���ود خ�س���ائ�س  ب�س���بب  )�لرب�جمات���ي(  �لجتماع���ى  �لتو��س���ل 
�إل �أن���ه رغ���م ذل���ك ف���اإن كال �ل�س���طر�بني منف�س���لني، حي���ث �أن ��س���طر�ب �لتو��س���ل 
�لجتماعى )�لرب�جماتي( قد ي�س���احبه، �أو ل ي�س���احبه ��س���طر�ب طيف �لتوحد، وقد 
�أ�س���ارت نتائ���ج �لبح���وث و�لدر��س���ات �إىل �أن �لق�س���ور �لرب�جمات���ي قد يوج���د بالتز�من 
م���ع �أعر�����س ��س���طر�ب �لتوح���د ولك���ن ل يعانى من���ه جميع �لأف���ر�د �لتوحدي���ني، و�أن 
كث���ري م���ن �لأف���ر�د ذوى �لق�س���ور �لرب�جمات���ي ل يظه���رون �أى من �أعر��س ��س���طر�ب 
�لتوح���د؛ كم���ا �أن نتائج �ملمار�س���ات و�لبحوث تك�س���ف يوًما بعد يوم ع���دم �لتجان�س بني 
�لأف���ر�د ذوى هذي���ن �ل�س���طر�بني، مع �إمكانية وجودهما مًعا، �أو وجودهما منف�س���لني                                             

.(Helland & Heimann, 2007; Mansfield,2013)

ومما هو جدير بالذكر �أن �لت�سخي�س �ملبدئى لالأفر�د �لذين يظهرون ق�سوًر� 
ف���ى �لتو��س���ل �لجتماعى )�لرب�جماتي( يكون هو ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد، وميكن 
�لتميي���ز ب���ني كال �ل�س���طر�بني من خالل ظهور ووجود بع����س �لأمناط �ملتكررة من 
�ل�س���لوكيات �ملحدودة، وقلة �لهتمامات و�لأن�س���طة فى ��سطر�ب طيف �لتوحد حيث 
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ُتعد هذه �ل�س���لوكيات من �ل�س���مات و�خل�س���ائ�س �ل�س���ائعة و�ملميزة لذلك �ل�سطر�ب، 
و�لت���ى ل توج���د ف���ى ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جمات���ي(. وق���د ُيظه���ر 
�لأفر�د ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد �لأمناط �ملتكررة من �ل�سلوكيات �ملحدودة وقلة 
�لهتمامات و�لأن�س���طة خالل فرتة �لنمو �ملبكرة فقط؛ ولذلك يجب �حل�س���ول على 
�لتاري���خ �لنمائ���ى �ل�س���امل له���وؤلء �لأفر�د، ورغ���م ذلك فاإن عدم وج���ود هذه �لأمناط 
�ملتك���ررة م���ن �ل�س���لوكيات �ملح���دودة وقل���ة �لهتمامات، �أو �لأن�س���طة ل���دى �لأفر�د فى 
�لوقت �حلا�س���ر )�لآن( ل مينع من ت�س���خي�س ��س���طر�ب طيف �لتوحد �إذ� كانت هذه 
�لأمناط و�لأعر��س �ل�س���لوكية موجودة لديهم فى �ملا�سى. ويتم ت�سخي�س ��سطر�ب 
�لتو��س���ل �لجتماعى )�لرب�جماتي( فى حالة �إذ� مل يو�سح �لتاريخ �لنمائى لالأفر�د 
وج���ود �أى دلي���ل عل���ى وج���ود ه���ذه �لأمن���اط �ملتكررة م���ن �ل�س���لوكيات �ملح���دودة وقلة 
 (APA, 2013, p.49; Huaqing & Lin, 2012 ;أو �لأن�س���طة� �لهتمام���ات، 

Gibson, et al., 2013)

وب�سورة عامة لي�س من �ل�سرورى �أن يكون ��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى �سكاًل 
من �أ�س���كال ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد؛ حي���ث �أن �لأفر�د �لذي���ن مل تنطبقعليهم معايري 
�لدلي���ل �لت�سخي�س���ى و�لإح�س���ائي لال�س���طر�بات �لنف�س���ية �لطبعة �خلام�س���ة )2013(
(DSM-5) لت�س���خي�س ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د يج���ب ت�سخي�س���هم باأنهم م���ن ذوى 
��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتي(، كما يجب �أن يحل ت�سخي�س ��سطر�بات 
طيف �لتوحد حمل ت�س���خي�س ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى عندم���ا تتوفر وتنطبق 
معايري ت�س���خي�س ��س���طر�بات طيف �لتوحد، وفى جميع �حلالت يجب �ل�ستف�سار عن 
وجود �لأمناط �ملتكررة من �ل�سلوكيات �ملحدودة وقلة �لهتمامات، �أو �لأن�سطة فى �ملا�سى 
و�حلا�س���ر، حيث �أن م�س���كالت �لتو��سل �لجتماعى تكون �س���مة مميزة وموجودة بجو�ر 
 (Mattila, 2013 ; Van هذه �لأمناط �ملتكررة لدى ذوى ��سطر�بات طيف �لتوحد

.Baren, 2014)

2- ا�سطراب القلق الجتماعى )الرهاب الجتماعى(: 
�لطبع���ة  �لنف�س���ية  لال�س���طر�بات  و�لإح�س���ائي  �لت�سخي�س���ى  �لدلي���ل  ذك���ر 
�خلام�س���ة(DSM-5) �أن �أعر�����س ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جمات���ي( 
تتد�خ���ل مع �أعر��س ��س���طر�ب �لقلق �لجتماعى. و�ل�س���مة �ملهم���ة للتمييز بني هذين 
�ل�س���طر�بني هى توقيت بد�ية ظهور �لأعر��س، ففى ��س���طر�ب �لتو��سل �لجتماعى 
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)�لرب�جماتي( جند �أن �لفرد �لذى يعانى من هذ� �ل�س���طر�ب مل ي�س���بق له �لتو��س���ل 
�لفع���ال، �أما فى ��س���طر�ب �لقلق �لجتماع���ى، فاإن مهار�ت �لتو��س���ل �لجتماعى تنمو 
ب�س���ورة منا�س���بة ومالئم���ة ل���دى �لف���رد �ل���ذى يعانى م���ن ذل���ك �ل�س���طر�ب ولكنه ل 
ي�س���تخدمها، �أو ي�س���تفيد منها ب�س���بب �لقلق، و�خلوف، �أو �ل�س���يق �ملرتبط بالتفاعالت 

(APA, 2013, p.49) لجتماعية�

الآثار املرتتبة على ا�سطراب التوا�سل الجتماعى )الرباجماتي(:
ق���د يتكل���م �لأف���ر�د �لذي���ن يعان���ون م���ن ق�س���ور ف���ى �لتو��س���ل �لجتماع���ى 
)�لرب�جماتي( بطالقة وو�س���وح، ولكن توجد لديهم م�سكالت فى مر�عاة �حتياجات 
�لفرد �مل�س���رتك معهم فى �ملحادثة؛ مما ينتج عنه ��س���تدللت غري �سحيحة، و�إعطاء 

ردود غري منا�سبة �جتماعًيا، وتف�سري �للغة بطريقة حرفية.

ويوؤث���ر �لق�س���ور فى �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جماتي( على �مل���دى �لبعيد 
عل���ى �لنم���و �لنف�س���ى و�لجتماع���ى و�لأكادمي���ى ل���دى �لأطف���ال ف���ى مرحل���ة م���ا قبل 
�ملدر�س���ة، وفى مرحلة �ملدر�س���ة �لإبتد�ئية، وعندما ي�س���ل هوؤلء �لأطفال �إىل مرحلة 
�ملر�هقة فاإن ذلك �لق�سور قد يوؤدى �إىل حدوث م�سكالت فى �لعالقات مع �لأ�سدقاء 
و�لآخرين، و�لتوتر، و�ل�سعور بالوحدة، و�مل�سكالت �ل�سحية و�لنف�سية، و�ل�سعور بعدم 

(Helland, et al., 2014) لتقبل �لجتماعى�

وُيظهر �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى )�لرب�جماتي( ق�سوًر� 
كب���رًي� ف���ى �لتفاع���ل �لجتماع���ى على �لرغم م���ن �أن هذ� �لق�س���ور قد ل يكون �س���ائًعا 
ومنت�س���ًر� بينه���م مث���ل حالت �لأطف���ال ذوى ��س���طر�بات طيف �لتوحد، فعلى �س���بيل 
�ملث���ال لوح���ظ �أن �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى يج���دون �س���عوبة 
كب���رية ف���ى بدء و�إجر�ء تفاعالت م���ع �لأقر�ن، و�أنهم ل يتجاوب���ون غالًبا مع �أقر�نهم 
�أثناء �ملحادثات، كما يجدون �س���عوبة فى �لتعقيب على مو�س���وع يذكره متحدث �آخر 

.(Mansfield, 2013) أمامهم�

وق���د يتجن���ب �لأف���ر�د ذوى ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جمات���ي( 
�لتفاعالت �لجتماعية، وُتعد �مل�س���كالت �ل�س���لوكية، و��س���طر�بات �لتعلم، و��س���طر�ب 
ق�س���ور �لنتباه �مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد من �أكرث �مل�سكالت �سيوًعا و�إنت�ساًر� لديهم 

(APA, 2013, p.48)
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ويعانى �لأفر�د ذوى �لق�سور فى �لتو��سل �لجتماعى �لرب�جماتي من ق�سور 
ف���ى �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة؛ ويوؤث���ر �لق�س���ور ف���ى �لتو��س���ل �لجتماع���ى �لرب�جمات���ي 
���ا  ب�س���ورة �س���لبية على �لقدرة على تكوي���ن وتنمية عالقات ناجحة مع �لأقر�ن، و�أي�سً
عل���ى جودة �حلي���اة، و�لقدرة على �كت�س���اب بع�س �ملهار�ت �لأخ���رى �ملرتبطة بالتعبري 

(Helland, & Heimann, 2007; Helland, et al., 2014) لكتابى�

ويعان���ى �لأف���ر�د ذوى ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جمات���ي( م���ن 
م�س���كالت ف���ى �لذكاء �لنفع���اىل حيث ل تكون لديه���م �لقدرة عل���ى �إدر�ك �لنفعالت 
و�لتعب���ري عنه���ا وفهمه���ا و��س���تخد�مها، و�لت���ى ت�س���مل �إدر�ك وفه���م �نفع���الت �لف���رد 
نف�س���ه و�نفعالت �لآخرين. كما يعانى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى 
)�لرب�جمات���ي( م���ن م�س���كالت فى �لتفاع���الت و�لتب���ادلت �لجتماعي���ة، ول يقومون 
ب���دور �ل�س���ريك �لكام���ل �أثن���اء �أد�ء �لأن�س���طة �لتعاوني���ة، وي�س���اهمون بق���در قلي���ل فى 
�لأعم���ال �جلماعي���ة، ويتحدثون ب�س���ورة قليلة �أثن���اء �أد�ء �ملهام �لتعاوني���ة، وقد تكون 
ع���دم �مل�س���اركة �لكامل���ة و�لفاعل���ة ف���ى �لأن�س���طة �لتعاوني���ة ناجت���ة ع���ن �س���عوبة فهم 
وتف�سري �لإ�سار�ت �لنفعالية �ل�سادرة عن �لأقر�ن، بالإ�سافة �إىل معاناتهم من �لقلق 

.(Mansfield, 2013) لجتماعى�

عالج ا�سطراب التوا�سل الجتماعى )الرباجماتي(:
ق���د يت���م �ل�س���فاء م���ن ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جمات���ي( ل���دى 
بع�س �لأطفال، وقد ي�س���تمر هذ� �ل�سطر�ب لدى �لبع�س �لآخر حتى مرحلة �لبلوغ 

.(APA, 2013, p.30)

وتوج���د �لعدي���د م���ن �لط���رق و�ل�س���رت�تيجيات �لفعال���ة لتح�س���ني �لتو��س���ل 
�لجتماعى لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جماتي( مثل 
توجي���ه و�إر�س���اد �لأق���ر�ن، وجمموع���ات �مله���ار�ت �لجتماعي���ة، و�لنمذج���ة بالفيدي���و، 

(Tierney, Kurtz, Panchik, & Pitterle, 2014) و�لق�س�س �لجتماعية

وي���رى �لبع����س �أن���ه م���ن �لأف�س���ل لع���الج ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى 
)�لرب�جماتي( ��س���تخد�م �لتدخل متعدد �لأوجه با�س���تخد�م فنيات متعددة لتح�س���ني 
�لفه���م و�لتفاع���ل �لجتماع���ى، و�جلو�ن���ب �لبنائية للغ���ة )مثل �ملفرد�ت(، و��س���تخد�م 
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�ل�سياق �للغوى لتح�سني �لفهم، كما يجب �أن يركز �لتدخل على �لربوفيل �ل�سخ�سى 
م���ن حي���ث مو�طن �لق���وة و�لتى تظهر من خالل عملية �لتقيي���م؛ بينما يرى �لبع�س 
�لآخ���ر �أن تركي���ز �لتدخ���ل �لعالج���ى على جانب حمدد م���ن �لتو��س���ل )مثل معاجلة 
�للغ���ة، �لنتب���اه �مل�س���رتك، �لعق���ل �جلماع���ى( ميكن �أن يك���ون فع���اًل و�إيجابًيا فى منو 

.(Brown, 2013 ; Norbury, 2013) لتو��سل �لجتماعى فيما بعد�

وتوج���د �لعدي���د م���ن �لعو�م���ل �لت���ى توؤث���ر عل���ى جن���اح �لتدخ���ل �لعالج���ى 
ل�س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جمات���ي( و�لت���ى تت�س���من �لبيئة، و�ل�س���ياق، 
وطبيعة �لتدخل، و�لتعميم؛ مع �لتاأكيد على �س���رورة �أن يكون هذ� �لتدخل �لعالجى 

.(Brown, 2013) فى �لوقت �ملنا�سب، ومع �أفر�د حقيقيني، وفى مو�قف حقيقية

���ا  خ�سي�سً �مل�س���ممة  و�لأن�س���طة  �لتدخ���الت  بع����س  توج���د  عام���ة  وب�س���ورة 
لكت�س���اب وحت�س���ني مه���ار�ت �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جمات���ي( مث���ل �لتو��س���ل 
�ملع���زز، �أو �لبدي���ل، �لتدري�س �ملعتمد على �لكمبيوتر، �لتدري����س �ملعتمد على �لفيديو، 
خمطوطات �لتو��س���ل �لجتماعى و�لتنظيم �لإنفع���اىل ودعم �ملعامالت، �ملخطوطات 
�لجتماعي���ة، جمموع���ات �مله���ار�ت �لجتماعي���ة، �لتدخ���الت �ملعتم���دة عل���ى حت�س���ني 

.(ASHA, 2015)لعالقات�

وفيم���ا يل���ى عر����س لبع����س �لأ�س���اليب و�ملد�خل �لعالجية ل�س���طر�ب �لتو��س���ل 
�لجتماعى)�لرب�جماتي(:

:Behavioral Therapy (BT) 1- العالج ال�سلوكى
�لتطبيق���ى                                         �ل�س���لوك  حتلي���ل  ��س���تخد�م  �ل�س���لوكى  �لع���الج  ي�س���مل 
وتدري���ب   ،Applied Behavioral Functional Analysis (ABA)
 ،Functional Communication Training (FCT) �لوظيف���ى  �لتو��س���ل 
�لإيجاب���ى                      �ل�س���لوك  Incidental Teaching (IT)، ودع���م  �لعر�س���ى  و�لتدري����س 
Positive Behavior Support (PBS). وقد �أ�س���ارت نتائج �لبحوث و�لدر��س���ات 
�إىل �أن ��س���تخد�م �لعدي���د من �لفنيات �ل�س���لوكية مثل �لنمذجة، ولعب �لدور ت�س���اعد 
���ا �إىل  ف���ى حت�س���ني �لتو��س���ل و�لتفاع���ل �لجتماع���ى ل���دى �لأطفال؛ كما �أ�س���ارت �أي�سً
�أن ��س���تخد�م فني���ات �لع���الج �ل�س���لوكى فى وقت مبكر من �لعمر ي�س���اعد فى حت�س���ني 

�ل�سلوك �لجتماعى لدى �لأطفال.
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 :Cognitive Behavioral Therapy (CBT) 2- العالج املعرفى ال�سلوكى
يق���وم �لعالج �ملعرفى �ل�س���لوكى على ��س���تخد�م كاًل من مب���ادئ �لتعلم �ملعرفى 
و�ل�سلوكى لت�سكيل وت�سجيع وتعزيز �ل�سلوكيات �ملرغوبة؛ ويقوم هذ� �ملدخل �لعالجى 
على �فرت��س موؤد�ه �أن �سلوك �لفرد هو نتيجة �لأحد�ث �ملعرفية، و�أن تعديل وتغيري 
�ل�سلوك ينتج عن تغيري �لتفكري و�لنماذج �ملعرفية لدى �لفرد �لأمر �لذى يوؤدى بدوره 
�إىل تغيري�ت فى �ل�س���لوك. وُيعد تغيري �لت�س���ور�ت و�لأفكار عن �ملو�قف �لجتماعية، 
ودر��س���ة �لعق���ل �لجتماع���ى م���ن �لعو�مل �لت���ى توؤدى �إىل �كت�س���اب مهار�ت �لتو��س���ل 
�لجتماع���ى. وق���د �أك���دت نتائ���ج �لعديد م���ن �لبح���وث و�لدر��س���ات على �أن ��س���تخد�م 
�لع���الج �ملعرفى �ل�س���لوكى بالإ�س���افة �إىل بر�م���ج تدريب �لو�لدين يوؤدى �إىل حت�س���ني 
.(ASHA, 2015; Brown, 2013) مله���ار�ت �لجتماعي���ة لدى �لأطف���ال و�لكب���ار�

 :Dennver Model 3- منوذج دنفر
من���وذج دنف���ر هو مدخل عالجى يعتمد على �للع���ب، ويركز على تنمية مهار�ت 
�لتو��س���ل �لجتماعى من خالل �لعالج �ملكثف و�حد �إىل و�حد، وتفاعالت �لأقر�ن فى 

�لبيئة �ملدر�سية، و�لتدريب و�لتعليم �ملعتمد على �ملنزل.

 Parent- Mediated )4- امل�ساركة والتنفيذ بوا�سطة الوالدين )الربامج الوالدية
:Implemented Involvement

ويرك���ز ه���ذ� �ملدخل على تدخل �لو�لدين ب�س���ورة مبا�س���رة م���ع �لأطفال لزيادة 
فر�س �لتعلم �لإيجابى و�كت�ساب �ملهار�ت، وقد �أكدت �لعديد من �لبحوث و�لدر��سات على 
�س���رورة تركيز هذ� �لنوع من �لتدخل على حت�س���ني �لتفاعالت �لتو��سلية �لجتماعية 
بني �لو�لدين و�لأطفال، وميكن �أن يتم ذلك من خالل بر�مج تدريب وتعليم �لو�لدين 
فقط، �أو بالإ�سافة �إىل بر�مج �لعالج �ملعرفى �ل�سلوكى، �أو بر�مج �لتدريب على �ملهار�ت 
�لجتماعية؛ لأنها فى هذه �حلالة �س���تكون �أكرث فعالية من �لقت�س���ار على نوع و�حد 
فقط من �لرب�مج �لعالجية. وقد �أ�س���ارت نتائج كثري من �لبحوث و�لدر��س���ات �إىل �أن 
بر�مج تدريب �لو�لدين ت�ساعد فى حت�سني مهار�ت �لتو��سل �لجتماعى لدى �لأطفال.
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 Peer- Mediated )5- امل�ساركة والتنفيذ بوا�سطة وم�ساركة الأقران )برامج الأقران
:Implemented Involvement

ي�س���تخدم هذ� �ملدخل ��س���رت�تيجيات لت�س���هيل �للعب و�لتفاعل �لجتماعى بني 
�لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتي( و�أقر�نهم �لعاديني. وقد 
�أ�سارت نتائج �لبحوث و�لدر��سات �إىل �أن �لرب�مج �لقائمة على �لأقر�ن كانت فعالة فى 
�كت�س���اب �ملهار�ت �لجتماعية، وحت�س���ني �لتو��س���ل و�لتفاعل �لجتماع���ى بني �لأطفال 
  Murphy, Faulkner, & لتوحديني و�أقر�نهم �ملعوقني عقلًيا. وقد �أو�س���ت در��س���ة�
Reynolds, (2014a) ب�س���رورة ��س���تخد�م �لتدخ���الت �ملعتمدة عل���ى �لأقر�ن لعالج 
��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى )�لرب�جماتي(، مع �حلر�س على �إد�رة �ملناخ �لعاطفى 

ب�سورة �سحيحة �أثناء هذه �لتدخالت �لتفعالية جلميع �لأطفال �مل�ساركني.

بحوث ودرا�سات �سابقة:
��س���تهدفت در��س���ة Helland & Heimann (2007) �لتع���رف عل���ى م���ا �إذ� 
كان ق�س���ور �للغ���ة �لرب�جماتي���ة ه���و �أك���رث �نت�س���اًر� ل���دى �لأطف���ال �لذين تق���دم لهم 
���ا �لتحقق من �سدق وثبات  خدمات �لطب �لنف�س���ى مقارنة بالأطفال �لعاديني، و�أي�سً
 Children’s Communication لن�س���خة �لرنويجية لقائم���ة تو��س���ل �لأطف���ال�
Checklist. وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن )21( طف���اًل وطفل���ة م���ن �لذي���ن يتلقون 
خدمات �لطب �لنف�س���ى، و)29( طفاًل وطفلة من �لعاديني تر�وحت �أعمارهم ما بني 
)8 – 10( �س���نو�ت. و�أ�س���فرت نتائج �لدر��س���ة ع���ن �أن �لأطفال �لذي���ن يتلقون خدمات 
�لطب �لنف�س���ى يعانون من ق�س���ور فى �للغة �لرب�جماتية ب�س���ورة �أكرب من �لأطفال 
���ا ع���ن �أن �لن�س���خة �لرتويجي���ة لقائمة تو��س���ل  �لعادي���ني؛ كم���ا �أ�س���فرت �لنتائ���ج �أي�سً
�لأطفال تتمتع بال�سدق و�لثبات، وهى فعالة فى �لتمييز بني �لأطفال �لذين يعانون 
من ��س���طر�ب ق�س���ور �للغة �لرب�جماتية و�لأطفال �لذين ل يعانون من �أعر��س هذ� 

�ل�سطر�ب.

بينم���ا ��س���تهدفت در��س���ة Mansfield (2013) �لتحقق م���ن فعالية برنامج 
تدخلى للتو��سل �لجتماعى لتح�سني �لذكاء �لنفعاىل و�لقدرة على �إدر�ك و�لتعبري 
ع���ن �لنفع���الت ل���دى عين���ة م���ن �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى. 
وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن ثالث���ة �أطف���ال تر�وح���ت �أعماره���م م���ا ب���ني )5- 5.10(
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 Comprehensive س���نو�ت. و��ستخدمت �لدر��س���ة �لتقييم �ل�س���امل للغة �ملنطوقة�
 Assessment of Spoken Language (CASl) (Carrow-Woolfolk,
 Universal Nonverbal �لعامل���ى  �للفظ���ى  غ���ري  �ل���ذكاء  و�ختب���ار   ،1999)
Intelligence Test (UNIT) (Macallum, 2003)، و�لختب���ار�ت �لنموذجي���ة 
 Typical Pure Tone Screening ملالحظ���ة وفح����س �للهج���ة )�لنغم���ة( �لنقي���ة
Tests. وق���د ��س���تغرق تطبيق �لربنامج )20( جل�س���ة عالجية ت�س���منت �س���رد ق�س���ة، 
وبع����س �لأن�س���طة �لتكميلي���ة، وت�س���منت �لق�س���ة �سخ�س���يات )�لول���د ماي���ر، �لكل���ب، 
�ل�س���فدع(، ومت �س���رد �لق�س���ة من خالل ��س���تخد�م �سل�س���لة من �لكروت �مل�س���ورة، ومت 
حتلي���ل كالم �لأطف���ال �لد�ل على �إنفعالتهم، ومت ت�س���نيف هذه �لإنفعالت فى �س���تة 
فئات هى �ل�س���عادة، و�حلزن، و�لغ�س���ب، و�خلوف، و�ملفاجاأة، و�لإ�س���مئز�ز، ومت ح�س���اب 
دق���ة �لتكاف���وؤ ب���ني جمي���ع ه���ذه �حل���الت. وق���د �أ�س���فرت نتائ���ج �لدر��س���ة ع���ن فعالي���ة 
�لربنام���ج �مل�س���تخدم ف���ى حت�س���ني �ل���ذكاء �لإنفع���اىل ل���دى �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب 

�لتو��سل �لجتماعى.

فيم���ا ��س���تهدفت در��س���ة Brooks & Benson (2013) ت�س���ميم ��س���تبيان 
�لتو��س���ل �لجتماع���ى Social Communication Questionnaire و�لتحق���ق 
من �س���دقه وثباته و�س���الحيته للتطبيق )تقنينه(. وتكونت عينة �لدر��س���ة من )69( 
ف���رًد� )21( م���ن ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د �ملعوقني عقلًي���ا و )48( م���ن �ملعوقني 
عقلًي���ا �لذي���ن ل يعان���ون م���ن ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د وتر�وح���ت �أعماره���م م���ا بني       
)18- 40( �سنة. وقد تكون ��ستبيان �لتو��سل �لجتماعى من ثالثة �أبعاد هى �لتفاعل 
�لجتماع���ى �ملتب���ادل، و�ل�س���لوك �لتكر�رى �ملقيد، و�لتو��س���ل. و��س���تخدمت �لدر��س���ة 
�ل�س���دق �لتمييزى، و�لت�س���اق �لد�خلى، ومعامل �ألفا كرونباخ للتحقق من �س���الحية 
�ملقيا�س. و�أ�س���فرت نتائج �لدر��س���ة عن متتع ��س���تبيان �لتو��س���ل �لجتماعى بال�سدق 

و�لثبات، و�أنه �سالح للتطبيق.

بينما ��ستهدفت در��سة Gibson, et al., (2013) �لتعرف على �لفروق بني 
بع����س �ل�س���طر�بات �لنمائية فى �للغة و�لتو��س���ل. وقد مت���ت �ملقارنة بني جمموعة 
من �لأطفال تر�وحت �أعمارهم ما بني )6-11( عاًما ممن يعانون من �لإعاقة �للغوية 
�لرب�جماتي���ة، وذوى �لتوح���د مرتف���ع �لأد�ء، و��س���طر�ب �للغة �لنوعى. و��س���تخدمت 
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�لدر��س���ة مقايي����س �لتفاع���ل �لجتماعى مع �لأق���ر�ن، و�لقدرة �للغوية، و�ل�س���لوكيات 
و�لهتمامات �ملتكررة و�ملعقدة. وقد �أ�س���فرت نتائج �لدر��سة عن وجود �أمناط متكررة 
م���ن �ل�س���لوكيات �ملح���دودة وقل���ة �لهتمامات و�لأن�س���طة ل���دى �لأطف���ال �لتوحديني 
ذوى �لأد�ء �ملرتف���ع و�س���عوبات فى �لق���درة �للغوية �لتعبريية مقارن���ة بالأطفال ذوى 
�لإعاقة �للغوية �لرب�جماتية؛ وقد و�جه �لأطفال ذوى �لإعاقة �للغوية �لرب�جماتية 
�س���عوبات كب���رية فى �لتفاع���ل �لجتماعى مع �لأق���ر�ن؛ و�أنه ل ميك���ن متييز �لإعاقة 
�للغوية �لرب�جماتية عن ��سطر�ب �للغة �لنوعى من خالل �ل�سلوكيات و�لهتمامات 
���ا �أن �لنتائج توفر دعًما جتريبًيا  �ملتكررة و�ملعقدة. وقد ��س���تنتجت هذه �لدر��س���ة �أي�سً
لت�س���ور �أن �لإعاق���ة �للغوي���ة �لرب�جماتي���ة مبثاب���ة �إعاق���ة منائي���ة ميك���ن متييزه���ا 
ع���ن ��س���طر�ب �لتوح���د مرتف���ع �لأد�ء م���ن خ���الل غي���اب وع���دم وج���ود �ل�س���لوكيات 
و�لهتمام���ات �ملتك���ررة و�ملعقدة ووجود �س���عوبات فى �للغة �لتعبريية؛ و�أن �س���عوبات 
�لتفاع���ل �لجتماعى مع �لأق���ر�ن توجد بدرجة كبرية ومرتفعة ف���ى �لإعاقة �للغوية 
�لرب�جماتي���ة مقارنة با�س���طر�ب �للغ���ة �لنوعى، ولكن �س���عوبات �لتفاعل �لجتماعى 
م���ع �لأقر�ن تكون �أقل �نت�س���اًر� فى �لإعاق���ة �للغوية �لرب�جماتية مقارنة با�س���طر�ب 
�لتوح���د مرتف���ع �لأد�ء؛ وق���د �أ�س���ارت هذه �لدر��س���ة �إىل �لفئة �لت�سخي�س���ية �جلديدة 
�ل���و�ردة ف���ى �لطبعة �خلام�س���ة من �لدليل �لت�سخي�س���ى و�لإح�س���ائي لال�س���طر�بات 
�لنف�س���ية (DSM-5) وهى ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى )�لرب�جماتي( و�سرورة 

�إجر�ء �لبحوث و�لدر��سات �لت�سخي�سية و�لعالجية عليها.

يف حني ��س���تهدفت در��س���ة Murphy, et al. (2014a) �إىل ر�س���د و�لتعرف 
عل���ى �س���لوكيات �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى �أثن���اء �لتفاع���ل م���ع 
�لأقر�ن. وتكونت عينة �لدر��س���ة من )112( طفاًل وطفلة تر�وحت �أعمارهم �لزمنية 
ما بني )5-6( �أعو�م، ومت تق�سيمهم �إىل ثالثة جمموعات، �ملجموعة �لأوىل من ذوى 
مه���ار�ت �للغ���ة �لرب�جماتي���ة �ملنخف�س���ة، و�ملجموع���ة �لثاني���ة من ذوى مه���ار�ت �للغة 
�لرب�جماتي���ة �ملتو�س���طة، و�ملجموع���ة �لثالث���ة م���ن ذوى مه���ار�ت �للغ���ة �لرب�جماتي���ة 
�ملرتفع���ة. و��س���تخدمت �لدر��س���ة �ملالحظ���ة �لتحليلي���ة �لدقيق���ة لتحلي���ل �لتفاع���ل 
�ل�س���وتى بني �لأطفال �أثناء �أد�ئهم ملهام تعاونية ُمنوعة ومت ت�س���جيل هذه �لتفاعالت 
على �سر�ئط �سوتية )كا�سيت(، ومت �إجر�ء �ملقارنات بني جمموعات �لدر��سة �لثالثة 
با�س���تخد�م �ختب���ار �مله���ار�ت �لرب�جماتي���ة. وق���د �أ�س���فرت نتائ���ج �لدر��س���ة عن جتاهل 
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�لأطف���ال ذوى �مله���ار�ت �لرب�جماتي���ة �ملنخف�س���ة ب�س���ورة كب���رية لأ�س���ئلة �لأطف���ال 
�لآخرين من ذوى �ملهار�ت �لرب�جماتية �ملتو�سطة و�ملرتفعة؛ كما �أظهر �لأطفال ذوى 
�مله���ار�ت �لرب�جماتي���ة �ملتو�س���طة و�ملرتفعة �لق���درة على �لتكيف مع �ل�س���عوبات �لتى 
يو�جهها �لأطفال ذوى �ملهار�ت �لرب�جماتية �ملنخف�س���ة �أثناء �لعمل معهم، كما كانو� 
يوجه���ون كثري من �لتعليم���ات و�لتوجيهات لهم وميدونهم بكثري من �ملعلومات؛ كما 
�أعرب �لأطفال ذوى �ملهار�ت �لرب�جماتية �ملتو�سطة و�ملرتفعة عن م�ساعرهم �ل�سلبية 
�لكث���رية جت���اه �أقر�نهم ذوى �ملهار�ت �لرب�جماتية �ملنخف�س���ة �أثناء م�س���اركتهم معهم 
ف���ى �لأعم���ال و�ملهام �لتعاونية. وقد �أو�س���ت �لدر��س���ة ب�س���رورة ��س���تخد�م �لتدخالت 
�ملعتم���دة عل���ى �لأق���ر�ن لع���الج ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جمات���ي(، مع 
�حلر����س على �إد�رة �ملناخ �لعاطفى ب�س���ورة �س���حيحة �أثناء ه���ذه �لتدخالت �لتفعالية 

جلميع �لأطفال �مل�ساركني.

و�ل�س���لوك  �لجتماع���ى،  و�لتو��س���ل  �للغ���ة،  ب���ني  �لعالق���ة  عل���ى  وللتع���رف 
وم�س���ار�تهم �لنمائية�أجرىRoy & Chait (2014)  در��س���ة على عينة تكونت من 
)91( طف���اًل وطفلة تر�وح���ت �أعمارهم ما بني )9-12( عاًما من �لذين متت �حالتهم 
لتلق���ى �خلدم���ات �لكلينيكية ب�س���بب �لقلق و�خلوف �ملتعلق باللغ���ة لديهم فى عمر ما 
قبل �ملدر�س���ة، وهوؤلء �لأطفال مت تقييمهم للمرة �لأوىل فى عمر من عامني ون�س���ف 
�إىل �أربع �أعو�م، كما مت تقييمهم مرة �أخرى بعد مرور )18( �سهًر�. وقد �أ�سفرت نتائج 
�لدر��س���ة ع���ن زيادة �لتماي���ز بني هوؤلء �لأطف���ال مبرور �لوقت )�لزم���ن( حيث عانى 
11% منه���م من ق�س���ور فى �لتو��س���ل �لجتماع���ى، و27% من �إعاق���ة لغوية، و20% من 
كال �ل�سطر�بني مًعا، و42% مل يعانو� من �أى ��سطر�ب؛ وقد كان حجم �لختالفات 
ب���ني �ملجموع���ات على مقايي�س �للغة �لرئي�س���ية ومقيا�س �لتو��س���ل �لجتماعى ملفًتا 
للنظ���ر، وق���د ت�س���من ق�س���ور �لتو��س���ل �لجتماع���ى �س���لوكيات �لتوح���د كم���ا �رتب���ط 
بال�س���عوبات �لجتماعي���ة و�لإنفعالي���ة و�ل�س���لوكية، وف���ى �ملقاب���ل �رتبط���ت �لإعاق���ة 
�للغوي���ة بالن�س���اط �لز�ئ���د فقط؛ وب�س���ورة عامة ف���اإن جميع �لأطفال ذوى �مل�س���كالت 
�للغوية و�لجتماعية كانت لديهم �س���عوبات و��س���حة على جميع مقايي�س �لدر��س���ة؛ 
���ا �إىل وج���ود بروفيل ممي���ز لهوؤلء �لأطف���ال يظهر  وق���د �أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �أي�سً
تدريجًيا فى عمر �ملدر�سة، و�أنه مل توجد �ختالفات كبرية لديهم على مقايي�س �للغة 
و�ل�س���عوبات �لجتماعية و�لإنفعالية و�ل�سلوكية عند تطبيقها عليهم لأول مرة، و�أن 
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�لتفرق���ة و�لتميي���ز ب���ني �لأطف���ال �لذين يعانون من م�س���كالت �لتو��س���ل �لجتماعى 
و�لذي���ن ل يعان���ون من م�س���كالت �لتو��س���ل �لجتماع���ى كانت فى عمر م���ن )9- 11( 
���ا �إىل �أن بع����س �لأطفال قد يظه���رون تاأخًر�  عاًم���ا؛ وق���د �أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �أي�سً
لغوًي���ا ف���ى مرحل���ة عمرية مبك���رة �أوًل و�لتى قد تك���ون، �أو ل تكون �إعاق���ة لغوية على 
�ملدى �لبعيد، وُيعد ذلك دلياًل على �أن م�سار�ت �لنمو تبد�أ فى �سنو�ت ما قبل �ملدر�سة، 
و�أنها تلقى مزيد من �ل�س���وء على طبيعة م�س���كالت �لتو��س���ل �لجتماعى و�مل�سكالت 

�للغوية لدى �طفال فى عمر �ملدر�سة.

ولدع���م وحت�س���ني �لتعاون ب���ني �لأطفال ذوى �س���عوبات �لتو��س���ل �لجتماعى 
      Murphy, et al,, (2014b)أج���رى� �لكمبيوت���ر  با�س���تخد�م  �لعادي���ني  و�أقر�نه���م 
ب���ني                        م���ا  �أعماره���م  م���ن )32( طف���اًل وطفل���ة تر�وح���ت  در��س���ة عل���ى عين���ة تكون���ت 
)5-6( �س���نو�ت ومت تق�س���مهم �إىل جمموعتني �حد�هما جتريبية و�لأخرى �س���ابطة. 
و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقايي����س �لتو��س���ل �للفظ���ى، و�ختب���ار �مله���ار�ت �لرب�جماتي���ة           
Pragmatic Skills Test، وبرنام���ج كمبيوت���ر تت�س���من لعب���ة كمبيوت���ر تعاوني���ة 
تعتم���د على �لتعاون بني �لأطف���ال، وفى �لبد�ية كان يتم �للعب بني �لأطفال و�لكبار، 
وبع���د ذل���ك كان يت���م �للعب ب���ني �لأطفال و�أقر�نهم م���ع مالحظ���ة �أد�ء �لأطفال �أثناء 
�للع���ب، كم���ا كان يت���م ت�س���جيل �لتفاع���الت �ل�س���وتية �لت���ى تت���م بينهم �أثناء ممار�س���ة 
�للع���ب عل���ى �لكمبيوتر. وقد �أ�س���فرت نتائج �لدر��س���ة ع���ن فعالية برنام���ج �لكمبيوتر 
ف���ى حت�س���ني �لتع���اون بني �أطف���ال �ملجموعة �لتجريبية م���ع �أقر�نهم مقارن���ة باأطفال 
�ملجموع���ة �لظابط���ة؛ كم���ا ق���ام �أطف���ال �ملجموع���ة �لتجريبي���ة بالإجاب���ة عن �لأ�س���ئلة 
�ملتعلقة بلعبة �لكمبيوتر وباأقر�نهم �لعاديني ب�س���ورة �سحيحة وجيدة مما ي�سري �إىل 

��ستمتاعهم باللعبة، و�إىل زيادة �لثقة باأنف�سهم.

بينم���ا ��س���تهدفت در��س���ة Helland, et al., (2014) �لتع���رف عل���ى �للغ���ة 
وب�سورة خا�سة �للغة �لرب�جماتية لدى �لأطفال ذوى �مل�سكالت �ل�سلوكية. و��ستملت 
عينة �لدر��سة على جمموعة جتريبية تكونت من )40( من �ملر�هقني ذوى �مل�سكالت 
�ل�سلوكية وجمموعة �سابطة تكونت من )37( من �لعاديني، ومت تقييم عينة �لدر��سة 
فى �أعمار من )7-9( �أعو�م، ثم مت تقييمهم مرة �أخرى فى �أعمار من )12 – 15( عاًما. 
 Children’s Communication و��س���تخدمت �لدر��س���ة قائمة تو��س���ل �لأطف���ال
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،Checklist-Second Edition (CCC-2) و��س���تبيان �أوج���ه �لق���وة و�ل�س���عف 
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) لتقيي���م �مل�س���كالت 
�لإنفعالية و�للغوية. وقد �أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن ح�سول �لأطفال ذوى �مل�سكالت 
�ل�س���لوكية على درجات منخف�س���ة على قائمة تو��س���ل �لأطفال، و�أن )70%( من ذوى 
�مل�س���كالت �ل�س���لوكية �أظه���رو� ق�س���وًر� ف���ى �للغة )�إعاق���ة لغوية( فى عم���ر من )9-7( 
ا �إىل �أن �مل�سكالت �للغوية و�لإنفعالية و�مل�سكالت  �أعو�م؛ كما �أ�سارت نتائج �لدر��سة �أي�سً
مع �لأقر�ن كانت ذ�ت �رتباًطا قوًيا وكبرًي� مع ق�س���ور �للغة �لرب�جماتية فى مرحلة 
�ملر�هقة؛ وقد �أكدت �لدر��سة على �أن تقييم �للغة وخا�سة �للغة �لرب�جماتية هو �أمر 

�سرورى ملتابعة وعالج �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى �لأطفال و�ملر�هقني.

ويف در��س���ة طولية هدفت �إىل �لتحقق من �أن �ملهار�ت �لأ�سا�س���ية للغة )وتقا�س 
من خالل �لقو�عد و�ملفرد�ت �لتعبريية( ومهار�ت �لتو��س���ل �لجتماعى قبل �للغوية 
)مب���ا ف���ى ذلك �لإمي���اء�ت و�لقدرة عل���ى �لتقليد( ت���وؤدى �إىل منو �للغ���ة �لرب�جماتية 
 Miniscalco, etلدى �لأطفال �ل�س���غار ذوى ��س���طر�بات طيف �لتوحد قام كل من
al.,, (2014)بدر��س���ة على عينة تكونت من )34( طفاًل وطفلة من ذوى ��س���طر�ب 
�لتوح���د عندما كان عمرهم )41( �س���هًر� من خالل تطبي���ق �ختبار�ت ماك �أرثر لنمو 
�لتو��س���ل، و�لت���ى طبقت عل���ى �لو�لدين للتعرف عل���ى �لإمياء�ت و�لكلم���ات و�جلمل، 
وقد مت تطبيق هذه �لختبار�ت مرة �أخرى عندما بلغ �لأطفال عمر )54( �سهًر�، مما 
ي�س���مح بالتنب���وؤ عما �إذ� كان���ت �ملهار�ت �لأ�سا�س���ية للغة ومهار�ت �لتو��س���ل �لجتماعى 
قبل �للغوية قد توؤدى �إىل منو �للغة �لرب�جماتية لديهم. وقد �أ�سفرت نتائج �لدر��سة 
ع���ن وج���ود �رتب���اط بني جمي���ع �مله���ار�ت �لرب�جماتية، و�للغوي���ة، وقب���ل �للغوية، و�أن 
مه���ار�ت �لتقلي���د تنب���ئ بنم���و �للغ���ة �لرب�جماتي���ة، و�أنه���ا تلع���ب دوًر� �أ�سا�س���ًيا فى منو 

�لقدر�ت �لرب�جماتية فى �ملحادثة لدى �لأطفال ذوى ��سطر�بات طيف �لتوحد.

وهدف���ت در��س���ة Cordier, et al., (2014) �إىل ت�س���ميم مقيا����س �ملالحظة 
�لرب�جماتي���ة  Pragmatics Observational Measure (POM)لالأطف���ال، 
و�لتحق���ق م���ن �س���دقه وثبات���ه حي���ث توج���د حاج���ة ما�س���ة لتقيي���م مه���ار�ت �للغ���ة 
�لرب�جماتي���ة ل���دى �لأطف���ال �أثناء تفاعالتهم مع �أقر�نهم. وت�س���منت هذه �لدر��س���ة 
در��س���تني، ف���ى �لدر��س���ة �لأوىل تكون���ت �لعين���ة م���ن )234( طف���اًل وطفل���ة )108 م���ن 



املجلد الرابع - العدد )16(ج1 يوليو 2016 جملة الرتبية اخلا�صة

 194 

ذوى ��س���طر�ب ق�س���ور �لنتب���اه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د، 126 م���ن �لعادي���ني( و 
126 كمجموع���ة �س���ابطة تر�وح���ت �أعماره���م م���ا ب���ني )5 – 11( �س���نة؛ وفى �لدر��س���ة 
�لثاني���ة تكون���ت �لعينة من )9( �أطفال من ذوى ��س���طر�ب ق�س���ور �لنتباه �مل�س���حوب 
بالن�س���اط �لز�ئ���د و�لذي���ن تعر�س���و� جلل�س���ات تدخ���ل قائ���م عل���ى �للع���ب مل���دة �س���بعة 
�أ�س���ابيع. و��س���تخدمت �لدر��س���ة �ملعايري �لو�ردة فى �لدليل �لت�سخي�س���ى و�لإح�سائي 
لال�س���طر�بات �لنف�س���ية �لطبعة �لر�بعة �ملعدلة لت�س���خي�س ��سطر�ب ق�سور �لنتباه 
�مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئد، ومقيا�س كونرز �ملعدل للو�لدين وهو عبارة عن ��ستبيان 
يقوم �لو�لدين ومقدمى �لرعاية با�ستكماله للم�ساعدة �لأولية فى حتديد ما �إذ� كان 
�لطفل يعانى من ��س���طر�ب ق�س���ور �لنتباه �مل�س���حوب بالن�س���اط �لز�ئ���د. وقد تكون 
مقيا����س �ملالحظ���ة �لرب�جماتية من خم�س���ة �أبعاد ه���ى: �ملقدمة و�ل�س���تجابة )�لبدء 
و�لدخ���ول ف���ى عملي���ة �لتو��س���ل و�لذى يلب���ى �لتفاع���الت �لجتماعية م���ع �لأقر�ن(، 
�لتو��سل غري �للفظى )تف�سري و��ستخد�م �لتو��سل غري �للفظى(، �لتناغم و�لتنا�سق 
�لنفعاىل-�لجتماع���ى )فه���م وتف�س���ري و��س���تخد�م ردود �لفع���ل �لإنفعالي���ة ونو�ي���ا 
ومقا�س���د �لأقر�ن(، �لوظيفة �لتنفيذية )با�ستخد�م م�ستويات �لتفكري �لعليا لتعزيز 
�لتفاع���ل مع �لأقر�ن(، �لتفاو�س )با�س���تخد�م فنيات �لتفاو�س �ملنا�س���بة عند �لتفاعل 
مع �لأقر�ن(. و��س���تخدمت �لدر��س���ة �ل�س���دق �لتمييزى، و�س���دق �ملحتوى، و�لت�س���اق 
�لد�خلى، ومعامل �ألفا كرونباخ، ومعامالت �لرتباط للتحقق من �س���الحية مقيا�س 
�ملالحظة �لرب�جماتية. و�أ�س���فرت نتائج �لدر��س���ة عن �س���دق وثبات مقيا�س �ملالحظة 

�لرب�جماتية و�سالحيته للتطبيق.

و��س���تهدفت در��س���ة Halls, et al., (2015)�لتع���رف على ق�س���ور �لتو��س���ل 
�لجتماع���ى لدى �لأطفال �لذين يعانون من ��س���طر�ب �لقل���ق �لجتماعى ومقارنته 
بالأطف���ال �لذي���ن يعان���ون من �أ�س���كال و�أن���و�ع �أخرى من ��س���طر�بات �لقل���ق. وتكونت 
عين���ة �لدر��س���ة م���ن )404( مت تق�س���يمهم �إىل جمموعتني جمموع���ة �أوىل تكونت من 
�لأطفال، )262( من �لذين يعانون من ��سطر�ب �لقلق �لجتماعى، و جمموعة ثانية 
تكونت من )142( من �لذين يعانون من �أ�س���كال و�أنو�ع �أخرى من ��س���طر�بات �لقلق، 
وتر�وح���ت �أعمارهم ما بني )6-13( عاًما. و��س���تخدمت �لدر��س���ة ��س���تبيان �لتو��س���ل 
 Social Communication Questionnaire (SCQ) (Rutter لجتماع���ى�
(Bailey & Lord, 2003 &. وق���د �أ�س���فرت نتائج �لدر��س���ة ع���ن �أن �لأطفال ذوى 
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��س���طر�ب �لقل���ق �لجتماع���ى يعانون من ق�س���ور �لتو��س���ل �لجتماع���ى بدرجة �أكرب 
ا  بكثري من �لأطفال ذوى ��س���طر�بات �لقلق �لأخرى؛ كما �أ�س���ارت نتائج �لدر��سة �أي�سً
�إىل �أن عالج ��سطر�ب �لقلق �لجتماعى قد ي�ستفيد من �لرتكيز ب�سورة خا�سة على 

تطوير وحت�سني مهار�ت �لتو��سل �لجتماعى.

وقد ا�ستفاد الباحثان من الدرا�سات ال�سابقة على النحو التاىل :
(11 �إثر�ء �لإطار �لنظرى للدر��سة �حلالية .1
(21 ت�س���ميم مقيا�س ت�سخي�س���ى ل�سطر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى )�لرب�جماتى( 1

وحتديد �أبعاده.
(31 �لت�سخي�س �لفارق بني ��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتى( وبع�س 1

�ل�سطر�بات �لأخرى �ملت�سابه معه فى �لأعر��س مثل ��سطر�ب �لتوحد.
(41 �ختيار عينة �لدر��سة فى �سوء حتديد �لدر��سات �ل�سابقة للعمر �لذى يظهر 1

فيه ��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتى(.
((1 �س���ياغة فرو����س �لدر��س���ة ، وحتدي���د �ملتغ���ري�ت �لت���ى ق���د توؤث���ر ف���ى ذل���ك 1

�ل�سطر�ب.

فرو�ص البحث:
يف �سوء هدف �لبحث و�إطاره �لنظري وفى �سوء ��ستعر��س كافة �لدر��سات 

�ل�سابقة، �ساغ �لباحثان فرو�س �لدر��سة على �لنحو �لتايل:
(11 ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا فى ��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتي( 1

لدى �لأطفال وفًقا ملتغري �جلن�س )ذكور - �إناث(. 
(21 ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا يف ��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتي( 1

لدى �لأطفال وفًقا ملتغري �لعمر �لزمنى. 
(31 ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا فى ��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتي( 1

لدى �لأطفال وفًقا ملتغري �مل�ستوى �لجتماعي �لقت�سادي )منخف�س – متو�سط 
- مرتفع(.
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اإجراءات البحث:
عينة البحث:

تكونت عينة �لبحث �حلاىل من جمموعتني هما:
�ملجموعة �لأوىل )لتقنني �ملقيا�س و�لتحقق من �سدقه وثباته(: وتكونت من 
)600( طفاًل وطفلة، )400( من �لذكور، و)200( من �لإناث؛ وقد تر�وحت �أعمارهم 
�لزمني���ة م���ا ب���ني 6-11 عاًما م���ن �مللتحقني بعدد م���ن �ملد�ر�س �لبتد�ئي���ة مبحافظة 

�لقاهرة.

�ملجموعة �لثانية )لختبار �س���حة فرو�س �لدر��س���ة(: وتكونت من 149 طفاًل 
وطفل���ة من ذوى ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى )�لرب�جمات���ي(، 106 من �لذكور، و 

43 من �لإناث؛ وقد تر�وحت �أعمارهم �لزمنية ما بني 6-11 عاًما.

اأدوات البحث: 
وفيما يلي عر�س لهذه �لأدو�ت لبيان �لهدف منها، وو�سفها، و�إجر�ء�ت تقنينها:

11 ل���دى . )�لرب�جمات���ي(  �لجتماع���ى  �لتو��س���ل  ��س���طر�ب  ت�س���خي�س  مقيا����س 
�لأطفال، �إعد�د / �لباحثان )4(:

اأ – الهدف من املقيا�س:
يهدف �ملقيا�س �إىل ت�س���خي�س ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى )�لرب�جماتي( 

لدى �لأطفال. 
ب- م�سادر املقيا�س:

�عتمد �لباحثان فى �إعد�د �ملقيا�س على �مل�سادر �لتالية:
11 �لإط���ار �لنظ���رى للدر��س���ة، و �لبحوث و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة وما ت�س���منه من -

تو�س���يح ل�س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جماتي( من حي���ث تعريفه، 
و�أعر��سه، ومعايري ت�سخي�سه.

21 �أدو�ت ت�س���خي�س ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى مث���ل قائم���ة ��س���طر�بات -
 Social and Communication Disorders �لجتماع���ى  �لتو��س���ل 

لالطالع على �ملقيا�س يرجى �لت�سال بالباحث �لأول، ق�سم �لرتبية �خلا�سة، كلية    -4
�لرتبية جامعة عني �سم�س.
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تو��س���ل  وقائم���ة  Checklist (SCDC) (David, et al., 2005)؛ 
 Children’s Communication Checklist لأطفال – �لطبعة �لثانية�
Second Edition (CCC-2) (Bishop, 2003) -ومقيا����س مالحظ���ة 
 Pragmatics Observational Measure (POM) �لرب�جماتي���ة 
 Social �لجتماع���ى  �لتو��س���ل  ومقيا����س  (Cordier, et al., 2014)؛ 
 Communication Questionnaire (SCQ) (Brooks & Benson,
 Yale Adaptation of2013؛ مقيا����س ي���اىل لتقدير �لتكيف �لرب�جماتي)

the Pragmatic Rating Scale (Y-PRS) ((Rhea,2009

ج- و�سف املقيا�س:
يتكون �ملقيا�س من )148( عبارة مت توزيعها يف �سوء �سبعة �أبعاد رئي�سية هي:

(11 ُبعد �للغة �ل�ستقبالية، ويت�سمن )23( عبارة. 1
(21 ُبعد �للغة �لتعبريية، ويت�سمن )45( عبارة.1
(31 ُبعد �لتو��سل غري �للفظى، ويت�سمن )15( عبارة.1
(41 ُبعد قو�عد �ملحادثة، ويت�سمن )12( عبارة.1
((1 ُبعد بدء �ملحادثة، ويت�سمن )10( عبار�ت.1
((1 ُبعد �جلو�نب �لجتماعية، ويت�سمن )28( عبارة.1
(71 ُبعد �جلو�نب �لنفعالية، ويت�سمن )15( عبارة.1

د- املعاجلات الإح�سائية للمقيا�س:
ق���ام �لباحثان بتطبي���ق �ملقيا�س على عينة قو�مه���ا 600 طفاًل وطفلة تر�وحت 
�أعماره���م �لزمني���ة ما بني 6-11 عاًما )جمموعة م���ن 6-8، وجمموعة 9-11(، ثم قام 

�لباحثان بح�ساب �سدق وثبات �ملقيا�س على �لنحو �لتايل:
- ال�سدق: قام �لباحثان بالتحقق من �سدق �ملقيا�س بالطرق �لتالية:

اأولً: �سدق املحكمني: مت عر�س �ملقيا�س على ع�سرة حمكمني ممن يعملون فى جمال 
�لرتبية �خلا�س���ة و�ل�س���حة �لنف�س���ية، وقد ��س���تفاد �لباحثان من �آر�ئهم وتوجيهاتهم 
وقام���ا بتعدي���ل و�إ�س���افة بع�س �لعبار�ت، كما قاما بحذف �س���بعة عب���ار�ت من �ملقيا�س 

فى �سورته �لأولية.
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ثانًيا: �سدق الت�ساق الداخلي: وفيه مت ��ستخر�ج معامل �رتباط درجة كل عبارة بدرجة 
�لُبع���د �لت���ي تنتمي �إليه وبالدرج���ة �لكلية للمقيا�س، ثم مت ��س���تخر�ج معامل �رتباط 
درجة كل ُبعد بالدرجة �لكلية للمقيا�س وذلك بالن�س���بة لالأبعاد �ل�س���بع للمقيا�س كما 

تو�سحها �جلد�ول �لتالية:
جدول )1(

�سدق الت�ساق الداخلي ملفردات املقيا�س بح�ساب معامالت الرتباط بني درجات عبارات الُبعد 
الأول )اللغة ال�ستقبالية( بالدرجة الكلية له، وبالدرجة الكلية للمقيا�س

رقم 
�لعبارة

معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للُبعد

معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للمقيا�س
رقم 

�لعبارة
معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للُبعد

معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للمقيا�س
1**0.78**0.7713**0.75**0.72
2**0.72**0.6914**0.81**0.79
3**0.84**0.8115**0.71**0.68
4**0.82**0.7916**0.85**0.81
5**0.77**0.7317**0.85**0.81
6**0.77**0.7418**0.81**0.76
7**0.77**0.7319**0.79**0.77
8**0.80**0.7520**0.75**0.72
9**0.78**0.7421**0.72**0.71

10**0.75**0.7122**0.80**0.78
11**0.75**0.7223**0.80**0.79
12**0.78**0.73

** د�لة عند م�ستوى )0.01(

يت�سح من جدول )1( �أن جميع معامالت �رتباط عبار�ت �لُبعد �لأول بالدرجة 
�لكلية له وبالدرجة �لكلية للمقيا�س د�لة عند م�ستوى 0.01، مما يدل على �أن جميع 

عبار�ت �لُبعد �لأول تنتمي �إليه.
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جدول )2(
�سدق الت�ساق الداخلي ملفردات املقيا�س بح�ساب معامالت الرتباط بني درجات عبارات الُبعد 

الثانى )اللغة التعبريية( بالدرجة الكلية له، وبالدرجة الكلية للمقيا�س

رقم 
�لعبارة

معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للُبعد

معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للمقيا�س
رقم 

�لعبارة
معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للُبعد

معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للمقيا�س
1**0.79**0.7424**0.83**0.83
2**0.88**0.8625**0.78**0.75
3**0.82**0.7726**0.75**0.77
4**0.76**0.7427**0.69**0.67
5**0.67**0.6828**0.75**0.74
6**0.74**0.7429**0.78**0.76
7**0.79**0.7830**0.84**0.82
8**0.77**0.7331**0.80**0.77
9**0.82**0.7732**0.81**0.77

10**0.74**0.7533**0.86**0.80
11**0.78**0.7834**0.88**0.85
12**0.81**0.8235**0.86**0.81
13**0.74**0.7436**0.83**0.79
14**0.84**0.8137**0.78**0.77
15**0.83**0.7738**0.79**0.77
16**0.80**0.7539**0.80**0.81
17**0.76**0.7340**0.84**0.80
18**0.76**0.7641**0.81**0.75
19**0.76**0.7542**0.82**0.78
20**0.82**0.7643**0.87**0.86
21**0.86**0.8144**0.86**0.86
22**0.81**0.7945**0.78**0.79
23**0.82**0.79

** د�لة عند م�ستوى )0.01(
يت�س���ح م���ن ج���دول )2( �أن جمي���ع معام���الت �رتب���اط عب���ار�ت �لُبع���د �لثان���ى 
بالدرجة �لكلية له وبالدرجة �لكلية للمقيا�س د�لة عند م�ستوى 0.01، مما يدل على 

�أن جميع عبار�ت �لُبعد �لثانى تنتمي �إليه.
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جدول )3(
�سدق الت�ساق الداخلي ملفردات املقيا�س بح�ساب معامالت الرتباط بني درجات عبارات الُبعد 

الثالث )التوا�سل غري اللفظى( بالدرجة الكلية له، وبالدرجة الكلية للمقيا�س

رقم 
�لعبارة

معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للُبعد

معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للمقيا�س
رقم 

�لعبارة
معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للُبعد

معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للمقيا�س
1**0.81 **0.79 9**0.81 **0.76 
2**0.87 **0.84 10**0.83 **0.79 
3**0.86 **0.82 11**0.84 **0.78 
4**0.85 **0.81 12**0.87 **0.81 
5**0.72 **0.69 13**0.83 **0.79 
6**0.78 **0.74 14**0.81 **0.78 
7**0.81 **0.78 15**0.88 **0.87 
8**0.83 **0.79 

** د�لة عند م�ستوى )0.01(
يت�س���ح م���ن ج���دول )3( �أن جمي���ع معام���الت �رتب���اط عب���ار�ت �لُبع���د �لثال���ث 
بالدرجة �لكلية له وبالدرجة �لكلية للمقيا�س د�لة عند م�ستوى 0.01، مما يدل على 

�أن جميع عبار�ت �لُبعد �لثالث تنتمي �إليه.

جدول )4(
�سدق الت�ساق الداخلي ملفردات املقيا�س بح�ساب معامالت الرتباط بني درجات عبارات الُبعد 

الرابع )قواعد املحادثة( بالدرجة الكلية له، وبالدرجة الكلية للمقيا�س

رقم 
�لعبارة

معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للُبعد

معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للمقيا�س
رقم 

�لعبارة
معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للُبعد

معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للمقيا�س
1**0.84 **0.83 7**0.81 **0.75 
2**0.89 **0.87 8**0.84 **0.79 
3**0.86 **0.82 9**0.88 **0.84 
4**0.77 **0.71 10**0.89 **0.84 
5**0.76 **0.71 11**0.86 **0.80 
6**0.76 **0.72 12**0.84 **0.78 

** د�لة عند م�ستوى )0.01(
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يت�س���ح م���ن ج���دول )4( �أن جمي���ع معام���الت �رتب���اط عب���ار�ت �لُبع���د �لر�ب���ع 
بالدرجة �لكلية له وبالدرجة �لكلية للمقيا�س د�لة عند م�ستوى 0.01، مما يدل على 

�أن جميع عبار�ت �لُبعد �لر�بع تنتمي �إليه.

جدول )5(
�سدق الت�ساق الداخلي ملفردات املقيا�س بح�ساب معامالت الرتباط بني درجات عبارات الُبعد 

اخلام�س )بدء املحادثة( بالدرجة الكلية له، وبالدرجة الكلية للمقيا�س

رقم 
�لعبارة

معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للُبعد

معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للمقيا�س
رقم 

�لعبارة
معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للُبعد

معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للمقيا�س
1**0.83 **0.82 6**0.81 **0.77 
2**0.85 **0.80 7**0.77 **0.71 
3**0.86 **0.79 8**0.75 **0.71 
4**0.79 **0.73 9**0.85 **0.83 
5**0.80 **0.74 10**0.78 **0.76 

** د�لة عند م�ستوى )0.01(
يت�س���ح م���ن ج���دول )5( �أن جمي���ع معام���الت �رتباط عب���ار�ت �لُبع���د �خلام�س 
بالدرجة �لكلية له وبالدرجة �لكلية للمقيا�س د�لة عند م�ستوى 0.01، مما يدل على 

�أن جميع عبار�ت �لُبعد �خلام�س تنتمي �إليه.

جدول )6(
�سدق الت�ساق الداخلي ملفردات املقيا�س بح�ساب معامالت الرتباط بني درجات عبارات الُبعد 

ال�ساد�س )اجلوانب الجتماعية( بالدرجة الكلية له، وبالدرجة الكلية للمقيا�س

رقم 
�لعبارة

معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للُبعد

معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للمقيا�س
رقم 

�لعبارة
معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للُبعد

معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للمقيا�س
1**0.82**0.8215**0.85**0.81
2**0.88**0.8616**0.81**0.78
3**0.85**0.8217**0.80**0.79
4**0.81**0.7718**0.84**0.80
5**0.82**0.7919**0.86**0.82
6**0.80**0.7720**0.84**0.81
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رقم 
�لعبارة

معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للُبعد

معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للمقيا�س
رقم 

�لعبارة
معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للُبعد

معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للمقيا�س
7**0.82**0.7721**0.87**0.85
8**0.82**0.7922**0.84**0.80
9**0.84**0.8023**0.90**0.88

10**0.82**0.7824**0.83**0.81
11**0.82**0.8025**0.82**0.80
12**0.78**0.7626**0.83**0.82
13**0.76**0.7227**0.83**0.82
14**0.84**0.8228**0.85**0.83

** د�لة عند م�ستوى )0.01(
يت�س���ح م���ن ج���دول )6( �أن جمي���ع معام���الت �رتباط عب���ار�ت �لُبعد �ل�س���اد�س 
بالدرجة �لكلية له وبالدرجة �لكلية للمقيا�س د�لة عند م�ستوى 0.01، مما يدل على 

�أن جميع عبار�ت �لُبعد �ل�ساد�س تنتمي �إليه.

جدول )7(
�سدق الت�ساق الداخلي ملفردات املقيا�س بح�ساب معامالت الرتباط بني درجات عبارات الُبعد 

ال�سابع )اجلوانب النفعالية( بالدرجة الكلية له، وبالدرجة الكلية للمقيا�س

رقم 
�لعبارة

معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للُبعد

معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للمقيا�س
رقم 

�لعبارة
معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للُبعد

معامل �لرتباط 
بالدرجة �لكلية 

للمقيا�س
1**0.82**0.819**0.88**0.84
2**0.92**0.8910**0.87**0.82
3**0.87**0.8511**0.60**0.51
4**0.79**0.7512**0.86**0.83
5**0.80**0.7613**0.87**0.85
6**0.87**0.8314**0.83**0.81
7**0.84**0.8115**0.84**0.82
8**0.86**0.83

** د�لة عند م�ستوى )0.01(
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يت�س���ح م���ن ج���دول )7( �أن جمي���ع معام���الت �رتب���اط عب���ار�ت �لُبع���د �ل�س���ابع 
بالدرجة �لكلية له وبالدرجة �لكلية للمقيا�س د�لة عند م�ستوى 0.01، مما يدل على 

�أن جميع عبار�ت �لُبعد �ل�سابع تنتمي �إليه.

جدول )8(
�سدق الت�ساق الداخلي لأبعاد املقيا�س بح�ساب معامالت الرتباط بني درجة 

كل ُبعد بالدرجة الكلية للمقيا�س 
م�ستوى �لدللةمعامل �لرتباط�لبُعد

0.960.01**�للغة �ل�ستقبالية
0.970.01**�للغة �لتعبريية

0.960.01**�لتو��سل غري �للفظى
0.940.01**قو�عد �ملحادثة

0.950.01**بدء �ملحادثة
0.970.01**�جلو�نب �لجتماعية
0.960.01**�جلو�نب �لنفعالية

** د�لة عند م�ستوى )0.01(

يت�س���ح م���ن ج���دول )8( �أن جميع معامالت �رتباط كل ُبعد م���ن �أبعاد �ملقيا�س 
�ل�س���بع بالدرجة �لكلية للمقيا�س د�لة عند م�س���توى 0.01، وي�س���ري ذلك �إىل �أن هناك 
�ت�ساًقا بني جميع �أبعاد �ملقيا�س، و�أنه بوجه عام �سادق يف قيا�س ما و�سع لقيا�سه، مما 

يدل على �أن �ملقيا�س يتمتع بدرجة عالية من �ل�سدق. 

ثالًثا: �س���دق �ملقارنة �لطرفية )�ل�س���دق �لتمييزي(: و�ل�س���دق �لتمييزي بق�س���د به 
�ملقارن���ة ب���ني �لفئ���ة �لعليا )�أعلى من 25%( م���ن �أفر�د �لعينة و�لفئ���ة �لدنيا )�أقل من 
25%( م���ن �أف���ر�د �لعينة على �أبعاد �ملقيا�س و�لدرجة �لكلية للمقيا�س و�جلدول �لتايل 

يو�سح ذلك: 
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جدول )9(
�سدق املقارنة الطرفية )ال�سدق التمييزى( بني اأفراد العينة يف اأبعاد املقيا�س والدرجة الكلية 

�ملتو�سط ن�ملجموعة�لُبعد
�حل�سابى

�لنحر�ف 
�ملعيارى

قيمة 
"ت"

م�ستوى 
�لدللة

�للغة 
�ل�ستقبالية

15025.692.16�لفئة �لدنيا
46.20.01

15054.497.32�لفئة �لعليا

�للغة �لتعبريية
15049.912.24�لفئة �لدنيا

45.720.01
150109.0315.68�لفئة �لعليا

�لتو��سل غري 
�للفظى

15016.501.51�لفئة �لدنيا
43.960.01

15036.255.29�لفئة �لعليا

قو�عد �ملحادثة
15013.261.06�لفئة �لدنيا

38.370.01
15028.264.67�لفئة �لعليا

بدء �ملحادثة
15011.251.18�لفئة �لدنيا

40.570.01
15023.973.65�لفئة �لعليا

�جلو�نب 
�لجتماعية

15030.691.88�لفئة �لدنيا
37.890.01

15066.3511.37�لفئة �لعليا
�جلو�نب 
�لنفعالية

15016.381.17�لفئة �لدنيا
44.550.01

15037.025.55�لفئة �لعليا

�لدرجة �لكلية
150163.674.87�لفئة �لدنيا

50.570.01
150355.3746.17�لفئة �لعليا

يت�س���ح من جدول )9( �أن جميع قيم )ت( د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0.01، 
مما يدل على متتع جميع �أبعاد �ملقيا�س و�لدرجة �لكلية له بال�سدق �لتمييزى.

- �لثبات: قام �لباحثان بالتحقق من ثبات �ملقيا�س بالطريقتني �لآتيتني:
اأولً: معام���ل �ألف���ا كرونب���اخ: ق���ام �لباحثان با�س���تخد�م معام���ل �ألفا كرونباخ حل�س���اب 
معام���ل �لثب���ات جلمي���ع عب���ار�ت �ملقيا�س حي���ث بلغ معام���ل �لثبات �لع���ام )0.99( وهو 
معامل ثبات مرتفع، ويو�سح �جلدول )10( معامل ثبات �ألفا كرونباخ لأبعاد �ملقيا�س.



ت�صميم مقيا�س ت�صخي�صى ل�صطراب التوا�صل الجتماعى د . ال�صيد ي�س التهامى   و د . نعيمة حممد حممد 

 205 

جدول )10(
معامالت الثبات لأبعاد املقيا�س واملقيا�س ككل

معامل �ألفا كرونباخ�لبعد
0.97�للغة �ل�ستقبالية
0.98�للغة �لتعبريية

0.96�لتو��سل غري �للفظى
0.95قو�عد �ملحادثة

0.94بدء �ملحادثة
0.98�جلو�نب �لجتماعية
0.96�جلو�نب �لنفعالية

0.99�ملقيا�س ككل

يت�سح من جدول )10( �ل�سابق �أن �ملقيا�س يتمتع بدرجة عالية من �لثبات.

ثانًي�ا: طريق���ة �لتجزئ���ة �لن�س���فية )�س���بريمان ب���ر�ون(: ق���ام �لباحث���ان با�س���تخد�م 
طريق���ة �لتجزئة �لن�س���فية حل�س���اب معام���ل �لثب���ات للمقيا�س ككل حي���ث بلغ معامل 
ثب���ات �لتجزئ���ة �لن�س���فية )0.96( وه���و معامل ثب���ات مرتفع. ويو�س���ح �جلدول )11( 

معامل ثبات �لتجزئة �لن�سفية لأبعاد �ملقيا�س.

جدول )11(
معامالت الثبات لأبعاد املقيا�س واملقيا�س ككل

 �لتجزئة �لن�سفية �لبعد
)�سبريمان بر�ون(

0.95�للغة �ل�ستقبالية
0.98�للغة �لتعبريية

0.94�لتو��سل غري �للفظى
0.93قو�عد �ملحادثة

0.88بدء �ملحادثة
0.97�جلو�نب �لجتماعية
0.94�جلو�نب �لنفعالية

0.96�ملقيا�س ككل

يت�سح من جدول )11( �أن �ملقيا�س يتمتع بدرجة عالية من �لثبات.
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ويت�سح من �جلد�ول �ل�سابقة �أن جميع معامالت �لثبات مرتفعة و�لذى يوؤكد 
ثب���ات �ملقيا����س وذل���ك من خ���الل �أن قيم معامالت �ألف���ا كرونباخ و�لتجزئة �لن�س���فية 
كان���ت مرتفع���ة، و بذلك فاإن �ملقيا�س �مل�س���تخدم يتميز بال�س���دق و �لثبات، وهو�س���الح 

للتطبيق، وميكن ��ستخد�مه علمًيا.

ه- تطبيق املقيا�س وت�سحيحه:
يت���م تطبي���ق �ملقيا����س عل���ى �لأطف���ال، بحي���ث يت���م �لختي���ار م���ن ب���ني ث���الث 
درج���ات                                                  �إعط���اء  يت���م  و  د�ئًم���ا(  يح���دث  �حياًن���ا،  يح���دث  ن���ادًر�،  )يح���دث  �ختي���ار�ت 
)1، 2، 3( على �لتو�يل لهذه �لختيار�ت، ويتم ح�س���اب ��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى 
)�لرب�جمات���ي( ل���دى �لطف���ل بجمع �لدرج���ات �لتي ح�س���ل عليه���ا يف �ملقيا�س وحتدد 
�لدرجة �لتي يح�س���ل عليها ��س���طر�ب �لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتي( لديه، مع 
مالحظة �أنه كلما �رتفعت �لدرجة �لتي يح�س���ل عليها �لطفل على �ملقيا�س كان ذلك 
موؤ�س���ًر� على معاناته من ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى )�لرب�جماتي(، فاإذ� ح�سل 
على )299( درجة فاأكرث فى �ملقيا�س فاإنه يعانى من ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى 

)�لرب�جماتي(.

