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)*( ملح����وظ�����ة:
          �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.





ال�م����را�س�����الت

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

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

�أو عن طريق رقم �لهاتف : 01275767572 �

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





املجلد الرابع - العدد )16(ج 2 يوليو 2016 جملة الرتبية اخلا�صة

حمتـــــويـــــات العـــــدد
فعالي�ة برنام�ج تدريبي لتنمية الكف�اءة االجتماعية لدى التلميذات ذوات �س�عوبات 

التعلم .

د. ملياء عبداحلميد بيومى
Doi: 10.12816/ 0027899

1

م�ستوى الكفايات االأدائية الأخ�سائى تعديل ال�سلوك للأطفال ذوى ا�سطراب التوحد .

اأ.د/ عادل عبداهلل حممد                                   اأ.د/ اميان فوؤاد كا�صف
الباحث. اأحمد حممد عاطف اأحمد عزازى

Doi: 10.12816/ 0027901

52

فعالي�ة الع�لج باملعن�ى يف تنمي�ة الوع�ي املت�س�امي ل�دى املراهق�ن ذوي االإعاقة 
الب�سرية .

الباحثة. اأ�صماء حممد حممود ال�صيد خ�صري          اأ.د/ حممد اأحمد �صعفان                                  
اأ.د/ حممد عبد املوؤمن ح�صني

Doi: 10.12816/ 0027903

79

فعالي�ة برنام�ج قائ�م على بع��س الوظائ�ف التنفيذية لتنمي�ة الفه�م القرائي لذوي 
�سعوبات التعلم من تلميذ املرحلة االبتدائية  .

اأ.د/ يو�صف جالل يو�صف                                     اأ.د/ حممد عبد ال�صميع رزق  
د. اإينا�س حممد عبد اهلل حممود 

Doi: 10.12816/ 0027904

117

فعالية برنامج قائم على الدعم النف�س�ي لل�س�مات االإيجابية يف ال�سخ�سية خلف�س قلق 
امل�ستقبل لدى املراهقات ال�سم  .
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ملخ�ص البحث 
    يه���دف �لبح���ث �إىل �لتع���رف عل���ى فعالي���ة برنام���ج تدريبي لتنمي���ة �لكفاءة 
�لجتماعية لدى عينة من �لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم. وقد تكونت عينة �لدر��سة 
من )20( تلميذة من �لتلميذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعلم. و��س���تخدمت �لباحثة يف هذ� 
�لبح���ث مقيا����س و�لكر – مكوني���ل للكفاءة �لجتماعي���ة و�لتو�فق �لنف�س���ي، ومقيا�س 
�لكفاءة �لجتماعية و�لتو�فق �لنف�سي، و�أ�سارت نتائج �لدر��سة على وجود فروق دللة 
�ح�س���ائية بني متو�س���طى رتب درجات �أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة على 
مقيا����س �لكف���اءة �لجتماعي���ة يف �لقيا�س �لبعدى ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية. كما 
�أ�سفرت �لنتائج على وجود فروق ذ�ت دللة �ح�سائية من متو�سطى رتب درجات �أفر�د 
�ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلى و�لبعدى على مقيا�س �لكفاءة �لجتماعية 
ل�سالح ��لقيا�س �لبعدي. كما �أ�سارت �لنتائج �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �ح�سائية بني 
متو�س���طى رت���ب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية عل���ى مقيا�س �لكفاءة �لجتماعية 

يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي. 
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Effectiveness of a Training Program to Develop Social 
Competence for Female Pupils with Learning Disability 

Abstract
      The study aimed to identify the effectiveness of a training 

program for a sample of female pupils with learning disability. The 
study sample was consisted of (20) female pupils with learning 
disability. For this study, the researcher has used Walker-McConnell 
scale of social competence and psychological adjustment, and the 
scale of social competence and psychological adjustment. The results 
of the study have indicated that there were statically significant 
differences among the averages of individuals’ marks of the 
experimental and control groups according to the social competence 
scale in the post measurement  in favor of the experimental group. In 
addition, the results have showed that there were statically significant 
differences between the averages of individuals’ marks for the pre 
and post measurements the according to the social competence scale 
in favor of the post-application test. In addition, the results have 
indicated that there were statically significant differences between 
marks of the experimental group according to social competence 
scale for the post and the follow-up measurements.
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مقدمة: 
�إن �س���عوبات �لتعل���م عرف���ت بالدرج���ة �لأوىل باعتباره���ا �س���عوبات �أكادميي���ة؛ 
�إل �أن �لعدي���د م���ن �ملربني يرون �أن �س���عوبات �لتعلم ذ�ت �آث���ار و�أبعاد تتجاوز �ملجالت 
�لأكادميي���ة. و�نطالًق���ا م���ن ذلك، يج���ب �أن يتجه �لهتمام �إىل م�س���كالت و�س���عوبات 
�ل�سلوك �لجتماعي و�لنفعايل؛ حيث �إنه ل يكفي �لتعامل مع �ل�سعوبات �لأكادميية 

مبعزل عن �مل�سكالت �لجتماعية و�لنفعالية )�لزيات، 1998(. 
ويظه���ر �لتالمي���ذ ذوو �س���عوبات �لتعل���م م�س���كالت يف �ملجال���ني: �لأكادمي���ي، 
�لتعل���م.  �س���عوبات يف  م���ن  يعان���ون  ل  �لذي���ن  �أقر�نه���م  م���ع  مقارن���ة  و�لجتماع���ي، 
وه���ذه �مل�س���كالت له���ا عالق���ة مب�س���توى �مله���ار�ت �لجتماعي���ة �لت���ي يت�س���فون به���ا                            
(Vaughn, 2001). كم���ا �أنه���م يعان���ون م���ن م�س���كالت يف مفه���وم �ل���ذ�ت و�لكف���اءة 
�لجتماعي���ة و�لتح�س���يل، حت���ى �أ�س���بحت هذه �مل�س���كالت من �خل�س���ائ�س �لنفعالية 

.(Chapman, 1988)  و�لجتماعية و�لأكادميية �لتي يت�سفون بها
�س���عوبات �لتعل���م من �ملج���الت �ملهمة يف مي���د�ن �لرتبية �خلا�س���ة، وقد بد�أت 
معظ���م �حلكوم���ات و�ملوؤ�س�س���ات �لر�س���مية وغ���ري �لر�س���مية بتق���دمي �لدع���م و�لرعاية 
لالأطف���ال �لذي���ن يعان���ون م���ن �س���عوبات يف �لتعل���م، وذل���ك يف �س���وء م���ا تن���ادي ب���ه 
�لت�س���ريعات �لدولي���ة يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة م���ن تقدمي �ُس���بل �لدع���م و�لرعاية لذوي 
�حلاج���ات �خلا�س���ة، و�إتاحة فر����س �لتعليم للجمي���ع، و�لعمل على دجمه���م مع �أفر�د 

�ملجتمع �لذي يعي�سون فيه. 
وتعد �ملدر�س���ة �لبيئة �لجتماعية �لتي ت�س���قل فيها �سخ�س���ية �لتلميذ، وتت�سع 
مد�رك���ه، وتتعم���ق جتارب���ه، ويتعل���م فيها م���ا ينبغي علي���ه فعله للنج���اح يف �لتفاعالت 
�لجتماعي���ة. ويتطل���ب �لتعل���م �أثن���اء �حلي���اة �ملدر�س���ية و�لعم���ل يف �ملرحل���ة �لالحقة 
تفاع���اًل �جتماعًي���ا م���ع �لآخري���ن؛ حي���ث ت�س���كل �مله���ار�ت �لجتماعي���ة عام���اًل رئي�ًس���ا 
لإجن���اح ه���ذ� �لتفاع���ل؛ �إذ ت�س���اعد يف حتقي���ق �لأه���د�ف �ل�سخ�س���ية للف���رد م���ن جهة، 
و�لأه���د�ف �ملدر�س���ية م���ن جه���ة �أخرى.كم���ا �أن �إتقان �لطف���ل ملهار�ت؛ مث���ل: �لتعاون، 
و�مل�س���اركة، وطلب �مل�ساعدة، وطرح �لأ�سئلة، و�ل�ستماع للتعليمات، و�حلو�ر و�حلديث 
م���ع �لآخري���ن، وم���دح �خل�س���ائ�س �ل�سخ�س���ية لالآخري���ن ه���ي مه���ار�ت �جتماعي���ة 
مهم���ة للنج���اح �لدر��س���ي و�لجتماعي جلميع �لتالمي���ذ، وتوؤدي دوًر� ب���ارًز� يف جتنب 

.(Elliot, Malecki, & Demaray, 2001)ل�ستجابات �ل�سلبية من �لآخرين�
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وقد �أو�س���حت نتائج �لدر��س���ات وجود عالق���ة �رتباطية بني �س���عوبات �لتعلم، 
و�مل�س���كالت �لجتماعي���ة، و�لنفعالي���ة؛ فامل�س���كالت �لأكادميي���ة ينت���ج عنها م�س���كالت 
�جتماعية و�نفعالية، و�لعك�س �سحيح )�خلطيب، و�حلديدي، 2005(. كما �أن �لأطفال 
�لذي���ن لديه���م ق�س���وٌر يف �لكفاءة �لجتماعية يف �ملدر�س���ة، عادة ما يكونون معر�س���ني 
للخط���ر يف عدي���د من �ملخرج���ات �لنمائية: �س���لوك �جتماعي وعدو�ين، وت�س���رب من 
�ملدر�س���ة، و�س���وء �لتو�ف���ق �ملدر�س���ي، و�لإهم���ال، وم�س���كالت يف �لتح�س���يل �لأكادمي���ي، 

وم�سكالت يف �ل�سحة �لنف�سية يف �سن �لبلوغ )عو�د، 2002(. 

ويعتق���د �لباحث���ون �أن �لكث���ري م���ن �مل�س���كالت �لتعليمي���ة �لت���ي يع���اين منه���ا 
�لتالميذ ترتبط باكت�سابهم للمهار�ت �لجتماعية �ل�سلوكية؛ حيث �أ�سارت �لدر��سات 
�إىل �أن �فتقار �لتلميذ للمهار�ت �لجتماعية قد ي�س���بب عدم كفاءته يف �لتعلم وتدين 

حت�سيله و�نخفا�س مفهوم �لذ�ت لديه )�خلطيب، و�حلديدي، 2003(. 

فقد تطورت �خلدمات �لتي تقدم للتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم يف �ل�سنو�ت 
�ملا�س���ية باململك���ة �لعربية �ل�س���عودية، من حيث تق���دمي هذه �خلدمات �س���من �لنظام 
�ملدر�سي �لعادي، ومن حيث زيادة عدد �لتلميذ�ت �مل�ستفيد�ت من هذه �خلدمات، وقد 
ظهر هذ� �لتطور من خالل �زدياد عدد غرف �مل�سادر يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س. 

ومن هنا ن�ساأت فكرة �لبحث �حلايل يف حماولة معرفة �أثر برنامج تدريبي يف 
تنمي���ة مكون���ات �لكف���اءة �لجتماعية لدى عينة من �لتلميذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعلم 

باملرحلة �لبتد�ئية باململكة �لعربية �ل�سعودية. 

م�سكلة البحث: 
�إن �لغر�س من هذ� �لبحث هو ��ستق�ساء �أثر برنامج تدريبي يف تنمية �لكفاءة 

�لجتماعية لدى عينة من �لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم باملرحلة �لبتد�ئية. 

من هنا ي�سعى البحث احلايل اإىل االإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 
((( ه���ل توج���د فروق بني درج���ات �أفر�د �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة على 1

مقيا�س �لكفاءة �لجتماعية يف �لقيا�س �لبعدى ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية؟. 
((( ه���ل توجد فروق ب���ني درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلى 1

و�لبعدى على مقيا�س �لكفاءة �لجتماعية ل�سالح �لقيا�س �لبعدي؟  
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((( ه���ل توجد فروق بني درجات �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية على مقيا�س �لكفاءة 1
�لجتماعية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي؟

هدف البحث: 
��ستهدف �لبحث �حلايل �لتعرف على فعالية برنامج تدريبي يف تنمية �لكفاءة 
�لجتماعي���ة ل���دى عينة من �لتلميذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعل���م باملرحلة �لبتد�ئية يف 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية، و�لتحقق من فعالية هذ� �لربنامج يف حتقيق ذلك �لهدف. 

اأهمية البحث: 
تكمن �أهمية �لبحث فيما يلي: 

((( �إع���د�د برنام���ج تدريب���ي لتنمي���ة �لكف���اءة �لجتماعي���ة ل���دي �لتلمي���ذ�ت ذو�ت 1
�س���عوبات �لتعل���م، و�لإ�س���هام يف توف���ري برنام���ج تدريبي ميكن �لإف���ادة منه يف 

تنمية �ملهار�ت �لجتماعية �لتي يعانون ق�سوًر� فيها. 
((( م�ساعدة �ملخت�سني و�ملعلمني و�أ�سحاب �لقر�ر يف تقييم مدى فعالية �لرب�مج 1

�لتدريبية يف تطوير �لكفاءة �لجتماعية للتلميذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعلم يف 
�ملد�ر����س �لعادي���ة، وم���ا يرتتب على ذلك من �لتو�س���ية بانت�س���ار هذه �لرب�مج 
وتعميمها وتطبيقها على �لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم �لالتي يعانون من 

�سعف يف �لكفاءة �لجتماعية لتح�سينها وتنميتها. 
((( �إن �لتوجه���ات �حلديث���ة تدع���و �إىل دم���ج �لتلمي���ذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعل���م يف 1

�ملد�ر�س �لعادية، وحتى ينجح هذ� �لدمج ل بد من تطوير �لكفاءة �لجتماعية 
ل���ذوي �س���عوبات �لتعلم ليتمكن���و� من �إقامة عالقات و�س���د�قات م���ع �أقر�نهم 

و�لتفاعل �ليجابي مع معلماتهن. 
((( م���ن �ملمك���ن �أن ت�س���هم �لنتائ���ج �ملرتتب���ة عل���ى تطبي���ق �لربنام���ج �لتدريب���ي يف 1

�لتخفي���ف م���ن �مل�س���كالت �لتي تو�جهه���ا �لتلمي���ذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعلم يف 
�ملدر�س���ة، ويف عالقاتهن مع �أقر�نهن ومعلميهن، و�مل�س���اعدة على حت�سني هذه 
�لعالق���ات؛ مم���ا ينعك����س �يجابًي���ا على �رتفاع م�س���توى حت�س���يلهن �لدر��س���ي، 
�أهله���ن  معان���اة  م���ن  و�لتخفي���ف  و�لجتماع���ي،  �ملدر�س���ي،  تو�فقه���ن  وزي���ادة 

و�لقائمني على تعليمهن. 
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((( ن���درة �لدر��س���ات �لعربي���ة - يف ح���دود عل���م �لباحث���ة - �لت���ي تناول���ت �لرب�م���ج 1
�لتدريبي���ة لتنمي���ة �لكف���اءة �لجتماعي���ة ل���ذو�ت �س���عوبات �لتعل���م؛ مما يفتح 
جم���اًل و��س���ًعا �أمام �لباحث���ني لإجر�ء مزيًد� من �لدر��س���ات �لت���ي تتناول هذ� 

�ملو�سوع. 

م�سطلحات البحث: 

�س�عوبات التعل�م Learning Disabilities : »��س���طر�ب يف و�ح���د �أو �أك���رث م���ن 
�لعمليات �لنف�س���ية �لأ�سا�س���ية �ملت�سمنة فهم �للغة �أو ��ستخد�مها، �سو�ًء �أكانت �سفوية 
�أم كتابية، ويظهر هذ� �ل�سطر�ب على �سكل عجز عن �ل�ستماع، �أو �لكالم، �أو �لقر�ءة، 
�أو �لكتاب���ة، �أو �لتهجئ���ة، �أو �لعمليات �لريا�س���ية. ويبني �لتعريف �أن �س���عوبات �لتعلم 
ل ت�س���مل �مل�س���كالت �لتعليمية �لتي تعود �أ�سا�ًس���ا �إىل �لإعاقة �لعقلية، �أو �ل�س���معية، �أو 
�لب�س���رية، �أو �ل�س���لوكية، �أو �حلركي���ة، �أو �حلرم���ان �لبيئي، �أو �لقت�س���ادي، �أو �لثقايف 

.(Hallahan, & Mock, 2003)

وتعرف �لباحثة �لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم �إجر�ئًيا باأنهن: “�لتلميذ�ت 
�مللتحق���ات �لت���ي تتبع يف �إحلاقه���ن برب�مج �لدمج، و��لالتى مت ت�س���نيفهن على �أنهن 

من ذو�ت �سعوبات �لتعليم، بناًء على �أ�س�س �لت�سنيف �ملتبعة”. 

الكفاءة االجتماعية Social Competence : “كفاءة �ل�سلوك �لجتماعي للطفل 
و�لت���ي تنعك����س من خالل عديد من �ملخرج���ات �لجتماعية �ملهمة، مثل: تقبل �ملعلم، 
وتقب���ل �لأق���ر�ن يف �ملدر�س���ة، و�لتو�ف���ق �ملدر�س���ي، وتكوي���ن �ل�س���د�قات، ومنو �س���بكات 
�لدعم �لجتماعي بني �لأقر�ن، ومهار�ت �لفرد �لجتماعية يف �أد�ء �ملهام �لجتماعية 

�لتي يكلف بها، ومهار�ت �لتكيف �لجتماعي مع �ملحيطني به” )عو�د، 2002(. 
وتع���رف �لباحثة �لكف���اءة �لجتماعية �إجر�ئًيا “بالدرجة �لكلية �لتي حت�س���ل 
عليها �لتلميذة على مقيا�س و�لكر– ماكونيل للكفاءة �لجتماعية و�لتو�فق �ملدر�سي”. 

الربنامج  التدريبي: Training program: »جمموعة من �لتدريبات و�لأن�سطة 
لتنمي���ة ثماني���ة مهار�ت �جتماعية هي: )�لتعاون، مر�عاة �س���عور �لآخرين، �لإن�س���ات 
عندم���ا يتح���دث �لآخ���رون، م�س���اركة �لأقر�ن �ل�س���حك، �لتو��س���ل بالنظر لل�س���خ�س 
�ل���ذي يتحدث �إليه �أو عندما يتحدث هو، �مل�س���ارعة مل�س���اعدة �لأق���ر�ن عندما يطلبون 
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ذل���ك، �ل�س���تفادة م���ن وقت �لف���ر�غ، �حلر�س عل���ى �أد�ء �ملهام �ملكلف به���ا(، موزعة على 
ثالثة مكونات للكفاءة �لجتماعية هي: )�لعالقة باملعلم، �لعالقة بالأقر�ن، �لتو�فق 

�ملدر�سي(، ويتكون �لربنامج من )18( جل�سة تدريبية«. 

االإطار النظري: 

Learning Disabilities :اأوالً: �سعوبات التعلم
يعد “كريك” Kirk (1963) هو �أول من �أطلق م�سطلح “�سعوبات �لتعلم”، 
و�لت���ي عرفه���ا باأنها تاأخر، �أو ��س���طر�ب، �أو تعطل �لنمو يف و�ح���دة �أو �أكرث من عمليات 
�لتح���دث و�لتخاط���ب، �أو �للغ���ة، �أو �لقر�ءة، �أو �لكتابة، �أو �حل�س���اب، �أو �أي مادة در��س���ية 
�أخ���رى، ينت���ج عنه���ا �إعاق���ة نف�س���ية، تن�س���اأ ع���ن كل م���ن �أو و�حد عل���ى �لأقل م���ن هذين 
�لعاملني، وهما: �ختالف �لأد�ء �لوظيفي للمخ، و�ل�سطر�بات �ل�سلوكية، �أو �لنفعالية 

)يف �سامل، و�ل�سحات، وعا�سور، 2003(. 

وعّرفت »بامتان« (Bateman, 1965) �لأطفال �لذين يعانون من �سعوبات 
�لتعل���م باأنه���م: “�أولئ���ك �لذين يب���دون تفاوًتا تربوًي���ا ذ� دللة بني قدر�ته���م �لعقلية 
�لفعلي���ة و�مل�س���توى �حلقيق���ي ل���الأد�ء من جانبه���م، ويرجع �إىل ��س���طر�بات �أ�سا�س���ية 
يف عملي���ة �لتعل���م، وه���و �لأمر �لذي قد ي�س���احبه وقد ل ي�س���احبه �ختالل و��س���ح يف 
�لأد�ء �لوظيفي للجهاز �لع�سبي �ملركزي، ول تعد تلك �ل�سطر�بات  ثانوية بالن�سبة 
لالإعاقة �لفكرية، �أو �حلرمان �لرتبوي، �أو �لثقايف، �أو �ل�سطر�ب �لنفعايل �ل�سديد، 

�أو �لإعاقة �حل�سية” )يف هالهان، وكوفمان، ولويد، ووي�س، ومارتنيز، 2007(. 

�أم���ا �لتعريف �لذي قدمته �للجنة �لأمريكية �لوطنية �ل�ست�س���ارية للمعاقني
 National Advisory Committee on Handicapped Children
(1968)، ين����س عل���ى �أن: “�س���عوبات �لتعل���م ه���ي ��س���طر�ب يف و�ح���د، �أو �أك���رث م���ن 
�لعمليات �لنف�سية �لأ�سا�سية �ملت�سمنة فهم �للغة، �أو ��ستخد�مها، �سو�ًء �أكانت �سفوية، 
�أم كتابية، ويظهر هذ� �ل�سطر�ب على �سكل عجز عن �ل�ستماع، �أو �لكالم، �أو �لقر�ءة، 
�أو �لكتاب���ة، �أو �لتهجئ���ة، �أو �لعمليات �لريا�س���ية. ويبني �لتعريف �أن �س���عوبات �لتعلم 
ل ت�س���مل �مل�س���كالت �لتعليمية �لتي تعود �أ�سا�ًس���ا �إىل �لإعاقة �لعقلية، �أو �ل�س���معية، �أو 
         ” �لب�س���رية، �أو �ل�س���لوكية، �أو �حلركية، �أو �حلرمان �لبيئي، �أو �لقت�س���ادي، �أو �لثقايف

 .(In Hallahan, &, Mock, 2003)
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 National Jointكم���ا تعرفه���ا �للجنة �لقومية �مل�س���رتكة ل�س���عوبات �لتعل���م
Committee for Learning Disabilities (1981) باأنه���ا: “م�س���طلح ع���ام 
ي�س���ري �إىل جمموع���ة غ���ري متجان�س���ة م���ن تل���ك �ل�س���طر�بات �لتي تظهر عل���ى هيئة 
م�سكالت ذ�ت دللة يف �كت�ساب و��ستخد�م �لقدرة على �ل�ستماع، �أو �لكالم، �أو �لقر�ءة، 
�أو �لكتاب���ة، �أو �لتفك���ري، �أو �حل�س���اب، وتعد مثل هذه �ل�س���طر�بات جوهرية بالن�س���بة 
للف���رد، كم���ا �أنها ترج���ع �إىل �ختالل �لأد�ء �لوظيفي للجهاز �لع�س���بي �ملركزي. وعلى 
�لرغم من �أن �سعوبة �لتعلم قد تتز�من مع حالت �أخرى لالإعاقة كالإعاقة �حل�سية، 
�أو �لتخل���ف �لعقل���ي، �أو �ل�س���طر�ب �لنفع���ايل، �أو �ل�س���لوكي، �أو م���ع �لعو�م���ل �لبيئية 
كالفروق �لثقافية، �أو �لتعليم غري �لكايف وغري �ملالئم، �أو �لعو�مل �لنف�سية �جلينية، 
فاإنه���ا ل تع���د يف و�ق���ع �لأمر نتيجة مبا�س���رة لتلك �حلالت �أو �لعو�م���ل؛ حيث �إنها ل 

ترجع لها مطلقا” )يف هنلي، وروبرتا، و�جلوزين، 2001(. 

ويعرفه���ا ع���و�د )1997( باأنه: “م�س���طلح عام ي�س���ف جمموعة م���ن �لتالميذ 
���ا يف �لتح�سيل �لدر��سي عن زمالئهم  يف �لف�س���ل �لدر��سي �لعادي، يظهرون �نخفا�سً
�لعاديني، مع �أنهم يتمتعون بذكاء عادي، �أو فوق �ملتو�سط؛ �إل �أنهم يظهرون �سعوبة 
يف بع����س �لعملي���ات �ملت�س���لة بالتعل���م: كالفه���م، �أو �لتفك���ري، �أو �لإدر�ك، �أو �لنتب���اه، 
�أو �لق���ر�ءة، �أو �لكتاب���ة، �أو �لتهج���ي، �أو �لنط���ق، �أو �إج���ر�ء �لعملي���ات �حل�س���ابية، �أو يف 
�ملهار�ت �ملت�سلة بكل من �لعمليات �ل�سابقة. وُي�ستبعد من حالت �سعوبات �لتعلم ذوو 
�لإعاقة �لعقلية و�مل�س���طربون �نفعالًيا، و�مل�س���ابون باأمر��س وعيوب �ل�سمع و�لب�سر، 
وذوو �لإعاق���ات �ملتع���ددة، ذل���ك �أن �إعاقته���م قد تكون �س���بًبا مبا�س���ًر� لل�س���عوبات �لتي             

يعانون منها”. 

وت�سيف “مري�سر” Mercer �سرورة تو�فر �سرطني �أ�سا�سني لعتبار �لطفل 
من ذوي �ل�سعوبات �لتعليمية هما: �أن ل يتنا�سب حت�سيل �لتلميذ وم�ستو�ه �لعمري، 
�أو م�س���توى قدرت���ه يف و�حدة �أو �أكرث م���ن �جلو�نب �لأكادميية عند تزويده باخلرب�ت 
�لتعليمي���ة �ملنا�س���بة، ووج���ود تباي���ن كبري بني حت�س���يل �لتلمي���ذ وقدر�ت���ه �لعقلية يف 
و�ح���د، �أو �أك���رث م���ن �جلو�نب �ل�س���بعة �لتالية: �لتعب���ري �لكتابي، و�لتعبري �ل�س���فوي، 
و�ل�س���تيعاب �ل�س���معي، و�ل�س���تيعاب �لقر�ئي، ومهار�ت �لقر�ءة �لأ�سا�سية، و�لعمليات 

�حل�سابية، و�لتحليل �لريا�سي )يف �خلطيب، و�حلديدي، 2005(. 
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م���ن خ���الل �لتعريفات �ل�س���ابقة نالح���ظ �أن هن���اك �ختالًفا يف �إيج���اد تعريف 
و�ح���د وحم���دد لالأفر�د ذوي �س���عوبات �لتعلم، و�لذي ن�س���تطيع من خالل���ه �أن نحدد 
ون�س���خ�س بدق���ة كامل���ة �لأعر��س و�ل�س���مات �لتي يت�س���ف به���ا �لأفر�د ذوو �س���عوبات 
�لتعل���م، وهذ� �س���بب كرثة �لتعريف���ات �لتي �أُطلقت على هذه �لفئ���ة من فئات �لرتبية 
�خلا�س���ة، ويت�س���ح �أن �ل�س���عوبات �لت���ي تظه���ر عل���ى �لتلمي���ذ�ت م���ن خ���الل �لتعلي���م 
�لدر��س���ي هي �ل�س���مة �لبارزة لهذه �لفئة، فظهور �س���عوبات �أكادميية؛ مثل: �س���عوبة 
�لقر�ءة، و�لكتابة، و�حل�س���اب، و�لإمالء، و�لتهجي، و�للغة، تعد موؤ�س���ًر� رئي�ًسا على �أن 
�ساحبها لديه �سعوبة تعلم، بالإ�سافة �إىل بع�س �مل�سكالت �ل�سلوكية و�لجتماعية. 

اخل�سائ�س االجتماعية لذوي �سعوبات التعلم: 
م���ن �خل�س���ائ�س �لجتماعية لذوي �س���عوبات �لتعلم كما �أورده���ا �لبطاينة، و 

�لر�سد�ن، و�ل�سبايلة، و�خلطاطبة )2005( على �لنحو �لتايل: 
((( �سعوبة حتمل �مل�سوؤولية �ل�سخ�سية �أو �لجتماعية. 1
((( �لعدو�نية جتاه �لآخرين لأ�سباب غري مرّبرة �أو موجبة. 1
((( مفاهيمهم عن ذ�تهم �سعيفة فهي د�ئًما �سلبية �أو متدنية. 1
((( تكر�ر �ل�سلوك بعد �أن ي�سبح هذ� �ل�سلوك غري مالئم لعدم حاجته �إليه. 1
((( �سعوبة �ل�سبط �لذ�تي فيما ي�سدر عنهم من �أفعال تكون غري منا�سبة جتاه 1

�لآخرين. 
((( �لن�س���حاب �لجتماع���ي فه���م يت�س���فون بالك�س���ل وقل���ة �لت�س���ال �لجتماعي 1

بالآخرين. 
((( �لإتكالية فيظهرون د�ئًما �عتماًد� متز�يًد� على �لآباء و�ملعلمني �أو غريهم. 1

و�خل�س���ائ�س �لت���ي ذك���رت ل���ذوي �س���عوبات �لتعل���م لي�س���ت خ�س���ائ�س حمددة 
وممي���زة له���م، فق���د ت�س���رتك مع �س���عوبات �أخ���رى، ولك���ن بدرج���ات متفاوت���ة، كما �أن 
�س���دتها تختلف من فرد لآخر، ول يعني وجود �أية خا�س���ية من هذه �خل�سائ�س لدى 

�لفرد على �أنه من ذوي �سعوبات �لتعلم. 

كما �أن هذه �خل�س���ائ�س توؤثر على قابلية �لفرد للتعلم، وخا�س���ة تلك �ملتعلقة 
بامل�س���كالت �لجتماعي���ة، فه���ي توؤث���ر يف حت�س���يله �لدر��س���ي، ود�فعيت���ه لالإقبال على 
�لتعل���م، وتوؤث���ر عل���ى عالقت���ه باأقر�ن���ه، وتفاعله معهم؛ مم���ا ي���وؤدي �إىل عزلته، وعدم 
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�كت�سابه للخرب�ت و�ملهار�ت �لجتماعية �لالزمة ليبقى على تو��سل مع �أقر�نه، وهذ� 
يوؤدي �إىل بطء يف منوه �لجتماعي و�لنفعايل مقارنة مع من هم يف مثل عمره. 

يظهر بع�س �لتلميذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعلم م�س���كالت �جتماعية و�نفعالية، 
وه���ن عر�س���ه لهذه �مل�س���كالت �أك���رث من �أقر�نه���ن �لعادي���ني، فهن يعان���ون من رف�س 
�لأق���ر�ن له���ن، وت���دين مفه���وم �ل���ذ�ت لديه���ن. وميك���ن ع���زو �مل�س���كالت �لجتماعي���ة 
�لنفعالي���ة ل���دى ه���وؤلء �لتلمي���ذ�ت �إىل �س���عف �لإدر�ك �لجتماع���ي لديه���ن، فه���م 
يخطئ���ون يف تف�س���ري م�س���اعر �لآخرين، ول يجي���دون قر�ءة �لتلميح���ات �لجتماعية، 
ول يدركن���ا مت���ى يك���ون �س���لوكهن مزعًج���ا لالآخرين )�خلطي���ب و�لرو�س���ان، ويحيى، 

و�لزريقات، و�ل�سمادي، و�حلديدي، و�لناطور و�آخرون، 2007(. 

كم���ا �أن �أي نق����س يف �مله���ار�ت �لجتماعية ق���د يوؤثر يف جمي���ع جو�نب �حلياة؛ 
ب�سبب عدم قدرة �لفرد لأن يكون ح�سا�ًسا لالآخرين، و�أن تدرك كبقية زميالئها �سورة 
�لو�س���ع �ملحيط بها. لذلك جند ه���وؤلء �لتلميذ�ت يخفقنا يف بناء عالقات �جتماعية 
�سليمة، قد تاأتي من �سعوباتهمنفي �لتعبري و�نتقاء �ل�سلوك �ملنا�سب يف �لوقت �ملالئم، 
وقد �أ�سارت �لدر��سات �إىل �أن ما ن�سبته )34%-59%( من �لتلميذ�ت �لالتي يعانون من 

 .(Bryan, 1997)  ل�سعوبات �لتعليمية معر�سون للم�سكالت �لجتماعية�

كما �أن م�سكالتهن �لكثرية يف عملية �لتاأقلم ملتطلبات �ملدر�سة، حتبطهم ب�سكل 
كبري، وقد توؤدي �إىل عدم رغبتهن يف �لظهور و�لندماج مع �لآخرين، فيمتنعون عن 
�مل�ساركة يف �لإجابات عن �لأ�سئلة، �أو �مل�ساركة يف �لن�ساطات �ل�سفية �لد�خلية، و�أحياًنا 

�خلارجية )�ل�سرطاوي، و�ل�سرطاوي، وخ�سان، و�أبو جودة، 2001(. 