�لعزي���ز                               عب���د   / �إع���د�د  لالأ�س�رة،  القت�س�ادي  الجتماع�ي  امل�س�توى  مقيا��س   -2
�ل�سخ�س، 2006:

يه���دف هذ� �ملقيا�س �إىل حتديد �مل�س���تويات �لجتماعية �لقت�س���ادية، ويت�س���من 
ثالثة �أبعاد ميكن من خاللها حتديد �مل�ستوى �لجتماعي �لقت�سادي لالأ�سرة، وهي: 
ُبعد �لوظيفة، �أو �ملهنة )للجن�س���ني( ويت�س���من ت�سعة م�س���تويات؛ ُبعد م�ستوى �لتعليم 
)للجن�سني( ويت�سمن ثمانية م�ستويات؛ ُبعد متو�سط دخل �لفرد يف �ل�سهر ويت�سمن 

�سبع فئات.

و يت���م تقدي���ر �مل�س���توى �لجتماع���ي �لقت�س���ادي لالأ�س���رة م���ن خ���الل �ملعادلة 
�لتنبوؤية �لآتية:

�س= 0.073+0.264×�س1+0.284×�س2+0.102×�س3+0.160×�س4+0.125×�س5 
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حيث: �س = �مل�س���توى �لجتماعي �لقت�سادي لالأ�سرة �ملطلوب �لتنبوؤ به، �س1 
= درجة متو�س���ط دخل �لفرد يف �ل�س���هر، �س2 = درجة وظيفة رب �لأ�سرة، �س3 = درجة 
م�س���توى تعلي���م رب �لأ�س���رة، ����س4 = درجة وظيفة ربة �لأ�س���رة، �س5 = درجة م�س���توى 

تعليم ربة �لأ�سرة.

وم���ن خ���الل �لدرج���ة �لتي نح�س���ل عليها من تطبي���ق �ملعادلة �ل�س���ابقة ميكن 
و�س���ع �لف���رد �س���من �مل�س���تويات �لجتماعي���ة �لقت�س���ادية �لآتي���ة: منخف����س ج���ًد�، 

منخف�س، دون �ملتو�سط، متو�سط، فوق �ملتو�سط، مرتفع، مرتفع جًد�.

نتائج البحث ومناق�ستها:

اأولً � نتائج البحث:

1- نتائج الفر�س الأول: 
ين����س �لفر����س �لأول عل���ى �أنه: ل توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا فى ��س���طر�ب 
�جلن����س                                ملتغ���ري  وفًق���ا  �لأطف���ال  ل���دى  )�لرب�جمات���ي(  �لجتماع���ى  �لتو��س���ل 
)ذك���ور - �إن���اث(. وللتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س قام �لباحثان مبقارنة �ملتو�س���طات 
�حل�س���ابية لالأطف���ال من �لذك���ور و�ملتو�س���طات �حل�س���ابية لالأطفال م���ن �لإناث على 
مقيا����س ت�س���خي�س ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جمات���ي( ل���دى �لأطف���ال 
با�س���تخد�م �ختبار )ت(T. testللك�س���ف عن دللة �لفروق بني �ملجموعتني.وفيما يلي 

ما تو�سل �إليه �لباحثان من نتائج يف هذ� �ل�سدد.

جدول )12(
دللة الفروق بني متو�سطات درجات الأطفال من الذكور ومتو�سطات درجات الأطفال من الإناث 

ذوى ا�سطراب التوا�سل الجتماعى )الرباجماتي( على مقيا�س ا�سطراب التوا�سل 
الجتماعى )الرباجماتي( لدى الأطفال 

�ملتو�سط ن�جلن�س�لُبعد
�حل�سابى

�لنحر�ف 
�ملعيارى

قيمة 
"ت"

م�ستوى 
�لدللة

10655.497.512.510.01ذكور�للغة �ل�ستقبالية 4352.236.32�إناث

106112.1415.203.820.01ذكور�للغة �لتعبريية 43101.7914.41�إناث
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�ملتو�سط ن�جلن�س�لُبعد
�حل�سابى

�لنحر�ف 
�ملعيارى

قيمة 
"ت"

م�ستوى 
�لدللة

10637.255.293.640.01ذكور�لتو��سل غري �للفظى 4333.914.52�إناث

10628.994.893.030.01ذكورقو�عد �ملحادثة 4326.493.58�إناث

10624.563.603.010.01ذكوربدء �ملحادثة 4322.633.42�إناث

10668.3211.973.310.01ذكور�جلو�نب �لجتماعية 4361.728.18�إناث

10638.165.283.940.01ذكور�جلو�نب �لنفعالية 4334.405.27�إناث

106364.9246.253.990.01ذكور�لدرجة �لكلية 43333.1637.46�إناث

يت�سح من جدول )12( وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني �لذكور و �لإناث على جميع 
�أبع���اد مقيا�س ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جماتي( لدى �لأطف���ال و�لدرجة 
�لكلية له حيث كانت جميع قيم »ت« د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى 0.01 ل�سالح جمموعة 
�لذكور، �أى �أن �لذكور يعانون من ��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتي( ب�سورة 

�أكرب من �لإناث، مما يدل على عدم حتقق �لفر�س �لأول للدر��سة. 

2- نتائج الفر�س الثاين:
ف���ى  �إح�س���ائًيا  د�ل���ة  ف���روق  توج���د  ل  �أن���ه:  عل���ى  �لثان���ى  �لفر����س  ين����س 
��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جمات���ي( ل���دى �لأطفال وفًق���ا ملتغري �جلن�س                                
)ذك���ور - �إن���اث(. وللتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س قام �لباحثان مبقارنة �ملتو�س���طات 
�حل�س���ابية لالأطفال فى �لأعمار )6-8( و�ملتو�س���طات �حل�سابية لالأطفال فى �لأعمار 
)9-11( عل���ى مقيا�س ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى )�لرب�جمات���ي( لدى �لأطفال 
با�س���تخد�م �ختبار )ت(T. testللك�س���ف عن دللة �لفروق بني �ملجموعتني.وفيما يلي 

ما تو�سل �إليه �لباحثان من نتائج يف هذ� �ل�سدد.
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جدول )13(
دللة الفروق بني متو�سطات درجات الأطفال فى اأعمار )6-8( ومتو�سطات درجات الأطفال 

فى اأعمار )9-11( ذوى ا�سطراب التوا�سل الجتماعى )الرباجماتي( على مقيا�س ا�سطراب 
التوا�سل الجتماعى )الرباجماتي( لدى الأطفال 

�ملتو�سط ن�لعمر �لُبعد
�حل�سابى

�لنحر�ف 
�ملعيارى

قيمة 
"ت"

م�ستوى 
�لدللة

62650.735.493.010.01-8�للغة �ل�ستقبالية 11-912355.367.41

626102.2715.662.510.01-8�للغة �لتعبريية 11-9123110.6115.32
�لتو��سل غري 

�للفظى
8-62632.153.394.680.01 11-912337.165.21

62624.922.884.230.01-8قو�عد �ملحادثة 11-912328.984.69

62621.881.613.370.01-8بدء �ملحادثة 11-912324.453.80
�جلو�نب 

�لجتماعية
8-62658.736.183.970.01 11-912368.0411.58

�جلو�نب 
�لنفعالية

8-62634.044.183.170.01 11-912337.725.58

626324.7320.003.960.01-8�لدرجة �لكلية 11-9123362.3147.40

يت�س���ح م���ن ج���دول )13( وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني �لأطفال ف���ى �لأعمار            
)6-8( و�لأطف���ال ف���ى �لأعم���ار )9-11( عل���ى جمي���ع �أبع���اد مقيا�س ��س���طر�ب �لتو��س���ل 
�لجتماعى )�لرب�جماتى( لدى �لأطفال و�لدرجة �لكلية له حيث كانت جميع قيم »ت« 
د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى 0.01، ل�سالح جمموعة �لأطفال �لأكرب عمًر�، �أى �أن �لأطفال 
فى �لأعمار )9-11( يعانون من ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى )�لرب�جماتى( ب�سورة 
�أكرب من �لأطفال فى �لأعمار )6-8(، مما يدل على عدم حتقق �لفر�س �لثانى للدر��سة. 

3- نتائج الفر�س الثالث:
ين����س �لفر����س �لثال���ث عل���ى �أن���ه: ل توجد ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا فى ��س���طر�ب 
�لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جمات���ى( ل���دى �لأطف���ال وفًقا ملتغري �مل�س���توى �لجتماعي 
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�لقت�س���ادي )منخف����س – متو�س���ط - مرتفع(. وللتحقق من �س���حة ه���ذ� �لفر�س قام 
�لباحثان با�س���تخد�م حتليل �لتباين �لأحادي لدرجات �لأطفال على مقيا�س ��س���طر�ب 
�لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جمات���ى( ل���دى �لأطف���ال للك�س���ف ع���ن دللة �لف���روق بني 

�ملجموعات.وفيما يلي ما تو�سل �إليه �لباحثان من نتائج يف هذ� �ل�سدد.
جدول )14(

 دللة الفروق بني متو�سطات الدرجات على مقيا�س ا�سطراب التوا�سل الجتماعى 
)الرباجماتى( لدى الأطفال وفًقا ملتغري امل�ستوى الجتماعي القت�سادي

�لنحر�ف �ملعيارى�ملتو�سط �حل�سابىن�مل�ستوى�لبعد

�للغة 
�ل�ستقبالية

3753.357.76منخف�س
9354.816.80متو�سط
1955.638.85مرتفع

�للغة 
�لتعبريية

37109.5720.34منخف�س
93109.1013.80متو�سط
19108.6314.60مرتفع

�لتو��سل غري 
�للفظى

3737.196.39منخف�س
9335.894.70متو�سط
1936.475.74مرتفع

قو�عد �ملحادثة
3729.305.45منخف�س
9327.894.44متو�سط
1928.114.16مرتفع

بدء �ملحادثة
3724.973.95منخف�س
9323.803.50متو�سط
1923.113.51مرتفع

�جلو�نب 
�لجتماعية

3769.0312.33منخف�س
9365.2210.60متو�سط
1967.2112.83مرتفع

�جلو�نب 
�لنفعالية

3737.975.65منخف�س
9336.785.37متو�سط
1936.746.16مرتفع

�لدرجة �لكلية
37361.3853.82منخف�س
93353.4841.47متو�سط
19355.8952.80مرتفع
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جدول )15(
 حتليل التباين الأحادي للمقارنة بني متو�سطات اأبعاد مقيا�س ا�سطراب التوا�سل الجتماعى 

)الرباجماتي( والدرجة الكلية وفًقا ملتغري امل�ستوى الجتماعي القت�سادي 

جمموع م�سدر �لتباين�لبعد
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�سط جمموع 
�ملربعات

قيمة 
ف

م�ستوى 
�لدللة

�للغة 
�ل�ستقبالية

81.50240.75بني �ملجموعات
غري 0.76

د�لة 7835.3714653.67د�خل �ملجموعات
7916.87148�ملجموع �لكلى

�للغة 
�لتعبريية

11.8225.91بني �ملجموعات
غري 0.02

د�لة 36247.63146248.27د�خل �ملجموعات
36259.45148�ملجموع �لكلى

�لتو��سل 
غري �للفظى

45.25222.63بني �ملجموعات
غري 0.81

د�لة 4097.3414628.06د�خل �ملجموعات
4142.59148�ملجموع �لكلى

قو�عد 
�ملحادثة

52.82226.41بني �ملجموعات
غري 1.21

د�لة 3192.4414621.87د�خل �ملجموعات
3245.26148�ملجموع �لكلى

بدء �ملحادثة
54.12227.06بني �ملجموعات

غري 2.07
د�لة 1909.8814613.08د�خل �ملجموعات

1964.00148�ملجموع �لكلى

�جلو�نب 
�لجتماعية

398.372199.19بني �ملجموعات
غري 1.54

د�لة 18781.83146128.64د�خل �ملجموعات
19180.20148�ملجموع �لكلى

�جلو�نب 
�لنفعالية

39.83219.92بني �ملجموعات
غري 0.64

د�لة 4486.3614630.73د�خل �ملجموعات
4526.19148�ملجموع �لكلى

�لدرجة 
�لكلية

1650.092825.05بني �ملجموعات
غري 0.38

د�لة 312709.71462141.85د�خل �ملجموعات
314359.8148�ملجموع �لكلى
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يت�س���ح من جدول )15( عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا على مقيا�س ��س���طر�ب 
�لتو��س���ل �لجتماع���ى ل���دى �لأطف���ال فى جمي���ع �لأبع���اد و�لدرجة �لكلية بني �مل�س���توى 
�لجتماع���ى �لقت�س���ادى )منخف�س – متو�س���ط - مرتفع( حيث كان���ت جميع قيم »ف« 

غري د�لة �إح�سائًيا، مما يدل على حتقق �لفر�س �لثالث للدر��سة. 

ثانًيا: مناق�سة النتائج:
ب���ادئ ذى ب���دء ينبغ���ى �لإ�س���ارة �إىل �أن ه���دف �لدر��س���ة �لأول ق���د حتق���ق حيث 
مت ت�س���ميم مقيا�س ت�س���خي�س ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جماتى( لدى 
�لأطف���ال، ومت تقنين���ه، وق���د متت���ع بال�س���دق و�لثب���ات، ولذل���ك فاإنه �س���الح للتطبيق 
و�لوثوق بنتائجه، كما �أنه ُيعد �أد�ة فعالة للتمييز بني ��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى 

وبني �ل�سطر�بات �لأخرى �مل�سابهة فى �لأعر��س.

وق���د �أو�س���حت نتائج هذه �لدر��س���ة وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا فى ��س���طر�ب 
�لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتى( لدى �لأطفال وفًقا ملتغري �جلن�س )ذكور - �إناث( 
ل�سالح �لذكور، �أى �أن �لذكور �أكرث عر�سة لالإ�سابة با�سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى 
)�لرب�جمات���ى( مقارن���ة بالإن���اث، وميكن تف�س���ري ه���ذه �لنتيج���ة فى �س���وء �أن �لإناث 
ب�س���بب منط �لتن�س���ئة �لجتماعية فى �لثقافة �لعربية ُيفر�س عليهن منذ �ل�س���نو�ت 
�ملبك���رة م���ن �لعمر كثري من �لقيود �لأ�س���رية �خلا�س���ة باخلروج من �ملن���زل، وبالتاىل 
فاإنهن يق�س���ني �أغلب �لأوقات فى �ملنزل، وبالتاىل ميار�س���ن �لألعاب و�لأن�س���طة �لتى 
تعتمد على �للغة، كما �أن �أغلب �لألعاب و�لأن�سطة �خلا�سة بالإناث مُتار�س من خالل 
�لكالم و�للغة مثل قيامهن بلعب �لأدو�ر و�للعب بالدمى و�لعر�ئ�س، وبالتاىل فاإنهن 
يتدرب���ن من���ذ �ل�س���غر على �لتو��س���ل �للفظ���ى وغري �للفظ���ى �أثناء لعبه���ن، وبالتاىل 

يكت�سنب كثري من مهار�ت �لتو��سل �لجتماعى.

كما �أن �لإناث ُتفر�س عليهن من قبل �لو�لدين ب�س���فة خا�سة و�أفر�د �ملجتمع 
ب�س���فة عام���ة كثري م���ن �لقي���ود و�للتز�مات �خلا�س���ة ب�س���لوكياتهن، وكذل���ك �لقيود 
و�للتز�مات �خلا�سة بالكالم و�آد�ب �حلديث و�حلو�ر مع �لآخرين مما يجعلهم �أكرث 
�لتز�ًما بها و يكت�س���نب كثري من مهار�ت �لتو��س���ل �لجتماعى �لرب�جماتي، وبالتاىل 
تختف���ى، �أو تنخف����س ح���دة �أعر��س ��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماع���ى )�لرب�جماتى( 

لديهن.
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�أما �لذكور فاإنهم منذ �ل�س���غر يف�س���ولون �لألعاب و�لأن�سطة �لتى تعتمد على 
�جلو�ن���ب �جل�س���مية و�لتى يقل فيها ��س���تخد�م �لكالم و�للغة، �لأم���ر �لذى يوؤدى �إىل 

�فتقادهم لكثري من مهار�ت �لتو��سل �لجتماعى.

 كم���ا �أن �لذك���ور ل ُتفر����س عليه���م كث���ري م���ن �لقيود مث���ل �لإن���اث وتنخف�س 
ح���دة �لقي���ود �ملفرو�س���ة عليه���م وُي�س���مح له���م باخل���روج و�للع���ب خ���ارج �ملن���زل، �لأمر 
�ل���ذى ي���وؤدى �إىل ع���دم تلقيه���م لكثري م���ن �لتوجيه���ات و�لأو�م���ر من قب���ل �لو�لدين 
و�خلا�س���ة ب�سلوكياتهم ب�سورة عامة وكذلك �خلا�س���ة مبهار�ت �لتو��سل �لجتماعى 
ب�س���ورة خا�س���ة وبالتاىل فاإنهم قد يفتقدون كثري من مهار�ت �لتو��س���ل �لجتماعى 

�لرب�جماتي، وميار�سون �سلوكيات غري منا�سبة �جتماعًيا.

كما �أو�سحت نتائج �لدر��سة �أن �لأطفال فى �لأعمار )9-11( عاًما يعانون من 
��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى ب�س���ورة �أكرب من �لأطفال فى �لأعمار )6-8( �أعو�م، 
�أى �أن �لأطفال �لأكرب عمًر� �أكرث عر�س���ة لالإ�س���ابة با�س���طر�ب �لتو��سل �لجتماعى 
)�لرب�جماتى( مقارنة بالأطفال �لأ�سغر عمًر�، وميكن تف�سري هذه �لنتيجة فى �سوء 
�أن �لأطفال �لأ�س���غر عمًر� ل يتعر�س���ون لكثري من �ملتطلبات �لجتماعية �لتى تفوق 
قدر�ته���م، ويتعام���ل معه���م �لكب���ار على �أ�س���ا�س �نه���م مايز�لون فى مرحل���ة من �لنمو 
و�لتطور �لجتماعى، ويقومون باإر�سادهم وتوجيههم نحو ممار�سة مهار�ت �لتو��سل 
�لجتماع���ى �ملنا�س���بة؛ �لأم���ر �لذى ينتج عن���ه �نخفا�س، �أو عدم ظهور �أى ق�س���ور فى 
مهار�ت �لتو��س���ل �لجتماعى، و�إذ� ظهر �أى ق�س���ور فى مهار�ت �لتو��س���ل �لجتماعى 

فاإنه ُيف�سر فى �سوء �سغر �أعمارهم.

�أما �لأطفال �لأكرب عمًر� تلقى عليهم كثري من �لأعباء و�ملتطلبات �لجتماعية 
�لت���ى ق���د تفوق قدر�تهم، كما ينظر �لآخ���رون �إليهم على �أنهم كباًر� ويتعاملون معهم 
على هذ� �لأ�س���ا�س، وقد يعر�س���هم ذلك للف�س���ل فى �أد�ء كثري مما ُيطلب منهم، �لأمر 

�لذى يوؤدى �إىل معاناتهم من م�سكالت فى �لتو��سل �لجتماعى �لرب�جماتي.

در��س���ة                        مث���ل  �لدر��س���ات  م���ن  �لعدي���د  نتائ���ج  م���ع  �لنتيج���ة  ه���ذه  وتتف���ق 
Helland, et al., (2014)، ودر��س���ة Roy & Chait (2014) و�لت���ى �أك���دت على 
�أن ��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى يوجد لدى �لأطفال �لأكرب عمًر� مقارنة بالأطفال 
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�لأ�سغر عمًر�، كما �أن هذ� �ل�سطر�ب ميكن متييزه فى �لأعمار �لكبرية ب�سورة �أكرب 
من �لأعمار �ل�سغرية.

 كم���ا �أو�س���حت نتائج �لدر��س���ة عدم وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عل���ى مقيا�س 
��س���طر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى لدى �لأطفال بني �مل�س���توى �لجتماعى �لقت�سادى 
)منخف�س – متو�س���ط - مرتفع( وميكن تف�س���ري هذه �لنتيجة فى �س���وء �أن �لأطفال 
ف���ى جمي���ع �مل�س���تويات �لجتماعي���ة �لقت�س���ادية يتعر�س���ون لتوجيه���ات و�ر�س���اد�ت 
مت�س���ابهة م���ن �لو�لدي���ن فيم���ا يتعل���ق ب�س���رورة �تب���اع ومر�ع���اة �أ�س���اليب �لتو��س���ل 
�لجتماع���ى �ملنا�س���بة و�ملقبول���ة؛ �لأمر �ل���ذى ينتج عنه ت�س���ابه فى مهار�ت �لتو��س���ل 

�لجتماعى �لرب�جماتي لديهم. 

تو�سيات البحث:
فى �سوء نتائج �لبحث، ميكن للباحثان �أن يقرتحا �لتو�سيات �لتالية:

(11 در��س���ة للت�س���خي�س �لفارق بني ��سطر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى )�لرب�جماتى( 1
و��سطر�ب �لتوحد.

(21 در��سة �لعالقة بني ��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتى( و��سطر�بات 1
�للغة.

(31 در��سة ��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى لدى فئات ذوى �لحتياجات �خلا�سة.1
(41 ت�س���ميم وتطبيق بر�مج لعالج ��سطر�ب �لتو��س���ل �لجتماعى )�لرب�جماتى( 1

لدى فئات ذوى �لحتياجات �خلا�سة.
((1 ت�سميم وتطبيق بر�مج �ر�سادية للو�لدين لعالج ��سطر�ب �لتو��سل �لجتماعى 1

)�لرب�جماتى(  لدى فئات ذوى �لحتياجات �خلا�سة.
((1 در��س���ة فعالي���ة برنام���ج قائ���م عل���ى �أن�س���طة نظرية �لعق���ل فى عالج ��س���طر�ب 1

�لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتي(.
(71 در��سة فعالية برنامج لتح�سني �لتما�سك �ملركزى فى عالج ��سطر�ب �لتو��سل 1

�لجتماعى )�لرب�جماتي(.
(81  توفري �لبيئة �لأ�س���رية، و�ملدر�س���ية �لتى ت�س���اعد �لأطفال فى �كت�س���اب مهار�ت 1

�لتو��سل �لجتماعى )�لرب�جماتي(.
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امللخ�ص:
ه���دف �لبحث حت�س���ني جودة �حلياة �لكادميية من خ���الل برنامج مكون من 
)19( جل�سة من �إعد�د �لباحثة ومت حتديد م�ستوى جودة �حلياة �لأكادميية لدى عينة 
�لبح���ث لدى عينة �لبحث �ملكونة م���ن )20( طالبه موهوبه مبد�ر�س مدينة �لريا�س 
م���ن خ���الل �لتطبيق �لقبلى ملقيا�س ج���ودة �حلياة �لكادميية من �ع���د�د �لباحثة ومت 
ت�س���ميم مقيا�س جل���ودة �حلياة �لأكادميية، وقد �نبثق من���ه �أربع حماور وهى �ملعرفة 
و�لرب�عة و�ل�سخ�سية و�حلكمة، وقد مت �سياغة عدد )9( عبار�ت للمحور �لأول وعدد 
)8( عب���ار�ت للمح���ور �لث���اين، وع���دد )8( عب���ار�ت للمح���ور �لثالث وع���دد )11( عبارة 
للمح���ور �لر�ب���ع، وو�س���ع �أمام كل عب���ارة مقيا�س تقدير ثالث���ي )د�ئما، �أحيان���ا، �أبد�( 
ملعرفة درجة �س���عور �لطالبة بجودة �حلياة �لأكادميية وبذلك ترت�وح �لدرجة �لكلية 
عل���ى �ملقيا����س مابني )36-108( درج���ة، وتتو�فر يف �ملقيا�س �ملوؤ�س���ر�ت �ل�س���يكومرتية 
�ملطلوب���ة م���ن �ل�س���دق و�لثبات و�لت�س���اق �لد�خل���ي، ومت �لتحقق من �س���دق �ملحتوى 
)�ملحكم���ني( و�ل�س���دق �ملرتب���ط باملحك.،وبعد تنفيذ �لربنامج ملدة �س���بعة �أ�س���ابيع مت 
�إج���ر�ء �لقيا����س �لبع���دى ثم �لتتبع���ى وبتحليل �لبيانات مت �لتو�س���ل �إىل �أن م�س���توى 
جودة �حلياة �لأكادميية يف كل �إبعاد �ملقيا�س بالإ�سافة �إىل �لدرجة �لكلية قبل تطبيق 
�لربنام���ج فى م�س���توى �ملتو�س���ط ماعد� بع���د �لرب�عة فكان فوق �ملتو�س���ط،وجود فرق 
د�ل �إح�س���ائيا عند م�س���توى0.001 بني متو�س���طى درجات �لتطبيق �لقبلي و�لتطبيق 
�لبع���دى ل�س���الح �لتطبيق �لبعدى فى �بع���اد مقيا�س جودة �حلي���اة �لأكادميية، وجود 
ف���رق د�ل �ح�س���ائيا عن���د م�س���توى0.001 ب���ني متو�س���طي درج���ات �لتطبي���ق �لقبل���ي 
و�لتطبي���ق �لبعدى ل�س���الح �لتطبي���ق �لبعدى يف �لدرجة �لكلي���ة ملقيا�س جودة �حلياة 
�لأكادميي���ة،ل يوج���د ف���رق د�ل �إح�س���ائيا بني متو�س���طي درجات �لتطبيق���ني �لبعدي 
و�لتتبعى يف �لدرجة �لكلية ملقيا�س جودة �حلياة �لأكادميية لدى �لطالبات �ملوهوبات.

الكلمات املفتاحية: جودة �حلياة �لأكادميية - �لطالبات �ملوهوبات.
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The study aimed at the improvement of the quality of the 
academic life through a proposed course consisted of (19) sessions 
prepared by the female researcher; the level of quality of the academic 
life was determined by the study respondents represented in 20 
gifted female students in the schools of Riyadh through the prior-
application of the measurement of the quality of academic life which 
was prepared by the female researcher. A measurement of the quality 
of academic life was designed and four axes were derived from this 
measurement and they are: knowledge, skillfulness, character and 
wisdom. 9 phrases were formed for the first axis, 8 for the second, 8 
for the third, and 11 for the fourth. A trio rating measure was put in 
front of each phrase (”Always“, ”Sometimes“ and ”Never“) in order 
to know to what extent the female student feels the quality of the 
academic life. Consequently, the whole degree on the measurement 
ranges from (36-108) degrees.. The measurement contains the 
required psychometric indices such as truthfulness, steadfastness 
and internal consistency. The accuracy of content was verified 
(arbitrators) and the accuracy related to the criterion. After applying 
the course for seven weeks, the post-measurement followed by the 
consecutive measurement were applied; through data analysis, we 
got the following:
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-1 The level of the quality of the academic life in all dimensions 
of the measurement in addition to the whole degree before 
applying the course in the medium level except for the 
dimension of skillfulness; it was above the average.

-1 There is a statistical difference at the level 0.001 between the 
average levels of the prior and post application in favor of the 
post application in the dimensions of the measurement of the 
quality of academic life.

-1 There is a statistical difference at the level 0.001 between the 
average levels of the prior and post application in favor of the 
whole degree of the measurement of the quality of academic 
life.

-1 There is no statistical difference between the average levels of 
the two prior and consecutive applications in the whole degree 
of the measurement of academic life of the gifted students.
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مقدمة:
 يعد �ملوهوبني ثروة ب�س���رية ميكن ��س���تثمارها فى تنمية �ملجتمعات وتقدمها 
ف���ى جم���الت �حلي���اة �ملختلفة، وتاأ�س���ي�س هذ� �لنوع م���ن �لطالب يحتاج �إىل موؤ�س�س���ة 
ع�س���رية ت���وؤدى �أدو�ره���ا �لت���ي يتوقعه���ا منه���ا �ملجتمع، ويدخ���ل يف نطاق ذل���ك �لدور 
�لتكي���ف م���ع مفاهي���م �لع�س���ر، وتدف���ق �ملعلومات ب���ال حدود ع���رب �لكمبيوتر و�س���بكة 
�لنرتنت، وت�س���ميم �لرب�مج �لرتبوية و�لنف�س���ية و�ملهنية �لتي ت�س���تجيب حلاجاتهم 
(Sternberg, Jarvin & Grigorenko, 2011)،وح�سر قدر�تهم و�بتكار�تهم يف 
جميع �ملجالت وهذ� يتطلب رعايتهم من �لنو�حي �لجتماعية و�لنف�سية و�لتعليمية 

)جر�ون، 2008(.

 ل���ذ� �أ�س���بحت منظوم���ة �لتعلي���م حتت���اج �إىل �لتح�س���ني �ل���ذي ي�س���تند عل���ى 
خمرج���ات �لتعلي���م بغ�س �لنظر عن م���كان وبيئة �لتعليم، و�أ�س���بحت جودة �حلياة يف 
�لع�س���ر �حل���ايل توجه قومي لدى �ملجتمع وهدف ت�س���عى نح���و حتقيقه كافة �أنظمته 
�أه���د�ف �لتعلي���م  �أه���م  �أن  �لقت�س���ادية و�ل�سيا�س���ية و�لجتماعي���ة و�لتعليمي���ة، كم���ا 
�جلامعي تركز على حتقيق م�س���توى جودة �أف�س���ل حلياة �ملتعلمني، ومن ثم �أ�س���بحت 
جودة �حلياة �لأكادميية من �لق�س���ايا �لهامة يف �لتعليم على �مل�ستوى �ملحلى و�لعاملي 

.(Janicek, 2003)

 ونظًر� لأهمية حت�سني جودة �حلياة �لأكادميية كهدف ت�سعى �إىل حتقيقه كل 
�ملوؤ�س�سات �لتعليمية ب�سكل خا�س و�ملجتمع ب�سكل عام.

م�سكلة البحث:
 حتت���اج �ملجتمع���ات �ملتط���ورة �إىل �س���رورة تق���دمي �لرعاي���ة للطلب���ة �ملوهوبني 
و�لهتم���ام به���م و�إعد�ده���م ك���و�در موؤهل���ة يف جميع جم���الت �حلياة ليكون���و� قادرين 
على �كت�س���اب �ملع���ارف و�لعلوم، وتطويرها، وتعلم �أ�س���اليب �لتفك���ري �لعلمي؛ ملو�جهة 

م�سكالت �لع�سر �حلديث.

 وفى ظل �لتحديات �لتي تو�جه �لطالب �ملوهوبني يف جمالت �لتعليم و�لتعلم 
و�لناجتة عن �لتطور�ت �لعلمية و�لتقنية �ملتالحقة ومن �أجل حتقيق م�ستوى �أف�سل 
جل���ودة حياته���م �لأكادميي���ة، حي���ث �أن �ل�س���عور بجودة �حلي���اة �لأكادميية ميث���ل �أمًر� 
ن�س���بًيا لأن���ه يرتب���ط ببع�س �لعو�م���ل �لذ�تية مثل �ملفه���وم �لإيجابي للذ�ت، و�لر�س���ا 
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عن �حلياة �لأكادميية و�لجتماعية و�ل�سعادة �لتي ي�سعر فيها �لطالب �ملوهوب د�خل 
�ملوؤ�س�س���ة �لتعليمي���ة، كم���ا يرتبط ببع�س �لعو�مل �ملو�س���وعية مث���ل �لإمكانات �ملتاحة 
د�خل �ملوؤ�س�س���ة �لتعليمية و�مل�ستوى �لقت�سادية للطالب، وم�ستوى حت�سيله وغريها 

من �لعو�مل �ملوؤثرة على �لطالب د�خل موؤ�س�سته �لتعليمية. 

 وتلك �لعو�مل �لذ�تية و�ملو�س���وعية جتعل من �ل�س���روري تقدير درجة جودة 
�حلي���اة �لأكادميية لدى �لطالب �ملوهوب، حيث �أن �لطالب د�خل �ملوؤ�س�س���ة �لتعليمية 
يحاول د�ئما �أن يحقق م�ستوًى �أكادميًيا �أف�سل حماوًل �حلفاظ على �ل�سعور بالر�سا 

.(Massare,1996) د�خل �ملوؤ�س�سة

 وي���رى جال�س���ر (Glasser,1998,pp.14-15) �أن���ه �إذ� مل ت�س���تطع �لنظ���م 
و�ملوؤ�س�س���ات وحت���ى �لأ�س���ر �أن ت�س���اعد على رفع م�س���توى �جل���ودة لدى �لأف���ر�د �لذين 
تقدم لهم �خلدمات فاإنها �ستف�س���ل يف �لتو��س���ل معهم، كما �أكد على �س���رورة حتقيق 
م�س���توي �جل���ودة �لأكادميية �لت���ي متثل �حد مكونات �جلودة �ل�س���املة، لأنها تفيد يف 
عالج حالت عدم تو�فق �ملتعلمني مع �ملجتمع �ملدر�سي، وحت�سني م�ستوى جودة حياة 

كل من �لطالب و�ملدر�سني و�لآباء، وجميع �لعاملني باملدر�سة. 

 ويعتم���د حتقي���ق �جلودة �ل�س���املة عل���ى تعليم �لطال���ب �ملوهوب كي���ف يتعلم، 
وممار�س���ة �لتعل���م �لذ�تي لكت�س���اب �مله���ار�ت �ملختلفة، كما يعتمد على توقع �لأف�س���ل 
م���ن �أي طال���ب و�لعم���ل عل���ى حتقيق �لتح�س���ن �مل�س���تمر لأد�ئه وذلك م���ن خالل ربط 
�لتعليم باملجتمع وربط �لعلم باحلياة وتنمية كل جو�نب �سخ�سية �ملتعلم، و�ل�ستفادة 
من كل طاقاته و�إ�س���باع رغباته وحاجاته، وتبنى �ملعلم لجتاهات جديدة يف �لتدري�س 

. (Mckay&Kember,1999) و�لتقومي

 فالع���امل ي�س���هد �نفج���اًر� معرفًيا متطوًر� با�س���تمر�ر ل ت�س���توعبه نظم �لتعلم 
وطر�ئقها، ولعل هذ� كان ور�ء ظهور �لدعوة يف �لونة �لأخرية �إىل ت�سميم بر�مج �إعد�د 
معلم على �أ�سا�س معايري �لتمكن من �لأد�ء ومعايري �جلودة )م�سطفى كامل، 1999(.

 و�أكدت در��س���ة حممد �أبو ر��س���ني )2012(�أن م�س���توى جودة �حلياة فى كل من 
�بعاد جودة �حلياة و�لدرجة �لكلية قبل تطبيق �لربنامج فى م�ستوى �ملتو�سط ماعد� 

بعد �لتعليم فكان فوق �ملتو�سط.
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 كم���ا �أ�س���ارت در��س���ة �س���قري وعما�س���ة و�لقر�س���ي )2012( �إىل وج���ود تاأثري د�ل 
للم�س���توى �لدر��س���ي على جودة حياة �لطالب، كما �أكدت در��س���ة نعي�س���ة )2012( �إىل 

وجود م�ستوى متدين من جودة �حلياة �جلامعية.

 و�أ�س���فرت نتائ���ج در��س���ة عف���ر�ء )2013( بوج���ود عالق���ة �س���لبية ب���ني �لتلك���وؤ 
�لأكادمي���ي وج���ودة �حلي���اة ل���دى طلب���ة �جلامع���ة �أي كلم���ا �رتفع���ت درج���ات �لتلك���وؤ 
�لأكادميي �نخف�س���ت جودة �حلياة. وعلى �لرغم من �هتمام �لبيئة �لأجنبية ببحوث 
جودة �حلياة،�إل �أنه ماز�لت بحوث جودة �حلياة قليلة يف �لبيئة �لعربية، ول تتنا�سب 
م���ع ث���ر�ء مو�س���وع جودة �حلياة ؛ ولهذ� يعد حت�س���ني ج���ودة �حلي���اة �لأكادميية لدى 

�لطالب �ملوهوبني مطلب �أ�سا�سي من متطلبات �لع�سر.

 وتاأتى هذ� �لبحث ��س���تكماًل لالهتمام بهذ� �ملو�س���وع �لذي له تاأثري و��سح يف 
حي���اة �لطلب���ة �ملوهوبني و�إقبالهم على �لتعل���م؛ �إل �أن هذ� �لبحث تتميز يف حماولتها 
ت�س���ميم مقيا�س جل���ودة �حلياة �لأكادميي���ة و�لتعرف على مكوناتها، وحت�س���ني جودة 
�حلي���اة �لأكادميية لدى �لطالبات �ملوهوبات ونظًر� لعدم توفر مقيا�س جلودة �حلياة 
�لأكادميي���ة يف �لبيئ���ة �ل�س���عودية -عل���ى ح���د عل���م �لباحث���ة - فقد جاءت ه���ذ� �لبحث 

لت�سهم يف �سد هذ� �لنق�س. وتبلورت م�سكلة �لبحث فى �ل�سئلة �لآتية:
(11 ما و�قع م�ستوى جودة �حلياة �لكادميية لدى �لطالب �ملوهوبني قبل تطبيق 1

�لربنامج؟
(21 هل يوجد فرق د�ل �ح�س���ائيا بني متو�سطي درجات �لتطبيق �لقبلي ودرجات 1

�لتطبي���ق �لبع���دى يف �بع���اد مقيا����س ج���ودة �حلي���اة �لكادميي���ة ل���دى �لطلبة 
�ملوهوبني؟. 

(31 هل يوجد فرق د�ل �ح�سائيا بني متو�سطي درجات �لتطبيق �لقبلي و�لتطبيق 1
�لبع���دى ل�س���الح �لتطبي���ق �لبع���دى يف �لدرج���ة �لكلي���ة ملقيا�س ج���ودة �حلياة 

�لكادميية؟.
(41 ه���ل يوج���د ف���رق د�ل �ح�س���ائيا ب���ني متو�س���طي درج���ات �لتطبيق���ني �لبعدى 1

و�لتتبع���ى يف �لدرج���ة �لكلي���ة ملقيا����س جودة �حلي���اة �لكادميية ل���دى �لطلبة 
�ملوهوبني؟.
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اأهداف البحث:
يهدف �لبحث �لتايل �إىل ما يلي:

(11 ح�س���اب �ملوؤ�س���ر�ت �ل�س���يكومرتية للمقيا�س من خالل تطبيقه على عينة من 1
�لطالبات �ملوهوبات.

(21 حت�سني جودة �حلياة �لأكادميية لدى �لطالبات �ملوهوبات.1

اأهمية البحث: 
 تربز �أهمية �لبحث يف جانبني: 

الأهمية النظرية:
(11 ياأتي �لبحث �حلايل م�سايرًة لالهتمام �ملتز�يد على �مل�ستويني �لدويل و�ملحلي 1

باجلو�نب �لأكادميية للطالبات �ملوهوبات.
(21 ت�س���يف ه���ذ� �لبح���ث عموًم���ا �إىل �لأط���ر �لنظري���ة يف جم���ال ج���ودة �حلي���اة 1

م���ن حيث در��س���تها جل���ودة �حلي���اة �لأكادميي���ة و�أبعادها: )�ملعرف���ة، �لرب�عة، 
�ل�سخ�سية، �حلكمة(.

(31 تلع���ب �أبعاد جودة �حلي���اة �لأكادميية دوًر� كبرًي� يف حتديد م�س���تقبل �لطالب 1
�لأكادميي و�ملهني.

(41 تقدمي تف�سري للمناخ �لنف�سي جلودة �حلياة �لأكادميية.1

الأهمية التطبيقية:
(11 �إع���د�د وت�س���ميم برنام���ج تدريبي متع���دد �لفنيات و�ل�س���رت�تيجيات �ملعرفية 1

و�لإر�س���ادية فى عدة �جتاهات من �جل حت�سني جودة �حلياة �لكادميية لدى 
�لطلبة �ملوهوبني.

(21 �لعم���ل على خل���ق مناخ جامعي ي�س���اعد على حتقيق جودة �حلي���اة �لأكادميية 1
للطالب 

(31 توفري �أد�ة عربية لقيا�س جودة �حلياة �لأكادميية للطالبات �ملوهوبات.1
(41 �إن �لك�س���ف ع���ن �جلو�ن���ب �لأكادميية للطالب���ات �ملوهوبات يفي���د يف تخطيط 1

�ملناهج وطرق �لتدري�س و�لأن�سطة �ملتنوعة و�ملنا�سبة لهم حتى ت�سل �إىل حد 
�ل�س���تفادة �لنف�س���ية و�لعقلي���ة و�ملهارية و�لجتماعية كما ميك���ن �أن تزيد من 

كفاءة �لتعليم �جلامعي وفعاليته.
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((1 و�أخ���رًي� تاأملت �لباحث���ة �أن تتعدى نتائج هذ� �لبحث ميد�ن �لتعليم �إىل بقية 1
ميادي���ن �حلياة، حيث �أن �حلي���اة باأكملها تعتمد على قدرة �لفرد على �لعطاء 

من خالل �إجنازه و�أد�ءه �لأف�سل.

حمددات البحث:
املحددات املو�سوعية: يقت�سر �لبحث على �إعد�د وت�سميم برنامج مقرتح،وتطبيقه 
عل���ى �لطالب���ات �ملوهوب���ات م���ن �أج���ل �لك�س���ف ع���ن فعاليت���ه يف حت�س���ني ج���ودة �حلياة 
ب���ني متو�س���طات درج���ات �لتطبي���ق �لقبل���ي  �لأكادميية،وذل���ك م���ن خ���الل �لف���روق 

و�لتطبيق �لبعدى.
املح�ددات الب�س�رية: يقت�س���ر �لبح���ث عل���ى عين���ة م���ن �لطالب���ات �ملوهوب���ات مبدين���ة 

�لريا�س.
املحددات املكانية: يقت�سر �لبحث على مد�ر�س �لريا�س.

م�سطلحات البحث:
ج�ودة احلي�اة الأكادميي�ة: »معرف���ة �لطالب���ة �ملوهوبة باخل���رب�ت و�مله���ار�ت وتفاعل 
قدر�ته���ا و��س���تعد�د�تها لإنت���اج �س���يء مفي���د ي�س���اهم يف تطوي���ر حياته���ا �لتعليمي���ة 

و�متالكها ل�سفات و�أمناط �سلوكية متكنها مع �لتكيف مع بيئتها �لتعليمية«.

الطالب�ات املوهوب�ات: »ه���م ذوى �لأد�ء �لعايل مقارنة مع �ملجموع���ة �لعمرية �لتي 
ينتم���ون �إليه���ا يف قدرة، �أو �أكرث م���ن جمموع �لقدر�ت �لآتية: �لق���درة �لعقلية �لعامة 

�لإبد�عية، �لفنية،�لقيادية، �لأكادميية �خلا�سة«.

�ملتكامل���ة  �ملتتالي���ة  �ملخطط���ة  �لأن�س���طة  م���ن  ه���و جمموع���ة  التدريب�ي:  الربنام�ج 
�ملرت�بط���ة �لت���ى تقدم خ���الل فرتة زمنية وتعمل على حتقيق �له���دف �لعام للربنامج                           

)عبد �لنبى،2001(.

تعرف���ه �لباحثة �إجر�ئيا باأنه جمموعة �لأ�س���اليب و�ملهار�ت �لتدريبية �ملنظمة 
�لتي تهدف �إىل حت�سني جودة �حلياة �لأكادميية للطالبات �ملوهوبات وذلك فى فرتة 

زمنية حمددة من خالل م�سمون �لربنامج.
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االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة:
 تع���د جودة �حلياة مفهوم �س���امل ي�س���م كل جو�نب �حلياة كم���ا يدركها �لفرد، 
حي���ث ي�س���ري كيومين����س و�آخ���رون (Cummins, et al.,1994) �أن مفه���وم ج���ودة 

�حلياة يتغري بتغري �لزمن و�حلالة �لنف�سية و�ملرحلة �لعمرية لالإن�سان.

 وتوؤك���د هن���اء �جلوه���ري )1994( تباي���ن �خللفيات �لجتماعي���ة لالأفر�د ذوى 
�أ�س���اليب �حلي���اة �ملختلف���ة؛ وبالت���ايل �خت���الف نظرتهم لنوعي���ة حياتهم: كال�س���باب، 
و�لن�س���اء، و�لرج���ال، وكبار �ل�س���ن( ف���كل فئة من ه���ذه �لفئات تركز عل���ى جو�نب دون 
�لأخ���رى كمح���دد�ت لنوعي���ة حياته���م، كذلك تباين �خللفي���ات �لثقافي���ة و�لتعليمية، 

فقد تعنى نوعية �حلياة عند �لبع�س �حلرية يف �تخاذ �لقر�ر�ت.

 (Titman, Smith, ول�س���مولية مفهوم جودة �حلياة �أ�س���ار تيتمان و�آخ���رون 
(Graham, 1997 &  �إىل �سعوبة �سياغة تعريف حمدد له.

 وج���اء �لع���ارف ب���اهلل )1999( و�أك���د �أن مفه���وم �جل���ودة مفه���وم �س���امل ي�س���م 
كل جو�ن���ب �حلي���اة كم���ا يدركها �لأفر�د لي�س���مل �لإ�س���باع �مل���ادي للحاجات �لأ�سا�س���ية 
و�لإ�سباع �ملعنوي �لذي يحقق �لتو�فق �لنف�سي. بالإ�سافة لعدم وجود نظرية حمددة 

. (Litwinlms,1999) جلودة �حلياة ينطلق منها �لتعريف

 كم���ا �أك���د �لأ�س���ول )2005( �أن �أ�س���باب �س���عوبة �س���ياغة تعريف حم���دد جلودة 
�حلياة يرجع �إىل حد�ثة �ملفهوم، و��ستخد�مه يف �لتعبري عن �إدر�ك �لأ�سخا�س مل�ستوى 
�خلدمات �ملادية و�لجتماعية �لتي تقدم لهم ومدى �إ�سباعها حلاجاتهم، و��ستخد�مه 
من جمالت �حلياة، و�أن مفهوم جودة �حلياة يتغري بتغري �لزمن ويتغري حالة �لفرد 
�لنف�سية و�ملرحلة �لعمرية �لتي مير بها،كما �أن مفهوم جودة �حلياة ي�ستخدم يف كثري 
م���ن �ملو�ق���ف �ملختلفة وفروع �لعلم �ملتعددة، فيمكن �أن ي�س���ري �إىل �ل�س���حة �لعامة، �أو 
�ل�سعادة، �أو �ل�سحة �لنف�سية،�أو �إىل تقدير �لذ�ت، �أو �لر�سا عن �حلياة، �أو �لتعليم، �أو 
�إد�رة �لوق���ت، كم���ا �أن مفهوم جودة �حلياة حتدده بع�س �ملتغري�ت �لثقافية، و�ختالف 
توجهات �لباحثني عند �ختيار �ملوؤ�سر�ت �لتي يعتمدون عليها فى قيا�س جودة �حلياة، 

وبالتايل ل يوجد تعريف منوذجي متفق عليه يف جميع �لثقافات.
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 وبالنهاية مفهوم جودة �حلياة مفهوم يت�س���ع لي�س���مل �لإ�سباع �ملادي للحاجات 
�لأ�سا�س���ية، و�لإ�س���باع �ملعنوي �لذي يحقق �لتو�فق �لنف�سي للفرد عرب حتقيقه لذ�ته، 
وعل���ى ذل���ك ف���اإن ج���ودة �حلياة لها ظ���روف مو�س���وعية ومكون���ات ذ�تي���ة ؛ ولهذ� يعد 
م�س���طلح ج���ودة �حلياة Quality of life من �ملفاهي���م �حلديثة �لتي لقت �هتماًما 

كبرًي� يف �لعلوم �لطبيعية و�لإن�سانية )�لعاديل، 2006(.

 ويعد م�سطلح جودة �حلياة من �مل�سطلحات �حلديثة فى جمال علم �لنف�س، 
و�لذى ميثل بوؤرة �هتمام لعلم �لنف�س �ليجابي )حممد �أبو �لعال،2009(.

ولهذ� يتناوله �لكثري من �لباحثني باأ�س���كال خمتلفة، فعرفها كارين و�آخرون 
(Karen Lambour, & Greenspan, 1990) باأنها �أ�سلوب حياة يحقق �لأهد�ف 

و�لحتياجات لدى �لطالب.

 بينما تعنى بالن�س���بة لالآخرين �أن ي�س���منو� �تخاذ �لآخرين للقر�ر�ت �ل�سعبة 
�ملتعلقة بهم )خليفة،2004(.

 �أم���ا ع���زب )2004( فيع���رف ج���ودة �حلياة على �أنها مفهوم يت�س���من ت�س���ور�ت 
لذ�ت���ه، وكفاءت���ه  ع���ن قدر�ت���ه وتقدي���ره  �لف���رد  ت�س���ور�ت  وجو�ن���ب متع���ددة منه���ا 
كمعلم،و�جلان���ب �لتعليم���ي وه���و �ملرتب���ط بالر�س���ا ع���ن �لتخ�س����س وما يف�س���ي �إليه 
م���ن مهن���ة و�جلان���ب �مل�س���تقبلي وه���و �ملرتب���ط بالتوقع���ات �مل�س���تقبلية �لت���ي يرجوها 
�لف���رد و�جلان���ب �لعقائدي وهو ما يرتبط بالنو�حي �لروحانية و�ملمار�س���ات �لدينية، 
و�جلان���ب �ل�س���حي وهو ما يرتب���ط باحلالة �ل�س���حية �لعامة للفرد. وه���ذه �جلو�نب 
تت�س���من تقييًما ذ�تًيا له �س���لة بالفرد وتقييًما مو�سوعًيا له موؤ�سر�ت ومظاهر بحياة 

�لفرد.

 و�تف���ق عب���د �ملعاط���ي )2005( م���ع �ل�س���ول )2005( يف تعريفه جل���ودة �حلياة 
باأنه���ا �لو�س���ول ملرحلة �لرقي يف م�س���توى �خلدم���ات �ملادية و�لجتماعي���ة و�لتعليمية 

�لتي تقدم لأفر�د �ملجتمع.

 كم���ا ي�س���ري عبد �ملعاطي )2005( باأنها �أرقى م�س���توى �خلدم���ات �لجتماعية، 
و�ملادية �لتى تقدم لالأفر�د.
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 وي�س���ري �لأن�س���اري )2006( �أن ج���ودة �حلي���اة يرتب���ط بالرف���اه، و�لتنظي���م، 
و�لتطور، و�لتقدم، و مبدى �ل�سعور بالر�سا �لرتياح عند �إ�سباع �حلاجات و�لدو�فع.

 بينما يرى من�س���ي وكاظم )2006( �أن �ل�س���عور بجودة �حلياة يعد �أمًر� ن�س���بًيا 
لرتباطه بعو�مل ذ�تيه، ومو�سوعية بال�سخ�س نف�سه و�سعوره مبدى �لر�سا و�حلالة 

�لجتماعية و�ل�سعادة �لتي ميتلكها.

بالإ�سافة �أنه يرتبط بعو�مل مو�سوعية ميكن قيا�سها مثل �لإمكانات �ملادية، 
و�حلالة �ل�سحية، وم�ستوى �لتعليم. 

 كم���ا ي�س���ري عبد �لفتاح وح�س���ني )2006( باأنها ر�س���ا �لفرد عن حياته باإ�س���باع 
حاجاته، و�إدر�كه للحياة و�ل�سحة �جل�سمية و�سعوره بال�سعادة يف �ملجتمع.

 وي���رى حبي���ب )2006( �أن جودة �حلياة تعنى: “درجة �س���عور �لفرد بالتح�س���ن 
�مل�ستمر جلو�نب �سخ�سيته مع تهيئة �ملناخ �ملز�جي للعمل و�لجناز وتلبية �حتياجاته 
بالقدر �ملتو�زن و�لهتمام بالإبد�ع و�لبتكار مبا ينمى مهارته �لنف�سية و�لجتماعية”.

 كما يعد �ل�س���عور بجودة �حلياة من دلئل �ل�س���حة �لنف�سية �ليجابية و�لأد�ء 
.(Suldo & Huebner, 2006) لنف�سى �ليجابي�

 ويوؤك���د بيت�س���ري (Picher,2006) �أن �ل�س���عور بال�س���عادة توؤث���ر تاأث���رًي� كبرًي� 
عل���ى حي���اة �لطال���ب ولك���ن ل ميك���ن �إهم���ال دور �حلاج���ات وتكاليف �حلي���اة و�لتاريخ 

ا. �لقت�سادي �أي�سً

 كم���ا يع���رف ح�س���ن و�ملح���رزي، و�إبر�هيم )2007( ج���ودة �حلياة باأنه���ا: »�إدر�ك 
�لفرد �لذ�تي للو�سع �حلايل و�لقدرة على �لقيام باأدو�ره �حلياتية �ملرتبطة باجلو�نب 

�ل�سحية و�لنف�سية و�ملعرفية و�لجتماعية«.

 ويرى عبد �لعزيز )2008( �أن جودة �حلياة: »مفهوم يعرب عن �لتكامل �حلادث 
يف حياة �لإن�سان �ملادي منها و�ملعنوي و�لذي يوؤدى به �إىل �ل�سعادة و�لر�سا يف �حلياة«.
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 وي�سري لوجن�ست (Longest,2008) �إىل جودة �حلياة من خالل قدرة �لفرد 
على ��سباع حاجات �ل�سحة �لنف�سية مثل �حلاجات �لبيولوجية و�لعالقات �لجتماعية 
�لإيجابية، و�ل�س���تقر�ر �لأ�س���رى و�لر�سا عن �لعمل و�ل�س���تقر�ر �لقت�سادي و�لقدرة 

على مقاومة �ل�سغوط �لجتماعية و�لقت�سادية.

 وتبن���ت �س���قري )2010( تعريًف���ا �إجر�ئًي���ا جل���ودة �حلي���اة م���وؤد�ه: “�أن يعي����س 
�لف���رد يف حالة جيدة متمتًعا ب�س���حة بدنية وعقلي���ة و�نفعالية على درجة من �لقبول 
و�لر�س���ا. و�أن يكون قوي �لإر�دة �س���امًد� �أمام �ل�س���غوط �لتى تو�جهه، ذو كفاءة ذ�تية 
و�جتماعية مرتفعة، ر��سًيا عن حياته �لأ�سرية و�ملهنية و�ملجتمعية، حمقًقا حلاجاته 

وطموحاته و�ثًقا من نف�سه مما يجعله يعي�س �سعور �ل�سعادة”.

 ومن خالل �لعر�س �ل�سابق ترى �لباحثة �أن جودة �حلياة مفهوم متعدد �لأبعاد 
وي�س���مل �أكرب قدر من جو�نب �حلياة �ملادية و�ملعنوية، و�أن هناك عو�مل كثرية حتدد 
مقومات جودة �حلياة مثل �ل�س���حة �جل�س���مية و�ل�س���حة �لعقلية و�ل�س���حة �لنف�س���ية 
و�لقدرة على �لتفكري و�تخاذ �لقر�ر�ت و�لتعليم و�لدر��سة و�لأحو�ل �ملعي�سية و�لر�سا 
ع���ن �حلي���اة وحتقيق �حلاج���ات و�لطموحات و�لتفاوؤل بامل�س���تقبل و�ملعتق���د�ت و�لقيم 
�لثقافي���ة و�لأو�س���اع �ملالية و�لقت�س���ادية و�لتي عليها يحدد �لفرد �س���عوره بال�س���عادة 

و�إد�رة �لوقت بال�سكل �ملنا�سب.

 فالطال���ب �ملوه���وب علي���ة �أن يتحل���ى به���ذه �ل�س���فات لرف���ع م�س���توى جودت���ه 
�لتعليمي���ة باأقل جهد وتكلفة حمققا �لأه���د�ف �لرتبوية �لتعليمية، و�أهد�ف �ملجتمع 
و�سد حاجة �سوق �لعمل من �لكو�در �ملوؤهلة علمًيا، وحتقيًقا للهدف �لأ�سا�سي للجودة، 
�أل وهو ر�سا �مل�ستفيد و�ملتمثل بالطلبة و�ملعلمني و�أولياء �لأمور و�ملجتمع �ملحلي و�سوق 
�لعمل، كما توؤدي �إىل �لتح�سني �مل�ستمر يف عنا�سر �لعملية �لتعليمية )�لبكرى، 2002(.

 وتتعر����س �لطالب���ات �ملوهوب���ات �إىل جمموع���ة م���ن �ل�س���عوبات و�ل�س���غوط 
�لت���ي تتطلب جهد� فاع���اًل يف مو�جهتها و�لتغل���ب عليها،فاملوهوبات �لالتي يتمتعون 
مب�س���توى منا�س���ب م���ن مه���ار�ت �ل�سخ�س���ية �ليجابي���ة ومه���ار�ت �لرب�ع���ة ومه���ار�ت 
�حلكمة ومهار�ت �ملعرفة هم �لأقدر على مو�جهة �ل�س���عوبات وي�س���بحون �أكرث قدرة 

على حتقيق �جلودة �لأكادميية.
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 ويعترب حت�سني جودة �حلياة �لكادميية من �أولويات �لأنظمة �لرتبوية،وذلك 
م���ن �أجل مو�جه���ة �لتحديات �لتي �أوجدته���ا ثورة �لتكنولوجيا وتع���دد �لثقافات.هذ� 
من �أهم �لق�س���ايا �لو�جب مر�عاتها عند تدريب �لطلبة �ملوهوبني على جودة �حلياة 
�لأكادميية على ممار�سة �ملعرفة،وجمع �ملعلومات و��ستخد�مها حلل �مل�سكالت و�تخاذ 

�لقرر�ت فى جمالت �حلياة بطر�ئق فعالة.

 وي�س���ري حم���رم )1994( �أن ج���ودة �حلي���اة �لأكادميي���ة ت�س���هم ب�س���كل كب���ري يف 
حتقيق جودة حياة �لفرد. 

وتعت���رب جودة �حلياة �لأكادميية مكوًنا �أ�سا�س���ًيا يف �س���عى �لطالب نحو حتقيق 
ذ�ته من خالل ما ينجزه، وما يحققه من �أهد�ف )ح�سن،1999(.

 و�أ�س���فرت نتائ���ج در��س���ة �س���الح )1990( �لت���ي طبقه���ا على عينة م���ن �لطالب 
�جلامعي���ني بل���غ حجمها 247 طالبا وطالب���ة بهدف �لتعرف عل���ى �لعو�مل �لتي توؤثر 
عل���ى ج���ودة �حلياة للطال���ب �جلامعي، حيث دلت �لنتائ���ج �إىل �أن جودة �حلياة ترتبط 
مب�س���توى �ملعي�س���ة مث���ل �لدخ���ل و�ل�س���تهالك و�خلدم���ات �لجتماعي���ة �ملتاح���ة، كم���ا 
ترتبط بنمط �حلياة �لتي يعي�س���ها �لفرد وتتاأثر جودة �حلياة يف �أي جمتمع بالعديد 
من �ملوؤ�س���ر�ت �ملو�س���وعية مثل �لتعليم و�لتعلم و�خلدمات �ل�س���حية،كما تتاأثر جودة 
�حلي���اة بالعدي���د م���ن �ملوؤ�س���ر�ت �لذ�تية مثل �ل�س���عادة و�لر�س���ا عن �ل���ذ�ت و�لآخرين 
و�لعالق���ات �لجتماعي���ة �لإيجابي���ة و�لوع���ي مب�س���اعر �لآخري���ن و�س���بط �لنفعالت 
و�ل�س���بط �لد�خلي لل�سلوك و�مل�سئولية �ل�سخ�س���ية و�مل�سئولية �لجتماعية و�مل�ساركة 
يف �لأعم���ال �لتعاوني���ة و�لولء و�لنتماء و�لتو�فق �ل�سخ�س���ي و�لجتماعي و�ل�س���حي 

و�لأ�سري و�ملهني و�لتفاوؤل. 

 وي���رى �لع���ارف )1999( �أن ج���ودة �حلي���اة �لأكادميي���ة تتك���ون م���ن جمموع���ة 
متغ���ري�ت توؤث���ر يف �إ�س���باع حاج���ات �لطال���ب و ميك���ن قيا����س هذ� �لإ�س���باع مبوؤ�س���ر�ت 

مو�سوعية وموؤ�سر�ت ذ�تية تقي�س مقد�ر �لإ�سباع �لذي حتقق.

ج���ودة �حلي���اة  �أن   (Beasley,et al.., 2003) و�آخ���رون  بي�س���لي  ويو�س���ح   
�لأكادميية متكن �لطالب من �إعادة �إد�رته حلياته ب�سكل �سحيح.
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 و�أكد مادي (Maddi, 2004) �أن جودة �حلياة �لأكادميية ت�ساعد على �لتنبوؤ 
ب���الأد�ء �لقيادي، كما �س���اعدت �ملتعلمني على حل �مل�س���كالت، و�تخ���اذ �لقر�ر، و�لتوجه 

نحو �مل�ستقبل.

 �أو�سحت �لعديد من �لدر��سات �أن �حلياة �جليدة و�ل�سعادة ينعك�سان على دور 
�لإن�سان يف حياته، و�أن معدلت �ل�سعور بال�سعادة لدى �لر��سدين يف �أوروبا هي �لأعلى 
عل���ى م�س���توى �لع���امل، وذل���ك لتعامله���م �ملو�س���وعي مع ج���ودة �حلياة �لتي ي�س���تطيع 
.(Hajiran,2006) لتعاي�س معها �سكان �أوروبا وبخا�سة يف �ملنزل و�جلامعة و�ملهنة�

 ويوؤك���د �جللبي )2007( �أن جودة �حلياة �لأكادميية تعمل على �إ�س���باع حاجات 
�لطلب���ة و ترف���ع من م�س���توى خمرج���ات �ملوؤ�س�س���ة �لتعليمي���ة لتتو�ءم م���ع �حتياجات 
�لدولة وطموحاتها ومع متطلبات �س���وق �لعمل ولتكون قادرة على مو�جهة �ملناف�س���ة 
�لإقليمية و�لعاملية وللو�سول بخدماتها �لتعليمية و�لبحثية و�ملجتمعية لأعلى جودة 

ممكنه باأف�سل �لو�سائل و�أقل �لتكاليف.

 وق���د �أج���رى لو��س���اكي (Lwasaki,2007) جمموع���ة م���ن �لدر��س���ات عل���ى 
عينات من ثقافات خمتلفة فى �آ�س���يا و�ل�س���رق �لأو�س���ط، و�أقرتح بع�س �لعو�مل �لتي 
ق���د ت���وؤدي �إىل حت�س���ني جودة �حلي���اة �لأكادميي���ة ومنها �لتعلي���م و�لتنمية �لب�س���رية، 
و�لتو��س���ل �لجتماع���ي و�لثق���ايف و�لبح���ث ع���ن معن���ى �حلي���اة، و�مل�س���اعر �لإيجابي���ة 

�ملرتبطة بالتفاوؤل و�ل�سعادة.

مطل���وب  متغ���ري  �لأكادميي���ة  �حلي���اة  ج���ودة  �أن  �إىل  ي�س���ري  �ل���ذي  �لأم���ر   
حياته���م  يف  �ل�س���املة  �جل���ودة  حتقي���ق  �أج���ل  م���ن  وغريه���م  �لط���الب  حي���اة  ف���ى 

.(Karimi&Venkatesan,2009)

 وي���رى ر�ج (Raj, 2009) �أن ج���ودة �أد�ء �لط���الب تع���د متغ���رًي� مهًما يف حياة 
���ا يف مو�قف �لتعلم، كم���ا �عتربت موجه���ة لجتاهات �ملتعلم  �ملتعلم���ني و�أبائه���م و�أي�سً

وهذ� بدوره يوؤثر على �لأد�ء.

 وي�سري �أهاجنر (Ahangr, 2010) �إىل �أن جودة �حلياة �لأكادميية للطالب 
ه���ي ح�س���ن توظيف �إمكانات���ه �لعقلية و�لإبد�عي���ة، و�إثر�ء وجد�ن���ه لتحقيق �لأهد�ف 
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�ملن�س���ودة، و�أن تو�ف���ر �ل�سخ�س���ية �لإن�س���انية �لقادرة على �لتفكري �حل���ر و�لنقد �لبناء 
و�لقدرة على �لتغيري و�لإبد�ع مع �ل�سعور بامل�سئولية تعد من ركائز �لنمو �لجتماعي 

و�لتعليمي و�لقت�سادي وحتقيق �لتنمية �ل�ساملة.

�أ�س���ارت در��س���ة �لف���ر� و�لنو�حج���ة )2012( �أنه يوجد عالقة ب���ني جودة �حلياة 
و�لتح�س���يل �لأكادميي.  كما �أكدت در��س���ة جمال )2014( �أن �لطلبة �ملوهوبني �لذين 
يعي�سون يف �أجو�ء حمرومة من �لتبادل �لنفعايل يتاأثر م�ستوى ذكائهم مما يجعلهم 
عر�س���ة للم�سكالت �لنفعالية و�لجتماعية و�ل�س���حية و�لأكادميية ويوؤثر �سلبا على 

جودة حياتهم.

 ولحظ���ت �لباح���ث �أن معظ���م �لدر��س���ات �لعلمي���ة �لت���ي تناولت ج���ودة �حلياة 
�لأكادميية ركزت على ر�س���ا �لفرد عن حياته، فاإذ� �عتربنا �أن �لر�س���ا عن �حلياة �سمة 
�سخ�س���ية ثابتة فاإن ذلك يعنى �أن �ل�س���خ�س �لذى يت�س���م بهذه �ل�س���مة �سيبقى ر��سًيا 
ب�س���رف �لنظر عن �لتغري�ت �لتي تطر�أ على م�س���توى دخله، �أو عالقاته �لجتماعية، 
�أو حالته �ل�س���حية، �أو م�س���تو�ه �لأكادميي.�أما �إذ� كان �لر�سا عن �حلياة حالة متغرية 
بتغ���ري �لظ���روف �خلارجي���ة ف���اإن هذ� قد يعن���ي �أن �لأف���ر�د �ملختلفني ميك���ن �أن تكون 
��ستجابة �لر�سا عن �حلياة لديهم مت�سابهة �إز�ء �ملوؤثر�ت �ملت�سابهة ب�سرف �لنظر عن 

�ختالف خ�سائ�سهم �ل�سخ�سية.

 ومبر�جعة �لدر��سات �ل�سابقة �أفرت�ست �لباحثه �أن هناك �أربع خطو�ت لزيادة 
وتعزي���ز ج���ودة �حلياة �لأكادميي���ة للطالبات �ملوهوب���ات وهذه �خلطو�ت ه���ي �ملعرفة، 

�لرب�عة، �ل�سخ�سية، �حلكمة.

اأبعاد جودة احلياة الأكادميية:
1-املعرفة 

 هن���اك تط���ور تقنى وتكنولوج���ي يف جمال �ملعرفة و�لتفك���ري و�ملعلومات وهذ� 
�لتط���ور ميث���ل حتدًي���ا قوًي���ا للمجتمعات،وله���ذ� فنو�ج���ه ه���ذه �لتحدي���ات من خالل 

تدريب �ملوهوبات على �إعمال �لعقل و�لتفكري. 

 فالعديد من �لجتاهات �لنظرية �لتي حاولت در��سة تطور �ملعرفة وتف�سريها، 
متثال يف �لجتاهات �ل�س���لوكية، و�ملعرفية، و�لبنائية حيث ركز �لجتاه �ل�س���لوكي على 
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دور �لتعزيز �خلارجي، و��س���تخد�م �لنمذجة،و�لتعليمات �للفظية �ملبا�س���رة يف ت�سميم 
�لرب�م���ج �لتعليمي���ة لتطوي���ر ��س���رت�تيجيات �لتعل���م. يف ح���ني رك���ز �لجت���اه �ملع���ريف 
�لجتماعي على �ل�سورة �لتي ير�سمها �لأفر�د لأنف�سهم بو�سفهم متعلمني، و�لطريقة 
�لتي يف�سرون بها جناحهم، �أو ف�سلهم يف �لتعلم، و�لعالقة بني �أمناط �إ�سهامهم �لفعلي 
وب���ني �أد�ء �لتعل���م �لالزم. كما ركز �جتاه معاجل���ة �ملعلومات على �لطريقة �لتي تنظم 
به���ا عملي���ات �لتخطي���ط و�ختيار �لإ�س���رت�تيجية �ملنا�س���بة، ومر�قبة كيفية ��س���تخد�م 
تلك �لإ�سرت�تيجية، يرى �لجتاه �لبنائي Constructivism Approach �مل�ستند 
�إىل �أعمال بياجيه �أن �ل�س���ر�ع �ملعريف هو �أحد �لآليات �لأ�سا�س���ية �مل�س���وؤولة عن تطور 
�لتعلم.وف�سر منحنى فيجوت�سكى Vygotskian Approach تطور �جلانب �ملعريف 
باأنه نتيجة للتفاعالت �لجتماعية مع �لأقر�ن و�لر��سدين �لأكرث خربة، ويركز على 
 (Whitebread, Anderson, Coltman, أهمي���ة �لد�فعية ف���ى تل���ك �لتفاع���الت�
 page, Pino Pasternak, & Mehta, 2005. Whitebread, Almeqdad,

.Bryce, Demetriou, Grau, & Sangster, 2010)

كم���ا �أ�س���ارت نتائ���ج �لبحوث �إىل �س���رورة تق���دمي خ���رب�ت تعليمية،ت�س���عى �إىل 
حت�سني نو�جت �لتعلم لدى �لطالب وخا�سة �ملوهوبني منهم لتنمية مو�هبهم �ملتعددة 

(Berger,1991)

�ملعرفي���ة  �جلو�ن���ب  تط���ور  �أن   (Simonton,2003) �س���يمونتون  وي�س���ري 
�لوجد�ني���ة ل���دى �لطالب �ملوهوبني يتطلب �لندماج فى �لتدريب و�ملمار�س���ة �ملكثفة 

فى �أن�سطة موجهة ل�ساعات طويلة يوميا.

كم���ا �أك���دت رين���زويل (Renzulli,2003) �إىل �س���رورة توفر من���اذج تعليمية 
ت�سعى لتح�سني نو�جت �لتعلم للموهوبني،وتنمية مو�هبهم يف جميع �ملجالت.

وله���ذ� ف���ان �لطالب �ملوهوبني يف حاجة �إىل �أن�س���طة تربوية لرعاية مو�هبهم 
.(Tayler,2004) وثقل �ملعرفة لديهم

ويو�س���ح كيل���ري (Keller,2008) �أن���ه يجب �أن ي�س���عرون �لط���الب �أن �ملعارف 
و�خلرب�ت و�ملهار�ت �لتي يتعلمونها نافعة ومفيدة وذلك من خالل تزويدهم بفر�س 

ل�ستخد�م �ملعرفة �جلديدة يف مو�قف حقيقية.
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و�أج���رى موزهق���ان (Mozhgan,2008) در��س���ة هدفت �ملقارن���ة بني �لطلبة 
�ملوهوب���ني و�لطلب���ة �لعاديني فى �لتعلم �ملنظم ذ�تًيا، تكونت عينة �لدر��س���ة من )84( 
طالب���ا م���ن �لطلب���ة �لعادي���ني، و )82( طالًبا من �لطلب���ة �ملوهوبني. �أظه���رت �لنتائج 
وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائيا ب���ني �لطلب���ة �ملوهوب���ني و�لطلب���ة �لعاديني ف���ى مكوين 
��سرت�تيجيات �لتعلم و�ملعتقد�ت �ملعرفية من �لتعلم �ملنظم ل�سالح �لطلبة �ملوهوبني.

 و�أجرى ت�سينج و�إ�سني�س (Cheng&Icnes,2009) در��سة على �أثر �متالك 
�لطال���ب للمه���ار�ت و�ملعارف فى �لتنبوؤ ب���الأد�ء �لأكادميي، تكونت عينة �لدر��س���ة من 
)377( طالبا وطالبة يف م�ستوى �لبكالوريو�س من �أحدى �جلامعات يف ولية �أريزونا، 
و�أ�سفرت �لنتائج �إىل �متالك �ملعارف و�ملهار�ت تنبيء باملعدل �لرت�كمي للطلبة ب�سكل 
د�ل �إح�س���ائًيا، و�أ�سارت �لنتائج �إىل �أنه كلما �أمتلك �لطالب م�ستوى �أعلى من �ملعارف 

و�ملهار�ت كلما ز�د معدله �لأكادميي.

 وي�سري كر�سيو (Curseu,2011) �أن �لطالب �ملرتفعى �ملعرفة يكونو� �أف�سل 
يف ح���ل �مل�س���كالت ولديه���م نزع���ة مرتفعة للتحكم �لذ�ت���ي وبالتبعية لديهم حت�س���يل 
مرتفع، وي�ستثمرون �ملزيد من �مل�سادر �ملعرفية يف معاجلة �ملعلومات،و�أكرث منطقية 
يف منط �تخاذهم لقر�ر�تهم،ومييلون �إىل �ل�س���عي نحو �كت�س���اب �ملعلومات ذ�ت �ل�سلة 

بحل �ملهام و�لتفكري و�لتاأمل فيها.

وتعت���رب �خلر�ئ���ط �لذهني���ة �أح���د �أه���م �ل�س���تخد�مات �لتدري�س���ية �ملرتبط���ة 
باإعم���ال �لعق���ل و�لتفك���ري حيث متث���ل �أ�سا�ًس���ا لنظرية �لتذك���ر و�ل�ستدعاء،وت�س���اعد 
�لطالب���ة �ملوهوب���ة يف �لتنظيم �جلي���د للبناء �ملعريف و�ملهارى و�إ�س���افة معارف جديدة 
لديهن من خالل ��س���تخد�م �لكلمات �لق�س���رية و�خلطوط و�لر�س���ومات �لتو�سيحية 

و�ل�سور و�لألو�ن و�لربط بني �لر�سومات.

كم���ا ت���رى �لباحثة �نه يج���ب تنمية �لعديد م���ن �ملهار�ت �لرئي�س���ية للطالبات 
�ملوهوب���ات مثل �لتخطي���ط للمعرفة وتقوميها، ومهارة �ملالحظة و�ل�س���تماع ومهارة 
�لق���ر�ءة �لت���ي متكنه���ن م���ن وعيه���ا و�إدر�كه���ا وفهمه���ا وتذكره���ا للمعرفة،من خالل 
�إ�سرت�تيجية �خلر�ئط �لذهنية كما ترى �لباحثة من �سرورة تقدمي �لتغذية �لر�جعة 
و�لتعزيز �ملنا�س���ب للطلبة مما ي�س���عرهم بقيمة �لنتائج �لتي تو�س���لو� لها �لأمر �لذي 
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يزيد �سعورهم بالر�سا �لذي له تاأثري كبري يف حتقيق جودة �حلياة �لأكادميية بحيث 
يتنا�سب �لتعزيز مع �جلهد �ملبذول، ودرجة �سعوبة �ملهام �لتعليمية. 

2-الرباعة 
 ت�س���عى دول �لع���امل �ملتقدم �إىل �لهتمام بالعل���م وتطبيقاته و�ىل تطوير نظم 
�لتعلي���م من �أجل م�س���ايرة �لتقدم �لعلم���ي و�لتكنولوجي يف جميع �ملجالت من خالل 
�لهتم���ام بج���ودة �حلي���اة �لأكادميي���ة لالأف���ر�د ب�س���كل ع���ام و�لطلبة �ملوهوبني ب�س���كل 
خا�س،وتعترب �لرب�عة من �لأن�سطة �لعقلية للفرد، حيث �نها ل تقوم بدورها �لفعال 

مبعزل عن بع�سها �لبع�س. 

 ويعت���رب �لأد�ء �لأكادمي���ي للطلب���ة د�خ���ل قاع���ات �لتدري����س موؤ�س���ًر� للعدي���د 
م���ن �ملتغ���ري�ت �لت���ي يتعلق بع�س���ها بالظ���روف �لبيئية، ويتعلق بع�س���ها باخل�س���ائ�س 
�ل�سخ�س���ية و�لعقلي���ة و�ملعرفي���ة للمتعل���م وعو�مل �أخ���رى مثل ��س���رت�تيجيات �لتعلم 
�لتي ي�س���تخدمها �ملتعلم، وكذلك كفاءة �ملتعلم، و�لتنظيم �لذ�تي للمعرفة و�ل�س���لوك 

.(Corno&Rohrkeper,1985) وغريها من �لعو�مل

�لنف�س���ي  �لتكي���ف  ع���دم  يف  �لرئي����س  �ل�س���بب  �ن  �لدر��س���ات  �أك���دت  حي���ث   
حوله���م  م���ن  �لبيئ���ة  تهيئ���ة  ع���دم  �إىل  يرج���ع  للموهوب���ني  و�لجتماع���ي 

.(Silvenman,1993;Ries,1995)

 ي�س���ري ج���رو�ن )2002( �ن مه���ار�ت �لرب�ع���ة لي�س���ت �س���وى �مت���د�د لرت�كمات 
�ملعرفة،ولي����س هن���اك �إبد�ع���ات تاأتى من ف���ر�غ دون مقدمات، �أو خرب�ت �س���ابقة،حيث 

�أنها تت�سمن مهار�ت �لطالقة و�ملرونة و�لأ�سالة و�لتفا�سيل.

كم���ا �أكدت در��س���ة عب���د�هلل �ل�س���احلى )2013( �أهمية ��س���تخد�م �إ�س���رت�تيجية 
�لع�سف �لذهني يف تنمية �لتفكري �لإبتكارى لطلبة �جلامعة.

 3-ال�سخ�سية
�لجتماع���ي  �لتكي���ف  بعن���و�ن   (Bickley,2001) بيكل���ى  در��س���ة  ج���اءت   
و�لنفعايل لالأطفال �ملوهوبني حيث هدفت �لدر��س���ة �إىل �لك�س���ف عن مهارة �لتكيف 
�لجتماع���ي و�لنفع���ايل و�لتح�س���يل �لدر��س���ي ل���دى �لطف���ال �ملوهوب���ني �ملتميزي���ن 
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بحاج���ات �كادميية فريدة ولديهم منو غري مت���و�زن فى �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، 
و�س���ملت عين���ة �لدر��س���ة عل���ى )12( طف���ال وطفل���ة م���ن �ملوهوب���ني ت���رت�وح �أعمارهم 
م���ن )5-16( عام،و�أ�س���فرت �لنتائ���ج �إىل وجود م�س���اكل ناجتة عن �لنم���و غري �ملتو�زن 
و�لق�س���ور �لجتماعي،و�لد�فعية �لد�خلية �لقوية، و�لقابلية �لعاطفية، و�حل�سا�س���ية 
�لز�ئدة، و�إدر�كهم لتوقعات �لآخرين لدى �لطلبة �ملوهوبني، حيث �أكدت �لدر��سة �إىل 
حاجة تلك �لأطفال ملجموعة من �لرب�مج تهتم مبو�س���وعات تنح�س���ر فى �لتو��س���ل 
مع �لأقر�ن، �لن�س���اط �لجتماعي �لأ�س���رى،�حلماية و�لإر�س���اد،�تخاذ �لقر�ر، �لتعاون 

بني �لآباء و�لعاملني باملدر�سة، �لدعم من �لآخرين،�يجاد طرق بديلة فى �لتعليم.

 وركز �س���ورد (Sword,2001) على �خل�س���ائ�س �لنفعالية للموهوبني حيث 
�أ�س���ار �إىل �ن �لطلب���ة �ملوهوب���ني يتمي���زون مب�س���توى �أد�ء مرتف���ع يف �لنفع���الت وهذ� 

يوؤثر بال�سلب على عالقتهم باأقر�نهم.

�ل�سخ�س���ية  يف  �لك���ربى  �خلم�س���ة  �لعو�م���ل  �إن  �س���ابقة  �لدر��س���ات  و�أك���دت   
وعالقته���ا ف���ى �لدعم �ملقدم ل���دى عينة من �ملر�هق���ني �ملبدعني يف �لولي���ات �ملتحدة 
�لأمريكية،حي���ث تكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن 285 ف���رد� وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل �أن 
�لعو�م���ل �خلم�س���ة �لكربى يف �ل�سخ�س���ية تكون م�س���تقرة عندما يك���ون هناك ثبات يف 
 (Susan,Branje,Van تقدمي �لدعم �ملدرك فان ذلك يوؤثر فى �لعو�مل �ل�سخ�سية

Lieshout,Cornelis;Van Aken & Maecel,2004)

 عل���ى �لنقي����س جاءت در��س���ة ب���ني وب���ال (Bain&Ball,2004) �لتي هدفت 
�إىل تو�س���يح �لعالق���ة بني مفه���وم �لذ�ت �لجتماعي���ة للطلبة �ملتفوقني م���ع �أقر�نهم 
�لر�ب���ع  �ل�س���ف  �لعين���ة م���ن طلب���ة  �ملتح���دة �لأمريكي���ة حي���ث تكون���ت  �لولي���ات  يف 
و�خلام�س و�ل�ساد�س،حيث مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني تكونت �ملجموعة �لأوىل من 
�لط���الب �لعاديني،يف ح���ني تكونت �ملجموعة �لثانية من �لطالب �ملوهوبني، و�أ�س���ارت 
نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل وج���ود ف���روق ذ�ت دللة �ح�س���ائية ب���ني �ملجموعت���ني يف جمالت                
)�لتفاع���ل �لجتماع���ي، �جله���د �ملبذول،�لعالق���ة مع �لزم���الء( و�أ�س���فرت �لنتائج �إىل 
�رتفاع معدلت �لتفاعل �لجتماعي ملجموعة �لطلبة �ملتفوقني،كما ��سارت �لنتائج �إىل 
ع���دم وجود فروق ذ�ت دللة �ح�س���ائية يف جمال �لعالق���ة مع �لزمالء يف �ملجموعتني 

حمل �لدر��سة.
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 يعمل هذ� �ملظهر على حفز �لطلبة لبذل جمهود �أكرب من �أجل حتقيق جودة 
�حلياة �لأكادميية، كما يجب �أن تتكون لدى �ملتعلم �لثقة بقدرته على حتقيق �لتعلم، 
ف���اإذ� �س���عر �لطلبة بعدم قدرتهم عل���ى مو�جهة �ملهام �لتعليمية و�مل�س���كالت هذ� يوؤثر 

.(Keller,2008) بال�سلب على �أد�ئهم �لأكادميي

 وترى �لباحثة �أنه يجب �إعطاء �لطلبة تقدير�ت و��سحة حول �جلهد و�لزمن 
�ل���الزم لتحقي���ق �لأد�ء �لأكادمي���ي وتزويده���م بالأه���د�ف و�ل�س���روط �مل�س���بقة للتعلم 
وتهيئة �لظروف �لتي ت�س���اعدهم عل���ى �لتعلم بالإتقان وتقدمي �لتغذية �لر�جعة،كما 
يغ���رز يف نفو�س �لطالب باأن جناحه���م و�متالكهم جلودة �حلياة �لأكادميية ماهي �إل 

نتيجة مبا�سرة حلجم �جلهد �لذي يبذلونه.

 وت�س���ري �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �أن �ملوهوب���ون يتمتع���ون مبجموعة من �ل�س���مات 
�ل�سخ�س���ية �لتى متيزهم عن غريهم �ل �ن �برز تلك �ل�س���مات تنح�س���ر يف �حل�سا�سية 

.(Baska,2009) ملفرطة و�ل�سعور بالعد�لة و�ملثالية و�ل�سعي ور�ء �لكمال�

و�أك���دت ذل���ك در��س���ة ج���وردون (Gordon,1998) �لتي طبق���ت على تالميذ 
�ل�س���ف �ل�س���ابع و�لثام���ن بعين���ة )214( تلمي���ًذ� و�أ�س���فرت نتائجها على وج���ود عالقة 
�رتباط موجبة بني مفهوم �لذ�ت �لأكادميية و�لجناز �لأكادميي لدى �أفر�د �لعينة.

 (Van Danne & Mertens, 2000) كما �أكدت در��سة فان د�ن ومريتين�س
�لت���ي ��س���تهدفت �لتع���رف عل���ى �لعالق���ة ب���ني مفه���وم �ل���ذ�ت �لأكادمي���ي و�لجن���از 
�لكادمي���ي وكان���ت �لعين���ة مكون���ة م���ن )411( م���ن 59 مدر�س���ة ثانوي���ة يف فالندر����س 
و�أ�س���فرت �لنتائج عن وجود عالقة �رتباط �إيجابية ثنائية �لجتاه بني مفهوم �لذ�ت 
�لأكادميي و�لجناز �لأكادميي فقد تبني �أن �لطالب ذوى مفهوم �لذ�ت �ملرتفع كانو� 
م���ن �حلا�س���لني على معدلت �أعلى من �لطالب ذوى مفه���وم �لذ�ت �ملنخف�س كما �أن 

مفهوم �لذ�ت يدعم �لد�فعية لالجناز �لأكادميي.

4- احلكمة 
 عل���ى �لرغ���م م���ن �لهتم���ام �ملتز�ي���د بدر��س���ة �لعو�م���ل �ملوؤث���رة عل���ى �لطلب���ة 
�ملوهوب���ني فتعترب �حلكمة يف �س���د�رة ه���ذه �ملتغري�ت باعتبارها حالة عقلية �س���لوكية 
تت�س���من �لتكامل و�لتو�زن و�لتفاعل بني �جلو�نب �لعقلية و�لوجد�نية و�لد�فعية يف 
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�أد�ء �لفرد (Fung,1996)، وتدر�س �حلكمة على �أنها: �س���مة �سخ�س���ية، �أو �س���كل من 
�أ�س���كال �لتفك���ري، وكذل���ك على �أنها مه���ارة حل �مل�س���كالت حينما تو�جه باأمور �س���عبة 

وغام�سة يف �حلياة.

 ويوؤك���د ف���رج عب���د �لق���ادر )1982( �أن بع�س �ل�س���مات �لنفعالية مث���ل �لتز�ن 
�لنفع���ايل و�نخفا����س م�س���توى �لقل���ق وبع����س �حلاج���ات �لنف�س���ية وبع����س متغري�ت 

�لد�فعية ترتبط �يجابيا بجودة �حلياة �لكادميية.

 و�تفق���ت مع���ه در��س���ة �لط���و�ب ومن�س���ى )1991( عل���ى �أن �لف���ر�د �ملوهوب���ني 
يتمتعون بقدرتهم على �يجاد عالقات �جتماعية ناجحة،كما يتميزون بقدرتهم على 

توجيه �سلوكهم �لجتماعي.

 و�أك���د نيل�س���ون (Nilson,1992) �إن �مت���الك �لطلب���ة درج���ة منا�س���بة م���ن 
�ل�س���عور بالر�س���ا حلياتهم �لأكادميية و�ملقدرة على �تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�س���بة توؤهلهم 

حلياة �أكادميية ومهنية.

 وي�س���ري كالرك (Clark,1993) �إىل �أن �حلكم���ة يف �س���وء �ل���روؤى �لرتبوي���ة 
فاإن���ه ميكنن���ا �لق���ول باأنه���ا نتيجة مله���ارة ت�س���اوؤل �لذ�ت، وه���ى تت�س���من �لتدري�س من 

خالل روؤية �لطالب وما يرغب فيه.

 وت�س���ري �أردل���ت (Ardelt,2003) �إىل �أن غالبي���ة تعريفات �حلكمة تركز على 
�لأبع���اد �ملعرفي���ة و�لتاأملي���ة وف���ى �س���وء ذلك ف���ان �حلكمة تتاآل���ف من �أبع���اد معرفية 
ووجد�ني���ة وتاأمليه،حي���ث ي�س���ري �جلان���ب �ملع���ريف للحكم���ة �إىل قدرة �لف���رد على فهم 
�حلياة،وم���ن ث���م �در�ك �ملعنى �لعميق و�لد�ل للظو�هر و�لأحد�ث،خا�س���ة فيما يتعلق 
بالأم���ور �ل�سخ�س���ية و�لب���ني �سخ�س���ية؛ �أما �لبع���د �لتاأمل���ي فاإنه متطل���ب �أوىل لنمو 
�لبع���د �ملع���ريف للحكمة؛ فالفه���م �لعميق للحياة بعد ممكنا فق���ط �ذ� متكن �لفرد من 

�در�ك �لو�قع

 وي�س���ري �ستدينجر (Staudinger,2004) �أن �ملنحنى �لنف�سي ي�سع �حلكمة 
يف منوذج ثنائي من �لوظيفة �ملعرفية،وينظر �ليها على �أنها عالمة �أوليه على ن�ساط 
�مل���خ وفاعليته،وه���ذ� يعنى �أنها تنمو بنمو م�س���ار �حلياة �أكرث من كونها تهبط، �أو تقل 
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؛ �ن �لبح���ث يف تط���ور �حلكم���ة ق���د ب���ني �أنه لي����س من �ل���كايف �أن يتقدم �لعم���ر بالفرد 
لكى ي�س���بح حكيم���ا ؛�إمنا �حلكمة هي منط معقد من �ل�س���مات �ملوقفية و�ل�سخ�س���ية 

و�حلياتية �لتي لبد و�أن تعمل �سويا لكى ي�سل �ل�سخ�س �إىل �حلكمة. 

حيث ي�سري مادي (Maddi,2004) �أن �تخاذ �لقر�ر يختلف من طالب و�أخر، 
فمنه���م من يخت���ار ما �عتاد عليه �أي يقوم بتكر�ر �لختي���ار�ت �ملاألوفة ؛ولهذ� يتطلب 
�متالكهم قدر كايف من �ملرونة يف �لتفكري وح�سن �لإدر�ك و�لتوجه نحو �لأف�سل مما 

يزيد من �أد�ئهم معرفًيا ونف�سًيا و�سحًيا.

 وهن���اك بع����س �لطلب���ة �لذي���ن ميتلك���ون ث���ر�ء مل�س���ادر �ملعلوم���ات �ملتنوع���ة، 
و�إمكانات كامنة لديهم �أل �أنهم ي�ست�سريون �أقر�نهم، �أو �أ�ساتذتهم يف �تخاذ قر�ر�تهم 
يف �ملهام �لأكادميية ب�س���كل يعك�س �لقيم �لذ�تية و�خلرب�ت �ل�س���ابقة لديهم مما يزيد 

.(Galotti,etal.,2006) من جودتهم �لأكادميية

فرو�ص البحث:
يف �سوء �لإطار �لنظري و�لدر��سات �ل�سابقة مت ��ستقاق فرو�س �لبحث �حلايل:

(11 يوج���د متو�س���ط جل���ودة �حلي���اة �لكادميي���ة ل���دى �لطالبات �ملوهوب���ات قبل 1
تطبيق �لربنامج �لتدريبي �ملقرتح.

(21 يوجد فرق د�ل �ح�س���ائيا بني متو�س���طي درجات �لتطبيق �لقبلي و�لتطبيق 1
�لبعدي فى �بعاد جودة �حلياة �لكادميية لدى �لطالبات �ملوهوبات ل�س���الح 

�لتطبيق �لبعدي.
(31 يوجد فرق د�ل �ح�س���ائيا بني متو�س���طي درجات �لتطبيق �لقبلي و�لتطبيق 1

�لبع���دي ف���ى �لدرج���ة �لكلي���ة جل���ودة �حلي���اة �لكادميي���ة ل���دى �لطالب���ات 
�ملوهوبات ل�سالح �لتطبيق �لبعدي.

(41 �لبع���دي 1 �لتطبي���ق  ب���ني متو�س���طي درج���ات  ف���رق د�ل �ح�س���ائيا  ل يوج���د 
و�لتطبيق �لتتبعى جلودة �حلياة �لكادميية لدى �لطالبات �ملوهوبات.
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اإجراءات البحث
منهج البحث:

��س���تخدمت �لباحث���ة �ملنهج �س���به �لتجريبي فى هذ� �لبحث �ل���ذي يعتمد على 
ت�س���ميم �ملجموع���ة �لو�حدة،بحي���ث يت���م تطبي���ق �أدو�ت �لبح���ث كمقيا����س قبل���ى على 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة، ث���م تطبي���ق �لربنامج �ملقرتح عل���ى �ملجموع���ة �لتجريبية، ثم 
يل���ى ذل���ك تطبي���ق �أدو�ت �لبح���ث م���رة �أخ���رى كمقيا����س بعدى عل���ى نف����س �ملجموعة                    

مرة �أخرى.

 عينة البحث:
 تكون���ت �لعين���ة م���ن )20( طالب���ة، مت �ختياره���ن بطريق���ة ع�س���و�ئية ب�س���يطة 
للطالب���ات �ملوهوب���ات مبدين���ة �لريا����س باململك���ة �لعربي���ة �ل�س���عودية وبل���غ متو�س���ط 
�لعم���ر �لزمن���ي )12.3( بانح���ر�ف معي���اري )1.32( و��س���تخدمت ه���ذه �لعين���ة بهدف 
تقدير �خل�س���ائ�س �ل�س���يكومرتية من موؤ�س���ر�ت �ل�س���دق و�لثبات و�كت�ساف �ملعوقات 
و�ل�س���عوبات �لت���ي ميكن �أن تو�ج���ه �لباحثة يف تطبيق �ملقيا�س بالإ�س���افة �إىل حتديد 

متو�سط �لزمن �لذي ميكن �أن ي�ستغرقه تطبيق هذه �لأد�ة على عينة �لبحث.

وق���د روع���ي يف �لعين���ة �أن تق���ع درجاته���ن يف �لرب���ع �لأدن���ى من مقيا����س جودة 
�حلياة �لأكادميية و��س���تخدمت هذه �لعينة بهدف تقدير �خل�س���ائ�س �ل�س���يكومرتية 
من موؤ�سر�ت �ل�سدق و�لثبات للمقيا�س و�كت�ساف �ملعوقات و�ل�سعوبات �لتي ميكن �أن 
تو�جه �لباحث يف تطبيق �ملقيا�س بالإ�س���افة �إىل حتديد متو�س���ط �لزمن �لذي ميكن 

�أن ي�ستغرقه تطبيق هذه �لأدو�ت على عينة �لبحث.

�لعين���ة �ل�س���تطالعية: بلغ���ت )10( طالبة م���ن �لطالبات �ملوهوب���ات، و�لعينة 
�لأ�سا�سية بلغت )10( طالبة.

اأدوات البحث:
لتحقي���ق ه���دف �لبح���ث، ف���ان �لباحث���ة قام���ت باإع���د�د مقيا����س ج���ودة �حلي���اة 

�لأكادميية للطالبات �ملوهوبات 
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خطوات اإعداد املقيا�س
1 �لط���الع عل���ى �لأط���ر �لنظرية �لتي تناول���ت جودة �حلياة ب�س���كل عام، وكذلك 	.

�لعدي���د م���ن �ملقايي����س �لتي �س���ممت لقيا�س ج���ودة �حلي���اة �لأكادميية، وذلك 
به���دف �لإف���ادة منه���ا ف���ى �إع���د�د �ملقيا�س �حلايل حي���ث �عتم���دت �لباحثة على 
�لعدي���د م���ن �لدر��س���ات �لت���ي �أجري���ت لتقييم ه���ذه �خلربة ل���دى �لطالب قد 
�أجرى معظمها يف �جلامعات بهدف متكني �لطالب من �لتعلم، وحت�سني بيئة 
�لتعلم. ومن �أ�س���هر �ملقايي�س �لتي ��س���تخدمت لتقدير ر�س���ا �لطالب مقيا�س 
ر�س���ا �لط���الب �ل���ذي �أعدته نويل ليفن���ز (Noel,199) و�ل���ذي تكون من 99 

عبارة توزعت على 12 بعد فرعي لقيا�س �لأهمية، و�لر�سا عند �لطالب. 

وق���د ظه���ر نوع �أخ���ر من �ملقايي�س �لتي ت�س���تخدم لتقدير خ���ربة �لطالب يف    
�جلامع���ة وذل���ك بتقدير كاًل من ر�س���ا �لطالب، وج���ودة �حلياة �لأكادميي���ة كمقيا�س 
خ���ربة �لط���الب يف �جلامعة وي�س���تهدف �ملقيا�س تقدير ج���ودة �لعالقات بني �لطالب 
وبع�سهم و�لطالب وفريق �لتدري�س، و�لطالب، وتقدير �لر�سا للطالب عن خربتهم 

بالكلية، وتقدير بيئة �لكلية.

   و�أ�س���ارت در��س���ة جن���رتى و�وون (Gentry&Owen,199) و�لت���ي �أع���دت 
مقيا�س لتقدير �إدر�ك �لطالب جلودة �لف�س���ل و��ستمل �ملقيا�س على خم�سة �أبعاد هي 
)�إدر�ك �ملعن���ى، �إدر�ك �لتح���دي، �لختبار، كفاءة �لذ�ت �لأكادميية، �ملتعة و�لت�س���ويق( 
وق���د �أ�س���ار نتائ���ج �لتحلي���ل �لعامل���ي �ل�ستك�س���ايف �إىل �أن ه���ذه �لأبع���اد �لف�س���لية تعد 

�أ�سا�سية للتعلم، و�لد�فعية، و�ل�سحة �لنف�سية. 

و�أع���د كيث و�س���كالوك (Kelth&schalock,1999) لتقدير جودة �حلياة    
لدى �ملر�هقني، و�لذي ي�س���تخدم لفهم �إدر�ك �ملر�هقني لأ�س���رهم و�لذي ��س���تمل على 

�أربعة عو�مل هي �لر�سا و�ل�سعادة و�لنتماء �لجتماعي �لتحكم / �لقوة.

 بينم���ا �أ�س���افت در��س���ة كي���ث (Keith et al., 1999) �أبع���اد �أخ���رى تخت����س 
باجلو�ن���ب �ل�سخ�س���ية عن���د �لط���الب ف���ى �ملقيا����س �مل�س���تخدم لتقدي���ر ج���ودة حي���اة 
�لطالب و�لذي ي�سمل �أربعة مكونات �سخ�سية و�جتماعية وهى )�لنتماء �لجتماعي 

و�ل�ستقاللية و�لإنتاجية و�لكفاءة و�لر�سا(.
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 و�أع���د �س���امي ها�س���م )2000( و�ل���ذي طب���ق عل���ى عينة م���ن �ملعاقني و�مل�س���نني 
وطالب �جلامعة وتكون هذ� �ملقيا�س من 42 عبارة يف �سورته �لنهائية متثل �ملوؤ�سر�ت 
�ملو�س���وعية �لتي ت�سري �إىل خ�سائ�س �لفرد يف و�سعه �حلايل و�ملوؤ�سر�ت �لذ�تية �لتي 
ت�س���ري �إىل ر�س���ا ع���ن �حلياة باعتباره د�لة �سخ�س���ية ميكن حتديد ه���ا من وجهة نظر 

�ل�سخ�س نف�سه.

1 من خالل م�سح هذه �لدر��سات مت �لتو�سل �إىل �لعديد من �لأبعاد �لتي يتكون 	.
منها �ملقيا�س، ومت حتديد �أربعة مكونات جلودة �حلياة �لأكادميية ��ستناًد� �إىل 

�لتعريف �لإجر�ئي �لتي مت تبنيه يف هذ� �لبحث.

والأبعاد الأربعة التي مت حتديدها هي:

البع�د الأول: املعرفة ويقي�س �خلرب�ت و�ملهار�ت �ملكت�س���بة من قبل �لطالبة من خالل 
�لتعليم و�لتفهم �لنظري، �أو �لعملي ملو�سوع ما، ويتكون من )9( عبار�ت.

البع�د الث�اين: الرباعة ويقي����س تفاعل عدد من �لقدر�ت و�ل�س���تعد�د�ت و�خل�س���ائ�س 
�ل�سخ�س���ية ت���وؤدى �إىل �إنت���اج �أ�س���يل ومفي���د وجدي���د ي�س���اهم يف تقدم وتط���ور �حلياة 

�لأكادميية للطالبة، ويتكون من )8( عبار�ت.
البع�د الثال�ث: ال�سخ�س�ية ويقي�س �لبن���اء �خلا�س ب�س���فات �لطالبة و�أمناط �س���لوكها 
�لذي من �ساأنه �أن يحدد لنا طريقتها �ملتفردة يف تكيفها مع �لبيئة �لتعليمية، ويتكون 

من )9( عبار�ت.
البع�د الراب�ع: احلكم�ة ويقي�س كل م���ا يعرف لتدبري �حلي���اة �لأكادميي���ة، ويتكون من 

)12( عبارة.
1 مت �س���ياغة مفرد�ت �ملقيا�س بناء على �لتعريف �لإجر�ئي لكل بعد من �لأبعاد 	.

�ل�سابقة و�لتي مت حتديدها من خالل �لدر��سات �ل�سابقة.
1 بن���اء عل���ى م���ا �س���بق مت �إع���د�د مقيا����س ج���ودة �حلي���اة �لأكادميي���ة للطالب���ات 	.

�ملوهوبات )�ل�سورة �لأولية( 



فعالية برنامج تدريبي لتح�صني جودة احلياة الأكادمييةد . �صايل ح�صن حبيب 

 246 

اإعداد ال�سورة الأولية من املقيا�س 
 �عتم���اًد� عل���ى �لتعريفات �لتي تناولت جودة �حلي���اة وجودة �حلياة �لأكادميية 
وبال�س���تفادة م���ن فق���ر�ت �ملقايي����س �ملختلفة �لت���ي تناولت نف�س �لأبح���اث ومن خربة 
�لباحث يف جمال �لقيا�س �لنف�س���ي و�لرتبوي متت �س���ياغة )38( عبارة ملقيا�س جودة 
�حلي���اة �لأكادميي���ة وكل �لفقر�ت موجبة مقيا�س تقدير ثالث���ي )د�ئما، �أحيانا، �أبد�( 

Rating Scaleوو�سع �أمام كل عبارة 

ملعرفة �سعور �لطالب بجودة �حلياة �لأكادميية كما مت �إعد�د تعليمات لالإجابة 
تو�سح �لهدف من �ملقيا�س وطريقة �لإجابة عليه.

 اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س:
 قامت �لباحثة بتقدير موؤ�س���ر�ت �ل�س���دق و�لثبات للمقيا�س بعد تطبيقه على 

�لعينة )112( طالبة وجاءت �لنتائج على �لنحو �لتايل:

اأول ً: �سدق املحكمني:
 بعد �إعد�د �ملقيا�س يف �س���ورته �ملبدئية، مت �لتحقق من �س���دقه، و�لذي يق�سد 
به �س���الحية �ملقيا�س لقيا�س ما و�س���ع لقيا�س���ه )علي خطاب،2000(، وقد مت �لعتماد 
– على ��س���تطالع �آر�ء �ملحكمني، وه���ي من �لطرق �لتي  – يف �لتحق���ق م���ن �ل�س���دق 

تعتمد علي فكرتي:
1 	Face Validity )ال�سدق الظاهري )الأويل

 ويقوم هذ� �لنوع من �ل�سدق علي فكرة مدى منا�سبة �ملقيا�س ملا يقي�س، وملن 
يطبق عليهم، ويبدو مثل هذ� �ل�س���دق يف و�س���وح �لبنود، ومدى عالقتها بالقدرة، �أو 

�ل�سمة و�لبعد �لذي يقي�سه �ملقيا�س )�سعد عبد �لرحمن، 1988(.

1 	Content Validity سدق املحتوى�
 ويقوم هذ� �لنوع من �ل�س���دق على مدى متثيل �ملقيا�س للميادين، �أو �لفروع 
�ملختلف���ة للق���درة �لتي يقي�س���ها، وكذلك �لت���و�زن بني هذه �لف���روع، �أو �مليادين، بحيث 
ي�س���بح من �ملنطقي �أن يكون حمتوى �ملقيا�س �س���ادقا، ما د�م ي�س���مل عنا�س���ر �لقدرة 

�ملطلوب قيا�سها ومتثيلها )�سعد عبد �لرحمن، 1988(.



املجلد الرابع - العدد )16(ج1 يوليو 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 247 

 وم���ن ث���م فق���د مت عر����س �ل�س���ورة �لأولي���ة م���ن �ملقيا����س عل���ى جمموعة من 
�ملحكمني من �أع�ساء هيئة �لتدري�س بلغ عددهم )10( حمكما ً، بهدف فح�س عبار�ت 
�ملقيا����س، و�إب���د�ء �لر�أي يف و�س���وح تعليمات �ملقيا�س ومدى مالئمة �ل�س���ياغة �للغويًة 
وم���دى �نتم���اء كل عب���ارة من عب���ار�ت �ملقيا�س للبعد �لتي تندرج حتت���ه، ومدى �أهمية 
�لعب���ار�ت، وق���د بلغ���ت ن�س���بة �لتف���اق ب���ني �آر�ء �ملحكمني عل���ى غالبية �لعب���ار�ت �أكرث 
من 92% ويو�س���ح ن�س���ب �أتف���اق �ملحكمني على عبار�ت �ملقيا����س، وطلب �ملحكمني �إعادة 
�سياغة �أربع عبار�ت فقط حتى ت�سبح منا�سبة لطلبة �ملرحلة �جلامعية، وحتى تكون 
�أكرث دقة يف قيا�س جودة �حلياة �لأكادميية �لتي و�س���عت لقيا�س���ها يف �س���وء �لتعريف 

�لإجر�ئي.

 ويو�س���ح ج���دول )1( ه���ذه �لعب���ار�ت قب���ل وبع���د �لتعديل: وهى �ملف���رد�ت رقم           
. )28،30 ،23 ،4(

جدول )1(
العبارات التي مت تعديلها وفًقا لأراء املحكمني

رقم
�لعبارة بعد �لتعديل�لعبارة قبل �لتعديل�ملفردة

لدى �لقدرة على ت�سنيف �ملعلومات 4
�أ�سنف �ملعلومات ب�سكل علميب�سكل علمي ومنطقي 

�ملعلومات و�ملعارف ز�دت من قدرتي على 23
�لتو��سل مع زمالئي

�أتو��سل مع �أقر�ين بكفاءة نتيجة 
�خلرب�ت �لأكادميية �ملكت�سبة.

�أ�ساعد زمالئي عند �تخاذ قر�ر�تهم يف 28
�ملو�قف �لتعليمية

�أقدم �لن�سح و�لإر�ساد لزمالئي �أثناء 
�ملو�قف �لتعليمية �ملختلفة

�أ�ستطيع تخطيط م�ستقبلي �لأكادميي 30
و�ملهني

-�أ�ستطيع تخطيط م�ستقبلي �لأكادميي 
ملا �أمتلكه من معارف ومهار�ت.

- �أ�ستطيع تخطيط م�ستقبلي �ملهني ملا 
�أمتلكه من معارف ومهار�ت.

ثانيا: الت�ساق الداخلي للمقيا�س
مت ح�س���اب قيم���ة �لت�س���اق �لد�خلي لكل مف���ردة من مفرد�ت �ملقيا�س بح�س���اب 
�رتباطه���ا باملجم���وع �لكلى للمفرد�ت يف �لبعد �لذي ي�س���تمل عليها و�جلدول رقم )2( 

�لتايل يو�سح �لنتائج.
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جدول )2(
معامالت ارتباط درجة كل عبارة من عبارات املقيا�س بالدرجة الكلية للبعد 

الذي تنتمي اإليه ملقيا�س جودة احلياة الأكادميية
�لبعد �لأول
 )�ملعرفة(

�لبعد �لثاين
 )�لرب�عة(

�لبعد �لثالث 
)�ل�سخ�سية(

�لبعد �لر�بع
 )�حلكمة(

ر�ملفردةر�ملفردةر�ملفردةر�ملفردة
1**0.3410**0.58118**0.44527**0.392
2**0.31611**0.40619**0.50428**0.324
3**0.4112**0.59120**0.54229**0.360
4**0.43713**0.48121**0.54630**0.465
5**0.53314**0.49422**0.34331**0.345
6**0.50815**0.46823**0.60432**0.481
7**0.39116**0.44524**0.43633**0.401
8**0.56617**0.46525**0.47934**0.316
9**0.362260.07535**0.656

360.068
37**0.412
38**0.547

** د�لة عند م�ستوى 0.01
يت�سح �أن جميع �لعبار�ت ترتبط �رتباًطا د�لة �إح�سائيا بالدرجة �لكلية للبعد 
�ل���ذي تنتم���ي �إلي���ه عن���د م�س���توى )0.01( ماع���د� �لفقرة رق���م: 26، يف �لبع���د �لثالث، 

و�لفقرة رقم 36 يف �لبعد �لر�بع، فلم تكن ذ�ت دللة، ولذلك مت حذفهما.
كم���ا مت ح�س���اب معام���الت �لرتب���اط ب���ني درج���ات كل بع���د و�لدرج���ة �لكلي���ة 

للمقيا�س بعد حذف �لعبار�ت غري �لد�لة. كما هو مو�سح يف جدول )3( 
جدول )3(

معامالت ارتباط الأبعاد الفرعية بالدرجة الكلية ملقيا�س جودة احلياة الأكادميية
�حلكمة�ل�سخ�سية�لرب�عة�ملعرفة

0.73**0.75**0.66**0.70**�لدرجة �لكلية

** د�لة عند م�ستوى 0.01
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يت�س���ح م���ن �جل���دول )3( �أن جمي���ع �لأبع���اد ترتب���ط �رتباًط���ا د�ل���ة �إح�س���ائيا 
بالدرجة �لكلية للمقيا�س عند م�س���توى )0.01( �لأمر �لذي ي�س���مح باإمكانية �لتعامل 

مع �لدرجة �لكلية للمقيا�س ككل.

ثم مت ح�ساب م�سفوفة �لرتباط لكل بعد من �أبعاد مقيا�س �جلودة �لأكادميية 
بع�سها ببع�س و�جلدول رقم )4( يو�سح م�سفوفة �لرتباط.

جدول )4(
م�سفوفة �رتباط كل بعد من �أبعاد مقيا�س جودة �حلياة �لأكادميية بالأبعاد �لأخرى

�حلكمة�ل�سخ�سية�لرب�عة�ملعرفة�لأبعاد
0.39**0.46**0.43**-�لبعد �لأول )�ملعرفة(

0.35**0.39**-0.43**�لبعد �لثاين )�لرب�عة(
0.32**-0.39**0.46**�لبعد �لثالث )�ل�سخ�سية(

-0.32**0.35**0.39**�لبعد �لر�بع )�حلكمة(

* *د�لة عند م�ستوى دللة 0.01
يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق �أن قيم معام���الت �لرتباط �لد�خلي���ة بني �أبعاد 
�ملقيا�س بع�س���ها ببع�س منخف�س���ة ن�س���بيا ً، �لأمر �لذي ي�س���مح باإمكانية �لتعامل مع 

درجة كل بعد من �أبعاد �ملقيا�س ب�سورة م�ستقلة ن�سبيا.

ثالثا: ثبات مقيا�س جودة احلياة الأكادميية
مت ح�ساب معامل �لثبات للمقيا�س بطريقة �ألفا ويو�سح �جلدول �لتايل هذه �لنتائج: 

جدول )5(
قيمة األفا لأبعاد مقيا�س جودة احلياة الأكادميية

معامل �لفا كرونباخ�لأبعاد
0.81�لبعد �لأول )�ملعرفة(

0.80�لبعد �لثاين )�لرب�عة(
0.81�لبعد �لثالث )�ل�سخ�سية(

0.87�لبعد �لر�بع )�حلكمة(
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�ملقيا����س  لبع���اد  �لثب���ات  ق���م معام���الت  �أن جمي���ع  م���ن ج���دول )5(  ويت�س���ح 
مرتفع���ة ومر�س���ية فق���د تر�وح���ت ب���ني 0.80 �إىل 0.87 وي���دل ذلك على دقة ��س���تقر�ر                      

�ملقيا�س وثباته.

- الزمن املنا�سب للمقيا�س
مت ح�س���اب �لزم���ن �ل���ذي ي�س���تغرقه تطبيق �ملقيا����س على �لطالبات بح�س���اب 
�ملتو�س���ط ملجم���وع زم���ن ��س���تجابات �لطالب���ات عل���ى �ملقيا�س ووج���د �أن متو�س���ط زمن 

تطبيق �ملقيا�س )30( دقيقة بالإ�سافة �إىل )10( دقائق لإلقاء �لتعليمات.

- ال�سورة النهائية للمقيا�س
ت�س���من �ملقيا�س يف �س���ورته �لنهائية )36( عبارة )مف���ردة( موزعه على �أربع 

�أبعاد على �لنحو �لتايل باجلدول رقم )6(.
جدول )6(

توزيع عبارات مقيا�س جودة احلياة الأكادميية للطالبات املوهوبات على اأبعاده الفرعية
�لعدد �لكلى�أرقام �لعبار�ت�أبعاد �ملقيا�سم
1،2،3،4،5،6،7،8،99�ملعرفة1
10،11،12،13،14،15،16،178�لرب�عة2
18،19،20،21،22،24،25،268�ل�سخ�سية3
27،28،29،30،31،32،33،34،36،37،3811�حلكمة4

36�ملجموع �لكلى

- تقدير الدرجات
يتم تقدير �لدرجات على عبار�ت �ملقيا�س �حلايل كما يلي

1  )3( ثالث درجات �إذ� كانت �ل�ستجابة )د�ئًما(.-
1  )2( درجتان �إذ� كانت �ل�ستجابة )�أحياًنا(.-
1  )1( درجة و�حدة �إذ� كانت �ل�ستجابة )نادًر�(.-

ويتم حتديد �لدرجة �لكلية للطالبة بجمع درجاتها على جميع �لعبار�ت:
وتعن���ى �لدرج���ة �ملنخف�س���ة �أن �لطالبة منخف�س���ة �لأد�ء عل���ى مقيا�س جودة 

�حلياة �لأكادميية.
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وبينم���ا �لدرج���ة �ملرتفعة تعنى �أن �لطالبة مرتفع���ة �لأد�ء على مقيا�س جودة 
�حلياة �لأكادميية.

ثانيا: الربنامج التدريبي )�إعد�د �لباحثة( 
متهيد:

 ت���ربز فعالي���ة �لربنام���ج �ملق���رتح لتح�س���ني ج���ودة �حلي���اة �لكادميي���ة ل���دى 
�لطالب���ات �ملوهوب���ات حي���ث �ن �لطالبات �ملوهوب���ات يف حاجة �إىل �لتدريب و�ملمار�س���ة 
على مهار�ت �ل�سخ�سية و�حلكمة و�ملعرفة و�لرب�عة حتى ت�سل �إىل درجة من �لوعى 
متكن���ه م���ن توظيف و�نتقاء �ل�س���لوكيات �لت���ي حتقق لها �جلودة �لتعليمية ويت�س���من 
�لربنام���ج جمموعة من �لإجر�ء�ت �لتدريبية ت�س���مل جمموعة من �لأن�س���طة و�ملهام 
�ملختلف���ة �ملالئم���ة لتنمي���ة مهار�ت �ل�سخ�س���ية و�لرب�ع���ة و�حلكمة و�ملعرف���ة، ويتم يف 
)19( جل�س���ة حمددة بهدف وحمتوى وزمن معني حيث ي�س���بق تلك �جلل�س���ات قيا�س 
قبل���ي ويعقبه���ا قيا�س بعدى، وذل���ك ملعرفة فعالية �لربنامج يف حت�س���ني جودة �حلياة 

�لكادميية، ثم قيا�س تتبعي ملعرفة �أثر �لربنامج بعد مدة �ملتابعة.

1-هدف الربنامج:
�لطالب���ات  ل���دى  �لأكادميي���ة  �حلي���اة  ج���ودة  �إىل حت�س���ني  �لربنام���ج  يه���دف 
�ملوهوبات باإك�ساب �لطالبات �ملوهوبات مهار�ت �ل�سخ�سية ومهار�ت �لرب�عة ومهار�ت 

�ملعرفة ومهار�ت �حلكمة.

تقومي الربنامج:
وتت�سمن �لإجر�ء�ت �لتالية:-

1 قيا�س قبلي لتحديد م�ستوى �لطالبات �ملوهوبات يف جودة �حلياة �لأكادميية.	
1 قيا�س بعدى بهدف �لك�س���ف عن فعالية �لربنامج �لتدريبي يف حت�س���ني جودة 	

�حلياة �لأكادميية لدى عينة �لبحث.
1 قيا����س تتبعي بهدف �لك�س���ف عن بقاء �أثر �لربنامج فى حت�س���ني جودة �حلياة 	

�لكادميية وذلك بعد )45( يوما من �لقيا�س �لبعدى.

التحقق من �سحة الربنامج:
مت عر�س �لربنامج على )9( من �ل�سادة �ملحكمني �ملتخ�س�سني فى جمال علم 
�لنف����س و�لرتبية �خلا�س���ة،وذلك للتحقق من مدى مالئم���ة �لربنامج للهدف �لذى 
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و�س���ع من �أجله. وفى �س���وء �أر�ء �ل�سادة �ملحكمني �أ�سبح �لربنامج فى �سورة �لنهائية 
مكون من )19( جل�سة. على مدى )9( �أ�سابيع بو�قع جل�ستني �أ�سبوعًيا تقريًبا، ومدة 

�جلل�سة )40( دقيقة طبًقا للجدول �لتايل:

جدول )7(
عدد جل�سات الربنامج ومو�سوعها واأهدافها والفنيات والزمن امل�ستخدم لكل جل�سة

زمن 
�جلل�سة

�لفنيات 
�مل�ستخدمة هدف �جلل�سة مو�سوعه وحمتو�ها �جلل�سة

 )40(
دقيقة

�حلو�ر 
و�ملناق�سة 

–�لتو��سل 
�للفظى 

-�ملحا�سرة

-تكوين عالقة �ن�سانية 
و�جتاه �إيجابي نحو 

�لربنامج.
-�أن تتعرف �لطالبات 

�ملوهوبات على �جلل�سات 
و�ملكان �لذى جترى فيه 

وتوقيتها �لزمنى.
-عر�س ملحتوى �لربنامج
-تطبيق قبلى للمقيا�س

�جلل�سات �لتمهيدية
قامت �لباحثة بتقدمي 

نف�سها لأفر�د �لعينة مع 
�حلر�س على تكوين 

جو من �ملودة وحتديد 
موعد �جلل�سات �ملنا�سبة، 
وعر�س �أهد�ف �لربنامج 
وما �ملميز�ت �لتى �ستلحق 
بهن بتعر�سهن جلل�سات 

�لربنامج

�لأوىل: �لثانية

 )40(
دقيقة

�إ�سرت�تيجية 
�خلر�ئط 
�لذهنية

-�لع�سف 
�لذهنى 
�ملحا�سرة

-تدريب �لطالبات على 
�لتخطيط �ل�سليم.

-تدريب �لطالبات على 
�لتنظيم �جليد للبناء 

�ملعرفى
-تدريب �لطالبات على 

توليد وحتليل �لعديد من 
�لأفكار.

-تدريب �لطالبات على 
�تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�سبة يف 

�لوقت �ملنا�سب.
-تنمية �لطالقة �للغوية 

و�لفكرية للطالبة �ملوهوبة.

جمموعة �جلل�سات �لتى 
تهدف �إىل حت�سني بعد 

�ملعرفة

�لثالثة: 
�ل�سابعة
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زمن 
�جلل�سة

�لفنيات 
�مل�ستخدمة هدف �جلل�سة مو�سوعه وحمتو�ها �جلل�سة

 )40(
دقيقة

�لنمذجة 
بالفيديو-

�لتعزيز

-تدريب �لطالبات على �د�رة 
�لذ�ت

-تدريب �لطالبات على 
�لتخطيط و�لتنظيم 

لالأعمال �ليومية
-تدريب �لطالبات على 

�ملهار�ت �لجتماعية 
و�مل�ساندة �لجتماعية

- �كت�ساب �لطالبة ملهار�ت 
�لت�سال �لفعال و�حلو�ر 

�ليجابي

جمموعة �جلل�سات �لتي 
تهدف �إىل حت�سني بعد 

�ل�سخ�سية

�لثامنة: 
�لثانية ع�سر

 )40(
دقيقة

- �حلو�ر 
و�ملناق�سة 
- ن�ساط 
ق�س�سي

- تنمية مهار�ت �لطالبة 
على �تخاذ �لقر�ر

- تبادر �لطالبة يف حل 
م�سكالت �لآخرين

جمموعة �جلل�سات �لتي 
تهدف �إىل حت�سني بعد 

�حلكمة
�لثانية ع�سر

:�ل�ساد�سة ع�سر

 )40(
دقيقة

�إ�سرت�تيجية 
�لع�سف 
�لذهني–

�حلل 
�لبد�عى 
للم�سكلة

-�إك�ساب �لطالبة �ملوهوبة 
�لقدرة على �إنتاج �أفكار 
جديدة وغري ماألوفة.

-تنمية �لقدرة على �لتخيل 
و�لت�سور و�لتخمني.

-تنمية �ملهار�ت 
�للغوية،ومهار�ت �حلو�ر 
و�ملناق�سة و�إبد�ء �لر�أي.

جمموعة �جلل�سات �لتي 
تهدف �إىل حت�سني بعد 

�لرب�عة
�ل�ساد�سة ع�سر
:�لثامنة ع�سر

 )40(
دقيقة

تطبيق 
مقيا�س 

جودة �حلياة 
�لأكادميية

-�إجر�ء �لقيا�س �لقبلي على 
�أفرد �لعينة للتاأكد من مدى 

��ستفادتهم من �لربنامج 

�جلل�سة �خلتامية

�لتا�سعة ع�سر
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نتائج البحث وتف�سريها:
نتائج الفر�س الأول:

ين����س �لفر����س �لأول عل���ى �أن���ه يوج���د م�س���توى متو�س���ط جل���ودة �حلي���اة 
�لأكادميية لدى �لطالبات �ملوهوبات قبل تطبيق �لربنامج. وللتحقق من �سحة هذ� 
�لفر�س، مت ح�س���اب �ملتو�سطات و�لنحر�فات �ملعيارية لأبعاد جودة �حلياة �لأكادميية 

و�لدرجة �لكلية ويو�سح جدول رقم )8( �لنتائج

جدول )8(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لأفراد العينة يف الأبعاد والدرجة الكلية ملقيا�س 

جودة احلياة الأكادميية قبل تطبيق الربنامج
�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط�لنهاية �لعظمى�لنهاية �ل�سغرى�لأبعاد

92716.152.96�ملعرفة
82416.882.80�لرب�عة

82415.962.80�ل�سخ�سية
113320.112.15�حلكمة

3610869.14.71�لدرجة �لكلية

يت�سح من �جلدول )8( �أن م�ستوى جودة �حلياة �لأكادميية لالأبعاد �لأربعة 
قبل تطبيق �لربنامج يف حدود �أقل من �ملتو�س���ط بقليل،ماعد� بعد �لرب�عة فم�س���تو�ه 
ف���وق �ملتو�س���ط بقلي���ل حي���ث ه���ذ� ي���دل �ن �لعين���ة حم���ل �لبح���ث يف حاج���ة للربنامج 

لتح�سني جودة �حلياة �لأكادميية.

وتل���ك �لنتيج���ة �لت���ي �أظه���رت بامل�س���توى �ملتو�س���ط يف �أبع���اد ج���ودة �حلي���اة 
�لأكادميي���ة و�لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا����س ترجع �إىل ع���دم تعر�س �لطالب���ات �ملوهوبات 
لال�س���رت�تيجيات و�لأ�س���اليب �ملعدة ب�س���كل منظم د�خ���ل �لربنام���ج �لتدريبي بغر�س 
حت�س���ني ج���ودة �حلي���اة �لأكادميية وله���ذ� يجب �لهتم���ام باإعد�د �لرب�م���ج �لتدريبية 

لتح�سني جودة �حلياة �لأكادميية للطالبات �ملوهوبات. 
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و�س���يمونتون            ، (Berger,1991) بريج���ري  در��س���ة  �أك���ده  م���ا  وه���ذ� 
 ،(Tayler,2004) وتايلري (Renzulli, 2003) ورينزويل ،(Simonton, 2003)
وكيل���ري (Keller,2008) �إىل �س���رورة تق���دمي خ���رب�ت تعليمية،ت�س���عى �إىل حت�س���ني 
ن���و�جت �لتعل���م لدى �لطالب وخا�س���ة �ملوهوب���ني منهم لتنمية مو�هبه���م �ملتعددة كما 
�أك���دت در��س���ة نعي�س���ة )2012(،وعفر�ء )2013( �إىل وجود م�س���توى مت���دين من جودة 
�حلي���اة �جلامعية،وعالق���ة �س���لبية ب���ني �لتلك���وؤ �لأكادميي وج���ودة �حلياة ل���دى طلبة 
�جلامعة �أي كلما �رتفعت درجات �لتلكوؤ �لأكادميي �نخف�س���ت جودة �حلياة مما يوؤكد 

على �أهمية �حلاجة للربنامج �لتدريبي.

نتائج الفر�س الثاين:
ين����س �لفر����س �لث���اين على �أن���ه »يوجد ف���رق د�ل �إح�س���ائيا بني متو�س���طي 
درج���ات �لتطبي���ق �لقبل���ى و�لتطبي���ق �لبعدى يف �أبعاد ج���ودة �حلي���اة �لأكادميية لدى 
�لطالب���ات �ملوهوب���ات ل�س���الح �لتطبي���ق �لبعدى«. و�لتحقق من �س���حة ه���ذ� �لفر�س 
��س���تخدمت �لباحث���ة �ختب���ار )ت( لدللة �لفروق ب���ني �ملتو�س���طات �ملرتبطة، وجدول 

)9( يو�سح �لنتائج
جدول )9(

نتائج �ختبار )ت( لدللة �لفروق بني متو�سطات �لتطبيقني �لقبلى و�لبعدى 
فى �أبعاد جودة �حلياة �لأكادميية و�لدرجة �لكلية

فرق �ملتو�سط�لتطبيق�لأبعاد
�ملتو�سطني

�لنحر�ف 
حجم قيمة "ت"�ملعياري للفرق

�لتاأثري

16.158.871.72728.600.96قبلي�ملعرفة 25.02بعدي

16.886.901.85720.690.93قبلي�لرب�عة 23.78بعدي

15.967.191.54225.960.95قبلي�ل�سخ�سية 23.15بعدي

20.1110.041.97528.300.96قبلي�حلكمة 30.15بعدي

69.133.005.97530.750.97قبلي�لدرجة �لكلية 102.1بعدي
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يت�س���ح من �جلدول )9( وجود فرق د�ل �إح�س���ائيا عند م�ستوى )0.01( بني 
متو�س���ط درج���ات �لتطبي���ق �لقبل���ي و�لتطبي���ق �لبعدى يف جمي���ع �أبعاد ج���ودة �حلياة 
�لأكادميية ل�س���الح �لتطبيق �لبعدى. فقد كانت جميع قيم "ت" �كرب من 2.58 وهي 
�حلد �لأدنى لدللة "ت" عند م�س���توى دللة 0.01، كما كانت جميع قيم متو�س���طات 
�لتطبي���ق �لبع���دي �أكرب م���ن �لقبلي يف جميع �لأبع���اد و�لدرجة �لكلية. كذلك يت�س���ح 
�أن �لربنام���ج �أث���ر ب�س���ورة قوية يف جودة �حلي���اة �لأكادميية فق���د تر�وحت قيم حجم 
�لتاأثري بني 0.93 �إىل 0.97 وهي قيم �كرب من 0.15 وتدل على تاأثري قوي للربنامج.

0

20

40

60

80

100

120

الدرجة الكليةالحكمةالشخصيةالبراعةالمعرفة

قبلي
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�سكل )1(
متو�سط درجات املجموعتني يف التطبيق القبلي والبعدي جلودة اأبعاد احلياة الأكادميية

وي���دل ذل���ك على ��س���تفادة �لطالب���ات �ملوهوبات م���ن �لربنام���ج �لتدريبي يف 
حت�س���ني ج���ودة كل بعد من �أبع���اد مقيا�س جودة �حلي���اة �لأكادميية و�لتح�س���ن يف بعد 
�ملعرفة يرجع �إىل ��ستفادة �لطالبات �ملوهوبات من �لربنامج يف بعد �ملعرفة،و�لتح�سن 
يف بعد �ل�سخ�سية يرجع �إىل ��ستفادة �لطالبات �ملوهوبات من �لربنامج يف حت�سني بعد 
�ل�سخ�س���ية و�أكدت در��س���ة،�أما �لتح�س���ن يف بعد �لرب�عة يرجع �إىل ��ستفادة �لطالبات 
�ملوهوب���ات م���ن �لربنام���ج ف���ى حت�س���ني �لرب�عة،�أم���ا �لتح�س���ن يف بعد �حلكم���ة يرجع 
�إىل ��س���تفادة �لطالب���ات �ملوهوب���ات من �لربنامج يف حت�س���ني بعد �حلكم���ة حيث �أكدت 
در��س���ة كيلري (Keller,2008)،وموزهقان (Mozhgan,2008)،وت�سينجو�إ�سني�س 
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�أمتل���ك  كلم���ا  �أن���ه  �إىل   (Curseu,2011) (Cheng&Icnes, 2009)،وكر�س���يو 
�لطال���ب م�س���توى �أعلى من �ملع���ارف و�ملهار�ت كلم���ا ز�د معدل���ه �لأكادميي، و�لطالب 
�ملرتفع���ى �ملعرف���ة يكون���و� �أف�س���ل يف ح���ل �مل�س���كالت ولديه���م نزع���ة مرتفع���ة للتحكم 
�لذ�تي وبالتبعية لديهم حت�س���يل مرتفع، وي�س���تثمرون �ملزيد من �مل�سادر �ملعرفية يف 
معاجل���ة �ملعلومات،و�أكرث منطقية يف منط �تخاذهم لقر�ر�تهم،ومييلون �إىل �ل�س���عي 
نح���و �كت�س���اب �ملعلوم���ات ذ�ت �ل�س���لة بح���ل �مله���ام و�لتفك���ري و�لتاأم���ل فيها كم���ا �أكدت 
 (Van ومريتين����س ،(Gordon, 1998) وج���وردون،(Keller,2008) در��س���ة كيل���ر
(Danne&Mertens,2000 �أن �لط���الب ذوى مفه���وم �ل���ذ�ت �ملرتف���ع كان���و� م���ن 
�حلا�سلني على معدلت �أعلى من �لطالب ذوى مفهوم �لذ�ت �ملنخف�س كما �أن مفهوم 
�ل���ذ�ت يدع���م �لد�فعية لالجن���از �لأكادميي ويعمل �لتدريب على ه���ذ� �لربنامج على 
حفز �لطلبة لبذل جمهود �أكرب من �أجل حتقيق جودة �حلياة �لأكادميية، كما يجب �أن 
تتكون لدى �ملتعلم �لثقة بقدرته على حتقيق �لتعلم، فاإذ� �سعر �لطلبة بعدم قدرتهم 
عل���ى مو�جهة �ملهام �لتعليمية و�مل�س���كالت هذ� يوؤثر بال�س���لب عل���ى �أد�ئهم �لأكادميي.

نتائج الفر�س الثالث:
ين����س �لفر����س �لثال���ث على �أنه ل يوجد فرق د�ل �ح�س���ائيا بني متو�س���طي 
درج���ات �لتطبي���ق �لبع���دي و�لتطبي���ق �لتتبع���ى يف ج���ودة �حلي���اة �لأكادميي���ة ل���دى 
�لطالب���ات �ملوهوبات. وللتحقق من �س���حة �لفر�س ��س���تخدمت �لباحث���ة �ختبار )ت( 

لدللة �لفروق بني �ملتو�سطات �ملرتبطة ويو�سح ذلك �جلدول )10( �لتايل.
جدول )10(

نتائج اختبار )ت( لدللة الفروق بني متو�سطات التطبيقني البعدى والتتبعي
فى اأبعاد جودة احلياة الأكادميية والدرجة الكلية

قيمة "ت"�لنحر�ف �ملعياري للفرقفرق �ملتو�سطني�لأبعاد
0.220.6981.75�ملعرفة
0.030.3210.520�لرب�عة

0.110.4541.349�ل�سخ�سية
0.230.6791.885�حلكمة

1.6934.9981.889�لدرجة �لكلية
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يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن���ه ل يوجد فرق د�ل �ح�س���ائيا بني متو�س���طي 
درج���ات �لتطبي���ق �لبع���دي و�لتتبعى يف جميع �لأبع���اد و�لدرجة �لكلي���ة جلودة �حلياة 
�لأكادميي���ة ل���دى �لطالبات �ملوهوبات. فق���د كانت جميع قيم "ت" �قل من 1.96 وهي 
�حلد �لأدنى لدللة "ت" عند م�ستوى دللة 0.05، وهذ� يدل على ثبات �أثر �لربنامج 
حت���ى بع���د �لنته���اء م���ن �لتطبيق، و�أن م�س���مون �لربنامج �لذي ت�س���من ع���دة فنيات 
خمتلف���ة و�لت���ي مت �لعتم���اد عليه���ا �أثناء �لقي���ام باجلل�س���ات �لتدريبي���ة ز�د من جناح 
�لربنام���ج �لتدريب���ي �أثناء تطبيقه وبهذ� ت�س���بح هذه �لفني���ات �ملدعمة للربنامج هي 
�خلط���وة و�لدعامة �لتي يعتم���د عليها �ملدرب وكذلك �لطالب���ة �ملوهوبة بعد تدريبها 

فى حت�سني مهار�ت جودة �حلياة �لأكادميية.

التو�سيات:
يف �سوء ما تو�سلت �إليه نتائج �لبحث �حلايل من خالل �لتعامل مع �لطالبات 
�ملوهوبات �أثناء تطبيق �لربنامج فقد تو�س���لت �لباحثة �إىل جمموعة من �لتو�س���يات 

متثلت يف �لتي:
(11 �س���رورة مر�ع���اة �لف���روق �لفردية يف �لرب�م���ج �لعالجي���ة و�لتدريبية �ملقدمة 1

لهذه �لفئة.
(21 �س���رورة �لرتكيز على مهار�ت �لتدريب كالتعزيز و�مل�س���اركة بفاعلية يف تعليم 1

هوؤلء �لفئة.
(31 �س���رورة �لهتم���ام باإعد�د �أخ�س���ائيني موؤهلني للتعامل تدريبًي���ا وعالجًيا مع 1

�لطالبات �ملوهوبات.
(41 �سرورة عمل دور�ت �إر�سادية تدريبية لالأ�سرة.1
((1 ��س���تخد�م مقيا����س جودة �حلياة �لأكادميية للطالب���ات وتطبيقه على �أي عينة 1

من طالب وطالبات �جلامعة .
((1 ��س���تخد�م �ملقيا����س ملعرفة جودة �حلي���اة �لأكادميية �ملتحقق���ة من تعلم طالب 1

�ملرحلة �جلامعية لأي مقرر در��سي.
(71 ��ستخد�م �ملقيا�س يف حتديد مدى جودة �حلياة �لأكادميية يف بر�مج �لدر��سات 1

�لعليا.
(81 ��س���تخد�م �ملقيا�س ملعرفة مدى كفاءة �لأن�سطة �ل�سفية و�لأن�سطة �لال�سفية 1

يف حتقيق جودة �حلياة �لأكادميية للطالب �جلامعي.
(91 در��سة �ملكونات �لعاملية جلودة �حلياة �لأكادميية لطلبة �جلامعة.1
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ملخ�ص البحث:
��س���تهدف �لبح���ث �لك�س���ف ع���ن �لرتباط ب���ني �لألع���اب �لكرتوني���ة وعالقتها 
ببع�س �ل�سطر�بات �ل�سلوكية لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية و �سعوبات �لتعلم 
و��س���طر�ب طيف �لتوحد، وتكونت عينة �لدر��س���ة من ثالث جمموعات من �لأطفال 
ذوي �لإعاقة �لفكرية، و��س���طر�ب طيف �لتوحد و�س���عوبات �لتعلم )�لذكور و�لإناث( 
يف �ملرحلة �لبتد�ئية �مللتحقني بربنامج �لدمج مبحافظة �خلرج )ن =120(  وتنتمي 
�ملجموع���ات �إىل فئ���ة عمري���ة و�ح���دة م���ن �س���ن )6-12(�س���نو�ت، وت�س���تخدم �لدر��س���ة 
�لأدو�ت �لتالية:مقيا����س �لألع���اب �لكرتونية)�إع���د�د �لباحثة( ،مقيا����س �لقلق )�إعد�د 
فيول �لببالوى(، مقيا�س �لكتئاب من )�إعد�د حممد عبد �لظاهر �لطيب(، مقيا�س 
�ل�سلوك �لعدو�ين )�إعد�د �لباحثة(،ومقيا�س �لن�سحاب �لجتماعي)�إعد�د �لباحثة(. 
تو�س���لت نتائج �لبحث �إىل �لأتي :وجود عالقة �رتباطيه موجبة د�لة �إح�س���ائًيا عند 
م�س���توى دللة )0.01( بني درجات �لأطفال ذوى �س���عوبات �لتعلم ،و ��س���طر�ب طيف 
�لتوح���د، و�لإعاقة �لفكرية على مقيا�س �لألعاب �لكرتونية ودرجاتهم على مقيا�س���ى 
�لقل���ق، و�لن�س���حاب �لجتماعي. كم���ا توجد عالق���ة �رتباطيه موجبة د�لة �إح�س���ائًيا 
لالأطف���ال ذوى �س���عوبات �لتعل���م وذوى �لإعاق���ة �لفكرية عند م�س���توى دللة )0.05( 
على مقيا�س���ى �لكتئاب، و�لعدو�ن. وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات درجات 
�لأطفال ذوى �سعوبات �لتعلم و ��سطر�ب طيف �لتوحد على جميع �ملقايي�س ل�سالح 
�لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد، عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات 
درج���ات �لأطف���ال ذوى �لإعاقة �لفكرية و ��س���طر�ب طيف �لتوحد و�س���عوبات �لتعلم 
بني )�لذكور و�لإناث( يف متغري �لقلق و�لعدو�ن، و�إمنا ظهرت �لفروق يف �لن�س���حاب 
�لجتماعي و�لكتئاب ل�سالح �لذكور مبعني �أن �لذكور كانو� �أكرث �ن�سحاب �جتماعي 
و�كتئاب من �لإناث. عدم وجود فروق بني �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية و ��سطر�ب 
طي���ف �لتوح���د بني)�لذك���ور و�لإن���اث(يف �لقل���ق و�لع���دو�ن، و�إمن���ا ظه���رت �لفروق يف 
�لن�س���حاب �لجتماع���ي و �لكتئاب ل�س���الح �لذك���ور مبعني �أن �لذك���ور كانو� �أكرث من 

�لناث0

الكلمات املفتاحية : �لألعاب �لكرتونية، �ل�سطر�بات �ل�سلوكية، �لحتياجات �خلا�سة
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Electronic games and its relationship with some 
behavioral disorders among children with special needs. 

dr. Fayza Ahmed

Abstract 
The study aimed to relationship between electronic games 

and with some behavioral disorders in children with disabilities 
intellectually and Learning Disabilities and autism spectrum, 
the study sample consisted of three groups of disabled children 
intellectually, and autism spectrum and Learning Disabilities(male 
and female) in primary school enrollment program merger province 
output (n = 120) and groups belong to the age group and one of the 
age (6-12 years), the study uses the following tools: electronic games 
scale (the researcher), anxiety scale (preparation Viola Beblawy), 
depression scale of (preparation Mohammed Abdul apparently good), 
a measure of aggressive behavior (the researcher), and the measure 
of social withdrawal (the researcher). Find reached on the following 
results: the existence of a positive correlation statistically significant 
at the level of significance (0.01) between the scores of children with 
learning difficulties, people with autism spectrum, and people with 
intellectual disabilities to electronic games and scores on the scale 
Standart anxiety, social withdrawal. The correlation is positive there 
are statistically significant for children with learning difficulties 
and people with intellectual disabilities at the level of (0.05) on the 
Standart depression, and aggression. There are significant differences 
between the mean scores of children with learning difficulties and 
autism spectrum on all the scales in favor of children with autism 
spectrum. lack of statistically significant differences between mean 
scores of children with intellectual disabilities and autism spectrum 
and learning difficulties among the (male and female) in anxiety 
and aggression variable, but differences have emerged in the social 
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withdrawal and depression in favor of males in the sense that males 
were more social withdrawal and depression than females. no 
differences between children with intellectual disabilities and autism 
spectrum between (male and female) in anxiety and aggression, but 
the differences in the social withdrawal and depression in favor of 
males appeared in the sense that males were more than femalesKey 
words: electronic games

Key words: electronic games, behavioral disorders, special needs
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مقدمة:
�نت�س���رت �لألعاب �لإلكرتونية يف كثري من �ملجتمعات �لعربية و�لأجنبية �إذ ل 
يكاد يخلو منها بيت ول متجر، جتذب �لأطفال بالر�سوم و�لألو�ن و�خليال و�ملغامرة، 
حيث �نت�س���رت �نت�س���ار� و��س���عاً وكبري�ً ومنت من���و�ً ملحوظاً و�أغرقت �لأ�س���و�ق باأنو�ع 
خمتلفة منها ودخلت �إىل معظم �ملنازل و�أ�سبحت �ل�سغل �ل�ساغل لأطفال �ليوم حيث 

�أنها ��ستحوذت على عقولهم و�هتماماتهم.

كم���ا �أ�س���ار �أب���و �لعين���ني )2010( �أن �ألعاب �لألع���اب �لإلكرتوني���ة مل تعد حكًر� 
على �ل�س���غار بل �س���ارت هو�س �لكثري من �ل�سباب وتعدى ذلك للكبار، فال يكاد يخلو 
بيت يف �لدول �لعربية وبخا�س���ة �خلليج �لعربي منها حتى �أ�س���بحت جزًء� من غرفة 
�لطفل؛ بل �أ�س���بح �لآباء و�لأمهات ي�سطحبونها معهم �أينما ذهبو� ليزيدو� �لأطفال 
�إدماًن���ا عل���ى ممار�س���تها. ويف �لعطل���ة �ل�س���يفية يحت���ار �لأه���ل، ح���ول كيفية مت�س���ية 
�أطفالهم لهذه �لعطلة، و�إذ� طرح �ل�س���وؤ�ل عما ي�س���عد �لأولد خالل �إجازتهم، فاإجابة 

ن�سبة كبرية منهم، تاأتي ل�سالح �أحدث �ألعاب �حلا�سب و�لفيديو 0 

ويو�س���ح فرغل���ي )2011( خط���ر ��س���تخد�م �لألع���اب �لكرتوني���ة عل���ى عق���ول 
�لأطفال دون �لتا�س���عة،و�أكد ذلك �لدكتور �آريك �س���يجمان �أن �حلياة توقفت بالن�س���بة 
لبع�س �لأطفال عند متابعة �ألعاب �لفيديو يف موقع “يوتيوب دوت كوم”؛ وبع�س���هم 
ميار�س 12 لعبة يف وقت و�حد، وهم يتناولون �ملاأكولت �ل�س���ريعة و�مل�س���روبات �لغازية 

�ل�سارة ب�سبب �فتقادهم للوقت �لالزم للركون �إىل طاولة �لطعام. 

ويوؤك���د �إبر�هيم، �ل�س���يخ )2010( عل���ى وجود �لكثري من �لتاأث���ري�ت �لإيجابية 
ل�ستخد�م �لأطفال للكمبيوتر، �إل �أنه يرى �لأمر يتعّلق �أي�ساً مبا يفعلونه على هذه 

�لأجهزة �ملتخمة باملحتويات �ملف�سدة لالأخالق و�ل�سارة بالعقول0

“وتكم���ن �مل�س���كلة �لك���ربى يف �أطف���ال �لي���وم يف �أننا مل نعد نر�هم ميار�س���ون 
�لق���ر�ءة ول �لكتاب���ة. وب���ات م���ن �لع�س���ري عليه���م �لنتب���اه �إىل م���ا يقول���ه معلموه���م. 
و�أ�س���بحو� �أق���ّل مياًل لعقد �ل�س���د�قات �ملفي���دة و�لتفاعل مع �لآخري���ن. وميكن لهذه 

�ل�سلوكيات �ل�سلبية �أن تدّمر قدر�تهم على �لرتكيز و�لنتباه« 
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�أهمي���ة �لكمبيوت���ر يف حياتن���ا حقيقة لميك���ن �إنكارها ولكن �أحدث �لدر��س���ات 
�لعلمية ك�س���فت عن خطورة �لإ�سر�ف يف �ل�س���تخد�م �ليومي حيث يوؤدي �إىل �أمر��س 
تفوق �لو�س���ف وتتمثل يف �عوجاج �لعمود �لفقري و�آلم مربحة يف �ملفا�س���ل و�لعظام 
وت���اآكل يف �لفق���ر�ت و�س���عف �لإب�س���ار و�لكثري م���ن �ملتاعب �لنف�س���ية �أهمه���ا �لكتئاب 

وتر�جع �لإبد�ع. 