 (Social Competence):ثانًيا: الكفاءة االجتماعية
تو�ج���ه �لطفل���ة يف حياته���ا �لعادي���ة �ليومي���ة �لكث���ري م���ن �ملو�ق���ف، �س���و�ًء مع 
�أقر�نه���ا، �أو �لأك���رب منها �س���ًنا، و�لتي تتطلب منها �أن تكون متمتعة مب�س���توى �ملهار�ت 
�لجتماعية، حتى ت�ستطيع �لتعامل و�لتفاعل مع �لبيئة �لجتماعية بنجاح، فتمتعها 

بكفاءة �جتماعية جزء من جناحها يف �حلياة. 
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مفهوم الكفاءة االجتماعية: 
تت�س���من �لكف���اءة �لجتماعي���ة �لكف���اح �لجتماع���ي وبذل كل �جله���د لتحقيق 
�لر�سا يف �لعالقات �لجتماعية، وحتقيق تو�زن م�ستمر بني �لفرد وبيئته �لجتماعية 

لإ�سباع �حلاجات �ل�سخ�سية و�لجتماعية )زهر�ن، 1984(. 

و�لكف���اءة �لجتماعي���ة كم���ا وردت يف مو�س���وعة �لرتبي���ة ه���ي: »�لق���درة عل���ى 
�لتفاعل ب�سورة متكيفة مع �ملجتمع، وهذ� �لتعريف مر�دف ملفهوم �لن�سج �لجتماعي 

Social maturity )�لأ�سول، 1987(. 

و�لكفاءة �لجتماعية، هي مهار�ت متعلمة ت�ساعد �لفرد على �لتو��سل بفعالية 
م���ع �لآخري���ن، وحتقي���ق �لقب���ول �لجتماع���ي، وتت�س���من جمموع���ة من �ل�س���تجابات 

 .(Smart, & Sanson, 2001) و�ل�سلوكيات �ملقبولة �جتماعًيا

وي�س���ري م���كاب وميل���ر (Mccabe, and Meller, 2004)   �إىل �أن �لكف���اءة 
�لجتماعي���ة تعني: “ر�س���يد من �ملهار�ت �لتي تت�س���من �ملعرف���ة باملعايري �لجتماعية 
لل�س���لوك �ملقبول، و�لقدرة على حل �مل�س���كالت �لجتماعية، و�لتعرف على �لنفعالت 

وفهمها، و�لكفاءة �للغوية”. 

يلحظ اأن التعريفات ال�سابقة جتمعها القوا�سم امل�سرتكة االآتية: 
((( �أن �ل�سلوك ل يكون مقبوًل حتى يحوز �لر�سا و�لقبول �لجتماعي. 1
((( �لتكيف �لجتماعي هو �لقدرة على فهم �لنفعالت وحل �مل�سكالت �لجتماعية. 1
((( �لكفاءة �للغوية هي �ملفتاح �لأ�سا�سي للتو��سل و�لتفاعل �لجتماعي. 1
((( �ملهار�ت �لجتماعية ميكن تعلمها و�كت�سابها. 1

كم���ا يت�س���ح �أن �ملح���ور �لرئي����س �ل���ذي يجم���ع بينه���ا عل���ى �لرغم م���ن كرثتها 
وتنوعه���ا ه���و فعالي���ة �لتفاع���ل بو�س���فه بع���ًد� �أ�سا�س���ًيا للكف���اءة �لجتماعي���ة، وعل���ى 
�س���رورة تو�ف���ر مهار�ت �جتماعية ل���دى �لفرد متكنه من �لتكي���ف �لجتماعي ملو�قف                  

�حلياة �ملختلفة. 
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مكونات الكفاءة االجتماعية: 
يرى عديد من �لباحثني �أن �لكفاءة �لجتماعية ت�سمل �ملهار�ت �لتالية: 

((( عالق���ات �إيجابي���ة م���ع �لآخرين: ه���ل يحتفظ �لتلمي���ذ بعالق���ات �إيجابية مع 1
�لآخري���ن:  �لأق���ر�ن، و�لآب���اء، و�ملدر�س���ني، و�لأ�س���خا�س، �لت���ي تتطلب طبيعة 

�أدو�رهم �لتعامل �ملبا�سر �أو غري �ملبا�سر مع �لتلميذ؟
((( �ملعرفة �لدقيقة و�ملالئمة باأ�س���ول �أو قو�عد �ل�س���لوك �لجتماعي: كيف يفكر 1

�لتلمي���ذ �أو ي���رى نف�س���ه وي���ر�ه �لآخرون، �أي �س���ورة �لذ�ت كم���ا يدركها �لفرد، 
وكما يدركها �لآخرون؟ وكيف ي�ستقبل �أو يف�سر �لدللت و�لرموز و�ملوؤ�سر�ت 

و�ملو�قف �لجتماعية؟
((( غي���اب �ل�س���لوك �لتو�فق���ي: �إىل �أي م���دى يعك����س �س���لوك �لتلمي���ذ �أمن���اط من 1

�ل�س���لوك غ���ري �ل�س���وي �أو �لالتو�فق���ي خالل تعامالت���ه �لجتماعي���ة وتفاعله 
�لجتماعي مع �لآخرين؟

((( �ل�سلوكيات �لجتماعية �لفعالة: هل يبدو �لتلميذ مكت�سًبا لل�سلوكيات و�ملهار�ت 1
�لجتماعي���ة �لفعال���ة؟ وه���ل يح���اول �لف���رد �أن ين�س���ىء �أو يب���د�أ �ت�س���الت م���ع 
�لآخرين؟ وهل ي�س���تجيب على نحو تعاوين خالل �ملو�قف �لجتماعية؟ وهل 
يتعامل على نحو �إيجابي مع �ملوؤ�س���ر�ت �لجتماعية؟ )عو�د، و�س���ريت، 2004(.

وتت�س���من �لكف���اءة �لجتماعي���ة وف���ق م���ا ي���رى �إلي���وت وماليك���ي ودمي���ار�ي 
(Elliot, Malecki, and Demaray, 2001)  �لأبعاد �لرئي�سة �لتالية:

((( التع�اون؛ مث���ل: �إنهاء �لو�جب���ات، و�إتباع �لتوجيه���ات، و��س���تخد�م وقت �لفر�غ 1
ب�س���كل  منا�س���ب، وم�س���اعدة �لآخري���ن، و�لعم���ل �س���من �جلماع���ة، وجمامل���ة 

�لآخرين. 
((( التمث�ل العاطفي؛ مثل: �لهتمام و�حرت�م م�س���اعر �لآخرين ووجهة نظرهم، 1

و�لتعاطف معهم يف �ملو�قف �حلزينة. 
((( امل�سوؤولية؛ مثل: �إجناز �ملهام �ملطلوبة، و�لدقة و�لو�سوح يف �لتعامل. 1

((( ال�س�بط الذاتي؛ مثل: �لقدرة على �لتعامل مع م�س���ايقات �لآخرين، و�لتعبري 1
ع���ن �لر�أي دون غ�س���ب، وتقب���ل �لنقد �لبناء، و�ل�س���تجابة �ملنا�س���بة لالعتد�ء 

�جل�سدي، و�لتعامل مع �سغط �لأقر�ن. 
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((( توكي�د الذات؛ مث���ل: طلب معلومات من �لآخرين، وتق���دمي �لذ�ت لالآخرين، 1
و�ل�ستجابة لت�سرفاتهم، ودعوتهم للم�ساركة يف �أن�سطة جماعية. 

الكفاءة االجتماعية لدى ذوات �سعوبات التعلم: 
تو�ج���ه �لطفل���ة �أثناء تفاعلها م���ع �أقر�نها ورفاقها و�أف���ر�د �ملجتمع يف �ملو�قف 
�لجتماعي���ة �ملختلف���ة �لكث���ري م���ن �لتحديات، �لت���ي تتطلب منه���ا عدًد� م���ن �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة �ملختلف���ة �لت���ي متكنها م���ن �إيجاد �حلل���ول لتلك �مل�س���كالت �لجتماعية، 
�لفاعل���ة يف خمتل���ف                             �مل�س���اركة  عل���ى  �لق���درة  ع���ن  �مله���ار�ت �لجتماعي���ة  تع���رب  كم���ا 

�ملو�قف �لجتماعية. 

ومتث���ل �مله���ار�ت و�لكف���اء�ت �لجتماعي���ة �إح���دى �لأ�س����س �ملهم���ة �ل�س���رورية 
للتفاعل �لجتماعي و�لنجاح �ليومي يف �حلياة �لو�قعية، مع �لأقر�ن و�ملدر�سني وكافة 
�لأ�سخا�س �لآخرين �ملتعاملني بطبيعة �أدو�رهم مع �لفرد. ويعك�س ح�سن �لتفاعل مع 
�لآخرين درجة مالئمة من �حل�سا�س���ية �لجتماعية و�لنفعالية بالإيقاعات و�لرموز 

�لجتماعية حتى يقرها �ملجتمع )�لزيات، 1998(. 

وترتب���ط �لكف���اءة �لجتماعي���ة بامله���ار�ت �لجتماعي���ة و�لتقب���ل �لجتماع���ي، 
ويعت���رب �ل�س���لوك �لال�جتماع���ي م�س���كلة مزعجة لكل من �ملدر�س���ة و�لبي���ت و�ملجتمع، 
ويظه���ر �ل�س���لوك �لال�إجتماع���ي عل���ى ع���دة �أ�س���كال منه���ا �لع�س���يان، و�ملخالف���ة وعدم 
�ل�س���تجابة مل���ا يطلبه �ملعلم، �إ�س���افة �إىل �ل�س���لوك �لعدو�ين، و�لق�س���وة جت���اه �لرفاق، 
و�لت�س���رفات �لفو�س���وية و�ل�س���غب د�خل �ل�س���ف، و�لكذب، و�لهرب، و�لغ�س وتخريب 

�ملمتلكات )د�ود، 1999(. 

ولقد �أجريت عديد من �لدر��س���ات �لرت�بطية �لتي هدفت �إىل تق�س���ي �لعالقة 
بني �لكفاءة �لجتماعية للتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم وتكيفهم مع �حلياة �مل�ستقبلية. 
ووج���د �أن غي���اب �لكف���اءة �لجتماعي���ة للتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م يجعلهم �أكرث 
عر�س���ه ل�سوء �لتكيف �ملدر�سي، و�سعف �لتح�س���يل �لأكادميي، و�لنقطاع عن �ملدر�سة، 
وجن���وح �لأح���د�ث، و�ملي���ل لل�س���لوكيات �ل�س���يئة وبع����س �مل�س���كالت �ل�س���حية و�لعقلي���ة                          

.(Coben, & Zigmond, 1986)
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كما �أن �لأطفال ذوي �سعوبات �لتعلم �إ�سافة �إىل م�سكالتهم �ل�سلوكية يعانون 
من م�س���كالت �أخرى تتعلق بال�س���عف �لو��س���ح يف �ملهار�ت �لجتماعية، �لتي توؤثر يف 
تفاعالتهم �لجتماعية وخا�س���ة مع �أقر�نهم، ففي مر�جعة وحتليل قام بها فورني�س 
وكافيل (Forness, and Kavale 1996) لنتائج )152( در��س���ة بحثت يف �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة تب���ني �أن حو�يل )75%( م���ن �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم يعانون من 

عجز يف �ملهار�ت �لجتماعية. 

�لإيجاب���ي و�لفع���ال م���ع  �لتفاع���ل  و�مله���ار�ت �لجتماعي���ة متك���ن �لطف���ل م���ن 
�لأقر�ن، ومن ثم ت�س���كيل �ل�س���د�قات �حلميمة و�مل�س���اندة، وبناء ر�س���يد من �ل�س���لوكيات 
و�ل�س���تجابات �لجتماعي���ة �ملقبول���ة، وه���ذ� بدوره ي�س���هم يف تطوير كفايت���ه �لجتماعية                                             

.(Smart, & Sanson, 2001)

ومبا �أن �لأطفال ذوي �سعوبات �لتعلم يو�جهون �سعًفا يف �ملهار�ت �لجتماعية، 
و�لتي يعترب �لتو��سل �أحد مكوناتها �لرئي�سة فهم بال�سرورة يعانون من ��سطر�ب يف 
 (Moisan and Theresa, 1998) لتو��سل مع �لآخرين.وقد ر�أى مو�سان وثري�سا�
�أن ه���ذ� �ل�س���طر�ب ناجت عن عدم فه���م �لأطفال ملا يقال، �أو عن �س���عوبة �لتعبري عن 
�أنف�س���هم. ويع���د �لتو��س���ل �للفظي وغري �للفظ���ي من �أكرث �مل�س���كالت �لتي تو�جههم 
يف عالقاته���م م���ع �لآخري���ن، كم���ا �أنهم �أ�س���عف م���ن �لعادي���ني يف مه���ارة �ملحادثة فهم 

يو�جهون �سعوبة يف ��ستمر�رية �حلديث ول ي�ساركون فيه �إل قلياًل. 

وي�س���يف جربي���ل )1997( �أن مه���ار�ت �لت�س���ال تع���د موؤ�س���ًر� عل���ى �لكف���اءة 
�لجتماعية �لتي تظهر قدر�ت �لأفر�د على �لتفاعل �لجتماعي بفاعليه مع �لآخرين، 
وكذلك در�يتهم بالقو�عد �لتي حتكم �ل�سلوك �لجتماعي �أثناء �لتفاعل �لجتماعي. 

وي�س���ري ريل���وك وكروني���ك  (Crealock and Kronick, 1993)  �إىل �أن 
�لعجز يف مهار�ت �لت�سال عند �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم ناجت عن عدم قدرتهم 

على فهم �لدلئل �لجتماعية. 

كما �أن �لق�س���ور يف مهار�ت �لت�س���ال يوؤدي �إىل �ل�س���طر�ب �لنف�س���ي، و�سعف 
�ل�س���تجابة  عل���ى  �لق���درة  وع���دم  �حل���و�ر،  تب���ادل  يف  وعج���ز  �لجتماع���ي،  �لتفاع���ل 
�لجتماعي���ة �ملالئمة وعدم �لقدرة على �مل�س���اركة �لجتماعية )جربيل، 1997(؛ ولذ� 
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جند �أن هوؤلء �لأطفال لديهم ق�سور يف �لفهم �لجتماعي، و ي�سيئون تف�سري �ملو�قف 
�لجتماعي���ة، ويعان���ون م���ن ق�س���ور يف �لكف���اءة �لجتماعي���ة، ويخفق���ون يف �لتفاع���ل 

�لجتماعي و�لعالقات مع �لآخرين )هنلي، وروبرتا، و�جلوزين، 2001(. 

و�أ�س���ار �خلطي���ب، و�حلدي���دي )2003( �إىل �أن �لأطف���ال ذوي �س���عوبات �لتعلم 
ي�س���يئون �لت�س���رف يف �ملوق���ف �لجتماعي���ة وي�س���عرون بع���دم �لكفاءة �ل�سخ�س���ية، ول 
ي�س���تطيعون �إقام���ة عالق���ات �جتماعيه م���ع �لآخرين، ومييلون �إىل �إظهار ��س���تجابات 
غري �جتماعية �أو عدو�نية �أو �إن�سحابية �أو عدم �إطاعة �لأو�مر. وقد �أ�سارت �لدر��سات 
�إىل �أن �فتقار �لتلميذ للمهار�ت �لجتماعية قد ي�س���بب عدم كفاءته يف �لتعلم وتدين 

حت�سيله و�نخفا�س مفهوم �لذ�ت لديه )د�ود، 1999(. 

وبع���د ه���ذ� �لعر�س نالحظ �أن �س���بب �مل�س���كالت �لتي يو�جهها ذو�ت �س���عوبات 
�لتعل���م يف جم���ال �لعالق���ات �لجتماعية عائد �إىل �لق�س���ور �ل���ذي يعانونه يف �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة، وعدم متتعهم مب�س���توى مرتفع من �لكف���اءة �لجتماعية، فقد ل يكون 
مبقدورهم �أن يقروؤو� �ملو�قف �لجتماعية �ملختلفة مب�س���توى �ملهارة نف�س���ها كغريهم 
م���ن �لأق���ر�ن يف مث���ل عمره���م �لزمن���ي، وبالت���ايل ل يكون بو�س���عهم �أن يفهم���و� كيف 
يح���اول �لآخ���رون �لتاأثري فيهن، �أو ل يدركون م���ا يريد �لآخرون منهن �أن يفعلوه، �أو 

�أن يعو� كيف يدركهن �لآخرون. 

تنمية الكفاءة االجتماعية: 
تبن���ى �لرب�م���ج لتنمي���ة �لكف���اءة �لجتماعي���ة على �فرت�����س �أن �لطف���ل �لذي 
يو�ج���ه قب���وًل متدنًيا م���ن �لأق���ر�ن ل ميتلك �مله���ار�ت �لجتماعي���ة لتطوير عالقات 
�يجابية مع �لأقر�ن و�حلفاظ عليها، و�أن تلك �ملهار�ت يتم �كت�سابها ب�سكل �أ�سا�سي عن 
طري���ق �لتعل���م. كما �أن تعلم مفه���وم �ملهارة �لجتماعية وترجمت���ه �إىل فعل، ومر�قبة 
�لأد�ء، ه���و ه���دف �لرب�م���ج �لتي ل ترك���ز فقط على �إح���د�ث تغيري�ت �س���لوكية، و�إمنا 

.(Choi, & Kim, 2003) ا على تعلم معريف �أي�سً

و�لتدريب على �ملهار�ت �لجتماعية للتلميذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعلم ي�س���اعد 
عل���ى تط���ور �لكف���اءة �لجتماعية لديه���ن، حيث ي�س���بحون قادر�ت على �لت�س���ال مع 
�لآخرين. كما �أن �لتلميذة ت�سبح �أكرث قدرة على �إقامة عالقات مع �لغري، و�لتفاهم 
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معهن، وفهم ما لديهن من م�س���اعر و�أحا�س���ي�س، وبالتايل ت�س���بح قادرة على �مل�ساركة 
�لجتماعي���ة و�ملب���ادرة يف �حلدي���ث و�مل�س���اركة في���ه، ولديه���ا يف �لوق���ت نف�س���ه �أ�س���لوب 
ت�س���تقبل به �لآخرين، كما ت�س���هم ه���ذه �لرب�مج يف زيادة �لفعالي���ة �لجتماعية للفرد 
يف تطوي���ر مفهوم ذ�ت �يجابي عن نف�س���ه وتزيد م���ن فر�س قبول �لآخرين وتفاعلهم 

�ليجابي �سو�ًء يف �ملجال �لتعليمي �أو �ملهني �أو �ملجتمعي ب�سكل عام )�ل�سيد، 2000(.

وتع���د �ملهار�ت �لجتماعية مثل �أي مهارة يف �حلياة، ميكن �كت�س���ابها وتعلمها، 
وبالت���ايل ن�س���تطيع تنمي���ة هذه �ملهار�ت بو��س���طة �لتدريب عليها م���ن خالل �لرب�مج 
�لتدريبي���ة �لت���ي تع���د لتنمي���ة مكونات �لكف���اءة �لجتماعية ل���دى �لتلمي���ذ�ت �لالتي  

يعانون ق�سوًر� يف �لكفاءة �لجتماعية خا�سة �لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم.

وي�س���ار �إىل �أن بر�م���ج �لتدري���ب عل���ى �مله���ار�ت �لجتماعية متنوع���ة �لفعالية، 
وذل���ك �عتم���اًد� على عدة عو�مل منها: �لفروق يف �لعم���ر و�جلن�س ومو�قف �لتدريب، 
�إ�سافة �إىل عدد ونوع �ملهار�ت �مل�ستهدفة، وتبًعا ملدة وتكر�ر جل�سات �لتدريب، وطبيعة 
�لإجر�ء�ت �مل�ستخدمة (Bierman, & Moutminy,1993 ). وقد �أظهرت �لعديد 
م���ن �لدر��س���ات �أن فعالي���ة �لرب�م���ج �لتدريبية و�أثره���ا يف تنمية �مله���ار�ت �لجتماعية 

.(Spence, 2003)  تعتمد على فرتة �لتدريب، وحاجات �أفر�د �لعينة

وقد بني بع�س �لعلماء �أنه ميكن معاجلة �ل�سعف يف �لأد�ء �لجتماعي وحت�سينه 
 (Hughes, & Kathryn, 1988) م���ن خ���الل �لتدريب على �مله���ار�ت �لجتماعي���ة
�إل �أن���ه ل توج���د بيان���ات تو�س���ح بدق���ه �لكيفي���ة و�لوقت �ل���ذي يتم فيه تعل���م �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة، وم���ع ذل���ك فاإن���ه ميكن �جل���زم ب���اأن �لطفولة تع���د فرتة حا�س���مه لذلك 

 . (Bellack, Alans., Hersen, Michel., & Kasdin, Alan 1990)

وقد جاءت هذ� �لبحث من�س���جمة مع تلك �لدر��سات، يف �لقيام باإعد�د برنامج 
تدريب���ي لتنمي���ة مكون���ات �لكف���اءة �لجتماعية لذوي �س���عوبات �لتعلم م�س���تفيًد� من 
نتائ���ج ه���ذه �لدر��س���ات حول فعالي���ة �لرب�م���ج �لتدريبي���ة و�أثرها �لإيجاب���ي يف تنمية 

�لكفاءة �لجتماعية. 

كم���ا �أن �لكف���اءة �لجتماعية �ملنا�س���بة تزود �لفرد بالأ�س���ا�س �مله���م �لذي يوؤدي 
�إىل عالق���ات قوي���ة مع �لرفاق، و�إىل �لنجاح �لدر��س���ي، و�أن �لكف���اءة �لجتماعية غري 
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�ملنا�س���بة �أثن���اء مرحلة �لطفول���ة ترتبط بعدد من �لنتائج �ل�س���لبية مبا فيها �نحر�ف 
�لأحد�ث وم�سكالت �ل�سحة �لعقلية، وتطور مناذج من �ل�سلوك �لال�جتماعي. ويرى 
�أ�س���حاب نظري���ة �لتعل���م �لجتماعي �أن �ل�س���لوك �لعدو�ين، و�لن�س���حاب �لجتماعي، 
و�خلجل �ل�س���ديد ين�س���اأ نتيجة �فتقار �لفرد �إىل �ملهار�ت �لجتماعية، ويوؤكد �أ�سحاب 
ه���ذه �لنظري���ة عل���ى �أن �لفرد يلجاأ �إىل ��س���تخد�م هذه �ل�س���لوكيات لأنه ف�س���ل يف تعلم 

طرق �أكرث مالءمة للتفاعل مع �لنا�س )�لق�ساة، و�لرتتوري، 2007(. 

كم���ا �أن �لأطف���ال �لذي���ن لديه���م ق�س���وٌر يف �لكف���اءة �لجتماعي���ة �ملبك���رة يف 
�ملدر�سة عادة ما يكونون معر�سني للخطر يف �لعديد من �ملخرجات �لنمائية: �سلوك 
ل �جتماع���ي وع���دو�ين، وت�س���رب م���ن �ملدر�س���ة، و�س���وء �لتو�ف���ق �ملدر�س���ي، و�لإهم���ال، 
وم�س���كالت يف �لتح�س���يل �لأكادمي���ي، وم�س���كالت يف �ل�س���حة �لعقلي���ة يف �س���ن �لبل���وغ 

)عو�د، 2002(.

درا�سات �سابقة: 
�لتعل���م  ذو�ت �س���عوبات  �لتلمي���ذ�ت  ل���دى  �لكف���اءة �لجتماعي���ة  �إن مو�س���وع 
و�لرب�م���ج �لتدريبي���ة �ملتعلق���ة بتنمية م�س���توى �لكف���اءة �لجتماعية لديه���ن باهتمام 
متز�يد يف �لدول �لغربية، وبخا�س���ة يف �لعقود �لقليلة �ملا�س���ية، �أما يف �لبالد �لعربية 
ف���اإن �لهتم���ام بهذ� �ملو�س���وع ل ي���ز�ل قلياًل. وفيما يل���ي عر�س لتلك �لدر��س���ات على 

حمورين، هما: 

املحور االأول: درا�سات تناولت ق�سور الكفاءة االجتماعية لدى ذوي �سعوبات التعلم:
يف در��س���ة هدف���ت �إىل معرف���ة ن�س���بة �ل�س���عف يف �مله���ار�ت �لجتماعي���ة ل���دى 
 Kavale, and Forness, لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م ق���ام كاف���ال وفورن����س�
(1996) بتحلي���ل بع���دي لع���دد )152( در��س���ة. �أو�س���حت نتائ���ج �لدر��س���ة �أن ح���و�يل 
���ا يف �مله���ار�ت �لجتماعية،  )75%( م���ن �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعلم �أظهرو� نق�سً
وهذ� ما ميزهم عن جمموعة �ملقارنة. كما �أ�سارت �لنتائج �إىل �نه مت �إيجاد �مل�ستوى 
نف�س���ه تقريًب���ا من �لختالف بني �ملجموعتني عندم���ا مت �لتقييم من قبل)�ملعلمني، 
و�لرف���اق، و�لذ�ت(، وكذلك عندما مت �لتقييم من خالل �أبع���اد �لكفاءة �لجتماعية.
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ويف در��سة مقارنة للكفاءة �لجتماعية و�لتكيف �ملدر�سي بني ثالث جمموعات 
�أجرى توركا�س���با وبر�ف Tru-Kaspa, and Brav (1995) در��س���ة بهدف فح�س 
فيم���ا �إذ� كان حك���م �ملعلم���ني عل���ى كف���اءة �لتالمي���ذ �لجتماعي���ة و�لتكي���ف �ملدر�س���ي 
يختل���ف باخت���الف �لتالمي���ذ. تاألف���ت عين���ة ذوي �س���عوبات �لتعل���م م���ن )30( طالًب���ا                                    
)19 طالًبا، 11 طالبة(، وذوي �لتح�سيل �ملنخف�س )29( طالًبا )17 طالًبا، 12 طالبة(، 
وذوي �لتح�س���يل �ملتو�س���ط )33( طالًب���ا ) 18 طالبا، 15 طالب���ة(، كل جمموعة �حتوت 
على م�س���تويني �س���فيني �لثال���ث و�لر�بع، و�ل�س���ابع و�لثامن. وقد ��س���تخدم �لباحثان 
مقيا����س و�لك���ر- مكونيل للكفاءة �لجتماعية و�لتو�فق �ملدر�س���ي. �أ�س���ارت �لنتائج �إىل 
ما يلي: �أن �لتالميذ �لأ�سغر)�لثالث و�لر�بع( ذوي �سعوبات �لتعلم وذوي �لتح�سيل 
�ملنخف����س كان���و� �أقل يف م�س���توى �لكفاءة �لجتماعية و�لتو�فق �ملدر�س���ي من �أقر�نهم 
ذوي �لتح�س���يل �ملتو�س���ط، ومل تظهر �لنتائج فرًقا ذ� دللة يف �جلن�س �أو �لتفاعل. �أما 
بالن�سبة لطالب �ل�سف �ل�سابع و�لثامن �لأ�سا�سيني، فقد �أظهرت �لنتائج فرًقا ذ� دللة 
ل�سالح جمموعة �لتح�سيل �ملتو�سط حيث �سجلت ن�سبة �أعلى يف �لتكيف �ملدر�سي ومل 
تظه���ر فرًق���ا ذ� دلل���ة يف �لكف���اءة �لجتماعية، كما مل تظهر فرًق���ا ذ� دللة يف �جلن�س 
�أو �لتفاع���ل. كما دعمت �لنتائج ��س���تعمال تقدير�ت �ملعلمني للفح�س �لأويل وتعريف 
�لتالمي���ذ �ملعر�س���ني خلطر �مل�س���كالت �ل�س���لوكية �لجتماعية يف �ملرحل���ة �لبتد�ئية. 

وقد �أجري بور�سك Bursuch (1989) بدر��سة ��ستهدفت مقارنة �لتالميذ 
ذوي �س���عوبات �لتعل���م بالتالمي���ذ �لعادي���ني ذوي �لتح�س���يل �ملنخف����س و�لتح�س���يل 
�ملرتف���ع يف ثالثة �أبعاد للكفاءة �لجتماعية )�أو�س���اع �لعالقات �لجتماعية، �ل�س���لوك 
�ملق���در م���ن �ملعلم���ني، �لتقدي���ر�ت �لذ�تي���ة للكف���اءة �لجتماعي���ة(. تكون���ت �لعينة من 
)24( طالب���ا م���ن �ل�س���فوف )�لث���اين، �لثال���ث، �لر�ب���ع، �ل�س���اد�س( �لبتد�ئ���ي مبع���دل 
�س���تة ط���الب م���ن كل �س���ف، ذوي �س���عوبات �لتعل���م )8( ط���الب )5 ذك���ور، 3 �إن���اث(، 
وذوي �لتح�س���يل �ملرتف���ع )8( ط���الب )5 ذك���ور، 3 �إن���اث(، وذوي �لتح�س���يل �ملنخف�س                                                                        
 Play with« 8( ط���الب )5 ذك���ور، 3 �إن���اث(. ��س���تخدم يف �لدر��س���ة ثالث���ة مقايي����س(
 rating scale questionnaire”، A limited-choice friendship
 .nomination inventory، beer behavior nomination inventory
�أ�س���ارت نتائ���ج �لدر��س���ة �أن �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م �أق���ل تقباًل م���ن �أقر�نهم 
�لتالمي���ذ ذوي �لتح�س���يل �لدر��س���ي �ملنخف����س و�لتالمي���ذ ذوي �لتح�س���يل �ملرتف���ع، 



املجلد الرابع - العدد )16(ج 2 يوليو 2016 جملة الرتبية اخلا�صة

 21 

بينما ل يوجد فرق بني ذوي �لتح�سيل �ملرتفع و�لتح�سيل �ملنخف�س يف �لتقبل. وقد 
ا �أن �لتالميذ ذوي �ل�س���عوبات �لتعليمية لديهم �أ�سدقاء �أقل  �أو�س���حت �لدر��س���ة �أي�سً
من �أقر�نهم ذوي �لتح�س���يل �ملرتفع، بينما ل يوجد فرق بني ذوي �لتح�س���يل �ملرتفع 
و�ملنخف�س على مقيا�س �ل�سد�قة. وبينت �لدر��سة �أي�سا �أن ذوي �سعوبات �لتعلم �أقل 
تعاوًنا، و�أقل رغبة يف �لقيادة من ذوي �لتح�سيل �ملنخف�س. وعند مقارنتهم مع ذوي 
�لتح�س���يل �ملرتف���ع كانو� �أق���ل تعاوًنا، و�أكرث خجاًل، و�أق���ل �إد�رة، و�أكرث رغبة للدخول 
يف �مل�س���اجر�ت. �أم���ا ذوو �لتح�س���يل �ملنخف����س فيختلفون عن ذوي �لتح�س���يل �ملرتفع 
���ا �أن �لتالميذ ذوي �ل�س���عوبات  يف �أنه���م �أك���رث خج���اًل منهم. و�أظه���رت �لدر��س���ة �أي�سً
�لتعليمية معر�س���ون للم�سكالت �لجتماعية ب�س���كل مرتفع �أكرث مقارنة مع �أقر�نهم 

من �لتالميذ ذوي �لتح�سيل �ملرتفع و�ملنخف�س. 