يعت���رب �حلا�س���ب �لآيل �أد�ة مهمة يف حياة �لب�س���ر ب�س���فة عام���ة و ذوي �لإعاقة 
Basic Academic Skillsب�س���فة خا�سة، و�كت�س���اب �ملهار�ت �لأكادميية �لأ�سا�سية
�أمر �سروري يوؤدي �إىل زيادة كفاءتهم يف �لتعامل مع مظاهر �حلياة و�سرعة تفاعلهم 

و�ندماجهم فيها، وبالتايل حتقيق قدر كبري من �ل�ستقاللية يف حياتهم. 

و�أو�سح �لأطباء يف �لعديد من �لتخ�س�سات فاأكدو� �أن �لتعامل مع �لكمبيوتر 
لفرت�ت طويلة ب�س���بب قدرته علي �أد�ء �لكثري من �لأعمال ويف نف�س �لوقت ي�س���تطيع 
�جلال����س �أمام���ه �لنفت���اح عل���ي �لعامل ب���كل مافيه مما ي���وؤدي علي �أمل���دي �لطويل �إىل 
�لإ�سابة بالعديد من �لأعر��س �لتي تتحول مع مرور �لوقت �إىل �أمر��س مزمنة قد 
ي�سعب �ل�سفاء منها وي�سبح �ل�سخ�س غري قادر علي مو�جهة م�ساكله �ليومية ب�سبب 

�نهماكه ب�سكل غري �سحي وطبيعي مع �لكمبيوتر و�لنرتنت. 

�لأمريكي���ون  �لأطف���ال  ب���اأن   McGonagall (2011) در��س���ة  توؤك���د  كم���ا   
مي�س���ون يف ممار�س���ة �لألع���اب �لإلكرتوني���ة �أوقاتا طويلة تت�س���اوى م���ع �لأوقات �لتي 
مي�سونها يف �لتعلم �ملدر�سيوتو�سح مدي �لتاأثري�ت �لقوية على �سحة �لطفل وقيمه 
و�س���لوكه ولغته و�سخ�س���يته ب�س���كل عام.فالألعاب �لإلكرتونية �س���الح ذو حدين، فكما 
�أن فيها �سلبيات فاإنها ل تخلو من �لإيجابيات، هذ� وقد �أجريت �لعديد من �لبحوث 
و�لدر��سات �لتي تناولت مز�يا وم�ساوئ �لألعاب �للكرتونية وتاأثر�تها على �لأطفال.

 �أب���رزت در��س���ة  Sanders (2010)عالق���ة �لألع���اب �للكرتوني���ة بالكتئ���اب 
و�لن�س���حاب �لجتماع���ي عن���د �لأطف���ال �ملوهوب���ني م���ن ذوي �لإعاق���ة. فلق���د �أف���ادت 
�لدر��سة، �إ�سافة �إىل وجود هذه �لعالقة �لطردية، �إىل �أن م�ستخدمي �حلا�سب �لآيل 
و�لإنرتن���ت �ملتز�ي���د �س���جلو� �نخفا�س���ا يف �لتفاعل م���ع �لو�لدين )�س���و�ء كان �لأب، �أو 
�لأم(. وه���ذ� يعك����س نوع���ا م���ن �أن���و�ع �ل�س���طر�ب يف �لعالق���ات �لفردية د�خ���ل نطاق 

�لأ�سرة �لو�حدة.
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ففي هذ� �ل�س���ياق ت�س���ري �ل�س���عد)2005( �لت���ي �أجرت متابع���ة ميد�نية للعديد 
م���ن �ألع���اب �لفيديو، �أن���ه يف �لوقت �لذي تاأكد فيه بع�س �لدر��س���ات �لآث���ار �لإيجابية 
لالألع���اب �للكرتونية على �س���لوك �لأطفال، وعلى حت�س���يلهم �لدر��س���ي ولكن �أي�س���اً 
هن���اك �آث���ار �س���لبية عليه���م ث���م عل���ى �ملجتمع بع���د ذلك. فف���ي نظره���ا تت�س���م �لألعاب 
�للكرتوني���ة بالعنف وتوؤدي �إىل م�س���اعفة �لهيجان �لف�س���يولوجي �لوظيفي وتر�كم 
�مل�س���اعر و�لأفكار �لعدو�نية، وتناق�س يف �ل�سلوك �لجتماعي �ل�سوي �ملن�سبط.. ولها 

�أي�ساً �آثار �سلبية على �سحة �لأطفال كال�سمنة �ملفرطة وحدوث �لنوبات �ملر�سية0

 �إن �لألع���اب �لكرتوني���ة �ل�س���لبية لها تاأثري�ت نف�س���ية علي �سخ�س���ية �لأطفال 
ب�س���فة عام���ة وبخا�س���ة �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة م���ن �س���عوبات �لتعل���م، و��س���طر�ب 
طي���ف �لتوح���د و ذوي �لإعاق���ة �لفكرية ، وظهور بع�س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية مثل            

)�لقلق- �لكتئاب-�إدمان �لإنرتنت-و�لعدو�ن-�لن�سحاب �لجتماعي( عليهم 0

- لذلك �لدر��س���ة �حلالية تت�س���من حماولة �لتعرف عل���ي �لألعاب �لكرتونية 
وعالقته���ا ببع����س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية ل���دي عين���ة م���ن �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة                

» �سن )6-12(�سنة0

م�سكلة البحث:
�إن فئات �لأطفال �لعاديني وذوي �لإعاقة هم �أكرث ��س���تخد�ما للحا�س���ب �لآيل 
وبخا�س���ة �لألع���اب �لكرتوني���ة، وه���م �لأك���رث �إ�س���اءة له���ذ� �ل�س���تخد�م. وبالتايل، من 
�ملمك���ن ج���د� باأن يرتبط �س���وء �ل�س���تخد�م ببع�س م���ن �لآثار �لجتماعية و�لنف�س���ية. 
فهناك �أمور مغرية بالن�سبة لهذه �لفئة لق�ساء �ل�ساعات �لطويلة �أمام جهاز �حلا�سب 
�لآيل م�ستخدمة �لإنرتنت، و�ألعاب �لفيديو و�لذي من �ملمكن �أن يوؤثر على �لعالقات 
�لجتماعية �حلقيقية، ويرتك بع�س �ل�سطر�بات �ل�سلوكية مثل)�لقلق- �لكتئاب-
�إدم���ان �لإنرتنت- و�لعدو�ن- �لن�س���حاب �لجتماعي(، ولذلك، فه���ذه �لفئة �لعمرية 
هي �لفئة �ملعنية وذلك بهدف ت�سليط �ل�سوء على �أحد بع�س �ل�سطر�بات �ل�سلوكية 
ل�س���تخد�مها �لألعاب �لكرتونية وبخ�سو�س فئة �لأطفال ذوي �لإعاقة من �سعوبات 
�لتعل���م، و��س���طر�ب طيف �لتوحد، وذوي �لإعاقة �لفكري���ة  » لذلك دعت �حلاجة �إىل 

هذه �لدر��سة 0
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وبن���اء علي ما �س���بق تتحدد م�س���كلة �لدر��س���ة �حلالي���ة يف �لت�س���اوؤل �لآتي: هل 
يوجد �رتباط د�ل �إح�س���ائًيا بني �لألعاب �لكرتونية وبع�س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية 

لدي عينة من �لأطفال ذوي �لإعاقة ؟

ويتفرع من هذا ال�سوؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية الآتية :
(11 هل يوجد �رتباط د�ل على مقيا�س �لألعاب �لكرتونية مع درجات �ل�سطر�بات 1

�ل�سلوكية )�لعدو�ن– �لقلق -�لكتئاب–�لن�سحاب �لجتماعي( لدى �لأطفال 
ذوي �سعوبات �لتعلم؟. 

(21 هل يوجد �رتباط د�ل على مقيا�س �لألعاب �لكرتونية مع درجات �ل�سطر�بات 1
ل���دى  �لجتماع���ي(  -�لكتئاب–�لن�س���حاب  – �لقل���ق  )�لع���دو�ن  �ل�س���لوكية 

�لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية؟. 
(31 هل يوجد �رتباط د�ل على مقيا�س �لألعاب �لكرتونية مع درجات �ل�سطر�بات 1

�ل�سلوكية )�لعدو�ن– �لقلق -�لكتئاب–�لن�سحاب �لجتماعي( لدى �لأطفال 
ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد؟.

(41 ه���ل تختل���ف بع�س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية )�لع���دو�ن – �لقل���ق -�لكتئاب–1
�لن�سحاب �لجتماعي( لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد؟.

((1 ه���ل تختل���ف �لألع���اب �لكرتونية لدى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة باختالف �لنوع 1
)ذكر-�أنث���ي( �لأطف���ال �ملعاق���ون فكري���ا و ��س���طر�ب طيف �لتوحد و�س���عوبات 

�لتعلم؟.
((1 ه���ل تختل���ف بع�س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية )�لع���دو�ن – �لقل���ق -�لكتئاب–1

�لن�س���حاب �لجتماع���ي( ل���دى �لأطف���ال �س���عوبات �لتعل���م باخت���الف �لن���وع              
)ذكر –�أنثي( ؟.

(71 ه���ل تختل���ف بع�س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية )�لع���دو�ن – �لقل���ق -�لكتئاب–1
�لن�س���حاب �لجتماع���ي( ل���دى �لأطف���ال �ملعاق���ون فكري���ا و��س���طر�ب طي���ف 

�لتوحد و�سعوبات �لتعلم«؟ باختالف �لنوع )ذكر –�أنثي(؟.
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اأهداف البحث:
تهدف �لدر��سة �حلالية �إىل :

(11 �لك�س���ف ع���ن �لرتب���اط ب���ني �لألع���اب �لكرتوني���ة م���ع درج���ات �ل�س���طر�بات 1
�ل�س���لوكية )�لع���دو�ن – �لقلق -�لكتئاب–�لن�س���حاب �لجتماعي( لدى عينة 

من �لأطفال �سعوبات �لتعلم. 
(21 �لك�س���ف ع���ن �لرتب���اط ب���ني �لألع���اب �لكرتوني���ة م���ع درج���ات �ل�س���طر�بات 1

ل���دى  �لجتماع���ي(  -�لكتئاب–�لن�س���حاب  – �لقل���ق  )�لع���دو�ن  �ل�س���لوكية 
�لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد.

(31 �لك�س���ف ع���ن �لرتب���اط ب���ني �لألع���اب �لكرتوني���ة م���ع درج���ات �ل�س���طر�بات 1
ل���دى  �لجتماع���ي(  -�لكتئاب–�لن�س���حاب  – �لقل���ق  )�لع���دو�ن  �ل�س���لوكية 

�لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية.
(41 �لك�س���ف ع���ن �لف���روق يف بع����س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية )�لع���دو�ن – �لقل���ق 1

-�لكتئاب–�لن�س���حاب �لجتماع���ي( ل���دى عينة من �لأطف���ال �ملعاقون فكريا 
و�سعوبات �لتعلم و�لتوحد. 

((1 �لك�سف عن �لفروق يف �أثر �لألعاب �لكرتونية �ل�سلبية لدى �لأطفال باختالف 1
�لنوع )ذكر-�أنثي( ذوي �لإعاقة �لفكرية و��س���طر�ب طيف �لتوحد و�س���عوبات 

�لتعلم. 
((1 �لك�س���ف ع���ن �لف���روق يف بع����س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية )�لع���دو�ن – �لقل���ق 1

-�لكتئاب–�لن�س���حاب �لجتماعي( لدى �لأطفال �س���عوبات �لتعلمباختالف 
�لنوع )ذكر –�أنثي(.

(71 �لك�س���ف ع���ن �لف���روق يف بع����س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية )�لع���دو�ن – �لقل���ق 1
�لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذوي  �لأطف���ال  �لجتماعي(ل���دى  -�لكتئاب–�لن�س���حاب 

باختالف �لنوع )ذكر –�أنثي(.
(81 �لك�س���ف ع���ن �لف���روق يف بع����س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية )�لع���دو�ن – �لقل���ق 1

طي���ف  ��س���طر�ب  ذوي  �لأطف���ال  �لجتماعي(ل���دى  -�لكتئاب–�لن�س���حاب 
�لتوحد باختالف �لنوع )ذكر –�أنثي(.
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اأهمية البحث:
(11 تتاأت���ى �أهمي���ة �لدر��س���ة من متغ���ري�ت �لبحث ف�س���اًل عن �ل�س���ريحة �لتي يتم 1

در��س���تها وهم �لأطفال ذوي �لإعاقة وهم �س���ريحة من دون �س���ك من �ل�سر�ئح 
�ملهم���ة يف �أي جمتم���ع ف�س���اًل ع���ن دوره���م �لفّع���ال يف حتقي���ق تق���دم �ملجتم���ع 
ومو�كبته للتطور�ت �لعلمية و�لثقافية �لتي ي�سهدها �لعامل يف وقتنا �حلا�سر.

(21 كم���ا ت�س���هم هذه �لدر��س���ة يف �إط���الع �لرتبويني )م���در�ء، معلمني، مر�س���دين 1
تربوي���ني(، و�أولي���اء �لأمور و�لط���الب على �أهم �لآثار �ل�س���لوكية �ملرتتبة على 
ممار�س���ة �لأطفال �ملعاقون فكريا و ��س���طر�ب طيف �لتوحد و�سعوبات �لتعلم 

�ل�سعوديني لالألعاب �لإلكرتونية0
(31 تفي���د �لدر��س���ة �لقائم���ني عل���ي تخطي���ط وتنفيذ بر�م���ج �لرتبية �خلا�س���ة يف 1

عملهم مع هذه �لفئة0

م�سطلحات البحث: 
1-الألع�اب الإلكرتونية:يعرفه���ا Salen & Zimmerman(2004)باأنه���ا » عبارة 
ع���ن �لألع���اب �ملتوف���رة عل���ى هيئ���ة �لكرتونية وه���ي ن�س���اط ينخرط فيه���ا �لطفال يف 
ن���ز�ع مفتع���ل حمك���وم بقو�ع���د معين���ة وت�س���مل �ألع���اب �حلا�س���ب، و�ألع���اب �لإنرتن���ت، 
و�ألع���اب �لفيدي���وPlaystation و�ألع���اب �لهو�ت���ف �لنقال���ة، و�ألع���اب �لأجه���زة �لكفية               

 .)palm devices ملحمولة�(
واإجرائي�ا تع�رف الألع�اب الكرتونية باأنه���ا: »�لدرجات �لتي يح�س���ل عليه���ا �لطفل على 

مقيا�س �لألعاب �لكرتونية«.

2-احلا�س�ب الآيل: يعرفه طارق)2009( هو جهاز �إلكرتوين م�س���مم بطريقة ت�س���مح 
با�س���تقبال �لبيان���ات و�ختز�نه���ا ومعاملته���ا وذل���ك بتحوي���ل �لبيان���ات �إىل معلوم���ات 

�ساحلة لال�ستخد�م و��ستخر�ج �لنتائج �ملطلوبة لتخاذ �لقر�ر.

3- الأطف�ال ذوي الإعاقة: كرم �لدين)2009: 8( ي�س���ري �إىل �لأطفال �لذين يبعدون، 
�أو ينحرفون عن �ملتو�س���ط بعًد� و��س���ًحا، �س���و�ء يف قدر�تهم �لعقلية، �أو �لتعليمية، �أو 
�لجتماعي���ة، �أو �لنفعالية، �أو �جل�س���مية، بحيث يرتتب عل���ى ذلك حاجاتهم �إىل نوع 
خا�س من �خلدمات و�لرعاية؛ لتمكينهم من حتقيق �أق�سى ما ت�سمح به طاقاتهم 0 
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و�س�تتناول الدرا�س�ة احلالي�ة ثالث فئ�ات وهي)�لإعاقة �لفكرية – ��س���طر�ب طيف 
�لتوحد- �سعوبات �لتعلم(

�جلمعي���ة  تعرفه���ا   Intellectual Disability  : الفكري�ة  1-الإعاق�ة 
�لأمريكية)Luckasson, et al)2002 “�أنها �إعاقة تت�س���م بالق�سور �لو��سح يف كل 
م���ن �لأد�ء �لوظيف���ي �لعقلي، و�مله���ار�ت �لكيفية و�ملفاهيمي���ة و�لجتماعية و�لعملية، 

وتظهر �لإعاقة قبل �سن �لثامنة ع�سر”0
ويع�رف الطف�ل ذي ااإعاق�ة الفكرية اإجرائيا ه���و �لطفل ذي ��إعاقة �س���من �لفئة �لعمرية 
م���ن )6-12(�س���نة من فئة �ل�إعاقة �لفكرية �لب�س���يطة و�مللحق���ة باأحد مد�ر�س �لدمج 

مبحافظة �خلرج. 

2- ا�س�طراب طي�ف التوح�دAutism spectrum Disorder  يع���رف مت���ويل 
)2015( �أنه ذلك �لطفل �لذي تظهر لديه �ملظاهر �لأ�سا�سية �لتالية قبل 8�سنو�ت مثل 
: �لإخفاق يف تنمية �لقدرة على �لكالم و�لتحدث �ملوجود �أ�ساًل، �أو �لقدرة �ملتعلمة، �أو 
�لقدرة على ��ستخد�م ما تعلمه للتو��سل �لطبيعي مع �لآخرين. و�لنطو�ء و�لنعز�ل 
وعدم �لقدرة على تكوين عالقات و�قعية مع �لآخرين. بالإ�سافة �إىل وجود �سلوكيات 

منطية / غري هادفة متكررة ب�سكل و��سح.
ويعرف طفل ا�س�طراب طيف التوحداإجرائيا هو �لطفل ذي ��إعاقة �س���من �لفئة �لعمرية 
م���ن )6-12(�س���نة م���ن فئة ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د و�مللحق���ة باأحد مد�ر����س �لدمج 

مبحافظة �خلرج 0 

ف �لزي���ات )2002(  ُيع���رَّ   .)Learning Disabilities( 3- �س�عوبات التعل�م: 
وه���م �لأطفال �لذين يظهرون ��س���طر�بات يف و�حدة، �أو �أكرث من �لعمليات �لنف�س���ية 
�لأ�سا�س���ية �لت���ي تت�س���من فهم و��س���تخد�م �للغة �ملكتوب���ة، �أو �ملنطوق���ة و�لتي تبدو يف 
��سطر�بات �ل�سمع و�لتفكري و�لكالم و�لقر�ءة و�لتهجئة و�حل�ساب و�لتي ل تعود �إىل 

�أ�سباب تتعلق بالإعاقة �لعقلية، �أو �ل�سمعية، �أو �لب�سرية، �أو غريها من �لإعاقات 0
ويع�رف طفل ذي �س�عوبات التعلم اإجرائيا ه���و �لطفل ذي ��إعاقة �س���من �لفئة �لعمرية 
من )6-12(�س���نة �سعوبات �لتعلم �لب�س���يطة و�مللحقة باأحد مد�ر�س �لدمج مبحافظة 

�خلرج 0 
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4- ال�سطرابات ال�سلوكية Behavior Disorders :وتعرفها �لكحيمي و�آخرون 
)2008، �س207(ه���ي تل���ك �ل�س���طر�بات �لت���ي حت���دث عن���د �لأطف���ال وتتخ���ذ �س���كاًل 
م�س���تمر�ً ومقاوم���اً للع���الج. وهي تفوق �لتفاعالت �لعابرة و�ملوقفية، ولكنها ل ت�س���ل 
�إىل درجة �لُع�ساب، �أو �لذهان، �أو ��سطر�بات �ل�سخ�سية. وهذه �لدرجة �ملتو�سطة من 
�لر�س���وخ ترجع �إىل �لطبيعة �ملرنة لل�س���لوك يف هذه �ملرحلة من �لعمر.، وت�س���م تلك 

�ل�سطر�بات يف �لدر��سة �حلالية :

1- الكتئ�ابDepression : ويعرفه���ا �لطي���ب )2001، ����س4( ه���و حال���ة �ل�س���عور 
باحلزن، �غتمام، ��س���طر�ب نف�س���ي م�س���حوب باحلزن و �خلمول و �س���عوبة بالتفكري 

و�لرتكيز، نق�س �لن�ساط وكمية و نوعية �لعمل و�لقوة، �نخفا�س يف �حليوية0

2-القل�قAnxiety: �لبب���الوى )1987(ه���و حالة نف�س���ية حتدث حني ي�س���عر �لفرد 
بوجود خطر يهدده وهو ينطوي علي توتر �نفعايل ت�ساحبه ��سطر�بات ف�سيولوجية 

خمتلفة0 

التعري�ف الإجرائي للقلق: هو �لدرجة �لكلية �لتي يح�س���ل عليها �مل�س���تجيب يف �إجابته 
على فقر�ت مقيا�س �لقلق �مل�ستخدم يف هذ� �لدر��سة.

6(�لع���دو�ن  ����س   ، ويعرفةملج���م)2007   :Aggression الع�دوان  ال�س�لوك   -3
�س���لوك يق�س���د ب���ه �ملعت���دى �إي���ذ�ء �لآخري���ن وق���د ع���رف �لع���دو�ن م���ن قب���ل �لعدي���د 
�ل�س���لوك                                                                            م���ن  حم���ددة  �أ�س���كال  عل���ى  �لع���دو�ن  �س���فة  وتطل���ق  �لنف����س  علم���اء  م���ن 
)كال�سرب و�ل�سدم(، �أو على �أ�سكال معينة من �حلو�دث �لنفعالية �أوكليهما معا، �أو على 
�لظو�هر �ملر�فقة للحو�دث �لجتماعية )كالغ�سب و�لكرة(، �أو على م�سامني د�فعية

)كالغريزة �لد�فع(. 

�ل�س���عاد�ت                  ويعرف���ه   ::  Social Withdrawal الجتماع�ي  الن�س�حاب   -4
)2009 ، �س8( منط من �ل�س���لوك يتميز عادًة باإبعاد �لفرد نف�س���ه عن �لقيام مبهمات 
�حلياة �لعادية وير�فق ذلك �إحباط وتوتر وخيبة �أمل ، فالن�سحاب �لجتماعي عامًة 
هو �مليل �إىل جتنب �لتفاعل �لجتماعي و�لإخفاق يف �مل�س���اركة يف �ملو�قف �لجتماعية 
ب�س���كل منا�س���ب و�لفتقار �إىل �أ�س���اليب �لتو��س���ل �لجتماعي ، ويرت�وح هذ� �ل�س���لوك 
بني عدم �إقامة عالقات �جتماعية، �أو بناء �س���د�قة مع �لأقر�ن �إىل كر�هية �لت�س���ال 
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بالآخري���ن و�لنع���ز�ل ع���ن �لنا����س و�لبيئة �ملحيط���ة ، وكذلك من ع���دم �لكرت�ث مبا 
يحدث يف �لبيئة �ملحيطة بهم0

اإطار نظري ودرا�سات �سابقة:
ت�س���ري نتائ���ج �لدر��س���ات �لت���ي �أجري���ت يف �ل�س���نو�ت �لأخ���رية عل���ى �لألع���اب 
�لإلكرتونيةلوح���ظ �أنه���ا �نت�س���رت مبح���الت �لبي���ع ب�س���كل كب���ري مبختل���ف �أ�س���كالها 
و�أحجامه���ا و�أنو�عها، وقابل هذ� �لنت�س���ار طلب متز�يد من قبل �لأطفال و�ملر�هقني 
على �قتناء هذه �لألعاب �لتي �كت�س���بت �س���هرة و��س���عة وقدرة على جذب من يلعبونها 
حيث �أ�سبحت بالن�سبة لهم هو�ية ت�ستحوذ على معظم �أوقاتهم فهي جتذبهم بالر�سوم 
و�لأل���و�ن و�خلي���ال و�ملغام���رة. كما جذبت قطاًعا و��س���ًعا من �لأطف���ال، بل و�ملر�هقني 
عل���ى �مل�س���توى �لعاملي؛ ملا فيها من موؤثر�ت �س���معية وب�س���رية قوي���ة، وتوظيفها لعدد 

كبري من �لفنيني �ملهرة يف �إنتاج �ألعاب م�سوقة ومثرية0

ويري �أبو �لعينني)2010( �أن و�لألعاب �لإلكرتونية �س���الح ذو حدين، فكما �أن 
فيها �سلبيات فاإنها ل تخلو من �لإيجابيات. 

 و�أ�سار )�أبو جر�ح 2011( لو كان لالألعاب �لإلكرتونية �سو�بط رقابية يحر�س 
على تنفيذها مبوجب تر�خي�س نظامية وباإ�سر�ف تربوي لكان لها بع�س �لإيجابيات، 
بحيث ي�ستطيع �لطفل �أن يق�سي فيها جزًء� من وقت فر�غه دون خوف، �أو قلق عليه، 
فيمار����س �ألعاًبا �س���يقة كالألعاب �لريا�س���ية، و�ألعاب �لذ�كرة وتن�س���يط �لفكر، و�ألعاب 

�لتفكري �لإبد�عي. 

 وقبل �لتو�س���ع يف �حلديث عن �إيجابيات و�س���لبيات �لألعاب �لإلكرتونية، فاإنه 
�س���يتم �مل���رور على ذكر بع�س �لأم���ور ذ�ت �لعالقة بالألع���اب �لإلكرتونية مثل تعريف 

�لألعاب �لإلكرتونية و�أ�سنافها، و�أ�سباب ودو�عي ممار�سها 0

وبناء عليه فالألعاب �لكرتونية ميكن تعريف وت�سنيفاتها واأ�سباب ودواعي ممار�سها

 تع�رف اللعبة باأنها ن�س���اط ينخ���رط فيها �لالعبون يف نز�ع مفتع���ل، حمكوم بقو�عد 
معين���ة، ب�س���كل ي���وؤدي �إىل نتائ���ج قابل���ة للقيا����س �لكم���ي. ويطل���ق عل���ى لعبة م���ا باأنها 
  Salen & Zimmerma l.(2004)إلكرتوني���ةيف ح���ال توفره���ا على هيئ���ة رقمي���ة�
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 Playstation ويتم ت�سغيلها عادة على من�سة �حلا�سب و�لإنرتنت و�لتلفاز و�لفيديو
 .)palm devices و�لهو�تف �لنقالة، و�لأجهزة �لكفية )�ملحمولة بالكف

وفق���ا                            طبيعته���ا،  ح�س���ب  �لإلكرتوني���ة  �لألع���اب  ت�س���نيف  وميك���ن  ه���ذ�    
(Salen & Zimmerman 2004) �إىل �لأ�سناف �لآتية: 

ال�سنف الأول الغازي )املحارب، املقاتل( Conqueror:وهدف هذ� �ل�سنف �لتناف�س 
و�لنت�س���ار مهم���ا كان���ت �خل�س���ائر. وي�س���عى �لالعبون يف ه���ذ� �لنوع لتحقي���ق �أهد�ف 
حمددة �س���لفا، بحيث ي�سعرون مبتعة �ل�سيطرة على �أحد�ث �للعبة،، �أو �ل�سيطرة على 

�لأحد�ث �لجتماعية �لتي تدور حولها�أو تت�سمنها �للعبة.

ال�سنف الثاين املدير Manager: ويهدف هذ� �ل�سنف �إىل تطوير مهار�ت حمددة 
�إىل درجة �لإتقان. كما يتم تطوير �أ�ساليب �لعمليات  processesلدى �لالعبني �إىل 
م�س���توى يجعلهم يو��س���لون �للعب �إىل �لنهاية وذلك عرب متكينهم من ��س���تخد�مهم 
للمه���ار�ت �لت���ي �أتقنوها �س���ابقا يف نف����س �للعبة و�لعم���ل على توظيفه���ا لحقا بهدف 

�إتقان مهار�ت �أخرى �أكرث عمقا و�سمول وتف�سيال يف �للعبة ذ�تها. 

ال�س�نف الثال�ث امل�س�تغرب )املتعج�ب( Wanderer:يف ه���ذ� �ل�س���نف يتم عر�س 
وبيان خرب�ت وجتارب جديدة وممتعة، ولكن درجة �لتحدي يف هذ� �ل�سنف �أقل منها 
مم���ا ه���و موج���ود يف �ل�س���نفني �ل�س���ابقني. و�لالعبون يف ه���ذ� �لنوع يتطلعون ب�س���كل 

رئي�سي �إىل �ملتعة و�ل�سرتخاء.

ال�سنف الرابع امل�س�ارك Participant:يف هذ� �ل�سنف ي�ستمتع �لالعبون بالألعاب 
ذ�ت �ل�سبغة �لجتماعية،، �أو �مل�ساركة يف �لعو�مل �لفرت��سية. 

   وبخ�س���و�س �ل�س���نف �لر�ب���ع يخربنا )�حل�س���يف، 2010( باأن هن���اك �أماكن 
�فرت��س���ية يف ف�س���اء �لنرتن���ت، حي���ث يجتم���ع �لالعب���ون م���ن كل م���كان، يف ف�س���اء 
تعي����س في���ه عقولهم وقلوبهم ولكن ل ت�س���كنه �أج�س���ادهم، فهو عامل ب���ال قيود ولي�س 
جلغر�فيته حدود. هناك حيث �حلياة �لفرت��س���ية �لتي يهرب �إليها بع�س مرتاديها 
من حياتهم �حلقيقية، و�س���غوطها �ليومية، و�أحو�لهم �جلوية، فبينما كانو� بالأم�س 
يف بح���ث ع���ن ترفيه و�س���عادة، ودرد�س���ة وعالقة، جتده���م �ليوم قد �نهمك���و� يف عاملهم 

�لفرت��سي يلعبون ويتعلمون، ويتوظفون، ويبيعون، وي�سرتون.
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   ويف هذ� �لإطار؛ تو�س���ح �خلليفة)2009( �لعو�مل �لفرت��س���ية باأنها بر�مج 
متثل بيئات تخيلية ثالثية �لأبعاد ي�ستطيع �مل�ستخدم لهذه �لعو�مل �بتكار �سخ�سيات 
�فرت��س���ية جت�سده ت�سمى �أفاتار (avatars) و�أي�سا بناء وت�سميم �ملباين و�ملج�سمات 
و�لقيام مبختلف �أنو�ع �لأن�سطة و�لتعرف و�لتو��سل مع �أ�سخا�س �آخرين من خمتلف 

بقاع �لعامل. 

كم���ا ي�س���يف �لهدلق)2015( لالأ�س���باب �لتي تدع���و �لطفال ملمار�س���ة �لألعاب 
�لإلكرتونية ما يلي: 

1 جودة ر�سوم �للعبة. 	
1 �لأ�سلوب �لق�س�سي �ملمتع. 	
1 كونها �سل�سلة )مو��سلة( للعبة مف�سلة متت ممار�ستها من قبل. 	
1 طريقة �لتلفظ بالكلمات	

�إن �لعنا�سر �ملذكورة �أعاله �ساهمت ب�سكل كبري يف �نت�سار �لألعاب �لإلكرتونية 
و�س���يوعها و�زدياد عدد �ملمار�س���ني لها، وت�سري در��س���ة (Gallagher2011) �أي ن�سبة 
م���ن ميار�س �لألع���اب �لإلكرتونية من �لأطفال ذوي �لإعاقة ومتو�س���ط �أعمارهم%72 
من �لأ�س���ر �لأمريكية متار�س �لألعاب �لإلكرتونية.، �لعمر �لأكرث ممار�س���ة لالألعاب 
�لإلكرتونية هو )12( عام بالن�سبة للذكور، و�سن �لع�سر )10( �سنو�ت بالن�سبة لالإناث. 

 وحدد �ل�سريف )2004(�أنو�ع �لألعاب �لإلكرتونية :-
(11 �ألعاب تعليمية تعتمد على ق�سة، �أو �سخ�سية كرتونية: هذ� �لنوع من �لألعاب 1

مفيد جد�ً لالأطفال فهو يبد�أ يف تثقيفهم بثقافة �س���هلة و�سل�س���ة و�س���من هذ� 
�ملج���ال جند �أي�س���اً بع�س �لرب�مج باللغة �لعربية �لت���ي تدعم �لثقافة �لعربية 

وهذه �لرب�مج ميكن �أن يبد�أ معها �لطفل من �سن �لر�بعة.
(21 �ألع���اب فكري���ة )تقوي���ة �ملالحظة - �لرتكي���ز…(. عملياً تعت���رب هذه �لرب�مج 1

لل�س���غار ولكنها ت�س���د �لكبار �أي�س���ا ًنظر�ً لأنها تقوي �ملخيلة و�س���رعة �لبديهة 
و�لذ�كرة و�لن�ساط �لذهني ويبد�أ بها �لطفل من �سن �ل�سابعة.

(31 �لألع���اب �لت���ي تعتمد �إ�س���رت�تيجيات حربية )حتتاج �إىل و�س���ع �خلطط(. هذ� 1
�لنوع من �لألعاب يعترب نوعا ما من �ملر�حل �ملتقدمة و�لتي حتتاج �إىل ن�س���ج 
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عقلي ويبد�أ بها من �س���ن �لعا�س���رة و�ملر�هقة حتى �ل�سباب و�أكرث �إذ �أنها تتدرج 
�سعوبتها.

(41 �ألع���اب تعتمد فقط على �س���ر�ع �لبقاء: ه���ذ� �لنوع من �لألعاب قد يكون عنيفاً 1
وقد ل ولكنه يوؤدي �إىل تبلد �لفكر �إذ �أنه يعتمد على �سيد معني )طائر�ت... 
مر�كب ف�سائية...( وهو يعتمد فقط على مبد�أ جتميع �أكرب عدد من �لنقاط0

اإيجابيات و�سلبيات الألعاب الإلكرتونية
متتاز� لألعاب �لإلكرتونية بنو�ٍح �إيجابية، فهي كما يو�سح �جلارودي )2011( 
تنّم���ي �لذ�كرة و�س���رعة �لتفكري، كم���ا تطّور ح�ّس �ملبادرة و�لتخطي���ط و�ملنطق. ومثل 
هذ� �لنوع من �لألعاب ي�س���هم يف �لتاآلف مع �لتقنيات �جلديدة، بحيث يجيد �لأطفال 
تويل ت�س���غيل �ملقود، و��س���تعمال ع�س���ا �لتوجي���ه، و�لتعامل مع تل���ك �لآلت باحرت�ف، 
كم���ا تعّلمه���م �لقيام مبهام �لدفاع و�لهجوم يف �آن و�ح���د وحتّفز هذه �لألعاب �لرتكيز 
و�لنتب���اه، وتن�ّس���ط �ل���ذكاء، لأنها تقوم عل���ى حل �لأحاجي، �أو �بتكار عو�مل من �س���نع 

�ملخيلة لي�س هذ� فح�سب، بل �أي�ساً ت�ساعد على �مل�ساركة.  

كما يرى )�لنباري، 2010( �أن لالألعاب �لإلكرتونية �إيجابيات عند �لأطفال،   
منه���ا �لرتويح ع���ن �لنف�س يف �أوقات �لفر�غ. كما �أن يف �للعب تو�س���يع لتفكري �لالعب 
وخياله، حيث �أن بع�س �لألعاب حتمل �ألغاز�ً ت�س���اعد يف تنمية �لعقل و�لبديهة. ومن 
�إيجابياتها �أي�سا �أنها حمط مناف�سة بني �لأ�سدقاء من خالل �للعب بالألعاب متعددة 

�لالعبني. كما �أنها قد تطلع �لالعبني على �أفكار جديدة ومعلومات حديثة. 

كما �أ�سارAllen(2010) �إىل �إيجابيات �لألعاب �لإلكرتونيةوذلك كما يلي:
1 تثري �لتاأمل و�لتفكري.	
1 ت�سجع �حللول �لإبد�عية و�لتكيف، �أو �لتاأقلم.	
1 متكن من تطبيق �لآر�ء و�لأفكار �ملهمة يف وقائع و�أحد�ث �حلياة �حلقيقة.	

�سلبيات الألعاب الإلكرتونية :
على �لرغم من �لفو�ئد �لتي قد تت�سمنها بع�س �لألعاب �لإلكرتونية �إل �أن   
�س���لبياتها يف نظر(Mai،2010) �أكرث من �إيجابياتها لأن معظم �لألعاب �مل�س���تخدمة 
من قبل �لأطفال وبخا�س���ة ذوي �لإعاقة ذ�ت م�س���امني �س���لبية توؤثر عليهم يف جميع 
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مر�حل �لنمو لديهم، بالإ�س���افة �إىل �أن ن�س���بة كبرية من �لألعاب �لإلكرتونية تعتمد 
عل���ى �لت�س���لية و�ل�س���تمتاع بقتل �لآخرين وتدم���ري �أمالكهم و�لعت���د�ء عليهم بدون 
وج���ه ح���ق، كم���ا تعلم �لأطف���ال �لعادي���ني �أ�س���اليب �رت���كاب �جلرمية وفنونه���ا وحيلها 
وتنم���ي يف عق���ول �لأطف���ال �لعادي���ني وذوي �لإعاقةق���در�ت ومه���ار�ت �ألته���ا �لعن���ف 
و�لعدو�ن و�لن�س���حاب �لجتماعي و�لقلق ونتيجتها �جلرمية وهذه �لقدر�ت تكت�س���ب 

من خالل �لعتياد على ممار�سة تلك �لألعاب0

  كم���ا توؤك���د �ل�س���عد)2005( �أن���ه وفق���ا للعديد من �لدر��س���ات و�لأبح���اث فاإن 
ممار�س���ة �لألعاب �لإلكرتونية كانت �ل�س���بب يف بع�س �ملاآ�س���ي فقد �رتبطت نتائج هذه 
�لألع���اب خ���الل �خلم�س���ة و�لثالثني عام���اً �لأخرية بازدياد �ل�س���لوك �لعني���ف و�رتفاع 
مع���دل جر�ئ���م �لقتل و�لغت�س���اب و�لعت���د�ء�ت �خلطرية يف �لعديد م���ن �ملجتمعات، 
و�لقا�س���م �مل�س���رتك يف جمي���ع ه���ذه �لدول ه���و �لعنف �لذي تعر�س���ه و�س���ائل �لإعالم، 
�أو �لألع���اب �لإلكرتوني���ة ويت���م تقدميه لالأطفال و�ملر�هقني ب�س���فته نوع���اً من �أنو�ع 

�لت�سلية و�ملتعة.

�إ�س���افة �إىل م���ا �س���بق، فاإن �لباحثة ترى �أن �حلا�س���ب �لآيل قد فت���ح باباً لذوي 
�لإعاق���ة مكنهم من �لدخول يف �لعامل �لو��س���ع و�لتو��س���ل مع���ه و�لتفاعل مع �أحد�ثه 
وذل���ك ع���ن طريق �لنرتنت، هذه �لتكنولوجيا �لت���ي جعلت هوؤلء �لتالميذ وغريهم 
من �لتو��س���ل مع �أي �س���خ�س يف �لعامل و�لتفاعل مع �أي حدث كان، ولكن �ل�س���تخد�م 
�ل�س���لبيلالألعاب �لكرتوني���ة ي���رتك بع����س �لآث���ار �ل�س���لبية عن���د �لأطف���ال وبخا�س���ة 
منيعانون )�س���عوبات �لتعلم – �لإعاقة �لفكرية – ��س���طر�ب طيف �لتوحد(،وبذلك 
ي�سعر هوؤلء باأنهم مندجمون متاماً يف �لعامل �لو��سع هو �ل�سعور بالوحدة و�لنعز�لية 

و�لكتئاب و�لقلق، و�لعدو�ن �لتي قد تنتاب بع�سهم يف كثري من �لأحيان 0 

ال�سطرابات ال�سلوكية عند الأطفال ذوي الإعاقة
تع���د �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية م���ن �أخط���ر �لعو�مل �لت���ي يتوق���ف عليها جناح 
�لأطفال ذوي �لإعاقة يف حياتهم، كما تعد مرحلة �لتعليم �لبتد�ئي من �أهم �ملر�حل 
�لتعليمي���ة يف حي���اة �لإن�س���ان، نظ���ر� لأنه يتلقى خالله���ا �أوىل �لتج���ارب �ملعرفية، بعد 
خروج���ه م���ن نطاق �لأ�س���رة، وم���ن ثم �أكد ج���اد �مل���ويل )2015( على �أهمية �مل�س���كالت 
�ل�س���لوكية و�لنفعالي���ة �لت���ي ميك���ن �أن يعاين منها �أطف���ال �ملرحلة �لبتد�ئية ب�س���فة 
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عامة و�لطالب �لذين يعانون من )�سعوبات �لتعلم – �لإعاقة �لفكرية – ��سطر�ب 
طي���ف �لتوحد(ب�س���فة خا�س���ة، تظه���ر لديهم �لكثري من �مل�س���كالت �ل�س���لوكية �أبرزها 
)�لع���دو�ن- �لقل���ق- �لكتئ���اب( ل���دي �س���عوبات �لتعلم )�لع���دو�ن- �لقل���ق- �لكتئاب- 

و�لن�سحاب �لجتماعي(لدي ذوي �لإعاقة �لفكرية – ��سطر�ب طيف �لتوحد 0

كم���ا يوؤك���د Abrahams (2008) �أن �لدر��س���ات �لت���ي �أجري���ت �أثبت���ت وج���ود 
عالق���ة ب���ني �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية منها �ل�س���لوك �لعنيف للطفل وم�س���اهد �لعنف 
�لت���ي ير�ه���ا عل���ى �سا�س���ة �لتلف���از، �أو ميار�س���ها يف �لألع���اب �لإلكرتوني���ة كم���ا ذك���ر �أبو 
جر�ح)2011( �أن ممار�سة �لأطفال �لألعاب �لإلكرتونية �لتي تعتمد على �لعنف ميكن 

�أن تزيد من �لأفكار و�ل�سلوكيات �لعدو�نية عندهم0 

وي���ري Chidsey (2000)  �أن ه���ذه �لألعاب �لكرتونية قد تكون �أكرث �س���رر�ً 
من �أفالم �لعنف �لتلفزيونية، �أو �ل�سينمائية لأنها تت�سف ب�سفة �لتفاعلية بينها وبني 

�لطفل وتتطلب من �لطفل �أن يتقم�س �ل�سخ�سية �لعدو�نية ليلعبها وميار�سها. 

 يف ه���ذ� �ل�س���ياق �أك���دت در��س���ة Sanders،  �أن �ألع���اب �لبالي�ستي�س���ن ميكن �أن 
توؤث���ر عل���ى �لطف���ل في�س���بح عنيف���ا، فالكثري م���ن �ألع���اب )�لقات���ل �لأول( �ملوجودة يف 
�لبالي�ستي�س���ن تزي���د ر�س���يد �لالع���ب يف �لنقاط كلم���ا تز�يد عدد قت���اله، فهنا يتعلم 

�لطفل ثانية �أن �لقتل �سيء مقبول وممتع. 
 

و�أفادت در��س���ةAlice, (2004)   �أن م�س���اهد �لعنف على �سا�سة �لتلفزيون، �أو 
�لألعاب �لإلكرتونية تزيد خماطر �ل�سلوك �لعدو�ين و�خلوف و�لقلق لدى �لأطفال 
ذوي �سعوبات �لتعلم وذوي �لإعاقة �لفكرية و�لتوحد، كما �أن مثل هذه �مل�ساهد ميكن 
�أن تو�زي )�إ�س���اءة معاملة �لأطفال �س���لوكيا(. و�أكدت �لدر��سة �إن �لأطفال �ل�سغار هم 
�لأك���رث تاأث���ر�ً بهذه �مل�س���اهد، و�أو�س���ت �لو�لدين و�ملرب���ني بالتعامل بح���ذر مع بر�مج 
�لت�سلية �ملعدة للكبار كما يتعاملون مع �لأدوية، �أو �ملو�د �لكيماوية �ملوجودة يف �ملنزل.
وخل�س���ت �لدر��س���ة �إىل �أن �ل�س���ور �لعنيف���ة ت���رتك تاأث���ري�ً عل���ى �ملدى �لق�س���ري لدى 

�لأطفال عرب زيادة �سلوكهم �لعدو�ين، �أو خوفهم. 
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 ويف در��س���ة ق���ام به���اKraut et. al. (2010)  عن �لألع���اب �لكرتونية )160( 
طفاَل يف مدينة بيت�سربج �لأمريكية، فقد حاولت �لدر��سة ت�سليط �ل�سوء على تاأثري 
��س���تخد�م �لألعاب �لكرتونية على �لأطفال ذوي �لإعاقة ،ولقد �أو�س���حت �لدر��سة �إىل 
�إن ��س���تخد�م �لألع���اب �لكرتوني���ة ي�س���هم يف �لتقليل م���ن �لتفاع���ل �لجتماعية. فقلد 
�أو�سحت �لدر��سة على �لعالقة بني كرثة ��ستخد�م �للعاب �لكرتونية وق�ساء �ساعات 
طويل���ة يف ��س���تخد�م �لألع���اب �لكرتونية من جهة وبني زيادة مع���دل �لكتئاب و�لقلق 
و�لعدو�ن و�إدمان لالإنرتنيت، ومعدل �لوحدة لدى �لطفال من جهة �أخرى. فكرثة 
��س���تخد�م �للعاب �لكرتونية وق�س���اء �س���اعات طويلة �أمام �جلهاز �رتبطت بالكتئاب 
و�لن�س���حاب �لجتماع���ي، و�لل���ذ�ن يعت���رب�ن جانب���ني �جتماعي���ني نف�س���يني مهم���ني 
يوؤث���ر�ن عل���ى �ل�س���حة �خلا�س���ة بالأطفال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد و�س���عوبات 

�لتعلم وذوي �لإعاقة �لفكرية. 

و�أ�س���ارWhite, et al. (2010) �أن ممار�س���ة �لألعاب �لإلكرتونية يوؤثر �س���لبا 
على �لتح�س���يل �لدر��س���ي ويوؤدي �إىل �إهمال �لو�جبات �ملدر�سية و�لهروب من �ملدر�سة 
�أثناء �لدو�م �ملدر�س���ي ويوؤدي �إىل ��س���طر�بات يف �لتعلم.كما�أكدت �لدر��سة على وجود 

�أطفال يهربون من �لدر��سة ويذهبون ملمار�سة �لألعاب �لإلكرتونية.

�لألع���اب  �س���لبيات  م���ن  يذك���رBlazer &Siewert (2011) �أن  و�أخ���ري�    
�لإلكرتوني���ة �لت���ي �أثبته���ا �لباحث���ون �أن���ه عندم���ا يتعل���ق �لطف���ل �ل�س���غري “م���ا دون 
�لعا�س���رة” به���ذه �لألع���اب ف���اإن ذلك يوؤثر �س���لبا على در��س���ته ونطاق تفك���ريه. كما �أن 
�س���هر �لأطف���ال و�ملر�هقني طيل���ة �لليلفي ممار�س���ة �لألعاب �لإلكرتونية يوؤثر ب�س���كل 
مبا�س���ر عل���ى جمهود�ته���م يف �لي���وم �لت���ايل، مم���ا ق���د يجع���ل �لالعبني غ���ري قادرين 
عل���ى �ل�س���تيقاظ للذه���اب �إىل �ملدر�س���ة، و�إن ذهب���و�، فاإنه���م ق���د ي�ست�س���لمو� للن���وم يف 
ف�س���ولهم �ملدر�س���ية، بدل من �لإ�سغاء للمعلم. وهذ� يتفق مع ما تو�سلت �إليه در��سة 
ح�سني)2012( من �أن كرثة ممار�سة �لألعاب �لإلكرتونية يف �ل�سنو�ت �لأوىل من عمر 
�لطف���ل ذوي �ل�إعاق���ة �لفكري���ة، ت���وؤدي �إىل بع�س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية يف مقدرة 

�لطفل على �لرتكيز يف �أعمال �أخرى مثل �لدر��سة و�لتح�سيل.
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وم���ن �لعر����س �ل�س���ابق لالإط���ار �لنظ���ري و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة ؛ �أن معظ���م   
�لدر��س���ات �س���عت �إىل �لتع���رف عل���ي درج���ة �س���يوع �لظاهرة، وم���دي �رتباطه���ا ببع�س 
�ملتغ���ري�ت كاجلن����س، و�لعم���ر، كم���ا تو�س���لت �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �إىل وج���ود عالق���ة 
ب���ني مبفه���وم �لعزل���ة و�لوح���دة، �لقل���ق، �لكتئ���اب و�إدم���ان �لنرتني���ت ،و�لع���دو�ن و 
��س���تخد�م �لعاب �لكرتونية �ل�س���لبي لذوي �لإعاقة، �أو �لعاديني بامل�س���توي �لجتماعي 
و�لثق���ايف، وف���ى �س���وء م���ا �أ�س���فرت عن���ه نتائ���ج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �أن �أه���م خماط���ر 
�ألالألع���اب �لإلكرتوني���ة عن���د �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة ه���ي �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية                                                

)�لعدو�ن – �لقلق -�لكتئاب–�لن�سحاب �لجتماعي( 

فرو�ص البجث 
(11 يوج���د �رتباط د�ل �إح�س���ائًيا ب���ني درجات �لأطفال ذوى �س���عوبات �لتعلم على 1

مقيا����س �لألع���اب �لكرتوني���ة ودرجاته���م عل���ى مقايي����س )�لقل���ق -�لكتئاب– 
�لعدو�ن -�لن�سحاب �لجتماعي(.

(21 يوج���د �رتباط د�ل �إح�س���ائًيا ب���ني درجات �لأطفال ذوى �لتوح���د على مقيا�س 1
�لألع���اب �لكرتوني���ة ودرجاته���م عل���ى مقايي����س )�لقل���ق -�لكتئ���اب– �لعدو�ن 

-�لن�سحاب �لجتماعي( ».
(31 يوج���د �رتباط د�ل �إح�س���ائًيا بني درجات �لأطف���ال ذوى �لإعاقة �لفكرية على 1

مقيا����س �لألع���اب �لكرتوني���ة ودرجاته���م عل���ى مقايي����س )�لقل���ق -�لكتئاب– 
�لعدو�ن -�لن�سحاب �لجتماعي( ».

(41 تتباين درجات �لأطفال )ذوى �س���عوبات �لتعل���م/ ذوى �لتوحد/ ذوى �لإعاقة 1
�لفكرية( على مقايي�س )�لقلق -�لكتئاب– �لعدو�ن -�لن�سحاب �لجتماعي( »

((1 توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات درجات �لأطف���ال �لذكور و�لإناث 1
باملجموع���ات �لث���الث )ذوى �س���عوبات �لتعل���م/ ذوى �لتوح���د/ ذوى �لإعاق���ة 

�لفكرية( على مقيا�س �لألعاب �لإلكرتونية »
((1 توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات درجات �لأطف���ال �لذكور و�لإناث 1

ذوى �س���عوبات �لتعلم على مقايي�س )�لقلق -�لكتئاب– �لعدو�ن -�لن�س���حاب 
�لجتماعي( »
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(71 توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات درجات �لأطف���ال �لذكور و�لإناث 1
-�لن�س���حاب  �لع���دو�ن  -�لكتئ���اب–  )�لقل���ق  مقايي����س  عل���ى  �لتوح���د  ذوى 

�لجتماعي( 
(81 توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات درجات �لأطف���ال �لذكور و�لإناث 1

ذوى �لإعاقة �لفكرية على مقايي�س )�لقلق -�لكتئاب– �لعدو�ن -�لن�س���حاب 
�لجتماعي

اإجراءات الدرا�سة وتتمثل تلك االإجراءات يف :

اأولً: عين�ة الدرا�س�ة : وتتمث���ل تل���ك �لإج���ر�ء�ت يف �ختي���ار عينة �لدر��س���ة من ثالث 
جمموع���ات من �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية، و��س���طر�ب طيف �لتوحد و�س���عوبات 
�لتعل���م )�لذكور و�لإناث(يف �ملرحلة �لبتد�ئية �مللتحقيني بربنامج �لرتبية �خلا�س���ة 
مبحافظ���ة �خل���رج - �ململك���ة �لعربي���ة �ل�س���عودية )ن =120(و تنتم���ي �ملجموع���ات �إىل 
فئ���ة عمري���ة و�حدة من �س���ن )6-12(�س���نو�ت، ومتث���ل �ملجموعة �لأويل من �س���عوبات 
�لتعلم)40(طف���ال )20(ذك���ور ،)20( �إن���اث، و�ملجموع���ة �لثاني���ة م���ن ��س���طر�ب طيف 
�لتوح���د ،وعدده���م )40(طف���ال منهم)20(ذك���ور )20( �إن���اث ،و�ملجموع���ة �لثالث���ة من 
�لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية بدرجة ب�س���يطة وعدده���م )40(طفال منهم)20(ذكور 
)20( �إناث، ون�سبة ذكائهم بني )70-100( درجة تبعا ملقيا�س �ستانفورد - بينيه للذكاء 

)�ل�سورة �لر�بعة(

و��ستخدمت �لدر��سة �حلالية �ملنهج �لو�سفي ملنا�سبته لطبيعة �لدر��سة0 

حي���ث يو�س���ح �لتكاف���وؤ كم���ا يف )ج���دول 1، 2، 3( ومت حتقي���ق �لتجان����س ب���ني 
تل���ك �ملجموع���ات وذل���ك يف �لعم���ر �لزمني، وم�س���توى �ل���ذكاء، و�مل�س���توى �لجتماعي 

�لقت�سادي �لثقايف. 
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جدول )1(
نتائج حتليل التباين بطريقة كرو�سكال - واليز، )H( للفرق بني رتب درجات املجموعات 

الثالث على مقيا�س الألعاب الكرتونية )ن 1 = ن2= ن3= ٠ 2(
�لدللة H ه د.ح كا2 ك مج �لرتب م �لرتب �ملجموعة

0.01 18.331 2 18.447
225.2141 5.203 35.20 �لأوىل
2264.225 206.5 20.65 �لثانية
152.500 55.0 15.50 �لثالثة

حي���ث: �ملجموع���ة �لأوىل ه���ي م���ن يع���اين �أع�س���اوؤها م���ن �س���عوبات �لتعل���م، 
و�ملجموعة �لثانية هي من يعاين �أع�ساوؤها من ق�سور يف مهارتي �حل�ساب، و�لأ�سكال، 
�أم���ا �ملجموعة �لثالثة فهي �لتي ت�س���م ��س���طر�ب طيف �لتوحد �أم���ا �ملجموعة �لثالثة 

فهي �لتي ت�سم �لإعاقة �لفكرية 
ويت�سح من �جلدول �أن قيمة ه )2( للفرق بني متو�سطات رتب درجات هذه   
�ملجموع���ات يف مقيا����س �للع���اب �لكرتونية د�لة عند )0.01( ويو�س���ح �جلدول �لتايل 

�جتاه دللة هذه �لفروق وذلك بالن�سبة للمجموعات �لثالث.

جدول )2(
 قيم U, W , Z ودللتها للفرق بني متو�سطات رتب درجات املجموعات الثالث يف مقيا�س 

الألعاب الكرتونية )ن1 = ن2= ن3= ٠ 2(

�لدللة Z W U مج �لرتب  م
�لرتب �لنوع �ملجموعة

غري د�لة 0.114- 203.50 49،50
103.50 20.35 ذكور �لأوىل
106.50 20.65 �إناث �لثانية

0.01 4.785 - 56 �سفر
156 15.50 ذكور �لأوىل
56 5.50 �إناث �لثالثة

0.01 4.788- 56 �سفر
156 15.50 �إناث �لثانية
56 6.50 ذكور �لثالثة

ويت�س���ح م���ن �جل���دول )2( ع���دم وج���ود ف���روق د�ل���ة ب���ني �ملجموعت���ني �لأوىل 
و�لثانية و�لثالثة 
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جدول )3(
 يو�سح نتائج حتليل التباين بطريقة كرو�سكال- واليز )H( للفرق بني رتب درجات 

املجموعات الثالث يف املتغريات اخلا�سة باملجان�سة.

�لدللة H ه د.ح كا2 ك مج 
)�لرتب( م �لرتب �ملجموعة �ملتغري

 غري
د�لة 0.243 2 0.045

225.2456 16.55 16.55 �لأوىل
�لعمر

225.2456�لزمني 5.163 16.36 �لثانية
245.2512 5.168 16.85 �لثالثة

 غري
د�لة 0.485 2 0.395

1998.100 151.0 15.12 �لأوىل
 معامل
2673.225 �لذكاء  163.5 16.35 �لثانية

2667.025 170.5 17.05 �لثالثة

 غري
د�لة 0.032 2 0.034

2629.100 16.90 16.90 �لأوىل
.م

2325.625�جتماعي 162.5 16.25 �لثانية
2456.225 173.5 17.35 �لثالثة

 غري
د�لة 0.591 2 0.677

2044.9 153 16.30 �لأوىل
.م

2958.4�قت�سادي 172 17.20 �لثانية
2250.00 165 16.50 �لثالثة

 غري
د�لة 0.424 2 0.473 

2044.900 143.0 14.30 �لأوىل
2356.225م. ثقايف 153.5 15.35 �لثانية

2839.225 168.5 16.85 �لثالثة

 غري
د�لة 0.185 2 0.205

2102.5 155 15.50 �لأويل
2570.0م. كلي 170 17.00 �لثانية

2570.0 170 17.00 �لثالثة

ويت�س���ح م���ن �جل���دول)3( ع���دم وجود ف���روق ذ�ت دلل���ه بني متو�س���طات رتب 
درج���ات �ملجموع���ات �لث���الث يف �ملتغري�ت �خلا�س���ة باملجان�س���ة بح�س���ب ما هو مو�س���ح 

باجلدول وهو �لأمر �لذي يدل على �أن تلك �ملجموعات متجان�سة. 
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ثانيًا: اأدوات الدرا�سة :
��ستخدمت �لباحثة �لأدو�ت �لتالية يف در��ستها وهي :

1 )�ختبار �ستانفورد - بينيه للذكاء )�ل�سورة �لر�بعة( )�إعد�د: مليكة ،1998( 	
1 مقيا�س �لألعاب �لكرتونية)�إعد�د �لباحثة(.	
1 مقيا�س �لقلق لالأطفال)�عد�د / فيول �لببالوى 1987(	
1 مقيا�س �لكتئاب �إعد�د )�إعد�د /حممد عبد �لظاهر �لطيب2001(	
1 مقيا�س �لعدو�ن )�إعد�د �لباحثة(.	
1 مقيا�س �لن�سحاب �لجتماعي)�إعد�د �لباحثة(	

 وفيما يلى بيان بهذه الأدوات:
�ختبار �ستانفورد - بينيه للذكاء )�ل�سورة �لر�بعة( ترجمة وتعريب )مليكة :1998(

يه���دف ه���ذ� �ملقيا����س �إىل ��س���رت�تيجيه تخت���ار مبوجبه���ا عين���ة عري�س���ة م���ن 
م���دى كب���ري م���ن �مله���ام �ملعرفي���ة �لت���ي تنب���ئ بالعامل �لع���ام لل���ذكاء. ويتمث���ل منوذج 
تنظي���م �لق���در�ت �ملعرفية يف هذه �ل�س���ورة من �ملقيا�س يف ثالثة م�س���تويات هي عامل 
�ل�ستدلل �لعام )يف �مل�ستوى �لأعلى(، يف حني يتمثل �مل�ستوى �لثاين يف ثالثة عو�مل 
عري�سة هي �لقدر�ت �ملتبلورة، و�لقدر�ت �ل�سائلة �لتحليلية، و�لذ�كرة ق�سرية �ملدى. 
�أما �مل�ستوى �لثالث فيتكون من ثالثة جمالت �أكرث تخ�س�ساً هي �ل�ستدلل �للفظي 
ويت�سمن �ختبار�ت �ملفرد�ت، و�لفهم، و�ل�سخافات، و�لعالقات �للفظية، يف حني يتمثل 
�ملجال �لثاين يف �ل�س���تدلل �لكمي ويندرج حتته �لختبار �لكمي، و�سال�س���ل �لأعد�د، 
وبناء �ملعادلة. �أما �ل�س���تدلل �ملجرد �لب�س���ري وهو ثالث هذه �ملجالت فيندرج حتته 
�ختبار�ت حتليل �لنمط، و�لن�س���خ، و�مل�س���فوفات، وثني وقطع �لورق. و�إىل جانب ذلك 
ت�س���مل �لذ�كرة ق�س���رية �ملدى �ختبار�ت تذكر منط من �خلرز، وتذكر �جلمل، و�إعادة 
�لأرقام، وتذكر �لأ�س���ياء لي�س���ل بذلك عدد �لختبار�ت �لتخ�س�س���ية �لتي تندرج حتت 
هذه �ملجالت 15 �ختبار�ً يح�س���ل كل منها على درجة معيارية �إىل جانب �أربع درجات 
معيارية عمريا للمجالت �لأربعة ف�س���اًل عن درجة مركبة، كما ميكن ر�س���م �س���فحة 
نف�س���ية فارقة )بروفيل(، وقد قام مليك���ة )1994( بتعريب �ملقيا�س وحاول �لحتفاظ 
ق���در �لإم���كان مب���و�د �ملقيا����س �لأ�س���لية �لت���ي يفرت����س �أن تك���ون متحررة ن�س���بياً من 
تاأث���ري�ت �لعو�م���ل �لثقافي���ة �ملختلفة، وعد ح�س���اب �س���دق هذه �ل�س���ورة م���ن �ملقيا�س 
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وثباتها �ت�سح �أنها تتمتع مبعدلت �سدق وثبات منا�سبة ميكن �لعتد�د بها، و�لوثوق 
فيه���ا، و�لعتم���اد عليه���ا حيث بلغ���ت قيم معامالت �لثب���ات عن طريق �إع���ادة �لختبار 
عنى عينة )ن= 30( بني 0.58 – 0.88 وبا�ستخد�م معادلة KR – 20 بلغت هذه �لقيم 
ب���ني)0.95 – 0.97( وتر�وح���ت معام���الت ثب���ات �ملجالت �لأربعة ب���ني )0.80 -0.97( 

كما تر�وحت بالن�سبة للمقايي�س �لفرعية بني )0.80 – 0.90(

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س اخلا�س بدرا�سة احلالية
فقد ��س���تخدمت عدة طرق يف �س���بيل ذلك منها �لتحليل �ألعاملي ملكوناته �لتي   
ك�س���فت عن وجود ت�س���بعات عالية بعامل عام يف كل �لختبار�ت وهو ما يدعم ��س���تخد�م 
درجة مركبة كلية و�حدة، و�أو�سحت نتائج �ل�سدق با�ستخد�م حمكات خارجية متثلت يف 
�ل�س���ورة ل - م �ل�س���ابقة لهذه �ل�سورة، ومقيا�س وك�سلر - بلفيو، �أن دللتها جميعا كانت 
عند)0.01( وعند تطبيق �ملقيا�س على فئات خمتلفة من �ملتخلفني عقلياً، وذوي �سعوبات 
�لتعل���م، و�لعادي���ني، و�ملتفوق���ني كان���ت �لنتائ���ج �لتي مت �حل�س���ول عليها مدعم���ة لقدرة 

�لقيا�س على �لتمييز بني مثل هذه �لفئات �ملختلفة. 

ثبات املقيا�س 
��س���تخدمت �لباحث���ة �أكرث من �أ�س���لوب حل�س���اب �لثبات حي���ث مت تطبيق هذ�   
�ملقيا����س عل���ى �أف���ر�د �لعين���ة، ث���م �أعيد تطبي���ق �ملقيا�س عليه���م مرة �أخ���رى بعد مرور 
�أ�س���بوعني نف����س �لتطبي���ق �لأول، وباإتب���اع نف����س �لإج���ر�ء �ل�س���ابق يف �إعط���اء درج���ة 
للمفحو�س���ني عل���ى �ملقيا�س بلغت قيمة معام���ل �لثبات)0.717(، وبا�س���تخد�م معادلة 
kr-12 بلغ���ت )0.87( وه���ي قيم���ة د�ل���ة �إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى)0.01(، وه���ذ� يعني 
�أن �ملقيا����س بذل���ك يتمت���ع بدرج���ة منا�س���بة م���ن �ل�س���دق و�لثب���ات ميكن �لثق���ة فيها، 

و��ستخد�مها يف �لدر��سة �حلالية.

ويالح���ظ �أن معام���الت �ل�س���دق و�لثبات معامالت د�لة �إح�س���ائًيا مما يتيح   
��ستخد�م �ملقيا�س يف �لدر��سة �حلالية.

1 مقيا�س الألعاب الكرتونية)اإعداد الباحثة(.	
يه���دف �ملقيا����س �إىل قيا����س �لألع���اب �لكرتونيةعن���د �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة 
�لفكريةوذوي �سعوبات �لتعلم، و��سطر�ب طيف �لتوحد ويف �سبيل اإعداد املقيا�س :-
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11 قامت �لباحثة على �لطالع علي �لدر��سات �ل�سابقة و�لأدبيات �لتي ��ستخدمت .
مقيا����س �لألع���اب �لكرتونية عن���د �لأطفال و�ل�س���تبيانات �لتي ��س���تخدمت يف 
هذ� �ملجال، ثم قامت �لباحثة بطرح جمموعة من �لأ�سئلة عن �مل�سكالت �لتي 
يعاين منها �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكريةوذوي �س���عوبات �لتعلم، و��س���طر�ب 
طي���ف �لتوح���د من �لألعاب �لكرتونية �ل�س���لبية ،و�لتي متثل �أهمية ،بالن�س���بة 
للعينة قو�مها)120( من �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكريةوذوي �سعوبات �لتعلم، 
و��س���طر�ب طيف �لتوحد ،و �مل�سرفني، �ملعلمني، و�أولياء �لأمورباعتبارهم هم 

�أف�سل فئة تعرب عن �لألعاب �لكرتونية �ل�سلبية 0
21 مت جم���ع �أر�ء �مل�س���رفني، �ملعلم���ني، و�أولي���اء �لأم���ور �لت���ي تع���رب ع���ن �لألع���اب .

�لكرتوني���ة �ل�س���لبية، وم���ن مت حتدي���د �لعب���ار�ت �لت���ي حتدد مقيا����س �لألعاب 
�لكرتونية0

31 مت عر����س �ملقيا�س يف �س���ورته �لأولية علي �ملعلمني و�ملعلم���ات، و�أولياء �لأمور .
وقد مت موفقتهم علي عبارته بالإ�سافة �إىل جمموعة من �لعبار�ت �لتي �تفق 

عليها �ملعلمني و�ملعلمات من حيث �أهميتها 0
41 مت عر����س �ملقيا�س علي)9( من �لأ�س���تاذة �ملتخ�س�س���ني يف جم���ال علم �لنف�س، .

و�لرتبية �خلا�س���ة و�ل�س���حة �لنف�س���ية، وقد مت تعديل �ملقيا����س يف مالحظات 
�ملحكمني 0

(1 �س���دق �ملقيا�س مت حتديد �س���دق �ملقيا�س من خالل �ملحكمني �ملخت�س���ني علم .
�لنف�س و �لرتبية �خلا�سة و�ل�سحة �لنف�سية ون�سبة �لتفاق )%87.5(

(1 ثبات �ملقيا�س : مت ح�س���اب �لثبات باإعادة �لتطبيق بعد )15( يوم من �لتطبيق .
�لأول، وبلغت قيمة معامل �رتباط بري�سون 0.94.

71 تتك���ون عب���ار�ت �ملقيا����س م���ن )40(عبارة حيث قام���ت �لباحث���ة بتحديد بد�ئل .
)�أو�ف���ق نوع���اً( و)�أرف����س(               )�أو�ف���ق(و  و  ب�س���دة(  )�أو�ف���ق  �لبد�ئ���ل  كل فق���رة 
و)�أرف����س ب�س���دة( م���ع �أوز�نه���ا وعلى وفق �جتاهه���ا �لدرج���ات)5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1( 
وترت�وح �لدرجة �لكلية على �ملقيا�س بني )40- 200( حيث يدل �قرت�ب درجة 
�لف���رد من �حلد �لأعل���ى )200( على �أنه يعاين بدرجة مرتفعة، و �قرت�به من 

�حلد �لأدنى )40( منخف�س 0 
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1 مقيا�س القلق لالأطفال )اعداد / الببالوى: 1987(	
يت�س���من �ملقيا����س )53( بن���د�ً لقيا����س �لقلق عن���د �لأطفال باعتب���اره زمله من 
�لأعر�����س �لتي تت�س���ح فى مظاهر �س���يكولوجية و�س���لوكية وف�س���يولوجية حيث جند 
�أن ه���ذه �لبن���ود رك���زت عل���ى �لعدي���د من �ملو�ق���ف �لتى ميك���ن �أن يتعر�س له���ا �لطفل 
ف���ى حيات���ه و�لت���ى تعرب عن مو�ق���ف قلق مير بها �لطفل فى مدر�س���ته ومع �أ�س���حابه 
ود�خ���ل �ملن���زل بالإ�س���افة �إىل ر�أي���ه عن نف�س���ه وم���دى �إح�سا�س���ه بقدر�ت���ه و�إمكانياته، 
وكل ذل���ك م���ن خالل بنود تعرب عن م�س���كلة ميكن �أن مير به���ا فى حياته. وقد عربت 
ه���ذه �لبن���ود عن مو�قف متثل حب �لو�لدين، حب �ملدر�س���ة وذل���ك من خالل مو�قف 
جتع���ل �لطفل يتفاعل معها ويفكر ف���ى مدى تطابقها مع �أفكاره و�أفعاله، وقد �جرت                        
)في���ول �لبب���الوى( عمل ثبات و�س���دق للمقيا�س ومت �لتحقق م���ن ذلك بعد �لتطبيق 
عل���ى عين���ة قو�مه���ا )40( طف���ل ت���رت�وح �أعماره���م م���ا ب���ني )9 : 12( عام وحت�دد ثبات 

املقيا�س عن طريق الآتي : 

طريق�ة اإع�ادة الختبار : وذلك بفا�س���ل زمن���ى بني �لإجر�ئي���ني يرت�وح بني - 
)15 : 20( يوم وقد ح�سب معامل �لرتباط بطريق بري�سون بني نتائج �لتطبيق وكان 

معامل �لثبات )0.84( وتلك قيمة تدل على معامل مر�سى ميكن �لوثوق به. 
طريقة التجزئة الت�سفية : )بطريقة �سبريمان وبر�ون(.  مت ح�ساب معامل - 

�لرتب���اط بني جزئ���ى �ملقيا�س )�لفردي و�لزوجى( وكان معام���ل �لثبات )0.76( وهى 
قيمة منا�سبة للتحقق من ثبات �ملقيا�س. 

اأما بالن�سبة ل�سدق املقيا�س : فقد حتققت منه عن طريق 
ال�سدق الداخلى : من خالل حتديد �لتجان�س �لد�خلى لالختبار وذلك على - 

عينة قو�مها )160( طفل موزعني بالت�ساوى بني �لذكور و�لإناث من تالميذ �لتعليم 
�لأ�سا�سي فى مر�حل عمرية من )9 : 12(. 

حيث مت قيا�س مدى متا�سك �ملفرد�ت باختبارها. هذ� ووفقاً حل�ساب معامالت 
�ل�س���دق �لد�خلى على �أ�س���ا�س �رتب���اط كل بند من بنود �ملقيا����س بالدرجة �لكلية على 
�ملقيا�س وجد �أن معامالت �ل�س���دق �لد�خلى د�لة �إح�س���ائًيا عند م�ستوى د�لة )0.01( 

وذلك بالن�سبة ل)34( بند، )0.05( بالن�سبة )8( بنود. 
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ال�س�دق العامل�ى : ي�س���تخدم ه���ذ� �لنوع م���ن �ل�س���دق ليب���ني �إىل �أى مدى - 
يقي�س �لختبار �ل�سمة، �أو �لظاهرة �ملر�د قيا�سها وذلك بح�ساب درجة ت�سبع �لختبار 
بهذه �ل�س���مة ومت ��س���تخد�م �لتحليل �لعاملى بهدف ح�س���ر جميع �لعو�مل �لأ�سا�سية 
�لد�خل���ة ف���ى �لختب���ار به���ذه �ل�س���مة ومت ��س���تخد�م �لتحلي���ل �لعامل���ي بهدف ح�س���ر 
جمي���ع �لعو�م���ل �لأ�سا�س���ية �لد�خلة فى �لختبار ودرجة �لت�س���بع ب���كل عامل من هذه 
�لعو�م���ل وه���ذ� وقد تو�س���لت جميع معامالت �ل�س���دق �لعاملى �إىل وج���ود دللة عند 
م�س���توى )0.01( وه���ذ� يع���رب ع���ن �لثق���ة ف���ى �س���دق �ملقيا����س و�س���الحيته للتطبيق.

�لببالوى )1987(

وقامت الباحثة باإعادة تقنني املقيا�س على البيئة ال�س�عودية وح�س�اب ال�س�دق والثابت 
ف�ى حماول�ة لزي�ادة �لتاأك���د م���ن �س���الحيته للتطبيق عل���ى �لعين���ة �حلالية �خلا�س���عة 

للدر��سة ووجد ما يلى : 

ثبات املقيا�س : مت ��س���تخد�م طريقة �إع���ادة �لتطبيق وذلك بتطبيق �ملقيا�س مرتني 
بفارق زمنى )15( يوماً على نف�س عينة �لتقنني ومت ح�ساب معامل �لرتباط بطريقة 

�سبريمان حيث وجد �أنها ترت�وح ما بني )0.82 : 0.94(. 

ح�س�اب ال�س�دق : وقد ��ستخدم �سدق �لت�س���اق �لد�خلى وهو �أ�سلوب معروف حل�ساب 
�ل�س���دق كما ي�س���ري �إىل ثبات �ملقيا�س وتو�سلت معامالت �ل�س���دق �لد�خلى وجد �أنها 
ترت�وح ما بني )0.62 : 0.83(. وهي جميعا قم د�لة عند)0.01( وهذ� يعرب عن �لثقة 

فى �سدق �ملقيا�س و�سالحيته للتطبيق0

1 مقيا�س الكتئاب لالأطفال )�إعد�د /�لطيب:2001(	
قام حممد عبد �لظاهر �لطيب باإعد�د �لختبار للن�سخة �لعربية. هذ� ويقي�س 
�لختبار مدى و��س���ع من �لأعر��س �لكتئابية وت�سمل ��سطر�بات �ملز�ج و�لقدرة على 
حتقيق �ل�س���تمتاع. تقومي �لذ�ت، �خل�س���ائ�س �ملت�س���لة بال�سلوك �ملعرب عن �لعالقات 
بني �لأفر�د، تت�سل بع�س �لعبار�ت بتاأثري �لكتئاب على �لوظائف و�لأدو�ر �لتى يقوم 
به���ا �لف���رد فى �ملوؤ�س�س���ات �لتى تعنى بالأطفال )كاملد�ر�س- دور �حل�س���انة مثاًل(. كما 
وج���د �أن �لختب���ار ي�س���لح للتطبيق عل���ى �لأطفال ف���ى مر�حل �لطفول���ة ويتكون من 
)27( عب���ارة �أم���ام كل منه���ا ثالث �ختب���ار�ت متثل �حلالة �لر�هنة للف���رد، حيث متثل 
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ت���درج ف���ى �ل�س���دة لالأعر�����س �لكتئابي���ة حتى تتنا�س���ب م���ع حالة �لطف���ل. وذلك من 
خ���الل مو�ق���ف مير به���ا �لطفل فى حياته م���ع �لآخرين �س���و�ء فى �ل�س���ارع، �أو �ملنزل، 
�أو كاف���ة �ملو�ق���ف �حلياتي���ة. وه���ذ� �لختب���ار �س���مم للتطبي���ق �لف���ردى، �أو �جلماع���ى                                         
)ف���ى حالة جماعة �س���غرية م���ن �لأطفال( فى �لبحوث �لإكلينيكي���ة وينبغى �أن يطبق 
حتت �سروط �لختبار �جليد من )هدوء- �إ�ساءة جيدة وغريها(. كما يحتاج �لختبار 

�نتباه �لطفل لكل عبارة حتى ي�ستطيع �ختبار �ل�سورة �لتى تنطبق عليه. 

ثم مت ح�ساب ال�سدق والثبات على عينات م�سرية من خالل :- 
1 ح�ساب �لثبات عن طريق فح�س �لتما�سك �لد�خلي و�لذى �أظهر معامل �رتباط -

ب���ني كل فق���ر�ت �لختب���ار وب���ني �لدرج���ة �لكلية مم���ا يدل على متتع���ه بدرجة 
مقبول���ة م���ن �لثب���ات، ذلك بعد تطبي���ق �لختبار على عين���ة مكونة من )100( 
تلمي���ذ باملد�ر����س �لبتد�ئية )100 ذك���ور- 100 �إناث( ت���رت�وح �أعمارهم ما بني             
9 : 12 �سنة. وح�ساب �لثبات بطريقة �لتجزئة �لت�سييق : وكان معامل �لرتباط 
وفق���اً ملعادلة �س���بريمان ب���ر�ون ر= )0.704(- ووفقاً ملعادل���ة جتمان ر= 0.768.

1 �أم���ا بالن�س���بة حل�س���اب �ل�س���دق : فقد مت ح�س���ابه ع���ن طريق ��س���تخد�م بيانات -
م�ستمدة عن عينة مكونة من )200( تلميذ باملد�ر�س �لبتد�ئية. )100 ذكور- 
100 �إن���اث( ت���رت�وح �أعماره���م ما ب���ني )9- 12( �س���نة وذلك با�س���تخد�م �لطرق 
�لآتية. )�ل�سدق �ملتعلق باملحك- �سدق �ملقارنة �لطرفية( و�ت�سح من خاللهم 

�أن �لختبار �سادق وله دللة و��سحة ميكن �لوقوف بها فى �لتطبيق. 

ه�ذا وقد قام�ت الباحثة باإعادة تقنني املقيا�س على البيئة ال�س�عودية وح�س�اب ال�س�دق 
والثاب�ت ويف حماول�ة لزي�ادة التاأك�د من �س�الحيته فى التطبي�ق ومدى قدرت�ه على حتديد 

اأعرا�س الكتئاب لدى الأطفال للدر��سة �حلالية ووجد ما يلى:

اأ- الثبات بطريقة اإعادة التطبيق : مت ح�ساب �لثبات بطريقة �إعادة �لتطبيق وذلك 
بتطبي���ق �لختب���ار ث���م �إع���ادة تطبيقه بفارق زمنى خم�س���ة ع�س���ر يوم���اً )15( يوم ومت 

ح�ساب معامل �لثبات )0.91( بطريق �سبريمان وهو د�ل عند م�ستوى)0.01.(

ب- �س�دق الختب�ار : قام���ت �لباحث���ة با�س���تخد�م طريق���ة �ملقارن���ة �لطرفية حل�س���اب 
�ل�س���دق، وذل���ك على عينة �لتقنني وح�س���لت على قيم���ة)83.00( ل »ت«. وهي جميعا 

قم د�لة عند)0.01( وهذ� يعرب عن �لثقة فى �سدق �ملقيا�س و�سالحيته للتطبيق0
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1 مقيا�س العدوان لالأطفال )اإعداد الباحثة(.	
يه���دف �ملقيا����س �إىل قيا����س �ل�س���لوك �لع���دو�ين عن���د �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة 

�لفكرية و��سطر�ب طيف �لتوحد و�سعوبات �لتعلم، ويف �سبيل �إعد�د �ملقيا�س 
11 قامت �لباحثة علي �لطالع علي �لدر��سات �ل�سابقة و�لأدبيات �لتي ��ستخدمت .

مقيا����س �ل�س���لوك �لع���دو�ين عن���د �لأطفال و�ل�س���تبيانات �لتي ��س���تخدمت يف 
ه���ذ� �ملج���ال، ث���م قامت �لباحث���ة بط���رح جمموعة من �لأ�س���ئلة عن �مل�س���كالت 
�لت���ي يع���اين منه���ا �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية و��س���طر�ب طي���ف �لتوحد 
و�س���عوبات �لتعل���م �ل�س���لوك �لع���دو�ين ،و�لت���ي متثل �أهمي���ة ،بالن�س���بة للعينة 
قو�مه���ا)90( م���ن �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية و��س���طر�ب طي���ف �لتوحد 
و�س���عوبات �لتعلم ،و �مل�س���رفني، �ملعلمني، و�أولياء �لأمور باعتبارهم هم �أف�سل 

فئة تعرب عن قيا�س �ل�سلوك �لعدو�ين عند �لأطفال 0
21 مت جمع �أر�ء �مل�س���رفني، �ملعلمني، و�أولياء �لأمور�لتي تعرب عن قيا�س �ل�سلوك .

�لعدو�ين، ومن مت حتديد �لعبار�ت �لتي حتدد قيا�س �ل�سلوك �لعدو�ين 0
31 مت عر����س �ملقيا�س يف �س���ورته �لأولية علي �ملعلمني و�ملعلم���ات، و�أولياء �لأمور .

وقد مت موفقتهم علي عبارته بالإ�سافة �إىل جمموعة من �لعبار�ت �لتي �تفق 
عليها �ملعلمني و�ملعلمات من حيث �أهميتها 0

41 مت عر�س �ملقيا�س علي)10( من �لأ�س���تاذة �ملتخ�س�س���ني يف جمال علم �لنف�س، .
و�لرتبية �خلا�س���ة و�ل�س���حة �لنف�س���ية، وقد مت تعديل �ملقيا����س يف مالحظات 

�ملحكمني 0
(1 �س���دق �ملقيا�س مت حتديد �س���دق �ملقيا�س من خالل �ملحكمني �ملخت�س���ني علم .

�لنف�س و �لرتبية �خلا�سة و�ل�سحة �لنف�سية ون�سبة �لتفاق )%87.5(
(1 ثبات �ملقيا�س : مت ح�س���اب �لثبات باإعادة �لتطبيق بعد )15( يوم من �لتطبيق .

�لأول، وبلغت قيمة معامل �رتباط بري�سون)0.94.(
71 تتكون عبار�ت �ملقيا�س من )23(عبارة حيث قامت �لباحثة بتحديد بد�ئل �ملقيا�س .

و�أوز�نها بالعتماد على طريقة )ليكرت( يف ت�سميم �ملقيا�س وو�سع �أمام كل فقرة 
�لبد�ئ���ل )ل يحدث( و )�أحيانا(و )با�س���تمر�ر( مع �أوز�نها وعلى وفق �جتاهها 
يكون �لت�سحيح )0 ، 1 ، 2( وترت�وح �لدرجة �لكلية على �ملقيا�س بني )�سفر46(
حي���ث ي���دل �عت���ربت �لعالم���ة )18( فما فوق م�س���توى ع���ايل م���ن �لعدو�نية0
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1 مقيا�س الن�سحاب الجتماعي)اإعداد/ الباحثة(	
يه���دف �ملقيا����س �إىل قيا�س �لن�س���حاب �لجتماعي عند �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 

�لفكرية و��سطر�ب طيف �لتوحد و�سعوبات �لتعلم، ويف �سبيل �إعد�د �ملقيا�س 
11 قامت �لباحثة علي �لطالع علي �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لتي ��ستخدمت مقيا�س .

�لن�س���حاب �لجتماع���ي و�ملقايي����س �لتي ��س���تخدمت يف هذ� �ملج���ال، ثم قامت 
�لباحثة بطرح جمموعة من �لأ�س���ئلة عن �مل�س���كالت �لت���ي يعاين منها �لطفل 
ذي ��إعاقة ذهنياً و�لتي متثل �أهمية بالن�س���بة للعينة قو�مها)90( من �ملعلمني 
و�ملعلمات يف مد�ر�س �لرتبية �خلا�سة وبع�س �أولياء �أمور �لتالميذ باعتبارهم 
هم �مل�س���ئولون ع���ن �لأطفال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية و��س���طر�ب طيف �لتوحد 

و�سعوبات �لتعلم 0
21 مت جم���ع �أر�ء �ملعلم���ني و�ملعلم���ات، و�أولي���اء �لأم���ور �لت���ي تعرب عن �لن�س���حاب .

�لن�س���حاب  �لت���ي حت���دد مقيا����س  �لعب���ار�ت  ث���م حتدي���د  وم���ن  �لجتماع���ي، 
�لجتماعي0

31 مت عر�س �ملقيا�س يف �س���ورته �لأولية علي �ملعلمني و�ملعلمات، و�أولياء �لأمور، .
وقد مت موفقتهم علي عبارته بالإ�سافة �إىل جمموعة من �لعبار�ت �لتي �تفق 

عليها �ملعلمني و�ملعلمات من حيث �أهميتها 0
41 مت عر����س �ملقيا����س عل���ي)8( م���ن �لأ�س���تاذة �ملتخ�س�س���ني يف جم���ال �لرتبي���ة .

�خلا�سة وعلم �لنف�س و�ل�سحة �لنف�سية، وقد مت تعديل �ملقيا�س يف مالحظات 
�ملحكمني - وتتكون عبار�ت �ملقيا�س من )20(عبارة 0

(1 �س���دق �ملقيا����س مت حتدي���د �س���دق �ملقيا�س من خ���الل �ملحكمني �ملخت�س���ني يف .
�لرتبية �خلا�سة وعلم �لنف�س ون�سبة �لتفاق )%87.5(

(1 ثبات �ملقيا�س : مت ح�س���اب �لثبات باإعادة �لتطبيق بعد )15( يوم من �لتطبيق .
�لأول، وبلغت قيمة معامل �رتباط بري�سون )0.85.(

71 ت�سحيح �ملقيا�س : تتكون عبار�ت �ملقيا�س من )20(عبارة حيث قامت �لباحثة .
بتحدي���د بد�ئل �ملقيا����س و�أوز�نها بالعتماد على طريقة )ليكرت( يف ت�س���ميم 
�ملقيا�س وو�سع �أمام كل فقرة �لبد�ئل )نعم( و )�أحيانا(و )مطلقا( مع �أوز�نها 
وعل���ى وفق �جتاهها يكون �لت�س���حيح )3 ، 2 ، 1( وت���رت�وح �لدرجة �لكلية على 
�ملقيا����س ب���ني )�س���فر60(درجة، تعن���ي �لدرج���ة �ملرتفع���ة زي���ادة معدل �س���لوك 
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�لن�س���حاب �لجتماعي لدي �لطفل و�لعك�س �س���حيح حيث يقل معدل �س���لوك 
�لن�س���حاب �لجتماعي كلما قلت درجته على �ملقيا�س0،حيث �عتربت �لعالمة 
)30( فم���ا ف���وق م�س���توى عايل )زي���ادة معدل �لن�س���حاب �لجتماع���ي( و�علي 

درجة هي )60( و�قل درجة تدل علي �لطفل �لعادي �لجتماعي0
ونالح���ظ مما �س���بق عر�س���ه ثبات و�س���دق كل بعد م���ن �أبعاد �ملقيا�س يف �س���ياق 

�لدرجة �لكلية للمقيا�س وهو �لأمر �لذي يوؤكد على ثبات �ملقيا�س.

نتائج الدرا�سة ومناق�ستها:-

نتائج الفر�س الأول : ين�س �لفر�س على �أنه:« يوجد �رتباط د�ل �إح�سائًيا بني درجات 
�لأطف���ال ذوى �س���عوبات �لتعل���م عل���ى مقيا����س �لألع���اب �لكرتوني���ة ودرجاته���م عل���ى 
مقايي�س )�لقلق -�لكتئاب– �لعدو�ن -�لن�سحاب �لجتماعي( ».وللتحقق من �سحة 
هذ� �لفر�س مت ح�ساب معامالت �رتباط بري�سون بني درجات �لأطفال ذوى �سعوبات 
�لتعل���م على مقيا����س �لألعاب �لكرتونية ودرجاتهم على مقايي�س )�لقلق -�لكتئاب– 

�لعدو�ن -�لن�سحاب �لجتماعي(.
جدول )4(

معامالت الرتباط بني درجات الأطفال ذوى �سعوبات التعلم على مقيا�س الألعاب الكرتونية 
ودرجاتهم على مقايي�س)القلق -الكتئاب– العدوان -الن�سحاب الجتماعي( )ن = 4٠(

�لن�سحاب �لجتماعي�لعدو�ن�لكتئاب�لقلق

0.471٭٭0.394٭0.366٭0.571٭٭

٭٭ د�ل عند م�ستوى )0.01( ٭ د�ل عند م�ستوى )0.05( 

يت�سح من �جلدول �ل�سابق وجود عالقة �رتباطيه موجبة د�لة �إح�سائًيا عند 
م�ستوى دللة )0.01( بني درجات �لأطفال ذوى �سعوبات �لتعلم على مقيا�س �لألعاب 
�لكرتونية ودرجاتهم على مقيا�سى �لقلق، و�لن�سحاب �لجتماعي. كما توجد عالقة 
�رتباطيه موجبة د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )0.05( على مقيا�س���ى �لكتئاب، 

و�لعدو�ن.
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نتائ���ج �لفر����س �لثان���ى: ين����س ه���ذ� �لفر����س عل���ى �أن���ه “ يوج���د �رتب���اط د�ل 
�إح�سائًيا بني درجات �لأطفال ذوى �لتوحد على مقيا�س �لألعاب �لكرتونية ودرجاتهم 
على مقايي�س )�لقلق -�لكتئاب– �لعدو�ن -�لن�سحاب �لجتماعي( “. وللتحقق من 
�س���حة هذ� �لفر�س مت ح�س���اب معامالت �رتباط بري�س���ون بني درجات �لأطفال ذوى 
��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د على مقيا����س �لألعاب �لكرتوني���ة ودرجاتهم عل���ى مقايي�س 

)�لقلق -�لكتئاب– �لعدو�ن -�لن�سحاب �لجتماعي(.
جدول )5(

معامالت الرتباط بني درجات الأطفال ذوى ا�سطراب طيف التوحد على مقيا�س الألعاب الكرتونية 
ودرجاته��م عل��ى مقايي�س)القل��ق -الكتئ��اب– الع��دوان -الن�سح��اب الجتماع��ي()ن = 4٠(

�لن�سحاب �لجتماعي�لعدو�ن�لكتئاب�لقلق
0.740٭٭0.607٭٭0.555٭٭0.404٭٭

٭٭ د�ل عند م�ستوى )0.01( ٭ د�ل عند م�ستوى )0.05( 
يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق وج���ود عالق���ة �رتباطيه موجب���ة د�لة �إح�س���ائًيا 
عن���د م�س���توى دللة )0.01( بني درجات �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد على 
مقيا����س �لألع���اب �لكرتوني���ة ودرجاته���م على مقايي����س )�لقل���ق، �لكتئ���اب، �لعدو�ن،          

و�لن�سحاب �لجتماعي(. 
نتائج �لفر�س �لثالث:ين�س هذ� �لفر�س على �أنه “ يوجد �رتباط د�ل �إح�سائًيا 
بني درجات �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية على مقيا�س �لألعاب �لكرتونية ودرجاتهم 
على مقايي�س )�لقلق -�لكتئاب– �لعدو�ن -�لن�سحاب �لجتماعي( “.وللتحقق من 
�س���حة هذ� �لفر�س مت ح�س���اب معامالت �رتباط بري�س���ون بني درجات �لأطفال ذوى 
�لإعاق���ة �لفكري���ة على مقيا����س �لألعاب �لكرتوني���ة ودرجاتهم عل���ى مقايي�س )�لقلق 

-�لكتئاب– �لعدو�ن -�لن�سحاب �لجتماعي(.
جدول )6(

معامالت الرتباط بني درجات الأطفال ذوى الإعاقة الفكريةعلى مقيا�س الألعاب الكرتونية 
ودرجاتهم على مقايي�س)القلق -الكتئاب– العدوان -الن�سحاب الجتماعي(   )ن = 4٠(

�لن�سحاب �لجتماعي�لعدو�ن�لكتئاب�لقلق
0.404٭٭0.583٭0.337٭0.363٭٭

٭٭ د�ل عند م�ستوى )0.01( ٭ د�ل عند م�ستوى )0.05( 
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يت�سح من �جلدول �ل�سابق وجود عالقة �رتباطية موجبة د�لة �إح�سائًيا عند 
م�ستوى دللة )0.01( بني درجات �لأطفال ذوى �سعوبات �لتعلم على مقيا�س �لألعاب 
�لكرتونية ودرجاتهم على مقيا�سى �لقلق، و�لن�سحاب �لجتماعي. كما توجد عالقة 
�رتباطية موجبة د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )0.05( على مقيا�س���ى �لكتئاب، 

و�لعدو�ن.

نتائ���ج �لفر����س �لر�ب���ع: ين����س �لفر����س عل���ى �أن���ه “ تتباي���ن درج���ات �لأطفال 
)ذوى �س���عوبات �لتعلم/ ذوى �لتوحد/ ذوى �لإعاق���ة �لفكرية( على مقايي�س )�لقلق 
-�لكتئاب– �لعدو�ن -�لن�س���حاب �لجتماعي( “وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س مت 
��ستخد�م حتليل �لتباين �أحادى �لجتاه، و�جلدول �لتايل يو�سح نتائج هذ� �لتحليل. 

جدول )7(
حتليل التباين اأحادى الجتاه لدرجات الأطفال على مقايي�س )القلق -الكتئاب– العدوان 

-الن�سحاب الجتماعي(

جمموع م�سدر �لتباين�ملقيا�س
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة ف�ملربعات

�لدللة

�لقلق
بني �ملجموعات

د�خل �ملجموعات
�لكلى

24131.117
55392.750
79523.867

2
117
119

12065.558
473.44225.4850.001

�لكتئاب
بني �ملجموعات

د�خل �ملجموعات
�لكلى

11061.65
10722.35

21784

2
117
119

5530.825
91.64460.3510.001

�لعدو�ن
بني �ملجموعات

د�خل �ملجموعات
�لكلى

2610.717
8860.450

11471.167

2
117
119

1305.358
75.73017.2370.001

�لن�سحاب
بني �ملجموعات

د�خل �ملجموعات
�لكلى

10451.15
10455.65
20906.8

2
117
119

5225.575
89.36558.4750.001

 يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق وجود تاأث���ري د�ل �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة 
)0.001( بني درجات �لأطفال على مقايي�س )�لقلق -�لكتئاب– �لعدو�ن -�لن�سحاب 
�لجتماع���ي(. وملعرف���ة �جت���اه دلل���ة �لف���روق �لت���ى ترج���ع �لأطف���ال )ذوى �س���عوبات 
�لتعل���م/ ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوح���د/ ذوى �لإعاقة �لفكرية( مت ��س���تخد�م �ختبار 
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درج���ات  متو�س���طات  ب���ني  للمقارن���ة  وذل���ك  �لبعدي���ة،  للمقارن���ات   Schefeeس���فيه�
�لأطفال باملجموعات �لثالث )ذوى �س���عوبات �لتعلم/ ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد/ 
ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة( عل���ى مقايي����س )�لقل���ق -�لكتئ���اب– �لع���دو�ن -�لن�س���حاب 

�لجتماعي(، و�جلدول �لتايل يو�سح ذلك. 
جدول )8(

دللة الفروق بني متو�سطات درجات الأطفال باملجموعات الثالث على مقايي�س                  
)القلق -الكتئاب– العدوان -الن�سحاب الجتماعي( با�ستخدام اختبار �سفيه

فروق �ملتو�سطات ودللتها�ملتو�سط�لعدد�ملجموعة�ملقيا�س
123

�لقلق
1-�سعوبات �لتعلم

2-��سطر�ب طيف �لتوحد
3-�لإعاقة �لفكرية

40
40
40

55.73
89.88
78.30

-
34.15٭٭

22.575٭٭
-

11.575-

�لكتئاب
1-�سعوبات �لتعلم

2-�لتوحد
3-�لإعاقة �لفكرية

40
40
40

37.48
56.73
58.80

-
19.25٭٭

21.325٭٭
-

2.075-

�لعدو�ن
1-�سعوبات �لتعلم

2-��سطر�ب طيف �لتوحد
3-�لإعاقة �لفكرية

40
40
40

20.13
30.98
28.65

-
10.85٭٭
8.525٭٭

-
2.325-

 �لن�سحاب
�لجتماعى

1-�سعوبات �لتعلم
2-��سطر�ب طيف �لتوحد

3-�لإعاقة �لفكرية

40
40
40

19.98
41.68
37.05

-
21.7٭٭

17.075٭٭
-

4.625-

٭٭ د�ل عند �مل�ستوى )0.01( ٭ د�ل عند �مل�ستوى )0.05( 
يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلى:

1 وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات درجات �لأطفال ذوى �سعوبات �لتعلم 	
و�لتوحديني على جميع �ملقايي�س ل�سالح �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد.

1 وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات درجات �لأطفال ذوى �سعوبات �لتعلم 	
وذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة عل���ى جمي���ع �ملقايي����س ل�س���الح �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة 

�لفكرية.
1 عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات درجات �لأطفال ذوى ��س���طر�ب 	

طيف �لتوحد وذوي �لإعاقة �لفكرية على جميع �ملقايي�س.



املجلد الرابع - العدد )16(ج1 يوليو 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 300 

نتائ�ج الفر��س اخلام��س: ين�س �لفر����س على �أن���ه » توجد ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني 
متو�س���طات درج���ات �لأطف���ال �لذك���ور و�لإن���اث باملجموع���ات �لثالث )ذوى �س���عوبات 
�لتعل���م/ ذوى ا�س�طراب طي�ف التوحد / ذوى �لإعاق���ة �لفكرية( عل���ى مقيا�س �لألعاب 
�لإلكرتونية 0، وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار » ت » للمجموعات 

�مل�ستقلة، و�جلدول �لتايل يو�سح ذلك.

جدول )9(
دللة الفروق بني متو�سطات درجات الأطفال الذكور والإناث على مقيا�س

 الألعاب الإلكرتونية )ن = 4٠(

�لعينة
ذكور

)ن = 20(
�إناث

قيمة)ن = 20(
" ت "

م�ستوى
�لدللة

عمعم
غري د�لة56.7018.34259.7019.1700.506�سعوبات �لتعلم

113.3520.3099520.3112.8570.01��سطر�ب طيف �لتوحد
109.517.76685.3514.4124.7210.01�لإعاقة �لفكرية

يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلى:
1 عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطى درجات �لأطفال �لذكور و�لإناث 	

ذوى �سعوبات �لتعلم على مقيا�س �لألعاب �لإلكرتونية.
1 وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )0.01( بني متو�س���طى درجات 	

�لأطف���ال �لذك���ور و�لإن���اث ذوى ا�س�طراب طي�ف التوح�د على مقيا����س �لألعاب 
�لإلكرتونية ل�سالح �لذكور. 

1 ب���ني متو�س���طى 	 وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى دلل���ة )0.01( 
درج���ات �لأطفال �لذك���ور و�لإناث ذوى �لإعاقة �لفكرية عل���ى مقيا�س �لألعاب 

�لإلكرتونية ل�سالح �لذكور.

نتائ�ج الفر��س ال�س�اد�س:ين�س �لفر����س على �أن���ه » توجد ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني 
متو�س���طات درج���ات �لأطف���ال �لذك���ور و�لإن���اث ذوى �س���عوبات �لتعل���م عل���ى مقايي�س              
)�لقل���ق -�لكتئ���اب– �لع���دو�ن -�لن�س���حاب �لجتماع���ي( »وللتحق���ق من �س���حة هذ� 
�لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار » ت » للمجموعات �مل�ستقلة، و�جلدول �لتاىل يو�سح ذلك.
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جدول )10(
دللة الفروق بني متو�سطات درجات الأطفال الذكور والإناث ذوى �سعوبات التعلم
على مقايي�س )العدوان – القلق -الكتئاب–الن�سحاب الجتماعي( )ن = 4٠(

�ملقايي�س
ذكور

)ن = 20(
�إناث

قيمة)ن = 20(
" ت "

م�ستوى
�لدللة

عمعم

غري د�لة53.7513.18257.712.2390.982�لقلق

4213.13932.957.1492.7060.01�لكتئاب

غري د�لة17.89.14622.4510.1331.523�لعدو�ن

غري د�لة18.756.37321.2010.70.880�لن�سحاب �لجتماعى

يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلى:
1 وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )0.01(بني متو�س���طى درجات 	

�لأطفال �لذكور و�لإناث ذوى �س���عوبات �لتعلم على مقيا�س �لكتئاب ل�س���الح 
�لذكور.

1 عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطي درجات �لأطفال �لذكور و�لإناث 	
ذوى �سعوبات �لتعلم على مقايي�س �لقلق، �لعدو�ن، و�لن�سحاب �لجتماعي. 

نتائ�ج الفر��س ال�س�ابع: ين����س �لفر����س عل���ى �أنه » توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني 
متو�س���طات درج���ات �لأطف���ال �لذك���ور و�لإن���اث ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د عل���ى 
مقايي����س )�لقل���ق -�لكتئ���اب– �لع���دو�ن -�لن�س���حاب �لجتماع���ي( » ،وللتحق���ق م���ن 
�س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م �ختبار » ت » للمجموعات �مل�ستقلة، و�جلدول �لتاىل 

يو�سح ذلك.
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جدول)11(
دللة الفروق بني متو�سطات درجات الأطفال الذكور والإناث ذوى التوحدعلى مقايي�س 

)العدوان – القلق -الكتئاب–الن�سحاب الجتماعي( )ن = 4٠(

�ملقايي�س
ذكور

)ن = 20(
�إناث

قيمة)ن = 20(
" ت "

م�ستوى
�لدللة

عمعم

98.419.13581.3522.6352.5730.05�لقلق

60.457.515538.5412.9290.01�لكتئاب

غري د�لة31.510.3930.456.8320.378�لعدو�ن

45.78.13837.6510.8592.6530.05�لن�سحاب �لجتماعي

يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلى:
1 وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )0.05(بني متو�س���طى درجات 	

�لأطف���ال �لذك���ور و�لإناث ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد على مقيا�س���ى �لقلق، 
و�لن�سحاب �لجتماعى ل�سالح �لذكور.

1 وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )0.01(بني متو�س���طى درجات 	
�لأطف���ال �لذكور و�لإناث ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد على مقيا�س �لكتئاب 

ل�سالح �لذكور.
1 عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطى درجات �لأطفال �لذكور و�لإناث 	

ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد على مقيا�س �لعدو�ن.

نتائ�ج الفر��س الثام�ن: ين����س �لفر����س على �أن���ه » توجد ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني 
متو�س���طات درج���ات �لأطف���ال �لذك���ور و�لإن���اث ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة عل���ى مقايي�س 
)�لقل���ق -�لكتئ���اب– �لع���دو�ن -�لن�س���حاب �لجتماع���ي( »، وللتحقق من �س���حة هذ� 
�لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار » ت » للمجموعات �مل�ستقلة، و�جلدول �لتاىل يو�سح ذلك.
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جدول )12(
دللة الفروق بني متو�سطات درجات الأطفال الذكور والإناث ذوى الإعاقة الفكرية
على مقايي�س )العدوان – القلق -الكتئاب–الن�سحاب الجتماعي( )ن = 4٠(

�ملقايي�س
ذكور

)ن = 20(
�إناث

قيمة)ن = 20(
" ت "

م�ستوى
�لدللة

عمعم

89.229.23767.421.1472.7020.01�لقلق

62.058.75155.556.3292.6920.05�لكتئاب

غري د�لة29.157.51328.157.5150.421�لعدو�ن

39.959.39534.158.2352.0760.05�لن�سحاب �لجتماعي

يت�سح من اجلدول ال�سابق ما يلى:
1 وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )0.01(بني متو�س���طى درجات 	

�لأطف���ال �لذك���ور و�لإن���اث ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة على مقيا�س �لقلق ل�س���الح 
�لذكور.

1 وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )0.05(بني متو�س���طي درجات 	
�لأطف���ال �لذك���ور و�لإن���اث ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة عل���ى مقيا�س���ى �لكتئ���اب، 

و�لن�سحاب �لجتماعي ل�سالح �لذكور.
1 عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطى درجات �لأطفال �لذكور و�لإناث 	

ذوى �لإعاقة �لفكرية على مقيا�س �لعدو�ن.

مناق�سة نتائج البجث:
 �إجماًل ملا �سبق ؛ وتتفق نتائج �لدر��سة �حلالية مع نتائج �لعديد من �لدر��سات 
و�لبحوث ؛ فنجد در��س���ة )�س���الح لريي وحممد حاجي )1998( �لتي �أ�س���ارت �إىل �أن 
كثري من �أفر�د �لعينة متيزو� بزيادة م�س���كالتهم �لأ�س���رية، و�أ�س���بح كثري منهم �أكرث 
توت���ر�ً يف �لأع�س���اب و�ت�س���امهم بع���دم �ل�س���رب، �إ�س���افة �إىل ذل���ك، فهناك �أي�س���ا بع�س 
�لتاأث���ري�ت عل���ى �لع���ني و�إجهادها م���ن كرثة ��س���تخد�م �لألعاب �لكرتوني���ة، ولتحديد 
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فو�ئد وم�س���ار ��ستخد�م تكنولوجيا �ملعلومات و�إبر�ز �لإيجابيات و�لعو�قب �ل�سلوكية 
ب�س���كل ع���ام0 و در��س���ة (Thompson,1990) �لت���ي �أ�س���ارت �إىل خل�س���ت �لنتائج �إىل 
فاعلية �حلا�سب �لآيل كاأد�ة تعليمية �إيجابية يف تعليم ذوي �لإعاقة �لفكرية و�سعوبات 
�لتعلم و��س���طر�ب طيف �لتوحد مهار�ت �لقر�ءة و�لكتابة. وهي نتيجة خل�س���ت �إليها 
�لعديد من �لدر��سات �لتي �أثبتت ح�سول �لتالميذ ممن ي�ستخدمون �حلا�سوب على 

درجات �أعلى ممن يتعلمون بالطرق �لتقليدية 0

قد تو�س���لت �لدر��س���ة �إىل �لعديد من �لنتائج حيث توؤكد نتائج �لفر�س �لأول 
وجود عالقة �رتباطية موجبة د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )0.01( بني درجات 
�لأطف���ال ذوى �س���عوبات �لتعل���م عل���ى مقيا����س �لألع���اب �لكرتوني���ة ودرجاته���م عل���ى 
مقيا�س���ى �لقل���ق، و�لن�س���حاب �لجتماع���ي. كما توج���د عالقة �رتباطي���ة موجبة د�لة 
�إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى دللة )0.05( عل���ى مقيا�س���ى �لكتئاب، و�لع���دو�ن. مما يدل 
عل���ى �رتباط كرثة ��س���تخد�م �لألعاب �لكرتونية م���ن جهة وبني زيادة معدل �لكتئاب 
و�لقل���ق و�لع���دو�ن و�لن�س���حاب �لجتماعي، ومع���دل �لوحدة ل���دى �لأطفال من جهة 
�أخ���رى، وك���رثة ��س���تخد�م �لألع���اب �لكرتوني���ة وق�س���اء �س���اعات طويل���ة �أم���ام �جله���از 
�رتبط���ت بالكتئ���اب و�لن�س���حاب �لجتماع���ي ،ويتف���ق هذ� �لفر����س مع نتائج در��س���ة 
Mai (2010) وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة موجبة د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني درجات �لأطفال 
ذوي �س���عوبات �لتعلي���م �لعن���ف و�لع���دو�ن و�لن�س���حاب �لجتماعي و�لقل���ق و�لكتئاب 

وهذه �ل�سطر�بات تكت�سب من خالللتعود على ممار�سة تلك �لألعاب �لكرتونية0

�لكمبيوت���ر  ��س���تخد�م  عالق���ة   Sanders et. al.(2000) در��س���ة  و�ك���دت 
بالكتئاب و�لعزلة �لجتماعية. فلقد �أفادت �لدر��سة، �إ�سافة �إىل وجود هذه �لعالقة 
�لطردي���ة، �إىل �أن م�س���تخدمي �لكمبيوت���ر �ملتز�ي���د �س���جلو� �نخفا�س���ا يف �لتفاع���ل مع 
�لو�لدين )�سو�ء كان �لأب، �أو �لأم(. وهذ� يعك�س نوعا من �أنو�ع �لعتالل يف �لعالقات 

�لفردية د�خل نطاق �لأ�سرة �لو�حدة0

وت�سري نتائج �لفر�س �لثاين �إىل وجود عالقة �رتباطية موجبة د�لة �إح�سائًيا 
عن���د م�س���توى دللة )0.01( بني درجات �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد على 
مقيا����س �لألع���اب �لكرتوني���ة ودرجاته���م عل���ى مقايي����س �لقل���ق، �لكتئ���اب، �لع���دو�ن، 

و�لن�سحاب �لجتماعي. 
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ويتف���ق ه���ذ� �لفر�س مع نتائ���ج در��س���ة Kraut et. al (2010) وجود عالقة 
�رتباطي���ة موجب���ة د�لة �إح�س���ائًيا بني درج���ات �لأطفال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد 
عل���ى مقيا�س �لألع���اب �لكرتونية ودرجاتهم على مقايي�س �لقل���ق، �لكتئاب، �لعدو�ن، 

و�لن�سحاب �لجتماعي. 

حي���ث �و�س���حت �ن و��س���تخد�م �لألع���اب �لكرتونية ل�س���طر�ب طي���ف �لتوحد 
ي�س���هم يف �لتقلي���ل م���ن �لتفاع���ل �لجتماعي. فقلد �أكدت �لدر��س���ة عل���ى �لعالقة بني 
ك���رثة ��س���تخد�م �لألع���اب �لكرتوني���ة وق�س���اء �س���اعات طويل���ة يف ��س���تخد�م �لألع���اب 
�لكرتونية من جهة وبني زيادة معدل �لكتئاب و�لقلق و�لعدو�ن و�إدمان لالإنرتنيت، 
ومع���دل �لن�س���حاب �لجتماع���ي ل���دى �لأطف���ال م���ن جه���ة �أخ���رى. فكرثة ��س���تخد�م 
�لألعاب �لكرتونية وق�ساء �ساعات طويلة �أمام �جلهاز �رتبطت بالكتئاب و�لن�سحاب 
�لجتماع���ي، و�لل���ذ�ن يعت���رب�ن جانب���ني �جتماعي���ني نف�س���يني مهم���ني يوؤث���ر�ن على 

�ل�سحة �خلا�سة بالأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد 0

 وتوؤك���د نتائ���ج �لفر����س �لثال���ث �إىل وج���ود عالق���ة �رتباطي���ه موجب���ة د�ل���ة 
�إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )0.01( بني درجات �لأطفال ذوى �لإعاقة �لفكرية على 
مقيا�س �لألعاب �لكرتونية ودرجاتهم على مقيا�س���ى �لقلق، و�لن�س���حاب �لجتماعي. 
كم���ا توج���د عالقة �رتباطيه موجبة د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دلل���ة )0.05( على 
مقيا�س���ى �لكتئ���اب، و�لعدو�ن.ويتف���ق ه���ذ� �لفر�س مع نتائج در��س���ة ح�س���ني)2012( 
من �أن كرثة ممار�س���ة �لألعاب �لإلكرتونية يف �ل�س���نو�ت �لأوىل من عمر �لطفل ذوي 
�ل�إعاق���ة �لفكري���ة، ت���وؤدي �إىل بع�س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية يف مق���درة �لطفل على 

�لرتكيز يف �أعمال �أخرى مثل �لدر��سة و�لتح�سيل.

وفى �س���وء ما �أ�س���فرت عنه نتائج �لدر��س���ات �ل�سابقة �أن �أهم خماطر �ألالألعاب 
�لإلكرتونية عند �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية و��س���طر�ب طيف �لتوحد و�سعوبات 
-�لكتئاب–�لن�س���حاب  – �لقل���ق  )�لع���دو�ن  �ل�س���لوكية  �ل�س���طر�بات  ه���ي  �لتعل���م 
�لجتماع���ي( و�أك���دت �لدر��س���ات عل���ى م���ن يلعب ث���الث �س���اعات و�أكرث يف �لي���وم و قد 
يدمن على ممار�س���ة هذه �لألعاب من توفر وم�س���احبة بع�س �ل�سطر�بات �ل�سلوكية 

لهذ� �لإدمان مثل �لعزلة �لجتماعية و�لتوتر و�لكتئاب و�لأرق وقلة �لنوم 0
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وتري �لباحثة �أن �ل�س���تخد�م �ل�س���لبي لالألعاب �لكرتونية يرتك بع�س �لآثار 
�ل�س���لبية عن���د �لأطفال وبخا�س���ة م���ن يعانون )�س���عوبات �لتعلم – �لإعاق���ة �لفكرية 
– ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد(،وبذلك ي�س���عر هوؤلء باأنهم مندجم���ون متاماً يف �لعامل 
�لو��س���ع ه���و �ل�س���عور بالوحدة و�لن�س���حاب �لجتماع���ي و�لكتئاب و�لقل���ق، و�لعدو�ن 

�لتي قد تنتاب بع�سهم يف كثري من �لأحيان

وت�س���ري نتائج �لفر�س �لر�بع �إىل وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات 
جمي���ع  عل���ى  �لتوح���د  طي���ف  و��س���طر�ب  �لتعل���م  �س���عوبات  ذوى  �لأطف���ال  درج���ات 
�ملقايي�س ل�س���الح �لأطفال و��س���طر�ب طيف �لتوحد. ،وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني 
متو�س���طات درجات �لأطفال ذوى �س���عوبات �لتعلم وذوي �لإعاقة �لفكرية على جميع 
�ملقايي�س ل�سالح �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية.، عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني 
متو�سطات درجات �لأطفال ذوى �لتوحد وذوي �لإعاقة �لفكرية على جميع �ملقايي�س، 
ويتفق هذ� �لفر�س مع نتائج در��سة Alice, (2004)   �أن �لألعاب �لإلكرتونية تزيد 
خماطر �ل�سلوك �لعدو�ين و�خلوف و�لقلق لدى �لأطفال ذوي �سعوبات �لتعلم وذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة و�لتوح���د، و�أك���دت علي وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات 
درجات �لأطفال ذوى �س���عوبات �لتعلم و��س���طر�ب طيف �لتوحد على جميع �ملقايي�س 
ل�سالح �لأطفال و��سطر�ب طيف �لتوحد. ،وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات 
درج���ات �لأطفال ذوى �س���عوبات �لتعل���م وذوي �لإعاقة �لفكرية عل���ى درجات �لأطفال 
عل���ى مقايي����س )�لقل���ق -�لكتئ���اب– �لع���دو�ن -�لن�س���حاب �لجتماعي(عل���ى جمي���ع 
�ملقايي�س ل�سالح �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية.، عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني 
متو�س���طات درجات �لأطفال ذوى �لتوحد و�ملعاقني وخل�س���ت �لدر��س���ة �إىل �أن �ل�سور 
�لعنيفة ترتك تاأثري�ً على �ملدى �لق�سري لدى �لأطفال عرب زيادة �سلوكهم �لعدو�ين

وت�س���ري نتائ���ج �لفر����س �خلام����س �إىل ع���دم وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني 
متو�سطى درجات �لأطفال �لذكور و�لإناث ذوى �سعوبات �لتعلم على مقيا�س �لألعاب 
�لإلكرتونية.، وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )0.01( بني متو�س���طى 
درج���ات �لأطف���ال �لذك���ور و�لإن���اث ذوى �لتوح���د عل���ى مقيا����س �لألع���اب �لإلكرتونية 
ل�سالح �لذكور. ،وجود فروق د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى دللة )0.01( بني متو�سطى 
�لألع���اب  �لفكري���ة عل���ى مقيا����س  �لإعاق���ة  �لذك���ور و�لإن���اث ذوى  �لأطف���ال  درج���ات 

�لإلكرتونية ل�سالح �لذكور.
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ويتف���ق ه���ذ� �لفر����س مع نتائ���ج توؤك���د �ل�س���عد)2005( �أنه ليوج���د فروق بني 
ممار�سة �لألعاب �لإلكرتونية �لأطفال �لذكور و�لإناث من ذوى �سعوبات �لتعلم على 
مقيا����س �لألعاب �لإلكرتونية.، ووجود فروق د�ل���ة بني �لأطفال �لذكور و�لإناث ذوى 
�لتوحد على مقيا�س �لألعاب �لإلكرتونية ل�سالح �لذكور. ،وجود فروق بني �لأطفال 
�لذك���ور و�لإن���اث ذوى �لإعاق���ة �لفكرية على مقيا�س، وكانت �ل�س���بب يف بع�س �ملاآ�س���ي 
فقد �رتبطت نتائج هذه �لألعاب بازدياد �ل�سلوك �لعنيف و�رتفاع معدل جر�ئم �لقتل 
و�لغت�س���اب و�لعتد�ء�ت �خلطرية يف �لعديد من �ملجتمعات، و�لقا�س���م �مل�س���رتك يف 
جمي���ع هذه �لدول هو �لعنف �لذي تعر�س���ه و�س���ائل �لإع���الم، �أو �لألعاب �لإلكرتونية 

ويتم تقدميه لالأطفال و�ملر�هقني ب�سفته نوعاً من �أنو�ع �لت�سلية و�ملتعة.

وت�س���ري نتائج �لفر�س �ل�س���اد�س �إىل وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 
دلل���ة )0.01(ب���ني متو�س���طى درجات �لأطف���ال �لذكور و�لإناث ذوى �س���عوبات �لتعلم 
على مقيا�س �لكتئاب ل�س���الح �لذكور عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طى 
درجات �لأطفال �لذكور و�لإناث ذوى �س���عوبات �لتعلم على مقايي�س �لقلق، �لعدو�ن، 

و�لن�سحاب

ويتفق هذ� �لفر�س مع نتائج در��سة Hughes (1999)  من خاللها بتحديد 
�لعالق���ة بني ��س���تخد�م �لكمبيوت���ر و�لوحدة بني طلبة �س���عوبات �لتعل���م يف �لوليات 
�ملتح���دة، ب���ان هناك عالقة ذ�ت دللة �إح�س���اءيه بني ��س���تخد�م �لكمبيوت���ر و�لوحدة، 
وفيما يتعلق �لفروق �لإح�س���ائية بني �جلن�س���ني يف درجة �لوحدة، ووجود فروقا ذ�ت 
دلل���ة �إح�س���اءيه بني �لذكور و�لإناث،حي���ث �أن �لذكور هم �أكرث ��س���تخد�ما، وبالتايل 

فهم يعانون وي�سعرون بالوحدةو�لكتئاب ب�سكل �أكرب من �لإناث0

Blazer &Siewert (2011)�أن م���ن  �لجتماع���ي. و�أك���دت نتائ���ج در��س���ة 
�سلبيات �لألعاب �لإلكرتونية �لتي �أثبتها �لباحثون �أنه عندما يتعلق �لأطفال �لذكور 
و�لإناث ذوى �س���عوبات �لتعلم”ما دون �لعا�س���رة” بهذه �لألعاب فاإن ذلك يوؤثر �س���لبا 
على در��س���ته ونطاق تفكريه. كما �أن �سهر �لأطفال و�ملر�هقني طيلة �لليلفي ممار�سة 
�لألع���اب �لإلكرتونية يوؤثر ب�س���كل مبا�س���ر عل���ى جمهود�تهم يف �لي���وم �لتايل، مما قد 
يجعل �لالعبني غري قادرين على �ل�ستيقاظ للذهاب �إىل �ملدر�سة، و�إن ذهبو�، فاإنهم 

قد ي�ست�سلمو� للنوم يف ف�سولهم �ملدر�سية، بدل من �لإ�سغاء للمعلم.
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وت�س���ري نتائ���ج �لفر�س �ل�س���ابع �إىل وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 
دلل���ة )0.05(ب���ني متو�س���طى درجات �لأطف���ال �لذكور و�لإناث ذوى ��س���طر�ب طيف 
�لتوح���د على مقيا�س���ى �لقلق، و�لن�س���حاب �لجتماعى ل�س���الح �لذك���ور، وجود فروق 
د�ل���ة �إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى دلل���ة )0.01(بني متو�س���طى درج���ات �لأطف���ال �لذكور 

و�لإناث ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد على مقيا�س �لكتئاب ل�سالح �لذكور.

عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطى درجات �لأطفال �لذكور و�لإناث 
ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد على مقيا�س �لعدو�ن0

ويتف���ق هذ� �لفر�س م���ع نتائج در��س���ة Chidsey, (2000) على وجود فروق 
د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني �لأطف���ال �لذك���ور و�لإناث ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوح���د �أن هذه 
�لألعاب �لكرتونية قد تكون �أكرث �سرر�ً من �أفالم �لعنف �لتلفزيونية، �أو �ل�سينمائية 
لأنه���ا تت�س���ف ب�س���فة �لتفاعلية بينها وبني �لأطف���ال �لذكور وتتطلب م���ن �لطفل �أن 

يتقم�س �ل�سخ�سية �لعدو�نية ليلعبها وميار�سها0

وت�س���ري نتائ���ج �لفر����س �لثام���ن �إىل وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 
دلل���ة )0.01(بني متو�س���طى درج���ات �لأطفال �لذكور و�لإن���اث ذوى �لإعاقة �لفكرية 

على مقيا�س �لقلق ل�سالح �لذكور.

وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )0.05(بني متو�س���طى درجات 
�لأطف���ال �لذكور و�لإناث ذوى �لإعاقة �لفكرية على مقيا�س���ى �لكتئاب، و�لن�س���حاب 

�لجتماعي ل�سالح �لذكور.

عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطى درجات �لأطفال �لذكور و�لإناث 
ذوى �لإعاقة �لفكرية على مقيا�س �لعدو�ن. 

كم���ا توؤك���د Abrahams (2008) �أن �لدر��س���ات �لت���ي �أجري���ت �أثبت���ت وج���ود 
عالق���ة ب���ني �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية منها �ل�س���لوك �لعنيف للطفل وم�س���اهد �لعنف 
�لتي ير�ها على �سا�س���ة �لتلفاز، �أو ميار�س���ها يف �لألعاب �لإلكرتونية كما ذكر �أبو جر�ح 
)2011( �أن ممار�س���ة �لأطف���ال �لألعاب �لإلكرتونية �لت���ي تعتمد على �لعنف ميكن �أن 

تزيد من �لأفكار و�ل�سلوكيات �لعدو�نية عندهم0 



الألعاب الكرتونية وعالقتها ببع�س ال�صطرابات ال�صلوكية د . فايزة اإبراهيم عبدالاله اأحمد 

 309 

ب�س���كل ع���ام ترى �لباحثة يف �س���وء نتائ���ج �لدر��س���ة �حلالية �رتباط ��س���تخد�م 
�لألعاب �لكرتونية �ل�سلبي ببع�س �ل�سطر�بات �ل�سلوكية منها �لن�سحاب �لجتماعي 
،و�لقل���ق، �لكتئ���اب، و�لعدو�ن لدي �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية و��س���طر�ب طيف 

�لتوحد و�سعوبات �لتعلم، ومدي �رتباطها ببع�س �ملتغري�ت كنوع �جلن�س0

ملخ�ص نتائج البحث:
(11 �أ�س���فرت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل وج���ود عالق���ة �رتباطي���ه موجب���ة د�لة �إح�س���ائًيا 1

عن���د م�س���توى دلل���ة )0.01( ب���ني درج���ات �لأطف���ال ذوى �س���عوبات �لتعل���م، 
ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د ،و ذوى �لإعاقة �لفكرية عل���ى مقيا�س �لألعاب 
�لكرتونية ودرجاتهم على مقيا�سى �لقلق، و�لن�سحاب �لجتماعي. كما توجد 
عالقة �رتباطية موجبة د�لة �إح�س���ائًيا لالأطفال ذوى �س���عوبات �لتعلمو ذوى 
�لإعاقة �لفكرية عند م�ستوى دللة )0.05( على مقيا�سى �لكتئاب، و�لعدو�ن.

(21 وت�سري �لدر��سة �إىل وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات درجات �لأطفال 1
ذوى �س���عوبات �لتعلم و ��س���طر�ب طيف �لتوحد على جميع �ملقايي�س ل�س���الح 

�لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد
(31 وج���ود ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات درج���ات �لأطفال ذوى �س���عوبات 1

�لتعل���م وذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة عل���ى جمي���ع �ملقايي�س ل�س���الح �لأطف���ال ذوي 
�لإعاقة �لفكرية.

(41 عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات درجات �لأطفال ذوى ��سطر�ب 1
طيف �لتوحد وذوي �لإعاقة �لفكرية على جميع �ملقايي�س.

((1 و�أو�س���حت �لنتائ���ج ع���دم وج���ود ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طى درجات 1
�لألع���اب  مقيا����س  عل���ى  �لتعل���م  �س���عوبات  ذوى  و�لإن���اث  �لذك���ور  �لأطف���ال 

�لإلكرتونية.
((1 وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )0.01( بني متو�س���طى درجات 1

�لأطفال �لذكور و�لإناث ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد و ذوى �لإعاقة �لفكرية 
على مقيا�س �لألعاب �لإلكرتونية ل�سالح �لذكور.

(71 و�أظه���رت نتائ���ج �لدر��س���ة�إيل وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة 1
)0.01(بني متو�س���طى درجات �لأطفال �لذكور و�لإناث ذوى �س���عوبات �لتعلم 

على مقيا�س �لكتئاب ل�سالح �لذكور.
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(81 عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطى درجات �لأطفال �لذكور و�لإناث 1
ذوى �سعوبات �لتعلم على مقايي�س �لقلق، �لعدو�ن، و�لن�سحاب �لجتماعي

(91 وت�س���ري نتائ���ج �لدر��س���ة �إليوج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى دللة 1
)0.05(ب���ني متو�س���طى درجات �لأطفال �لذكور و�لإناث ذوى ��س���طر�ب طيف 

�لتوحد على مقيا�سي �لقلق، و�لن�سحاب �لجتماعي ل�سالح �لذكور.
(111 وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )0.01(بني متو�س���طى درجات 1

�لأطف���ال �لذكور و�لإناث ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد على مقيا�س �لكتئاب 
ل�سالح �لذكور.

(111 عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطى درجات �لأطفال �لذكور و�لإناث 1
ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد على مقيا�س �لعدو�ن.

(121 و�أظه���رت �لنتائ���ج وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )0.01(بني 1
متو�سطى درجات �لأطفال �لذكور و�لإناث ذوى �لإعاقة �لفكرية على مقيا�س 

�لقلق ل�سالح �لذكور.
(131 وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )0.05(بني متو�س���طى درجات 1

�لأطف���ال �لذك���ور و�لإن���اث ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة عل���ى مقيا�س���ى �لكتئ���اب، 
و�لن�س���حاب �لجتماع���ي ل�س���الح �لذك���ور. مبعن���ي �أن �لذك���ور كان���و� �أكرث من 

�لناث0
(141 عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطي درجات �لأطفال �لذكور و�لإناث 1

ذوى �لإعاقة �لفكرية على مقيا�س �لعدو�ن.

تو�سيات البحث:
يف �سوء نتائج �لدر��سة �حلالية، تو�سي �لباحثة مبا ياأتي:

(11 زي���ادة �لهتم���ام بالأطف���ال ذوي �لإعاق���ة ،علي م�س���توي �لأ�س���رة و�ملجتمع من 1
خ���الل �إع���د�د وتخطي���ط وتنفي���ذ بر�مج خا�س���ة بهم ت�س���اعدهم عل���ي �لتكيف 

�جتماعيا مع �ملحيط �لذي يعي�سون فيه 0
(21 �إع���د�د بر�م���ج �إعالمي���ة لتوعي���ة �ملجتم���ع بطبيع���ة ذوي �لإعاق���ة ،وخ�س���ائ�س 1

�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة و�أ�س���اليب �لتعام���ل �ليجاب���ي م���ع ��س���تخد�م �لع���اب 
�لكرتونية0
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(31 �إق���ر�ر بر�م���ج �لزيار�ت �ملنزلية �س���من خطة �خلدمات �لجتماعية و�لنف�س���ية 1
باملد�ر����س ملتابعة �أو�س���اع �لأطفال ذوي �لإعاقة، يف بيئاتهم �لأ�س���رية ولتوعية 
�أولي���اء �أم���ور �لأطفال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد و�س���عوبات �لتعلم 0فيما 
يتعلق بالتب�س���ري مبوؤ�س���ر�ت �حتم���الت تعر�س �أطفالهم لالألع���اب �لكرتونية 

�ل�سلبية0
(41 تثقي���ف �لو�لدين معرفة �إيجابيات و�س���لبيات �لألع���اب �لإلكرتونية من خالل 1

زيارة بع�س �ملو�قع �لإلكرتونية �خلا�سة �لتي تقدم ن�سائح لهما 0
((1 ت�س���جيع �لطفال على ممار�س���ة �لألعاب �لتي تنمي �لتفكري و�لذكاء و�أ�س���لوب 1

حل �مل�سكالت وكيفية �لت�سرف يف �ملو�قف �حلرجة0
((1 مر�قب���ة مر�كز �لألعاب �لإلكرتونية ملنع �لألع���اب �لتي تنمي �لعنف و�لعدو�ن 1

و�لإ�سر�ر باملر�فق �لعامة و�خلا�سة0
(71 حتديد وقت �للعب للطفل على �أل يتجاوز �ل�ساعة �لو�حدة باليوم 10
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املخل�ص:
 ه���دف �لبحث �إىل و�س���ف مدخل �لع���الج و�لتدريب �لفردي يف تاأهيل �لطفل ذي 
��س���طر�ب �لتوحد، و�لك�سف عن خ�س���ائ�س �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد �ل�سمعية 
من خالل �إعد�د برنامج عالجي تدريبي يف �سوء خ�سائ�س حالة �لطفل ذي ��سطر�ب 
�لتوحد. وكذلك در��سة �لعالقة بني مدى حت�سن �لطفل ذي ��سطر�ب �لتوحد عينة 
�لبحث يف �س���بط حده �ل�س���مع و�لربنامج �لعالجي �لتدريبي �ملعد من قبل �لباحث. 
و�عتمد �لباحث علي �ملنهج �لعالجي �لتدريبي �سبه �لتجريبي، وت�ستمل عينة �لبحث 
على )3( �أطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد من ذوي فرط �حل�سا�س���ية �ل�س���معية. و�تخذ 
�أدو�ت �لبح���ث مقيا����س تقدير �ل�س���طر�بات �ل�س���معية لدى �لأطفال ذوي ��س���طر�ب 
�لتوحد، و�أدو�ت �ملعاجلة �لتجريبية للبحث )برنامج تدريبي عالجي لالأطفال ذوي 
��س���طر�ب �لتوح���د ذوي ف���رط �حل�سا�س���ية �ل�س���معية(. وخرج���ت نتائج �لبح���ث توؤكد 
�لتغيري �ل�س���لوكي لالأطفال عينة �لدر��س���ة نتيجة لتغيري يف م�س���تويات �لتو�س���يالت 
�لع�س���بية �ل���ذي نت���ج م���ن تاأثري ه���ذ� �لتدري���ب ولحظ �لباح���ث على �لأطف���ال عينة 
�لدر��س���ة �أن درجة �لتقدم بعد �لربنامج �عتمدت على نوع و�س���دة �حل�سا�س���ية �ملفرطة 
ل���كل طفل، و�لتقييم �ل�س���معي �لدقيق لتحديد مناطق �حل�سا�س���ية �ملفرطة يف �ملجال 

�ل�سمعي، وكذلك ��ستجابات �لأطفال جلل�سات �لربنامج.

الكلم��ات املفتاحي��ة: ��س���طر�ب �لتوح���د – ح�سا�س���ية �ل�س���مع – �ل�س���د�ع �لتوت���ري - 
�ل�سطر�ب �ل�سلوكي.
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The effectiveness of remedial training program for 
reducing hyper-sensitive hearing In children

 with autistic disorder

Abstrct:
The objective of the research to the description of the entrance to 

the treatment and individual training in the rehabilitation of children 
autism, disclosure of the characteristics of the children autism audio 
through the preparation of the program of training remedial action 
in the light of the characteristics of the case of a child autism. As 
well as the study of the relationship between the extent of improved 
child a sample autism search in adjusting the hearing therapeutic 
program training program prepared by the researcher. The researcher 
was adopted on the therapeutic curriculum of training the pilot 
peninsula, a sample include research on (3) Children autism with 
hypersensitivity audio. Tools and experimental treatment research 
(a training program of remedial action for children autism with 
hypersensitivity audio). Out search results confirm behavioral 
change children sample study as a result of the change in the levels 
of nervous connections which resulted from the impact of this 
training researcher noted on children sample study that the degree of 
progress after the program adopted on the type of the severity of the 
excessive sensitivity for each child, evaluation and precise audio to 
identify the areas of excessive sensitivity in the audiovisual field, as 
well as the responses of the children of the meetings of the program.

Key words: Autism - sensitive hearing - tension headaches - 
behavioral disorder
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مقدمة:
ف���رط ح�سا�س���ية �ل�س���مع ل���دى �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د ميثل زيادة 
�ل�سعور بعدم �لرتياح يف �لأذنني نتيجة �أي �سوت خارجي حيث �أن فرط �ل�سمع لدى 
�لطف���ل ذي ��س���طر�ب �لتوحد يجعله د�ئما ي�س���مع ما ل ي�س���معه �لعادي���ني، �أو مبعنى 
�أو�س���ح ي�س���مع �لأ�سو�ت �لبعيدة �لتي ل ت�س���ل �إىل م�سامع �ل�سخ�س �لعادي، ومن هنا 
تن�س���ئ لديه حالة من �ل�س���جيج ل حتتمل جتعله د�ئما ي�سع يديه على �أذنية حماوًل 

خف�س تلك �لأ�سو�ت �ملتد�خله و�مل�سببه لالإزعاج.

�أك���رث �ل�س���طر�بات  �أن ��س���طر�ب �لتوح���د م���ن  وم���ن �ملتف���ق علي���ه �س���لًفا 
�لتطورية �سعوبة بالن�سبة للطفل، ويعرف ب�سعوبة �لتو��سل و�لعالقات �لجتماعية 
وباهتمامات �س���يقة قليلة، وقد حاول �لأطباء معرفة �أ�س���باب هذ� �ل�س���طر�ب ورجح 
�لكثري منهم �لإ�س���ابة به �إىل �أ�س���باب ع�س���وية ولي�س���ت نف�س���ية رغم �أنها ماز�لت غري 
حم���ددة متام���ا، وبالت���ايل مل يع���رف ل���ه دو�ء حم���دد، �إل �أن ��س���تعمال بع����س �ملد�خل 
�لطبية و�ل�سلوكية و�لتعليمية �أظهرت �لكثري من �لتقدم مع هوؤلء �لأطفال، و�أف�سل 
�لرب�مج حتث على �إ�س���ر�ك هوؤلء �لأطفال مع �أ�س���رهم وجمتمعهم وعدم عزلهم لأن 
ذل���ك �س���وف يزي���د م���ن تقوقعهم على �أنف�س���هم وع���دم ��س���تفادتهم من تقلي���د خرب�ت 

�أقر�نهم )�ل�سعد، 1992، �س. 9(. 

وم���ن خ���الل �لتج���ارب �مليد�ني���ة للباح���ث وج���د �أن �لأطفال ذوي ��س���طر�ب 
�لتوح���د ل ي���رون ول ي�س���معون �لأ�س���ياء �لت���ي نر�ها وهذ� ه���و �ل�س���بب �لرئي�س �لذي 
يجع���ل �لبيئ���ة �لت���ي نعي�س فيها غ���ري طبيعية بالن�س���بة لهم حيث ياأخ���ذون �ملعلومات 
من خالل حو��س���هم بطريقة خمتلفة عما ناأخذها نحن. �إن عملية �ل�س���مع تتم لي�س 
ب���الأذن فح�س���ب؛ و�إمنا بكيفي���ة ذهاب �ل�س���وت �إيل �لأذن ثم �إيل �ملخ وق���د �عتدنا علي 
و�س���ول �ل�س���وت �إيل �ملخ بالطريقة �ل�سحيحة ول نفكر �أبًد� �أن �ل�سوت من �ملمكن �أن 
يذهب �إيل �ملخ بطريقة خاطئة؛ �إل �أن ما يحدث مع �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد 

عك�س ذلك فال�سوت قد ينتقل �إيل �ملخ بطريقة ناق�سة، �أو بطريقة مبالغ فيها. 

ويحاول �لبحث �حلايل عر�س حتليل لظاهرة فرط ح�سا�س���ية �ل�س���مع لدى 
�لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد، و�أ�سبابها وطرق عالجها، وم�ساعدتهم على �لتعاي�س 
ب�سكل طبيعي، وهنا تكمن م�سكلة �لبحث �حلايل يف �لتعرف على �خلدمات �لتي ميكن 
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�أن تقدم لالأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد ومدى جدو�ها وفاعليتها و�أهمية �لتعرف 
�ملبكر على �ل�س���طر�ب �حل�س���ي �ل�س���معي و�لتدخل �ملبكر و�لذي من �ملمكن �أن يخفف 

من معاناة �لطفل و�أهله على حد �سو�ء.
 

م�سكلة البحث: 
عل���ى �لرغ���م من �أن �ل�س���نو�ت �ل�س���ابقة ق���د �س���هدت �هتماما كب���ري ومتز�يد 
بالأطف���ال ذوو ��س���طر�ب �لتوح���د؛ �ل �أن بع����س منه���م مت �إهمالهم و��س���تثنائهم عند 
�لتخطي���ط للرب�م���ج و�خلدم���ات �ملختلف���ة �لت���ي تق���دم يف جم���ال �لرتبي���ة �خلا�س���ة 
)�لر�وي وحماد، 1992، �س. 7(. ومما هو ثابت علمًيا �أن ��س���طر�ب �لتوحد م�س���طلح 
ل ينطب���ق عل���ى �لطف���ل �لذي قد يكون �س���لوكه �ل�س���اذ ناجًما عن تل���ف يف �لدماغ، ول 
ميك���ن ��س���تخد�مه يف �حل���الت �لت���ي يرف����س فيها �لطف���ل �لتعاون ب�س���بب خوفه من 

�ملحيط غري �ملاألوف )مايلز، 1994، �س. 185(.

(Carr, Dongxin & Yoshinaga- وم���ن خالل در��س���ة ك���رير و�آخ���رون
(Itano, 2014, pp. 266-275. يف حتليل �لإنتاج �ل�سوتي �لآيل �لتي �أجر�ها على 
�لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د �أعمارهم ترت�وح ما بني 24 - 48 �س���هًر� من �لعمر. 
وق���د مت ت�س���خي�س ه���وؤلء �لأطف���ال عل���ى �أنه���م م���ن ذوي فرط �حل�سا�س���ية �ل�س���معية 
و��س���تخدم معه���م �أدو�ت �لفح����س �لتقليدية �خلا�س���ة بفقد�ن وزيادة حا�س���ة �ل�س���مع. 
وم���ن خ���الل جم���ع �لبيانات �ل�س���معية �خلا�س���ة بالأطفال طو�ل ف���رتة �ملتابعة لحظ 
�أن �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد ترتفع لديهم �حل�سا�س���ية من �لأ�س���و�ت �ملرتفعة 
و�ملنخف�س���ة عل���ى حد �س���و�ء ويب���دون نف�س مظاه���ر �لت���اأذي منها، وهذ� ي���دل على �أن 
فرط �حل�سا�س���ية �ل�س���معية لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد ل تختلف �أعر��سها 

بني �سدة �ل�سوت و�سعفه.

وم���ن ه���ذ� �ملنطل���ق جند �أن هن���اك بع����س �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد 
لديه���م ف���رط يف �حل�سا�س���ية �ل�س���معية، فنجده���م ي�س���معون م���ا لي�س���مع �لأ�س���خا�س 
�لعاديني من �أ�س���و�ت دب �لنعال �لبعيدة و�أبو�ق �ل�س���يار�ت وحركة �لنا�س يف �ل�س���و�رع 
ولع���ب �لأطف���ال وزقزق���ة �لطيور وغريها، مما ي�س���بب له���م حالة �نهيار ع�س���بي حاد 
يح���اول �لطف���ل �مل�س���اب من خالله �س���د �أذنيه عن تلك �لأ�س���و�ت �ملتد�خل���ة �ملزعجة، 
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و�إن كان ه���ذ� �لفع���ل لي�س حال فكان على �ملخت�س���ني �لبحث عن خدمة منا�س���بة لهذ� 
�لعر�س، وهكذ� تتحدد م�س���كلة �لبحث �حلالية يف �لت�س���اوؤل �لآتي: ما فعالية برنامج 
عالجي تدريبي خلف�س فرط ح�سا�سية �ل�سمع لدى �لطفل ذي ��سطر�ب �لتوحد؟.

اأهمية البحث: 
ع���الج �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد �لذي���ن يعانون من فرط ح�سا�س���ية 
�ل�س���مع ينط���وي عل���ى حتدي���ات حقيقي���ة وه���ذه �لتحدي���ات تنج���م جزئًيا ع���ن طبيعة 
��س���طر�ب �لتوح���د، حيث �أنه ياأخذ �أ�س���كاًل عديدة. ون�س���تطيع �إجم���ال �أهمية �لبحث 

فيما يلي:
(11 حد�ثة در��س���ة مو�س���وع فرط �حل�سا�س���ية �ل�س���معية لالأطفال ذوي ��س���طر�ب 1

�لتوحد ن�سبًيا.
(21 حماولة �لبحث �جلمع بني �مل�سطلحات �ملتعددة حول فرط �ل�سمع. 1
(31 �أم���ا م���ن �لناحي���ة �لعملي���ة ف���اإن �لأهمية تتح���دد بن���درة �لأخ�س���ائي �لوظيفي 1

و�ملهني �ملتمكن من ناحية �ملمار�س���ة و�لتعامل مع هذ� �ل�س���طر�ب؛ مما يحرم 
هوؤلء �لأطفال من ن�سيبهم من بر�مج �لرتبية �خلا�سة.

(41 ندرة �ملر�كز �ملخت�س���ة بالتعامل مع حالت فرط �حل�سا�س���ية �ل�س���معية �لطفل 1
ذي ��سطر�ب �لتوحد يف �ملناطق �لبعيدة عن �ملدن �لكربى.

اأهداف البحث: 
يهدف �لبحث �حلايل �إىل ما يلي: 

(11 و�س���ف مدخ���ل �لع���الج و�لتدري���ب �لف���ردي يف تاأهي���ل �لطف���ل ذي ��س���طر�ب 1
�لتوحد.

(21 �لك�س���ف ع���ن خ�س���ائ�س �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د �ل�س���معية يف عين���ة 1
�لبحث.

(31 �إعد�د برنامج عالجي تدريبي يف �سوء خ�سائ�س حالة �لأطفال ذوي ��سطر�ب 1
�لتوحد.

(41 در��س���ة �لعالقة بني مدى حت�س���ن �لطفل ذي ��س���طر�ب �لتوحد عينة �لبحث 1
يف �سبط حده �ل�سمع و�لربنامج �لعالجي �لتدريبي �ملعد من قبل �لباحث.
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حمددات البحث:
يح���دد �لبح���ث ف���ى �إط���ار �ملنه���ج، �لعين���ة، �لأدو�ت و�لأ�س���اليب �لإح�س���ائية 

�مل�ستخدمة وذلك على �لنحو �لتاىل: -
املحددات املنهجية: �عتمد �لباحث علي �ملنهج �لعالجي �لتدريبي �سبه �لتجريبي.

املحددات الب�س�رية: ��ستملت عينة �لبحث على ثالثة �أطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد 
من ذوي فرط �حل�سا�سية �ل�سمعية.

مفاهيم البحث:

الفاعلي�ة Effectiveness: تع���رف باأنه���ا: »م���دى �لأث���ر �ل���ذى ميك���ن �أن حتدث���ه 
�ملعاجلة �لتجريبية باعتبارها متغرًي� م�س���تقاًل فى �أحد �ملتغري�ت �لتابعة« )�ل�س���عيد، 
1997، ����س. 17(، وتع���رف �لفاعلي���ة �إجر�ئي���ا باأنه���ا: م���دى �أث���ر �لربنام���ج �لعالج���ي 
�لتدريبي �ملقرتح كمتغري م�س���تقل فى تنمية مه���ار�ت �لتقومي �لرتبوي كمتغري تابع 
ل���دى �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد ذوي فرط �حل�سا�س���ية �ل�س���معية، ومت حتديد 

هذ� �لأثر �إح�سائيا با�ستخد�م معادلة بالك Black للك�سب �ملعدل. 