و�أجرت �ل�س���يخ )1998( در��سة هدفت �إىل معرفة �لفروق يف م�ستويات �لكفاءة 
�لجتماعي���ة ب���ني �لتالميذ �لعاديني وذوي �س���عوبات �لتعلم. وتكونت عينة �لدر��س���ة 
م���ن )60( تلمي���ًذ� وتلمي���ذًة من �لتالمي���ذ �لعاديني، و)85( تلمي���ًذ� وتلميذة من ذوي 
�س���عوبات �لتعلم، بال�س���ف �لر�بع �لبتد�ئي. و�أظهرت نتائج �لدر��سة �أنه عند �ملقارنة 
ب���ني �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم و�لعاديني يف �أبع���اد �ملهار�ت �لجتماعية للتقدير 
�لذ�ت���ي، ظه���رت فروق يف �أبعاد �لإ�س���ر�ر غري �ملالئ���م و�مله���ار�ت �لجتماعية �ملالئمة 
ل�س���الح جمموع���ة �لعادي���ني. وعن���د �ملقارن���ة ب���ني �لذك���ور و�لإن���اث يف �أبع���اد �مله���ار�ت 
�لجتماعي���ة غ���ري �ملالئمة للتقدي���ر �لذ�تي �أظه���رت �لنتائج فروًقا د�لة �إح�س���ائًيا يف 
بعد �لإ�س���ر�ر غري �ملالئم ل�س���الح �لذكور، كما �أظهرت �لنتائج فروًقا د�لة �إح�س���ائًيا 
يف بع���د �لغ���رية ل�س���الح �لعاديني. وعن���د �ملقارنة بني ذوي �س���عوبات �لتعلم و�لعاديني 
يف بع���د �مله���ار�ت �لجتماعي���ة �ملالئم���ة لتقدي���ر �ملعلمني �أظه���رت �لنتائ���ج فروًقا د�لة 
�إح�س���ائًيا ل�س���الح �لعادي���ني. وعن���د �ملقارنة ب���ني ذوي �س���عوبات �لتعل���م و�لعاديني يف 
�أبع���اد �مله���ار�ت �لجتماعي���ة غ���ري �ملالئم���ة لتقدي���ر �ملعلم���ني �أظه���رت �لنتائ���ج فروًقا 
د�لة �إح�س���ائًيا ل�س���الح �لعاديني. وعن���د �ملقارنة بني �لذكور و�لإن���اث يف �أبعاد �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة لتقدي���ر �ملعلمني �أظهرت �لنتائ���ج فروًقا د�لة �إح�س���ائًيا يف �أبعاد �ملهار�ت 
�لجتماعية �ملالئمة ل�س���الح جمموعة �لذك���ور. وعند �ملقارنة بني �لذكور و�لإناث يف 
�أبع���اد �مله���ار�ت �لجتماعية لتقدير �ملعلم���ني �أظهرت �لنتائج فروًقا د�لة �إح�س���ائًيا يف 

�أبعاد �ملهار�ت �لجتماعية غري �ملالئمة ل�سالح جمموعة �لإناث. 
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كم���ا �أج���رى �لب�س���تنجي )2002( در��س���ة هدف���ت �إىل �لتع���رف عل���ى م�س���توى 
�لتفاع���الت �لجتماعية للتلميذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعلم م���ع �لتالميذ �لعاديني يف 
عم���ان. وتكونت عينة �لدر��س���ة م���ن )284( طالًبا وطالبة من ذوي �س���عوبات �لتعلم، 
بال�س���ف �لثاين، و�لثال���ث، و�لر�بع، و�خلام�س، و�ل�س���اد�س �لبتد�ئي. وجرى تطبيق 
مقيا����س �أعده �لباح���ث للتفاعالت �لجتماعية للتالميذ ذوي �ل�س���عوبات �لتعليمية 
م���ع �لتالمي���ذ �لعاديني. و�أظهرت �لنتائج �أن �لتفاع���الت �لجتماعية للتالميذ ذوي 
�س���عوبات �لتعل���م م���ع �لتالمي���ذ �لعادي���ني �إيجابي���ة بدرج���ة متو�س���طة، كم���ا �أظهرت 
�لنتائج �أن �لتالميذ ذوي �ل�س���عوبات من م�س���توى �ل�س���ف �خلام�س لديهم تفاعالت 
�جتماعية �أكرث �إيجابية منها لدى �لتالميذ يف م�ستوى �ل�سف �لثاين. كما �أظهرت 
�لنتائ���ج �أن �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبة �لقر�ءة لديهم تفاع���الت �جتماعية مع �لعاديني 
يف �ملدر�س���ة �لعادي���ة �أك���رث م���ن �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م �ملختلطة. يف حني ل 
توج���د فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية يف �لتفاعالت �لجتماعية لذوي �س���عوبات �لتعلم 
للتالمي���ذ �لعادي���ني يف �ملدر�س���ة �لعادية تبع���ا ملتغري�ت �جلن�س وطبيعة �ملدر�س���ة من 
حيث �لختالط وعدد �سنو�ت �لتحاق �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم بغرف �مل�سادر. 

بينم���ا �أج���رى عو�د، و�س���ريت )2004( در��س���ة هدف���ت �إىل �لتع���رف علي طبيعة 
�لف���روق يف مكون���ات �لكف���اءة �لجتماعي���ة )�ل�س���لوك �ملف�س���ل ل���دى �ملعل���م، �ل�س���لوك 
�ملف�س���ل �لأق���ر�ن، �س���لوك �لتو�فق �ملدر�س���ي( فيما بني �لتالمي���ذ �ملتفوقني و�لعاديني 
وذوي �س���عوبات �لتعل���م، وم���دى �خت���الف تل���ك �لف���روق باخت���الف جن����س �لتلمي���ذ. 
تكون���ت �لعين���ة �لنهائي���ة للدر��س���ة م���ن )160( تلمي���ًذ� وتلمي���ذة م���ن تالميذ �ل�س���ف 
�لر�ب���ع �لبتد�ئ���ي مب�س���ر، مت �ختياره���م م���ن بني تالميذ عين���ة كلية قو�مه���ا )254( 
تلمي���ًذ� وتلمي���ذة يف )5( مد�ر����س �بتد�ئي���ة ب���كل م���ن �لعري����س و�لإ�س���كندرية، بو�ق���ع 
)42( تلمي���ًذ� وتلمي���ذة م���ن �ملتفوق���ني، )87( تلمي���ًذ� وتلمي���ذة م���ن �لعادي���ني، )32( 
تلمي���ًذ� وتلمي���ذة من ذوي �س���عوبات �لتعلم طبق عل���ي �لأفر�د عينة �لدر��س���ة: قائمة 
�ملوؤ�س���ر�ت �ل�س���لوكية �ملميزة للتالميذ �ملتفوقني )�إعد�د: �لباحثان(، قائمة �ملوؤ�س���ر�ت 
�ل�س���لوكية �ملمي���زة ل���ذوي �س���عوبات �لتعل���م )�إع���د�د: �لباحث���ان(، �ختب���ار �مل�س���فوفات 
�ملتتابعة �مللون لر�فن  )�إعد�د: عبد �لفتاح �لقر�س���ي، 1987(، مقيا�س و�لكر- مكونيل

Walker- McConnell للكف���اءة �لجتماعي���ة و�لتو�ف���ق �ملدر�س���ي �س���ورة �لأطفال 
)�إع���د�د: و�لك���ر- مكوني���ل، 1995، تعري���ب: �أحم���د ع���و�د، 2002(. �أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل 
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وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني �لتالمي���ذ �ملتفوق���ني و�لعادي���ني يف �أبع���اد مقيا����س 
�لكف���اءة �لجتماعي���ة و�لتو�ف���ق �ملدر�س���ي و�لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا����س، وذلك ل�س���الح 
�ملتفوقني. وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لتالميذ �ملتفوقني وذوي �سعوبات �لتعلم 
يف �أبع���اد مقيا����س �لكف���اءة �لجتماعية و�لتو�فق �ملدر�س���ي و�لدرجة �لكلي���ة للمقيا�س، 
وذل���ك ل�س���الح �ملتفوقني. ووجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا ب���ني �لتالميذ �لعاديني وذوي 
�س���عوبات �لتعل���م يف �أبع���اد مقيا�س �لكف���اءة �لجتماعي���ة و�لتو�فق �ملدر�س���ي و�لدرجة 
�لكلية للمقيا�س، وذلك ل�سالح �لعاديني. عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني �لذكور 

و�لإناث من جمموعات �لدر��سة يف مكونات �لكفاءة �لجتماعية و�لتو�فق �ملدر�سي. 

ويف در��س���ة ق���ام بها د�ي�س���ون Dyson, (2003) لتقييم مفه���وم �لذ�ت �لكلي، 
و�إدر�ك مفه���وم �ل���ذ�ت �لأكادمي���ي، و�لكفاءة �لجتماعية، و�مل�س���كالت �ل�س���لوكية لدى 
عين���ة م���ن )19( طف���اًل م���ن �لأطف���ال ذوي �س���عوبات �لتعلم �س���من �ملحي���ط �لعائلي، 
ومقارنته���م م���ع �إقر�نه���م م���ن �لأق���ارب م���ن �ج���ل �لتع���رف عل���ى �لرتباط���ات بينه���م 
�س���من �ل�س���ياق �لأ�س���ري. تكونت �لعينة م���ن )19( طفاًل )16 ذك���ور،3 �إناث(، تر�وحت 
�أعماره���م م���ن )8-13( �س���نة. وقد ��س���تخدم ع���دد من �ملقايي����س منها مقيا����س �لقدرة 
 The Perception ”لكامب���ان” و“بور�س���ما“ PASS عل���ى �ل�س���تيعاب للتالمي���ذ
 CSCS ومقيا����س �لتقدي���ر �لذ�ت���ي لالأطفال ،of Ability Scale for Students
 The Pieirs-Harris Childrens Self-Concept Scale، »لبري�س- هاري�س“
 The Family”ملو����س” و“مو����س“ R“ (FES)“ ومقيا����س �لبيئ���ة �لعائل���ي �س���كل
Environment Scale-Form R. �أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �إىل �أنه على �لرغم من 
�أن �لأطف���ال ذوي �س���عوبات �لتعل���م ل يختلف���ون ع���ن �أقر�نهم من �لأق���ارب يف مفهوم 
�ل���ذ�ت �لكل���ي و�إدر�ك �ل���ذ�ت �لأكادمي���ي، �إل �أن و�لديهم �س���نفوهم ب���اأن لديهم كفاءة 

�جتماعية �أقل، وم�سكالت �سلوكية �أكرث من �أقر�نهم من �لأقارب. 

املحور الثاين: درا�س�ات تناولت برامج لتنمية الكفاءة واملهارات االجتماعية لدى 
ذوي �سعوبات التعلم:

 Beelmann, Pfingsten, أج���رى كل م���ن بيلم���ان وبفنج�س���تني ولو�س���يل�
and Losel, (1994) مر�جعة لنتائج )49( در��سة حول فعالية �لرب�مج �لتدريبية 
يف تنمية �لكفاءة �لجتماعية، �إذ متت مر�جعة �لدر��س���ات �لتي �أجريت خالل �لفرتة 
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م���ن ع���ام )1981 – 1990( وطبقت عل���ى �أطفال تر�وحت �أعمارهم بني )3-15( �س���نة. 
رك���زت �لدر��س���ة عل���ى ��ستق�س���اء فعالية هذه �لرب�م���ج يف تنمية �لكف���اءة �لجتماعية، 
ومعرف���ة تاأثريه���ا يف ه���وؤلء �لأطفال على �مل���دى �لبعيد، ومقارنة نتائ���ج هذ� �لبحث 
بنتائج در��س���ات �أخرى تناولت �ملو�س���وع ذ�ت���ه. �أظهرت �لنتائ���ج �أن �لرب�مج �لتدريبية 
لتنمي���ة �لكف���اءة �لجتماعية كانت فعالة، كما كان �لتاأث���ري �أقل فعالية يف هذ� �لبحث 
مقارنة بالدر��س���ات �ل�س���ابقة، كم���ا �أظهرت �لنتائج �أن هن���اك تاأثري�ت مميزة وحمددة 
لأن���و�ع خمتلفة م���ن �لرب�مج وعلى جمموعات خمتلفة، و�أظه���رت �لنتائج �أن �لتاأثري 

طويل �ملدى لهذه �لرب�مج كان �سعيفا. 

 Frey, Nolen ,Edestrom وق���ام فري ونولني و�إدي�س���رتون وهري�س�س���تني
and Hirschstein , (2005) , باإج���ر�ء در��س���ة هدف���ت �إىل فح����س فعالية برنامج 
“ يف تنمي���ة �لكف���اءة �لجتماعية، ومعرف���ة �لعالقة بني �ملعرفة  “ �خلط���وة �لتالي���ة 
�لجتماعي���ة م���ن جه���ة و�ل�س���لوك �ملقب���ول �جتماعًيا، و�ل�س���لوك �لجتماع���ي �لعد�ئي 
م���ن جهة �أخرى. طبقت �لدر��س���ة على عينة بلغت )125( طالًب���ا وطالبًة، ثم توزيعها 
ع�س���و�ئًيا �إىل جمموع���ة جتريبي���ة وجمموعة �س���ابطة. وجمعت �لبيانات با�س���تخد�م 
مقيا����س �ل�س���لوك �لجتماع���ي وفًق���ا لتقدي���ر�ت �ملعلم���ني، ومقيا����س �ل�س���لوك �ملقبول 
�جتماعًيا و�ل�س���لوك �لجتماعي �لعد�ئي وفًقا لتقدير�ت �لتالميذ، وقو�ئم مالحظة 
�ل�سلوك يف مو�قف �لنز�ع.  تو�سلت �لدر��سة �إىل �أن هناك فروًقا ذ�ت دللة �إح�سائية 
يف �ل�س���لوك �لجتماع���ي ح�س���ب تقدير �ملعلمني، كما �أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل وجود فروق 
ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة على مقيا�س �ل�س���لوك 
�ملقب���ول �جتماعًي���ا و�ل�س���لوك �لجتماع���ي �لعد�ئ���ي ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة. 
و�أظهرت قو�ئم �ملالحظة �نخفا�س �ل�سلوكيات �لعدو�نية وزيادة �لتعاون لدى �أطفال 

�ملجموعة �لتجريبية. 
وقام���ت ل���ني Lane, (1994)  بدر��س���ة ملعرف���ة �أثر برنام���ج تدريبي يف تنمية 
�مله���ار�ت �لجتماعي���ة و�لأكادميي���ة، قام���ت �لباحث���ة بتطبي���ق برنام���ج تدريب���ي عل���ى 
جمموع���ة م���ن ط���الب �ل�س���ف �لأول �لبتد�ئ���ي �ل���ذي مت تر�س���يحهم م���ن معلماتهم 
و�أقر�نه���م باعتباره���م �أك���رث عر�س���ة ملو�جه���ة م�س���كالت �س���لوكية. تكون���ت �لعينة من       
)55( طف���اًل وطفل���ة، مت توزيعه���م ع�س���و�ئيا �إىل ث���الث جمموع���ات: جمموعة تتلقى 
�لتدري���ب على مه���ار�ت �أكادميية بتطبي���ق برنامج �لتدريب على �لق���ر�ءة، وجمموعة 
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تتلق���ى �لتدري���ب على مه���ار�ت �جتماعية. ��س���تغرق تطبي���ق �لربنام���ج �لتدريبي )6( 
�أ�س���ابيع بو�ق���ع )4( �أي���ام يف �لأ�س���بوع، ومدة كل لق���اء )30( دقيقة. �أ�س���ارت �لنتائج �إىل 
عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة 
على �لرغم من �أن �ملتو�س���طات ت�س���ري �إىل �إحر�ز �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية تقدما يف 

�ملهار�ت �لأكادميية ويف �ملهار�ت �لجتماعية. 

تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة: 
من خالل ��س���تعر��س �لدر��س���ات �ل�سابقة نالحظ �أن بع�س���ها �هتمت مبعرفة 
�لتعل���م  �س���عوبات  ذوي  ب���ني  �لجتماعي���ة  و�مله���ار�ت  �لكف���اءة  م�س���توى  يف  �لف���روق 
و�لعادي���ني وم���ن ه���ذه �لدر��س���ات: )�حم���د ع���و�د، و�أ�س���رف �س���ريت، 2004؛ بور�س���ك                               
��س���تخدمت �لرب�م���ج �لتدريبي���ة لتنمي���ة  Bursuch, (1989) وبع����س �لدر��س���ات 
و�آخ���رون ف���ري  ومنها:در��س���ة  �لتعل���م  �س���عوبات  ل���ذوي  �لجتماعي���ة  �لكف���اءة 

Frey, et al. (2005) وبع�س���ها �هتم���ت بتحلي���ل نتائج در��س���ات �س���ابقة ��س���تخدمت 
�لرب�م���ج �لتدريبي���ة ملعرفة مدى فعاليتها ومقارنة نتائجها بدر��س���ات �أخرى ومنها: 

.Beelmann, et al. (1994) بيلمان و�آخرون Erwin, (1994) إيروين�

كما �أن هذه �لدر��س���ات ��س���تخدمت مقايي�س خمتلفة، منها ما �أعده �لباحثون 
�أنف�س���هم، ومنها ما مت ترجمته وتعريبه ليالئم �لبيئة، و�آخرون ��س���تخدمو� �ملقايي�س 
�لأ�س���لية، وجند �أن �أكرث هذه �ملقايي�س ��س���تخد�ما يف �لدر��س���ات �ل�سابقة كان مقيا�س 
و�لك���ر- مكوني���ل للكف���اءة �لجتماعي���ة و�لتو�ف���ق �ملدر�س���ي، و�ل���ذي يقي�س ع���دًد� من 
�ملكونات �لجتماعية للتالميذ من مرحلة �لرو�سة وحتى �ل�سف �ل�ساد�س �لبتد�ئي، 
وه���و مالئ���م للبح���ث �حلايل بعد تعريبه ليالئ���م �لبيئة �لعربية. مما �س���جع �لباحثة 

على ��ستعماله يف �لبحث �حلايل. 

 Tru-Kaspa, and Brav (1995) كما �أظهرت در��س���ات توركا�س���با وبر�ف
Bryan, (1997) ؛ ولني Lane, (1999) تدين م�ستوى �لكفاءة �لجتماعية لدى 
�لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعلم مقارنة باأقر�نهم م���ن �لتالميذ �لعاديني، وهذ� ناجت 
ع���ن نق����س يف �متالكهم للمه���ار�ت �لجتماعية، كما �أنهم يظهرون �س���عوبة يف عملية 
���ا لأقر�نهم، وتدين �لقدرة  �لتكيف و�لتفاعل �لجتماعي، �إذ �أن لديهم قبوًل منخف�سً

على �إقامة عالقات �جتماعية فعالة مع �لغري �أو �لندماج مع �أقر�نهم. 
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ول���ني  Beelmann, et al. (1994) و�آخ���رون  بيلم���ان  بين���ت  كم���ا 
 ،Frey, et al. (2005) وفري و�آخرون Erwin,  (1994) و�إيروين Lane, (1999)
فعالية �لرب�مج �لتدريبية يف تنمية �لكفاءة �لجتماعية لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات 
�لتعلم، و�أو�س���ت باإتباع ��س���رت�تيجيات خمتلفة عند �إعد�د �لرب�مج �لتدريبية، وتاأكيد 
�لدر��س���ات �لأجنبي���ة على فعالي���ة هذه �لرب�م���ج يف تنمية �لكف���اءة �لجتماعية. وقلة 
�لكف���اءة  لتنمي���ة مكون���ات  �لتدريبي���ة  �لرب�م���ج  �عتم���دت  �لت���ي  �لعربي���ة  �لدر��س���ات 
�لجتماعي���ة. ونتيج���ة لذلك مت بناء �لربنامج �لتدريبي يف �لبحث �حلايل م�س���تفيًد� 

من تو�سيات هذه �لدر��سات ونتائجها �مل�سجعة. 

فرو�ص البحث: 
يف �سوء �لإطار �لنظري، وما �أ�سفرت عنه نتائج �لبحوث و�لدر��سات �ل�سابقة، 

ميكن �سياغة فرو�س �لبحث على �لنحو �لتايل: 
((( توج���د فروق دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طى رت���ب درجات �أف���ر�د �ملجموعتني 1

�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة عل���ى مقيا�س �لكفاءة �لجتماعي���ة يف �لقيا�س �لبعدى 
ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية. 

((( توجد فروق ذ�ت دللة �ح�س���ائية من متو�س���طى رتب درج���ات �أفر�د �ملجموعة 1
�لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ى و�لبعدى عل���ى مقيا�س �لكف���اءة �لجتماعية 

ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.  
((( ل توجد فروق ذ�ت دللة �ح�سائية بني متو�سطى رتب درجات �أفر�د �ملجموعة 1

�لتجريبية على مقيا�س �لكفاءة �لجتماعية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي

اإجراءات البحث:
عينة البحث: 

ذو�ت  �لتلمي���ذ�ت  م���ن  تلمي���ذة   )20( م���ن  �حل���ايل  �لبح���ث  عين���ة  تكون���ت 
�س���عوبات �لتعل���م يف �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة �مللتحق���ات برب�م���ج �لدم���ج مبدين���ة بري���ده                                  

)منطقة �لق�سييم(.

كيفية اختيار العينة النهائية للبحث: 
((( طب���ق مقيا����س �لكف���اءة �لجتماعي���ة و�لتو�فق �ملدر�س���ي على �لتلمي���ذ�ت  ذو�ت 1

�سعوبات �لتعلم من �ل�سفني �لثالث و�لر�بع �لبتد�ئي.  
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((( يف �سوء �لنتائج �لتي �أ�سفر عنها تطبيق مقيا�س �لكفاءة �لجتماعية و�لتو�فق  1
�ملدر�سي، مت حتديد )20( تلميذة كانت درجاتهم متدنية على �ملقيا�س. 

((( مت حتديد �لعينتني �لتجريبية و�ل�سابطة، على �أن تكون كل منهما يف مدر�سة 1
منف�سلة حتى ل ينتقل �أثر ما تعلمته �لعينة �لتجريبية �إىل �لعينة �ل�سابطة. 

((( لتحقي���ق �لتجان����س ب���ني �أف���ر�د �لعينت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة ، فق���د مت 1
�س���بط �ملتغ���ري�ت �لتالي���ة: �لكف���اءة �لجتماعي���ة، ومعام���ل �ل���ذكاء ، و�لعم���ر 
�لزمن���ي ، ولق���د مت���ت �ملجان�س���ة ب���ني �أف���ر�د �لعينت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة                                         
) ن = 10 ل���كل منهم���ا ( يف درج���ة �لكف���اءة �لجتماعي���ة عل���ي مقيا����س �لكف���اءة 
�لجتماعي���ة، ومعام���ل �ل���ذكاء علي مقيا�س �س���تانفورد - بيني���ه، وذلك قبل �أن 
يت���م تطبي���ق �لربنامج ، وحتى ميكن �ملقارنة بني �لقيا�س���يني �لقبلي و�لبعدي 

للمجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة.
جدول ) 1 (

نتائج اختبار مان – ويتني للفروق بني املجموعتني التجريبية وال�سابطة
يف املتغريات اخلا�سة باملجان�سة بينهما

جمموع �ملتو�سطات�لعدد�ملجموعات
م�ستوي قيمة  Z�لرتب

�لدللة

�لكفاءة �لجتماعية
1010.95109.50�لتجريبية

0.3420.739
1010.05100.50�ل�سابطة

�لعمر �لزمني
1010.25102.500.1890.850�لتجريبية
1010.75107.50�ل�سابطة

معامل �لذكاء
1010.25105.50�لتجريبية

0.0380.976
1010.75104.40�ل�سابطة

يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق �أن جميع �ملعام���الت غري د�لة ، وه���ذ� يعني عدم 
وج���ود ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف كل من درجة 
�لكف���اءة �لجتماعي���ة، و�لعم���ر �لزمن���ي ومعام���ل �ل���ذكاء وه���ذ� يعن���ي جتان����س �أف���ر�د 

�لعينتني يف كل هذه �ملتغري�ت.
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اأداة البحث: 
1( مقيا�س والكر- مكونيل للكفاءة االجتماعية والتوافق املدر�سي )�سورة االأطفال( 

الذي اأعده للبيئة العربية )عو�د، 2002( �مللحق رقم )1(
مت �إعد�د �ملقيا�س كاأد�ة م�س���حية لتحديد �لق�س���ور يف �ملهار�ت �لجتماعية بني 
�لتالميذ يف �ملد�ر�س من �لرو�س���ة وحتى �ل�س���ف �ل�ساد�س �لبتد�ئي. ويهدف �ملقيا�س 
�إىل �لك�سف عن �لتالميذ �لذين هم بحاجة �إىل تدريب لتنمية مهار�تهم �لجتماعية، 
وحتدي���د �مله���ار�ت �لتي تو�جه �لتالميذ �س���عوبة يف ممار�س���ته، كما ي�س���تخدم �ملقيا�س 

كاأد�ة تقييم لفعالية بر�مج �لتدخل لتنمية �ملهار�ت �لجتماعية. 

ي�س���تخدم �ملقيا�س مع �لأطفال من �لرو�س���ة وحتى �ل�سف �ل�ساد�س �لبتد�ئي، 
ويت�س���من )43( فقرة موزعة على ثالثة �ختبار�ت فرعية، وتقا�س ��س���تجابات �لأفر�د 
عل���ى كل فق���رة وفًق���ا ل�س���لم ��س���تجابات مك���ون م���ن تدري���ج لفظ���ي ثالث���ي )�أب���ًد�-1؛               

�أحياًنا 2؛ د�ئًما3(، و�لختبار�ت هي: 
( االختبار الفرعي االأول: �ل�س���لوك �لجتماعي �ملف�س���ل لدى �ملعلم: يحتوي على 	

)16( فقرة لقيا�س �ل�سلوك �لجتماعي �ملتعلق بجماعة �لأقر�ن و�لذي يف�سله 
�ملعلم���ون، وتعك����س �لفق���ر�ت �هتم���ام �ملعل���م باحل�سا�س���ية �لز�ئ���دة، و�لتعاطف، 
و�لتعاون، و�ل�س���يطرة على �لنف�س، ومناذج �أ�سكال �لن�سج �لجتماعي لل�سلوك 

يف �لعالقات بني �لأقر�ن. 
( االختبار الفرعي الثاين: �ل�س���لوك �لجتماعي �ملف�س���ل ل���دى �لأقر�ن: يحتوي 	

عل���ى )17( فق���رة لقيا����س �ل�س���لوك �لجتماعي �ملف�س���ل لدى �لأق���ر�ن بدرجة 
كب���رية، ومب���ا يعك�س قيم �لأقر�ن �خلا�س���ة باأ�س���كال �ل�س���لوك �لجتماعي �لتي 

حتكم ديناميكية �جلماعة، و�لعالقات �لجتماعية يف بيئة �للعب �حلر. 
( االختبار الفرعي الثالث: �س���لوك �لتو�فق �ملدر�س���ي: حتت���وي على )10( فقر�ت 	

لقيا�س كفاءة �سلوك �لتو�فق �لجتماعي، و�لتي يقيمها �ملعلمون ويهتمون بها 
يف �ملحتوى �لتعليمي يف �لف�س���ل �لدر��س���ي، ويعك�س هذ� �لختبار ر�أي �ملعلم يف 

نقاط �لكفاءة �ملف�سلة ب�سدة لدى �لتالميذ يف �لبيئة �لتعليمية. 
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ثبات املقيا�س: 
 طب���ق �ملقيا�س على عينة �أ�سا�س���ية قو�مه���ا )710( تلميًذ� وتلميذًة )331( ذكور 
و)379( �إن���اث يف �ل�س���فوف م���ن �لرو�س���ة حت���ى �ل�س���ف �ل�س���اد�س �لبتد�ئ���ي تر�وحت 
�أعمارهم بني )5- 12( �س���نة مبتو�س���ط قدره )97،73( �س���هًر� و�نحر�ف معياري قدره 
)26،44(. مت �ختي���ار �أف���ر�د �لعين���ة ع�س���و�ئًيا م���ن بني تالميذ )18( رو�س���ة ومدر�س���ة 
�بتد�ئية، يف خم�س دول عربية: هي قطر،، م�سر، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�لكويت. 
وذل���ك به���دف تقن���ني �ملقيا�س على عينة ممثل���ة من بني �لتالمي���ذ يف �لبيئة �لعربية، 
لت�س���هيل �إجر�ء�ت ��س���تخد�مه فيما بعد يف �لبيئة �لعربية. وقد مت �لتحقق من ثبات 

�ملقيا�س بعدة طرق: 
( ��ستخد�م معامل �ألفا كرونباك للثبات، لأفر�د عينة �لتطبيق �لأ�سا�سية )710(	

طفاًل وطفلًة، حيث بلغ معامل �لثبات للعينة �لكلية )0،9630(. 
( ��س���تخد�م معادلة جتمان للتجزئة �لن�س���فية لأفر�د عينة �لتطبيق �لأ�سا�س���ية 	

)710( طفاًل وطفلًة، حيث بلغ معامل �لثبات للعينة �لكلية )0،9420(. 
( لزي���ادة �لتاأك���د م���ن ثب���ات �ملقيا����س مت �إع���ادة �لتطبي���ق (ReTest-Test) بعد 	

م�س���ي )15( يوًم���ا م���ن �لتطبي���ق �لأول، على عين���ة مكونة م���ن )143( طفاًل، 
)74( �إناًث���ا و)69( ذك���وًر�. حي���ث بل���غ معامل �لثب���ات �لكل���ي)0،88( وهذ� يعني 
�أن ه���ذ� �ملقيا����س تتو�فر فيه دللت ثبات عالية، وه���ي كافية لأغر��س �لبحث 

�حلايل. 

�سدق املقيا�س: 
مت �لتحقق من �سدق �ملقيا�س بعدة طرق: 

( �لت�س���اق �لد�خلي: ح�سب �لت�س���اق �لد�خلي للمقيا�س من خالل �إيجاد �سدق 	
�لفق���ر�ت و�لأبع���اد للمقيا�س بالن�س���بة للعينة �لكلي���ة )710( تلمي���ًذ� وتلميذًة، 
وكان���ت جمي���ع معام���الت �لرتب���اط ب���ني �لفق���ر�ت و�لدرج���ة �لكلية بالن�س���بة 
للمقيا����س، وبني مفرد�ت كل �ختبار فرعي و�لدرجة �لكلية لالختبار مرتفعة 
و�أدن���ى معامل �رتب���اط كان )0،442( و�لأعلى كانت )0،845(، كما �أن معامالت 
�لرتب���اط ب���ني �ملف���رد�ت و�لدرج���ة �لكلية ل���كل �ختب���ار فرعي كان���ت �أعلى من 
معام���الت �لرتب���اط ب���ني �ملف���رد�ت و�لدرجة �لكلي���ة للمقيا����س، وكانت جميع 



فعالية برنامج تدريبي لتنمية الكفاءة االجتماعيةد . ملياء عبداحلميد بيومى

 30 

معام���الت �لرتب���اط د�ل���ة عن���د م�س���توى )0،01(. وه���ذه �لنتائ���ج توؤك���د عل���ى 
�لتجان�س �لكبري بني �لختبار�ت �لفرعية �لثالثة. 

( �سدق �لأبعاد: مت �لتحقق من �سدق �أبعاد �ملقيا�س عن طريق �إيجاد معامالت 	
�لرتباط بني درجات �لختبار�ت �لفرعية �لثالثة، و�لدرجة �لكلية للمقيا�س، 
وذلك بالن�سبة لكل �سف در��سي على حده، وبالن�سبة للذكور و�لإناث، و�لعينة 
�لكلي���ة �لأ�سا�س���ية. وق���د كان���ت معام���الت �لرتب���اط بينه���ا جميًع���ا مرتفع���ة، 
وجميعه���ا د�ل���ة عن���د م�س���توى )0،01(. وه���ذه �لنتائ���ج ت���دل عل���ى �لتجان����س 

و�لت�ساق �لد�خلي بني �لختبار�ت �لفرعية للمقيا�س. 

وميكن �لقول �إن هذ� �لقيا�س يتمتع بدللت �س���دق مرتفعة، وميكن تطبيقه 
و��س���تخد�مه، كم���ا �أن دللت �س���دق ه���ذ� �ملقيا����س منا�س���بة لأغر�����س تطبي���ق �لبحث 

�حلايل. 