برنام�ج عالج�ي تدريب�ي Remedial training program: يع���رف �جر�ئًي���ا �أن���ه: 
»عدة جل�سات با�ستخد�م طريقة �لعالج بالتكامل �حل�سي و�لعالج �لوظيفي للحو��س 
بهدف ��س���تثارة �حلو��س لي�س���در منها ��ستجابة تتنا�سب مع �سدة �ملثري ومعتمد� على 
�لعالج باحلمية �حل�سية و�لعالج بالتدرج يف تعري�س �لطفل ملثري�ت خمتلفة �ل�سدة«.

ف�رط ح�سا�س�ية ال�س�مع Hyper-sensitive audio: يع���رف �جر�ئًي���ا �أن���ه: »ن���وع 
���ا حلالة من �ل�س���د�ع �لتوتري �لناجت عن  من �حل�سا�س���ية جتاه �ل�س���و�ت يكون عر�سً
�لكتئاب، �أو �لقلق، حيث ل يحتمل �لطفل ذي ��سطر�ب �لتوحد حينها �أي �سوت؛ بل 
�إن بع�س���هم ي�س���مع �سوت مرور �ملاء يف �لنابيب، و�سوت �خلطو�ت يف �لغرف �لأخرى، 
ودقات �ساعة �حلائط، حيث تت�ساعف لديه قوة �ل�سمع ع�سر ��سعاف �ل�سخ�س �لعادي 
في�س���ع يديه على �ذنيه وينطوى حول نف�س���ه كي يخفف من �سدة �ل�سوت �لذي يقرع 

ر�أ�سه«.
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ا�س�طراب التوح�د Autism: كث���ري� م���ا ينط���وي على تطوي���ر تاأخري �للغ���ة، وكثري� 
م���ا يك���ون م�س���حوبا بع���دم �لهتم���ام �لجتماع���ي، �أو �لتفاع���الت �لجتماعي���ة غ���ري 
�لعادي���ة، و�أمن���اط �للع���ب �لغري���ب، و�أمن���اط �لت�س���الت غ���ري �لعادي���ة، ق���د ي�س���ادف 
                  (DSM-5) ل�س���لوكيات �لغريب���ة �ملتكررة، وغي���اب �للعب �لنموذجي �لأكرث و�س���وًحا�

)م�سطفى ويو�سف، 2015، �س. 85(.

اخللفية النظرية والدرا�سات ال�سابقة: 
من خالل جتربة »متبل جر�ندن« وهي �مر�أة من �لأ�سخا�س ذوي ��سطر�ب 
�لتوح���د �لذي���ن تقدم���و� يف حياته���م �لعلمية و�لعملية ب�س���كل كبري تق���ول » تعرتيني 
�لده�س���ة مر�ًر� وتكر�ًر� مما يقول �لنا�س �أنهم �س���معوه لأنه ل يكون هو نف�س �ل�س���يء 
�ل���ذي �س���معته �أن���ا«، ذلك فاإن ما ت�س���معه �أنت هو �ل�س���يء �ل�س���حيح �أما ما ي�س���معه ذي 
��س���طر�ب �لتوح���د فه���و �ل�س���يء �خلاط���ئ، �أو �لناق����س وم���ع ذل���ك فهو ل يعتق���د باأن 
م���ا ي�س���معه ه���و �ل�س���يء �خلاط���ئ، ٍفال�س���خ�س �لع���ادي عندما يري وي�س���مع �س���يًئا فاإن 
�ل�س���وت و�ل�س���ورة مي�س���يان مًع���ا يف ذ�ت �لوق���ت ب�س���كل مت���و�زن وهو يفع���ل �لأمرين 
)�ل�سمع و�لروؤية( ب�سورة تلقائية دون جهد �أما ذي ��سطر�ب �لتوحد فيدخل يف خمه 
�س���يًئا و�ح���ًد� فق���ط فاإذ� دخلت �لروؤية، �أو �ل�س���ورة �أوًل فاإن عليها �أن تتال�س���ى خارجة 
حتى يدخل �ل�سوت وعندما تتال�سى �لروؤية يبقي �ل�سوت فقط، �أو علي �لعك�س يدخل 
�ل�س���وت �أوًل ثم يخرج لتدخل �ل�س���ورة فقط وبذلك تكون هي �ل�س���يء �لوحيد �لذي 

.(Benneto & Rogers, 1996) يح�سل �ل�سخ�س ذي ��سطر�ب �لتوحد عليه

وتعت���رب �جل���ذور �لتاريخي���ة لالهتم���ام بالأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د 
مو�سوًعا جدلًيا حيث ت�سري بع�س �لتقارير �لعلمية �إىل �أن �لهتمام بهذه �لفئة يعود 
�إىل �لبد�ي���ة �لعلمية للرتبية �خلا�س���ة وحتديًد� �لطفل �ل���ذي وجده �إيتارد يف غابات 
�لفريون �لفرن�سية و�سماه فيما بعد »فيكتور« حيث كان يعاين من ��سطر�ب �لتوحد 
 Bleuler إ�س���افة �إىل �لإعاق���ة �لفكري���ة �ل�س���ديدة. وق���دم �لطبي���ب �لنف�س���ي بلوي���ر�
�أول و�س���ف ل�س���طر�ب �لتوح���د وذل���ك عند حديثه ع���ن �لن�س���حاب �لجتماعي لدى 
�لأ�س���خا�س �لف�س���اميني و�س���بهه بالإث���ارة �لذ�تي���ة و�لن�س���حاب م���ن �لو�ق���ع و�للع���ب 
باأج���ز�ء �لأ�س���ياء و�لتكي���ف �ملحك���وم بامل�س���اعر وه���ي م���ن �ل�س���فات �لرئي�س���ة للتوح���د                           

)يف �ل�سيخ ذيب،2005 ، �س. 2(.
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وتنت�س���ر مظاهر �ل�س���طر�ب �حل�سي �ل�س���معي لدى ذوي ��سطر�ب �لتوحد 
باأ�س���كال متنوع���ة فه���ذ� طف���ل ذي ��س���طر�ب �لتوحد ُيغطي �أذني���ه بيديه لأن �أ�س���و�ًتا 
معين���ة توؤذي���ه وهذ� طفل ذي ��س���طر�ب �لتوحد �آخر منزعج بدرجة ت�س���ل �إيل �لبكاء 
و�ل�س���ر�خ حينما ي�س���مع �سوت �ملكن�سة �لكهربائية، �أو �سوت جمفف �ل�سعر )�سي�سو�ر( 
وذ�ك �سخ�س �آخر ل ي�ستطيع �لرتكيز يف مكان به �أ�سخا�س �آخرين يتكلمون في�سبح 
�أ�س���و�ت �لنا����س حول���ه ك�س���وت �ملح���رك �لنف���اث يف ر�أ�س���ه وه���وؤلء �لأ�س���خا�س ذوي 
��س���طر�ب �لتوح���د يو�جه���ون �س���عوبة بالغ���ة يف معاجل���ة ما ي�س���معونه ب�س���كل مالئم 
حيث تكون �لع�س���اب �لذ�هبة من �لأذن �إيل �لدماغ لديهم بها ح�سا�س���ية �س���ديدة جًد� 
بحي���ث �أن ه���ذه �لأ�س���و�ت �ملرتفع���ة، �أو �ملفاجئ���ة ت�س���بب له���م �أملًا �س���ديًد� �لأم���ر �لذي 
يجعله���م ي�س���رخون، �أو يحاول���ون �لهرب من �ملكان �لذي يحدث فيه هذ� �ل�س���وت، �أو 
�أنهم ينهمكون يف �لقيام بحركات منطية لي�س���غلو� �أنف�س���هم بها حتى ل ي�س���معون تلك 
�لأ�سو�ت لأنهم ل ي�ستطيعون �لرتكيز �إل علي مثري و�حد فقط، �أو حا�سة و�حده فقط

.(Benneto & Rogers, 1996) 

�أم���ا م���ا يخ����س �جلانب �حل�س���ي �لطفل ذي ��س���طر�ب �لتوحد فقد و�س���عت 
عدة ظو�هر جتمع �ل�س���طر�بات �حل�س���ية للطفل يف �لآتي )�س���عوبة تكوين �لت�سال 
و�لعالقات مع �لآخرين - �لعزلة و�لن�سحاب �ل�سديد من �ملجتمع - �لإعادة �لروتينية 
للكلم���ات و�لعب���ار�ت �لتي يذكرها �لآخرون �أمام �لطفل - �لإعادة و�لتكر�ر لالأن�س���طة 
�حلركي���ة - ��س���طر�بات يف �ملظاهر �حل�س���ية - ��س���طر�بات يف �للغ���ة، �أو فقد�ن �لقدرة 
عل���ى �ل���كالم، �أو �مت���الك �للغ���ة �لبد�ئية ذ�ت �لنغمة �ملو�س���يقية - �س���عف �ل�س���تجابة 
للمثري�ت �لعائلية - �ل�س���طر�ب �ل�س���ديد يف �ل�سلوك و�إحد�ث بع�س �لأ�سو�ت �ملثرية 

لالأع�ساب )�جللبي 2005، �س. 15(. 

 (Rance, Saunders, Carew, Johansson,وقد تو�سل ر�ن�سي و�آخرون
(Tan, 2014, pp.352-357 & يف در��س���ته �إىل حتدي���د درج���ة �ل���رتدد �ل�سخ�س���ي 
(FM) لأنظمة �ل�س���تماع لدى �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد، وميكن من خاللها 
�أن يخفف من �س���عوبات �ل�س���تماع لديهم، وقد مت تقييم �لدر��س���ة من خالل معاجلة 
�لزم���ن �ل�س���معي ومن �أهم بنودها ت�س���وير �ل���كالم من خالل خلفية من �ل�سو�س���اء. 
وظل �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد يخ�سعون ملدة �ستة �أ�سابيع حيث كانو� يرتدون 
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معينات �سمعية بنظام (FM) ملدة ت�سل �إىل �سبع �ساعات يومًيا. و�أ�سفرت نتائج توفري 
�أنظمة �ل�ستماع(FM)  يف حت�سني متييز �لكالم يف �ل�سو�ساء.

 (Kuschner, Eisenberg, Orionzi,و�آخ���رون كا�س���يرن  در��س���ة  ويف 
(Simmons, Kenworthy, Martin et al. 2015, pp. 53-59 وجد �أن هناك 
ثمة عالقة بني �لأطعمة �ملاألوفة لالأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد وفرط �حل�سا�سية 
�ل�س���معية، فمن خالل فح�س �لتقارير �لذ�تي���ة �لنتقائية �لغذ�ئية لديهم وجدو� �أن 
بع�س �لأغذية �ملاألوفة و�لتي يتناولوها ب�سكل د�ئم مثل �لبطاط�س و�جلنب باأنو�عها 
و�س���ر�ئح �للح���م �ملجف���ف و�ل�س���يكولتة ت���وؤدي بالأطفال �مل�س���ابني بفرط �حل�سا�س���ية 
�ل�س���معية �إىل �رتفاع حالة �لتوتر �ل�س���د�عي �لناجت من �سماع كل �لتفا�سيل يف �لبيئة 
�ملحيطة بهم، ومع �حلد من هذه �لأطعمة مت حتقيق حالة �أقل من �ل�سد�ع �لتوتري.

 ويظهر بع�س �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد ح�سا�سية �سمعية حيث ي�سمع 
�أ�س���و�ًتا حقيقية ل ي�س���معها �لآخرون؛ مما قد ت�س���بب له �إزعاًجا و�إدر�ًكا �س���ديًد� كما 
ق���د يبدو ��لطفل ذي ��س���طر�ب �لتوحد كالأ�س���م ففي �لوقت �لذي ل ي�س���تجيب فيه 
لالأ�س���و�ت �ملرتفع���ة ج���ًد� جنده يت���اأمل وينزعج لبع�س �لأ�س���و�ت �لروتيني���ة �ملعتادة؛ 
مث���ل: نب���اح كل���ب، ت�س���غيل حم���رك �ل�س���يارة، �أو �س���وت جر�س �لهات���ف، �أو �س���ر�خ �أحد 
�لأطفال، �أو حتريك �ملقاعد بال�سف، �أو �لبيت، �أو �سوت �أمو�ج �لبحر، �أو حفيف �أور�ق 

�ل�سجر، �أو ت�ساقط �ملطر على �ل�سقف )�ل�سيخ ذيب، 2005، �س. 17(. 

 (Gargaro May, Tonge, Sheppard, و�آخ���رون  جريج���رو  وذك���ر 
(Bradshaw, & Rinehart, 2014, pp. 1008-1015 يف در��س���تهم �أن موؤ�س���ر 
فرط �حلركة لدى �لطفل ذي ��سطر�ب �لتوحد له �سلة بفرط �حل�سا�سية �ل�سمعية 
لديهم وقد �أجرو� جتربتهم على �أطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد تنتابهم هز�ت ج�سمية 
عنيف���ة عن���د �س���ماع �أ�س���و�ت تعترب عادي���ة ولكن ف���رط �حل�سا�س���ية �ل�س���معية تدفعهم 
�إىل ف���رط يف �لن�س���اط �لب���دين وقد �أطلقو� عل���ى هذه �لظاهرة �ل�س���طر�ب �لعاطفي 
�ل�س���لوكي، و�عتمدو� على �لعالج بالتكامل �ل�س���معي ل�سبط حده �ل�سوت �لذي يوؤدي 

�إىل خف�س �لن�ساط �لز�ئد. 
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 (Sakamoto Moriuchi, Matsuzaki, و�آخ���رون  �س���اكماتو  وتو�س���ل   
(Motoyama & Moriuchi, 2015, pp. 200-205 يف در��س���تهم ح���ول ف���رط 
�حل�سا�س���ية �ل�س���معية وعالقته���ا بالعج���ز �لع�س���بي �لرئي����س �لذي ي�س���يب �لطفل يف 
مرحل���ة �لتكوي���ن يف رحم �لأم و�لتعرف على مدى �نت�س���ار عدوى �لفريو�س �مل�س���خم 
للخالي���ا �خللقي���ة ب���ني �لأطف���ال �لذين يعان���ون من ��س���طر�ب �لتوح���د يف ناجاز�كي 
بالياب���ان. و�أقام���و� در��س���تهم عل���ى )29( طف���اًل ذي ��س���طر�ب �لتوح���د حتقق���و� م���ن 
�أن لديه���م ع���دوى �لفريو����س �مل�س���خم للخالي���ا �لع�س���بية من خالل حتلي���ل �لعينات 
�ملجففة لبقعة دم �حلبل �ل�سري، �أو �حلم�س �لنووي، وخرجت �لنتائج تربز �أن فرط 
�حل�سا�س���ية �ل�س���معية لدى هوؤلء �لأطفال عينة �لدر��سة مرتبط ب�سكل مبا�سر بخلل 

�خلاليا �لع�سبية ومنها ما يخ�س �لعب �ل�سمع.

 (Beers McBoyle, Kakande, Dar و�آخ���رون  بري����س  ووج���د 
(Rachelle & Kozak, 2014, pp.96-101 يف در��س���تهم ح���ول �لأطف���ال ذوي 
��س���طر�ب �لتوح���د و�ل�س���طر�ب �ل�س���معي م���ن خالل ��س���تعر��س عدد )595( در��س���ة 
م���ن �لدر��س���ات �لتجريبي���ة خل�س���و� منها �إىل �أن �جلدل يف �نت�س���ار ح�سا�س���ية �ل�س���مع 
ب���ني �لأف���ر�د ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د يرجع �إىل �لتاأخ���ري يف �لت�س���خي�س �ملبكر وعدم 
�لتقييم �ل�س���معي لالأطفال ب�س���بب حالت �لفقر �ملنت�سرة يف بع�س �ملناطق و�لتي ينتج 
عنها بع�س �لإهمال يف �ملتابعة وعدم �لتخطيط و�لتدخل �ل�سلوكي. وحتى �لآن نتائج 
معدلت �نت�س���ار ح�سا�س���ية �ل�س���مع بني �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد ل تز�ل قابلة 
للنقا�س ول يوجد دليل قاطع على �أن �لأطفال �لذين يعانون من ��س���طر�ب �لتوحد 
معر�س���ون خلط���ر متز�ي���د من فرط ح�سا�س���ية �ل�س���مع، وينبغ���ي �أن ت�س���تخدم تد�بري 
تقييم مو�سوعية لتاأكيد �لختبار�ت �ل�سلوكية من �أجل �سمان موثوقية نتائج �ختبار 

ح�سا�سية �ل�سمع.

 (Szarkowski, Mood, Shield, ويف در��س���ة �سزوركو�س���كي و�آخ���رون 
(Wiley & Yoshinaga-Itano, 2014, pp. 241-259 و�س���فو� م���ن خ���الل 
خرب�ته���م �مليد�ني���ة و�لأدبي���ات �ملتوفرة �أن �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد �مل�س���ابني 
بفرط �حل�سا�س���ية �ل�س���معية تزد�د م�س���كلتهم خطورة و�س���عوبة �إذ� مل يتم تعر�س���هم 
للعالج و�لتدريب يف �ل�سن �ملبكرة حيث يزد�د �لتهاب �لأع�ساب �ل�سمعية وثبوتها على 
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درجة من �حل�سا�س���ية �ملفرطة. وتو�س���ي �لدر��سة ب�س���رعة �لتدخل بالتكامل �ل�سمعي 
متز�م���ن م���ع �لتدريب على �س���بط عملية �ل�س���مع حت���ى يتم خف�س درجة �حل�سا�س���ية 
�ل�س���معية جت���اه �لأ�س���و�ت �ملرتفع���ة و�ملنخف�س���ة، ويتخل����س �لطفل من حال���ة �لتوتر 

�مل�ستدمي و�مل�سببة لال�سطر�ب �ل�سلوكي.

وهن���اك م���ن �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد من لديهم ح�سا�س���ية �س���معية 
مرتفع���ة ج���ًد� لدرج���ة �أنهم يق�س���ون وقًتا طوياًل وهم ين�س���تون �إيل نب�س���ات قلوبهم 
وتنف�س���هم وق���د يقلبون روؤو�س���هم لي�س���معو� تدفق �ل���دم باآذ�نهم، �أو يهمهمون ب�س���وت 
�س���عيف جًد� ي�س���ل �إيل حد �لهم�س مع �أنف�سهم، وهم علي �لنقي�س من �لأطفال ذوي 
��س���طر�ب �لتوحد ذوو �حل�سا�س���ية �ل�سمعية �ملرتفعة، �أو �ملفرطة حيث جند منهم من 
يحاول د�ئًما تقريب �أذنه من �لأ�س���ياء لي�س���مع �لأ�س���و�ت ب�س���كل قوي، وتقول “متبل 
جر�ندن” قد �أكون م�ستمعة لأغنية مف�سلة لدى يف �لر�ديو ثم �أكت�سف بعد ذلك �أنني 
.(Benneto & Rogers, 1996) أ�سعت ن�سفها حيث ينغلق �سمعي يف بع�س �لفرت�ت�

فرو�ص البحث: 
م���ن خ���الل عر����س م�س���كلة �لبح���ث و�خللفي���ة �لنظرية، وما �أ�س���فرت عن���ه نتائج 

�لدر��سات �ل�سابقة ميكن �سياغة �لفرو�س �لتالية:-
(11 يوج���د ف���رق د�ل �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �لقيا�س���ني �لقبل���ي 1

و�لبع���دي لالأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد عينة �لبحث عل���ى مقيا�س تقدير 
�ل�سطر�بات �ل�سمعية، وذلك ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.

(21 ل يوج���د ف���رق د�ل �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات �لقيا�س���ني �لبعدي 1
و�لتتبعي لالأطفال عينة �لبحث. 

اإجراءات البحث:
قام �لباحث باإعد�د �ل�سورة �لأولية للمقيا�س معتمًد� يف بناءه على ما تو�سل 
�ليه من �لدر��سات �ل�سابقة، وبد�أ عملية �لتقنني على )15( طفاًل من �ملرتددين على 

�جلمعية �خلريية لأ�سر �لتوحد بالدو�دمي وخرج بالنتائج �لإح�سائية �لتالية:
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معامل الثبات وال�سدق الذاتي لعينة التقنني:   -
 ق���ام �لباحث با�س���تخد�م طريقة �لتجزئة �لن�س���فية حل�س���اب ثب���ات �ملحتوى 
لعب���ار�ت �ملقيا����س، وق���د تبني �أن قيم���ة معامل �ألفا كرونب���اخ للمف���رد�ت �لفردية فقد 
بل���غ )0.541(، وللمف���رد�ت �لزوجي���ة فق���د بل���غ )0.654(، طبقا لردود عينة �لدر��س���ة، 
وبلغ���ت قيم���ة معام���ل �لرتباط ب���ني �لن�س���فني )0.636(، وقيم���ة معامل �س���بي رمان 
– ب���ر�ون للمقيا����س )0.777(. وبالت���ايل معامل �لثبات ملقيا�س تقدير �ل�س���طر�بات 
�ل�س���معية ق���د بل���غ )0.771( مم���ا ي���دل عل���ى �لثب���ات �ملرتف���ع لعين���ة �لدر��س���ة، �لأم���ر 
�ل���ذي �نعك����س �أث���رة عل���ى �ل�س���دق �لذ�ت���ي )�ل���ذى ميث���ل �جل���ذر �لرتبيع���ي ملعام���ل 
�لثب���ات( حي���ث بل���غ )0.878(. وطبقا لعبار�ت مقيا�س تقدير �ل�س���طر�بات �ل�س���معية 
لالأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د ت���ر�وح معام���ل �لثب���ات لبن���ود �ملقيا����س م���ا ب���ني 
)0.671 �إىل 0.786(، مم���ا ي���دل عل���ى �رتف���اع معدلت �لثبات جلميع عب���ار�ت �ملقيا�س.

معامل الثبات وال�سدق الذاتي الفاكرونباخ« لعينة التقنني:   -
 ق���ام �لباح���ث با�س���تخد�م معام���ل �لثب���ات �لفاكرونب���اخ، �أي�س���ا لقيا����س ثبات 
�ملحت���وى لعبار�ت���ه، وق���د تبني �أن معام���ل �لثبات لإجمايل للمقيا�س ق���د بلغ )0.858( 
مم���ا ي���دل على �لثب���ات �ملرتفع لعينة �لدر��س���ة، �لأمر �لذي �أنعك�س �أثرة على �ل�س���دق 
�لذ�ت���ي )�ل���ذى ميثل �جل���ذر �لرتبيعى ملعامل �لثبات( حيث بل���غ )0.926(. وتر�وحت 
عبار�ت مقيا�س معامل �لثبات ما بني )0.834، 0.931(، مما يدل على �أرتفاع معدلت 
�لثبات جلميع عبار�ته، وهي �أكرب من )7،.( مما يعني �لقدرة علي �لإعتماد علي هذ� 
�ملقيا����س، وقيم معامالت “�ل�س���دق “ لعبار�ت �ملقيا�س تر�وح���ت بني )913،.، 964،.(.

 
ال�سدق البنائي: الت�ساق الداخلي لعينة التقنني:   -

تقدي���ر  مقيا����س  لإجم���ايل   « �لد�خل���ي  �لت�س���اق  �س���دق  ح�س���اب  مت  لق���د   
�ل�س���طر�بات �ل�س���معية لالأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد، وذلك با�س���تخد�م معامل 
�رتب���اط )بري�س���ون( لقيا�س �لعالقة بني �لعب���ارة و�لدرجة �لكلي���ة لإجمايل �ملقيا�س، 
وج���د �أن���ه ميك���ن تتب���ع معام���الت �لرتباط ب���ني كل عب���ارة و�إجم���اىل �لدرج���ة �لكلية 
ملقيا�س تقدير �ل�س���طر�بات �ل�س���معية لالأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد �لتى تنتمي 
�إلي���ه؛ حيث يعك�س �لعمود �لأول �لعبارت ملتعلق���ة باملقيا�س، و�لعمود �لثاين معامالت 
�لرتباط لكل عبارة، وعالقة معامالت �لرتباط لكل عبارة و�إجماىل �لدرجة �لكلية 
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للمقيا����س د�لة عند م�س���توى معنوي )0.05( فاأقل وق���د تر�وحت معامالت �لرتباط 
ب���ني )0.340( و )0.657( وي���دل عل���ى �أن �أغلبي���ة �لعبار�ت �س���ادقة ومرتبط���ة مع �أد�ة 
�لدر��س���ة، �لأم���ر �ل���ذى يب���ني �س���دق �أد�ة �لدر��س���ة و�س���الحيتها للتطبي���ق �ملي���د�ين.

اختيار العينة:
بع���د ذل���ك �ختار �لباحث ث���الث حالت من �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد   
�لذي���ن �أثبت���ت كل تقاريره���م ��س���ابتهم با�س���طر�بات �س���معية حادة، وكان���و� من خارج 
عين���ة �لتقن���ني، وقام بتطبيق مقيا�س تقدير �ل�س���طر�بات �ل�س���معية عليهم م�س���جال 

�لدرجات �لتي ح�سلو� عليها كتطبيق قبل تعر�سهم للربنامج �لعالجي �لتدريبي.

الربنامج العالجي التدريبي:
ق���ام �لباح���ث باإعد�د برنامج عالج���ي وتدريبي �عتمد عند و�س���عه على طريقة 
�لعالج بالتكامل �حل�س���ي وهو نوع من �لعالج �لوظيفي للحو��س يهدف �إىل ��س���تثارة 
�حلو�����س بحي���ث ي�س���در منها ��س���تجابة تتنا�س���ب مع �س���دة �ملث���ري، ويف ه���ذ� �لنوع من 
�لعالج يقوم �لباحث با�ستثارة حا�سة من �حلو��س بجانب حا�سة، �أو �أكرث من �حلو��س 

�لأخرى، ويعتمد �لعالج �حل�سي على ما يلي:
(11 �لعالج باحلمية �حل�س���ية وهو �أبعاد �لطفل عن �ملثري�ت �لتي ت�س���تثري حو��س���ه 1

ب�سورة عالية وذلك مع �لأطفال ذوي �حل�سا�سية �ل�سمعية �ملفرطة.
(21 �لعالج بالتدرج يف تعري�س �لطفل ملثري�ت خمتلفة �ل�سدة من مثري�ت �سديدة 1

�إىل منخف�س���ة وذل���ك م���ع �لأطف���ال ذوي �حل�سا�س���ية �ملنخف�س���ة للمث���ري�ت، 
وبالت���درج م���ن تعري����س �لطف���ل ملث���ري�ت خمتلفة �ل�س���دة م���ن �ملنخف�س���ة �إىل 

�ل�سديدة وذلك مع �لأطفال ذوي �حل�سا�سية �ملرتفعة للمثري�ت.

ت�سميم الربنامج:
ر�عي �لباحث عند ت�سميمه �لربنامج ما يلي:

(11 توفري بيئة مليئة باملثري�ت �ل�س���معية �لب�سيطة وذلك لتحفيز حو��س �لطفل، 1
بحيث ت�ستطيع �أ�سرة �لطفل ذي ��سطر�ب �لتوحد ��ستخد�مها كو�جب منزيل 

بعيًد� عن غرفة �حلو��س. 
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(21 �لعمل على دمج حو��س �أخرى غري حا�س���ة �ل�س���مع �أثناء �جلل�س���ة مع �لرتكيز، 1
وحتقيق هدف، �أو �أكرث من �أهد�ف �لتو��سل غري �للفظي. 

(31 مر�ع���اة �لف���روق �لفردي���ة للطف���ل ذي ��س���طر�ب �لتوح���د ذوي �ل�س���طر�ب 1
�ل�سمعي هل ��سطر�ب مرتفع، �أو منخف�س حتى ل يحدث للطفل توتر وقلق، 

وذلك قبل بدء �لربنامج. 
(41 مر�ع���اة �لت���درج يف عر�س �ملثري�ت �ل�س���معية عل���ى �لطفل حت���ى يتعود �لطفل 1

على �لتعامل مع �ملثري�ت �ملرتفعة و�ملنخف�سة مبا يحقق �لتو�زن بني �حلو��س 
و�إ�سد�ر ��ستجابة تكيفية تتنا�سب مع �سدة �ملثري�ت.

((1 تنمي���ة ق���درة �لطف���ل عل���ى �لنتب���اه مل�س���در �ل�س���وت �س���و�ء كان من �مل���درب، �أو 1
�لأ�سياء لتحقيق عملية �لتو��سل مع �لأ�سخا�س و�لأ�سياء.

((1 مر�عاة ��س���تخد�م �أ�س���اليب �لتعزيز مبا يتنا�س���ب مع ما يف�س���له كل طفل على 1
ح���ده وتق���دمي �لتدعي���م ب�س���رعة ويف حال���ة �س���دور �ل�س���تجابة �ملطلوب���ة، مع 

�لتنويع بني �لتدعيم �ملادي و�ملعنوي.

مرحلة العالج:
ق���ام �لباح���ث بالإط���الع على بع����س �لرب�مج وم���ا توفر م���ن معلومات حول 
�إع���د�د �لربنام���ج  �لتوح���د وم�س���كالته يف كيفي���ة  ��س���طر�ب  خ�س���ائ�س �لطف���ل ذي 
و�جلل�س���ات بهدف خف�س حده �ل�س���طر�بات �ل�س���معية لدى �لأطفال ذوي ��س���طر�ب 

�لتوحد. ومتر مرحلة �لعالج باملر�حل �لتالية: 

مرحلة الكت�ساف:( 1)
بعد �أن �أطلع �لباحث على ما كتب حول �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد وجد �أن 
هناك بع�س �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد يعانون من م�سكالت �سمعية رغم �سالمة 
�أع�س���اء �ل�س���مع لديهم، و�لتي تختلف من طفل لأخر ح�س���ب حده �ل�س���طر�ب و�لتي 
�عت���ربت يف �لت�س���نيف �خلام����س من �ل�س���طر�بات �لنف�س���ية من �خل�س���ائ�س �ملميزة 
لالأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد بجانب �لتفاعل �لجتماعي و�لتو��سل و�ل�سلوكيات 
�لنمطية �لتكر�رية. وقد عمد �لباحث على �ختيار �لعينة من �لأطفال ذوي ��سطر�ب 
�لتوحد �لذين لديهم ��سطر�بات �سمعية، وذلك من خالل �لعمل �مليد�ين يف جمعية 

�أ�سر �لتوحد �خلريية �ملخت�سة بتاأهيل هذه �لفئة من ذوي ��سطر�ب �لتوحد.
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مرحلة التدخل العالجي: ( 2)
ويف ه���ذه �ملرحل���ة قام �لباحث بالتاأكد من �س���المة �أع�س���اء �حل�س �ل�س���معي لدى 
كل طفل و�أن �خللل �حل�سي هو خلل وظيفي ولي�س ع�سوي، ثم بعد ذلك قام �لباحث 
باأعد�د م�س���بق لأدو�ت �لتقييم و�س���بط جتان�س �لعينة، وكذلك �إعد�د �لربنامج �لذي 
يتك���ون م���ن جل�س���ات تخدم �لأهد�ف �لفرعي���ة وحتقق �لهدف �لع���ام وهو خف�س حده 

�ل�سطر�بات �ل�سمعية لدى عينة �لبحث من �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد.

التطبيق البعدي واملتابعة:
بع���د ذل���ك ق���ام �لباح���ث بتطبي���ق مقيا����س تقدي���ر �ل�س���طر�بات    
�ل�س���معية عليه���م م�س���جال �لدرج���ات �لت���ي ح�س���لو� عليه���ا كتطبي���ق بع���د تعر�س���هم 
للربنام���ج �لعالج���ي �لتدريب���ي، ثم قام بتطبيقة م���رة ثالثة بع���د )20( يوًما كمتابعة 

لقيا�س �أثر �لربنامج �لعالجي �لتدريبي.
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الربنامج العالجي التدريبي
جل�سات الربنامج: 

اجلل�سة الأوىل: متهيد وتعارف:   )25 دقيقة(

هدف اجلل�سة: 
(11 تكوين �لألفة و�لتعارف بني �لباحث و�لطفل. 1
(21 حتديد بع�س جو�نب �لقوة و�ل�سعف من �لناحية �حل�سية و�لتو��سلية.1
(31 �لتعرف على بع�س �سمات �لطفل �ملز�جية و�لنفعالية.1

ال�سرتاتيجيات والفنيات امل�ستخدمة: �لتدعيم، �لتقليد، �للعب �حلر، �مل�ساركة.

اإجراءات اجلل�سة:
(11 يدخ���ل �لطف���ل �لغرف���ة م���ع �أح���د �ملدربني �لذي���ن �أعت���اد �لطفل علي���ه، �أو �أحد 1

�لو�لدي���ن �أن كان م�س���تجد ث���م يدخ���ل �لباحث طارق���ا �لباب ومقدم���ا �لتحية 
جلذب �نتباه �لطفل.

(21 ميهد �لباحث للتو��س���ل مع �لطفل ومالحظة �س���لوكياته من خالل �حلديث 1
م���ع �لط���رف �لأخ���ر )�مل���درب، �أو �أح���د �لو�لدي���ن( وذلك لب�س���ع دقائ���ق وذلك 

ملالحظة مدى �نتباه �لطفل للباحث ومالحظة �سلوكياته. 
(31 يظهر �لباحث للطفل �حد �لألعاب �ملحببة له حماول جذب �نتباه �لطفل، ثم 1

يلع���ب �لباح���ث و�أحد �ملوجودي���ن بهذه �للعبة ويطلب من �لطفل �مل�س���اركة ثم 
يعطيها له.

(41 يف �إثناء لعب �لطفل ين�سحب �مل�ساعد تدريجيا من �جلل�سة. 1
((1 يف حالة �ن�س���حاب �مل�س���اعد من �جلل�س���ة يق���دم �لباحث للطف���ل �لتدعيم �ملادي 1

مث���ل �أحد �مل�س���روبات، �أو �حلل���وى �ملحببة، طالًبا من �مل�س���اعد �أن يطرق �لباب 
م���ن وق���ت لآخ���ر، ملعرف���ة مدى حتدي���د �لطف���ل و�نتباهه وتو��س���له م���ع �ملثري 

�ل�سمعي، �أو �ملثري�ت �لأخرى 
((1 ي�سري �لباحث �إىل نهاية �جلل�سة ويقوم بت�سوير �لطفل وعر�س �ل�سورة علية 1

ويطلب منه �لتقليد �أي ت�سوير �لباحث، �أو �أي �سيء مع حث �لطفل لذلك ثم 
حتية �لطفل مثل �لتلويح باليد.
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اجلل�سة الثانية : خف�س حده اخلوف من الأ�سوات: )25 دقيقة(

الهدف: خف�س حده �ل�سطر�ب �حل�سي �ل�سمعي.

ال�س�رتاتيجيات والفني�ات امل�س�تخدمة : �لتدعي���م، �لتقلي���د، �لتمي���ز، �لرتكي���ز عل���ى 
�ملثري�ت �ل�سمعية، �لو�جب �ملنزيل.

اإجراءات اجلل�سة: 
(11 يحي �لباحث �لطفل بال�سالم مع �لتلويح باليد.1
(21 يق���وم �لباح���ث بتعليق بع����س �لبالونات بحي���ث يكونو� يف م�س���توى يد �لطفل، 1

ومرتب���ني بحي���ث يكون كل �ثنني مت�س���اوين يف �حلج���م وخمتلفني يف �للون يف 
مو�جهة بع�س، وي�سع �لبع�س �لآخر من �لبالونات على �لأر�س.

(31 يقوم �لباحث بفرقعة �أحدى �لبالونات �ل�سغرية �ملوجودة على �حلائط ب�سيء 1
مدبب مبتد�أ بالبالونة �ل�سغرية.

(41 ياأم���ر �لباحث �لطفل وي�س���انده على �أن يقوم بفرقعة �لبالونة �ل�س���غرية �لتي 1
يف �ملو�جهة.

((1 يدعم �لباحث �لطفل فور قيامة بفرقة �لبالونة. 1
((1 ينتق���ل �لباح���ث �إىل �لبالون���ة �لأكرب يف �حلج���م ويحث وياأم���ر �لطفل على �أن 1

يقوم بتقليده مثل �خلطوة �ل�سابقة مع وجود �لتدعيم بعد كل ��ستجابة حتى 
�لنتهاء من كل �لبالون �ملعلق. 

(71 بع���د ذلك يتجه �لباحث �إىل �لبالون �ملوجود على �لأر�س ويقوم بفرقة �أحدى 1
�لبالون���ات دون �لتقي���د باحلج���م وذل���ك بالقدم، ث���م ياأمر �لطف���ل بفعل ذ�لك، 

يدعم �لباحث �لطفل بعد ظهور �ل�ستجابة. 
(81 يحي �لباحث �لطفل عند �نتهاء �جلل�سة.1
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)25 دقيقة( اجلل�سة الثالثة: متييز الأ�سوات وت�سنيفها: 

الهدف: تنمية قدرة �لطفل على متيز �لأ�سو�ت وت�سنيفها وفقا ل�سدتها. 

ال�س�رتاتيجيات والفني�ات امل�س�تخدمة : �لتدعي���م، �لتك���ر�ر، �حلث و�لتقلي���د، �لتميز، 
�لتقليد، �لو�جب �ملنزيل.

اإجراءات اجلل�سة : 
(11 يدخل �لباحث �لغرفة ويحي �لطفل.1
(21 يجل����س �لباحث و�لطفل عل���ى �لأر�س و�أمامهم �لعل���ب �لثمانية يقوم �لباحث 1

ب���رج �لعلب���ة بالقرب من �أذنه ثم بالق���رب من �أذن �لطفل ثم يقوم �لباحث برج 
كل زجاج���ة بالق���رب م���ن �أذن �لطف���ل و�أذن���ه حتى ي�س���ل للم�س���ابهة حني ذلك 

يدعم �لباحث �لطفل.
(31 يتبع �لباحث نف�س �خلطو�ت �ل�سابقة حتى يوفق كل زوج من �لعلب مع بع�سة.1
(41 يقوم �لباحث ببعرثة �لعلب �لثمانية ثم يوفق �لباحث بني �لعلب �ملت�سابهة يف 1

�ل�سوت مع �أظهار تعبري�ت تدل على �حلرية و�لرتكيز �أثناء جتميع �لعلب.
((1 ياأمر �لباحث �لطفل ويحثه على تقليد �لباحث يف �خلطوة �ل�سابقة.1
((1 يقدم �لباحث للطفل �لتدعيم عند جمع كل زوج من �لعلب مت�سابه يف �ل�سوت. 1
(71 يحي �لباحث �لطفل عند �لنتهاء من �جلل�سة كالعادة. 1
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اجلل�سة الرابعة: النتباه مل�سدر ال�سوت: )25 دقيقة(

الهدف: زيادة قدرة �لطفل مل�سدر �ل�سوت.

ال�س�رتاتيجيات و الفني�ات امل�س�تخدمة: �لتدعي���م، �لتكر�ر، �حلث و�لتلقني، �لإ�س���ارة، 
�لتقليد، �لرتكيز على �ملثري �ل�سمعي، �لو�جب �ملنزيل.

اإجراءات اجلل�سة: 
(11 يحي �لباحث �لطفل عند دخول �لغرفة.1
(21 يق���وم �لباح���ث بو�س���ع �ل�س���ماعات يف زو�ي���ا �لغرف���ة عل���ى �لأر�س ويق���وم باأمر 1

�لطفل وحثه على �مل�ساعدة يف ذ�لك، ي�سع �لباحث مدعم حمبب للطفل عند 
كل �سماعة.

(31  يقوم �لباحث بتو�سيل �ل�سماعات بالكمبيوتر. 1
(41 يجل�س �لطفل و�لباحث عند جهاز �لكمبيوتر، ثم يقوم �لباحث باإ�سد�ر �سوت 1

من �جلاز ويرتكه على و�س���ع �لت�س���غيل، يقوم �لباحث و�لطفل يف �لبحث عن 
�ل�سوت وعند �لو�سول �إليه يعطي �لباحث �لطفل �ل�سيء �ملوجود عند م�سدر 
�ل�س���وت يك���رر ذل���ك �لباح���ث حتى ي���درك �لطف���ل �ملطل���وب من �جلل�س���ة وهو 

معرفة م�سدر �ل�سوت.
((1 بع���د ذل���ك يجل����س �لباح���ث و�لطفل عن���د �جلهاز وي�س���در �لباحث �س���وت من 1

�جله���از وي�س���ري ه���و �لطف���ل وه���م يف و�س���ع �جللو�س �إىل م�س���در �ل�س���وت مع 
�لتدعيم، ثم ي�س���در �لباحث �لأ�س���و�ت وياأمر �لطفل وحده �أن ي�س���ري مل�س���در 

�ل�سوت مع �لتدعيم عند ظهور �ل�ستجابة �ل�سليمة.
((1 مي�س���ك �لباح���ث يد �لطفل وي�س���عها على �لفارة مع �لتدعي���م و�حلث �أن يقلد 1

�لباحث يف رفع �ل�سوت وخف�سه. 
(71 يحي �لباحث �لطفل عند �إنهاء �جلل�سة بال�سالم و�لتلويح. 1
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اجلل�سة اخلام�سة: التاأقلم مع درجات ال�سوت املختلفة:  )25 دقيقة(

الهدف: تعويد �لطفل على �لتاأقلم مع �ل�سوت �ملتدرج يف �ل�سدة.

ال�س�رتاتيجيات والفني�ات امل�س�تخدمة: �لتدعيم، �لتك���ر�ر، �لتقليد، �حل���ث، �لعر�س، 
�لتاأقلم مع �لأ�سو�ت. و�لتعر�س �ملفاجئ لل�سوت، �لو�جب �ملنزيل. 

اإجراءات اجلل�سة: 
(11 يحي �لباحث �لطفل كالعادة عند بدء �جلل�سة.1
(21 يعر�س �لباحث مثري�ت ب�سرية للطفل مثل �أفالم �لكرتون بدون �سوت.1
(31 يقرب �لباحث �ل�س���ماعات من �أذن �لطفل ويبعدها حتى يجذب �لطفل لو�سع 1

�ل�سماعات، وعند و�سع �لطفل ل�سماعات �لأذن يدعم �لباحث �لطفل فور�. 
(41 ي�س���ع �لباحث �س���ماعات �أخرى على �أذنيه ،بعد �سبط �جلهاز مل�ستوى معني يف 1

�ل�سدة بحيث ل يوؤذي �أذن �لطفل. 
((1 يقوم �لباحث �إثناء م�ساهدة �لفيديو برفع وخف�س �ل�سوت بطريقة تدريجية 1

وغري ملحوظة و�لوقوف لثو�ين عند كل درجة معينة من �ل�سوت. 
((1 يق���وم �لباح���ث بالنتقال �ملفاجئ لل�س���وت م���ن �لعايل للمنخف����س مع تدعيم 1

�لطفل وحثه على �ل�ستمر�ر.
(71 يخلع �لباحث و�لطفل �ل�سماعات ويقوم �لباحث بعر�س �سوت و�سورة حيو�ن، 1

�أو �إن�س���ان، �أو �س���يء مث���ل �لطبل���ة مع ذكر �أ�س���م �ل�س���يء، ويق���دم �لباحث �لكرت 
و�لتدعيم وذلك بعر�س �ل�سورة و�ل�سوت لثو�ين. 

(81 يقدم بعد ذلك �لباحث �ل�سوت فقط وياأمر �لطفل ويحثه على تقدمي �ل�سورة 1
�لتي تتفق مع �ملثري �ل�سمعي، �أو �ل�سوت مع تدعيم �ل�ستجابة �ل�سليمة.

(91 عند �إنهاء �لن�ساط يودع �لباحث �لطفل بال�سالم و�لتلويح. 1
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اجلل�سة ال�ساد�سة: تتبع الإ�سارة:  )25 دقيقة(

الهدف: تنمية قدرة �لطفل على تتبع �لإ�سارة ومعرفة �لجتاهات. 

الأدوات امل�ستخدمة: �أربع لوحات بها ر�سومات على �سكل مفرتق طرق رباعي �لجتاه 
ب���كل و�ح���ده �س���هم ي�س���ري �إىل �جتاه معني ميني، ي�س���ار، �أم���ام خلف، لوح���ة �أخرى بها 
�أ�س���هم ت�س���ري �إىل �لجتاهات �لأربع، �أربع �أ�س���ياء حمببة للطفل تو�س���ع يف �لجتاهات 
�ملختلف���ة لتك���ون مدعم للطفل عند تتبع �لإ�س���ارة باليد ثم بالنظر و�لذهاب لأخذها، 

�سور لتلك �لأ�سياء �ملحببة.
ال�س�رتاتيجيات والفنيات امل�س�تخدمة: �لتدعيم، �لإ�س���ارة، �لتلقني، �لتكر�ر، �مل�ساندة، 

�لتقليد. �ل�سحب �لتدريجي للتدعيم ، �لو�جب �ملنزيل. 

اإجراءات اجلل�سة: 
(11  يحي �لباحث �لطفل يف بد�ية �جلل�س���ة ثم يجل�س �أمامه و��س���عا �أحد �للوحات 1

�أم���ام �لطف���ل مث���ال �للوح���ة �لتي ي�س���ري فيها �ل�س���هم جه���ة �ليم���ني ويف نهاية 
�ل�س���هم ي�س���ع �س���ورة ل�س���يء حمبب للطف���ل عل���ى �أن يكون موج���ود بالفعل يف 

نهاية �لغرفة.
(21  يج���ذب �لباح���ث �نتب���اه �لطفل عن���د بدء �لإ�س���ارة ويقول له )�أنظ���ر �إيل نريد 1

�لو�س���ول لذلك �ل�س���يء �ملوجود يف نهاية �ل�س���هم( وي�س���ري �لباحث لل�س���يء ثم 
يق���ف عن���د بد�ية �ل�س���هم ويقول )�س���وف ن�س���ل من هن���ا �أنظ���ر(، عندما ينظر 
�لطفل يقوم �لباحث بتتبع �ل�س���هم للو�س���ول لل�سيء ، بعد ذلك يطلب �لباحث 
من �لطفل تقليده يف �لإ�س���ارة من بد�ية �ل�س���هم �إىل �ل�س���يء �ملوجود باللوحة، 
عندم���ا ي�س���تجيب �لطف���ل ي�س���ري �لباح���ث لل�س���يء، �أو �ملدع���م يف ه���ذه �لغرف���ة 
و�ملوجود يف نف�س �لجتاه ب�س���رط �أن يكون قليل جد� لكي يكمل �لن�س���اط يكرر 

�لباحث هذه �خلطوة.
(31  يكرر �لباحث نف�س �خلطوة �ل�سابقة ولكن مع �جتاهات �أخرى �أي �لإ�سارة �إىل 1

�جتاه �لي�سار و�لإمام و�خللف.
(41  بع���د ذل���ك يظهر �لباحث �للوحة �لتي بها �أ�س���هم ت�س���ري �إىل �لجتاهات �لأربع 1

وي�سع �ل�سور عليها مع �لإبد�ل لل�سور. ويقول )نريد �أن نح�سر كذ� �ملوجود 
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يف �لجتاه �ملعني( وي�س���ري �لباحث بيده وياأمر �لطفل بعد ذلك �أن ي�س���ري �إىل 
�ل�سورة ثم �إح�سار �ل�سيء.

((1  بعد ذلك يطلب من �لطفل �لإ�س���ارة �إىل �ل�س���ورة يف لوحة �لجتاهات �لأربع 1
ولكن دون و�سع �ل�سيء �ملحبب يف نف�س �لجتاه ويكتفي �لباحث بنظر �لطفل 

لالجتاه �ملطلوب.
((1  يكرر �لباحث �خلطوة �لر�بعة و�خلام�س���ة مع تدوير �ل�س���ور �ملو�س���وعة على 1

�للوحة وكذلك �لأ�سياء �ملوجودة على جدر�ن �حلائط من مدعمات.

اجلل�سة ال�سابعة: الإ�سارة ال�سوتية اإىل الأ�سياء املتطابقة:  )25 دقيقة(

الهدف: تنمية قدرة �لطفل يف �لإ�سارة �ل�سوتية �إىل �لأ�سياء و�ملطابقة بينها من حيث 
�لنوع. 

الأدوات امل�س�تخدمة: جم�س���مات لفو�ك���ه وخ�س���رو�ت وحيو�ن���ات، ك���روت للمج�س���ات 
�ملوجودة يف �جلل�سة، �سور لبع�س �لأ�سياء ومثيالتها بنف�س �ل�سفحة ، قلم.

ال�سرتاتيجيات والفنيات امل�ستخدمة: �لتدعيم، �لإ�سارة، �ملطابقة، �لتكر�ر، �لت�سفيق، 
�مل�ساندة ، �لتقليد، �لعر�س، �ل�سحب �لتدريجي للتدعيم ، �لو�جب �ملنزيل.

اإجراءات اجلل�سة: 
(11  يحي �لباحث �لطفل يف بد�ية �جلل�سة، ثم يجل�س �لباحث يف مو�جهة �لطفل 1

وي�س���ع �ملج�س���مات �ملختلفة، مي�س���ك �لباحث �أحد �لكروت ويلفت نظر �لطفل 
و�نتباهه عند �لإ�س���ارة �إىل �لكرت مع ذكر �أ�س���م �ل�سيء ثم ي�سري �إىل ما مياثله 
م���ن �ملج�س���مات وي�س���ع �لك���رت بالقرب من���ه، وهكذ� م���ع باقي �لك���روت، يدعم 
�لباحث �لطفل عندما يبد�أ يف �لنظر �إليه كتحفيزه على �مل�ساركة يف �لن�ساط.

(21  يجمع �لباحث �لكروت ويظهر �أحدها للطفل ويطلب منه �لإ�سارة �إىل �ملج�سم 1
�مل�س���ابه، ثم يعطي �لطفل �لكرت وياأمره �أن ي�س���عه بالقرب من ذلك �ملج�س���م، 
يدعم �لباحث �لطفل عند ظهور �ل�س���تجابة �ل�س���ليمة ،، �أو ي�سانده يف �لبد�ية 

من خالل �لإ�سارة �إىل ذلك �ل�سيء. يكرر �لباحث ذلك مع �لكروت �لأخرى.
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(31  بع���د جن���اح �لطف���ل يف �خلط���وة �ل�س���ابقة يظه���ر �لباح���ث �لك���روت و�ح���د بعد 1
�لآخر ويطلب من �لطفل �لإ�سارة لل�سيء، ثم يعطيه �لكرت وياأمره �أن ي�سعه 
بالقرب من �ملج�سم �مل�سابه له حتى ينتهي من كل �لكروت وتكون بالقرب من 

�ملج�سمات، مع �سحب �لتدعيم تدريجيا. 
(41 يدعم �لباحث �لطفل مرة �أخرى لكي ي�ستمر يف �لن�ساط �جلديد وهو �ملطابقة 1

و�لإ�س���ارة بالقلم من خالل تو�س���يل �لأ�س���ياء �ملت�س���ابهة يف �ل�س���ورة، و يف هذه 
�خلط���وة ي�س���ع �لباحث �ل�س���ورة �أمام �لطفل وي�س���ري بني �ل�س���يء وما مياثله 
ويطلب من �لطفل �أن يقوم بتو�س���يل �ل�س���يئني ببع�س، على �أن يقدم �لباحث 
�مل�ساعدة يف �لإم�ساك بالقلم ب�سورة �سحيحة عند �حلاجة ، عند جناح �لطفل 

يف تو�سيل �لتو�سيل بني �لأ�سياء �ملتماثلة يدعمه �لباحث مرة �أخرى. 
((1  يف نهاية �جلل�سة يودع �لباحث �لطفل بالتلويح باليد.1

اجلل�سة الثامنة: الإ�سارة اإىل الأ�سخا�س: )25 دقيقة(

هدف اجلل�س�ة: زيادة قدرة �لطفل على �لإ�س���ارة �إىل �لأ�س���خا�س �ملعروفني لديه ومتيز 
�لنوع.

الأدوات امل�س�تخدمة: مر�آة، �س���ور لبع�س �أفر�د �لأ�س���رة ذكور و�إناث، كروت بها �س���ور 
�أولد وبنات.

ال�س�رتاتيجيات والفني�ات امل�س�تخدمة: �لتدعيم، �لتكر�ر، �لت�س���فيق، �لإ�س���ارة، �حلث 
و�لتلقني، �لعر�س، �ل�سحب �لتدريجي للتدعيم، �لتمييز، �لو�جب �ملنزيل.

اإجراءات اجلل�سة : 
(11  يحي �لباحث �لطفل كالعادة بال�سالم و�لتلويح باليد.1
(21  يجل����س �لباح���ث و�لطف���ل بالق���رب م���ن �مل���ر�آة ث���م ي�س���ري �لباح���ث �إىل �لطفل 1

مع ذكر �أ�س���م �لطفل ثم ي�س���ري �لباحث �إىل نف�س���ه ويذكر �أ�س���مة للطفل، يكرر 
�لباحث ذلك مع �لطفل.

(31  بعد ذلك ياأمر �لباحث �لطفل �أن ي�س���ري �إىل نف�س���ه يف �ملر�آة باأن يقول له فني 1
فالن )��س���م �لطفل( وفني �لباحث )��س���م �لباحث(، عندما ي�س���تجيب �لطفل 
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وينج���ح يف �لإ�س���ارة �إىل م���ا ه���و مطل���وب ي�س���فق �لباح���ث للطف���ل ويق���دم ل���ه 
�لتدعيم، يكرر �لباحث هذه �خلطوة حماول تقليل �لتدعيم.

(41  بع���د ذلك يل�س���ق �لباحث �س���ور �أف���ر�د �لعائلة على �مل���ر�أة، ويطلب من �لطفل 1
�لإ�س���ارة �إىل �ل�س���خ�س �لذي يذكر ��س���مه �لباحث مثل فني �أنت وفني �أنا وفني 
فالن وفالن مع ذكر �لباحث ل�سم �ل�سخ�س قبل �لإ�سارة �إليه، يدعم �لباحث 
�لطفل عند �حلاجة حتى ي�ستمر يف �لن�ساط مع �ل�سحب �لتدريجي للتدعيم. 

((1  ث���م يل�س���ق �لباح���ث ك���روت على �مل���ر�آة بكل كرت �س���ورة ولد، �أو بنت مع �س���ور 1
�أفر�د �لأ�س���رة، وي�س���ري �إىل كرت من �لكروت ويقول ولد �أن كان ولد، �أو بنت �أن 

كان بنت ويكرر ذلك مع �لإ�سارة �إىل �ل�سورة �لتي على �ملر�أة.
((1  مي�س���ك �لباح���ث ك���رت به �س���ورة ولد مث���ال ويطلب م���ن �لطفل �لإ�س���ارة �إىل 1

�س���ورة، �أو �أك���رث به���ا ولد، عندما ينج���ح �لطفل يف �لإ�س���ارة �إىل ما هو مطلوب 
يدعم �لباحث �لطفل.

(71  يك���رر �لباح���ث �خلطوة �ل�س���ابقة مع كرت �أخر به بنت، ث���م بعد ذلك بالتناوب 1
بني كرت �لولد و�لبنت. 

(81  يف نهاية �جلل�سة يودع �لباحث �لطفل بال�سالم و�لتلويح باليد. 1

اجلل�سة التا�سعة: الإ�سارة اإىل الكبري وال�سغري:  )25 دقيقة(

اله�دف: تنمي���ة ق���درة �لطفل على �لإ�س���ارة و �لتميز ب���ني �لكبري و�ل�س���غري من حيث 
�حلجم و�مل�ساحة و�إىل �لأ�سخا�س من حيث �لعمر. 

الأدوات امل�س�تخدمة: جم�س���مات كب���رية و�س���غرية م���ن حيث �حلجم و كروت لأ�س���كال 
هند�س���ية كبرية و�س���غرية من حيث �مل�س���احة، بحي���ث يكون هناك جم�س���مني لكل نوع 
و�أ�سكال هند�سية نوعني متفقة يف �ل�سكل وخمتلفة من حيث �حلجم و�مل�ساحة ، �سور 

لأطفال و�سور لأ�سخا�س كبار. 

ال�س�رتاتيجيات والفنيات امل�ستخدمة: �لتدعيم، �لتكر�ر، �مل�ساندة، �لإ�سارة، �لت�سفيق، 
�ل�سحب �لتدريجي للتدعيم ، �حلث و�لتلقني، �لتنغيم، �لو�جب �ملنزيل.



املجلد الرابع - العدد )16(ج1 يوليو 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 342 

اإجراءات اجلل�سة: 
(11  يحي �لباحث �لطفل يف بد�ية �جلل�سة. 1
(21  يجل�س �لباحث يف مو�جهة �ملفحو�س ثم ي�سع نوع من �ملج�سمات و�أحد كبري 1

�حلجم و�لأخر �س���غري �أمام �لطفل ويلفت �لباحث �نتباه �لطفل عند �لإ�س���ارة 
�إىل ذل���ك �ل�س���يء ويقول كبري عند �لإ�س���ارة �إىل �لكبري و�س���غري عند �لإ�س���ارة 
�إىل �ل�س���غري مع �لتكر�ر و �أن �نتهى �لباحث بال�س���غري يكرر كلمة �س���غري قبل 

�لنتقال بالإ�سارة �إىل �ملج�سم �لكبري مع �لتنغيم بال�سوت.
(31  بع���د ذل���ك يطل���ب �لباحث م���ن �لطفل �لإ�س���ارة �إىل �ملج�س���م �لكب���ري عند ذكر 1

�لباح���ث لكلم���ة كبري، �أو فني �لكبري و�لعك�س مع كلمة �س���غري، عند ��س���تجابة 
�لطفل ي�سفق �لباحث للطفل ويقوم بتدعيمه. يكرر �لباحث �خلطوة �ل�سابقة 

مع زيادة �ملج�سمات يف كل مرة. 
(41  يكرر �لباحث نف�س �خلطو�ت �ل�سابقة مع �لأ�سكال �لهند�سية. 1
((1  بع���د ذلك يعر�س �لباحث �س���ور �لأطفال ويقول �س���غري ويكرر ذلك ويعر�س 1

�س���ور �لأ�س���خا�س �لكب���ار ويق���ول كبري، عل���ى �أن يكرر �لباحث كلمة �س���غري �أن 
�نتهى بها قبل �لنتقال لكلمة كبري.

((1  يطلب �لباحث بعد ذلك من �لطفل ويحثه مع �لتلقني و�مل�ساندة على �لإ�سارة 1
�إىل �سورة �ل�سخ�س �لكبري عند ذكر كلمة كبري و�لإ�سارة �إىل �لطفل عند ذكر 
كلمة �سغري، يدعم �لباحث �لطفل عند ظهور �ل�ستجابة �ملالئمة مع �ل�سحب 

�لتدريجي للتدعيم يف �ملر�ت �لتالية.
(71  يف نهاية �جلل�سة يودع �لباحث �لطفل بالتلويح باليد. 1

اجلل�سة العا�سرة: النتباه ال�سمعي: )25 دقيقة(

الهدف: تنمية �لنتباه �ل�سمعي لدى �لطفل.

الأدوات امل�ستخدمة : جر�س، لعبة حمببة للطفل ، مزمار، ماأكولت حمببة للطفل 

ال�س�رتاتيجيات والفنيات امل�س�تخدمة: �لرتكيز على حا�س���ة �ل�س���مع، �لتدعيم، �للعب 
�حل���ر، �لت�س���فيق، �ل�س���حب �لتدريج���ي للتدعيم و�حل���ث و�لتلقني، �لعر����س، �لو�جب 

�ملنزيل.
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اإجراءات اجلل�سة : 
(11 يرح���ب �لباح���ث بالطف���ل عند بدء �جلل�س���ة ثم يظه���ر �لباحث �للعب���ة �ملحببة 1

للطفل ويعطيها له ليلعب بها كما ي�ساء.
(21 بعد ذلك ياأمر �لباحث �س���خ�س �أخر يف خارج �لغرفة بدق �جلر�س وبيده �س���يء 1

حمبب من �ملاأكولت �ملحببة للطفل ولكن بقدر قليل حتى ي�س���تمر �لطفل يف 
�لن�ساط، وي�ستمر يف دق �جلر�س حتى ينتبه �لطفل فيقوم �لباحث بفتح �لباب 
و�أخذ �ل�سيء �لذي بيد �ل�سخ�س �لذي يطرق �لباب وتقدميه للطفل، وعندما 

ل ينتبه �لطفل ي�سري �لباحث للباب ويقول �أفتح �لباب ويحثه على ذ�لك، 
(31 بعد ذلك ياأمر �لباحث �لطفل �أن يقرتب من �لباب وحماولة فتحة، �أو يقرتب 1

من �لباب مع �لباحث.
(41 يكرر �لباحث �خلطو�ت �ل�سابقة ولكن علية �أن تطيل فرتة دق �جلر�س بعد كل 1

مرة، مع تقليل �مل�ساندة و�لتدعيم و�لتلقني. 
((1 �أثناء لعب �لطفل يقف �لباحث خلف �لطفل على م�سافات خمتلفة يف كل مرة 1

وي�س���در �س���وت من �ملزمار عند �نتباه �لطفل للخلف، ي�سفق �لباحث مع مدح 
�لطفل وتقدمي �لتدعيم. ي�سحب �لباحث �لتدعيم تدريجيا يف �ملر�ت �لتالية.

((1 يف نهاية �جلل�سة يودع �لباحث �لطفل بالتلويح باليد.1

اجلل�سة احلادية ع�سر: ال�ستجابة لالأوامر: )25 دقيقة(

الهدف: معرفة مدى قدرة �لطفل على �ل�ستجابة لالأو�مر. 

الأدوات امل�ستخدمة : �أ�سياء معروفة للطفل من �للعاب و�أدو�ت منزلية، من�سدة.

ال�س�رتاتيجيات والفنيات امل�ستخدمة : �لرتكيز على حا�سة �لب�سر و�ل�سمع ،�لتدعيم، 
�حل���ث و�لتلقني، �مل�س���اندة، �لإ�س���ارة، �ل�س���حب �لتدريج���ي للتدعيم و�حل���ث و�لتلقني، 

�لو�جب �ملنزيل.
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اإجراءات اجلل�سة: 
(11 يح���ي �لباح���ث �لطف���ل عند ب���دء �جلل�س���ة بال�س���الم و�لتلويح بالي���د، بعد ذلك 1

ي�س���ع �لباحث �لأ�سياء �ملاألوفة للطفل على �ملن�سدة و�أ�سياء منها على �لأر�س، 
بعد ذلك ي�سري �لباحث �إىل كل �سيء ويحث �لطفل على �لنظر �إلية وهو ي�سري 

�إىل تلك �لأ�سياء مع ذكر �أ�سم �ل�سيء هذ� كذ� وهذ� كذ�.
(21 بعد ذلك يقف �لباحث بعيد عن �لطفل وخلفه �أحيانا �أخرى وبجانب �لباحث 1

بع�س �لأ�سياء �ملحببة للطفل و�ملاألوفة له من �لعاب و�أدو�ت.
(31 بع���د ذل���ك يقول �لباحث للطفل مثال )�نظر، خذ كذ�، �أعطني كذ�، �أذهب هنا، 1

�أو هن���ا ب�س���يء ،و�أو�مر �أخرى(، عند ��س���تجابة �لطفل لكل �أم���ر يقوله �لباحث 
يدعم على �لفور.

(41 يك���رر �لباح���ث �خلطوة �ل�س���ابقة مع �ل�س���حب �لتدريج���ي للتدعيم و�مل�س���اندة 1
و�لإ�سارة ويكتفي باإ�سد�ر �ل�سوت فقط.

((1 يف نهاية �جلل�سة يودع �لباحث �لطفل بال�سالم و�لتلويح باليد. 1

اجلل�سة الثانية ع�سر: ال�ستجابة وفقا لال�سم وال�سورة:  )25 دقيقة(

الهدف: 
1 زيادة قدرة �لطفل على �لتميز بني �أ�سمه و �أ�سماء �لآخرين.-
1 زيادة �لتميز �ل�سمعي و�لب�سري بني �أ�سم �ل�سخ�س و�سورته. -

الأدوات: �س���ورة للطف���ل، �س���ورة للباح���ث، �س���ور لبع����س �أف���ر�د �لأ�س���رة، �أو �جل���ري�ن 
�ملعروفني للطفل بحيث يكون كل فرد يف كرت لوحده.

ال�س�رتاتيجيات والفني�ات: �لرتكيز على حا�س���ة �ل�س���مع و�لب�س���ر، �لتدعيم، �لإ�س���ارة، 
�مل�ساندة، �لت�سفيق، �لتكر�ر، �لو�جب �ملنزيل.

اإجراءات اجلل�سة: 
(11  يح���ي �لباح���ث �لطف���ل يف بد�ية �جلل�س���ة، ثم يجل����س �أمام �لطف���ل، �أو بجانبه 1

ويقوم بفرد �ل�سور وي�سمي �ل�سور للطفل مع �لإ�سارة عند ذكر �أ�سم �ل�سخ�س 
�لذي بال�سورة.
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(21  بع���د ذل���ك يق���ول �لباح���ث �أين �س���ور فالن )�أ�س���م �س���خ�س موجود بال�س���ور(، 1
عندم���ا ي�س���تجيب �لطف���ل يق���وم �لباح���ث بتدعيم���ه بالقلي���ل من �حلل���وى، �أو 

�لت�سفيق و�لتدعيم �ملعنوي 
(31  بعد ذلك يقف �لباحث بعيد عن �لطفل ويقول له �أنظر �إيل يا )�أ�سم �لطفل( 1

�أعطني �سورة فالن )�أي �سخ�س موجود �سورته بني �ل�سور �لتي �أمام �لطفل( 
ويف كل مرة يذكر �لباحث �أ�سم �سخ�س �أخر له �سورة بني �ل�سور. 

(41 يدع���م �لباح���ث �لطف���ل عن���د �ل�س���تجابة بال�س���ورة �ملطلوب���ة بعد �س���ماع �أ�س���م 1
�ل�س���خ�س �لذي بال�سورة، و�أن مل ي�س���تجيب يعر�س �لباحث �ل�سورة �ملطلوبة 
على �لطفل مع ذكر �أ�س���م �ل�س���خ�س �لذي بها وو�س���عها بني �ل�سور ثم معاودة 

ذكر نف�س �ل�سم من بعيد ومالحظة مدى ظهور �ل�ستجابة �ملالئمة.
((1  يكرر �لباحث �خلطو�ت �ل�سابقة مع �ل�سحب �لتدريجي للتدعيم و�مل�ساندة.1
((1  يف نهاية �جلل�سة يودع �لباحث �لطفل بال�سالم و�لتلويح باليد.1

اجلل�سة الثالثة ع�سر:التمييز ال�سمعي بني الفرح واحلزن والغ�سب: )25 دقيقة(

الهدف: تنمية قدرة �لطفل على �لتمييز �ل�سمعي لنفعال �لفرح و�حلزن �لغ�سب. 

الأدوات: جهز كمبيوتر، �أو تليفون حممول يعر�س �أ�س���و�ت للفرح و�حلزن و�لغ�س���ب، 
ومقاطع فيديو تعرب بال�س���وت و�ل�س���ورة عن �نفعال �لفرح و�حلزن و�لغ�س���ب، ثالث 

كروت لالنفعالت �لثالثة. 

ال�س�رتاتيجيات والفني�ات: �لرتكي���ز عل���ى حا�س���ة �ل�س���مع و�لب�س���ر، �لتدعي���م، �حل���ث 
و�لتلق���ني، �لإن�س���ات، �لنمذج���ة ، �مل�س���اندة، �لعر����س، �ل�س���حب �لتدريج���ي للتدعي���م 

و�مل�ساندة، �لو�جب �ملنزيل.

اإجراءات اجلل�سة: 
(11  يح���ي �لباح���ث �لطف���ل يف بد�ي���ة �جلل�س���ة، ث���م يق���وم �لباحث بعر����س �لكروت 1

�لثالث���ة عل���ى �لطفل مع ذكر و تكر�ر �لكلمة �لتي تع���رب عن �لنفعال �ملوجود 
بالكرت، مع حث �لطفل على �لنظر للكرت �إثناء �لتلقني، مع ��ستمر�ر �لتدعيم 

�ملعنوي، �أو �ملادي كتحفيز للطفل على متابعة �لن�ساط.
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(21 بعد ذلك يقوم �لباحث باإ�س���ماع �لطفل �س���وت �س���خ�س، �أو طفل ي�سحك ومعه 1
يف نف����س �لتوقي���ت �لكرت �ملعرب عن �لفرح وهكذ� مع تعبري �حلزن و�لغ�س���ب، 
ث���م بعد ذلك يعر�س على �لطفل �ل�س���وت ويطلب من���ة �أن يختار �لكرت �لذي 

يتنا�سب مع �لنفعال �لذي ي�سمعه.
(31 يك���رر �لباح���ث �خلطوة �ل�س���ابقة مع تق���دمي �لتدعي���م و�مل�س���اندة للطفل عند 1

�حلاجة، ثم �ل�سحب �لتدريجي للتدعيم و�مل�ساندة.
(41  يق���وم �لباح���ث بع���د ذل���ك بعر�س ث���الث مقاطع فيدي���و كل مقط���ع يعرب عن 1

�نفع���ال م���ن �لنفع���الت �لثالث���ة )�لف���رح، �حل���زن، �لغ�س���ب(، و�إثناء ت�س���غيل 
مقط���ع �لفيدي���و مي�س���ك �لباحث �لك���رت �ملعرب عن ذلك �لنفع���ال وتكر�ر ذكر 

�أ�سم �لنفعال مع حث �لطفل على �لنظر للفيديو و�لكرت.
((1 بع���د ذل���ك يعر����س �لباحث مقطع �لفيدي���و ويطلب من �لطفل �س���حب �لكرت 1

�ملعرب عن �لنفعال �ملوجود باملقطع، مع تكر�ر ذلك وتقدمي �لتدعيم و�مل�ساندة 
للطفل عند �حلاجة حتى ي�ستمر يف �لن�ساط.

((1  بع���د ذل���ك يق���وم �لباحث بعر����س كل مقطع فيدي���و بدون �س���وت ويطلب من 1
�لطفل �ل�س���تجابة بالكرت �ملنا�س���ب، يكرر �لباحث ذلك مع �لتدعيم و�مل�ساندة 

للطفل عند �حلاجة ثم �ل�سحب �لتدريجي للم�ساندة و�لتدعيم.
(71  يف نهاية �جلل�سة يودع �لباحث �لطفل بال�سالم و�لتلويح باليد.1

اجلل�سة الرابعة ع�سر: التعبري عن املوافقة والرف�س بالأيدي والراأ�س  )25 دقيقة(

الهدف: تنمية قدرة �لطفل على �أبد�أ �لر�أي باملو�فقة و�لرف�س. 

الأدوات: كروت تعرب عن �أفعال �س���حيحة و�أخرى خاطئة، تعبري�ت �جل�س���د بالن�س���بة 
للباحث مثل هز �لر�أ�س ميني و�س���مال تعبري عن �لرف�س، ولأعلى و �أ�س���فل تعبري عن 

�ملو�فقة و ��ستخد�م �ليد يف �لتعبري عن �ملو�فقة و�لرف�س. 