تقنن املقيا�س على البيئة ال�سعودية:
لك���ي تطمئ���ن �لباحثة ملدى مالئم���ة �ملقيا�س للبيئة �ل�س���عودية قامت �لباحثة 
بتقنني �ملقيا�س على )70( تلميذة من ذو�ت �س���عوبات �لتعلم. وللتحقق من �سالحية 

�ملقيا�س للتطبيق متت �لإجر�ء�ت �لتالية:

اأوالً: ح�ساب الثبات 
مت ح�س���اب �لثب���ات �لكل���ي للمقيا����س بطريق���ة �لتجزئة �لت�س���فية: مت ح�س���اب 
معام���ل �لثب���ات للمقيا�س �لكل���ي بطريقة �لتجزئة �لن�س���فية، وكان���ت قيمته مبعادلة 

�سبريمان )0،872( ومبعادلة جتمان )0،876( وهي د�لة �إح�سائًيا.
وم���ن �لإج���ر�ء�ت �ل�س���ابقة تاأك���دت للباحثة من ثبات و�س���دق مقيا����س و�لكر- 
مكوني���ل للكف���اءة �لجتماعي���ة، و�س���الحيته لال�س���تخد�م يف �لبح���ث �حل���ايل لقيا����س 

�لكفاءة �لجتماعية لدى �لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم. 

ثانًيا: ح�ساب ال�سدق 
 ح�س���اب �لت�س���اق �لد�خلي: مت ح�س���اب معامالت �لرتباط بني درجات �لأبعاد 
و�لدرج���ة �لكلي���ة ملقيا����س و�لك���ر- مكوني���ل للكف���اءة �لجتماعي���ة وكان���ت معام���الت 

�لرتباط لالأبعاد على �لنحو �لتايل: 
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 جدول )2(
معامل الرتباط بني اأبعاد مقيا�س الكفاءة الجتماعية والدرجة الكلية

�لدللةمعامل �لرتباط�أبعاد �ملقيا�س
0.850.01�ل�سلوك �لجتماعي �ملف�سل لدى �ملعلم

0.760.01�ل�سلوك �لجتماعي �ملف�سل لدى �لأقر�ن
0.870.01�سلوك �لتو�فق �ملدر�سي

0.790.01�لدرجة �لكلية

طريقة تطبيق املقيا�س والزمن: 
يتاألف �ملقيا�س �لكلي من )43( فقرة �إيجابية ت�سف �ل�سلوك �لجتماعي حيث 
تق���وم �ملعلم���ة بتقدير �ل�س���لوك �لجتماعي للتلمي���ذ�ت، وتعطى �ملعلم���ة �لوقت �لكايف 
قب���ل �لتطبي���ق لتقييم مهار�ت �لتلميذة �لجتماعية، ومالحظتها يف مو�قف �لتفاعل 

�لجتماعي. وي�ستغرق �لتطبيق على كل حالة ما بني )5-10( دقائق. 

ت�سحيح املقيا�س: 
ت�س���تخرج �لدرج���ة �لكلي���ة عل���ى �ملقيا����س بجم���ع �لتقدي���ر�ت �لرقمي���ة )3-1( 
لفق���ر�ت �ملقيا����س، و�جل���دول )2( يو�س���ح م���دى �لدرجات عل���ى �أبعاد مقيا����س �لكفاءة 

�لجتماعية و�لتو�فق �ملدر�سي. 
 جدول )3(

مدى الدرجات على اأبعاد مقيا�س الكفاءة الجتماعية والتوافق  املدر�سي
مدى �لدرجاتعدد �لفقر�ت�أبعاد �ملقيا�س

16- 1648�ل�سلوك �لجتماعي �ملف�سل لدى �ملعلم
17- 1751�ل�سلوك �لجتماعي �ملف�سل لدى �لأقر�ن

10- 1030�سلوك �لتو�فق �ملدر�سي
43- 43129�لدرجة �لكلية

2( الربنام�ج التدريب�ي لتنمي�ة مكونات الكف�اءة االجتماعية لدى ذوات �س�عوبات 
التعلم )�إعد�د: �لباحثة( �مللحق )2(

مت بن���اء �لربنام���ج �لتدريب���ي لتنمية مكون���ات �لكفاءة �لجتماعي���ة لدى عينة 
من �لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم يف �ملرحلة �لبتد�ئية. 
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هدف الربنامج: 
يهدف �لربنامج �إىل تنمية بع�س جو�نب �لق�سور يف �لكفاءة �لجتماعية �لتي 
تعاين منها �لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم و�لتي تتمثل يف �ملكونات �لرئي�سة �لتالية 
)�ل�س���لوك �لجتماعي �ملف�س���ل لدى �ملعلم،�ل�سلوك �لجتماعي �ملف�سل لدى �لأقر�ن، 
�س���لوك �لتو�ف���ق �ملدر�س���ي(، ومن خالل �إقامة هذه �لن�س���اطات �لت���ي مت �لرتكيز فيها 
عل���ى �مله���ار�ت �لجتماعية �لتي تعاين هوؤلء �لتلميذ�ت ق�س���وًر� فيها، بحيث ت�س���اعد 
تلك �لن�ساطات �لتلميذ�ت �ملتدربات على تعلم كيفية ممار�سة هذه �ملهار�ت وتطبيقها 

بال�سكل �ملنا�سب و�ملالئم للموقف �لذي تتم من خالله. 

اإعداد ال�سورة االأولية للربنامج: 
مت �إع���د�د �ل�س���ورة �لأولي���ة للربنامج يف �س���وء �لأدب �لنظري للدر��س���ة، ومبا 
يت���الءم م���ع خ�س���ائ�س �لتلميذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعلم، و��س���رت�تيجيات تدري�س���هم 
وتعلمه���م، كم���ا مت �لإف���ادة يف �إع���د�د �لربنام���ج من �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لت���ي تناولت 

بر�مج تنمية �ملهار�ت �لجتماعية للتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم. 

مت �لرتكي���ز يف �إع���د�د �أن�س���طة وجل�س���ات �لربنام���ج عل���ى �لأن�س���طة و�لت���ي ل 
تخ�سع ملحتوى �ملادة �لدر��سية للتلميذ�ت يف �ملدر�سة، ومتت �لإفادة منها يف �لأن�سطة 

�لثقافية ورو�ية �لق�س�س �لهادفة و�لألعاب �لريا�سية �لهادفة. 

حتكيم الربنامج: 
مت عر�س �لربنامج ب�سورته �لأولية على جمموعة من �ملحكمني �ملتخ�س�سني 
يف �لرتبية �خلا�سة بجامعة �لق�سيم، حيث �أو�سى �ملحكمون باإجر�ء بع�س �لتعديالت 

�لتي قامت �لباحثة  باإجر�ئها. 

ويف �س���وء ذل���ك مت �إع���د�د �لربنامج مكوًنا من )18( جل�س���ة، تت�س���من �ملهار�ت 
�لرئي�س���ة �لتالي���ة )�ل�س���لوك �لجتماع���ي �ملف�س���ل لدى �ملعلم���ة، �ل�س���لوك �لجتماعي 

�ملف�سل لدى �لأقر�ن، �سلوك �لتو�فق �ملدر�سي(. 

الفنيات التي اعتمد عليها الربنامج: 
مت �إتباع فنيات متنوعة يف �جلل�س���ات �لتدريبية للتاأكيد على ممار�س���ة �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة وتثبيته���ا ل���دى �ملتدرب���ات حت���ى ت�س���بح �س���لوًكا د�ئًما لديه���ن يف �ملو�قف 
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�لجتماعية �مل�س���ابهة وبالتايل رفع م�س���توى كفاءتهم �لجتماعية ب�س���كل فعال. ومن 
هذه �لفنيات: 

اإعط�اء التعليم�ات: وذل���ك بتزوي���د �ملتدرب���ات مبعلومات ع���ن �جلل�س���ات �لتدريبية، 
و�أه���د�ف ه���ذه �جلل�س���ات وكيفي���ة ممار�س���ة �مله���ار�ت �لجتماعي���ة �ملنا�س���بة يف �لوق���ت 
�ملنا�سب لها وب�سكل �إيجابي، و�لفو�ئد �ملرتتبة على �أد�ء مثل هذه �ملهار�ت �لجتماعية 

على �ملتدربة و�ملحيطني بها. 

التغذي�ة الراجع�ة: وهدفها تزوي���د �ملتدربات مبعلوم���ات عن �ملهار�ت �مل�س���تهدفة بعد 
تنفيذ �لن�ساطات �خلا�سة بتلك �ملهار�ت و�لتاأكيد عليها وعلى �أهميتها. 

املناق�س�ة: تهدف �إىل �إثر�ء �ملو�س���وع �مل�س���تهدف ومناق�س���ته من جميع جو�نبه، كما 
ته���دف �إىل معرف���ة م���دى �كت�س���اب �ملتدرب���ات و��س���تيعابهن ملحت���وى �لن�س���اطات �لت���ي 
مت تطبيقه���ا وفهمه���م للهدف �لأ�سا�س���ي من هذه �لن�س���اطات ومدى تر�س���يخ �ملعلومة 

�مل�ستهدفة لديهن. 

لعب الدور: وتهدف �إىل م�س���اركة �ملتدربات يف تاأدية �لن�س���اطات �سو�ء عن طريق عمل 
م�س���رحيات ب�س���يطة ولعبة جماعية يتبادلون فيها �لأدو�ر. وهذ� يفيد يف بيان �أن تلك 
�مله���ار�ت لي�س���ت م�س���تحيلة وميك���ن تعليمه���ا وتطبيقها، كما �أن �مل�س���اركة يف ن�س���اطات 
�جلماعية يزيد من فر�س �لتفاعل �لإيجابي بني �لتلميذ�ت �أنف�سهن وبني �لتلميذ�ت 

ومعلميهن. 

 التعزي�ز: وه���و من �أبرز �لإ�س���رت�تيجيات يف �لتدريب على �مله���ار�ت �لجتماعية، وقد 
يكون هذ� �لتعزيز مادًيا �أو معنوًيا. 

ال�سورة النهائية للربنامج: 
يتك���ون �لربنام���ج �لتدريبي يف �س���ورته �لنهائية من )18( جل�س���ة متنوعة من 
�جلل�س���ات �لتدريبية �لتي تت�س���من ع���دًد� من �ملهار�ت و�لأن�س���طة و�جلدول )4( يبني 

هذه �ملحتويات:
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جدول )4(
 حمتويات الربنامج التدريبي 

عنو�ن �جلل�سةعدد �جلل�سات
جل�سة تعارف�جلل�سة �لأوىل

�لتعاون�جلل�ستان �لثانية و�لثالثة
مر�عاة �سعور �لآخرين�جلل�ستان �لر�بعة و�خلام�سة
�لإن�سات لالآخرين�جلل�ستان �ل�ساد�سة و�ل�سابعة
م�ساركة �أقر�نه �ل�سحك�جلل�ستان �لثامنة و�لتا�سعة

�لتو��سل �لب�سري �أثناء حديثه مع �لآخرين�جلل�ستان �لعا�سرة و�حلادية ع�سر
ي�سارع مل�ساعدة �أقر�نه عندما يطلبون من ذلك�جلل�ستان �لثانية ع�سر و�لثالثة ع�سر

�لإفادة من وقت �لفر�غ�جلل�ستان �لر�بعة ع�سر و�خلام�سة ع�سر
يحر�س على �أد�ء �ملهام �ملكلف بها�جلل�ستان �ل�ساد�سة ع�سر و�ل�سابعة ع�سر

�جلل�سة �خلتامية�جلل�سة �لثامنة ع�سر

اإجراءات الدرا�سة: 
�تبعت �لدر��سة �لإجر�ء�ت �لتالية: 

( مر�جعة �لرت�ث �لنظري �ملتعلق باملو�سوع. 	
( بناء �لربنامج �لتدريبي ثم عر�س���ه على جمموعة من �ملحكمني لإبد�ء وجهة 	

�لنظر و�أي تعديالت يرونها منا�سبة. 
( مت �إجر�ء �لتعديالت �لتي �أبد�ها �ملحكمون على �لربنامج �لتدريبي. 	
( �حل�س���ول على �إذن ر�س���مي من �إد�رة �لرتبية �خلا�س���ة �لتابعة ملنطقة �لق�سيم  	

للبدء بتطبيق �لدر��سة. 
( )جتريبي���ة 	 جمموعت���ني  �إىل  وتوزيعه���م  )�لعين���ة(  �لدر��س���ة  �أف���ر�د  �ختي���ار 

و�سابطة( بعد تطبيق �لقيا�س �لقبلي عليهم. 

اإجراءات تطبيق الربنامج التدريبي: 
( مت عق���د �جتماًع���ا م���ع معلم���ة غرف���ة �مل�س���ادر لتو�س���يح كيفي���ة تعبئ���ة منوذج 	

مقيا�س و�لكر- مكونيل للكفاءة �لجتماعية و�لتو�فق �ملدر�سي. 



املجلد الرابع - العدد )16(ج 2 يوليو 2016 جملة الرتبية اخلا�صة

 35 

( �لطلب من �ملعلمات مالحظة �سلوك �لتلميذ�ت )عينة �لدر��سة( قبل �أ�سبوعني 	
من تعبئة مناذج �ملقيا�س. 

( مت �لتفاق مع �ملعلمة على �لوقت �ملخ�س����س لتنفيذ �جلل�س���ات وتوفري غرفة 	
مالئمة لإجر�ء �لأن�سطة. 

( مت �لتفاق على تخ�سي�س غرفة �مل�سادر لعقد �جلل�سات �لتدريبية. 	
( قامت �لباحثة باإعد�د �لربنامج وتطبيقه بو�قع ثالث جل�سات �أ�سبوعًيا وزمن 	

�جلل�سة يرت�وح بني )45-60( دقيقة. 
( مت �إجر�ء قيا�س بعدي للمجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة بعد �نتهاء 	

�لدر��سة على مقيا�س و�لكر- مكونيل للكفاءة �لجتماعية و�لتو�فق �ملدر�سي. 
( مت حتليل �لنتائج ومناق�ستها وتف�سريها. 	
( مت تقدمي �ملقرتحات و�لتو�سيات. 	

الت�سميم التجريبي: 
لتحديد مدى فعالية بناء برنامج تدريبي يعتمد لتنمية �لكفاءة �لجتماعية 
ل���دى عينة م���ن �لتلميذ�ت ذو�ت �ل�س���عوبات �لتعلم، ��س���تخدم يف �لدر��س���ة �لت�س���ميم 
�لتجريب���ي، لفح����س �أث���ر �ملتغ���ري �مل�س���تقلة )�لربنام���ج �لتدريب���ي(، و�ملتغ���ري �لتاب���ع 
)م�ستوى �لكفاءة �لجتماعية(، و�لت�سميم �مل�ستخدم هو ت�سميم �ملجموعة �لتجريبية 

و�ل�سابطة بقيا�س قبلي وبعدي.

املعاجلة االإح�سائية: 
��ستخدمت �لدر��سة �ملعاجلات �لإح�سائية �لتالية: 

((( �ملتو�سطات و�لنحر�فات �ملعيارية. 1
((( 1 .Mann – Whiteny  ختبار مان – ويتني�
((( 1  Wilcoxon  ويلكوك�سون
((( �لتجزئة �لت�سفية: )معادلة �سبريمان، ومعادلة جتمان(.1

نتائج البحث:
ه���دف �لبح���ث �حل���ايل �إىل ��ستق�س���اء �أث���ر برنام���ج تدريب���ي لتنمي���ة �لكف���اءة 
�لجتماعي���ة ل���دى عينة م���ن �لتلمي���ذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعلم باملرحل���ة �لبتد�ئية. 
ولختبار مدى فعالية هذ� �لربنامج طبق مقيا�س و�لكر- مكونيل للكفاءة �لجتماعية 

و�لتو�فق �ملدر�سي على �ملجموعتني �لتجريبية، و�ل�سابطة كمقيا�س قبلي وبعدي. 
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ا للنتائج �لتي تو�سل �إليها �لبحث �حلايل.  ويقدم �جلزء �لتايل عر�سً
اأوالً: الفر�س االأول: ن�س �لفر�س �لأول على �أنه »توجد فروق د�لة �إح�سائًيا يف م�ستوى 
�لكف���اءة �لجتماعي���ة ب���ني �ملجموعت���ني �ل�س���ابطة  و�لتجريبية من �لتلمي���ذ�ت ذو�ت 

�سعوبات �لتعلم  يف �لقيا�س �لبعدي ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية”. 

وللتحق���ق من �س���حة ه���ذ� �لفر�س ��س���ُتخدمت �لباحثة �ختبار م���ان – ويتني  
Mann – Whiteny  لدللة �لفروق �لفردية بني �ملتو�سطات.

جدول )5(
نتائج مان – ويتني للفروق الفردية بني املجموعتني ال�سابطة والتجريبية يف القيا�س البعدي

رتب �لعدد�ملجموعة�ملتغري�ت
�ملتو�سطات

جمموع 
�لرتب

قيمة  
U

قيمة   
Z

م�ستوي 
�لدللة

�ل�سلوك �ملف�سل 
لدى �ملعلمني

1013.10131.00�ل�سابطة
0.0024.0000.01

107.9079.00�لتجريبية

�ل�سلوك �ملف�سل 
لدى �لأقر�ن

1013.50135.00�ل�سابطة
0.0020.0000.01

107.5075.00�لتجريبية

�سلوك �لتو�فق
1012.50125.00�ل�سابطة

0.0030.0000.01
108.5085.00�لتجريبية

�لدرجة �لكلية
1014.25124.50�ل�سابطة

0.0012.500.01
106.7567.50�لتجريبية

يت�س���ح م���ن �جلدول )5( �أن متو�س���ط درجات �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية على 
�لختب���ار �لبع���دي للدرجة �لكلية كان )67.50(، يف حني بلغ متو�س���ط �أفر�د �ملجموعة 
�ل�س���ابطة عل���ى �لختب���ار �لبعدي للدرج���ة �لكلي���ة )24.50(. ويالحظ م���ن �جلدول 
باأن هناك فروًقا د�ل �ح�س���ائًيا بني متو�س���طات درجات �أف���ر�د �ملجموعتني �لتجريبية 
و�ل�سابطة على كل من �لأبعاد �لفرعية و�لدرجة �لكلية ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية. 
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تف�سري نتائج الفر�س االأول:
�أظه���رت نتائ���ج �ختبار م���ان – ويتني للفروق �لفردية ب���ني �ملجموعتني وجود 
ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طات درج���ات �أف���ر�د �ملجموعت���ني �لتجريبية 
و�ل�سابطة، على مقيا�س �لكفاءة �لجتماعية جلميع �لأبعاد �لفرعية و�لدرجة �لكلية 

للمقيا�س، وكانت �لنتائج ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية. 

وتتف���ق نتيج���ة �لبح���ث �حل���ايل ح���ول فعالي���ة �لربنام���ج �لتدريبي م���ع نتائج 
�لعديد من �لدر��سات �ل�سابقة �لتي �هتمت مبو�سوع �لكفاءة �لجتماعية: 

فهي تتفق مع در��سة �إيروين Erwin, (1994)  �لتي تو�سلت �إىل �أن �لأطفال 
ق���د �أظهرو� حت�س���ًنا ملحوًظا يف �ملهار�ت �لجتماعي���ة بعد �لتدريب، وذلك بعد حتليل 
نتائج )43( در��س���ة �عتمدت �أ�ساليب �لنمذجة، و�لتدريب، وحل �مل�سكالت �لجتماعية 
 Beelmann, et al. (1994) ل���دى �لأطف���ال. وتتف���ق مع در��س���ة بيلم���ان و�آخ���رون
�لتي �أظهرت نتائجها �أن �لرب�مج �لتدريبية لتنمية �لكفاءة �لجتماعية كانت فعالة، 
وذل���ك بع���د مر�جع���ة لنتائج )49( در��س���ة ح���ول فعالي���ة �لرب�مج �لتدريبي���ة يف تنمية 

�لكفاءة �لجتماعية. 

وق���د �ختلف���ت نتيج���ة �لبح���ث �حل���ايل م���ع �لدر��س���ة �لت���ي قام���ت به���ا ل���ني           
Lane, (1999) و�لت���ي �أ�س���ارت نتائجه���ا �إىل ع���دم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
بني �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة، على �لرغم من �أن �ملتو�سطات �أ�سارت 
�إىل �إح���ر�ز �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة تقدًم���ا يف �مله���ار�ت �لجتماعي���ة ويف �ملهار�ت 

�لأكادميية. 

ويع���ود �لتف���وق �ل���ذي حققت���ه �ملجموع���ة �لتجريبي���ة �إىل فعالي���ة �لربنام���ج 
�لتدريبي �لذي ��ستهدف تنمية مكونات �لكفاءة �لجتماعية لدى تلك �ملجموعة من 

�لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم. 

كم���ا تظه���ر نتيجة هذ� �لبحث �إ�س���افة ودعًم���ا لفعالية �لرب�م���ج �لتدريبية يف 
حت�س���ني ورف���ع م�س���توى �لكف���اءة �لجتماعي���ة ب�س���كل �إيجاب���ي ينعك�س على ت�س���رفات 

وتوقعات �لتلميذ�ت مع باقي �أفر�د �ملجتمع. 
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 وتت�س���ح فعالي���ة �لربنام���ج �لتدريب���ي يف تنمي���ة مكونات �لكف���اءة �لجتماعية 
يف �لبح���ث �حلايل، من خالل �لتح�س���ن �لذي ظهر على �لتفاعل �لإيجابي و�ل�س���لوك 
�لجتماعي لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية مع �أقر�نهن ومعلميهن، �سو�ًء يف �لغرف 

�ل�سفية �أو خارجها، وذلك من خالل مالحظات �ملعلمات و�لتلميذ�ت. 

وميكن تو�سيح زيادة معدل مكونات �لكفاءة �لجتماعية لدى �أفر�د �ملجموعة 
�لتجريبي���ة �إىل جمموع���ة عو�م���ل منه���ا: �أن �لربنام���ج �لتدريب���ي ق���دم لأف���ر�د ه���ذه 
�ملجموع���ة خ���رب�ت تدريبية منتظمة، وب�س���كل مبا�س���ر، مل ياألفوها م���ن قبل �لتدريب 
عل���ى مكون���ات �لكف���اءة �لجتماعي���ة، وتب���ني �أنه���ن بحاج���ة �إليه���ا لرفع م�س���تو�هن يف 

�لكفاءة �لجتماعية. 

وميك���ن �عتبار �أن عملية �لتدريب على مو��س���يع جدي���دة مل تتعود �لتلميذ�ت 
عليها �س���ابًقا، خربة جديدة لديهن وغري ماألوفة، قيا�ًس���ا مبا يتلقاه هوؤلء �لتلميذ�ت 

من تعليم �أكادميي. 

كم���ا �أن���ه ل تتوف���ر له���ذه �ملجموعة م���ن �لتلميذ�ت فر�س���ة ممار�س���ة مثل هذه 
�مله���ار�ت و�خلرب�ت و�كت�س���ابها �س���من ظ���روف �حلياة �لعتيادية �س���و�ًء يف �ملدر�س���ة �أو 
�لبي���ت �أو �ملجتم���ع، خالًف���ا ملا يح�س���ل �أثن���اء تعر�س���هن للربنامج �لتدريب���ي، وما فيه 
من تنوع يف مهار�ته و�لطرق �ملختلفة �ملتبعة فيه، �لتي ت�س���اعدهن على �كت�س���اب هذه 

�ملهار�ت و�خلرب�ت �جلديدة. 

بالإ�س���افة �إىل �عتم���اد �لربنام���ج �لتدريب���ي عل���ى �أ�س���اليب وط���رق يف �لتن���اول 
و�لتقدمي، تعطي للمتدربات جماًل �أو�سع وحرية �أكرب للم�ساركة و�لتفاعل مع فقر�ت 
�لربنام���ج وجل�س���اته، فالربنام���ج �عتم���د على �أ�س���اليب وفني���ات خمتلف���ة كالنمذجة، 
و�ملناق�س���ة، و�لتغذية �لر�جعة، ورو�ية �لق�س���ة، و�لأن�س���طة �لريا�سية، و�لإلقاء، وهذه 
�لأ�س���اليب تبعده���ن عن �لروتني و�ل�س���عور بامللل وت�س���جعهن على �لتفاع���ل �لإيجابي 

و�حل�سور �مل�ستمر. 

كما �أن تو�فر عن�س���ر �لت�س���ويق و�جلاذبية للمو��س���يع �لتي ت�سمنها �لربنامج 
�لتدريبي، ومالءمتها لأعمار عينة �لدر��س���ة، وتلبيتها حلاجات وطبيعة هذه �ملرحلة 

�لعمرية نوًعا ما، �أ�سهمت يف جناح �لربنامج �لتدريبي. 
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كما �أن �إ�ساعة جو من �ملحبة و�لألفة بني �لباحثة و�لتلميذ�ت، وك�سر �حلو�جز 
�لنف�سية �لتي غالًبا ما ت�سبب �لتوتر وعدم �لرتياح، هذ� �جلو �لنف�سي حرر �لتلميذ�ت 
من م�ساعر �خلوف و�لرهبة من �لتعبري عن �أفكارهن وم�ساعرهن، وبالتايل جعلهن 
�أك���رث قدرة على �لإ�س���هام و�مل�س���اركة يف �لنقا�س و�لتفاعل ب�س���كل �إيجاب���ي مع �لباحثة 
لإثر�ء مو�سوع �جلل�سة، كما �نعك�س على مدى ��ستيعابهن وفهمهن للهدف �لأ�سا�سي 
للمو��س���يع �لت���ي طرح���ت و�أدى �إىل �س���عورهن باأنه���ن ج���زء فاع���ل وم�س���ارك يف ط���رح 
ومناق�س���ة ه���ذه �ملو��س���يع، مما �أ�س���هم وعزز فر����س تطبيقهن وممار�س���تهن ملا تعلموه 
م���ن مه���ار�ت و�أفكار يف حياتهن �ملدر�س���ية و�لعائلية و�لجتماعي���ة، مما �أدى �إىل جناح 

�لربنامج �لتدريبي يف رفع م�ستوى كفاءتهن �لجتماعية. 

كم���ا �أن جل�س���ات �لربنام���ج وم���ا قدم���ه م���ن مه���ار�ت �جتماعي���ة، كان���ت ملبية 
حلاج���ات �لتلمي���ذ�ت يف تفاعالته���ن �لجتماعي���ة وذل���ك حلاجته���ن �إىل �إتق���ان ه���ذه 
�مله���ار�ت وممار�س���تها يف حياته���ن �ليومي���ة �لعملية، مما �س���جع �لتلمي���ذ�ت على زيادة 
م�س���توى �لإتقان و�لتح�س���ن يف تعلم هذه �ملهار�ت لك�س���ب �حرت�م �أقر�نهن ومعلميهن 

د�خل �ملدر�سة. 

وتب���ني من خالل �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �أن �ملهار�ت و�لكف���اءة �لجتماعية ميكن 
�كت�س���ابها وتعلمه���ا مث���ل �أي مه���ارة �أخ���رى م���ن مه���ار�ت �حلي���اة، وميكن لأي ف���رد �أن 

يتعلمها �إذ� ما تو�فرت له �لفنيات و�لظروف �ملالئمة و�لطرق �ل�سحيحة. 

كما �أن �لتح�س���ن يف �لكفاءة �لجتماعية ق���د يعود �إىل �إتقان �لتلميذ�ت لبع�س 
�مله���ار�ت �لجتماعي���ة من خالل �لربنامج �لتدريبي، و�لتي مل يتعلمونها قبل تطبيق 
�لربنام���ج، �أو �أنه���ن كان���و� ق���د تعلمون بع�س���ها قب���ل تطبي���ق �لربنامج ولكنه���م كانو� 

يخفقون يف �أد�ئها. 

�أما بالن�س���بة لدر��س���ة لني Lane, (1999)  �لتي �أ�سارت �إىل عدم وجود فروق 
بني �ملجموعة �لتجريبية و�ل�س���ابطة، فقد يعود �ل�س���بب �إىل �أن �ملجموعات كلها كانت 
من �ملدر�سة نف�سها، وبالتايل ل بد من حدوث �ختالط بينها وما يتم فيه من �أحاديث 
ونق���ل مل���ا تعلمون���ه يف �لربنامج فيما بينه���ن، وبالتايل ت�س���اوى �ملجموعتني تقريبا يف 
معلوماتهم���ا وخرب�تهم���ا، وعند �إج���ر�ء �لقيا�س �لبعدي للمجموعت���ني ُتظهر �لنتائج 

تقارًبا يف �مل�ستوى بينهما، مما يوحي للد�ر�س �أن �لربنامج �لتدريبي غري فعال. 
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ويف �لنهاي���ة ميك���ن �لأخ���ذ بع���ني �لعتب���ار �أن �لدر��س���ات �أ�س���ارت �إىل فعالي���ة 
�لرب�م���ج �لتدريبي���ة، عل���ى �لرغم م���ن �لختالف بني هذه �لدر��س���ات م���ن حيث �ملدة 
�لزمنية �لتي ��ستغرقتها يف تطبيق �لرب�مج �لتدريبية، و�لختالف يف �ملقايي�س �لتي 
��ستخدمتها، و�ختالفها من حيث �ملر�حل �لعمرية لعينات تلك �لدر��سات، و�ختالف 
�ملهار�ت �لجتماعية �لتي ركزت عليها تلك �لدر��سات، و�ختالف �ملجتمعات و�لثقافات 

�لتي طبقت فيها هذه �لرب�مج. 

ثانيا: الفر�س الثاين: 
ين�س �لفر�س �لثاين على �أنه » توجد فروق د�لة �إح�سائًيا يف م�ستوى �لكفاءة 
�لجتماعي���ة  ل���دى �ملجموعة �لتجريبي���ة م���ن �لتلمي���ذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعل���م يف 

�لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي«. 

وللتحق���ق من �س���حة ه���ذ� �لفر�س ��س���تخدمت �لباحث���ة �ختبار  ويلكوك�س���ون  
Wilcoxon  لدللة �لفروق بني �ملتو�سطات.

جدول )6(
نتائج اختبار ويلكوك�سون للفروق بني القيا�سيني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

رتب �لعدد�ملجموعات
�ملتو�سطات

جمموع 
�لرتب

قيمة  
Z

م�ستوي 
�لدللة

�ل�سلوك �ملف�سل 
لدى �ملعلمني

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�لإجمايل

�سفر
10

�سفر
10

0.00
55.00

0.00
55.001.8050.01

�ل�سلوك �ملف�سل 
لدى �لأقر�ن

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�لإجمايل

2
8

�سفر
10 

2.50
6.25

0.00
50.001.2690.05

�سلوك �لتو�فق
�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�لإجمايل

1
9

�سفر
10

2.00
5.89

2.00
53.002.6090.01

�لدرجة �لكلية
�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�لإجمايل

�سفر
10

�سفر
10

0.00
5.50

0.00
55.002.8050.01
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يت�س���ح م���ن �جل���دول )6( وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا عل���ى مقيا����س �لكفاءة 
�لجتماعية بني �لقيا�س���يني �لقبلي و�لبعدي للمجموعة �لتجريبية ل�س���الح �لقيا�س 
�لبع���دي، حيث �أ�س���بح �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبي���ة �أكرث كفاءة �جتماعًي���ا بعد تطبيق 

�لربنامج.

تف�سري نتائج الفر�س الثاين:
وقد �أظهرت نتائج �ختبار ويلكوك�سون للفروق بني �لقيا�سيني �لقبلي و�لبعدي 
وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طات درجات �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية 
قبل وبعد تطبيق �لربنامج على مقيا�س �لكفاءة �لجتماعية جلميع �لأبعاد �لفرعية 

و�لدرجة �لكلية للمقيا�س، وكانت تلك �لفروق ل�سالح �لختبار �لبعدي. 

ويف �لبد�ية ل بد من �لإ�سارة �إىل �أن معظم �لدر��سات �لتي هدفت �إىل معرفة 
�لف���روق يف م�س���تويات �لكف���اءة �لجتماعي���ة ب���ني �لتلمي���ذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعل���م 
وغريهن من �لتلميذ�ت �لعاديات، قد �أ�س���ارت �إىل تدين م�س���توى �لكفاءة �لجتماعية 
بجمي���ع �أبعاده���ا �لت���ي قي�س���ت يف ه���ذه �لدر��س���ات عند ذوي �س���عوبات �لتعل���م، مقارنة 

بالعاديني ومن �أمثلة هذه �لدر��سات. 

�لدر��س���ة �لت���ي �أجرتها �س���مية �ل�س���يخ )1998( وقد �أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل وجود 
ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية يف �أبعاد �مله���ار�ت �لجتماعية �لتي قي�س���ت يف هذ� �لبحث 
ب���ني �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م و�لعادي���ني وكان���ت �لنتائ���ج ل�س���الح �لعادي���ني. 
ودر��سة مر�د �لب�ستنجي )2002( و�لتي �أ�سارت نتائجها �إىل �أن �لتفاعالت �لجتماعية 
للتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم مع �لتالميذ �لعاديني �إيجابية بدرجة متو�سطة. كما 
�أن در��س���ة �أحم���د عو�د، و�أ�س���رف �س���ريت )2004( قد �أ�س���ارت نتائجه���ا �إىل وجود فروق 
ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني �لتالميذ �لعاديني وذوي �س���عوبات �لتعل���م يف �أبعاد مقيا�س 
�لكف���اءة �لجتماعي���ة و�لتو�ف���ق �ملدر�س���ي و�لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا����س وذل���ك ل�س���اح 
�لعاديني. ودر��س���ة بور�س����س  Bursuch, (1989) �أ�س���ارت نتائجها �إىل �أن �لتالميذ 
ذوي �س���عوبات �لتعل���م كان���و� �أق���ل يف �أبع���اد �لكف���اءة �لجتماعي���ة �لت���ي قي�س���ت يف هذ� 

�لبحث من �لتالميذ �لعاديني ذوي �لتح�سيل �ملنخف�س و�لتح�سيل �لعايل. 
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وق���د   Tru-Kaspa,  and Brav, (1995) وبري���ان  توركا�س���با  ودر��س���ة 
�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل �أن �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعلم كانو� �أقل يف م�س���توى �لكفاءة 
�لجتماعية و�لتو�فق �ملدر�س���ي من �أقر�نهم ذوي �لتح�س���يل �ملتو�س���ط. كما �أن در��س���ة 
كاف���ال وفورن����س Kavale, and Forness (1996) �أ�س���ارت نتائجها �إىل �أن حو�يل 
���ا يف �مله���ار�ت �لجتماعية،  )75%( م���ن �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م �أظهرو� نق�سً
وه���ذ� م���ا ميزهم عن جمموع���ة �ملقارنة، وكذلك عندما مت تقييمه���م من خالل �أبعاد 
�لكف���اءة �لجتماعي���ة. ودر��س���ة د�ي�س���ون Dyson, (2003) �أ�س���ارت نتائجه���ا �إىل �أن 
�لأطف���ال ذوي �س���عوبات �لتعل���م قد مت ت�س���نيفهم م���ن قبل و�لديه���م �أن لديهم كفاءة 

�جتماعية �أقل، وم�سكالت �سلوكية �أكرث من �أقر�نهم من �لأقارب. 
ويظه���ر م���ن خ���الل نتائ���ج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �أن �لتلمي���ذ�ت ذو�ت �س���عوبات 
�لتعل���م لديهن م�س���تويات منخف�س���ة يف جميع �أبعاد وم�س���تويات �لكف���اءة �لجتماعية 
�لت���ي مت قيا�س���ها يف ه���ذه �لدر��س���ات مقارن���ة باأقر�نهن م���ن �لعادي���ني �أو �ملتفوقني �أو 
ذوي �لتح�س���يل �ملنخف����س �أو �ملتو�س���ط، وق���د جاءت نتائ���ج هذ� �لبحث وم���ا طر�أ على 
�لتلمي���ذ�ت �لالت���ي  خ�س���عن لهذ� �لربنامج من تطور وحت�س���ن يف م�س���توى كفاءتهم 
�لجتماعي���ة دلي���اًل على �أهمي���ة �لتدريب على �مله���ار�ت �لجتماعي���ة للتلميذ�ت ذو�ت 
�سعوبات �لتعلم، مل�ساعدتهن على تطوير كفاءتهن �لجتماعية، وبالتايل �لقدرة على 

�لت�سال �لفعال مع �لآخرين و�إقامة عالقات �إيجابية مع �لغري و�لتفاهم معهن. 
كم���ا �أن �لرب�م���ج �لتدريبي���ة ت�س���اعد �لتلمي���ذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعل���م عل���ى 
تطوير مفهوم ذ�ت �إيجابي عن �أنف�سهم وتزيد من قبول �لآخرين لهن، ومن تفاعلهن 

�لإيجابي يف �ملجال �لتعليمي �أو �ملجتمعي. 
وُترج���ع �لباحث���ة �لتح�س���ن �لذي طر�أ عل���ى �ملجموعة �لتجريبي���ة بعد تطبيق 
�لربنامج �إىل �أن فقر�ت �لربنامج كانت �س���هلة وب�س���يطة وو��س���حة �لهدف مما �س���هل 
عل���ى �لتلمي���ذ�ت �أن يتفاعلن معه���ا و�أن ي�س���توعبونها وبالتايل يطبقونه���ا يف و�قعهن 
�لعمل���ي، كم���ا �أن �لطريق���ة �لت���ي مت عر�س �ملعلومات به���ا من خالل ��س���تخد�م فنيات 
ت�س���اعد �لتلمي���ذ عل���ى �مل�س���اركة كاحل���و�ر و�ملناق�س���ة و�للع���ب ورو�ية �لق�س���ة، جتعلها 
���ا عل���ى �حل�س���ور و�ل�س���تماع وحماول���ة �لفهم وذل���ك من خالل �لأ�س���ئلة  �أك���رث حر�سً
و�ل�ستف�س���ار�ت، وكل ذلك عزز من فر�س جناح �لربنامج و�لرتقاء مب�س���توى �لكفاءة 

�لجتماعية و�لذي حتقق بالفعل. 
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كما �أن نتيجة هذ� �لربنامج قد �تفقت مع معظم �لدر��سات �ل�سابقة و�لتي �أجريت 
بهدف رفع م�س���توى �لكفاءة �لجتماعية لهوؤلء �لتلميذ�ت و�لتي �أ�س���ارت نتائجها �إىل �أن 
هذه �لرب�مج �لتدريبية كانت فعالة يف رفع م�ستوى �لكفاءة �لجتماعية على �لرغم من 
�ختالفها يف �لأ�س���اليب و�لطرق، و��س���تخد�م �ملقايي�س، و�ملهار�ت �لجتماعية �مل�ستهدفة، 
وحجم �لعينات، وم�ستويات �لأعمار، و�لبيئات �لتي �أجريت فيها، ومن هذه �لدر��سات در��سة 
 Beelmann, et al. (1994) ودر��س���ة بيلم���ان و�آخ���رون ،Erwin, (1994) إيروي���ن�

وغريها من �لدر��سات. 

وميكن �أن يعزى هذ� �لتح�سن يف م�ستوى �لكفاءة �لجتماعية لدى �ملجموعة 
�لتجريبية �إىل �أن حجم �لعينة كان �سغرًي� ن�سبًيا، مما �أتاح للباحثة �أن تتعامل وجتيب 
ع���ن ��ستف�س���ار�ت كل تلمي���ذة عل���ى ح���دة، و�إمكاني���ة متابع���ة كل تلمي���ذة يف �ملجموعة، 
بالإ�س���افة �إىل �أن �لوق���ت �ملعطى لكل مهارة يكون مبعدل ح�س���تني تدريبيتني تعطي 
�لباحث���ة وقت���ا �أط���ول ليجعلها تر�س���خ يف عقول �لتلمي���ذ�ت وتتمكن من فهمها ب�س���كل 

�أكرب وبالتايل �سهولة تطبيقها وعدم ن�سيانها. 

�لتدريب���ي                  �لربنام���ج  يف  �ملقدم���ة  و�لفعالي���ات  �لأن�س���طة  لتن���وع  �أن  كم���ا 
)�لق�س����س، �لألعاب �لريا�س���ية، �مل�س���ابقات �لثقافية، زيارة �ملكتبة(، �أثًر� بالًغا يف جعل 
ا على فهم  �لتلميذ�ت �أكرث �إقباًل على �حل�سور ومتابعة هذه �لفعاليات، و�أكرث حر�سً

وتطبيق ما يعطى لهم خالل �جلل�سات �لتدريبية. 

كم���ا �أن �لأ�س���لوب �ل�س���هل و�لو��س���ح و�لبعي���د ع���ن �أي تعقي���د ل���كل فعالية من 
فعالي���ات �لربنامج، ويف عر�س���ه على �لتلمي���ذ�ت جعلهن م�س���تمتعني يف متابعته، مما 

�سهل عليهن �لفهم و�ل�ستيعاب وبالتايل �سهولة �لتطبيق يف �لو�قع. 

���ا رب���ط �ملهار�ت �لت���ي مت �لتدريب عليها يف �لربنام���ج �لتدريبي باأمثلة من  و�أي�سً
�لو�قع �حلقيقي للتلميذ�ت، �س���و�ًء مع �أقر�نهن من �لتلميذ�ت يف �ملدر�س���ة �أو معلماتهن 
�أو م���ع �أهاليهن وجري�نهن، �أّثرت تاأثرًي� مبا�س���ًر� يف زي���ادة فهم �لتلميذ�ت لهذه �ملهار�ت، 
وكيفية تطبيقها بال�سكل �ل�سحيح و�لوقت �ملنا�سب لذلك، وما يرتتب على ذلك من نتائج 
�إيجابية على �لتلميذة من �س���عورها بالفرحة وحب �لآخرين لها، و�إقامة عالقات جيدة 

و�إيجابية مع �ملحيطني بها من �سديقات و�أقارب. 
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ثالثا: الفر�س الثالث:  ين�س �لفر�س �لثالث على �أنه “ ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا 
يف م�س���توى �لكف���اءة �لجتماعي���ة ل���دى �ملجموعة �لتجريبي���ة م���ن �لتلمي���ذ�ت ذو�ت 
�س���عوبات �لتعل���م يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي )بع���د م���رور �س���هرين ون�س���ف من 

تطبيق �لربنامج (. 
وللتحق���ق من �س���حة ه���ذ� �لفر�س ��س���تخدمت �لباحث���ة �ختبار  ويلكوك�س���ون  

Wilcoxon  لدللة �لفروق بني �ملتو�سطات.

جدول )7(
نتائج اختبار ويلكوك�سون للفروق بني القيا�سيني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

رتب �لعدد�ملجموعات�لبعاد
�ملتو�سطات

جمموع 
م�ستوي قيمة  Z�لرتب

�لدللة

�ل�سلوك �ملف�سل 
لدى �ملعلمني

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�لإجمايل

1
9

�سفر
10

8.00
5.22

8.00
47.001.9440.05

�ل�سلوك �ملف�سل 
لدى �لأقر�ن

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�لإجمايل

3
6
1

10

2.00
6.50

6.00
39.001.9740.05

�سلوك �لتو�فق
�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�لإجمايل

�سفر
10

�سفر
10

0.00
5.89

0.00
55.002.8230.01

�لدرجة �لكلية
�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�لإجمايل

1
9

�سفر
10

2.00
5.50

2.00
53.002.5990.01

يت�س���ح م���ن �جل���دول )7( وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا عل���ي مقيا����س �لكفاءة 
�لجتماعية بني �لقيا�س���يني �لبعدي و�لتتبعي للمجموعة �لتجريبية ل�سالح �لقيا�س 
�لتتبع���ي حيث �أ�س���بح تلميذ�ت �ملجموعة �لتجريبية �أك���رث كفاءة �جتماعًيا وذلك بعد 

مرور فرتة �سهرين ون�سف من توقف �إجر�ء�ت �لربنامج. 
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تف�سري نتائج الفر�س الثالث:
لقد تبني من خالل ما �أ�س���فرت عنه نتائج �لفر�س �لثالث �أن درجات تلميذ�ت 
�ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س �لكفاءة �لجتماعية يف �لقيا�س �لتتبعي �أف�سل من 
درجاتهن يف �لقيا�س �لبعدي، حيث �أ�س���بح تلميذ�ت �ملجموعة �لتجريبية �أكرث كفاءة 

�جتماعًيا، وبالتايل مل يتحقق �لفر�س �لثالث.
وترج���ع �لباحثة تلك �لنتيج���ة �إىل جمموعة �لإجر�ء�ت �لتي قامت بها خالل 

فرتة �ملتابعة، و�لتي ن�ست على:
االن�س�مام جلماع�ات الن�س�اط حي���ث حر�س���ت �لباحث���ة عل���ى �أن تن�س���م كل - 

�لن�س���اط                               �إىل جماع���ة م���ن جماع���ات  تلمي���ذة م���ن تلمي���ذ�ت �ملجموع���ة �لتجريبي���ة 
)�لرتبي���ة �لبدني���ة، �أو �لرتبي���ة �لفني���ة، �أو جماع���ة �لرح���الت، �أو �لإذ�عة �ملدر�س���ية..

وغريها من جماعات �لن�س���اط �لأخرى( مما لعب دوًر� يف تطور �ملهار�ت �لجتماعية 
لديهم، ومن ثم �أ�سهم يف تنمية �لكفاءة �لجتماعية لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.

الن�س�رات االإر�س�ادية وذلك خالل فرتة �ملتابعة عدد من �لن�س���ر�ت �لإر�سادية - 
ملعلمي �ل�سفوف ومعلمي �لأن�سطة، حتثهم على تقدمي �ملعزز�ت و�حلو�فز للتلميذ�ت 

�لالتي ي�ساركن بفاعلية و�يجابية يف �لأن�سطة �ملختلفة.     
اللق�اءات الدوري�ة حي���ث خ�س�س���ت �لباحث���ة لق���اء يعق���د م���رة كل �أ�س���بوعني - 

م���ع �ملعلم���ات للوقوف على مدى ��س���تمر�رية �لتلميذ�ت يف �مل�س���اركة يف �لأن�س���طة وما 
يقومون به من توظيف للمهار�ت �لجتماعية �لتي �سبق �أن تعلموها يف �جلل�سات.

كم���ا قام���ت �لباحث���ة بعقد لقاء �س���هري م���ع �لتلميذ�ت ملناق�س���ة م���ا يو�جههن 
م���ن م�س���كالت وعقبات �أثناء تفاعله���ن �لجتماعي مع �أقر�نه���ن وكيفية جتاوز بع�س 

�ملو�قف �لتي ل ي�ستطيعن �لت�سرف خاللها �جتماعًيا بطريقة �يجابية.

التو�سيات: 
تو�سي �لباحثة من خالل نتائج �لبحث �حلايل مبا يلي: 

((( �لهتمام بتحقيق �لكفاءة �لجتماعية عند �لتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم. 1
((( تدريب معلمات ذو�ت �سعوبات �لتعلم على بر�مج تنمية �لكفاءة.1
((( تدري���ب �أولي���اء �أم���ور �لتلمي���ذ�ت ذو�ت �س���عوبات �لتعل���م على حتقي���ق �لكفاءة 1

�لجتماعية لدى بناتهن. 
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البحوث املقرتحة:
((( �إع���د�د بر�م���ج تدريبي���ة با�س���تخد�م طر�ئ���ق وفني���ات �أخ���رى لتنمي���ة �لكف���اءة 1

�لجتماعية للتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم. 
((( �إجر�ء در��س���ات تتن���اول �أبعاد �أخرى للمهار�ت �لجتماعي���ة، و�لتي مل يعاجلها 1

�لبحث �حلايل. 
((( �إج���ر�ء بحث لدر��س���ة �لعالقة بني �لتح�س���ن يف م�س���توى �لكف���اءة �لجتماعية 1

وتاأثريه على درجات �لتح�سيل �لدر��سي للتلميذ�ت ذو�ت �سعوبات �لتعلم. 
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امللخ�ص:
��س���تهدف �لبح���ث �لك�س���ف ع���ن م�س���توى �لكفاي���ات �لأد�ئية لخ�س���ائى تعديل 
�ل�سلوك لالأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد، وتكونت عينة �لبحث من جمموعة قو�مها 
)45( �أخ�س���ائًيا م���ن �أخ�س���ائيي تعدي���ل �ل�س���لوك �لذي���ن يتعاملون م���ع �لأطفال ذوى 
��س���طر�ب �لتوح���د، ممن ت���رت�وح �أعمارهم ب���ني )23 -35( �س���نة، ومت تطبيق مقيا�س 
�لكفاي���ات �لأد�ئي���ة . و�أ�س���فرت نتائج �لبحث عن : �أن م�س���توى �لكفاي���ات �لأد�ئية جاء 
على �لنحو �لتاىل: كفايات �لتقومي وبناء �لختبار�ت فى �ملرتبة �لأوىل يليها كفايات 
�إد�رة �ل�سف وجاءت كفايات �لتدري�س فى �ملرتبة �لأخرية . وتو�سلت �لنتائج �أي�سا �ىل 
عدم وجود فروق د�لة بني �أخ�س���ائيي تعديل �ل�س���لوك )�لذكور- �لإناث( فى م�س���توى 

�لكفايات �لأد�ئية لديهم.

الكلمات املفتاحية: �لكفايات �لأد�ئية -  �أخ�سائى تعديل �ل�سلوك - ��سطر�ب �لتوحد
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The performance efficiency level of  behavior 
modification specialist for children with autism

Abstract:
The study aimed to test the performance efficiency level of  behavior 
modification specialist for children with autism, even study sample 
consisted of a group of (45) behavior modification specialist, and the 
researcher used the following tools: Behavioral Performance Scale 
(by: researcher). Aged (23-35 years), were the following tools: the 
performance efficiency measure competencies. The results of the 
study: to identify the level of the performance efficiency : (teaching 
efficiencies - efficiencies of Grade-management competencies 
Calendar and build tests) where efficiencies Calendar and build tests 
came first followed by the efficiencies of classroom management and 
teaching competencies came in ranked last. The results also found 
that there was no difference between the behavior modification 
specialists (male-female) in the level of the performance efficiency 
they have.

Key words:
-( The performance efficiency -  Behavior modification specialist
-( Children with autism 
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مقدمة:
يعتم���د م�س���تقبل �لأم���ة عل���ى نوعية �لرتبي���ة �ملقدم���ة لأبنائها ل عل���ى تنمية 
�ملعلومات وحمتو�ها، �إذ� ما �أريد لأبناء هذه �لأمة �أن يكونو� �أع�ساء فاعلني منتجني 
يف �س���نع �مل�س���تقبل،مع �لأخ���ذ بع���ني �لعتب���ار �ملتغ���ري�ت �لعاملي���ة و�لنفج���ار �ملع���ريف 
و�لتكنولوج���ي و�لدميوغر�يف،ف���ال بد من �لهتمام بتنمية جو�نب �ل�سخ�س���ية للفرد 
بكاف���ة �أبعاده���ا للو�س���ول �إىل �أف���ر�د يتمتعون باأف�س���ل م�س���تويات �ل�س���حة �جل�س���مية 
و�لنف�سية و�لجتماعية، و�لقدرة على �لإنتاج و�لإبد�ع وخدمة �ملجتمع. ومن �ملعروف 
�أن ه���ذ� كل���ه ل يتاأت���ى �إل من خ���الل �لهتمام �خلا�س باملعلمني �لذي���ن ٌيعدون �ملفتاح 
�لرئي�س و�حلجر �ألأ�سا�س لنجاح �لعملية �لرتبوية،لذلك فال بد من �لهتمام مبعلم 

�لأطفال �لتوحديني وبالكفايات �خلا�سة به .

وتطوير �أد�ء �أخ�س���ائى تعديل �ل�س���لوك يجب �أن يكون يف �س���ورة حلقة مت�سلة 
تب���د�أ برغبت���ه يف �لعمل مبهن���ة �لتعليم و�إعد�ده يف كليات �لرتبية من خالل �كت�س���ابه 
للمهار�ت �لأ�سا�سية للنهو�س بالعملية �لتعليمية. ونظًر� لتغري طبيعة �أدو�ر �أخ�سائى 
تعدي���ل �ل�س���لوك يف �لعملي���ة �لتعليمية وتعدده���ا كان لبد �أن يقابله���ا تغري مماثل يف 
م�س���امني بر�م���ج �إع���د�ده وتدريب���ه، مم���ا �أدى �إىل ظه���ور حم���اولت عدي���دة لتطوير 
بر�م���ج �إع���د�د �ملعلمني وتدريبهم، من �أجل حت�س���ني �أد�ئهم ورفع كفاياتهم و�لنهو�س 
و�لرتقاء مب�ستو�هم نظًر� لأن �لأ�ساليب �لتقليدية يف �إعد�د �أخ�سائى تعديل �ل�سلوك 
مل تع���د ق���ادرة على مو�كبة �لتغري�ت �لتي طر�أت على دور �ملعلم يف �لعملية �لتعليمية 
حت���ى يتمك���ن �أخ�س���ائي تعديل �ل�س���لوك من حتقيق ج���ودة �لأد�ء هن���اك كفايات �أدئية 
حمددة تتطلبها وظيفة �أخ�سائي تعديل �ل�سلوك لالأفر�د ذوي �لإعاقات هي �ملعرفة، 

و�ملهار�ت، و�لقدر�ت، و�أ�سلوب �لأد�ء، و�ل�سمات �ل�سخ�سية )حممد، 2013، �س 45( .

وفى هذ� �ل�سياق يوؤكد �سعفان، حممود )2007، �س �س 224-225( على �سرورة 
�أن يتمت���ع معلم �لرتبية �خلا�س���ة بوجه عام و�أخ�س���ائي تعديل �ل�س���لوك بوجه خا�س 
مبجموعة من �لكفايات و�خل�سائ�س و�لتي من �أهمها : �أن يكون لديه �جتاهات �إيجابية 
نح���و �ملعاق���ني )�لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد (، ويكون على علم بفل�س���فة �لتاأهيل 
و�لإر�س���اد �ملهن���ي، و�لتدري���ب عل���ى كيفية �لتعامل م���ع �سخ�س���ية �ملعاق)�لأطفال ذوى 
��سطر�ب �لتوحد(، و�ل�ستفادة من كل ما هو جديد يف جمال طرق �لتدري�س للمعاقني. 
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وُيع���د �جت���اه �لكفاي���ات �لأد�ئي���ة م���ن �أب���رز �لجتاه���ات �حلديث���ة �لت���ي �س���ادت 
بر�م���ج �إع���د�د �ملعلم���ني وتدريبهم خالل �لعقود �لثالث �ملا�س���ية، فقد قام �لكثري من 
�لرتبوي���ني باعتم���اد �لكفاية ب���دًل من �ملعرفة يف بر�مج تربي���ة �ملعلمني، وقد بد�أت يف 
�ملجتمع �لأمريكي كحركة ثقافية يتم فيها تقييم �أد�ء �ملعلم من خالل �سلوك �ملتعلم 
وحت�س���يله �لدر��س���ي، ثم �هتم���ت بتقومي �أد�ء �ملعلم ملادة تخ�س�س���ه »م���ا ميكنه عمله« 
�أك���رث مم���ا يعرف���ه عن �لتخ�س����س، ث���م �نتقل �لهتم���ام �إىل تق���ومي �ملعل���م من خالل 
بر�مج �إعد�ده وتدريبه، و�لذي �عتمد على تعزيز �لأ�س����س �لرتبوية و�لنف�س���ية لديه، 
وق���د �نت�س���ر هذ� �لجتاه على �س���كل حركة و��س���عة ُعرفت بحركة �إع���د�د �ملعلمني على 

�أ�سا�س �لكفايات )�ل�سرف، 2014، �س 386(.

وُي�س���ري �س���عفان، وحمم���ود  )2007، ����س 235( �إىل �أن معل���م �لرتبية �خلا�س���ة 
�لناج���ح �لكفء هو من يندمج يف ن�س���اطات وممار�س���ات تعك�س تل���ك �لكفايات �لأد�ئية 
و�لتي تنعك�س بدورها على �أد�ء �لتالميذ يف �لف�س���ل، وهو ما مييز ب�س���دق بني �ملعلم 
�لكفء و�ملعلم غري �لكفء، بالتايل تطوير بر�مج و�أ�ساليب �إعد�دهم وتدريبهم وجعل 
موؤ�س�سات �لإعد�د مر�كز �إ�سعاع ومنطلقات للتجديد، وهذ� يتطلب من �ملعلم �سرورة 
���ا معرفة طرق تعديل �ل�س���لوك وتنفيذ ما ميكن من هذه  معرف���ة ح���دود �أدو�ره و�أي�سً

�لطرق فى حدود �أدو�ره.

و�إن �مت���الك �أخ�س���ائيني تعدي���ل �ل�س���لوك للكفاي���ات �لأد�ئي���ة �أم���ًر� �س���رورًيا 
ومهًم���ا حت���ى يقوم مبهمته على �أكمل وجه �آخذين فى �لعتب���ار تكامل هذه �لكفايات 
م���ع بع�س���ها �لبع����س و�لتناف����س �حل�س���اري ب���ني �لأمم و�ل�س���عوب و�لتفج���ر �ملع���ريف 
و�لتقني. و�ملق�سود بالكفاية �لأد�ئية يف جمال �لرتبية �خلا�سة عموًما ومع �لأطفال 
ذوى ��سطر�ب �لتوحد ب�سفة خا�سة هي قدرة �أخ�سائيني تعديل �ل�سلوك على �لقيام 
بعمله كاأخ�س���ائي مبهارة و�س���رعة و�إتقان، و�أن ميتلك جمموعة من �ملهار�ت �ملتد�خلة 
مًعا بحيث ت�س���كل �لقدرة على �لقيام بجانب مهني حمدد، لأنه من �ل�س���روري تكامل 
�لكفايات �ملهنية لدى �أخ�س���ائيني تعديل �ل�س���لوك �لذين يتعاملون مع �لأطفال ذوى 
��س���طر�ب �لتوح���د؛ م���ن �لكفاي���ات �ل�سخ�س���ية، و�لكفاي���ات �لتعليمي���ة �أي �لتجدي���د 

�ملعريف، و�لكفايات �لأد�ئية د�خل حجرة �ل�سف . 
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وق���د �أك���دت �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات عل���ى �لهتم���ام باملعلم���ني ب�س���فة عام���ة 
ومبعلم���ي �لرتبي���ة �خلا�س���ة و�أهمي���ة تاأهيلهم طبًق���ا لحتياجاتهم �لتدريبية ب�س���فة 
خا�س���ة، �س���و�ء �أثن���اء عملي���ة �لإع���د�د �أو �أثن���اء �خلدم���ة وم���ن �أهم �لدر��س���ات  در��س���ة                                                 
) �إمي���ان �س���الح �لدين �س���الح،2008(، ودر��س���ة )من���ال خمتار حممد، وحنان ح�س���ني 
قرنى ،2003( ،وهدفت هذه �لدر��سات �إىل حتديد �لحتياجات �لتدريبية �أو �لكفايات 
�ملهنية با�ستخد�م تكنولوجيا �لتعليم وتوظيفها فى تعليم ذوى �لحتياجات �خلا�سة .

بن���اًء عل���ى ذل���ك ج���اءت فك���رة �لبح���ث �حل���ايل به���دف �لتع���رف على م�س���توى 
�لكفاي���ات �لأد�ئية لدى �أخ�س���ائي تعديل �ل�س���لوك لالأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد، 

و�لوقوف على �ملدى �لذي ميتلكه ملهار�ت تعديل �ل�سلوك.  .  

م�سكلة البحث:
حتت���اج م�س���ر �إىل �لأبح���اث و�لدر��س���ات �لت���ي تهت���م باإع���د�د وتدري���ب معلمي 
ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة ب�س���كل عام و�أخ�س���ائي تعديل �ل�سلوك بوجه خا�س؛ وذلك 
���ا هناك ندرة يف �لدر��س���ات �لتي ت�ستهدف  للت�س���دي لهذ� �ل�س���طر�ب �ملنت�س���ر. و�أي�سً
ت�س���ميم بر�مج تدريبية لالأخ�س���ائيني تعديل �ل�سلوك وخا�س���ة �لذين يتعاملون مع 
�لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د تق���وم عل���ى حتدي���د �حتياجاته���م �لتدريبي���ة. وقد 
لح���ظ �لباح���ث وجود ثغ���ر�ت يف كفايات �لخ�س���ائيني �لذين يتعامل���ون مع �لطفال 
ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د �لأد�ئي���ة، وكذل���ك نق����س و��س���ح يف �لإمل���ام باملكون �ل�س���لوكى 
ببعدي���ه �لنظ���ري و�لعملي، وق�س���ور يف �إ�س���رت�تيجيات �لتدري�س �حلديثة و��س���تخد�م 

�لو�سائل �لتكنولوجية، مما ينعك�س �سلًبا على حت�سيل طلبتهم و�أد�ئهم .

 ومن هنا جاءت هذه �لدر��س���ة بهدف و�س���ف  �لكفايات �لأد�ئية  لأخ�س���ائيني 
تعدي���ل �ل�س���لوك �لذي���ن يتعامل���ون م���ع �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د، وحتدي���د 
�لكفاي���ات �لت���ي يحتاجه���ا �أخ�س���ائيني تعديل �ل�س���لوك ويحتاجون �إىل �لت���درب عليها 
. حي���ث يع���د ��س���طر�ب �لتوح���د �أح���د �ل�س���طر�بات �لنمائي���ة �ملنت�س���رة، �لذى يت�س���م 
ب�س���عف  يف �لتفاع���ل �لجتماعي، ومهار�ت �لتو��س���ل، و�س���لوكيات و�هتمامات منطية 
وتكر�ري���ة(World Health Organization, 2006)،كم���ا يت�س���من ��س���طر�ًبا يف 
�لن�ساطات �لتخيلية، و�لتعبري �للفظي وغري �للفظي، و�لتاآزر �حلركي، بالإ�سافة �إىل 

.(Landa, 2008,p. 141) سعف يف �لنتباه و�لتقليد�
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      وتعت���رب عملي���ة تعدي���ل �ل�س���لوك م���ن �أه���م �لفني���ات �لت���ي ت�س���تخدم لعالج 
�مل�س���كالت �ل�س���لوكية ل���دى �لأطف���ال بوج���ه ع���ام �س���و�ء كانو� طبيعي���ني �أو كان���و� ذوي 
�حتياجات خا�س���ة وذلك من �أجل توفري فر�س جيدة للتكيف مع جمتمعهم ب�س���ورة 
طبيعي���ة وبحي���ث ل يك���ون هناك غر�بة يف ت�س���رفاتهم �أمام �لآخري���ن. وعلى هذ� فاإن 
�حلل �لأمثل هو �لتعليم و�لتدريب با�ستخد�م �إ�سرت�تيجيات وو�سائل تدريب مالئمة 

خلف�س �أعر��س �لتوحد، وتنمية مهار�ت �لأطفال �لتوحيديني �حلياتية.
ومما �سبق يت�سح لدى �لباحثني �أن ��سطر�ب �لتوحد ي�سهد زيادة و��سحة  يف 
�ل�س���نو�ت �لأخرية  حيث �أكدت �أحدث در��س���ة لعام  )2015(  عن �لتوحد  وهى در��س���ة           
(Dean, et al, 2015, p.2  )  �أن كل)1( من)68( طفل ي�سخ�سو� على �أنهم لديهم 
���ا على و�س���ول ن�س���به  ��س���طر�ب توح���د ف���ى �لوليات �ملتح���دة �لأمريكية، و�أكدت �أي�سً
�لتوحد �إىل)1 �إىل 90( باملائة بني �ملر�هقني و�أن �لن�س���بة فى حالة زيادة م�س���تمرة فى 
�لعقد �لقادم. بحيث بات ي�سكل م�سدر قلق ومعاناة م�ستمرة لكثري من �لأ�سر، �لأمر 
�ل���ذي يتطل���ب �لتدخ���ل بالن�س���ح و�لرعاية و�لتوجي���ه و�لتعديل من خالل ��س���تخد�م 
�إ�س���رت�تيجيات تعديل �ل�س���لوك  و�أن هناك �ختالًفا وت�س���ارًبا فى ن�سبة �لنت�سار، وقد 
يرج���ع ذل���ك �إىل : عدم �لتف���اق على تعريف حمدد للتوحد و�ختالف �أ�س���باب حدوث 

�لتوحد و�لتباين يف �ملحكات �لت�سخي�سية و�مل�سحية �مل�ستخدمة
وهنا تربز �أهمية �إعد�د �أخ�س���ائي تعديل �ل�س���لوك باعتبار �أن م�س���كلة �لأطفال 
ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د م�س���كلة منائي���ة �س���لوكية، لذلك يج���ب �إعد�د بر�مج ت�س���اعد 
على حت�س���ني �لكفايات �لأد�ئية لأخ�سائى تعديل �ل�سلوك للتعامل مع هذه �لفئة من 
فئات �لإعاقة . ويعد �أخ�سائي تعديل �ل�سلوك هو �ملنوط به حتقيق ذلك، ولكن هناك 
ندرة يف �لدر��س���ات �لتي �هتمت بالكفايات �لأد�ئية، ومُيكن تلخي�س م�س���كلة �لدر��س���ة 
يف �ل�س���وؤ�ل �لرئي�س �لآتي: “ ما م�س�توى الكفايات االأدائية الأخ�س�ائي تعديل ال�س�لوك 

للأطفال ذوى ا�سطراب التوحد ؟” .