ال�س�رتاتيجيات والفني�ات: �لرتكيز على حا�س���ة �لب�س���ر، �ملالحظة، �حل���ث و�لتلقني ، 
�لتدعيم، �لتقليد، �لتكر�ر، �لإ�سارة، �مل�ساندة، �لو�جب �ملنزيل. 
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اإجراءات اجلل�سة: 
(11  يحي �لباحث �لطفل يف بد�ية �جلل�سة، ثم يجل�س �لباحث يف مو�جهة �لطفل 1

ويعر�س كرت، �أو �أكرث من كروت �لأفعال �ل�سحيحة وكرت، �أو �أكرث من كروت 
�لأفع���ال �خلاطئ���ة، ثم ي�س���ري �لباح���ث لكرت �لفعل �ل�س���حيح ويقول �س���حيح 
ويع���رب بي���ده عن �ملو�فقة على �ل�س���لوك، مع حث �لطفل وتدعيم���ه معنويا، �أو 

ماديا للنظر للباحث �إثناء �لإ�سارة.
(21  بع���د ذل���ك ي�س���ري �لباحث لك���رت �لأفع���ال �خلاطئة ويق���ول مع �لإ�س���ارة خطاأ 1

ويعرب بيده عن رف�س �ل�سلوك.
(31 يعيد �لباحث �خلطو�ت �ل�س���ابقة للطفل ولكن �لتعبري عن �ملو�فقة و�لرف�س 1

يكون بهز �لر�أ�س. 
(41  يعر����س �لباح���ث جميع �لك���روت على �لطفل )كروت �لفعل �ل�س���حيح وكروت 1

�لفع���ل �خلط���اأ(، ويطل���ب م���ن �لطف���ل م���رة بالتعب���ري ع���ن �ملو�فق���ة و�لرف�س 
بالأي���دي وم���رة بالر�أ����س م���ع م�س���اركة �لباحث للطف���ل وتقدمي �مل�س���اندة عند 

�حلاجة وكذلك �لتدعيم، ثم �ل�سحب �لتدريجي للتدعيم و�مل�ساندة.
((1  يف نهاية �جلل�سة يودع �لباحث �لطفل بال�سالم و�لتلويح باليد. 1

عر�ص ومناق�سة النتائج:
ق���ام �لباح���ث بعم���ل �ج���ر�ء�ت �ح�س���ائية للدرج���ات �لت���ي ح�س���ل عليه���ا من   
تطبي���ق مقيا����س تقدير �ل�س���طر�بات �ل�س���معية لالأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد يف 
ث���الث مر�ح���ل متتالية )قب���ل تطبيق �لربنام���ج �لعالجي �لتدريب���ي – وبعد تطبيق 

�لربنامج – وبعد 20 يوم كفرتة متابعة(، وخرجت �لنتائج على �لنحو �لتايل:

نتائج الفر�س الأول:   -
ين�س �لفر�س �لأول للبحث على �أنه: »يوجد فرق د�ل �إح�سائًيا بني متو�سطي   
رتب درجات �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي لالأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد عينة �لبحث 
على مقيا�س تقدير �ل�سطر�بات �ل�سمعية، وذلك ل�سالح �لقيا�س �لبعدي«. ولختبار 
�سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �أحد �لأ�ساليب �لإح�سائية �لالبار�مرتية وهو �ختبار 

ويلكوك�سون »W«، ويعر�س �جلدول �لتاىل نتائج هذ� �لفر�س:
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جدول )1( 
قيمة Z ودللتها للفرق بني متو�سطي رتب درجات القيا�سني القبلي والبعدى على مقيا�س تقدير 

ال�سطرابات ال�سمعية لالأطفال ذوي ا�سطراب التوحد
�لدللةقيمة Zجمموع �لرتبمتو�سطات �لرتب�ملتو�سط�لقيا�س

72.3326�لقبلى
2.86-01،0

�سفر�سفر62.33�لبعدى

يت�س���ح م���ن ج���دول )1( �أن قيم���ة )Z( ه���ي -2.86 وبالت���ايل �لف���رق ب���ني 
متو�س���طى رتب درجات �لقيا�س���ني �لقبلى و�لبعدى على مقيا�س تقدير �ل�سطر�بات 
�ل�سمعية د�ل عند 01،0، وفى �جتاه �لقيا�س �لبعدى. وبالتاىل فاإن هذه �لنتائج حتقق 

�سحة �لفر�س �لأول. 

نتائج الفر�س الثاين:   -
ين����س �لفر����س �لث���اين للبح���ث على �أن���ه » ليوجد ف���رق د�ل �إح�س���ائًيا بني 
متو�س���طي رتب درجات �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي لالأطفال عينة �لبحث. ولختبار 
�سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �أحد �لأ�ساليب �لإح�سائية �لالبار�مرتية وهو �ختبار 

ويلكوك�سون  »W«، ويعر�س �جلدول �لتاىل نتائج هذ� �لفر�س:

جدول )2( 
قيمة Z ودللتها للفرق بني متو�سطى رتب درجات القيا�سني البعدى وما بعد املتابعة على مقيا�س 

تقدير ال�سطرابات ال�سمعية
�لدللةقيمة Zجمموع �لرتبمتو�سطات �لرتب�ملتو�سط�لقيا�س
62.331.51.5�لبعدى

غري د�لة- 2،1
61.662.737.56�ملتابعة

يت�س���ح م���ن ج���دول )2( قيمة )Z( هي - 1.2 وبالت���ايل عدم وجود فرق د�ل 
�إح�س���ائيا بني متو�س���طى رتب درجات �لقيا�سني �لبعدى وما بعد �ملتابعة على مقيا�س 
تقدي���ر �ل�س���طر�بات �ل�س���معية. وبالت���اىل ف���اإن ه���ذه �لنتائ���ج حتق���ق �س���حة �لفر�س 
�لثاين. ولقيا�س فعالية �لربنامج �لعالجي �لتدريبي خلف�س فرط ح�سا�سية �ل�سمع 

لدى �لطفل ذي ��سطر�ب �لتوحد، ��ستخدم �لباحث �ملعاجلات �لح�سائية �لتالية:
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معامل مربع اإيتا لقيا�س حجم الأثر:     -
مت ��س���تخد�م �ختب���ار » ت » لقيا����س دلل���ة �لف���روق ب���ني متو�س���طات درج���ات    
�لأطفال عينة �لدر��س���ة يف �لتطبيق �لقبلي و�لتطبيق �لبعدي لعينة �لدر��س���ة، وذلك 
حتى يتمكن �لباحث من ��س���تخد�م معادلة مربع �إيتا )²η( لقيا�س فاعلية �لربنامج 

�لعالجي �لتدريبي، و�جلدول )3( يو�سح ذلك:

جدول )3( 
قيمة “ ت “ ملقيا�س تقدير ال�سطرابات ال�سمعية

 �لنحر�ف�ملتو�سط�لعدد�ملجموعة
 درجاتقيمة ت�ملعياري

�حلرية
 �لن�سبة

�لحتمالية
 م�ستوى
�لدللة

قبلي
3

72.332.88136.856
د�لة280.001

62.332.76736.658بعدي

وقد مت قيا�س فاعلية �لربنامج �لعالجي �لتدريبي با�ستخد�م معادلة مربع �إيتا، 
كما يت�سح مما يلي:

جدول)4( 
)²η( قيمة مربع اإيتا

مربع �إيتا)²η(درجات �حلريةقيمة ت�ملجموعة

72.33قبلي
28

0.99

62.330.97بعدي

 يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق فاعلية �لربنامج �لعالجي �لتدريبي يف �حلد 
من فرط �حل�سا�س���ية �ل�س���معية لدى �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد عينة �لدر��سة، 
حيث ذكر �أبو حطب )1996م، 443( » لتقومي تاأثري �ملتغري �مل�ستقل على �ملتغري �لتابع 
فاأن �لتاأثري �لذي يف�سر حو�يل 15% فاأكرث من �لتباين �لكلي يعد تاأثرًي� كبرًي� » كما 
ذكر ع�س���ر، ر�س���ا )2003م،672(: » �إذ� كانت قيمة مربع �إيتا = 0.16 فاإن هذ� يدل على 

حجم �أثر كبري للنتائج �لتي �أ�سفر عنها �لبحث.
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معادلة بالك لقيا�س الك�سب املعدل:   -
 لتحدي���د م���دى فعالي���ة �لربنام���ج �ملق���رتح، ق���ام �لباح���ث باملعاجلة �لإح�س���ائية 
لنتائج تطبيق �لختبار �لتح�س���يلي قبليا وبعديا للمجموعة �لتجريبية، ومت ح�س���اب 

�لفعالية با�ستخد�م معادلة بالك Black للك�سب �ملعدل : 
 حي���ث ي���دل م2-م1/ ن – م1 عل���ى فاعلي���ة �لربنام���ج ف���ى �لتطبيق �لقبل���ى و�لبعدى.

)�سيد، 1990، 27( ويت�سح ذلك فى �جلدولني �لتاليني: 

جدول )5(
يبني مدى فاعلية الربنامج املقرتح فى احلد من فرط احل�سا�سية ال�سمعية مبقارنة 

التطبيقني القبلي والبعدي لالختبار

ن�سبة �لك�سب �ملعدل�لفعاليةمتو�سط �لتطبيق �لبعديمتو�سط �لتطبيق �لقبلي

72.3362.330.921.83

 يت�س���ح م���ن ج���دول )5( �أن �لربنام���ج �لعالج���ي �لتدريب���ي �ملقرتح يت�س���ف 
بالفعالي���ة فى �حلد من فرط �حل�سا�س���ية �ل�س���معية، حيث بلغ���ت �لفعالية 92،0، وهى 
قيم���ة قريب���ة من �لو�حد �ل�س���حيح، مم���ا يدل عل���ى �أن �لربنامج له فعالي���ة عالية يف 
�حلد من فرط �حل�سا�س���ية �ل�سمعية لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد من خالل 
قيم �لك�سب �ملعدل للطالب فى �لتطبيق �لبعدى حيث بلغت 83،1 وتلك �لقيمة �أكرب 

من 2،1 وهو �ملدى �لذى حدده بالك لفعالية �لرب�مج �لتدريبية.

تف�سري النتائج:
       �ت�س���حت من �لنتائج �لح�س���ائية و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �ن �لطفل ذي ��س���طر�ب 
�لتوحد �مل�س���اب بفرط �حل�سا�سية �ل�س���معية يُظهر بع�س �لأعر��س و�ل�سلوكيات مثل 
�لق�سور، �أو �حلرمان �حل�سي �ل�سمعي، �أو �لت�سوي�س �ل�سمعي لديهم حيث يوؤدي ذلك 
�إيل فهم خاطئ للموقف وبالتايل �س���وء �لت�س���رف ومن ثم قلة �لتو��س���ل �لجتماعي 
و�لإح�س���ا�س بالنق����س، �أو �لدوني���ة وع���دم �لق���درة عل���ي تو�س���يل م���ا يرغ���ب في���ه �إيل 

�لآخرين.
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�أن   Gargaro et al. (2015) و�آخ���رون  در��س���ة جريج���رو  خ���الل  وم���ن 
�لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د �لذين لديهم فرط �حل�سا�س���ية �ل�س���معية تدفعهم 
�إىل ف���رط يف �لن�س���اط �لب���دين، ق���د �عتمدو عل���ى �لعالج بالتكامل �ل�س���معي ل�س���بط 
ح���ده �ل�س���وت �ل���ذي ي���وؤدي �إىل خف����س �لن�س���اط �لز�ئ���د، و�أك���د �س���اكماتو و�آخ���رون                                    
Sakamoto et al. (2015) �أن ف���رط �حل�سا�س���ية �ل�س���معية له���ا عالق���ه بالعج���ز 
�لع�سبي �لرئي�سي �لذي ي�سيب �لطفل يف مرحلة �لتكوين يف رحم �لأم، ووجد بري�س 
و�آخرون Beers et al. (2014) من خالل �لدر��سات �لتجريبية �لتي خل�سو� �إليها 
�أن ي �نت�س���ار ح�سا�سية �ل�س���مع بني �لأفر�د ذوي ��سطر�ب �لتوحد يرجع �إىل �لتاأخري 

يف �لت�سخي�س �ملبكر وعدم �لتقييم �ل�سمعي لالأطفال.

ومم���ا �س���بق فاإن �لتدخل �لعالجي و�لتدريب���ي �ملتز�من �لذي قام به �لباحث 
نتيج���ة �خلل���ل �لناجت من وجود ح�سا�س���ية مفرطة لبع�س �ملوؤثر�ت �ل�س���معية �أثبت �أن 
عالج هذه �لظاهرة للح�سا�سية �ملفرطة لالأ�سو�ت مت بنجاح ن�سبي عن طريق �إخ�ساع 
�لطف���ل لعدد من �جلل�س���ات �لعالجية و�لتدريبة علي �س���ماع �لأ�س���و�ت بطريقة حتد 
م���ن ف���رط ح�سا�س���يتها وذل���ك من خالل �لتدري���ب بالتكامل �ل�س���معي �ل���ذي �أدى �إىل 
حت�س���ن كب���ري يف �حل�سا�س���ية �ملفرط���ة لالأ�س���و�ت، �أو �ملدخ���الت �حل�س���ية �لأخرى هذ� 
بالإ�س���افة �إىل تغري ملحوظ يف �لنمط �ل�س���لوكي لهوؤلء �لأطفال عينة �لدر��س���ة مع 
ا �إىل تطور يف �لقدر�ت �ل�سمعية  منو يف قدر�تهم علي �لتو��سل و�لتعلم وقد �أدى �أي�سً

و�لنمو �للغوي ومهار�ت �للعب �لتلقائي و�ل�ستجابة للتعليمات �لب�سيطة و�ملركبة.

 Szarkowski et ويوؤكد ذلك ب�س���ورة جلية در��سة �سزوركو�س���كي و�آخرون
al. (2014) �أن �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد �مل�سابني بفرط �حل�سا�سية �ل�سمعية 
ت���زد�د م�س���كلتهم خط���ورة و�س���عوبة �إذ� مل يت���م تعر�س���هم للعالج و�لتدريب يف �ل�س���ن 
�ملبك���رة حي���ث ي���زد�د �لتهاب �لأع�س���اب �ل�س���معية وثبوتها عل���ى درجة من �حل�سا�س���ية 
�ملفرط���ة، وه���ذ� ما دعمه بنت���و Benneto & Rogers (1996) �أدبياته �أن �لأطفال 
ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د �لذي���ن لديهم ح�سا�س���ية �س���معية مرتفعة جًد� ين�س���تون �إيل 
نب�س���ات قلوبه���م وتنف�س���هم وق���د يقلبون روؤو�س���هم لي�س���معو� تدف���ق �ل���دم باآذ�نهم، �أو 
يهمهمون ب�سوت �سعيف جًد� ي�سل �إيل حد �لهم�س مع �أنف�سهم، ويف�سر �لباحث هذ� 
�لأمر من �لتغيري �ل�س���لوكي بعد �جر�ء �لربنامج �لعالجي �لتدريبي علي �أنه نتيجة 
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لتغي���ري يف م�س���تويات �لتو�س���يالت �لع�س���بية �لذي نت���ج من تاأثري ه���ذ� �لتدريب وقد 
�أثبتت �لدر��سات �ل�سابقة تلك �حلقيقة، ولكن من مالحظات �لباحث لأطفال �لعينة 
�لثالث���ة وج���د �أن درج���ة �لتق���دم بع���د �لربنام���ج �عتمدت على نوع و�س���دة �حل�سا�س���ية 
�ملفرطة لكل طفل، و�لتقييم �ل�س���معي �لدقيق لتحديد مناطق �حل�سا�سية �ملفرطة يف 

�ملجال �ل�سمعي، وكذلك ��ستجابات �لأطفال جلل�سات �لربنامج.

التو�سيات :
(11 �لتاأك���د م���ن �س���المة �أع�س���اء �حل����س �ل�س���معي لدى طف���ل �لتوح���د و�أن �خللل 1

�حل�سي هو خلل وظيفي ولي�س ع�سوي .
(21 توف���ري بيئ���ة خالي���ة م���ن �لإزعاج���ات �ل�س���وتية لأطف���ال �لتوح���د للح���د م���ن 1

ن�ساطهم �لز�ئد.
(31 �لتدري���ب �مل�س���تمر و�ملت���و�يل لأطفال �لتوحد يح�س���ن من قدر�ته���م �لتفاعلية 1

لتغيري �ل�سلوك �ملزعج لالآخرين.

املقرتحات :
(11 فرط ح�سا�سية �ل�سمع وعالقتها بت�ستت �لنتباه و�لن�ساط �لز�ئد لدى �أطفال 1

�لتوحد.
(21 فعالي���ة �لع���الج باملو�س���يقى خلف����س ح���دة ف���رط �ل�س���مع ل���دى �لأطف���ال ذوي 1

�ل�سطر�بات �ل�سلوكية و�لتوحد.
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مقيا�ص تقدير اال�سطرابات ال�سمعية لدى االأطفال ذوي ا�سطراب التوحد

البيانات الأولية:

��سم �لطفل:
تاريخ ميالد �لطفل: 

نوع �لطفل: 
ن�سبة �لذكاء: 

مقيا�س �لذكاء �مل�ستخدم: 
درجة ��سطر�ب �لتوحد: 

مقيا�س حتديد درجة ��سطر�ب �لتوحد:
جهة ت�سخي�س ��سطر�ب �لتوحد:

بيانات املقيا�س:

�أبًد�نادًر��أحياًناد�ئًما�لعبارةم
ي�سع يديه على �أذنيه عند �سماع �أ�سو�ت عاليه.1
ي�سمع �أ�سو�ت ل ي�ستطيع �لآخرين �سماعها. 2
ينزعج عند �سماع �أ�سو�ت عادية كاخلالط و�ملكن�سة �لكهربائية. 3
ينتف�س عند �سماع �أ�سو�ت عالية.4
يقوم ب�سلوكيات عنيفة كغلق �لباب ب�سدة.5
ينزعج ل�سماع رنة �لهاتف. 6
يبتعد عن �أماكن �حلفالت و�لأفر�ح.7
ينتف�س ج�سده متز�منا عند �سماع �ل�سر�خ.8
مييز �لأ�سو�ت وفقا ل�سدتها.9

يت�سرف �لطفل جتاه �لأ�سو�ت وكاأنه �أ�سم. 10
ي�سمع خطو�ت �سخ�س قبل �أن ي�سل �إىل �لباب. 11
ي�سنف �لأ�سو�ت �ل�سعيفة.12
يغم�س عينيه عند �سماع �أي �سوت.13
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�أبًد�نادًر��أحياًناد�ئًما�لعبارةم
يف�سل �جللو�س يف �لأماكن �لهادئة.14
يجذب �نتباهه �لألعاب �لغري �سوتية.15
ي�سم ر�أ�سه �ىل كتفه عند �سماع �أي �سوت.16
يجذب �نتباهه �لأماكن �خلاوية من �لنا�س.17
يقرب �لأ�سياء من �أذنه ب�سورة مبالغ فيها.18
ي�ستطيع �سماع �أ�سياء ل ي�سمعها �ملحيطني بها.19
ي�سرب �لأر�س برجلة �أثناء �سماع �ل�سوت �لعايل.20



فعالية التدريب على التخيل املوجه فى تنمية الكفاءة
 الذاتية االأكادميية خلف�ص قلق االختبار لدى 

التالميذ ذوي �سعوبات التعلم

دكتور/ ي�سري اأحمد �سيد عي�سى
اأ�ستاذ الرتبية اخلا�سة امل�سارك - جامعة امللك �سعود
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ملخ�ص البحث:

 هدف �لبحث �إىل معرفة فعالية �لتدريب �لقائم على �لتخيل �ملوجه يف تنمية 
�لكف���اءة �لذ�تي���ة �لأكادميي���ة و�أثره على قل���ق �لختبار لدى �لتالميذ ذوي �س���عوبات 
�لتعلم. وتكونت عينة �لبحث من )40( تلميًذ� من تالميذ �ل�سف �خلام�س �لبتد�ئي 
�مللتحق���ني برب�مج �س���عوبات �لتعل���م باملرحلة �لبتد�ئية مبجع �مللك �س���عود �لتعليمي 
ومدر�س���ة عرق���ة ومدر�س���ة ح���ي �ل�س���فار�ت مبدين���ة �لريا����س خ���الل �لع���ام �لدر��س���ي 
1436-1437ه�، مت تق�س���يمهم �إىل جمموعتني: جتريبي���ة تلقى �أفر�دها �لتدريب على 
��س���رت�تيجية �لتخي���ل �ملوجه وجمموعة �س���ابطة مل يتل���ق �أفر�دها �أي ن���وع من �أنو�ع 
�ملعاجل���ة، مت تطبي���ق مقيا����س �لكف���اءة �لذ�تية �لأكادميي���ة )�إعد�د �لباح���ث(، مقيا�س 
قل���ق �لختبار )�إعد�د �لباحث(، �ختبار �مل�س���فوفات �ملتتابع���ة لر�فن للذكاء، �لربنامج 
�لتدريب���ى �ملق���رتح )�إعد�د �لباح���ث(. وملعاجلة �لنتائج و�لتحقق من �س���حة �لفرو�س 
مت ��س���تخد�م بع�س �لأ�ساليب �لإح�سائية �لالبار�مرتية كاختبار مان ويتني و�ختبار 
ويلكوك�س���ن. وتو�س���ل �لبحث �إىل وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توي 0.01 بني 
متو�س���طات رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة ومتو�س���طات رتب درج���ات �ملجموعة 
�ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبع���دي عل���ى مقيا����س �لكف���اءة �لذ�تي���ة �لأكادميي���ة ل�س���الح 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة، كم���ا وج���دت ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى 0.01 ب���ني 
متو�س���طات رت���ب درج���ات �ملجموعة �لتجريبية ف���ى �لقيا�س �لقبلى ومتو�س���طات رتب 
درجاتهم يف �لقيا�س �لبعدى على مقيا�س �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية ل�سالح �لقيا�س 
���ا �إىل عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات  �لبعدي، وكذلك تو�س���لت �أي�سً
رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبية ف���ى �لقيا�س �لبعدى ومتو�س���طات رت���ب درجاتهم 
يف �لقيا����س �لتتبع���ي على مقيا�س �لكف���اءة �لذ�تية �لأكادميية مما يدل على ��س���تمر�ر 
فعالي���ة �لربنامج �لتدريبي، كما وجدت فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0.01 بني 
متو�س���طات رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبية و متو�س���طات رتب درج���ات �ملجموعة 
�ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي على مقيا�س قلق �لختبار ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية، 
كم���ا وج���دت ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى 0.01 بني متو�س���طات رت���ب درجات 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة ف���ى �لقيا����س �لقبل���ى ومتو�س���طات رت���ب درجاته���م يف �لقيا����س 
���ا  �لبع���دى عل���ى مقيا�س قلق �لختبار ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي، وكذلك تو�س���لت �أي�سً
�إىل عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية 
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فى �لقيا�س �لبعدى ومتو�س���طات رتب درجاتهم يف �لقيا�س �لتتبعي على مقيا�س قلق 
�لختبار. 

الكلمات املفتاحية: �لتخيل �ملوجه - �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية - قلق �لختبار - ذوي 
�سعوبات �لتعلم.
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The Effectiveness Of Training On Guided Imagery On 
The Development Of Academic Self-Efficacy And

 Its Impact On Test Anxiety Among Students
 With Learning Disabilities

Dr. Yossry Ahmed Sayed Essa- Associate Professor of 
special Education - King Saud University

 The present research aimed at investigating the effectiveness 
of on guided imagery-based-training on the development of 
academic self-efficacy and its impact on test anxiety among students 
with learning disabilities. The sample of the research consisted of 
(40) 5th primary grade enrolled in learning disabilities programs in 
primary stage atKing Saud Educational Composite, Arka school and 
embassies neighborhoodschool in Riyadh in the academic year 1436-
1437 AH. The students were divided into two groups: an experimental 
group that were trained on guided imagery strategy and a control 
group that did not receive any special treatment. Data collection was 
carried out by means of the Academicself-efficacy Scale (prepared by 
the researcher), test anxietyscale (prepared by the researcher), aven’s 
Progressive Matrices intelligence test , and the suggested Training 
Program (prepared by the researcher). Data analysis was conducted 
using nonparametric statistical methods such as Mann-Whitney test, 
and Wilcoxon test.  The results of the research revealed that there 
were significant statistical differences at (0.01) level of significance 
between the average ranks of the scores of the experimental and 
control groups in the post measurement on the Academic self-
efficacy Scale in favor of the experimentalgroup. There were also 
significant statistical differences at (0.01) level of significance 
between the average ranks of the scores of the experimental group 
in the pre and post measurements of the Academic self-efficacy 
Scale in favor of thepost measurement. In addition, the results have 
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shown that there was no significant statistical differencebetween the 
average ranks of the scores of the experimental group in the post and 
follow up measurements of the Academic self-efficacy Scale which 
indicates the effectiveness of the program. Moreover, the results of 
the study revealed that there were significant statistical differences at 
(0.01) level of significance between the average ranks of the scores 
of the experimental and control groups in the post measurement on 
the test anxiety scale in favor of the experimental group.There were 
also significant statistical differences at (0.01) level of significance 
between the average ranks of the scores of the experimental group 
in the pre and post measurements of the test anxiety scale in favor of 
the post measurement. In addition, the results have shown that there 
was no significant statistical difference between the average ranks 
of the scores of the experimental group in the post and follow up 
measurements of the test anxiety Scale.

Keywords: Guided Imagery - Academic Self-Efficacy - Test 
Anxiety - Learning Disabilities
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مقدمة:

�س���هد �لعامل يف �لوقت �حلا�س���ر تغري�ت �س���ريعة ومتالحقة يف �س���تى �مليادين، 
مم���ا جع���ل �أغلب �ملجتمع���ات توىل �أهمية مليد�ن �لتعليم بجميع م�س���توياته �لدر��س���ية 
�ملختلفة ب�س���كل عام وجمال �لرتبية �خلا�س���ة ب�س���كل خا�س، باعتباره حق من حقوق 
�لإن�س���ان وتوفري له �أف�س���ل �خلدمات �لرتبوية و�لنف�س���ية لتحقيق م�س���تويات �أف�سل 
من �لنمو �لنف�سي و�لنفعايل، و�حلر�س على بذل �جلهد لبناء جمتمع و�عي ومثقف 
و�لهتمام بالعن�س���ر �لب�س���ري و�ل�س���تفادة من قدر�ته كرثوة �أ�سا�سية ود�ئمة و�لعمل 
عل���ى �لرتق���اء مب�س���توى �لكف���اءة �لذ�تي���ة لدي���ه حتى يت�س���نى ل���ه مو�جه���ة �لتغري�ت 

�ملتالحقة من حوله. 

 وق���د تك���ون �لكف���اءة �لذ�تي���ة �ملرتفع���ة �أح���د مفاتي���ح �لنج���اح �لت���ي ميتلكه���ا 
�لتلمي���ذ يف حتقيق �لتح�س���يل �جلي���د و�لتو�فق ويف مو�جهة �مل�س���كالت �لت���ي يتلقاها 
يف مو�ق���ف ول �س���يما يف �لبيئة �ملدر�س���ية وباملقاب���ل �لأفر�د �لذين لديه���م كفاءة ذ�تية 
منخف�س���ة جتعله���م عر�س���ة لل�س���غوط و�ل�س���عوبات يف �حلي���اة �ليومي���ة مم���ا يوؤث���ر 
عل���ى �أد�ئه���م وحت�س���يلهم �لدر��س���ي )مي���دون ومول���ود،2014، ����س 108(، ل���ذ� ي���رى 
(Bandura,1994) �أن معتقد�ت �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية ت�س���كل حموًر� �أ�سا�س���ًيا 
يف نظرية �ملعرفة �لجتماعية، وتت�س���من �أحكام �ملتعلمون حول قدر�تهم على �ملتعلم، 
كما ت�سكل معتقد�ت �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية �أ�سا�ًسا لد�فعية �ملتعلمني و�إجناز�تهم 
�ل�سخ�س���ية، وعلي���ه ف���اإن �إذ� �عتقد �لطالب باإنهم قادرون على �إجن���از �ملهام �لتعليمية 
�ملوكل���ة �إليه���م فاإن���ه �سي�س���كل لديه���م د�ف���ع ق���وي للقي���ام بتل���ك �مله���ام و�لتغل���ب عل���ى 

�ل�سعوبات �لتي تعرت�سهم �أثناء �لتعلم.

 ويع���د �لنج���اح �لأكادمي���ي مطلب �أ�سا�س���ي يف كافة مر�حل �لتعلي���م، حيث يعد 
�لنجاح �لأكادميي و�لتح�س���يل موؤ�س���ًر� لنجاح �ملوؤ�س�س���ة �لتعليمية، �أو ف�س���لها، ولذلك 
ف���اإن �لتع���رف عل���ى �لعو�مل �لتي توؤثر على �لنجاح �لأكادميي م�س���األة مهمة ت�س���تحق 

�لبحث و�لدر��سة )�ل�سرنوبي، 2008(.

و�أ�سار (Schunk,1994) �أن �لطالب �لذين ل يثقون يف قدرتهم على �لتعلم 
يختلفون متاًما عن �لطالب �لذين ي�س���عرون بكفاءتهم يف �لتعلم و�لأد�ء، حيث يكون 
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ه���وؤلء �أك���رث ��س���تعد�ًد� للم�س���اركة يف �ملهام، كما �أنه���م يتمتعون مب�س���توى مرتفع من 
�لطم���وح عن���د �لطم���وح عن���د مو�جه���ة �ل�س���عوبات، ويك���ون حت�س���يلهم عند م�س���توى 

مرتفع.

ا يف �لتح�سيل على �لرغم من  و�لتالميذ ذوو �سعوبات �لتعلم يعانون �نخفا�سً
متتعه���م للقدر�ت و�لإمكانات �لعقلية )عبد �حلميد، 1998،76(،و�أن هناك خ�س���ائ�س 
متي���ز ذوي �س���عوبات �لتعل���م م���ن �أهمها �نخفا����س �لأد�ء �لفعلي ع���ن �لأد�ء �ملتوقع يف 
�سوء قدر�ته �لعقلية وعدم قدرته على �لتخطيط و�لتنظيم و�ختيار �ل�سرت�تيجيات 
�ملالئمة �لتي ت�س���اعده على �لتعلم، �أو �لف�س���ل يف ��س���تخد�م تلك �ل�سرت�تيجيات رغم 
تو�فرها و�لق�س���ور يف مر�قبة �لذ�ت و��لف�س���ل يف �كت�س���اف �لأخطاء وت�س���حيحها، �أو 

تقومي �ملهام �لتي �نتهي منها )عو�د،2000، �س �س 103-101(.

 ويوؤكد باندور� Bandura على عدة م�سادر رئي�سة تعمل على تدعيم �لكفاءة 
�لذ�تية �لأكادميية لدى �لفرد، وهم �لو�لد�ن و�ملدر�سون و�لأ�سدقاء. ولكن �لو�لدين 
م���ن �أهم �مل�س���ادر �لتي ت���وؤدي دوًر� كبرًي� يف تنمية وتطوير �لكفاءة �لذ�تية يف �س���نو�ت 
�لطفولة، وذلك من خالل ترتيب �لأهد�ف �لتي جنح بها و�إبر�ز �أف�س���لها �أي معرفة 
�خلرب�ت �لناجحة ثم عر�س �لنماذج �ملالئمة �لتي مت �إجنازها فعاًل من هذه �خلرب�ت 
و��س���تخد�مها يف تدعيم �لفرد من خالل �لإقناع �للفظي و�لت�س���جيع لتقوية �لقدر�ت 

.(In Schultz, 1990) لتي ترفع من م�ستوى �لكفاءة �لذ�تية للفرد�
�لذ�تي���ة  �لكف���اءة  حت�س���ني  عل���ى  �لأف���ر�د  ت�س���اعد  �لت���ي  �لأ�س���اليب  وتع���ددت 
�لأكادميي���ة لديه���م، ومن بني هذه �لأ�س���اليب، �أ�س���لوب �لتخيل �ملوج���ه، حيث يعد من 
�لأ�س���اليب �لفاعلة يف هذ� �ملجال، فهو ي�س���اعد على �إز�لة �مل�ساعر �لنفعالية �إىل �أ�سياء 
�أخرى بديلة، كما �أنه ي�س���اعد �لفرد على �لتعبري عن �لذ�ت ب�س���كل فاّعل فيح�سن من 

�لكفاءة لديه.
 وح���ول �لعالق���ة ب���ني �لتخي���ل �ملوج���ه و�لكفاءة �لذ�تي���ة، فمن خ���الل �لتخيل 
�ملوج���ه يتبن���ى �لف���رد �عتقاًد� باأن���ه ميتلك �لكف���اءة �لذ�تية لجناز �لأه���د�ف �ملطلوبة 
من���ه، وه���ذه تع���د خا�س���ة �أ�سا�س���ية يت�س���م به���ا �لف���رد �ملوؤك���د لذ�ت���ه، فالتوكي���د يع���د 
حماول���ة للرتجم���ة �لفعلي���ة لتخي���الت �لأف���ر�د �لإيجابي���ة، �أو �ل�س���لبية ع���ن �ل���ذ�ت                                   

.(Bandura, 1997)
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 وم���ن ناحي���ة �أخ���رى يعد قل���ق �لختبار �س���كاًل م���ن �أ�س���كال �ملخاوف �ملر�س���ية 
وعاماًل مهًما من بني �لعو�مل �ملعيقة للتح�سيل �لأكادمييى بني �لطالب يف خمتلف 
م�س���تو�ياتهم �لدر��س���ية، و�أ�س���ار ح�س���ني )2004( �إىل �أن �لقلق ي�س���بب �س���غوًطا نف�سية 
عل���ى �لأف���ر�د يف خمتل���ف مر�ح���ل منوهم �س���و�ء كان ذل���ك يف مر�حله���م �لتعليمية، �أو 

�ملهنية، �أو �حلياتية.

 ويع���اين �لعدي���د م���ن �لأف���ر�د ذوي �س���عوبات �لتعل���م م���ن بع����س �مل�س���كالت 
�لنف�س���ية و�لجتماعي���ة �لت���ي توؤث���ر على تو�فقه���م �لنف�س���ي، وحت�س���يلهم �لأكادميي، 
 (Peleg 2009) وتكيفه���م �لجتماع���ي، ويعد �لقلق من �أهم هذه �مل�س���كالت،ويذهب
�أن �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم �أظهرو� م�ستويات �أعلى من �لقلق وم�ستويات �أدين 

من تقدير �لذ�ت و�لتح�سيل �لأكادميي مقارنة باأقر�نهم �لعاديني.

 و�إن تعر�س �لتلميذ للم�س���كالت و�ل�سعوبات �لتعليمية يف �لبيئة �ملدر�سية قد 
ي�س���اهم يف رفع م�س���توى قلق �لختبار لديه ويجعله غري قادر �كت�ساب �ملعارف و�لأد�ء 
و�لتح�سيل �لدر��سي �ملنا�سب وعليه �أ�سبح من �ل�سروري �لهتمام بالقدر�ت �لذ�تية 
للتلمي���ذ وذل���ك بتنمي���ة �لكفاءة �لذ�تي���ة لديه من �أجل �ل�س���تغالل �لأمث���ل للطاقات 

و�لقدر�ت �لتي ميلكها وتوجيهها نحو حتقيق �لأهد�ف �لرتبوية �ملرجوة.

 ومما �سبق يت�سح �أهمية در��سة �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية،كما يت�سح فعالية 
�أ�س���لوب �لتخيل �ملوجه كاأ�س���لوب فاّعل يف حت�س���ني م�س���توى معتقد�ت �لكفاءة �لذ�تية 
و�سرورة �لهتمام بذوي �سعوبات �لتعلم، ومن هنا يحاول �لباحث �حلايل فى معرفة 
فعالية �لتدريب �لقائم على �لتخيل �ملوجه يف تنمية �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية و�أثره 

على قلق �لختبار لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.

م�سكلة البحث:
 تع���د معتق���د�ت �لأف���ر�د عن كفاءتهم �لذ�تية من �لعو�مل �لتي ت�س���هم ب�س���كل 
فّع���ال يف توجي���ه �س���لوكياتهم يف �ملو�قف �لالحق���ة، ولذ� فقد عّدها علم���اء �لنف�س من 
�أهم قوى وم�س���ادر توجيه �ل�س���لوك �لإن�س���اين عرب �ملو�قف �ملختفة، كما �أنها تخ�س���ع 

ملبد�أ �لفروق �لفردية بني �لأفر�د مثل كثري من �ل�سمات و�خل�سائ�س �ل�سخ�سية.
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 وتع���د �لكف���اءة �لذ�تية �لأكادميية �أحد �أبرز �لعو�مل �ملوؤثرة يف �لأد�ء و�ملثابرة 
و��س���تخد�م �ل�س���رت�تيجيات �ملعرفي���ة �لت���ي ميك���ن �لتنب���وؤ م���ن خالله���ا بالتح�س���يل 
(Pajares, 1996). ويرى (Bandura,1997) �أن �ل�س���عور بنق�س �لكفاءة �لذ�تية 
�لأكادميي���ة يرتب���ط بالكتئاب و�لقلق و�لعج���ز و�نخفا�س �لتقدي���ر �لذ�تي و�متالك 

�أفكار ت�ساوؤمية عن مدى �لقدرة على �لجناز و�لنمو �ل�سخ�سي.

و�أ�س���ار (Diehl, & Pront, 2002) �إىل �أن حت�س���ني �لكف���اءة �لذ�تي���ة ميث���ل 
�ملفت���اح �لأ�سا�س���ي يف تدريب �ملتعلم عل���ى �لتحكم �لذ�تي بخف�س ح���ده �لقلق وحتفزه 

للتم�سك بالدفاع عن حقوقه.

 و�أ�س���ارت نتائ���ج �لعدي���د م���ن �لبح���وث �أن �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م 
ي�سعرون بانخفا�س �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية لديهم ب�سبب تكر�ر تعر�سهم خلرب�ت 
م���ن �لف�س���ل �لأكادمي���ي مم���ا يرتت���ب علي���ه �أن تك���ون عالقاته���م مبعلميه���م و�آبائه���م 
و�أقر�نهم عالقة تنطوي على نوع من عدم �لتقدير �لذي ينعك�س �سلًبا على كفاءتهم 
وحت�س���يلهم �لأكادمي���ي، فقد �أكدت در��س���ة ب���دوي، و�مل���وىل )2013( �أن �لتالميذ ذوي 
�س���عوبات �لتعلم يظهرون م�س���كالت، �أو �س���عوبات تعليمية جتعلهم غري قادرين على 
�أد�ء نف�س �ملهام �لتي يوؤديها زمالوؤهم �لعاديني، وتتنوع هذه �مل�س���كالت ما بني ق�س���ور 
يف �لنتباه، �أو �لإدر�ك، �أو �لتذكر، �أو غريها من �لعمليات �لنف�سية �لأ�سا�سية �لالزمة 

للتعلم.

 ويف هذ� �ل�س���دد يوؤكد (Thomas & Rohwer, 1986) �أن �لتالميذ ذوي 
���ا بالفعالي���ة �لذ�تية و�لكفاية �ل�سخ�س���ية  �س���عوبات �لتعلم ميتلكون �س���عوًر� منخف�سً
يتجنبون �لأعمال �لأكادميية �لتي تتطلب �لتحدي �لذهني وي�س���تغرقون وقًتا �أطول 
يف فهم و��س���تذكار درو�س���هم ول ي�ستطيعون ممار�سة �ل�س���رت�تيجيات �لتي تركز على 

عمليات عقلية عليا.

 وعل���ى ذلك فاإنهم بحاجة �إىل بر�مج و�أن�س���طة ت�س���اعدهم عل���ى �لتخل�س من 
�ل�س���عوبات �لت���ي يعانون منها، و�لتخل����س من �لطرق �ل�س���لبية يف �لتعليم، وجتعلهم 

�أكرث �ندماًجا، و�أكرث ن�ساًطا و�نهماًكا يف �لعملية �لتعليمية.
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 ومن خالل �لزيار�ت �مليد�نية للباحث لبع�س بر�مج �سعوبات �لتعلم باملرحلة 
�لبتد�ئية مبدينة �لريا�س، لحظ �أن هناك خلاًل يف طبيعة �لأن�سطة �لتعليمية �ملقدمة 
للتالميذ حيث �إنها تخلو من �لأن�س���طة �لتخيلية �لتي تعد �إحدى �ل�س���مات �لأ�سا�سية 
ملرحلة �لطفولة ب�سكل عام، كما لحظ تدنًيا يف توظيف ��سرت�تيجيات �لتعلم �مل�سوقة 
و�ملثرية خليال �لتالميذ و�قت�س���ار �لتدري�س على طر�ئق تقليدية تقوم على �حلفظ 
و�لتلقني ول تر�عى �حلما�س و�لت�سجيع لقدر�ت �لتلميذ و�لذي يوؤدي �إىل ت�سلل �مللل 
و�لقل���ق �إلي���ه مما ي���وؤدي �إىل �نخفا�س م�س���توى كفاءته �لذ�تي���ة ود�فعيته نحو �لتعلم 
�لفّعال. ومن هنا جاءت فكرة �لبحث �حلايل بتفعيل ��سرت�تيجية �لتخيل �ملوجه كونها 
��س���رت�تيجية معرفية تقوم على تفعيل �س���قي �لدماغ يف �لعملية �لتعليمية وحتمل يف 
طياته���ا مبد�أ �لإثارة �لذهنية وحت�س���ن م���ن قدر�ت �لتلميذ �ملعرفي���ة وتنمي تفكريه.

 وبن���اًء عل���ى ما �س���بق، وحتديًد� تتمثل م�س���كلة �لبحث يف �لإجابة عن �ل�س���وؤ�ل 
�لرئي����س �لت���ايل: م���ا فعالي���ة �لتدريب �لقائ���م على �لتخي���ل �ملوجه يف تنمي���ة �لكفاءة 

�لذ�تية �لأكادميية و�أثره على قلق �لختبار لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم ؟ 

اأهداف البحث:
 يهدف �لبحث �حلايل �إىل: 

(11 �إعد�د برنامج تدريبي مقرتح قائم على �لتخيل �ملوجه لتنمية �لكفاءة �لذ�تية 1
�لأكادميية لدى تالميذ �ل�سف �خلام�س �لبتد�ئي ذوي �سعوبات �لتعلم. 

(21  �لتع���رف على فعالي���ة �لربنامج �لتدريبي �ملقرتح �لقائ���م على �لتخيل �ملوجه 1
لتنمي���ة �لكف���اءة �لذ�تية �لأكادميي���ة لدى تالميذ �ل�س���ف �خلام�س �لبتد�ئي 

ذوي �سعوبات �لتعلم. 
(31 �لتع���رف على �أثر �لربنامج �لتدريبي �ملق���رتح �لقائم على �لتخيل �ملوجه على 1

قلق �لختبار لدى تالميذ �ل�سف �خلام�س �لبتد�ئي ذوي �سعوبات �لتعلم.

اأهمية البحث:
 تتلخ�س �أهمية �لبحث فيما يلى: 

(11  يح���اول �لبح���ث �حل���ايل �أن يلب���ي �حلاجة �ملا�س���ة �إىل �لهتم���ام ببحوث تنمية 1
�لكف���اءة �لذ�تي���ة �لأكادميية لدى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم وخا�س���ة يف 

�ملرحلة �لبتد�ئية نظًر� لقلة هذ� �لنوع من �لدر��سات يف هذ� �جلانب.
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(21  �إثر�ء تر�ث �لرتبية �خلا�س���ة بت�سور لتنمية �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية لدى 1
�لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم باملرحلة �لبتد�ئية. 

(31  تقدمي �لدعم و�مل�ساندة للم�سئولني من و��سعي وخمططي �لرب�مج �لرتبوية 1
يف جمال �لرتبية �خلا�س���ة ب�س���كل عام وجمال �س���عوبات �لتعلم ب�س���كل خا�س 
على �أن ي�س���عو� يف �حل�س���بان ��س���تخد�م �أ�س���لوب �لتخيل �ملوج���ه �لفّعال يف بناء 
بر�جمهم �لتدري�س���ية و�لعالجية. قد ت�س���اعد نتائج هذ� �لبحث يف تفعيل دور 
معلم���ي �س���عوبات �لتعلم يف ��س���تخد�م �لتدريبات �لتطبيقية لأ�س���لوب �لتخيل 
�ملوجه �لقائمة على �لأ�س���اليب �لتعليمية و��س���تخد�م �لو�سائل �مل�سوقة لتنمية 
�لكف���اءة �لذ�تي���ة �لأكادميي���ة وتخفيف م�س���توى قلق �لختبار ل���دى �لتالميذ 

ذوي �سعوبات �لتعلم و�لتي تنعك�س �إيجابًيا على م�ستو�هم �لأكادميي.
(41  يفت���ح �آف���اق جديدة لتجريب ��س���رت�تيجيات �أخرى ت�س���اعد يف تنمي���ة �لكفاءة 1

�لذ�تية �لأكادميية لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم. 
((1 ق���د يلف���ت �لبح���ث �حل���ايل مبا يخ���رج به م���ن تو�س���يات �أنظ���ار �لباحث���ني �إىل 1

ت�س���ميم �ملزي���د م���ن �لرب�مج �لعالجي���ة �لتي تخ���دم ذوي �س���عوبات �لتعلم يف 
�جلو�نب �لنمائية و�لأكادميية.

اإطار نظري ودرا�سات �سابقة:
الكفاءة الذاتية الأكادميية 

وع���ي �ملتعلم���ون بكفاء�ته���م �لذ�تي���ة ه���ي من �أك���رث �لأم���ور �أهمي���ة وتاأثرًي� يف 
حياتهم،وتت�س���ح �أهمية �لكفاءة �لذ�تية من خالل عالقتها بعدد من �ملفاهيم �ملوؤثرة 
يف فعالية �لفرد وقدرته �لفعلية على �لإجناز، فاملتعلمني ذوي �لكفاءة �لذ�تية �لعالية 
ي�س���عون �أهد�ًفا عالية �مل�س���توى، ويكونون �أكرث مثابرة و�جتهاًد� يف �سعيهم لتحقيقها 
يف ح���ني �أن �ملتعلم���ني ذوي �لكف���اءة �لذ�تية �ملتدنية ي�س���عون �أهد�ًفا متدنية �مل�س���توى 

ويكونون �أقل مثابرة وحما�ًسا لتحقيقها )�ل�سمادي، و�ل�سر�يدة،2008(.

 وت���وؤدي �لكف���اءة �لذ�تي���ة �لأكادميي���ة �ملدرك���ة دوًر� ب���ارًز� يف �لتاأث���ري يف �لأد�ء 
�لأكادميي للطالب، وتتبلور هذه �لكفاءة يف �س���كل �أفكار ومعتقد�ت حول �لذ�ت ب�س���اأن 
م���دى كفاءته���ا. فهذه �لأفكار تتو�س���ط بني ما لديه من معرفة ومه���ار�ت، وبني �أد�ئه 
�لفعل���ي يف �ملو�قف �لتعليمية. ويذهب بع�س علماء �ملدر�س���ة �ملعرفية �لجتماعية �إىل 
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�أن �لتح�سيل �ل�سابق للطالب ومعرفته ومهار�ته تعد عو�مل �سعيفة من حيث مدى 
قدرته���ا على �لتنبوؤ بالتح�س���يل �مل�س���تقبلي؛ وذل���ك لأن معتقد�ت �لكف���اءة لديه توؤثر 
 (Gottfried,1990; Kim & ويتفق كل من .(Pajares, 1996) بقوة يف �س���لوكه
(Park, 2000 عل���ى �أن �لكف���اءة �لذ�تي���ة �لأكادميية هي جمموعة �لأحكام �ل�س���ادرة 
ع���ن �ملتعل���م و�لت���ي تعرب ع���ن معتقد�ته ح���ول قدرت���ه على �لقي���ام ب�س���لوكيات معينة، 
ومرونته يف �لتعامل مع �ملو�قف �ل�س���عبة و�ملعقدة،وحتدي �ل�س���عاب، ومدى مثابرته 

لجناز �ملهام �ملكلف بها.

ويرى (Lauren, 2012) �أن �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية هي �عتقاد �ملتعلم يف 
قدرته على �أد�ء و�جناز �لأهد�ف �لأكادميية.

ف �لباح���ث �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية باأنه���ا: “معتقد�ت �لتلميذ حول   وُيع���رَّ
قدر�ته على تنظيم وتنفيذ �ملهام لتحقيق �لنجاح و�لو�سول لالأهد�ف �ملرجوة”.

وق���د �أجري���ت �لعدي���د من �لدر��س���ات حول �لكف���اءة �لذ�تي���ة وعالقتها ببع�س 
�ملتغ���ري�ت منه���ا: در��س���ة �حلربي )2006( و�لت���ي هدفت �إىل معرفة �لفروق بال�س���عور 
�لتعل���م  �س���عوبات  ذوي  ل���دى  �لدر��س���ي  بالتح�س���يل  وعالقته���ا  �لذ�تي���ة  بالكف���اءة 
�لأكادميي���ة م���ن تالمي���ذ �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة باململك���ة �لعربية �ل�س���عودية، وتو�س���لت 
�لنتائ���ج �إىل وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي �ملجموعتني �س���عوبات �لتعلم 
�لأكادميية )قر�ءة، ريا�س���يات( يف �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية ل�س���الح ذوي �س���عوبات 
يف �لريا�س���يات. �أم���ا در��س���ة �ل���زق )2009( �س���عت �إىل �لتع���رف عل���ى م�س���توى �لكف���اءة 
�لذ�تي���ة �لأكادميي���ة �ملدركة لدى طالب �جلامعة �لأردنية، و�لفروق يف هذ� �مل�س���توى 
تبًعا ملتغري�ت �لكلية و�جلن�س و�مل�ستوى �لدر��سي و�لتفاعل بينها، وقد �أ�سارت �لنتائج 
�إىل وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة يف �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية وفًقا للم�س���توى �لدر��س���ي 
ل�س���الح �مل�س���توى �لأعل���ى، وكذلك عدم وجود ف���روق ذ�ت دللة وفًق���ا للجن�س،�أما من 
 (Kate,2012) حي���ث �لكلي���ة فكانت �لفروق ل�س���الح �لكليات �لإن�س���انية. �أما در��س���ة
حاول���ت �لك�س���ف عن فعالية �لكف���اءة �لذ�تي���ة �لأكادميية يف حت�س���ني �لدو�فع �لذ�تية 
و�جن���از م���ادة �لريا�س���يات م���ن خ���الل �مل�س���اركة يف برنامج ما بعد �لدر��س���ة، وك�س���فت 
نتائ���ج �لدر��س���ة عن فعالي���ة �لكفاءة �لذ�تي���ة �لأكادميية يف حت�س���ني �لدو�فع �لذ�تية، 
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وه���ذ� يعن���ي �رتباط �لكف���اءة �لذ�تية �لأكادميية ب�س���كل �إيجابي م���ع �لدو�فع �لذ�تية، 
بينم���ا هدف���ت در��س���ة �لدي���ب وخليف���ة )2013( �إىل �لك�س���ف ع���ن �أثر برنام���ج تدريبي 
لتنمية �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية يف �لد�فعية للتعلم ووجهة �ل�سبط وقلق �لختبار 
ل���دى �لط���الب �ملتلكئ���ني �أكادميًيا، وتو�س���لت �لنتائ���ج �إىل وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا 
ب���ني متو�س���طي درجات طالب �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة �ملتلكئني �أكادميًيا 
يف �لقيا����س �لبع���دي يف �لد�فعية للتعلم ووجهة �ل�س���بط )�خلارج���ي و�لد�خلي(وقلق 
�لختبار ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية، �أما در��سة عبد �لقوي و�لأقرع )2014( حاولت 
�لتع���رف على كفاءة �لذ�ت �لأكادميية �ملدرك���ة وعالقتها بقلق �لختبار لدى �لطالب 
ذوي �س���عوبات �لتعلم مقارنة بالعاديني وتو�س���لت �إىل وجود �رتباط د�ل عك�س���ي بني 
�إدر�ك ذوي �س���عوبات �لتعل���م للكف���اءة �لذ�تي���ة �لأكادميية و�س���عورهم بقل���ق �لختبار، 
و�رتف���اع �س���عور ذوي �س���عوبات باملرحل���ة �ملتو�س���طة بقل���ق �لختبار عن ذوي �س���عوبات 

�لتعلم باملرحلة �لثانوية.

التخيل املوجه:
 �أب���دى علم���اء �لنف����س �ملعرفي���ون �أمث���ال Desety & Currie �هتماًما كبرًي� 
مبو�س���وع �لتخي���ل باعتب���اره نوًع���ا م���ن �لعملي���ات �لعقلي���ة ذ�ت �لعالق���ة بالعديد من 
�لأن�سطة �لعقلية كالأحالم و�لتفكري و�لتذكر وفهم �للغة وتكوين �ملفاهيم، وبالرغم 
من �سهولة �حلديث عن �لتخيل؛ �إل �أن هناك �سعوبة يف �إيجاد تعريف و��سح وحمدد له.

 ويعد �لتخيل عن�سًر� مهًما يف �لتفكري على حل ما يو�جه �لفرد من م�سكالت، 
ويتم ذلك ويت�س���نى عندما تكون �مل�س���كلة مت�سلة باجلو�نب �لعقلية، فالفرد �لذي قد 
تع���ود عل���ى تكوين �س���ور عقلي���ة من نوع معني ي�س���تطيع ت�س���ور تلك �مل�س���كلة وفق ما 
ينا�س���ب �حلا�س���ة �لتي �عتادها يف نقل �ل�س���ورة �لعقلية �إليه. كما �أن �لتخيل بحد ذ�ته 
ق���د يف�س���ي �إىل �أن���و�ع من �لتفكري و�لت�س���ور �ملج�س���م، و�أن �لتفك���ري و�لتخيل جو�نب 

عقلية وثيقة �ل�سلة بع�سها ببع�س )�إبر�هيم، 2005، �س 30(.

 وي���رى (Parker, 2004, p. 3) �لتخي���ل �ملوج���ه باأنه: “عملية تكوين �س���ور 
عقلي���ة �إيجابي���ة لت�س���جيع �ملتعلمني على �إح���د�ث تغري�ت ذهنية لفه���م طبيعة �ملوقف 

و��ستيعابه”. 
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بينم���ا ي���رى �س���عيدى وخمي����س، و�لبلو�س���ي )2011،����س 323( �لتخي���ل �ملوج���ه 
باأن���ه: “��س���رت�تيجية تق���وم عل���ى �س���ياغة �س���يناريو تخيل���ي ينق���ل �ملتعلم���ني يف رحلة 
ف �لباحث �لتخي���ل �ملوجه  تخيلي���ة، ويحثه���م على �س���ور ذهني���ة ملا ي�س���تمعونه. وُيع���رَّ
باإنه جمموعة من �خلطو�ت و�لإجر�ء�ت �ملنظمة و�ملت�سل�س���لة لتدريب �لتالميذ ذوي 
�س���عوبات �لتعل���م على مهار�ت �لتخيل و�لت�س���ور �لذهني وذلك به���دف تنمية �لكفاءة 

�لذ�تية �لأكادميية لديهم”.

وي�س���ف Merik & Merik ��س���رت�تيجية �لتخي���ل �ملوج���ه باأنه���ا: “تتطل���ب 
وج���ود قائ���د، �أو موج���ه يق���وم بتوجي���ه �ملتعلمني ع���رب عملي���ة تفكري،حيث يق���وم هذ� 
�ملوجه بقر�ءة �س���يناريو معد م�س���بًقا ويحتوي على كلمات، �أو �أ�سو�ت تعمل كمحفز�ت 
لت�س���اعد �ملتعلم على بناء �س���ور ذهنية للمو�قف و�لأحد�ث �لتي تقر�أ عليه”. وتهدف 

��سرت�تيجية �لتخيل �ملوجه �إىل:
(11 تنمية قدر�ت �لتخيل ثالثي �لأبعاد و�لتفكري �لفر�غي.1
(21 تقريب �ملفاهيم �ملجردة و�لعمليات �لدقيقة للظو�هر �ملختلفة.1
(31 زي���ادة �لق���درة على �لتفكري يف �لكثري من �لظو�هر بنظرة عميقة و�لبحث عن 1

تف�سري مبني بني �لتكوينات �لدقيقة.
(41 تنمي���ة ق���در�ت م���ا ور�ء �ملعرف���ة كالتحك���م يف �لنتب���اه و�لرتكي���ز و�لتفك���ري يف 1

�لتفكري.
((1 مترين للمتعلمني على �سفاء �لذهن و�حلد من �لقلق.1
((1 �إث���ر�ء �ل�س���ور �لذهني���ة للمتعلم���ني و�لتي تع���د �أ�سا�ًس���ا لعملية تولي���د �لأفكار 1

�لإبد�عي���ة. تنمي���ة د�فعية �ملتعلمني للتعلم بتغيري �لروتني و�إعطائهم �س���عوًر� 
باملخزون �لهائل لل�سور �لذهنية �لتي يختزونها.

(71 متع���ة حقيقي���ة للمتعلم���ني وتغي���ري �لروت���ني �ل�س���في )يف �س���عيدي و�آخرون ، 1
2011، �س 324(. 

وقد �أجريت �لعديد من �لدر��سات حول ��ستخد�م ��سرت�تيجية �لتخيل �ملوجه 
كا�س���رت�تيجية تعل���م فعال���ة لتح�س���ني بع�س �مله���ار�ت و�ملج���الت �لأكادميي���ة �ملختلفة 
منه���ا: در��س���ة (Heidi, 1993) هدف���ت �إىل حت�س���ني �لكف���اءة �لذ�تي���ة �ملدرك���ة م���ن 
خالل ��س���تخد�م برنامج �إر�س���ادي يعتمد على �لتخيل �ملوجه،ودلت �لنتائج �إىل وجود 
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فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية �لتي طب���ق عليها �لربنامج 
 (Mackiln,1997) لتدريبي، ومل جتد فروًقا بني �جلن�سني،بينما��ستهدفت در��سة�
حت�س���ني �لكف���اءة �لذ�تي���ة �ملدرك���ة عل���ى عين���ة م���ن �لأطف���ال تعر�س���و� �إىل �لإ�س���اءة 
�جل�سدية من خالل برنامج تدريبي قائم على ��سرت�تيجية �لتخيل �ملوجه، وتو�سلت 
�لدر��س���ة �إىل �أنه توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبية �لتي طبق 
عليه���ا برنام���ج �لتخي���ل �ملوجه. �أما در��س���ة �ل�س���يوف )2009( حاولت �لك�س���ف عن �أثر 
�لتدري����س با�س���رت�تيجية �لتخي���ل �ملوج���ه يف تنمية مهار�ت �لت�س���ال وحل �مل�س���كالت 
ل���دى �أطف���ال �لرو�س���ة يف �لأردن، و�أو�س���حت �لنتائ���ج فعالي���ة ��س���رت�تيجية �لتخي���ل 
�ملوج���ه يف تنمي���ة مهار�ت �لت�س���ال وحل �مل�س���كالت لدى �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية.

بينم���ا هدفت در��س���ة �أمني و�مل���وىل )2011( �إىل معرفة �أثر �لتدريب على حل �مل�س���ائل 
�لريا�س���ية با�س���رت�تيجية مدعمة بالتخيل �ملوجه يف حل �مل�س���ائل �لفيزيائية لطالب 
�ملرحلة �لإعد�دية و�أ�س���ارت �لنتائج �إىل وجود فرق د�ل �إح�س���ائًيا بني متو�سط درجات 
طالب �ملجموعتني يف �لختبار �لتح�سيلي يف مادة �لريا�سيات، وعدم وجود فرق د�ل 

�إح�سائًيا بني جمموعتي �لبحث يف �ختبار حل �مل�سائل �لفيزيائية. 

ويف �لبحث �حلايل يتم تناول �لتخيل �ملوجه لتنمية �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية 
مدجًم���ا يف ��س���رت�تيجية لتح�س���ينها، �إذ يف ��س���رت�تيجية �لتخي���ل �ملوجه يق���وم �ملتعلم 
بتخيل، �أو ت�س���ور ج�س���م، �أو موقف، �أو حدث يف خميلته، وتقوم على �س���ياغة �سيناريو 
تخيل���ي ينق���ل �ملتعلمني يف رحلة تخيلية، ويحثهم على بناء �س���ور ذهنية ملا ي�س���معون، 
وتوجيهه���م ب���اأن تك���ون ه���ذه �ل�س���ور غني���ة بالأل���و�ن ومتنوع���ة �لأحج���ام، ومتكامل���ة 

�حلو��س. 

قلق الختبار:
 ه���و �س���مة يف �ل�سخ�س���ية يف موقف حم���دد، ويتكون من �لنزع���اج و�لنفعالية 
وهما �أبرز عنا�سر قلق �لختبار، ويحدد �لنزعاج على �أنه �هتمام معريف للخوف من 

�لف�سل )�لطيب، 1997(.

وتع���د ظاه���رة �لقل���ق م���ن �لظو�ه���ر �لنف�س���ية �ل�س���ائعة �لت���ي �هت���م بتعريفها 
علماء �لنف�س يف �لع�س���ر �حلديث، و�عتربه كل من )�خلطيب 2002؛ ر�س���و�ن 2002؛       
عكا�س���ة 2003( حال���ة �نفعالي���ة نف�س���ية �س���عورية غري �س���ارة حتدث لالأف���ر�د يف جميع 
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�مل�س���تويات م�س���تمرة ل���دى �لفرد نتيجة �س���ئ غ���ري متوقع وغري موج���ود وغري ظاهر 
وغري معروف �مل�س���در فهي �س���عور مكدر وعدم ر�حة و��س���تقر�ر فيها بفقد �لرغبة، �أو 
�لد�ف���ع لله���دف وميكن ت�سخي�س���ه من خالل بع�س �لأعر��س �جل�س���مية و�لنف�س���ية. 
ف �لباح���ث قلق �لختبار باإنه �س���مة �سخ�س���ية وحالة �نفعالية نف�س���ية �س���عورية  وُيع���رَّ
غري �س���ارة حتدث للتلميذ �أثناء موقف �لختبار، وتت�س���م هذه �حلالة �ل�سعور بالتوتر 
و�خل���وف م���ن �لف�س���ل يف حتقيق �لأهد�ف �ملرج���وة من �لختبار مما ت���وؤدي �إىل تدين 

�لأد�ء �لأكادميي.

و�أ�س���ارت �لكث���ري م���ن �لدر��س���ات �إىل �أن بع����س �لط���الب ذوي �س���عوبات �لتعلم 
ينج���زون �أق���ل من قدر�تهم �لفعلية يف بع�س �ملو�قف �لتي تت�س���م بال�س���غط و�لتقومي 
كمو�قف �لمتحانات، فاأطلق كل من )�أبو �لعذب 2008؛ �لد�هري 2005؛ زهر�ن 2000، 
�ل�س���امن 2003( على �لقلق يف هذه �ملو�قف ت�س���مية »قلق �لختبار« باعتباره �أ�سار �إىل 
ن���وع م���ن �لقل���ق �لعام �ل���ذي يظهر يف مو�ق���ف معين���ة مرتبطة مبو�ق���ف �لمتحانات 
و�لتقومي ب�سفة عامة، حيث ت�سلط لدى �لطالب بع�س �لأفكار �لو�سو��سية قبيل ويف 
�أثناء ليايل �لختبار�ت – ��سطر�بات �لعمليات �لعقلية كالنتباه و�لرتكيز و�لتفكري 
– كرثة �لتفكري يف �لختبار�ت و�لن�سغال قبل ويف �أثناء �لختبار يف �لنتائج �ملرتتبة 
عليه���ا، ت�س���ارع خفق���ان �لقل���ب وجف���اف �حللق و�ل�س���فتني، و�س���رعة �لتنف�س وت�س���بب 
�لعرق و�أمل �لبطن و�لغثيان – �ل�سعور بال�سيق �لنف�سي �ل�سديد قبل ويف �أثناء تاأدية 
�لختب���ار – �خل���وف و�لرهبة من �لختبار و�لتوتر قبل �لختبار. ونق�س �ل�س���تقر�ر 
و�لأرق ونق�س �لثقة بالنف�س – �لرعب �لنفعايل �لذي ي�س���عر فيه �لطالب باأن عقله 

�سفحة بي�ساء و�إنه ن�سى ما ذ�كر مبجرد �لإطالع على ورقة �أ�سئلة �لمتحان.

 وي���رى �ل�س���فطي )1995( �أن���ه كلم���ا �رتف���ع م�س���توى قل���ق �لختب���ار �نخف�س 
م�ستوى د�فعية �لطالب لالجناز و�لعك�س �سحيح، كما �أ�سارت ر�سالن )2005( �إىل �أن 
قلق �لختبار يعد قلًقا خارجي �ملن�س���اأ، وتناوله كثري من علماء علم �لنف�س بالدر��س���ة 
نظ���ًر� لأهميت���ه �لبالغ���ة لتاأثريه يف �لأد�ء و�لإجن���از، ولذلك �إذ� �رتفع م�س���توى �لقلق 
�أعاق قدرة �ل�س���خ�س على �لتح�س���يل، و�إذ� �عتدل م�ستو�ه يدفع �ساحبه لالأد�ء �ملميز 

يف مو�قف �لختبار.
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 ويرى �لباحث �أن قلق �لختبار يظهر لدى �لتلميذ �لذي يعاين من �سعوبات 
�لتعلم �أثناء تاأدية �لختبار�ت نتيجة بع�س �ملخاوف �لتي ترتبط بانخفا�س قدر�تهم 
وف�س���لهم �لأكادميي وتبنيهم معتقد�ت و�أفكار خاطئة بعيدة عن �لو�قع، تنعك�س �سلًبا 

على �أد�ئهم للمهام �لأكادميية يف �لأوقات �مل�سموح لهم �إجنازها.

وق���د �أجريت بع�س �لدر��س���ات ملحاولة �لك�س���ف عن �لعالق���ة بني قلق �لختبار 
وبع����س �ملتغ���ري�ت �ملختلف���ة منها: در��س���ة عبد �لغف���ار )2010( و�لتي حاولت �لك�س���ف 
عن �لعالقة بني قلق �لختبار وكل من �لذكاء و�لتح�س���يل �لدر��س���ي لتالميذ �ل�سف 
�لثال���ث باملرحلة �لإعد�دية وتالميذ �ل�س���ف �لأول يف كل من �ملرحلة �لثانوية �لعامة 
و�لثانوي���ة �لتجارية، و�أ�س���فرت �لدر��س���ة عن وج���ود عالقة د�لة �س���البة بني متغري�ت 
�لتح�س���يل �لدر��س���ي و�لذكاء وكل من �لنفعالية و�لقلق وقلق �لمتحان.و��ستهدفت 
در��س���ة (Selami,2012) �لك�س���ف ع���ن �لعالق���ة ب���ني قل���ق �لختب���ار ب���ني �ملتعلم���ني 
�ل�س���غار �لذي���ن يدر�س���ون �للغ���ة �لجنليزية كلغة �أجنبي���ة وبني ت�س���ور�تهم،و�أظهرت 
نتائ���ج �لدر��س���ة �رتب���اط ت�س���ور�ت �ملتعلمني مع بن���ود معينة مثل )تقني���ات �لختبار، 
ط���ول �لختب���ار، و�س���وح تعليم���ات �لختب���ار( يف مقيا����س قل���ق �لختب���ار ب�س���كل كبري.
�أم���ا در��س���ة �لع���و�وي )2005( هدف���ت �إىل معرفة �أث���ر برنامج �إر�س���ادي يف خف�س قلق 
ا وجود �أثر د�ل �إح�سائًيا  �لختبار لدى طالبات �ل�سف �لثالث �لثانوي، وتو�سلت �أي�سً
للربنام���ج �لإر�س���ادي يف خف����س قلق �لختبار ل���دى طالبات �ملرحلة �لثانوية ل�س���الح 

�ملجموعة �لتجريبية.

�سعوبات التعلم:
 تع���د �س���عوبات �لتعل���م م���ن �ملو�س���وعات �حلديث���ة يف جمال �لرتبية �خلا�س���ة 
�لت���ي �س���هدت من���ًو� مت�س���ارًعا و�هتماًم���ا متز�يًد� بحيث �أ�س���بحت حم���وًر� للعديد من 
�لبح���وث و�لدر��س���ات، وكان للتق���دم �ل���ذي �أح���رزه جمال �س���عوبات �لتعل���م يف �لعقود 
�لثالثة �لأخرية من �لقرن �ملا�س���ي بالغ �لأهمية، فقد حتدد مفهوم �س���عوبات �لتعلم 
ومت �إقر�ره،كما �نت�سرت وتو�سعت وتنوعت بر�مج �لرتبية �خلا�سة يف �ملد�ر�س �لعامة 
وتكاتف���ت �جلهود لبناء و�إعد�د �لأدو�ت و�لختبار�ت و�أ�س���اليب �لت�س���خي�س و�لتقومي 

يف هذ� �ملجال.
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 ولق���د ظه���ر م�س���طلح �س���عوبات �لتعلم لأول م���رة يف ع���ام )1963( من �لقرن 
�ملا�سي وكان �أول من ��ستخد�م هذ� �ل�سطالح هو �سمويل كريك، حيث �قرتح كريك 
Kirk �لذي يعد من �أ�س���هر �ملخت�س���ني يف هذ� �ملجال حيث �س���اغ �لتعريف وقدمه يف 
�جتم���اع ملمثل���ي عدد م���ن �ملجتمعات �ملهتمة ب�س���وؤون �لأطفال �لذي���ن يعانون من تلف 
دماغ���ي، �أو �س���عوبات يف �لإدر�ك، ومت���ت �ملو�فق���ة عل���ى �لتعريف بن�س���ه �لآتي “�أ�س���ار 
مفه���وم �س���عوبات �لتعل���م �إىل تاأخ���ر، �أو ��س���طر�بات، �أو تخلف يف و�ح���دة، �أو �أكرث من 
عمليات �لكالم، �للغة، �لقر�ءة، �لتهجئة و�لكتابة، �أو �لعمليات �حل�سابية نتيجة خللل 
وظيف���ي يف �لدم���اغ، �أو ��س���طر�ب عاطف���ي، �أو م�س���كالت �س���لوكية. وي�س���تثنى من ذلك 
�لأطف���ال �لذي���ن يعان���ون من �س���عوبات �لتعل���م �لناجتة عن حرم���ان ح�س���ي، �أو �إعاقة 

فكرية، �أو حرمان ثقايف )�لقم�س،2012، �س 49(.

 وميك���ن �لق���ول �أن �لأف���ر�د �لذين يظهرون �س���عوبات يف �لتعلم ل تبدو عليهم 
�أعر�����س ج�س���مية غ���ري عادية ؛ بل ه���م عاديون من حيث �لق���درة �لعقلية. ول يعانون 
من �أي �إعاقات �س���معية، �أو ب�س���رية، �أو ج�س���مية و�س���حية، �أو ��س���طر�بات �نفعالية، �أو 

ظروف �أ�سرية غري عادية.

 و�أو�س���ح �لعدي���د م���ن �لباحث���ني �أن �لأطفال ذوي �س���عوبات �لتعلم يو�س���فون 
باملقارن���ة م���ع زمالئه���م �لعادي���ني بالقل���ق و�خل���وف و�لكاآب���ة و�حلزن وع���دم �لتكييف 
وع���دم �لقب���ول وعدم �ل�س���تمتاع بوقتهم.وغالًب���ا ما يتم رف�س���هم وجتاهلهم من قبل 
�لط���الب �لعادي���ني، كما ي�س���ف �لأهل �لأطف���ال ذوي �س���عوبات �لتعلم �أنه���م قلياًل ما 
ي�سبطون �ندفاعهم وهم غري قادرين على ��ستقبال �لعو�طف و�مل�ساعر ول يتحكمون 
بتعبري�ته���م �لنفعالية و�حلركية و�إنهم مته���ورون وغري مبالني، وقد يظهرون عدم 
�ح���رت�م حلق���وق �لآخري���ن، وغالًبا م���ا يتم رف�س���هم من قب���ل �أقر�نه���م، �أو معلميهم، 
و�ل�س���بب يع���ود �إىل م�س���كالت �لتو��س���ل �للفظ���ي وغ���ري �للفظ���ي لديه���م، و�لن�س���اط 
و�حلرك���ة �لز�ئ���دة و�مل�س���كالت يف �لتفك���ري و�لتطبي���ق للمه���ار�ت �لجتماعي���ة، وع���دم 
�لق���درة عل���ى �لتحكم يف عو�طفهم، ومن هنا تظهر �س���رورة �لهتمام بذوي �س���عوبات 
�لتعلم و�لتدخل �ملبكر �س���و�ء بالت�س���خي�س �أو�لعالج من خالل تقدمي بر�مج عالجية 
متنوعة تقوم على ��س���رت�تيجيات تالئم خ�سائ�س���هم و�حتياجاتهم �لأكادميية للحد 

من �ل�سعويات �لتي يعانون منها.
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من خالل العر�س ال�سابق لالإطار النظري و الدرا�سات ال�سابقة يت�سح ما يلى:
(11 �هتم���ت �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات بدر��س���ة �لفروق يف م�س���توى �لكف���اءة �لذ�تية 1

�لأكادميي���ة وعالقته���ا ببع����س �ملتغ���ري�ت ويت�س���ح ذل���ك م���ن در��س���ة �حلرب���ي 
)2006( و�لر�س���يدي )2009( و�لت���ي �أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل وج���ود �رتب���اط ب���ني 
�ل�سعور بالكفاءة �لذ�تية �لأكادميية و�لكفاءة �لجتماعية بالتح�سيل �لدر��سي 
لدى ذوي �س���عوبات �لتعلم �لأكادميية و�لعاديني، ودر��سة �لزق )2009( و�لتي 
تو�س���لت وجود فروق ذ�ت دللة يف �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية وفًقا للم�س���توى 
�لدر��س���ي ل�س���الح �مل�س���توى �لأعل���ى و�لكليات �لإن�س���انية، و�لبع����س �لآخر من 
�لدر��س���ات �هتم���ت بتنمية �لكف���اءة �لذ�تية �لأكادميي���ة و�عتمدت على مد�خل 
عالجية خمتلفة فحاولت در��س���ة (Heidi, 1993) حت�س���ني �لكفاءة �لذ�تية 
�ملدرك���ة م���ن خ���الل ��س���تخد�م برنامج �إر�س���ادي يعتم���د على �لتخي���ل �ملوجه،و 
���ا در��س���ة ماكل���ني (Mackiln, 1997) برنام���ج �إر�س���ادي  و��س���تخدمت �أي�سً
مبن���ي عل���ى �لتخيل �ملوجه يف حت�س���ني �لكف���اءة �لذ�تية �ملدرك���ة على عينة من 
�لأطف���ال تعر�س���و� �إىل �لإ�س���اءة �جل�س���دية ؛ وحاول���ت در��س���ة �لدي���ب وخليفة 
)2013( �لك�س���ف ع���ن �أثر برنامج تدريب���ي لتنمية �لكف���اءة �لذ�تية �لأكادميية 

يف �لد�فعية للتعلم ووجهة وقلق �لختبار لدى �لطالب �ملتلكئني �أكادميًيا.
(21 �أن �لتخيل �ملوجه ��سرت�تيجية تعليمية فّعالة حيث �أن �لتخيل يعد نو�ة عملية 1

�لتفكري وميكن ��ستخد�مه يف حت�سني م�ستوى �لكفاءة �لذ�تية وحل �مل�سكالت 
ومهار�ت �لت�سال.