ويتفرع من ال�سوؤال الرئي�س جمموعة من االأ�سئلة الفرعية االآتية: 
((( م���ا م�س���توى �لكفاي���ات �لأد�ئي���ة لدى �أخ�س���ائي تعدي���ل �س���لوك  �لأطفال ذوى 1

��سطر�ب �لتوحد؟
((( ه���ل هن���اك ف���روق بني �أخ�س���ائيي تعدي���ل �س���لوك ف���ى �لكفاي���ات �لأد�ئية لدى 1

�أخ�سائي تعديل �ل�سلوك تعزى �إىل �جلن�س ؟
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اأهداف البحث:      
يهدف �لبحث �حلايل �إىل: 

((( �لتع���رف عل���ى �أهم �لكفاي���ات �لأد�ئي���ة �لالزم تو�فره���ا لدى �أخ�س���ائى تعديل 1
�ل�سلوك لالأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد .

((( حتدي���د م���دى وجود فروق بني �جلن�س���ني من �أخ�س���ائيى تعديل �ل�س���لوك فى 1
�متالك �لكفايات �لأد�ئية. 

((( �لتعرف على �لدور �لأد�ئى �لذى يوؤديه �أخ�سائى تعديل �ل�سلوك مع �لأطفال 1
ذوى ��سطر�ب �لتوحد .

اأهمية البحث: 
تتح���دد �أهمي���ة �لبح���ث يف �جلانب �لذي تت�س���دى لدر��س���ته وهو  �لك�س���ف عن 
م���دى �متالك �أخ�س���ائيني تعديل �ل�س���لوك للكفايات �لأد�ئية وميكن تو�س���يح �أهمية 

�لبحث �حلايل يف �لنقاط �لآتية:
((( يهت���م �لبح���ث �حل���ايل مبعرفة �أه���م �لكفاي���ات �لأد�ئي���ة �ل���الزم تو�فرها لدى 1

�خ�سائى تعديل �ل�سلوك لالأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد.
((( ندرة �لدر��سات �لعربية و�لأجنبية يف حدود علم �لباحث �لتى �هتمت بدر��سة 1

�لكفاي���ات �لأد�ئي���ة ل���دى �أخ�س���ائى تعديل �ل�س���لوك لالأطفال ذوى ��س���طر�ب 
�لتوحد. 

((( ياأت���ى �لبح���ث �حل���ايل كاإ�س���تجابة مو�س���وعية للعديد م���ن تو�س���يات �لبحوث 1
و�ملوؤمتر�ت وما ينادى به �لرتبويون يف �لوقت �حلا�س���ر من �س���رورة �لهتمام 
مبعل���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة  بوجه عام و�أخ�س���ائى تعديل �ل�س���لوك بوجه خا�س 
عن طريق �لرب�مج �لرتبوية �خلا�سة و�لتي ت�سهم فى رفع كفاءته �لأد�ئية. 

((( يك�س���ف �لبحث عن �حلاجة �ل�س���ديدة لبذل �ملزيد من �جلهد لتدريب معلمي 1
�أخ�س���ائى تعدي���ل �ل�س���لوك على بر�م���ج تطوي���ر �لأد�ء �ملهنى و�إ�س���رت�تيجياته 
ومكونات���ه ومناذج���ه وعملياته، وذلك لرفع كفاءتهم وقدر�تهم للو�س���ول �إىل 

جودة �أد�ء �خ�سائى تعديل �ل�سلوك .
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م�سطلحات البحث:

1- الكفاي�ات االأدائية:«جمموع���ة �ملع���ارف و�ملفاهي���م و�مله���ار�ت و�لجتاه���ات �لت���ي 
يكت�س���بها �لطال���ب �ملعل���م نتيج���ة �إع���د�ده يف برنام���ج مع���ني توج���ه �س���لوكه وترتق���ي 
�أد�ئ���ه �إىل م�س���توى م���ن �لتمك���ن ميّكن���ه م���ن ممار�س���ة مهنت���ه ب�س���هولة وي�س���ر«                                    يف 

)�للقاين، و�جلمل، 1996، �س 147(.

وُتعرف اإجرائًيا باأنها �ملهار�ت �لتدري�س���ية �لتى يقوم بها �أخ�س���ائى تعديل �ل�سلوك مثل 
مه���ار�ت �لتدري����س مهارة �إد�رة �جلل�س���ة )�ل�س���ف(، ومه���ارة بناء �لختب���ار و�لتقومي، 
و�أد�ء ه���ذه �مله���ار�ت تبن���ي وتعتمد على ما ح�س���له �لفرد �س���ابًقا من كفاي���ات معرفية، 
���ا ي�س���تطيع �ملعل���م �أن يقدم���ه ويوؤديه م�س���تفيًد� فيه من كل �لو�س���ائل              وتتطل���ب عر�سً

و�لأ�ساليب و�لفنيات . 

             Behavior Modification Specialist): ال�س�لوك  تعدي�ل  اأخ�س�ائي   -2
هو ذلك �ل�سخ�س �لذي يعمل على �إعد�د وتنفيذ وتقييم بر�مج تعديل �ل�سلوك وعادة 
ما ياأتي على ر�أ�س فريق يكون م�سئوًل عن ذلك حتى حتقق �لرب�مج �ملقدمة �أهد�فها 

�ملحددة لها )حممد، 2012، �س 3( . 

وُتع�رف اإجرائًي�ا : باأن���ه �ل�س���خ�س �ملوؤهل علمًي���ا و�أكادميًي���ا للتعامل م���ع �لأطفال ذوى 
��س���طر�ب �لتوحد با�س���تخد�م �إ�س���رت�تيجيات تعديل �ل�س���لوك، وذلك مبا ميتلكه من 
كفايات مهنية )معرفية و�جتماعية و�أد�ئية( ت�ساعده على �لقيام بدوره بدقة و�سرعة 

و�تقان.

                                   :(Children with Autism)3- االأطفال ذوو ا�سطراب التوحد
  ُتع���رف (Tina, T. D.,2011,40) �لتوح���د باأن���ه �إعاقة فى �لنمو توؤثر ب�س���كل كبري 
على �لتو��سل �للفظي وغري �للفظي و�لتفاعل �لجتماعي، ويظهر ذلك بو�سوح قبل 

�سن �لثالثة، و�لتي توؤثر �سلًبا على �لأد�ء �لتعليمي للطالب. 

      و�أ�سار �إليهم �ل�سربيني )2004، �س 58( باأنهم �أولئك �لأطفال �لذين لديهم 
��سطر�ب منائي و�سلوكي يوؤثر على �لتفاعل �لجتماعي، وعلى �لت�سال مع �لآخرين، 
ويتح���دد ن�س���اطهم و�هتماماته���م يف �أم���ور منطي���ة وروتيني���ة متيزه���م ع���ن غريه���م.
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االإطار النظرى
( مفهوم الكفايات االأدائية :	

      ويعرف �ل�س���رف )2014، �س 383 ( �لكفايات �لأد�ئية �أو �لتدري�س���ية باأنها: 
»جملة �ملعارف و�لقدر�ت و�لجتاهات �لتي تتو�فر لدى �ملعلمني وميكن ومالحظتها 

وقيا�سها عند م�ستوى معني من �لأد�ء«.

وُتعرف اإجرائًيا باأنها �ملهار�ت �لتدري�س���ية �لتى يقوم بها �أخ�س���ائى تعديل �ل�س���لوك مثل 
مهار�ت �لتدري�س مهارة �إد�رة �جلل�سة )�ل�سف(، ومهارة بناء �لختبار و�لتقومي، و�أد�ء 
هذه �ملهار�ت تبني وتعتمد على ما ح�س���له �لفرد �س���ابًقا من كفايات معرفية، وتتطلب 
���ا ي�س���تطيع �ملعلم �أن يقدمه ويوؤديه م�س���تفيًد� فيه من كل �لو�س���ائل و�لأ�ساليب  عر�سً

و�لفنيات . 

( اأنواع الكفايات االأدائية: 	
ر�س���دت وز�رة �لرتبي���ة �لوطني���ة �ملغربي���ة ع���ن �لكفاي���ات �ملهني���ة �لت���ي يج���ب 
تو�فره���ا يف �إع���د�د �ملعل���م، وه���ي: �إن �عتم���اد مدخ���ل �لكفاي���ات ي�س���تجيب ملنطلق���ات 
�ملنه���ج، ذلك �أن تكوين �سخ�س���ية م�س���تقلة  ق���ادرة على �لندماج يف �ملحي���ط و�لتفاعل 
م���ع مكونات���ه ل يتحق���ق �إل بتوجيه �ملعرفة �ملدر�س���ية لت�س���بح قادرة عل���ى �لتد�ول يف 
مو�ق���ف حياتي���ة خمتلفة)وز�رة �لرتبي���ة �لوطنية،2006، 6-8(. ولذلك ي�س���عى �ملنهج 
يف �س���ياق مقاربة �سمولية قائمة على �لتدرج و�ملرونة، و�لتكامل بني خمتلف مكوناته 
�إىل تنمي���ة �لكفاي���ات �لآتي���ة : �لكفاي���ات �لتو��س���لية، و�لكفايات �ملنهجي���ة، و�لكفايات 

�لثقافية، و�لكفايات �لإ�سرت�تيجية )�ل�سرف، 2014، 389- 391( .

      وق���د �أ�س���ارت �ألن���در ( Alliader, Rose , 1995) �إىل �أن معلم���ي ف�س���ول 
�لرتبية �خلا�سة �لذين يتمتعون مب�ستويات عالية من �لكفايات �ل�سخ�سية و�لأد�ئية 
كان���و� �أك���رث قدرة على م�س���اعدة تالميذه���م يف حتقيق �أهد�ف �لتعلي���م يف نهاية �لعام 
.ولك���ي ن�س���تطيع رعاية ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة من خ���الل �إدماجهم مع �لتالميذ 
�لعاديني فال بد من تو�فر �ملعلم �ملوؤهل لذلك، و�أن تتو�فر لديه �لكفايات �ل�سخ�سية 
و�ملهنية �ملنا�سبة لأد�ء عمله على �أعلى درجة، ومبا متكنه من �لقيام بالدور �لتعاوين 

.(Idol, 1997, pp. 384-394) لفعال فى نظام �لدمج�
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     وتهت���م �لكفاي���ة �لأد�ئي���ة بنقطت���ني هم���ا : م���ا يفعل���ه �ملعل���م )�أد�ء �ملعل���م( 
وم���ا ميك���ن �أن يك���ون كامًن���ا بد�خل���ه، وي�س���تطيع �أن يفعله ل���و توفرت ظ���روف معينة، 
���ا،  فالكفاي���ة ه���ي �لأد�ء �لفعلي و�لأد�ء �لكام���ن للمعلم، وهي تقي�س �أد�ء �لطالب �أي�سً
كم���ا ي�س���تخدم �لأد�ء كموؤ�س���ر لقيا�س �لكفاية، وقد ُو�س���عت �أربع���ة متغري�ت كمجالت 
للكفاي���ة �لتعليمي���ة وه���ي على �لنح���و �لتايل: �س���ياغة �لأهد�ف، �إد�رة �لف�س���ل ،طرق 

(Cangelos, 1991 , pp.47-50) لتدري�س، تقييم �لطالب�

درا�سات �سابقة:
���ا للدر��س���ات ذ�ت �ل�س���لة بالبحث �حلايل و�لتى مت  يت�س���من هذ� �جلزء عر�سً
�لتو�سل �إليها من خالل مر�جعة �لأدب �ل�سابق �ملتعلق مبو�سوع �لبحث �حلايل. وقد 
تباينت هذه �لدر��سات فى �أهد�فها ومنهجها �مل�ستخدم، و�لأدو�ت �مل�ستخدمة فيها، �إل 
���ا فيما يتعلق مبو�سوع  �أن �لدر��س���ات فى �لوطن �لعربى لز�ل حمدوًد� جًد� وخ�سو�سً
ا للدر��سات �لتى مت  �لكفايات �لأد�ئية لدى �أخ�سائى تعديل �ل�سلوك، وفيما يلى عر�سً

�لتو�سل �إليها وهى :

�أ�س���ار رت�س���ي )2000، 79( فى در��س���ته  �إىل خ�س���ائ�س �ملعلم �لكفء يف مقاطعة 
هارف���رد، وق���د �س���ملت قائم���ة �لكفايات على �س���تة )6( كفايات رئي�س���ة، مت حتليلها �إىل 
)70( كفاي���ة فرعي���ة، وهي على �لنحو �لتايل : كفايات �ل�س���مات �ل�سخ�س���ية، وكفايات 
�ل�س���مات �لتنفيذي���ة، وكفاي���ات ق���وة �لتدري����س، وكفاي���ات �مل�س���ئولية �ملهني���ة، وكفايات 

�لناحية �لأكادميية، وكفايات �لعالقات باملجتمع �ملحلي .

ودر��سة �س�سان رو�س  Ross, Susan (2002) �لتى هدفت �إىل �لتعرف على 
�لكفاي���ات ل���دى معلمي �لحتياجات �خلا�س���ة يف �لتعليم،  ومتثلت عينة �لدر��س���ة من 
30  معلًم���ا م���ن معلمي �لعاديني ومعلمى �لرتبية �خلا�س���ة يف �إحدى �ملد�ر�س مبدينة 
�س���وفولك بني���ورك لتحدي���د �لكفاي���ات، و�أثن���اء وجوده���م يف نظ���ام �لدم���ج �ل�س���امل 
و�لتع���رف عل���ى خلفي���ة ه���وؤلء �ملعلم���ني ح���ول �لدم���ج . ومتثل���ت �أدو�ت �لدر��س���ة يف : 
��س���تبيان للتع���رف عل���ى �لكفاي���ات و�جتاهاتهم نحو �لدم���ج و�عتقادهم ع���ن �لتدريب 
وم���دى تاأييده���م للتدري���ب لتنمي���ة كفايته���م .  و�أو�س���حت نتائ���ج �لدر��س���ة : كف���اءة 
�ملعلمني يف جمال �لتدري�س عموًما لالأطفال ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة، ويف حميط 
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ا �إذ� كانت خربتهم �ل�سابقة كتدريب كايف، وكان تاأييد �ملعلمني �سديًد�  �لدمج خ�سو�سً
لالأطفال ذوي �لحتياجات �خلا�سة خا�سًة بعد ح�سولهم على تدريب م�ساند ومدعم 

لتغيري �جتاهاتهم نحو �لدمج وتنمية �لجتاه نحو ممار�سة �ملهنة .

و�أ�س���ارت در��س���ة �لبطاني���ة )2004( �إىل تقييم مدى حت�س���يل معلمي �لأطفال 
ذوي �حلاج���ات �خلا�س���ة للكفايات �لتعليمية من �أجل �لتعام���ل مع هوؤلء �لأطفال يف 
�ملد�ر����س ومر�ك���ز �لرتبي���ة �خلا�س���ة يف �س���مال �لأردن ومتثل���ت �أدو�ت �لدر��س���ة يف �أد�ة 
�لكفاي���ات �لتعليمي���ة �لت���ي �أعدها لن���درز وويفر 1991 وطورها ه���ارون 1995 وتكونت 
عين���ة �لدر��س���ة م���ن 114 معلًم���ا ومعلم���ة، ومتثل���ت �أه���م نتائ���ج �لدر��س���ة يف �أن درج���ة 
�مت���الك معلمي �لأطفال ذوي �حلاجات �خلا�س���ة للكفاي���ات �لتعليمية كانت عالية �أو 
متو�س���طة، كما �أظهرت �أهم �لنتائج فروًقا ذ�ت دللة �إح�سائية يف �لكفايات �لتعليمية 
تعزي �إىل �لتخ�س�س، و�خلربة �لتدري�سية، و�ملوؤهل �لعلمي يف حني مل تك�سف �لنتائج 
عن فروق ذ�ت دللة �إح�سائية للكفايات �لتعليمية �لالزمة تعزي �إىل متغري �جلن�س 

      ودر��س���ة عويد�ت)2006( هدفت هذه �لدر��س���ة �إىل �إعد�د قائمة بالكفايات 
�ملهنية و�لجتماعية و�خل�س���ائ�س �ل�سخ�سية ملعلمي �لطلبة �ملوهوبني و�لتعرف على 
�أث���ر متغ���ري �جلن�س، و�ملوؤهل �لعلم���ي للمعلم. تكونت عينة �لدر��س���ة من جميع طلبة 
ومعلمي مدر�س���ة �ليوبيل �لتي تعنى بالطلبة �ملوهوبني، فكانت �لعينة جميع �سفوف 
�ملدر�سة �لتا�سع و�لعا�سر و�لأول و�لثاين �لثانوي �لبالغ عددهم )286( طالًبا وطالبة، 
و)30( معلًم���ا ومعلم���ة، وقد ق���ام �لباحث باإعد�د �أد�ة �لدر��س���ة لقيا�س كفايات معلمي 
�لطلب���ة �ملوهوبني، تكونت من ثالثة �أبع���اد: �لبعد �لجتماعي، و�لبعد �ملهني، و�لبعد 
�ل�سخ�سي. وقد خل�ست �لدر��سة �إىل جمموعة من �لنتائج �أهمها:�أن هناك جمموعة 
م���ن �لكفاي���ات �ملهنية و�لجتماعية و�خل�س���ائ�س �ل�سخ�س���ية يج���ب تو�فرها يف معلم 
�لطلبة �ملوهوبني. وتبني �أن هناك فروًقا ذ�ت دللة �إح�سائية بني �ملعلمني و�لطالب 
عل���ى مقيا����س �خل�س���ائ�س �ل�سخ�س���ية . وظه���ر �أن هن���اك فروًقا ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
ب���ني �ملعلم���ني و�لطلبة على مقيا����س �لكفايات �ملهنية. وتبني �أن���ه ل توجد فروق د�لة 
�إح�س���ائًيا تع���زى ملتغري �جلن�س بني �ملعلمني و�ملعلم���ات على مقايي�س �لكفايات �ملهنية 
و�ل�سخ�س���ية و�لجتماعية. هن���اك فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية لتقدير�ت �لطلبة على 

مقيا�س �لكفايات �ملهنية ح�سب �ملرحلة �لدر��سية.
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ودر��س���ة �لبطانية ) 2007( �لتى هدفت �إىل تقييم مدى �إ�س���هام در��س���ة م�س���اق 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة يف �إك�س���اب �لطلب���ة �لكفايات �لتعليمي���ة �لالزم���ة للتعامل مع ذوي 
�لحتياجات �خلا�سة باملد�ر�س �لعادية. ولتحقيق هذ� �لهدف ��ستخدمت �أد�ة �لكفاية 
�لتعليمي���ة وت�س���تمل عل���ى )32( كفاية تدري�س���ية. بلغ���ت عينة �لدر��س���ة )100( طالب، 
و�أظهرت �لدر��سة وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف �لكفايات �لتعليمية تعزى ملعدل 
�لرت�كم���ي ول�س���الح �لطلبة ذوي �ملعدلت �لرت�كمي���ة �ملرتفعة. كما تبني وجود فروق 
ذ�ت دلله �إح�س���ائية بني �لن�سب �ملئوية �مل�ساهدة و�ملتوقعة لك�ساب �ملعلمني للكفايات 
�لتعليمي���ة �لالزم���ة للتعامل مع ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة ل�س���الح درجة �لكت�س���اب 
�لكلي���ة �ملرتفع���ة، يف ح���ني ك�س���فت �لنتائ���ج عن عدم وجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
تعزى ملتغري �مل�ستوى �لدر��سي و�جلن�س لكت�ساب �لطلبة للكفايات �لتعليمية �لالزمة 

للتعامل مع ذوي �لحتياجات �خلا�سة.

ودر��س���ة حممد )2013( �لتى هدفت �إىل و�س���ع �لتو�س���يف �لوظيفي لوظيفة 
�أخ�س���ائي تعدي���ل �ل�س���لوك لالأف���ر�د ذوي �لإعاقات حيث يت�س���من تو�س���يف �لوظيفة 
تن���اول ثالث���ة جو�ن���ب هامة تتمثل يف �ملوؤهالت �لتي يلزم ملن ي�س���غل تلك �لوظيفة �أن 
يح�س���ل عليها، وطبيعة �لوظيفة �ملعنية وما تت�س���منه من مهام، و�أدو�ر، وم�سئوليات، 
ث���م �أخ���رًي� �لكفايات �ملهنية �لالزم���ة كاملعارف، و�مله���ار�ت، و�لقدر�ت، و�أ�س���لوب �لأد�ء، 
و�ل�سمات �ل�سخ�سية . وميكن تناول ذلك على �لنحو �لتايل :�أوًل: �ملوؤهالت �لالزمة 

وثانًيا: طبيعة �لعمل �ملتوقع منه و ثالًثا: �لكفايات �ملهنية .  

وهدفت در��سة كا�سف) 2013( �إىل �لتعرف على معايري جودة �آد�ء معلم �لتعليم 
�لعام كاأ�س���ا�س لكفاءة معلم �لرتبية �خلا�س���ة. و�لتعرف على معايري جودة �آد�ء معلم 
�لرتبية �خلا�س���ة وو�س���ع من���اذج لأدو�ر ومعاي���ري جودة بع�س �لأخ�س���ائيني �لعاملني 
يف جمال �لرتبية �خلا�س���ة. وتو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل و�سع معايري كفايات معلم 
�لرتبية �خلا�س���ة وو�س���ع معايري كفايات لأخ�سائى �لتدخل �ملبكر من حيث �ملوؤهالت 
�لعلمية �حل�س���ول على �س���هادة جامعية متخ�س�س���ة يف )�لرتبية – �لأد�ب – �لطب(. 
و�حل�س���ول على دور�ت تاأهيلية، ومن حيث كفاءة �أ�س���اليب �لتدريب يكون لديه مهارة 
ت�س���ميم �لرب�م���ج �لتى تنا�س���ب حاجة �لطفل . وم���ن حيث �لكفاي���ات �ملهنية يجب �أن 
يتو�فر فيه �لتعرف على �حتياجات �لطفل. مهارة �لوعى بخ�س���ائ�س �لطفل و�در�ك 
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�لف���روق �لفردي���ة بني �لطف���ال. مهارة �ملالحظة و�لت�س���جيل لكل ما يث���ريه �لنتباه. 
مهارة تنمية �لتو��سل و�لتفاعل مع �لطفل

تعقيب عام على الدرا�سات ال�سابقة:
من خالل �لإطالع على �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �ملتعلقة مبو�س���وع �لكفايات �لأد�ئية 
لأخ�س���ائى تعدي���ل �ل�س���لوك و�لتى توؤك���د على �أهمي���ة �متالك معلمى �لرتبية �خلا�س���ة 
للكفاي���ات �لأد�ئي���ة و�لتعليمي���ة للعم���ل م���ع �لأطف���ال ذوى �لحتياج���ات �خلا�س���ة وه���م 
�أخ�سائيني تعديل �ل�سلوك للكفايات �لأد�ئية �لتى ت�ساعدهم على �لتعامل بكفاءة وفعالية 

مع �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد 

فرو�ص البحث:
بن���اًء عل���ى م���ا �أو�س���حته �لدر��س���ة �لنظرية م���ن حقائ���ق علمية، وما ك�س���فت عنه 

�لدر��سات �ل�سابقة و�لبحوث �ل�سابقة، �أمكن �سياغة فرو�س �لبحث على �لنحو �لتاىل:
((( م���ا م�س���توى �لكفاي���ات �لأد�ئي���ة لدى �أخ�س���ائي تعدي���ل �س���لوك  �لأطفال ذوى 1

��سطر�ب �لتوحد؟
((( توجد فروق بني �أخ�سائيني تعديل �سلوك فى �لكفايات �لأد�ئية لدى �أخ�سائي 1

تعديل �ل�سلوك تعزى �إىل �جلن�س ؟

الطريقة واالإجراءات
يه���دف �لبح���ث �حل���ايل �ىل �لتعرف على م�س���توى �لكفاي���ات �لأد�ئية لأخ�س���ائى 
تعدي���ل �ل�س���لوك لالأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد،  وقد ��س���تلزم حتقي���ق �لهدف �ختيار 
عينة مبو��سفات معينة و�إجر�ء�ت بحث و�أدو�ت على �أفر�د هذه �لعينة، ثم �نبثقت خطو�ت 
حمددة مبا يتفق مع �أهد�ف �لبحث ومعاجلة بيانته با�ستخد�م �أ�ساليب �إح�سائية معينة، 

وفيما يلى لكل من هذه ب�سىء من �لتف�سيل

منهج البحث اأ- 
�تب���ع �لبح���ث �ملنه���ج �لو�س���فى �لتحليلى �ل���ذى يعتمد على ��س���تعر��س �لأ�س���ا�س 
�لنظرى و�لدر��سات �ل�سابقة للمو�سوع، ثم ينطلق �إىل �لدر��سة �مليد�نية �لتى �عتمدت على 

عينة بالتعاون مع مر�كز ذوى �لحتياجات �خلا�سة وتعديل �ل�سلوك .
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عينة البحث ب-  
تكونت عينة �لبحث من )45( �أخ�سائى و�أخ�سائية تعديل �ل�سلوك حيث بلغ عدد 

�لذكور )26( �أخ�سائى تعديل �سلوك وبلغ عدد �لإناث ) 19( �أخ�سائية تعديل �سلوك.

ج-  اأداة البحث
�عتمد �لبحث على مقيا�س للكفايات �لد�ئية من �إعد�د �لباحثيني 

لقد مر �إعد�د هذ� �ملقيا�س باخلطو�ت �لتالية : -
حتدي�د اله�دف من املقيا�س، وه���و قيا�س �لكفاي���ات �لأد�ئية لدى �أخ�س���ائي    -

تعديل �ل�سلوك لالأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد.

االإطلع على الدرا�س�ات والبحوث ال�س�ابقة �ملتاحة يف هذ� �ملجال �س���و�ء كان    -
ه���دف ه���ذه �لدر��س���ات حتديد كفايات معل���م �لتالميذ ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة، �أو 
حتديد كفايات �أخ�سائي تعديل �ل�سلوك لالأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد، �أو حتديد 
�لكفاي���ات ملعل���م �لتالمي���ذ �لعادي���ني  . وم���ن �لدر��س���ات : در��س���ة ر��س���د �أبو �س���و�وين 
)2010( وهدفت در��س���ة McNair (2010) ،  در��س���ة با�سم �سالح م�سطفى )2011( 
ودر��س���ة جابر حممد عبد�هلل عي�س���ى، و�س���ناء ح�س���ن عما�س���ه )2012 ( ودر��س���ة عادل 
عبد�هلل حممد )2013ب( در��سة عادل عبد�هلل حممد )2013 �أ( ودر��سة عادل عبد�هلل 

حممد )2013 ج(  و در��سة �ميان فوؤ�د كا�سف) 2013(.

التعريف االإجرائى ملفهوم الكفايات االأدائية:    -
ويعرفه���ا �لباحثي���ني �إجر�ئًي���ا باأنه���ا ه���ى �مله���ار�ت �لتدري�س���ية �لتى يق���وم بها 
�أخ�سائى تعديل �ل�سلوك مثل مهار�ت �لتدري�س مهارة �إد�رة �جلل�سة )�ل�سف(، ومهارة 
بناء �لختبار و�لتقومي، و�أد�ء هذه �ملهار�ت تبني وتعتمد على ما ح�س���له �لفرد �س���ابًقا 
���ا ي�س���تطيع �ملعلم �أن يقدمه ويوؤديه م�ستفيًد� فيه  من كفايات معرفية، وتتطلب عر�سً
من كل �لو�سائل و�لأ�ساليب و�لفنيات . وي�سم �ملقيا�س ثالثة �أبعاد رئي�سة وهى �لبعد 
�لأول : كفايات �لتدري�س و�لذى يتكون من )6( عبار�ت. و�لبعد �لثانى: كفايات �إد�رة 
�ل�س���ف )�جلل�س���ة( و�ل���ذى يتك���ون م���ن )6( عب���ار�ت. و�لبع���د �لثالث: �لتق���ومي وبناء 

�لختبار�ت و�لذى يتكون من )6( عبار�ت.
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ج-  و�سف املقيا�س :
بع���د �أن ق���ام �لباحثي���ني بالط���الع عل���ى �ل���رت�ث �لنظ���ري للكفاي���ات �لأد�ئي���ة 
للمعلمني ب�سكل عام وملعلمني �لرتبية �خلا�سة ب�سكل خا�س، قام �لباحث باإعد�د هذ� 
�ملقيا����س �ل���ذي يتك���ون م���ن ) 18( عبارة، موزعة عل���ى ثالثة �أبعاد )كفاي���ات �لتدري�س 
�لتقومي وبناء �لختبار�ت ( و�لعبار�ت  – كفايات  �ل�سف )�جلل�سة(  �إد�رة  – كفايات 
ثالثي���ة �لتقدير، وه���ى )د�ئًما – �أحياًنا –نادًر�(، وي�س���لح �لختبار للتطبيق �لفردي 
و�جلماعي، وقد ر�عى �لباحثيني �أثناء �ل�سياغة لهذه �لعبار�ت �أن تكون لغة �لعبار�ت 
�سهلة وب�سيطة لحتتمل �لتاأويل وو��سحة ل يكتنفها �لغمو�س، بحيث ل يحتاج فهم 

�ل�سوؤ�ل �إىل تكر�ر �إلقائه و�إعادته مرة �أخرى.

د-  طريقة ت�سحيح املقيا�س :
تت���م �لإجاب���ة عل���ى �ملقيا�س من خ���الل �ختي���ار �إجابة و�حدة م���ن ثالثة بد�ئل 
عل���ى مقيا����س مت���درج يتك���ون م���ن )د�ئًم���ا – �أحياًن���ا –ن���ادًر�( ويت���م �إعط���اء �لدرجات 
كالت���ايل د�ئًم���ا ث���الث درج���ات، �أحياًن���ا درجت���ان، نادًر�درج���ة و�حدة(، وبذل���ك ترت�وح 
درج���ات �لط���الب عل���ى �ملقيا�س ما ب���ني )18، 54( درج���ة، وتدل �لدرج���ة �ملرتفعة على 
�ملقيا�س على زيادة وجود �لكفايات �ملهنية لدى �أخ�س���ائيني تعديل �ل�س���لوك، و�لدرجة 

�ملنخف�سة على �نخفا�س وجود �لكفايات �ملهنية لدى �لأخ�سائيني.

ح�ساب ال�سدق والثبات ملقيا�س الكفايات االأدائية
(  ثبات املقيا�س :	

حل�س���اب ثب���ات �ملقيا����س مت ��س���تخد�م طريقة �ألف���ا – كرونب���اخ، وطريقة �إعادة 
تطبيق �ملقيا�س بفا�سل زمني قدره �أ�سبوعني بني �لتطبيقني �لأول و�لثاين، و�جلدول 

)1( يو�سح ذلك.
جدول )  1 (

قيم معامالت الثبات بطريقة األفا – كرونباخ وطريقة واإعادة التطبيق ملقيا�س الكفايات املهنية
�إعادة �لتطبيق�ألفا كرونباخ�لأبعاد

610،.584،.كفايات �لتدري�س
758،.745،.كفايات �إد�رة �ل�سف )�جلل�سة(

698،.665،.كفايات �لتقومي وبناء �لختبار�ت
902،.874،.�لدرجة �لكلية للمقيا�س
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يت�س���ح م���ن �جل���دول)1( �أن جميع قي���م معامالت �لثب���ات د�لة �إح�س���ائيا عند 
م�ستوى دللة )01،0(، مما يجعلنا نثق فى ثبات �ملقيا�س.