(31 �أن ظاه���رة �لقل���ق من �لظو�هر �لنف�س���ية �ل�س���ائعة �لتي �س���غلت ب���ال �لباحثني 1
وترتبط بالأد�ء �لأكادميي ب�س���كل و��س���ح ف�س���عت در��س���ة �لعو�وي )2005( �إىل 
معرف���ة �أث���ر برنام���ج �إر�س���ادي يف خف�س قلق �لختب���ار لدى طالب���ات باملرحلة 
�لثانوية، �أما در��سة (Selami, 2012) حاولت �لك�سف عن �لعالقة بني قلق 
�لختبار بني �ملتعلمني �ل�سغار �لذين يدر�سون �للغة �لجنليزية كلغة �أجنبية 
وب���ني ت�س���ور�تهم �لعقلية، و�س���مم �لدي���ب وخليف���ة )2013( برنام���ج تدريبي 
لتنمي���ة �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميي���ة يف �لد�فعية للتعلم ووجهة وقلق �لختبار 
لدى �لطالب �ملتلكئني �أكادميًيا، وحاولت در��س���ة عبد �لقوي و�لأقرع )2014( 
�لتع���رف عل���ى كفاءة �لذ�ت �لأكادميي���ة �ملدركة وعالقتها بقل���ق �لختبار لدى 

�لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم مقارنة بالعاديني.
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(41 �لدر��س���ات �لت���ي تناول���ت �لتخي���ل �ملوج���ه كمدخ���ل عالج���ي لتح�س���ني �لكفاءة 1
�لذ�تي���ة (Heidi, 1993, Mackiln, 1997) �أجري���ت عل���ى طالب و�أطفال 
عاديني ومل يتو�سل �لباحث يف -حدود �طالعه - �إىل �أية در��سة على �مل�ستوى 
�ملحل���ي تناول���ت �لتخي���ل �ملوج���ه و�لكف���اءة �لذ�تي���ة �لأكادميي���ة �أجري���ت عل���ى 
�لتالمي���ذ ذوى �س���عوبات �لتعل���م، وهذ� ما مييز �لبحث �حل���ايل يف �إنه يتناول 

هذ� �جلانب.
((1 �س���رورة �لهتمام بتح�س���ني م�س���توى �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية خا�س���ة لدى 1

�لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم. 

��س���تفادت �لباح���ث �حلايل من �لدر��س���ات �ملرتبطة مبتغ���ري�ت �لبحث �حلايل 
يف �إع���د�د �لأدو�ت وت�س���ميم وتنفي���ذ �لربنام���ج �لتدريب���ي �ملق���رتح و�ختي���ار �أن�س���طته 

و�لفنيات �لعالجية �ملنا�سبة.

فرو�ص البحث:
 يف �س���وء �لإطار �لنظري و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة ميكن �س���ياغة فرو�س �لبحث 

�حلايل على �لنحو �لتايل:
(11 توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات رت���ب درجات �أف���ر�د �ملجموعتني 1

�لتجريبي���ة و �ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبع���دي عل���ى مقيا����س �لكف���اءة �لذ�تي���ة 
�لأكادميية ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية. 

(21 توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طات رت���ب درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة 1
�لتجريبي���ة ف���ى �لقيا�س���ني �لقبل���ى و�لبع���دي عل���ى مقيا����س �لكف���اءة �لذ�تي���ة 

�لأكادميية ل�سالح �لقيا�س �لبعدي. 
(31 ل توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات رت���ب درجات �أف���ر�د �ملجموعة 1

�لتجريبي���ة ف���ى �لقيا�س���ني �لبع���دى و �لتتبع���ي على مقيا����س �لكف���اءة �لذ�تية 
�لأكادميية. 

(41 توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات رت���ب درجات �أف���ر�د �ملجموعتني 1
�لتجريبية و �ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدي على مقيا�س قلق �لختبار ل�س���الح 

�ملجموعة �لتجريبية. 
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((1 توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طات رت���ب درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة 1
�لتجريبية فى �لقيا�س���ني �لقبلى و�لبعدي على مقيا�س قلق �لختبار ل�س���الح 

�لقيا�س �لبعدي. 
((1 ل توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات رت���ب درجات �أف���ر�د �ملجموعة 1

�لتجريبية فى �لقيا�سني �لبعدى و �لتتبعي على مقيا�س قلق �لختبار. 

املنهجية واالإجراءات:
- منهج البحث:

 �عتم���د �لباح���ث يف �لبح���ث �حل���ايل عل���ى �ملنه���ج �س���به �لتجريب���ي ذو ت�س���ميم 
�ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة.

- جمتمع البحث:
 تكون جمتمع �لبحث �حلايل من تالميذ �ل�سف �خلام�س �لبتد�ئي �مللتحقني 
برب�مج �س���عوبات �لتعلم باملرحلة �لبتد�ئية مبجمع �مللك �س���عود �لتعليمي ومدر�س���ة 
عرقة ومدر�س���ة حي �ل�س���فار�ت مبدينة �لريا�س خالل �لف�سل �لدر��س �لأول يف �لعام 

�لدر��سي 1436-1437ه� �ملو�فق 2016/2015م، وكان عددهم )40( تلميًذ�.
عينة البحث:

 تكون���ت عين���ة �لبحث من )40( تلميًذ�، ونظًر� ل�س���غر حج���م جمتمع �لبحث، 
فق���د مت �عتب���ار جمتمع �لبحث هو نف�س���ه عين���ة �لبحث، �أي �أنه مت �ختيارهم ب�س���ورة 
ق�س���دية، وم�سخ�س���ني وم�س���جلني فعلًي���ا برب�مج �س���عوبات �لتعلم بال�س���ف �خلام�س 
باملرحل���ة �لبتد�ئي���ة مبجم���ع �ملل���ك �س���عود �لتعليم���ي ومدر�س���ة عرق���ة ومدر�س���ة حي 
�ل�سفار�ت مبدينة �لريا�س، و�جلدول �لتايل يو�سح توزيع عينة �لبحث على �ملد�ر�س 

�مللحق بها بر�مج �سعوبات �لتعلم.
جدول )1(

 توزيع عينة البحث على املدار�س امللحق بها برامج �سعوبات التعلم

 عدد �لتالميذ ذوي �سعوبات�ملدر�سةم
�لتعلم بال�سف �خلام�س

16جممع �مللك �سعود �لتعليمي �لبتد�ئي1
14مدر�سة عرقة �لبتد�ئية2
10مدر�سة حي �ل�سفار�ت �لبتد�ئية3

40�ملجموع



املجلد الرابع - العدد )16(ج1 يوليو 2016 جملة الرتبية اخلا�صة

 379 

 ق���ام �لباح���ث �حل���ايل بتق�س���يم �لعين���ة �إىل جمموعت���ني: �إحد�هم���ا جتريبي���ة 
و�لأخ���رى �س���ابطة، وذلك متهي���ًد� لتطبيق �لربنام���ج �لتدريبى �ملق���رتح �لقائم على 
�لتخي���ل �ملوج���ه عل���ى �ملجموع���ة �لتجريبي���ة دون �ل�س���ابطة لتنمي���ة �لكف���اءة �لذ�تية 
�لأكادميي���ة ومعرف���ة �أث���ره عل���ى قل���ق �لختب���ار و�لتقلي���ل من ح���دة �ل�س���عوبات �لتى 

يو�جهونها.

 كم���ا ح���اول �لباحث �لتاأك���د من �لتكافوؤ ب���ني جمموعتي �لدر��س���ة �لتجريبية 
و�ل�سابطة بقدر �لإمكان يف بع�س �ملتغري�ت، و�لتي قد توؤثر على نتائج �لدر��سة مثل 
�لعمر �لزمني و�لذكاء ومتغري�ت �لدر��س���ة �حلالية �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية وقلق 
�لختبار، وذلك عن طريق ح�س���اب �لفروق بني متو�س���طات رتب درجات �ملجموعتني، 
وذل���ك با�س���تخد�م �ختبار مان – ويتن���ي Mann- Whitney، ويو�س���ح �جلدول )2( 

مدى تكافوؤ �ملجموعتني:
جدول )2( 

دللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف متغريات 
الدرا�سة )العمر الزمنى والذكاء والكفاءة الذاتية الأكادميية، وقلق الختبار(

 متو�سطن�ملجموعة�ملتغري�ت
�لرتب

 جمموع
�لرتب

 قيمة
)U(

 قيمة
)W(

 قيمة
)Z(

 م�ستوى
�لدللة

�لعمر
�لزمني

2020،98419،50جتريبية
190،500400،5000،260-0،795

2020،03400،50�سابطة

�لذكاء
2019،93398،50جتريبية

188،500398،5000،318-0،750
2021،08421،50�سابطة

 �لكفاءة
 �لذ�تية

�لأكادميية

2022،43448،50جتريبية
161،500371،5001،068-0،285

2018،58371،50�سابطة

 قلق
�لختبار

2021،20424،00جتريبية
186،000396،0000،383-0،702

2019،80396،00�سابطة
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يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أنه ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�سطات 
�لختب���ار  وقل���ق  �لأكادميي���ة  �لذ�تي���ة  و�لكف���اءة  و�ل���ذكاء  �لزمني���ة  �لأعم���ار  رت���ب 
للمجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة، حيث �إن قيمة " Z “ �جلدولية عند م�س���توى 
)0.05( �أكرب من قيمة “ Z “ �ملح�سوبة مما يدل �أن �ملجموعتني متكافئتني من حيث 

�لعمر �لزمنى و�لذكاء و�لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية وقلق �لختبار.

- اأدوات البحث وطرق بنائها:
1- مقيا�س الكفاءة الذاتية الأكادميية )اإعداد الباحث(

 يه���دف ه���ذ� �ملقيا�س �إىل قيا�س م�س���توى �لتالمي���ذ يف �إدر�ك �لكف���اءة �لذ�تية 
�لأكادميي���ة، ويف �س���وء �لإطالع عل���ى �لأدب �لنظري و�لبحثي و�ملقايي�س �مل�س���تخدمة 
لقيا����س �لكف���اءة �لذ�تي���ة مت مر�جع���ة مقيا����س �لكف���اءة �لذ�تي���ة �لعام���ة جل���روزمل 
و�س���و�تزر (Schwarzer&Jerusalem1993) ومقيا����س �لكف���اءة �لذ�تي���ة �ملدركة 
لالأطف���ال لهارت���ز (Harter1982)، تك���ون �ملقيا����س م���ن )32( عب���ارة تقي����س �إدر�ك 
كف���اءة �ل���ذ�ت �لأكادميي���ة ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م، ويت���م �لإجاب���ة عن 
�ملقيا����س م���ن خ���الل �س���لم ��س���تجابة ثالث���ي )د�ئًم���ا، �أحياًنا،ن���ادًر�( وكان���ت �لفق���ر�ت 
�لإيجابي���ة تعط���ي)3، 2، 1( عل���ى �لت���و�يل، �أم���ا �لفق���ر�ت �ل�س���لبية تعط���ي )1، 2، 3( 
عل���ى �لت���و�يل، و�أ�س���ارت �لدرج���ة �ملرتفع���ة عل���ى �ملقيا����س �إىل �إدر�ك �لطال���ب لرتف���اع 
كفاءت���ه �لذ�تي���ة �لأكادميي���ة يف �ملو�ق���ف و�لأن�س���طة �لتح�س���يلية و�ملدر�س���ية، وكان���ت 
ب���ني )32- 96(. ت���رت�وح  �لتلمي���ذ  �أن يح�س���ل عليه���ا  �لت���ي ميك���ن  �لكلي���ة  �لدرج���ة 

 قام �لباحث �حلايل بح�س���اب �س���دق �ملقيا�س با�ستخد�م �سدق �ملحكمني، حيث 
مت عر�س���ه على )9( من �أع�س���اء هيئة �لتدري�س �ملتخ�س�س���ني من ق�سمي علم �لنف�س 
و�لرتبية �خلا�سة بكلية �لرتبية جامعة �مللك �سعود، ومت تعديله يف �سوء مقرتحاتهم 
و�آر�ئهم، وقد مت �عتبار �لعبارة مقبولة �لتي ح�س���لت على مو�فقة قدرها 80% فاأكرث 
���ا من خالل �ل�س���دق �لتمييزي حيث  من عدد �ملحكمني، كما مت ح�س���اب �ل�س���دق �أي�سً
كانت نتائج �لفروق بني �ملرتفعني على �ملقيا�س و�ملنخف�سني ذ�ت دللة �إح�سائية عند 
م�ستوى دللة )0،01( ل�سالح �ملرتفعني على �ملقيا�س، كما مت ح�ساب �لثبات للمقيا�س 
با�س���تخد�م طريق���ة �إع���ادة �لتطبي���ق عل���ى �لعينة �ل�س���تطالعية من تالمي���ذ �ملرحلة 
�لبتد�ئي���ة بف���ارق زمن���ى 15 يوًم���ا وبلغ معام���ل �لثب���ات )0.72(، وبلغ معام���ل �لثبات 
بطريقة �ألفا كرونباخ )0.82( وهي معامالت ثبات مرتفعة ود�لة على توفر موؤ�سر�ت 

قوية لثبات �ملقيا�س.
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2- مقيا�س قلق الختبار  )اإعداد الباحث( 
 يهدف هذ� �ملقيا�س �إىل حتديد �سلوك �لتالميذ �لذين يظهر عليهم �أثناء �أد�ء 
�لختب���ار�ت و�ملتمث���ل يف عدم �ل�س���تقر�ر و�س���رعة �لنفعال و�خلوف و�لتوتر �ل�س���ديد 
م���ن �لختب���ار، ممايوؤدي �إىل �نخفا�س �أد�ئهم �لأكادميي يف �أثناء �أد�ء �لختبار ب�س���بب 

هذه �ملخاوف.
1 ��س���تناد� �إىل �لإط���ار �لنظ���ري و�ملفاهي���م �ملرتبط���ة بقل���ق �لختب���ار، و�إىل �لعديد 	

م���ن �ملقايي����س �ملقنن���ة مث���ل: مقيا����س قل���ق �لختب���ار للطي���ب )1997( ومقيا����س 
قل���ق �لختبار ل�س���يالمي (Selami,2012) و�لإطالع على �لدر��س���ات �ل�س���ابقة 
�ملرتبط���ة، ق���ام �لباح���ث باإع���د�د مقيا����س قلق �لختبار يف �س���وء ذلك مبا ينا�س���ب 

عينة �لبحث. 
1 قام �لباحث بت�س���ميم �ملقيا�س يف �س���ورة عبار�ت ت�سف �سلوكيات �لتالميذ �لذين 	

يتمي���زون بقل���ق �لختب���ار، ومت عر����س �ملقيا�س يف �س���ورته �ملبدئية عل���ى )9( من 
�أع�س���اء هيئة �لتدري�س �ملتخ�س�س���ني من ق�س���مي علم �لنف�س و�لرتبية �خلا�س���ة 
بكلي���ة �لرتبي���ة جامع���ة �مللك �س���عود، ومت تعديله يف �س���وء مقرتحاته���م و�آر�ئهم، 
حي���ث تك���ون �ملقيا����س م���ن )25( عب���ارة تعتم���د �لإجاب���ة عل���ى �لتقدي���ر �لذ�ت���ي 
للمفحو����س ويج���اب عل���ى كل عب���ارة باختي���ار �أح���د �لختي���ارت �لثالث���ة )د�ئًم���ا، 
�أحياًن���ا، ن���ادًر�( وتعط���ى �لدرج���ات )3،2، 1( عل���ى �لرتتي���ب للعب���ار�ت يف �لجت���اه 
�لإيجاب���ي، و�لدرج���ات )1،2، 3( على �لرتتيب للعبار�ت �ل�س���لبية، وبذلك ترت�وح 

جمموع درجات �ملقيا�س )25-75( درجة.
1 ق���ام �لباح���ث �حلايل بالتاأكد من �س���دق �ملقيا�س عن طريق �س���دق �ملحكمني كما 	

�س���بق �لق���ول، وبناء على �آر�ء ومقرتحات حمكمي �ملقيا����س، مت �إجر�ء �لتعديالت 
�ملنا�س���بة، حيث مت ��س���تبعاد بع�س �لعب���ار�ت �لتى ر�أى �ملحكم���ون عدم مالءمتها، 
وق���د مت �عتب���ار �لعب���ارة مقبول���ة �لتي ح�س���لت على مو�فق���ة قدره���ا 80% فاأكرث 
من عدد �ملحكمني، كما قام �لباحث بح�س���اب �س���دق �لتجان�س �لد�خلي للمقيا�س 
م���ن خالل ح�س���اب معامل �رتباط )بري�س���ون( ب���ني درجة كل عبارة م���ن عبار�ته 
و�لدرج���ة �لكلي���ة ل���ه، وق���د تر�وح���ت معام���الت �رتب���اط عب���ار�ت �ملقيا����س ب���ني                            

)0.62، 0.71( وهي معامالت �رتباط مرتفعة ود�لة عند م�ستوى دللة 0،01
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1 قام �لباحث بح�س���اب معامل �لثبات ملقيا�س قلق �لختبار بطريقة �إعادة �لختبار 	
عل���ى عين���ة �لدر��س���ة �ل�س���تطالعية بف���ارق زمن���ى )15( يوًم���ا حي���ث بل���غ معامل 
�لثبات )0.84( وهو معامل ثبات مرتفع ود�ل عند م�س���توى م�ستوى دللة 0.01، 
كم���ا مت ح�س���اب ثب���ات �ملقيا����س بطريق���ة �لتجزئ���ة �لن�س���فية با�س���تخد�م معام���ل 
�س���بريمان بر�ون حيث بلغ معامل �لثبات )0.73( وهو معامل ثبات مرتفع ود�ل 

عند م�ستوى م�ستوى دللة 0.01

3- اختبار امل�سفوفات املتتابعة لرافن Raven للذكاء:
 �عتم���د �لباح���ث فى ه���ذ� �لبحث على �ختبار �مل�س���فوفات �ملتتابع���ة لر�فن من 

�أجل حتديد �مل�ستوى �لعقلي �لعام للتالميذ وذلك لتثبيت معامل ذكاء �لعينة.
 L. Penrose، وعامل �لور�ثة ب���رنوز Raven وق���د �أع���د ه���ذ� �لختبار ر�ف���ن
ويع���د ه���ذ� �لختب���ار من �لن���وع �لذي يطل���ق عليه �لختب���ار�ت غري �ملتحي���زة للثقافة
Culture-Fair Tests، وف���ى �لدر��س���ة �حلالية قام �لباحث بح�س���اب ثباته بطريقة 
�إعادة �لختبار على �لعينة �ل�ستطالعية من تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية بفارق زمنى 

15 يوًما، وقد كان معامل �لثبات م�ساوًيا 0.75وهى د�لة عند م�ستوى 0.01.

4- الربنام�ج التدريبي املقرتح القائم على التخيل املوجه لتنمية الكفاءة الذاتية 
الأكادميية ومعرفة اأثره على قلق الختبار لدى تالميذ ال�سف اخلام�س البتدائي ذوي 

�سعوبات التعلم )اإعداد الباحث(. 

- هدف الربنامج: 
 م���ن خ���الل �لإط���الع عل���ى بع����س �لدر��س���ات �ل�س���ابقة و�لبح���وث و�لرب�م���ج 
�لتدريبي���ة �لت���ي تناول���ت فى تنمية �لكف���اءة �لذ�تية �لأكادميي���ة و�لتخيل �ملوجه مثل 
در��س���ة هيدي (Heidi,1993) ماكلني(Mackiln,1997) ودر��س���ة �لديب وخليفة 
)2013( مت حتدي���د ه���دف �لربنام���ج �إىل ه���دف رئي����س ه���و تنمي���ة �لكف���اءة �لذ�تي���ة 
�لأكادميي���ة وتاأكي���د وع���ي �لتلمي���ذ بذ�ته وت�س���جيع �لتالمي���ذ على �لتاأم���ل باخلرب�ت 
�لتخيلي���ة �لت���ي مرت بهم و�إتاحة �لفر�س���ة للتع���اون و�لإخاء و�لتفاع���ل �لإيجابي فى 
�لأن�س���طة �لتعليمي���ة ومو�ق���ف �لتو��س���ل �لفع���ال للتالمي���ذ ذوى �س���عوبات �لتعل���م، 

ومعرفة �أثره على قلق �لختبار لدى �لتالميذ مو�سع �لدر��سة.
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-جوانب بناء الربنامج:
 يعتمد بناء �لربنامج على ثالثة جو�نب رئي�سة تتحدد فيما يلي:

اجلان�ب املع�ريف: يتمث���ل يف �ملعلوم���ات �ملقدم���ة للتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م عن 
طبيع���ة ومفه���وم �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية وم�س���ادرها وعن مفه���وم �لتخيل �ملوجه 
وفنياته و�أ�ساليبه و�لتي ت�سهم يف تنمية �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية، وتقدمي معلومات 
عن كيفية �إجناز �ملهمة من �س���اأنها �أن جتعل �لتالميذ قادرين على �ل�س���تجابة ب�س���كل 
�أف�س���ل، كما يت�س���من ه���ذ� �جلانب تقدمي �لتوجيه���ات و�لإر�س���ادر�ت �لالزمة لإجر�ء 

�لتدريب.

اجلان�ب املهاري: يت�س���من هذ� �جلان���ب �لتدريب عل���ى �ملثري�ت و�لأن�س���طة �لتخيلية 
و�ملهام و�ملهار�ت �لتي يجب �أن يتقنها �لتلميذ �لذي يعانى من �سعوبات �لتعلم لتنمية 
�لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية ومكوناتها ؛ لأن �ملعلومة وحدها ل تكفي لتعديل �ل�سلوك 
ب�س���فة عامة و�س���لوك ذوي �س���عوبات �لتعلم ب�س���فة خا�س���ة، بل ينبغي تقدمي �لنماذج 

�لتي يجب على �لتالميذ حماكاتها.

اجلانب الوجداين: ويق�س���د به توفري بيئة �آمنة نف�س���ًيا بالن�س���بة للتلميذ، بحيث ي�سعر 
فيه���ا بالإطمئنان و�مل�س���اندة وعدم �خلوف من �لنقد، و�ل�س���تماع �جليد ملا يبديه من 
�آر�ء، و�أخذ �أفكاره ماأخذ �جلد وت�سجيعه �لتخيل و طرح �لأ�سئلة �لتي جتول بخاطره، 

و�تاحة �لفر�س لطرح �لأ�سئلة و�لنقا�س.

- حمتوى الربنامج:
 قام �لباحث باإعد�د حمتوى �لربنامج �لتدريبي �ملقرتح يف �سوء �لتخيل �ملوجه 
وتعريفات �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية وخ�سائ�س �لتالميذ ذوى �سعوبات �لتعلم. ومت 
�ختي���ار حمتوى �لربنامج و�أ�س���اليبه وفنياته وطرق تقوميه بن���اء على �لأهد�ف �لتى 
مت حتديدها م�س���بًقا، ولقد ��س���تمل �لربنامج على جمموعة من �لتمارين و�لأن�سطة 
�لتخيلية ملو�قف متنوعة ل�س���تخد�مها بعد �لتهيئة و�لتعريف بن�س���اط �لتخيل وبيان 
�أهميته يف تنمية �لوعي بكفاءة �لذ�ت �لأكادميية، وتتمثل يف �س���ورة جل�س���ات تدريبية 
يك���ون كل منه���ا �إطار ملجموعة من �ملهار�ت �ملختلفة وتتمث���ل: يف مهارة �لثقة بالنف�س 
ومه���ارة �ملثاب���رة ومهارة حتمل �مل�س���وؤلية ومه���ارة �لفعالية �لجتماعي���ة ومن �ملهار�ت 
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���ا �لقدرة عل���ى مو�جهة �لزم���الء ومهارة �لتو��س���ل مع  �لت���ي مت �لتدري���ب عليه���ا �أي�سً
�لآخرين و�لتفاعل معهم و�لتحاور و�ملناق�س���ة مع �لآخرين وحل �مل�س���كالت و�أن�س���طة 
لغوي���ة تخيلية، و�س���ور تو�س���يحية، وتت�س���م ه���ذه �لأن�س���طة بالتفاعل فال يتم در��س���ة 
مه���ارة مبع���زل عن �ملهار�ت �لأخرى، كما �أن كل ن�س���اط يخ���دم �أكرث من هدف تعليمى 

بحيث ي�سمح للتلميذ بتح�سني م�ستوى �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية لديه. 

ول�ستقاق مادة الربنامج ومو�سوعاته مت العتماد على امل�سادر التالية: 
1 �لأدبيات و�لدر��س���ات و�لبحوث �ل�س���ابقة �لتى �أجريت يف جمال �لتخيل �ملوجه 	

و�لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية و�س���عوبات �لتعلم، وبناء �لرب�مج �لتدريبية �لتى 
�أجريت يف هذه �ملجالت.

1 �لكت���ب �ملتخ�س�س���ة يف �أ�س���لوب �لتخي���ل، وكذل���ك بع����س �ملج���الت و�لن�س���ر�ت 	
و�ل�سحف �ملدر�سية، وقد مت تقدمي حمتوى �لربنامج يف )16( جل�سة تدريبية 

مو�سحة باجلدول �لآتى: 
جدول )3(

 اجلل�سات التدريبية التى �سملها الربنامج
 رقم

�لأهد�ف��سم �جلل�سة�جلل�سة

 تعارف وتعريف�لأوىل
.بالربنامج

�لتجريبية �ملجموعة  تالميذ  على  �لتعرف   حماولة 
خطة و�سرح  �لربنامج  و�أهد�ف  �لعمل  طريقة   و�سرح 

تنفيذ �لربنامج
تو�سيح مفهوم �لتخيل �ملوجه وفنياته و�أ�ساليبهكيف تتخيل؟�لثانية

�لثالثة
 تعرف على كفاءتك
 �لذ�تية �لأكادميية
وكيفية حت�سينها

 تعريف �لتالميذ �ملفاهيم �ملختلفة للكفاءة �لذ�تية
�لأكادميية

 تعرف على م�ستوى ثقتك�لر�بعة
 بنف�سك �أثناء �لقر�ءة

 تدريب �لتالميذ على �لثقة بالنف�س �أثناء �أد�ء مهام
 �لقر�ءة

 تو�سيح �ملق�سود بتحمل �مل�سوؤلية و�لتدريب على حتمل �مل�سوؤلية��خلام�سة
�ملو�جهة و�لقيام باملهام �ملتنوعة بنجاح

 توظيف �لرثوة �للغوية�ل�ساد�سة
.�ملكت�سبة يف �لقر�ءة

 تدريب �لتالميذ على �لتوظيف �لأمثل للرثوة �للغوية
 مما ي�ساعدهم على حتقيق �لنمو �لنف�سي و�لجتماعي
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 رقم
�لأهد�ف��سم �جلل�سة�جلل�سة

طرق �ل�ستذكار �لفعالة�ل�سابعة
 تو�سيح �ملق�سود بطرق �ل�ستذكار �لفعالة و�لتي ت�سهم

 بقدر كبري يف حت�سني م�ستوى �لتح�سيل �لدر��سي
وتدريب �لتالميذ عليها

 �لتعرف على تدعيم �ملثابرة لدى �لتالميذ وتدريبهمكيف تثابر؟�لثامنة
عليها

 �لتفاعل و�حلو�ر مع�لتا�سعة
تدريب �لتالميذ على �لتفاعل و�حلو�ر مع �لآخرين�لآخرين

 تقدمي �مل�ساعدة�لعا�سرة
 لالآخرين

 تو�سيح مفهوم م�ساعدة �لآخرين و�أهميته وحث
�لتالميذ �كت�ساب هذ� �ملفهوم

 �حلادية
ع�سرة

 كيف تو�جه �مل�سكالت
�أثناء �لقر�ءة ؟

 تو�سيح �ملق�سود بحل �مل�سكلة و�ملهار�ت �مل�ستخدمة يف
حل �مل�سكالت �أثناء �لقر�ءة ب�سورة جيدة

 �لثانية
 �لتعرف على حاجات و�أمنيات �لتالميذ �لتي يرغبونما �أمنياتك ؟ع�سر

يف حتقيقها وتقدمي �لدعم و�مل�ساندة لهم
 �لثالثة
 تدريب �لتالميذ على �نتاج �سورعقلية تخيلية لأحالم�لأحالمع�سر

 �ليقظة
 �لر�بعة

 تو�سيح للتالميذ �أهمية حا�سة �لب�سر و�حلفاظ عليهانعمة �لإب�سارع�سر

 �خلام�سة
 م�ساعدة �لتالميذ على �تخاذ �لقر�ر و�لتدريب عليه�تخاذ �لقر�رع�سر

 �ل�ساد�سة
 قام �لباحث ب�سكر �لتالميذ على ح�سن تعاونهم�خلتاميةع�سر

وجتاوبهم معه �أثناء تطبيق �لربنامج

كفاءة الربنامج:
 وللتاأك���د م���ن كف���اءة �لربنام���ج ق���ام �لباح���ث �حل���ايل بعر����س �لربنام���ج على 
جمموع���ة م���ن �ملحكم���ني فى جم���ال علم �لنف����س و�لرتبي���ة �خلا�س���ة و�ملناهج وطرق 
تدري����س �للغ���ة �لعربي���ة بكليات �لرتبي���ة، وذلك للتاأك���د من مدى مالئم���ة �لربنامج 
وحمتو�ه للتطبيق على عينة �لدر��سة، وهل يحقق هذ� �ملحتوى �لهدف �ملو�سوع من 
�أجله �أم ل ؟ وقد مت تعديل �لربنامج فى �سوء �آر�ءهم ومقرتحاتهم، كما قام �لباحث 
بتطبي���ق �لربنام���ج �لتدريب���ى على بع�س �أفر�د عينة �لدر��س���ة �ل�س���تطالعية ب�س���كل 

جتريبى، وذلك بهدف:
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1 �لتاأك���د م���ن و�س���وح �جلمل و�لتدريبات و�لأن�س���طة �مل�س���تخدمة ف���ى �لربنامج 	
لعينة �لدر��سة. 

1 �لوق���وف عل���ى �أن�س���ب �لطرق و�لو�س���ائل �لتي ت���الءم �لتالميذ ذوي �س���عوبات 	
�لتعلم - �لوقوف على �ل�سعوبات �لتي قد تعرت�س تنفيذ �لربنامج.

1 حتديد �لفرتة �لزمنية �لالزمة لمتام �لقيا�سات ولتنفيذ �لربنامج.	

وقد روعي عند تطبيق الربنامج ما يلي:
1 مر�ع���اة �حلال���ة �لنف�س���ية للتلميذ �أثناء تنفيذ �لربنام���ج ومالحظة �أي تغيري 	

يف تعبري�ته وحماولة فهم �حتياجاته ورغباته نظًر� ل�سرعة �سعوره بامللل.
1 لي�س من �ل�سروري �أن يتقن �لتلميذ �لأد�ء ؛ بل يوؤدي وفًقا لقدر�ته و�إمكاناته. 	
1 �أن تك���ون هن���اك �إيجابي���ة للتالميذ بحيث ي�س���ارك �ل���كل بفعالي���ة يف �إجر�ء�ت 	

�لربنامج �لتدريبي لتنمية �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية.
1 �أن تق���دم مث���ري�ت و�أن�س���طة ومه���ام متع���ددة ت�س���في عل���ى �لتالمي���ذ ج���ًو� من 	

�حلما�س و�لن�س���اط وعدم �مللل مثل: �س���ياغة حمتوى �جلل�س���ة وعر�س���ها من 
مقاطع من �سا�سات �لعر�س با�ستخد�م �حلا�سب �لآيل.

1 �س���رورة �أن تت�س���م بيئات �لتالميذ بالثقة بالنف�س و�لبتعاد عن �لقلق و�لتوتر 	
حي���ث �إن �مل�س���تويات �ملرتفع���ة م���ن �لقل���ق و�لتوتر ترتب���ط بانخفا����س �لكفاءة 

�لذ�تية �لأكادميية.
1 �أن تتع���دد مو�ق���ف �لتدريب على �ملهارة �لو�حدة مبا ي�س���من تثبيتها و�س���قلها 	

كالتدريب على �لتحدث بثقة �أمام �لزمالء عند �لقيام ب�سرح حمتوى �جلل�سة، 
و�إب���د�ء �ل���ر�أي يف بع����س �مل�س���ائل �ملتعلق���ة به���ذ� �ملحت���وى و�حل���و�ر و�ملناق�س���ة، 

و�قرت�ح �حللول للم�سكالت �لتي تعر�س �أمامه.
1 �أن تتن���وع �لفني���ات �مل�س���تخدمة يف �جلل�س���ات مث���ل �لتعزي���ز �لف���وري و�لتغذية 	

�لر�جعة و�لنمذجة مما ي�س���جع �لطالب على �مل�س���اركة �لفعالة، ويدفع عنهم 
�مللل ويحقق �أهد�ف كل جل�سة، ومن ثم �أهد�ف �لربنامج باأكمله.

1 ��س���تخد�م �لتق���ومي �لبنائ���ي خ���الل �جلل�س���ة �لتدريبي���ة للتاأك���د م���ن �تق���ان 	
�لتالمي���ذ لأن�س���طة �لربنام���ج �لتدريب���ي لتنمية �لكف���اءة �لذ�تي���ة �لأكادميية 
و��س���تخد�م �لتق���ومي �لنهائ���ي، و��س���تمارة تق���ومي �أه���د�ف �جلل�س���ات يف نهاي���ة 

�لربنامج �لتدريبي.
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1 ���ا باملعرف���ة وبالتدري���ب وباملمار�س���ة �لفعلية 	 �أن يت�س���من �لربنام���ج ج���زًء خا�سً
وذل���ك م���ن خالل تقدمي معلومات عن �مله���ار�ت �لالزمة للتدريب، ثم تدريب 
�لتالميذ على هذه �ملهار�ت يف �أثناء �جلل�س���ات، ثم �ملمار�س���ة �لفعلية للتالميذ 

لهذه �ملهار�ت. 

- زمن تطبيق الربنامج:
 بع���د �لتاأكد من �س���الحية �لربنامج مت تنفيذه و�مت���د لفرتة زمنية مقد�رها 
6 �أ�س���ابيع بد�ي���ة م���ن يوم �لأحد �ملو�ف���ق 21 /12 /1436ه� و��س���تمر �لتطبيق حتى يوم 
�خلمي�س �ملو�فق30 /1 / 1437ه� حيث ��ستمل �لربنامج على )16( جل�سة بو�قع ثالث 
جل�س���ات تدريبية، و��س���تغرقت �جلل�سة مدة زمنية تر�وحت ما بني )40 – 60( دقيقة، 
وكل جل�س���ة خم�س�س���ة لتحقيق هدف من �لأهد�ف �لفرعية للربنامج و�لتى بدورها 
حتقق �لأهد�ف �لعامة للربنامج و�لتي تتمثل يف حت�س���ني �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية 

مو�سع �لدر��سة.

- خطوات ال�سري يف البحث: 
�سار �لبحث �حلايل يف �خلطو�ت �لتالية:

(11 مت �إج���ر�ء در��س���ة ��س���تطالعية عل���ى جمموع���ة م���ن تالميذ �ل�س���ف �خلام�س 1
مبجم���ع �مللك �س���عود �لتعليمي باملرحلة �لبتد�ئية ومدر�س���ة عرقة �لبتد�ئية 
ومدر�سة حي �ل�سفار�ت �لبتد�ئية مبدينة �لريا�س، وذلك للتحقق من كفاءة 
كل من مقيا�س �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية و�ختبار �مل�سفوفات �ملتتابعة لر�فن 
لل���ذكاء و مقيا�س قلق �لختبار و�لربنامج �لتدريبى �ملقرتح، ومن خالل هذه 
�خلط���وة مت �لتاأكد من �س���دق وثب���ات �ملقايي�س و�لختبار�ت �مل�س���تخدمة ومن 

مدى مالئمة �لربنامج �لتدريبى.
(21 �لتجريبي���ة 1 �ملجموعت���ني  ب���ني  و�ل���ذكاء  �لزمن���ي  �لعم���ر  تكاف���وؤ  م���ن  �لتاأك���د 

و�ل�س���ابطة وذلك با�ستخد�م �ختبار مان – ويتني Mann-Whitneyملعرفة 
�لفروق بني �ملجموعتني يف �لعمر �لزمني و�لذكاء.

(31 مت تطبي���ق �لقيا�س �لقبلي لأفر�د �ملجموعتني: �لتجريبية و�ل�س���ابطة وذلك 1
بتطبي���ق مقيا����س �لكف���اءة �لذ�تي���ة �لأكادميي���ة ومقيا�س قلق �لختب���ار، وذلك 
بهدف �لو�سول �إىل ت�سور لنقطة �لبد�ية عند تالميذ �ملجموعتني �لتجريبية 

و�ل�سابطة.
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(41 مت تطبي���ق �لربنام���ج �لتدريب���ى �لعالج���ى �ملق���رتح لتنمي���ة �لكف���اءة �لذ�تي���ة 1
�لأكادميية على تالميذ �ملجموعة �لتجريبية دون �ل�سابطة.

((1 مت تطبي���ق �لقيا����س �لبعدي لأفر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة وذلك 1
بتطبي���ق مقيا����س �لكف���اءة �لذ�تي���ة �لأكادميي���ة ومقيا�س قلق �لختب���ار عليهم 

وذلك بعد تطبيق �لربنامج �لتدريبى على تالميذ �ملجموعة �لتجريبية. 
((1 مت عمل �ملقارنة بني �أد�ء �ملجموعة �لتجريبية و�أد�ء �ملجموعة �ل�س���ابطة على 1

�لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية وقلق �لختبار بعد تطبيق �لربنامج للوقوف على 
مدى فعالية �لربنامج �لتدريبى �لعالجى �ملقرتح.

(71 مت �إجر�ء قيا�س تتبعي لأفر�د �ملجموعة �لتجريبية بعد �نق�س���اء �س���تة �أ�س���ابيع 1
م���ن تاري���خ تطبي���ق �لقيا����س �لبع���دى، وذل���ك للتاأكد م���ن مدى �حلف���اظ على 
��س���تخد�م �ل�سرت�تيجيات و�لأن�س���طة وتعميمها لأفر�د �ملجموعة �لتجريبية، 
و�لتعرف على مدى ��ستمر�رية �لربنامج يف حت�سني �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية 

وخف�س م�ستوى قلق �لختبار لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.
(81 �لتو�سل للنتائج ومعاجلتها �إح�سائًيا ومناق�ستها وتف�سريها.1
(91 �لتقدم بالتو�سيات و�ملقرتحات.1

- االأ�ساليب االإح�سائية:
 لالإجاب���ة ع���ن ت�س���اوؤلت �لبح���ث و�لتحق���ق من فرو�س���ه وملعاجل���ة �لنتائج مت 

��ستخد�م �لأ�ساليب �لإح�سائية �لتالية:
(11  �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية.1
(21 معامالت �لرتباط.1
(31 ودللته���ا 1 �ملتو�س���طات  ف���روق  ويلكوك�س���ون Wilcoxon حل�س���اب  �ختب���ار 

�لإح�سائية.
(41 �ختبار مان – ويتني Mann-Whitneyحل�س���اب فروق �ملتو�س���طات ودللتها 1

�لإح�سائية.
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نتائج البحث ومناق�ستها:
نتائج الفر�س الأول:

 و�لذي ين�س على �أنه » توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات رتب درجات 
�أف���ر�د �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبعدي على مقيا����س �لكفاءة 

�لذ�تية �لأكادميية ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية ».

وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر����س مت ��س���تخد�م �ختب���ار م���ان – ويتن���ي 
Mann-Whitney للوق���وف عل���ى دلل���ة �لف���روق بني متو�س���طات رت���ب درجات 

�أفر�د �ملجموعتني يف �لقيا�س �لبعدي كما هو مبني بجدول )4( 

جدول )4(
قيمة الن�سبة احلرجة)Z( لدللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات اأفراد املجموعتني 

التجريبية وال�سابطة يف القيا�س البعدي ملقيا�س الكفاءة الذاتية.
 نوع

�ملجموعة
متو�سط�لعدد

�لرتب
 جمموع
�لرتب

معامل
Uwقيمة

Z
 م�ستوى
�لدللة

2030.50610.00�لتجريبية
0.000210.005.429 -0.000

2010.50210.00�ل�سابطة

 يت�سح من �جلدول �ل�سابق وجود فروق د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى 0،01 بني 
متو�س���طات رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية ومتو�س���طات رتب �ملجموعة �ل�س���ابطة 
عل���ى مقيا����س �لكف���اءة �لذ�تي���ة �لأكادميي���ة يف �لقيا����س �لبع���دي ل�س���الح �ملجموع���ة 
�لتجريبي���ة، مما يو�س���ح مدى تاأثري �لربنامج �مل�س���تخدم يف �لبح���ث يف تنمية �لكفاءة 

�لذ�تية �لأكادميية لدى �لتالميذ، وهذ� يثبت �سحة �لفر�س �لأول.

نتائج الفر�س الثاين:
و�لذي ين�س على �أنه » توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات رتب درجات 
�أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة ف���ى �لقيا�س���ني �لقبل���ى و�لبع���دي عل���ى مقيا����س �لكفاءة 

�لذ�تية �لأكادميية ل�سالح �لقيا�س �لبعدي ».
 Wilcoxonوللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار ويلكوك�سون

لدللة �لفروق بني �ملتو�سطات كما هو مبني بجدول )5( 
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جدول )5(
قيم���ة �لن�س���بة �حلرج���ة )Z( لدلل���ة �لف���روق ب���ني متو�س���طات رت���ب درج���ات �أف���ر�د 
�ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي ملقيا�س �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية

ن
جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب

 م�ستوىZ قيمة
�لدللة �ملوجبة�ل�سالبة�ملوجبة�ل�سالبة

200.0010.500.00210.00- 3.9250.000

 يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق وجود ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0،01 
بني متو�س���طات رتب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س �لكفاءة �لذ�تية 
�لأكادميي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي ل�س���الح �لقيا����س �لبعدي.... وه���ذ� يثبت 

�سحة �لفر�س �لثاين. 

 يت�س���ح م���ن نتيجة هذ� �لفر�س حت�س���ن م�س���توى �لكفاءة �لذ�تي���ة �لأكادميية 
ل���دى �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة بعد تطبي���ق �لربنامج �ملق���رتح مما يوؤك���د فعالية 
��س���رت�تيجية �لتخي���ل �ملوج���ه و�ل���ذي نتج عن���ه �كت�س���اب �لتالميذ مهار�ت �س���اعدتهم 
على حت�س���ني م�س���توى �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية ووعيهم بقدر�تهم �ملعرفية و�سبط 

ذو�تهم و�لتفكري ب�سكل �إبد�عي يف �ملهام �ملكلفني بها.

وللتاأك���د م���ن ��س���تمر�ر �أث���ر �لربنام���ج ف���ى حت�س���ني م�س���توى �لكف���اءة �لذ�تية 
�لأكادميية لدى تالميذ �ملجموعة �لتجريبية بعد �لنتهاء من تطبيقه بحو�ىل �ستة 
�أ�سابيع، قام �لباحث باإجر�ء قيا�س تتبعي للكفاءة �لذ�تية �لأكادميية بعد هذه �لفرتة 
للتاأكد من ��س���تمر�ر �أثر �لربنامج بعد �لنتهاء من تقدمي جل�س���اته و�أن�س���طته بفرتة 

كافية، و�أن �أثره مل يكن فقط �أثًر� وقتًيا، وقد �فرت�س �لباحث �لفر�س �لتاىل:

نتائج الفر�س الثالث:
 و�ل���ذي ين����س عل���ى �أنه » ل توج���د فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات رتب 
درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة ف���ى �لقيا�س���ني �لبع���دى و�لتتبعي عل���ى مقيا�س 

�لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية ».
ويلكوك�س���ون         �ختب���ار  ��س���تخد�م  مت  �لفر����س  ه���ذ�  �س���حة  م���ن  وللتحق���ق 

Wilcoxon لدللة �لفروق بني �ملتو�سطات كما هو مبني بجدول )6(
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جدول )6(
قيمة الن�سبة احلرجة)Z( لدللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات اأفراد املجموعة التجريبية 

يف القيا�سني البعدي والتتبعي ملقيا�س الكفاءة الذاتية الأكادميية

ن
جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب

 م�ستوىZ قيمة
�لدللة �ملوجبة�ل�سالبة�ملوجبة�ل�سالبة

204.506.7531.5013.501.155 -0.248

 ويو�س���ح �جلدول )6( نتائج هذ� �لفر�س ومنه يت�س���ح عدم وجود فروق د�لة 
�إح�سائًيا بني متو�سطات رتب �لدرجات �لتي ح�سل عليها �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية 
يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي على مقيا�س �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية، مما يدل على 
��س���تمر�ر فعالي���ة �لربنامج �لتدريبي �ملقرتح يف حت�س���ني �لكف���اءة �لذ�تية �لأكادميية 
ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م ويف حت�س���ني قدرته���م على �لوع���ي مبهار�تهم 

�ملعرفية و�لإدر�كية و �لتفكري �جلاد و�لفعال، وهذ� يثبت �سحة �لفر�س �لثالث.

نتائج الفر�س الرابع:
 و�ل���ذي ين����س عل���ى �أن���ه: » توج���د فروق د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات رتب 
درجات �أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي على مقيا�س قلق 

�لختبار ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية ».
– ويتن���ي             م���ان  �ختب���ار  ��س���تخد�م  �لفر����س مت  ه���ذ�  �س���حة  م���ن  وللتحق���ق 
Mann-Whitney للوق���وف عل���ى دللة �لفروق بني متو�س���طات رت���ب درجات �أفر�د 

�ملجموعتني يف �لقيا�س �لبعدي كما هو مبني بجدول )7( 
جدول )7(

قيمة الن�سبة احلرجة)Z( لدللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات اأفراد املجموعتني 
التجريبية و ال�سابطة يف القيا�س البعدي ملقيا�س قلق الختبار

 نوع
�ملجموعة

متو�سط�لعدد
�لرتب

 جمموع
�لرتب

معامل
Uwقيمة

Z
 م�ستوى
�لدللة

2010.50210.00�لتجريبية
0.000210.0005.501 -0.000

2030.50610.50�ل�سابطة
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 ويو�س���ح �جل���دول �ل�س���ابق نتائ���ج ه���ذ� �لفر����س، ومن���ه يت�س���ح وج���ود ف���روق 
د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0،01 بني متو�س���طات رتب درج���ات �ملجموعة �لتجريبية 
ومتو�س���طات رتب �ملجموعة �ل�س���ابطة على مقيا�س قلق �لختبار �مل�س���تخدم ل�س���الح 
�ملجموعة �لتجريبية، مما يو�سح مدى تاأثري �لربنامج �مل�ستخدم يف �لبحث يف خف�س 

م�ستوى قلق �لختبار لدى �لتالميذ، وهذ� يثبت �سحة �لفر�س �لر�بع. 

نتائج الفر�س اخلام�س:
 و�لذي ين�س على �أنه » توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات رتب درجات 
�أفر�د �ملجموعة �لتجريبية فى �لقيا�س���ني �لقبلى و�لبعدي على مقيا�س قلق �لختبار 

ل�سالح �لقيا�س �لبعدي ».

ويلكوك�س���ون         �ختب���ار  ��س���تخد�م  مت  �لفر����س  ه���ذ�  �س���حة  م���ن  وللتحق���ق 
Wilcoxon لدللة �لفروق بني �ملتو�سطات كما هو مبني بجدول )8( 

جدول )8(
قيمة الن�سبة احلرجة )Z( لدللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات اأفراد املجموعة التجريبية 

يف القيا�سني القبلي والبعدي ملقيا�س قلق الختبار

ن
جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب

 م�ستوىZ قيمة
�لدللة �ملوجبة�ل�سالبة�ملوجبة�ل�سالبة

2010.500.000210.000.0003.931 -0.000

 يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق وجود ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0،01 
ب���ني متو�س���طات رتب درج���ات �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية على مقيا����س قلق �لختبار 
يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي ل�س���الح �لقيا����س �لبعدي وه���ذ� يثبت �س���حة �لفر�س 

�خلام�س. 

 يت�س���ح م���ن نتيج���ة ه���ذ� �لفر����س �نخفا����س حدة قل���ق �لختب���ار ل���دى �أفر�د 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة بع���د تطبيق �لربنامج �ملق���رتح مما يوؤكد فعالية ��س���رت�تيجية 
�لتخي���ل �ملوج���ه و�ل���ذي نت���ج عنه �كت�س���اب �لتالميذ مه���ار�ت �إيجابية �س���اعدتهم على 
تقدي���ر �ملو�ق���ف �لختباري���ة عل���ى كونه���ا مو�ق���ف طبيعي���ة وغ���ري مقلق���ة وحت�س���ني 

تقديرهم �ملعريف مل�ستوى مهار�تهم وكفاءتهم �لتح�سيلية و�لأكادميية.
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وللتاأك���د م���ن ��س���تمر�ر �أث���ر �لربنام���ج ف���ى خف����س ح���دة قل���ق �لختب���ار لدى 
تالمي���ذ �ملجموع���ة �لتجريبي���ة بع���د �لنته���اء م���ن تطبيقه بحو�ىل �س���تة �أ�س���ابيع قام 
�لباحث باإجر�ء قيا�س تتبعي لقلق �لختبار بعد هذه �لفرتة للتاأكد من ��س���تمر�ر �أثر 
�لربنامج بعد �لنتهاء من تقدمي جل�س���اته و�أن�س���طته بفرتة كافية، و�أن �أثره مل يكن 

فقط �أثًر� وقتًيا، وقد �فرت�س �لباحث �لفر�س �لتاىل:

نتائج الفر�س ال�ساد�س:
و�ل���ذي ين����س عل���ى �أن���ه » ل توجد ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات رتب 
درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية فى �لقيا�س���ني �لبعدى و �لتتبعي على مقيا�س قلق 

�لختبار ».

ويلكوك�س���ون         �ختب���ار  ��س���تخد�م  مت  �لفر����س  ه���ذ�  �س���حة  م���ن  وللتحق���ق 
Wilcoxon لدللة �لفروق بني �ملتو�سطات كما هو مبني بجدول )9(

جدول )9(
قيمة الن�سبة احلرجة)Z( لدللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات اأفراد املجموعة التجريبية 

يف القيا�سني البعدي والتتبعي ملقيا�س قلق الختبار

ن
جمموع �لرتبمتو�سط �لرتب

 م�ستوىZ قيمة
�لدللة �ملوجبة�ل�سالبة�ملوجبة�ل�سالبة

207.907.2839.5065.000.881 -0.378

 ويو�س���ح �جلدول )9( نتائج هذ� �لفر�س ومنه يت�س���ح عدم وجود فروق د�لة 
�إح�سائًيا بني متو�سطات رتب �لدرجات �لتي ح�سل عليها �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية 
يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و �لتتبع���ي عل���ى مقيا�س قل���ق �لختبار، مما يدل على ��س���تمر�ر 
فعالي���ة �لربنامج �لتدريبي �ملق���رتح يف خف�س حدة قلق �لختبار لدى �لتالميذ ذوي 
�س���عوبات �لتعل���م ويف حت�س���ني ثقته���م باأنف�س���هم ود�فعيتهم نح���و �لتعلم، وه���ذ� يثبت 

�سحة �لفر�س �ل�ساد�س. 
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مناق�سة النتائج وتف�سريها:
يتبني لنا من خالل �لنتائج �ملو�س���حة يف �جلدو�ل )4،5،6( �خلا�س���ة بالفر�س 
�لأول و�لث���اين و�لثال���ث �أن �لتالمي���ذ يف �ملجموع���ة �لتجريبي���ة �لذي���ن مت تدريبه���م 
عل���ى �لتخي���ل �ملوج���ه ق���د �أظه���رو� تفوًقا عل���ى �أد�ء �لتالمي���ذ يف �ملجموعة �ل�س���ابطة 
ف���ى �لقيا�س �لبع���دى ملقيا�س �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية، كم���ا دلت �لنتائج على تفوق 
�أد�ء �ملجموع���ة �لتجريبي���ة بعد تطبي���ق �لربنامج �لتدريي على �أد�ئه���م قبل تدريبهم 
مم���ا يوؤك���د فعالية �لربنامج �لتدريب���ى �ملقرتح �لقائم على �لتخي���ل �ملوجه فى تنمية 
���ا �أنه ل توجد فروق د�لة يف �أد�ء  �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية، كما �أظهرت �لنتائج �أي�سً
�أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي ملقيا�س �لكف���اءة �لذ�تية 
�لأكادميية، مما يدل على ��س���تمر�ر �أثر �لربنامج بعد فرتة من �لنتهاء من جل�س���اته 
و��س���تمر تاأث���ريه ور�س���وخه يف �س���لوك �لتالمي���ذ، مما ي���دل عل���ى �أن �لربنامج �حلايل 
يعترب برنامج منا�س���ًبا لتح�س���ني م�س���توى �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية لدى �لتالميذ 

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

ورمب���ا تع���ود �أ�س���باب ه���ذه �لنتائ���ج �لإيجابية �إىل طبيع���ة �لربنام���ج �لتدريبي 
�ملبن���ي عل���ى �لتخي���ل �ملوجه وم���دى �رتباط �أن�س���طة �لتخي���ل بالعملي���ات �لعقلية ذ�ت 
�لعالق���ة بالعدي���د من �لأن�س���طة �لعقلية مثل: �لتفكري و�لتذك���ر وفهم �للغة وتكوين 
وزي���ادة  �لق���ر�ر�ت  و�تخ���اذ  للم�س���كالت  �حلل���ول  وتخي���ل  �ملو�ق���ف  و�إدر�ك  �ملفاهي���م 
�لق���درة عل���ى �لرتكي���ز، و�لت���ي يرك���ز مقيا����س �لكف���اءة �لذ�تي���ة �ملدرك���ة على قيا�س���ها                         

)�خلطيب، 2002(.

 كما ميكن عزو �لتح�سن يف �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية �إىل طبيعة �ملو�سوعات 
�لتي تناولها �لربنامج �لتدريبي �ملبني على �لتخيل �ملوجه، و�لذي ي�ساهم يف تخيل ما 
�سيكون عليه �مل�ستقبل، و�لتاأمل يف هذه �لأخيلة، بالإ�سافة �إىل �لقدرة على �لتعامل مع 
�لأ�س���ياء غري �ملوجودة �س���من حو��سهم. ومناق�سة �لتالميذ بهذه �لتخيالت �لو�قعية 
منه���ا و�ملبتك���رة، ومن حت�س���ني قدر�تهم على تخي���ل مو�قف عدي���دة وتنظيم �أفكارهم 
وزيادة حب �ل�س���تطالع لديهم و�لتو��س���ل مع �لعامل �خلارجي من حولهم،حيث يعد 
�لتخي���ل عن�س���ًر� مهًم���ا يف �لتفكري يف حل م���ا يو�جه �لفرد من م�س���كالت، مماز�د من 

قدرتهم على �إدر�ك �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية لديهم.
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 وهذ� ما �أ�سار �إليه (Flwing&Weallem2004) باأن �لتخيل له دور و��سح 
يف �لتفكري وتكوين �ملعنى يف مو�قف حل �مل�س���كالت و�ل�ستق�ساء و�لبحث و�لتجريب، 
كم���ا �أن �لتخي���ل يزود �لعقل باأ�س���ياء ليفكر بها، بينما �ملع���ارف و�ملفاهيم تزوده باأدو�ت 
لو�س���ف ن���و�جت ذل���ك �لتخي���ل ومنذجته���ا وحتويله���ا وفح�س���ها وتقوميه���ا وفهمه���ا 

و��ستخد�مها )�لأمني و�ملوىل،2011، 114(. 

وتتفق نتائج �لبحث �حلايل مع بع�س نتائج بع�س �لدر��س���ات �لتي ��ستخدمت 
�لتخيل �ملوجه كمدخل عالجي و��سرت�تيجية لتح�سني �لكفاءة �لذ�تية،ويت�سح ذلك 
من در��س���ة كل من Heidi,1993، ودر��س���ة Mackiln,1997 حيث تو�سلت �لنتائج 
�إىل وج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبي���ة �لتي طبق عليها 
�لربنامج �لتدريبي �لقائم على �لتخيل �ملوجه. حيث حت�سنت �لكفاءة �لذ�تية �ملدركة 

لديهم مقارنة مع �ملجموعة �ل�سابطة و�لتي مل يطبق عليها �لربنامج.

ا �إىل �لتدريب �جليد يف جل�سات   ورمبا تعود �أ�سباب هذه �لنتائج �لإيجابية �أي�سً
�لربنامج على فعالية �لذ�ت و�لتي تعني �ملناق�س���ة و�حلو�ر �جلماعي �ملفتوح و�لتعاون 
بني �لتالميذ للتعرف على �آر�ئهم، كما مت �لرتكيز بكفاءة على توقعات �لكفاءة �لذ�تية 
�لأكادميية و�لتي تعني معتقد�ت �لتلميذ عن قدر�ته على �جناز �ملهمة بكفاءة عالية، 
وتوقع���ات �لنتائ���ج و�لت���ي تعني تقدير�ت خا�س���ة يعطيها �لتلميذ لنف�س���ه عن �لنو�جت 
�لتي ي�سعى لتحقيقها، كما مت �لتدريب على م�ستويات �لثقة بالنف�س و�لتي تتنوع من 
حيث كونها �سمة وجد�نية، �أو �نفعالية، �أو معرفية، �أو ماور�ء معرفية وترتبط بالثقة 

بالنف�س �إما بذ�تية وكيان �ملتعلم، �أو ترتبط باملوقف �لتعليمي وظروفه.

���ا ف���ى تنمية �لكف���اءة �لذ�تية �لأكادميية وحت�س���ني �لربنامج  ومما �س���اعد �أي�سً
و��س���تمر�ر �أث���ره ل���دى �لتالمي���ذ قي���ام �لباحث بتق���دمي �لتعزي���ز �لفورى له���م �ملادي 
و�ملعن���وي بع���د كل جن���اح يحرزون���ه م���ع �لعم���ل عل���ى زي���ادة ثق���ة �لتالمي���ذ باأنف�س���هم 
و�لتخفي���ف من ح���ده �لتوتر و�لنفع���الت �لتى يعانون منها، كم���ا مت معاجلة �أخطاء 
�لتالمي���ذ با�س���تخد�م �لتغذية�لر�جع���ة و�لتدعيم �لإيجابى على �أل يرتك �أية جل�س���ة 
من جل�سات �لربنامج �لتدريبية و�لتي حتقق �أهد�فه �خلا�سة حتى يتم �لتاأكد من �أن 

كل تلميذ فهم �جلل�سة وحتقق �لهدف من ور�ء �جلل�سة �لتدريبية.
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كم���ا �أن تعليم���ات تطبي���ق �لربنام���ج �لتدريب���ي �ملق���رتح �لقائ���م عل���ى �لتخي���ل 
�ملوجه، �ساهمت �إىل حد كبري يف توفري �أجو�ء �إيجابية ومريحة من �لناحية �لنف�سية 
للتالميذ �أثناء تنفيذ �لربنامج �لتدريبي مما �أدى �إىل توفري حرية �لتفكري و�لتعبري 
عن �أفكارهم وتخيالتهم مهما كانت غريبة، مع �سرورة �حرت�م �لفروق و�لختالفات 
���ا،  ب���ني �لتالمي���ذ يف ه���ذه �لتخيالت، و�س���رورة �لنفت���اح على �خلرب�ت �جلديدة �أي�سً

�لتي �ساهمت يف تطوير �لثقة بالنف�س و�إدر�ك �لكفاءة �لذ�تية لديهم بنجاح.

���ا من خالل �لنتائج �ملو�سحة يف �جلدو�ل )7،8،9( �خلا�سة  كما يتبني لنا �أي�سً
بالفر����س �ل�س���ابع و�لثامن و�لتا�س���ع �أن �لتالمي���ذ يف �ملجموع���ة �لتجريبية �لذين مت 
���ا و��س���ًحا عل���ى �أد�ء �لتالميذ يف  تدريبه���م عل���ى �لتخي���ل �ملوجه ق���د �أظهرو� �نخفا�سً
�ملجموعة �ل�س���ابطة فى �لقيا�س �لبعدى ملقيا�س قلق �لختبار، كما دلت �لنتائج على 
�نخفا����س �أد�ء �ملجموع���ة �لتجريبي���ة بعد تطبيق �لربنامج �لتدري���ي على �أد�ئهم قبل 
تدريبهم مما يوؤكد فعالية �لربنامج �لتدريبى �ملقرتح �لقائم على �لتخيل �ملوجه فى 
���ا �أن���ه ل توجد فروق د�لة يف  خف����س م�س���توى قل���ق �لختبار، كما �أظهرت �لنتائج �أي�سً
�أد�ء �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي ملقيا�س قلق �لختبار، 
مما يدل على ��ستمر�ر �أثر �لربنامج �لتدريبي بعد �نتهاء �لتجربة، و�لذي �ساعد على 
�مت���الك مهار�ت �لكفاءة �لذ�تي���ة �لأكادميية لأفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية من خالل 
�لفني���ات �ملختلف���ة �لت���ي �عتمد عليه���ا �لربنامج، و�إجن���از �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية 
للو�جبات �ملنزلية و�لتي متثلت �لأن�سطة �لقر�ئية و�لكتابية وبع�س �ملهمات �لريا�سية 
�لتي ت�س���تمل على �أن�س���طة �لتفكري و�لتخيل �لتي تنا�س���ب م�ستو�هم �لأكادميي و�لتي 
بدوره���ا �س���اهمت يف خف����س م�س���توى قلق �لختب���ار لديهم... ه���ذ� بالإ�س���افة �إىل �أن 
�لباحث حر�س على �إك�ساب �أفر�د �ملجموعة �ملهار�ت �ل�سلوكية �ليجابية وحثهم على 
تكر�رها �أكرثمن مرة وعلى فرت�ت زمنية متقاربة حتى يتعودو� عليها وتكون �أ�سا�ًس���ا 

يف �سلوكياتهم �لتي يريدون �أن يكت�سبوها ويعمموها يف مو�قف حياتهم �ملختلفة.

 ويف�س���ر �لباحث هذه �لنتائج بطبيعة �لربنامج �لتدريبي �ملقرتح �لقائم على 
�لتخي���ل �ملوج���ه �ل���ذي تعر�س ل���ه �أفرد �ملجموع���ة �لتجريبي���ة ومل يتعر�س ل���ه �أفر�د 
�ملجموع���ة �ل�س���ابطة، ولعل جن���اح �لربنامج يرجع لبنائه على جمموعة من �لأ�س����س 
�لعلمية �لتي مت من خاللها مر�عاة �خل�س���ائ�س �لنف�س���ية و�لجتماعية و�لأكادميية 

للتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.
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وميك���ن �أن تع���زى ه���ذه �لنتائج �لإيجابي���ة �إىل م�س���اهمة �لربنام���ج �لتدريبي 
يف تنمي���ة فعالي���ة وم�س���اركة �لتالمي���ذ يف �لأن�س���طة �ملختلف���ة �لتي وفره���ا �لربنامج، 
ويف �لنقا�س���ات �لت���ي كان���ت ت���دور بع���د كل تدريب على �لتخي���ل �ملوجه و�لتي �س���اهمت 
ب�سكل كبري على رفع م�ستوى �لثقة بالنف�س و�لثبات �لنفعايل وخف�س م�ستوى قلق 
�لختب���ار ل���دى �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية، كم���ا �أن �لتدريب على مفهوم �ل�س���تذكار 
و�لعو�مل �ملرتبطة به ومر�جعة �ملعلومات �خلا�س���ة به و�ملرتبطة باملقرر�ت �لدر��سية 
وط���رق �ل�س���تذكار �لفعال���ة وقدرة �لتالميذ على ��س���رت�جعها عند �ل�س���رورة �س���اهم 
ب�س���كل مبا�س���ر يف خف�س ح���دة قلق �لختبار لديهم، وقد �أ�س���ار �لعدي���د من �لباحثني 
�إىل �أن طبيعة وخ�س���ائ�س ذوي �س���عوبات �لتعلم عادة ما ت�ساحبهم ظهور �لعديد من 
�مل�س���كالت �لنف�س���ية و�ل�سلوكية، ويذكر عبد�لقوي و�لأقرع )2014( يف هذ� �جلانب �إن 
�إدر�ك ذوي �س���عوبات �لتعل���م حلاجاته���م للمزيد من �لوقت و�جلهد يف فهم وتف�س���ري 
�ملطل���وب يف �لختب���ار�ت ويف �لتعب���ري م���ع وج���ود وق���ت حم���دد لالإجابة رمب���ا ينعك�س 
عل���ى زي���ادة �لتوتر و�لنفعال وتكر�ر هذه �خلرب�ت ي���وؤدي �إىل �لتقدير �ملرتفع ملو�قف 

�لختبار على �إنها مو�قف مقلقة.

ا فى خف�س حده قلق �لختبار وحت�سني �لربنامج و��ستمر�ر   ومما �ساعد �أي�سً
�أث���ره ل���دى عينة �لبح���ث �لتجريبية ��س���تخد�م �لباحث لفني���ة �لت�س���جيع �أثناء تنفيذ 
جل�س���ات �لربنامج، حيث كان �لباحث يقوم بت�س���جيع �لتالميذ با�س���تمر�ر على �إيجاد 
حل���ول مل�س���كالتهم �لتي تت�س���بب يف �زعاجهم وقلقه���م �أثناء �ملو�ق���ف �لختبارية،وكان 
يحثه���م عل���ى ب���ذل �ملزي���د م���ن �جله���د لتحقي���ق �ملزي���د م���ن �لتق���دم د�خ���ل �جلل�س���ات 
�لتدريبية،ومينحه���م �لثق���ة يف �أنف�س���هم مو�س���ًحا له���م �أنه���م ميلك���ون �لعدي���د م���ن 
�لطاق���ات ويج���ب عليهم �أن يبذلو� �ملزيد من �جلهد ل�س���تثمار هذه �لطاقات �لكامنة 
بد�خلهم، كما كان يقوم مبدح �أي حت�س���ن يبديه �لتالميذ ذوو �س���عوبات �لتعلم حتى 
ولو كان حت�س���ًنا ب�س���يًطا، ومن ثم �س���اهمت هذه �لفنية ب�س���كل كبري يف منح �لتالميذ 
ذوي �س���عوبات �لتعل���م �لثق���ة يف �لنف����س وحثهم على ب���ذل �ملزيد من �جله���د لتحقيق 
�ملزيد من �لتقدم يف �لأن�س���طة �لتدريبية مما �س���اهم يف حت�س���ني مهار�تهم �لأكادميية 

ورفع م�ستوى تقديرهم �لإيجابي للمو�قف �لختبارية.
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تو�سيات وبحوث مقرتحة:
فى �سوء ما �أ�سفر عنه �لبحث �حلايل من نتائج، يو�سى ويقرتح مبا يلى:

(11 �س���رورة �لهتم���ام بتدري���ب �لتالمي���ذ عل���ى ��س���رت�يجية �لتخي���ل �ملوج���ه ف���ى 1
حت�س���ني �لكف���اءة �لذ�تي���ة �لأكادمي���ىة ل���دى �لتالمي���ذ ذوى �س���عوبات �لتعلم 

و�لعاديني يف مر�حل �لتعليم �لأخرى.
(21 عقد دور�ت تدريبية م�ستمرة ملعلمي ذوي �سعوبات �لتعلم باملرحلة �لبتد�ئية 1

لتوعيتهم باأهمية تنمية �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية ودورها �لفّعال يف ت�سكيل وبناء 
�سخ�سية �لتلميذ و�إدر�ة قلق �لختبار وحتقيق مهار�ت �لنجاح �لأكادميي لهم. 

(31 ت�س���مني �ملناه���ج �ملدر�س���ية �أن�س���طة قائم���ة على �لتخي���ل متك���ن �لتالميذ من 1
تطبيق �ملفاهيم و�ملهار�ت و�ملعلومات �ملهمة �لتي يتعلمونها يف مو�قف حياتية، 

بحيث ت�ساعد �لتالميذ على تنمية كفاءتهم �لذ�تية.
(41 بح���ث �ل�س���عوبات �لت���ى تو�ج���ه معلم���ى �س���عوبات �لتعل���م عن���د ��س���تخد�مهم 1

ل�سرت�تيجية �لتخيل �ملوجه فى تنمية �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية و�جتاهاتهم 
نحوها.

((1  �لعمل على ��س���تخد�م كافة �لأدو�ت و�لو�س���ائل و�لتقنية �حلديثة �ملعينة د�خل 1
غرف���ة �مل�س���ادر لعالج �ل�س���عف و�لق�س���ور يف �لكفاءة �لذ�تي���ة �لأكادميية لدى 

�لتالميذ ذوى �سعوبات �لتعلم.
((1 تقييم �جلو�نب �لنف�س���ية لذوي �س���عوبات �لتعلم ومر�عاة �لفروق �لفردية يف 1

�ملتغري�ت �لنف�سية عند ت�سميم بر�مج �لتدخل.
(71 �لعمل على دمج �لربنامج �لتدريبى �لقائم على �لتخيل �ملوجه مع �أية طريقة 1

�أخرى للتدريب، وذلك مل�س���اعدة �لتالميذ على �أن يحققو� م�س���تويات مرتفعة 
يف �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية، و�أن ميار�سو� حياتهم �ملدر�سية على نحو �أف�سل.

(81 �إجر�ء در��س���ات للمقارنة بني ��س���رت�تيجيات تعلم خمتلف���ة ميكن من خاللها 1
�لتعرف على �أن�سب �ل�سرت�تيجيات لتنمية �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية ومعرفة 
�أثرها يف خف�س م�س���توى قلق �لختبار لدى �لتالميذ ذوى �س���عوبات �لتعلم.

(91 �إج���ر�ء �ملزي���د م���ن �لدر��س���ات �لت���ي تتن���اول �لتخي���ل �ملوج���ه كمدخ���ل عالجي 1
لتح�س���ني �لكف���اءة �لذ�تي���ة �لأكادميي���ة و�أث���ره على قل���ق �لختبار عل���ى عينات 

�أخرى من �لتالميذ يف �أعمار خمتلفة.
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