( 	Internal Consistency االت�ساق الداخلى
مت �إيج���اد �لتجان����س �لد�خل���ي للمقيا�س عن طريق ح�س���اب معامل �لرتباط بني 
�لأف���ر�د عل���ى �لدرج���ة �لكلي���ة  للبع���د و�لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا�س. وفيم���ا يلى عر�س 

ملعامالت �لت�ساق �لد�خلى لأبعاد �ملقيا�س مع �لدرجة �لكلية

جدول )2 (
معامالت الت�ساق الداخلى لأبعاد مقيا�س الكفايات الأدائية والدرجة الكلية 

معامل �لرتباط�لأبعاد

854،.**كفايات �لتدري�س

741،.**كفايات �إد�رة �ل�سف )�جلل�سة(

657،.**كفايات �لتقومي وبناء �لختبار�ت

889،.**�لدرجة �لكلية للمقيا�س

** معامل �لرتباط د�ل �إح�سائًياعند م�ستوى )01،0(.

( �سدق املقيا�س :	
مت عر�س �ملقيا�س يف �سورته �لأولية على ع�سرة من �ملحكمني هم من �ملتخ�س�سني 
يف جم���ال �لرتبية �خلا�س���ة، و�ل�س���حة �لنف�س���ية، ومناهج وط���رق �لتدري�س، حيث مت 
تقدمي �ملقيا�س م�سبوًقا بتعليمات . مت �حل�سول على ن�سبة �تفاق ل تقل عن  )%80(، 
ومن ثم فاإن مقيا�س �لكفايات �لأد�ئية ككل يتميز بال�سدق �لد�خلى. وبالتاىل �أ�سبح 

مقيا�س �لكفايات �لأد�ئية مكون من )18( مفردة كما فى �ل�سورة �لنهائية . 

نتائج البجث ومناق�ستها

ال�سوؤال االأول: » ما م�ستوى �لكفايات �لأد�ئية لأخ�سائى تعديل �ل�سلوك لالأطفال ذوى 
��سطر�ب �لتوحد؟«
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لالإجابة عن هذ� �ل�س���وؤ�ل مت ��س���تخر�ج �ملتو�سطات �حل�س���ابية و�لنحر�فات   
�ملعيارية لدرجة �لكفايات �لأد�ئية لأخ�سائى تعديل �ل�سلوك لالأطفال ذوى ��سطر�ب 

�لتوحد، و�جلدول �أدناه يو�سح ذلك.

جدول )3(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية الكفايات الأدائية لأخ�سائى تعديل

 ال�سلوك لالأطفال ذوى ا�سطراب التوحد مرتبة تنازلًيا 

�ملتو�سط �لبعد�لرقم�لرتبة
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

2.44،503كفايات �لتقومي وبناء �لختبار�ت11
2.44،546كفايات �إد�رة �ل�سف22
2.38،490كفايات �لتدري�س33

2.40،495�لكفايات �لأد�ئية ككل

ب���ني                             م���ا  تر�وح���ت  ق���د  �حل�س���ابية  �ملتو�س���طات  �أن   )3( �جل���دول  يب���ني   
)2.44-2.38(، حي���ث ج���اء بع���د كفاي���ات �لتقومي وبن���اء �لختب���ار�ت يف �ملرتبة �لأوىل 
باأعلى متو�سط ح�سابي بلغ )2.44(، بينما جاء بعد كفايات �لتدري�س يف �ملرتبة �لأخرية 
ومبتو�س���ط ح�س���ابي بلغ )2.38(، وبلغ �ملتو�س���ط �حل�س���ابي �لكفايات �لأد�ئية ككل ككل 
)2.40(. وميكن تف�سري ذلك يف ح�سول �لتقومي وبناء �لختبار�ت على �ملرتبة �لوىل 
هو �لتطور �لكبري يف ��ستخد�م �ملقايي�س و�لختبار�ت يف هذ� �ملجال و�ن �لتعامل معها 
ومعرفة كيفية تطبيقها  تعترب من �س���من �ملكت�س���بات �لرئي�سة يف �سياق جمال تعديل 
�ل�سلوك. وقد مت ح�ساب �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لتقدير�ت �أفر�د 

عينة �لبحث على فقر�ت كل بعد على حدى، حيث كانت على �لنحو �لتايل:
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البعد االأول : كفايات التدري�س

جدول )4(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لفقرات بعد كفايات التدري�س مرتبة تنازلًيا 

�ملتو�سط �لفقر�ت�لرقم�لرتبة
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

يعمل على �سياغة �لأهد�ف �ل�سلوكية بدقة 13
2.64،484وو�سوح.

2.64،529�لإملام بالأهد�ف �لعامة للمحتوى �لذى ُيدر�س.  21

ميتلك �ملهارة فى ��ستخد�م �لتعزيز و�لعقاب كاًل 36
2.58،543ح�سب وقته.

حتديد �ملعارف و�ملهار�ت �لتى ينبغى حتقيها من 42
2.51،589خالل جل�سة تعديل �ل�سلوك.

2.42،690يختار �أن�سب فنيات و�أ�ساليب تعديل �ل�سلوك.54

2.38،543ي�ستخدم �لتقنيات �حلديثة فى تعديل �ل�سلوك.65

2.38،490كفايات �لتدري�س

ب���ني                              م���ا  تر�وح���ت  ق���د  �حل�س���ابية  �ملتو�س���طات  �ن   )4( �جل���دول  يب���ني   
)2.38- 2.64(، حي���ث ج���اءت �لفق���رة رق���م )3( و�لتي تن�س على » يعمل على �س���ياغة 
�لأهد�ف �ل�س���لوكية بدقة وو�س���وح.« يف �ملرتبة �لأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ )2.64(، 
بينم���ا ج���اءت �لفق���رة رق���م )5( ون�س���ها » ي�س���تخدم �لتقني���ات �حلديث���ة ف���ى تعدي���ل 
�ل�س���لوك.« باملرتبة �لأخرية ومبتو�س���ط ح�س���ابي بلغ )2.38(. وبلغ �ملتو�سط �حل�سابي 
لكفايات �لتدري�س ككل )2.38(. وميكن تف�س���ري ذلك �ن �س���ياغة �لأهد�ف �ل�س���لوكية 
تعترب من �أهم �لكفايات �لتدري�س �لتى يجب �أن تتوفر فى �أخ�س���ائى تعديل �ل�س���لوك 

و�لتى بناًء عليها يقوم بو�سع �خلطة �ل�سلوكية وتنفيذها .
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البعد الثاين :كفايات االت�سال

جدول )5(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لفقرات بعد كفايات اإدارة اجلل�سة مرتبة تنازلًيا 

�ملتو�سط �لفقر�ت�لرقم�لرتبة
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

يعمل على توفري بيئة نف�سية مريحة لالأطفال ذوى 110
2.73،447��سطر�ب �لتوحد.

2.53،625��ستخد�م �لوقت �ملخ�س�س للجل�سة بفاعلية.211

37
يعر�س �ملادة �لعلمية مر�عًيا �لت�سل�سل و�لرت�بط 

و�لتدرج وم�ستويات �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد 
فى فهم �ل�سلوك. 

2.49،661

يحاول �ختيار و�سائل تعليمية تخاطب �حلو��س 49
2.49،624�ملختلفة لالأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد .

يحفز �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد على �لن�سباط 512
2.47،625و�لنتباه و�مل�ساركة باأ�ساليب فاعلة .

 يحر�س على ��ستخد�م لغة �سليمة ومعربة ومنا�سبة 68
2.44،624مل�ستوى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد با�ستمر�ر .

2.44،546كفايات �إد�رة �جلل�سة )�ل�سف(

يبني �جلدول )5( �ن �ملتو�سطات �حل�سابية قد تر�وحت مابني )2.44- 4.73(، 
حيث جاءت �لفقرة رقم )10( و�لتي تن�س على » يعمل على توفري بيئة نف�سية مريحة 
لالأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد.« يف �ملرتبة �لأوىل ومبتو�س���ط ح�سابي بلغ )2.73(، 
بينم���ا ج���اءت �لفق���رة رق���م )8( ون�س���ها » يحر�س على ��س���تخد�م لغة �س���ليمة ومعربة 
ومنا�س���بة مل�س���توى �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د با�س���تمر�ر .« باملرتب���ة �لأخ���رية 
ومبتو�س���ط ح�س���ابي بل���غ )2.44(. وبل���غ �ملتو�س���ط �حل�س���ابي لكفاي���ات �إد�رة �جلل�س���ة 
)�ل�سف( ككل )2.44(. وميكن تف�سري ذلك هو �ن كل �ن �غلبية �ملتطلبات و�لو�جبات 
�لت���ي تطلب م���ن �لأخ�س���ائيني مهتمني بها وبكيفية ��س���تخد�مها يف �عد�د �جلل�س���ات 
و�ملو�د �لعلمية وقد يكون �ل�س���بب يف �ن �لكفايات �مل�س���تخدمة فى �إد�رة �ل�سف لبد �أن 
ميتلكها �لأخ�س���ائى حتى ي�س���تطيع حتقيق �لهدف من �جلل�سات وهو تعديل �ل�سلوك 
و�أن عملي���ة �إد�رة �جلل�س���ة يج���ب �أن  تاأخ���ذ �لوق���ت و�جله���د �لكبري من �لأخ�س���ائى يف 

�عد�دها وتقدميهم حتى تتحقق �لأهد�ف �ملوجوة منها.
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البعد الثالث: كفايات التقومي وبناء االختبارات

جدول )6(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لفقرات بعد التقومي وبناء الختبارات

 مرتبة تنازلًيا ح�سب املتو�سطات احل�سابية

�ملتو�سط �لفقر�ت�لرقم�لرتبة
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

2.64،570ميتلك �ملهارة فى بناء �لختبار�ت و�ملقايي�س.113

يوظف نتائج �لتقومي يف حت�سني �أد�ء �ملتعلمني 216
2.56،546بفاعلية.

317
ينجز �أعمال تقومي �لأطفال يف مو�عيدها 

ب�سرعة ويوثقها يف �ل�سجالت بدقة مبلفات �إجناز 
�لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد.

2.53،505

يحفز �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد على تقومي 418
2.47،588�أد�ئهم ذ�تًيا.

ي�ستطيع ت�سخي�س نقاط �لقوة و�ل�سعف فى 514
2.33،603تعديل �سلوكيات �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد.

2.20،694يعى ��ستمر�رية �لتقومي و�سموليته وتنوعه.615
2.44،503�لتقومي وبناء �لختبار�ت

ب���ني                          م���ا  تر�وح���ت  ق���د  �حل�س���ابية  �ملتو�س���طات  �ن   )6( �جل���دول  يب���ني   
)2.20- 2.64(، حيث جاءت �لفقرة رقم )13( و�لتي تن�س على » ميتلك �ملهارة فى بناء 
�لختبار�ت و�ملقايي�س.« يف �ملرتبة �لأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ )2.64(، بينما جاءت 
�لفق���رة رقم )15( ون�س���ها » يعى ��س���تمر�رية �لتقومي و�س���موليته وتنوع���ه..« باملرتبة 
�لأخ���رية ومبتو�س���ط ح�س���ابي بل���غ )2.20(. وبل���غ �ملتو�س���ط �حل�س���ابي �لتق���ومي وبناء 
�لختبار�ت ككل )2.44(.وميكن تف�سري ذلك �أن �لتقومي وبناء �لختبار�ت يعترب من 
�ملهار�ت �لأ�سا�سية �لتى يجب �أن ميتلكها �أخ�سائى تعديل �ل�سلوك و�لتى يعتمد عليها 
ف���ى جميع �جلل�س���ات �لتى يجريها م���ع �لأطفال �لذين يطبق عليهم تعديل �ل�س���لوك 

وهم �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد.
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ال�س�وؤال الثاين: » ل توجد فروق ذ�ت دللة �ح�س���ائية بني �أخ�س���ائيني تعديل 
�ل�سلوك من حيث �جلن�س )ذكور - �إناث( فى م�ستوى �لكفايات �لأد�ئية لديهم«

لالإجابة عن هذ� �ل�س���وؤ�ل مت ��س���تخر�ج �ملتو�سطات �حل�س���ابية و�لنحر�فات   
�ملعيارية ملعرفة �لفروق بني �لأخ�سائيني  فى م�ستوى �لكفايات �لأد�ئية ح�سب متغري 
�جلن�س، ولبيان �لفروق �لإح�س���ائية بني �ملتو�س���طات �حل�س���ابية مت ��س���تخد�م �ختبار 

»ت«، و�جلدول �أدناه يو�سح ذلك.

جدول )7(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية واختبار »ت« للفروق بني اجلن�سني على م�ستوى 

الكفايات الأدائية لدى اأخ�سائيني تعديل ال�سلوك لالأطفال ذوى ا�سطراب التوحد

�ملتو�سط �لعدد�لكفايات �لأد�ئية
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

قيمة
"ت"

درجات 
�حلرية

�لدللة 
�لإح�سائية

كفايات �لتدري�س
262.42،504،72143،475ذكر
192.32،478�نثى

كفايات �إد�رة �ل�سف
262.38،571،857،396ذكر
192.53،51343�نثى

كفايات �لتقومي 
وبناء �لختبار�ت

262.50،510،86543،392ذكر
192.37،496�نثى

�لكفايات �لأد�ئية 
ككل

262.35،485،85043،400ذكر
192.47،513�نثى

يتب���ني م���ن �جل���دول )7( عدم وج���ود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية تع���زى لأثر 
�جلن����س يف جمي���ع �لأبع���اد �خلا�س���ة بالكفاي���ات ويف �لكفاي���ات �لد�ئي���ة ككل. وميك���ن 
تف�س���ري ذل���ك �أن���ه ل يوج���د فروق بني �لذك���ور و�لإناث ف���ى عملي���ة �لد�ء �أو �لتدري�س 
حيث �لثنيني يتطلب منهم �لقيام بالأد�ء على �أكمل وجه، ويعزى �لباحث ذلك �أي�سا 
�إىل �أن جن�س �ملعلم �أو �لأخ�سائى �لذى يقوم بعملية تعديل �ل�سلوك رمبا يكون ناجًتا 
ع���ن ت�س���ابه ظروف �لعم���ل و�لتعليم فى �لبيئة نف�س���ها ويكون �لد�فع لكال �جلن�س���ني 
و�ح���د وهو م�س���اعدة ه���وؤلء �لأطفال ذزى ��س���طر�ب �لتوحد على تعديل �ل�س���لوكيات 
لهم، وتتفق هذه �لدر��س���ة ودر��س���ة كل من �لبطاينة)2004( (hou, 2004)  ودر��سة 
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) �إميان �س���الح،2008(، ودر��س���ة )خمتار، وقرنى ،2003( ،وهدفت هذه �لدر��س���ات �إىل 
حتدي���د �لحتياج���ات �لتدريبي���ة �أو �لكفاي���ات �ملهني���ة با�س���تخد�م تنكولوجي���ا �لتعليم 

وتوظيفها فى تعليم ذوى �لحتياجات �خلا�سة .

و�لتي تو�سل �لبحث �أي�سا �أنه ل يوجد فروق د�لة �ح�سائيا يف مدى توظيفهم لتلك 
�لكفايات تعزى ملتغري �جلن�س. 

التو�سيات واملقرتحات
((( �إعتم���اد مقيا����س �لكفاي���ات �لأد�ئي���ة �ملع���د يف ه���ذ� �لبح���ث كاأد�ة يف �لدر��س���ات 1

�مل�ستقبلية.
((( �إدر�ج مو�س���وع �لكفاي���ات �لأد�ئية كمادة م�س���تقلة يف مناه���ج  طر�ئق �لتدري�س 1

بكليات �لرتبية .
((( �إعد�د دليل بالكفايات �لأد�ئية �لالزمة لأخ�سائيني تعديل �ل�سلوك وتدريبهم 1

على هذه �لكفايات �أثناء �خلدمة.
((( �إجر�ء در��س���ات م�ستقبلية حول �لكفايات �لأد�ئية �لالزمة لأخ�سائيني تعديل 1

�ل�سلوك من وجهة نظر �مل�سرفني �لإخت�سا�سيني و�ملدر�سني ومدر�ء �ملد�ر�س.
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امللخ�ص:
 يهدف �لبحث �حلايل �إىل �لتعرف على فعالية �لعالج باملعنى يف تنمية �لوعي 
�ملت�س���امي ل���دى �ملر�هق���ني م���ن ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية. وق���د تكونت عينة �لدر��س���ة 
م���ن )جمموع���ة جتريبي���ة قو�مها )5( طالب، عينة �س���ابطة قو�مه���ا )5( طالب من 
�ملر�هق���ني ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية مبدر�س���ة �لن���ور للمكفوف���ني بالزقازي���ق حمافظة 
�ل�س���رقية، وت���رت�وح �أعماره���م م���ن )16 - 17( عاًما. ق���د ��س���تخدمت �لباحثة مقيا�س 
�لوع���ي �ملت�س���امي )�عد�د / �لباحثة(، برنامج �لع���الج باملعنى )�عد�د / �لباحثة(. وقد 
�أ�س���فرت �لنتائج عن فعالية �لعالج باملعنى فى تنمية �لوعي �ملت�س���امى لدى �ملر�هقني 

ذوي �لإعاقة �لب�سرية.

الكلم��ات املفتاحية: �لع���الج باملعن���ى، تنمية �لوعي �ملت�س���امي، �ملر�هق���ني ذوي �لإعاقة 
�لب�سرية

Abstract 
 Current study aims to verify the effectiveness of a logo 

therapy program on enhancing transcendental awareness in 
adolescents with visual impairment. The study sample divided to (an 
experimental group consisted of 5 - and a control group consisted 
of 5) adolescents with visual impairment at the school of Light for 
the blind in Zagagzig Sharkia, at the age between (16 - 17) years 
old, using the transcendental awareness scale (by / researcher), the 
logo therapeutic / counseling program(by / researcher). The results 
revealed the effectiveness of a logo therapy program on enhancing 
transcendental awareness in adolescents with visual impairment.

Key Words: logo therapy, transcendental awareness, adolescents 
with visual impairment 
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مقدم��ة:
من �ملعلوم �أن �لإن�سان بطبعه منفتح على �لعامل، وهو كذلك على �لعك�س من 
�حليو�نات، فهي لي�س���ت منفتحة على �لعامل، و�إمنا بالأحرى مقيدة بالبيئة �خلا�س���ة 
بنوعها �لبيولوجي. وعلى �لعك�س من ذلك تلك �خلا�سية �لرئي�سية للوجود �لإن�ساين 
�لتي تق�سي باخرت�ق عقبات �لبيئة �لطبيعية �خلا�سة بالنوع �لب�سري. فالإن�سان يتوق 
�إىل.. وي�س���ل بالفعل.. ثم يح�س���ل على » �لعامل ». وهو عامل ملئ بالكيانات �لأخرى 
عليه �أن يتو��سل معها، وملئ باملعاين �لتي عليه �أن يحققها )فر�نكل، 2004، �س. 40(.

���ا م���ن �ملعاين و�لقي���م و�لتي   ول�س���ك �أنن���ا يف ع�س���ر �لتكنولوجي���ا فقدنا بع�سً
جعلتنا مبثابة �أجهزة تتحرك على �لأر�س ول�س���نا ب�سر ن�سعر باأنف�سنا وبالآخرين من 
حولنا، وهذ� ما �أدى �إىل �رتفاع ن�س���بة �لنتحار، وعدم �لتكاتف �لجتماعي، �نف�س���ال 
�لأف���ر�د بع�س���هم ع���ن �لبع����س، ع���دم �لتو��س���ل �لجتماع���ي �إل م���ن خالل �ل�سا�س���ات 
و�لأجهزة؛ مما �أدى �إىل تفكك �ملجتمع، وهذ� ما حدث للمب�سرين باأيديهم، �أما �إذ� ما 
نظرنا �إىل ذوي �لإعاقة �لب�سرية فاإننا �سنجد �أن لديهم حاجز ومانع يعوق تو��سلهم 

مع �لآخرين، وهذ� �حلاجز هو �لإعاقة �لب�سرية.

 فق���د �أث���رت هذه �لإعاقة على حي���اة ذي �لإعاقة �لب�س���رية فجعلته يعاين من 
�نخفا�س تقدير �لذ�ت، زيادة �لقلق �لجتماعي، خو�ء �ملعنى، عدم �لر�سا عن �حلياة، 
و�لنغ���الق على نف�س���ه و�لبعد عن �لآخرين؛ مم���ا �أدى �إىل نق�س �لتفاعل �لجتماعي 
وه���ذ� م���ا �أك���دت علي���ه نتائج �لعدي���د من �لدر��س���ات ومنها در��س���ة كل م���ن:  �لبها�س 
 (Beach et al. 1995; Pierce & ؛)2006(؛ خ���ريي )1995(؛ مو�س���ي )1994(

.Wardle 1996

 ومن هنا يربز دور �لتدخل �لتجريبي للحد من تلك �مل�س���كالت، فبتنمية دور 
�ملعن���ى يف حي���اة ذي �لإعاقة �لب�س���رية وم���ا يحمله �ملعنى من تو��س���ل �جتماعي كحب 
�لآخري���ن وحماول���ة حتقيق وتفعي���ل دور �لفرد يف حياة �لآخرين ف�س���ريعا ما �س���نجد 
�أن ذلك �س���يعود بالنفع عليه وعلى حالته �لنف�س���ية وعلى كل جو�نب حياته، و�سيدخل 
كل م���ا �س���بق ذك���ره من ح���ب لالآخري���ن و�هتمام به���م حتت مفه���وم �لوعي �ملت�س���امي، 
وق���د �أ�س���ارت نتائ���ج �لعديد من �لدر��س���ات �إىل �لدور �لفعال �لذي يقوم به �لإر�س���اد / 
�لع���الج باملعن���ى يف حياة ذوي �لإعاقة �لب�س���رية ومن هذه �لدر��س���ات: روبي )2015(؛           
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�ل�سبع )2006(؛ معو�س )1998( وقد �أكدت نتائج تلك �لدر��سات على �أهمية �لإر�ساد 
و�لع���الج باملعن���ى يف تنمي���ة وتخفي����س و�حلد م���ن �لعديد م���ن �ل�س���طر�بات ومنها: 
�ل�سالبة �لنف�سية، جودة �حلياة، مهار�ت �لتو��سل، �لوحدة �لنف�سية، ومعنى �حلياة.

 و�إذ� كان���ت هن���اك متغ���ري�ت متباين���ة �س���و�ء كان���ت نف�س���ية د�خلي���ة، �أو بيئي���ة 
خارجي���ة تع���وق ق���درة �لف���رد عل���ى �لتو��س���ل �لفع���ال و�لتو�ف���ق �ل�س���ليم م���ع بيئت���ه 
�ملحيطة، فاإن �س���ورة �لفرد �ل�س���لبية نحو ج�س���مه، �أو عدم ر�س���اه عنها، قد يكون �أحد 
ه���ذه �لعو�م���ل �لت���ي تع���وق �لتو�ف���ق مع ذ�ت���ه وبيئته �ملحيط���ة ب���ه يف ذ�ت �لوقت، وقد 
يكون هذ� �س���ببا يف معاناته من ��س���طر�بات �س���لوكية تعك�س عدم �تز�نه و�سوء تو�فقه                                                           

)كفايف، و�لنيال، 1996، �س. 6(.

 وق���د �أك���د فوج���ان Vaughan, (2002) على �أنه عندما ن�س���عى �إىل �كت�س���اف 
معن���ى وجودن���ا، ومعن���ى كل �لأ�س���ياء �لت���ي حتي���ط بن���ا ونهتم���م بوجوده���ا يف حياتن���ا 
فاإنن���ا �سنكت�س���ف �أن �جلان���ب �لروح���ي هو �لذي ي�س���اعدنا على تعميق وتو�س���يع روؤيتنا 
للحي���اة ب���كل �حتمالته���ا �ملمكنة، ومن هنا ق���دم فوجان تعريفه لل���ذكاء �لروحي على 
�ن���ه “�لق���درة عل���ى فه���م و�إدر�ك �لق�س���ايا �لوجودي���ة بعم���ق و�لق���درة على ��ستب�س���ار 
م�س���تويات متع���ددة م���ن �لوع���ي، كما �أك���د عل���ى �ن �ل���ذكاء �لروحي يت�س���من عالقتنا 
ب���اهلل �س���بحانه وتعاىل وعالقتنا يبع�س���نا �لبع����س وبكل ما يحيط بن���ا” كما �أكد على 
�ن �لذكاء �لروحي نوع من �أنو�ع �لذكاء و�لذي يهتم باحلياة �لد�خلية للعقل و�لروح 
وعالقتهما بالعامل �خلارجي �ملحيط، وقد �أورد �س���من �أبعاده �لوعي �ملت�سامي و�لذي 
ي���رى باأن���ه قدرة �لف���رد على حتديد جو�ن���ب و�أبعاد تفوقه وتف���وق �لآخرين، وحتديد 
�جلو�نب و�لعالقات �ملادية وغري �ملادية �لتي تتعلق بالعامل وقد �أكد على وجود بع�س 
�ملوؤ�س���ر�ت �لد�ل���ة عل���ى �لوع���ي �ملت�س���امي ومنها: �أن يتحلى �لإن�س���ان ببع����س �لقدر�ت 
و�لقيم مثل �لتو��س���ع و�لإح�س���ان وغياب �حليل �لدفاعية وغياب �لعدو�نية و�لتحلي 

.(Vaughan, 2002, pp.19-32) بالرحمة و�لكرم

م�سكلة البحث 
 تع���ود معظم م�س���كالت ذوي �لإعاقة �لب�س���رية وخا�س���ة �ملر�هق���ني منهم �إىل 
�س���وء �لتو�فق، �ذ تو�س���لت فوؤ�د )1986( �إىل �أن �لإعاقة �لب�سرية يو�كبها بع�س �سمات 
�ل�سخ�س���ية �ل�س���لبية كاخلنوع، و�لكتئاب، و�ل�س���عور بالنق�س، و�سعف �لثقة بالنف�س، 
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و�لعجز عن �ملباد�أة، وكلها توؤدي �إىل �س���وء �لتو�فق، كما ي�س���ري �لقريطي )2001( �إىل 
�أن ذوي �لإعاقة �لب�سرية يغلب عليهم م�ساعر �لدونية، و�ل�سعور بالغرت�ب، و�نعد�م 
�لأم���ن، وه���م �أق���ل تو�فقا �سخ�س���ًيا و�جتماعًيا، وتقب���اًل لالآخرين، و�س���عوًر� بالنتماء 

للمجتمع )�لقريطي،2001، �س. 391(.

 و�إذ� ما ��س���تطاع �لفرد �ن يتو�فق مع نف�س���ه ومع جمتمعه ومع �إعاقته، ويعي 
هذ� �لأمر فان ذلك �سيجعله يتقدم ويحقق نتائج مذهلة يف حياته، وكما �أكدت �لعديد 
من �لدر��س���ات على �أن مرحلة �ملر�هقة هى مرحلة تكوين �لوعي لدى �لأفر�د، وهذ� 
�لوعي ل ينطوي على �لوعي بالذ�ت فقط وحتقيق طموحات �لفرد وما ي�س���بو �إليه؛ 
بل يتعدى ذلك لي�س���ل �إىل م�س���اعدة �لآخرين على حتقيق طموحاتهم وهو ما يطلق 
علي���ه بالوع���ي �ملت�س���امي وه���و �أح���د �أبعاد �ل���ذكاء �لروحي و�ل���ذي ��س���تهدفت �لباحثة 
تنميت���ه ل���دى عينة من �ملر�هقني من ذوي �لإعاقة �لب�س���رية، وميكن �أن يتحقق ذلك 
عن طريق �لتدخل �لتجريبي وذلك لتنمية �لوعي �ملت�سامي لديهم، وقد �أكدت نتائج 
�لدر��س���ة �لتي �أجر�ها ُح�س���يني و�آخرون (2010)؛ Hosseini et al. و�لتي �أ�سفرت 
نتائجها عن �أن �لذكاء �لروحي و�لذي من �أبعاده �لوعي �ملت�سامي يتكون لدى �لأفر�د 
خ���الل مرحلة �ملر�هقة، كما �أن �لوعي �ملت�س���امي ينبئ ب���الأد�ء �لوظيفي و�لقدرة على 
�لتو�ف���ق و�لت���ي متك���ن �لأف���ر�د من �لق���درة على ح���ل م�س���كالتهم وحتقي���ق �أهد�فهم 
و�حلكم على �ملو�قف �لتي حتيط بهم وكيفية �لت�س���رف �ل�س���ليم بها. ومن هنا ميكن 

�سياغة م�سكلة �لبحث من خالل �لأ�سئلة �لتالية:
((( ه���ل توجد فروق ب���ني درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلي 1

و�لبع���دي عل���ى مقيا����س �لوع���ي �ملت�س���امي ل���دى �ملر�هق���ني م���ن ذوي �لإعاق���ة 
�لب�سرية؟.

((( ه���ل توج���د ف���روق ب���ني درج���ات �أف���ر�د �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف 1
�لقيا�س �لبعدي على مقيا�س �لوعي �ملت�سامي لدى �ملر�هقني من ذوي �لإعاقة 

�لب�سرية؟.
((( هل توجد فروق بني درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبعدي 1

و�لتتبع���ي عل���ى مقيا����س �لوع���ي �ملت�س���امي ل���دى �ملر�هق���ني م���ن ذوي �لإعاقة 
�لب�سرية؟.
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هدفا البحث: 
ي�سعى �لبحث �حلايل لتحقيق �لأهد�ف �لتالية:

((( �لك�س���ف ع���ن فعالي���ة �لربنامج يف تنمية �لوعي �ملت�س���امي ل���دى �ملر�هقني من 1
ذوي �لإعاقة �لب�سرية.

((( �لتعرف على مدى ��ستمر�رية فعالية �لربنامج بعد مرور �سهر على تطبيقه.1

اأهمية البحث:
تكمن �أهمية �لبحث �حلايل يف �لنقاط �لتالية:

((( �لهتمام بفئة ذوي �لإعاقة �لب�سرية وما تو�جهه من م�سكالت تتعلق بالإعاقة 1
و�لتي من �أهمها م�سكالت �سوء �لتو�فق.

(((  �لوع���ي �ملت�س���امي وم���ا يحمل���ه م���ن �س���مو ورقي بفك���ر �لإن�س���ان، و�جت���اه نحو 1
�لآخرين و�لهتمام بهم؛ مما يحقق مبد�أ �لتكافل، كما �أنه �سيحقق للمر�هقني 

ذوي �لإعاقة �لب�سرية �لتو�فق وتغيري نظرتهم لالآخرين.
((( نظر� لأن �لوعي �ملت�سامي يت�سكل يف مرحلة �ملر�هقة فاإذ� ما تعلم �لفرد كيفية 1

��س���تخد�مه لتف�سري و�إبر�ز �مل�س���كالت و�لتخل�س منها فان ذلك �سيعود بالنفع 
عليه حيث يلجاأ �إليه �لفرد د�ئما عند �لأزمات.

 م�سطلحات البحث:

1- االإعاقة الب�س�رية Visual impairment: »ت�سم فئتني هما �ملكفوفني �لذين 
ول���دو� فاقدين حلا�س���ة �لب�س���ر �أو فقدو� �إب�س���ارهم بع���د �لولدة وقبل �أن يبلغو� �س���ن 
خم����س �س���نو�ت، و�لتي ت�س���ل درجة �لفقد �لب�س���ري لديهم �إىل ما يزي���د عن 200/20 
يف �لعينني مًعا �أو �لعني �لأقوى بعد �لت�س���حيح، و�س���عاف �لب�س���ر �لذين ي�ستخدمون 

ا ��سم قارئي �لكلمات �ملكربة«. عيونهم للقر�ءة ويطلق عليهم �أي�سً

ذي  ق���درة  “ه���و   :Transcendental awareness املت�س�امي  الوع�ي   -2
�لإعاق���ة �لب�س���رية عل���ى جت���اوز �ل���ذ�ت و�لوع���ي �ملتمرك���ز عل���ى �ل���ذ�ت �إىل �لرتق���اء 
و�ل�س���عور باجلمال و�لمتنان و�لعي�س يف حالة من �لر�س���ا وحب كل �ملخلوقات وذلك 
بال�ستفادة من �مل�سادر �لروحية �ملتاحة مما ي�ساعد �لفرد على �أن ي�ستغل �ملحن �لتي 

مير بها ب�سكل �يجابي”.
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3- العلج باملعنى Logo therapy: يركز على معنى �لوجود �لإن�ساين، وكذلك 
على �سعي �لإن�سان �إىل �لبحث عن ذلك �ملعنى، ويظل هذ� �ل�سعي �إىل �أن يجد �لإن�سان 
معنى يف حياته - ووفقا للعالج باملعنى- هو قوة �لد�فعية �لأولية يف �لإن�س���ان، ويقوم 
على فل�س���فة و��س���حة للحياة مبنية على ثالثة �أ�س����س هي حرية �لإر�دة، و�إر�دة �ملعنى، 

معنى �حلياة )فر�نكل، 1982، �س �س. 131-130(.

حمددات البحث:
املحددات الب�سرية: مت تطبيق �لبحث على عينة ��ستطالعية قو�مها )35( من ( 1)

�ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�سرية بو�قع )20 ذكر، 15 �أنثى( من طالب مدر�سة 
�لن���ور للمكفوف���ني بالزقازي���ق مبحافظة �ل�س���رقية. �أما عن �لعينة �لأ�سا�س���ية 
فق���د تكون���ت م���ن )10( ط���الب مت تق�س���يمهم �إىل جمموعة جتريبي���ة قو�مها       
)5( ط���الب، جمموع���ة �س���ابطة قو�مها )5( ط���الب ذكور من طالب مدر�س���ة 

�لنور للمكفوفني، حيث ترت�وح �أعمارهم مابني )16- 17( عام.
املحددات املكانية: مت تطبيق �لبحث مبدر�س���ة �لن���ور للمكفوفني بالزقازيق ( 2)

مبحافظة �ل�سرقية.
املحددات الزمنية: مت تطبيق �لبحث بالف�سل �لدر��سي �لثاين لعام 2014 / 2015.( 3)

االإطار النظري:

:Visual impairment اأوال: االإعاقة الب�سرية
 يع���رف ذوو �لإعاق���ة �لب�س���رية عل���ى �أنه���م: »�لأ�س���خا�س �لذي���ن يعان���ون م���ن 
�س���عف يف حا�س���ة �لب�س���ر يح���د م���ن قدرته���م عل���ى ��س���تخد�مها بفعالي���ة؛ مم���ا يوؤث���ر 
�س���لًبا عل���ى �أد�ئه���م ومنوهم، ويكون هذ� �ل�س���عف يف �أي من �لوظائف �خلم�س���ة وهى: 
�لب�س���ر �ملركزي، �لب�س���ر �لثنائي، �لتكيف �لب�س���ري، �لب�سر �ملحيطي، وروؤية �لألو�ن« 

)�خلطيب، و�حلديدي، 2009، �س. 166(.

اأثر االإعاقة الب�سرية على �سخ�سية الكفيف:
من بني �لآثار �لتي تخلفها �لإعاقة �لب�سرية ما يلي:

(((  �سعور �لكفيف بالعجز عن ممار�سة �لكثري من �ألو�ن �لن�ساطات �لتي ميار�سها 1
�ملب�سرون �لأمر �لذي ي�سعره باحلرمان و�لنق�س.
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((( عدم ثقته بقدر�ته �ملختلفة.1
((( �ختالف جتاربه وخرب�ته عن جتارب �ملب�سرين.1
((( �ختالف مفهوم �لذ�ت لديه عن مفهوم �لذ�ت لدى �لآخرين.1
((( �سعوره بالقلق و�خلوف �مل�ستمرين وعدم �ل�سعور بالأمن.1
((( تقليل م�ستوى تطلعاته.1
((( تك���ون لدي���ه م�س���اعر �لكبت حيث �نه ل ي�س���تطيع �إ�س���باع �لكثري م���ن �لرغبات 1

و�حلاجات �خلا�سة به يف �ملجال �ملعريف.
((( �س���عوره بالعج���ز ع���ن �ل�س���يطرة عل���ى �لبيئ���ة �لأم���ر �ل���ذي يزي���د م���ن تفاق���م 1

م�سكالته.
((( �ل�سعور بالظلم و�ل�سطهاد.1
((1( تنمية م�ساعر �لتكالية و�لعتمادية لديه من قبل �لأهل.1
(((( تنمية م�ساعر �لن�سحاب �لجتماعي.1
(((( لديه �س���ر�عات بني �لد�فع لال�س���تقالل �لذ�تي ودو�فع نحو قبول �لعتمادية 1

على �لغري.
(((( �خلوف من فقد�ن حب �لآخرين له )�لعزة،2000، �س. 76(.1

:Transcendental awareness ثانيا: الوعي املت�سامي
 King, et al. ه���و �أح���د �أبع���اد �ل���ذكاء �لروح���ي وق���د عرف���ه كن���ج و�آخ���رون 
(p.11 ,2012) عل���ى �أن���ه: “ق���درة �لف���رد على حتدي���د جو�نب و�أبع���اد تفوقه وتفوق 
�لآخري���ن، وحتديد �جلو�نب و�لعالقات �ملادية وغري �ملادية �لتي تتعلق بالعامل �لذي 

يعي�س فيه �لفرد يف �أثناء حالت �لوعي �لعتيادية”. 

 يهت���م �لوعي �ملت�س���امي بالإ�س���افة �إىل �لوعي �لذ�ت���ي بعالقتنا مع �خلالق عز 
وجل، وعالقتنا مع بع�سنا �لبع�س و�أي�سا عالقتنا مع �لأر�س وجميع �لكائنات �حلية 
�لأخ���رى. (Vaughan, 2002, p.18). كم���ا �أن �لت�س���امي بالذ�ت هي خا�س���ية متيز 
�لوج���ود �لإن�س���اين، فاأهم ما مييزه هو �أن يتوجه �إىل �س���ئ �آخر خ���ارج ذ�ته، ناظًر� �إىل 
ذ�ت���ه م���ن بعي���د ليحدد لها كو�من �لقوة، فالإن�س���ان يف �س���وء بع�س �لنظريات ي�س���عى 
ليحق���ق مب���د�أ �لتو�زن �حلي���وي و�لتز�ن �لذ�ت���ي ويف نظريات �أخرى كنظرية ما�س���لو 
مث���ال جند �أن �لإن�س���ان ي�س���عى �إىل حتقيق ذ�ت���ه ولكن يف �حلقيقة فالتوجه �لأ�سا�س���ي 
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للكينونة �لإن�س���انية لي�س حتقيق �لل���ذة، �أو �لقوة، �أو حتقيق �لتو�زن �لد�خلي وكذلك 
لي�س �سعى �لإن�سان �لأ�سا�سي موجه �إىل حتقيق �لذ�ت لن كل هذه �جلو�نب ما هي �إل 
بد�ئ���ل تظه���ر يف حالة عجز �لفرد عن حتقيق �إر�دة �ملعني، فالإن�س���ان كائن يبحث عن 
معنى حلياته متجاوًز� حتقيقه لذ�ته، فاإذ� ق�س���د �لإن�س���ان �للذة، �أو �لقوة، �أو حتقيق 
�لذ�ت فان هذ� �لق�س���د يجعله عاجز� عن �ل�س���عور باللذة، �أو �لقوة، ومن �أبرز �ملظاهر 
�لد�لة على �لت�س���امي بالذ�ت �حلب و�ل�س���مري فكالهما �سكل من �أ�سكال جتاوز �لذ�ت 
�إىل كينونة �لذ�ت �إىل كينونة �إن�سانية �أخرى كما يف �حلب، �أو �إىل قيمة �أخرى كما يف 

�ل�سمري )فوزي، 1996، �س �س. 49-25(.

 وي���رى با�س���كال Pascual 1990 �أن حال���ة �لوع���ي �ملت�س���امى وخا�س���ة �لوعي 
 Wolman 2001 ملت�سامي بالذ�ت هو عامل وبعد حموري للذكاء �لروحي، �ما وملان�
فقد عرفه ب�س���كل �أو�س���ع و�ع���م على �نه �لقدرة على �ل�س���عور بالبع���د �لروحي للحياة، 
و�لوعي �ملت�سامي هو �لقدرة على �خلروج من نطاق �ملادية �إىل �لالمادية و�ل�سمولية 
وتطوي���ر �ل���ذ�ت (King & Decicco, 2009, pp.69-72). كم���ا وق���د �أو�س���حت 
نظرية ماير و�آخرين (Mayer et al, 2000, p.267) �أن �لوعي �ملت�سامي هو �أحد 

�أبعاد �لذكاء �لروحي �ملهمة.

 �أم���ا در��س���ة �ميون���ز (Emmons, 2000, p. 21) فق���د ح���ددت �لق���درة على 
�لت�س���امي على �لعامل �حل�س���ي و�مل���ادي على �أنها �أحدى مكون���ات �لذكاء �لروحي حيث 
و�سفت �لقدرة على �لت�سامي على �أنها قدرة عقلية �أ�سا�سية للذكاء �لروحي، كما �أنها 
تتج���اوز �لأم���ور �ملادي���ة �إىل ما هو �أبعد، فهى تعمل على �لهتم���ام باجلو�نب �لروحية 
 (Hamel et al, 2003) لدى �لفرد وتعميقها. وقد �أو�سحت در��سة هامل و�آخرون
ب���اأن �ل�س���مو بال���ذ�ت يت�س���من مكون���ني مهم���ني وهم���ا: �لق���درة عل���ى �إدر�ك �لعم���ق       
Depth perception وه���و “ق���درة �لف���رد عل���ى ��ستك�س���اف �جلو�ن���ب �ملختلف���ة يف 
حيات���ه، ويف �حلي���اة ككل و�لنتف���اع به���ا للذه���اب �إىل م���ا ور�ء �ملعرف���ة، كم���ا يت�س���من 
ق���درة �لف���رد عل���ى تطوي���ر �إدر�كه للحقائ���ق �ملختلفة و�لت���ى تتعلق بالتاأم���ل يف �لأمور 
�لروحاني���ة “، �أم���ا �ملك���ون �لخ���ر فه���و �إدر�ك �لكم���ال Holistic perception وه���و 
�لف���رد عل���ى �إدر�ك حيات���ه، و��س���تخد�م �لنظ���رة �لكلي���ة للحي���اة ككل بتج���رد  “ق���درة 
بعي���د� ع���ن �مل�س���اعر و�لرو�ب���ط �لوجد�نية”، كما �أو�س���حت �لدر��س���ة �أن هن���اك فروًقا 
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ب���ني �س���مو �ل���ذ�ت Self – transcendence     وه���ذه �ل���ذ�ت ه���ى �لتي ت�س���تطيع �أن 
تتغل���ب عل���ى �لأن���ا وتعي����س وفق���ا لطبيعة �ل���روح و�جلو�ن���ب �لروحية، حتقي���ق �لذ�ت                                                                     
Self – actualization وه���و �س���رط ه���ام وم�س���بق لتحقي���ق عملية �ل�س���مو بالذ�ت، 

و�قعية �لذ�ت Self – realization وتنطوى على �لوعي و�خلربة بالروح. 
 ويف ع���ام )2004( ق���دم ن���ازل نظريته �خلا�س���ة عن �لذكاء �لروح���ي و�لتى �أكد 
بها على �أهمية �لقدرة على �لت�س���امي كم�س���در من م�سادر حتقيق �لفرد ملعنى حياته، 
وقدرته على حل م�س���كالته �لروحية و�لوجودية و�حلياتية بجانب �ل�سالة و�حلد�س 
(Nasal, 2004, p.42) �أما يل وليفن�سون )2005( قد قدما تعريفا للت�سامي بالذ�ت 
على �أنه هو �لقدرة على �لنتقال فيما ور�ء �لوعي �ملتمركز حول �لذ�ت وروؤية �ل�سياء 
 (Lee & Levenson, بق���در م���ن �لتح���رر م���ن �لقي���ود �لبيولوجي���ة و�لجتماعي���ة
(p.44 ,2005. �أما ت�س���ور ول�س و�س���ربو )2006( فقد �أكد تعريف �ل�سمو )�لت�سامي( 
على �أنه قدرة �لفرد على روؤية �لعالقات �لإن�سانية من منظور �لتعاطف و�ل�سفقة، �أو 

(Walsh & Shapiro, 2006 , p.227)لرحمة، �ملحبة، �لتوجه �لديني�
 وع���ن �م���ر�م ودر�ي���ر (Amram & Dryer, 2007) فق���د عرف���ا �لت�س���امي 
Transcendence عل���ى �أن���ه: “ �لقدرة على �ل�س���عور بالكمالية، �أو �لتكامل، وكذلك 
�لق���درة عل���ى �إقام���ة ج�س���ور �لتو��س���ل �لب�س���رية ب���ني �لأف���ر�د بع�س���هم �لبع����س م���ن 
خ���الل �لتعاط���ف و�لرحمة و�ملحبة. وتت�س���من قدر�ت فرعية هى: �لكمال، �ملمار�س���ة، 

 .(Amram & Dryer, 2008, pp.8-9) ”لرت�بطية، �لقد�سية�
 وقدم كنج (King et al., 2012, pp.11-12) در��سته عن �لذكاء �لروحي، 
وق���د ح���دد كن���ج �ل���ذكاء �لروح���ي يف �أربع���ة مكون���ات �أ�سا�س���ية �أهمها:�لوعي �ملت�س���امي 
Transcendental awareness: ويت�سمن هذ� �ملكون �لقدرة على �إدر�ك �جلو�نب 
 Self transcendent و�لأبع���اد �ملت�س���امية غ���ري �ملادية للذ�ت مثل �ل���ذ�ت �ملت�س���امية
لالآخري���ن، وللع���امل �مل���ادي مث���ل �لالمادي���ة nonmaterialism، وذل���ك م���ن خالل 
 waking state of حلي���اة �لطبيعي���ة لالإن�س���ان، وحال���ة يقظ���ة �لوع���ي و�ل�س���مري�
consciousness.كم���ا �قرتح كنج و�آخ���رون (King et al., 2012) �أربعة مكونات 
لل���ذكاء �لروح���ي، م���ن بينه���ا �لق���درة عل���ى �إدر�ك �أبع���اد �لت�س���امي بال���ذ�ت، بالآخرين 
وبالع���امل �مل���ادي �ملحي���ط )مث���ال: �لت�س���امي بال���ذ�ت، �لنظ���رة �لروحي���ة و�ملعنوي���ة، 

�ل�سمولية، �لرت�بط.
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 وبا�س���تخد�م �لعالج باملعنى مع �لوعي �ملت�سامي فاإننا جند �أن �لإن�سان يجاهد 
نف�س���ه من �أجل �ملحافظة على خلق �لتو�زن بني قوتني مت�س���ادتني: �لرغبة يف �إن�س���اء 
هوية �سخ�س���ية تتحدد معاملها وفقا خل�سائ�س���ه �لنف�س���ية و�لجتماعي���ة، و�لرغبة يف 

�لرتباط بالآخرين و�إقامة عالقات �إيجابية مع �لبيئة �لتي حتيط به.

 :Logotherapy ثالثا: العلج باملعنى
�لع���الج باملعن���ى ه���و منح���ى عالج���ي يق�س���د ب���ه �لع���الج م���ن خ���الل �ملعن���ى     
Therapy through meaning، ويركز هذ� �ملنحى على معنى �لوجود �لإن�س���اين، 
بالإ�سافة �إىل بحث �لإن�سان عن هذ� �ملعنى، وطبقا للعالج باملعنى، فان �لد�فع لإيجاد 
�ملعنى يف حياة �لفرد هو �لقوة �لد�فعية �لأولية له، كما �أن كلمة Logos تعني �أي�س���ا 
�لروحاني���ة Spiritual، �أو �لناحي���ة �ملعنوي���ة Nooloical، حي���ث �أنهما ميثالن بعد� 
هاما من يف �لوجود �لإن�ساين، ولي�س �ملق�سود بالروحانية �لتدين، ولكن هي ��سارة �إىل 
�لبعد �لإن�س���اين �خلا�س حيث يوؤكد “فر�نكل” Frankl �أن �ملهمة �لأ�سا�س���ية للعالج 
.(Frankl, 1978, p. 19) .باملعنى تركز على �لبعد �لروحاين، �أو �ملعنوي لالإن�سان

 يعد �لعالج باملعنى �ملدر�سة �لثالثة يف “فينيا “ بعد �لتحليل �لنف�سي �لفرويدي 
وعلم �لنف�س �لدلري، و�لعالج باملعنى )فر�نكل، 1982، 131(، وقد نبعت فكرة نظرية 
�لع���الج باملعن���ى �أثن���اء معاناة فر�ن���كل مع جمموعة م���ن �ملعتقلني يف �س���جون �لنازية، 
فق���د ر�أى �أن �ملعن���ى يف �حلي���اة ناب���ع م���ن �لظ���روف و�لعو�م���ل �ملحيطة بالف���رد فهو ل 
ياأتي بالت�ساوؤل عن �لهدف، �أو �لغر�س من �حلياة، و�منا يتجلى من خالل ��ستجابات 
.(Frazier & Steger, 2005, p.580) لف���رد للمو�ق���ف و�ملطالب �لت���ي تو�جه���ه�

وقد �أ�س����س هذه �ملدر�س���ة فيكتور �مييل فر�نكلViktor E. Frankl ، و�لذي 
ُول���د ع���ام )1905(، ون�س���اأ يف فيينا، وح�س���ل عل���ى �لدرج���ة �لطبية ودكتور�ه �لفل�س���فة 
م���ن جامع���ة فيين���ا، و�أ�س����س مر�كز �لتوجي���ه يف فييينا و�أ�س���بح رئي�ًس���ا لها، ثم ��س���بح 
رئي�س���ا للم�ست�س���في �لكيلينيك���ي �ل�س���امل لال�س���طر�بات �لع�س���بية. ث���م عمل ��س���تاًذ� 
ز�ئ���ًر� يف جامع���ة هارف���رد وف���ى موؤ�س�س���ة �لطب �لنف�س���ي يف �س���يكاغو. وم���ا بني عامي 
)1942-1945( كان م�سجوًنا يف �ملانيا يف مع�سكر�ت �لعتقال، وقد مات �أبوه وماتت �أمه 
و�أخوه وزوجته يف هذه �ملع�س���كر�ت، �أو غرف �لغاز، وقد كان ل�س���جنه يف هذه �ملعتقالت 
وم���ا ترت���ب عليه���ا دور� كب���ري� يف �نطالق �س���ر�رة فكرة هذه �ملدر�س���ة، وق���د كتب عدد� 
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من �لكتب يف �ملانيا ترجم بع�س���ها �إىل �لبولندية و�ليابانية و�لهولندية و�ل�س���بانية 
و�لربتغالي���ة و�ليطالي���ة و�ل�س���ويدية و�لجنليزي���ة، كم���ا قدم كثري� من �ملحا�س���ر�ت 
خ���الل رحالت���ه يف جن���وب �أمريكا، ويف �لهن���د و��س���رت�ليا و�ليابان و�لولي���ات �ملتحدة 

�لأمريكية و�أوروبا )باتر�سون، 1990، �س. 459(.

اأهداف العلج باملعنى
ي�سعى �لعالج باملعنى �إىل حتقيق �لأهد�ف �لتالية:

((( م�س���اعدة �لفرد على �أن يكون و�عًيا لإدر�ك �أهمية �مل�س���ئولية، و�مل�س���ئولية هى 1
�لوج���ه �لخ���ر للحري���ة، وي���رى فر�نكل �أن �حلري���ة مفهوم ع���ام يتطلب حدود 
وقي���ود، وح���دود �حلري���ة هن���ا ه���ى �مل�س���ئولية، لأن���ه �ذ� م���ا كان���ت �حلري���ة بال 
م�س���ئولية فما هى �إل فو�س���ى، وتت�س���من �مل�س���ئولية هنا �ل�س���ارة �إىل » معنى » 
�أى �أن يكون �لفرد م�س���ئول عن حتقيق هذ� �ملعنى، كما ت�س���ري �مل�سئولية �إىل �أن 
�لإن�س���ان ل���ه كام���ل �حلق يف �ختيار ما ينا�س���به ويالئمه ولكن���ه يف نف�س �لوقت 

م�سئول عن تلك �لقر�ر�ت �لتي يتخذها حلياته.
((( م�س���اعدة �لف���رد عل���ى �أن ي�س���ل �إىل معن���ى حليات���ه و�إيج���اد �ملع���اين �ليجابية 1

لتل���ك �حلي���اة، وي�س���اعد �لع���الج باملعن���ى �لف���رد عل���ى �أن يك���ون و�عي���ا باملعن���ى 
�لكام���ن حلياته، بل ويحلل ه���ذ� �ملعنى مبا يحويه من �أهد�ف وطموحات، ويف 
ذل���ك - �جلان���ب �لتحليلي - �لذي يق���وم به �لعالج باملعنى فاإنه ي�س���به �إىل حد 
م���ا �لتحلي���ل �لنف�س���ي، �إل �نه يجعل �ل�س���ئ �س���عوريا م���رة ثانية بع���د �أن كان ل 
�س���عوريا، بحي���ث ل يقت�س���ر ن�س���اطه على �حلقائ���ق �لغريزية د�خل �لال�س���عور 
عند �لفرد، و�إمنا يهتم �ي�سا باحلقائق �ملعنوية �لروحية مثل حتقيق �مكانات 

�ملعنى و�إر�دة �ملعنى للعميل.
((( م�س���اعدة �لف���رد عل���ى �أن ي���درك ويو�ج���ه �مل�س���كالت �لنا�س���ئة من خ���و�ء �ملعنى 1

وفقد�ن �لوجود و�لتى تعطي �حلياة �حلقيقة للمعنى كاملوت، و�لأمل، و�لعمل، 
و�حلب.

((( م�س���اعدة �لف���رد عل���ى تكوين �ل�س���عور باملعن���ى و�لهدف من �حلي���اة، وذلك من 1
خالل �لتوجه نحو �مل�ستقبل حيث هو مفتاح �ملعنى �لأ�سلي و�لهدف �حلقيقي 
يف �لعتقاد بهدف �حلياة ذ�تها وهو �أي�س���ا نقطة �لنطالق نحو ت�س���ور �أو�سح 
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ي�س���اعد على ��س���تخال�س �ملع���اين، وذل���ك لأن �لد�فع و�ملحرك �ل�سا�س���ي لدى 
�لإن�س���ان يف حيات���ه ه���و بحث���ه عن فر�س���ة يتطل���ع �إىل حتقيقها مهم���ا و�جهته 
م���ن �س���عوبات وعقبات فه���و لديه �ل�س���تعد�د �لكامل للت�س���دي �أمامها، وذلك 
للو�س���ول �إىل حتقي���ق تلك �لفر�س���ة �لعظيم���ة ليكون مع نف�س���ه وروحه وذ�ته 

وينمو بها معتمد� على ثقته بامل�ستقبل ليجتاز هذه �ملعاناة بدون ��ست�سالم.
((( م�س���اعدة �لف���رد عل���ى �لو�س���ول �إىل درج���ة م���ن �لتف���اوؤل و�كت�س���اف �أن �لعالج 1

باملعن���ى مدخ���ل تفاوؤيل للحياة ولي�س ت�س���اوؤميا كما يقال عن �لوجودية، و�إمنا 
هو عالج و�قعي؛ لأنه يعلمنا �أنه ل توجد جو�نب ماأ�س���اوية و�س���لبية ل ميكن 
حتويله���ا م���ن خالل �ملوقف �لذي يتخذه �لإن�س���ان منه���ا �إىل �جناز�ت �يجابية 

ويحول �ل�سعور بالياأ�س �إىل �سعور بالنت�سار )فر�نكل، 2004، �س. 94(.

اأ�س�س العلج باملعنى:
يع���د �لع���الج باملعن���ى مزيج بني �لعلم و�لفل�س���فة، حيث �أنه يتب���ع نف�س �لتطور 
�لتاريخي للظاهر�تية كعلم، ويف ذلك يوؤكد فر�نكل �أن �لإن�سان وحده كلية من ثالثة 
�أبع���اد هم: �لبعد �جل�س���مي، �لبع���د �لعقلي، �لبعد �لروحي و�ل���ذي يرتكز عليه �لعالج 
باملعنى، ويعتمد �لعالج باملعنى على ثالثة �فرت��س���ات �أ�سا�س���ية ت�سكل �سل�سلة مت�سلة 

�حللقات وهذه �لفرت��سات هي:

:Freedom of will 1-حرية االإرادة
متثل حرية �لإر�دة �لأ�سا�س �لأول للعالج باملعنى، وهذه �حلرية �لتي ميتلكها 
�لإن�س���ان- ومتيزه عن �س���ائر �لكائنات - لي�س���ت نهائية، ولكنها حمددة بعو�مل كثرية 
ويف ه���ذ� �ل�س���اأن �أ�س���ار فر�ن���كل )1967( �إىل �أن �لإن�س���ان لي����س ح���ًر�، �أو منف�س���اًل ع���ن 
عو�م���ل معين���ة �س���و�ء كانت ه���ذه �لعو�م���ل بيولوجي���ة، �أو �س���يكولوجية، �أو �جتماعية، 
ولكن���ه �س���يظل ح���ر� يف �تخ���اذ موقف جتاه ه���ذه �لعو�م���ل و�لظروف. و�أ�س���اف هاتزل 
)1990( �أن �لإن�س���ان لدي���ه د�ئم���ا حرية �لختيار يف معاي�س���ة معن���ى �حلياة من خالل 
�لأفع���ال، و�خل���رب�ت، و�لجتاه���ات �لت���ي يتخذه���ا نح���و معطي���ات �حلي���اة �ملختلف���ة، 
وق���ادر عل���ى �ل�س���تجابة له���ا وم�س���ئول ع���ن عم���ل �لختب���ار�ت �لت���ي ير�ه���ا منا�س���بة                                                          

)معو�س، 1998، �س. 334(.
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وحرية �لإر�دة تقابل ما ي�س���مى باحلتمية �ل�س���املة �لتي تف�سر �سلوك �لإن�سان 
عل���ى �نه نتاج حتم���ي جلو�نب معينة هي حتميات نف�س���ية، �أو بيولوجية، �أو �جتماعية 
ولذل���ك فحري���ة �لإن�س���ان ه���ي يف �لنهاية لي�س���ت حرب���ا ولكنها بالأح���رى حرية �تخاذ 

موقف جتاه هذه �لظروف )فوزي، 1992، �س. 22(

فحرية �لر�دة تعنى يف �لنهاية حرية �لر�دة �لإن�سانية، و�إر�دة �لإن�سان هى �ر�دة 
كائن حمدود، وحرية �لإن�س���ان لي�س���ت حرية من �لظروف، و�إمنا هى بالأحرى حرية 
�تخ���اذ موق���ف معني جت���اه �أى ظروف قد تو�جه �لإن�س���ان )فر�ن���كل، 2004، �س. 22(. 

وق���د �أك���د فر�ن���كل عل���ى �ن حرية �لإن�س���ان يف �لعالج باملعنى ل حتدث ب�س���ورة 
�عتباطية بل ت�سمل عن�سر �مل�سئولية، �إل �ن �حلرية لي�ست مطلقة، فمن �ل�سحيح �ن 

�لإن�سان حر وم�سئول، ولكنها حرية حمدودة )عبد �لظاهر،1989، �س. 284(.

:The will to meaning 2- اإرادة املعنى
 متث���ل �إر�دة �ملعن���ى �لأ�س���ا�س �لث���اين للع���الج باملعن���ى، فعندم���ا ميلك �لإن�س���ان 
�حلري���ة يف �تخ���اذ �لختي���ار�ت جت���اه �حلياة، يل���ي ذلك �أن تك���ون لديه �لق���وة و�لإر�دة 
للبح���ث ع���ن �ملعن���ى �ل���ذي متثله هذه �لختي���ار�ت، فقد �أ�س���ار فر�ن���كل )1988( �إىل �أن 
�إر�دة �ملعن���ى تتمث���ل يف حماول���ة �لإن�س���ان �لد�ئم���ة للبح���ث ع���ن �ملعن���ى، و�لت���ي تعترب 
�لق���وة �لأ�سا�س���ية يف حيات���ه، و�أن �إحب���اط �إر�دة �ملعن���ى ي���وؤدى �إىل �لف���ر�غ �لوج���ودي 
Existential Vacuum �ل���ذي ي���وؤدي ب���دوره �إىل �لع�س���اب، ويف ه���ذ� �ل�س���اأن �أ�س���ار 
فر�ن���كل )1963( �إىل �أن���ه ميك���ن �أن حتبط �إر�دة �ملعنى لالإن�س���ان، وه���ذه �حلالة يطلق 
�إىل  ب���دوره  ي���وؤدي  �ل���ذي   Existential Frustration علي���ه �لإحب���اط �لوج���ودي 

�لع�ساب )معو�س، 1998، �س. 234(.

:The meaning of life 3-معنى احلياة
 وتع���د �لأ�س���ا�س �لثال���ث للعالج باملعنى، وتعن���ي �أن �حلي���اة ذ�ت معنى حتت كل 
�لظ���روف و�لعو�م���ل، فق���د �أ�س���ار هات���زل “1990”�إىل �أن �لإن�س���ان ميك���ن �أن يكت�س���ف 
�ملعنى يف حياته من خالل ثالثة طرق:باأد�ء عمل ما by doing a dead، معاي�س���ة 
خ���ربة، �أو قيمة م���ا by experiencing a value، وباملعاناة by suffering وذلك 
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عندم���ا يو�ج���ه �لإن�س���ان موقف���ا م���ا ل ي�س���تطيع جتنب���ه، �أو �له���روب من���ه، �أو ق���در� ل 
ي�س���تطيع تغيريه، فهنا يتمثل �ملعنى يف �لجتاه �لذي يتخذه نحو �لقدر وتلك �ملعاناة        

)معو�س، 1998، �س �س. 335-334(.

فنيات العلج باملعنى:

:Socratic dialogue 1- احلوار ال�سقراطي
 يعد �حلو�ر �ل�س���قر�طي �أحد �لفنيات �ل�سا�س���ية يف �لعالج باملعني، ويكون دور 
�ملعالج يف هذه �لفنية هو طرح ��سئلة متعددة على �ملري�س جتعله ي�ستطيع �ن يكت�سف 
�لقي���م �ل�سخ�س���ية ذ�ت �ملعن���ى لدي���ه و�لو�س���ائل �لتي ميك���ن بها �ن يحقق ه���ذه �لقيم، 
كم���ا يط���رح �أ�س���ئلة م�س���ممة لتو�س���يح �ن �لختيار د�ئما متاح ملعاي�س���ة �لقي���م �لذ�تية 
�ل�سخ�س���ية ومعن���ى �حلي���اة، حتى لو كان ه���ذ� �لختيار حمدد� باجت���اه �لفرد �لوحيد 

�لذي يتخذه نحو �ملر�س، �أو نحو �حلياة )معو�س، 1998، �س �س. 356-325(.

ويق���وم �ملعال���ج بتوجيه ��س���ئلة ��س���تفز�زية يف �ط���ار حو�ر ت�س���اوؤيل تدفعهم �إىل 
�لتفك���ري و�لتدب���ر يف �أه���د�ف ومع���اين حياته���م وتط���رح �ل�س���ئلة ب�س���كل يتي���ح للف���رد 
معاي�سة �لقيم �لذ�تية �ل�سخ�سية كذلك ومعنى �حلياة لكت�سافها، ومعرفة �لو�سائل 

.(Hutzell,1990, pp.88-93) لتي ميكن �ن يحقق بها �لفرد �أهد�ف حياته�

 Logo Analysis 2- التحليل باملعنى
ميثل �حد فنيات �لعالج باملعنى �لتي قدمها كرونباخ وطورها بناء� على مبادئ 
�لع���الج باملعن���ى لفر�ن���كل. وه���ذه �لفني���ة تتمثل يف �نه���ا عملية حتليل خل���رب�ت �لفرد 
للبح���ث عن م�س���ادر ملعنى جدي���د، ومن تقييم هذه �خلرب�ت ميكن �ن ن�س���ل جلو�نب 
جديدة نكت�سف منها �سعور� جديد� بالهدف و�ملعنى يف �حلياة، وهى عبارة عن �سل�سلة 
منظمة و�أن�س���طة مكتوبة تتكون من �س���بعة تدريبات �سممت بحيث ي�ستخدمها �لفرد 

لكت�ساف و�إيجاد �لهدف و�ملعنى قي حياته )عبد �لعظيم، 2006، �س. 13(.

Modification of attitudes 3- تعديل االجتاهات
يعد تعديل �لجتاهات �حد ��س���اليب �لعالج باملعنى و�إعادة لتو��س���ل �لفرد مع 
من حوله بفاعلية مثمرة وبناءة، ويتمثل هذ� �ل�سلوب يف �لعرت�ف باأن ميكن تعديل 
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وتغي���ري بع����س �حل���الت و�لت���ي ميك���ن �ن ير�ها �لفرد ب���ال معنى ول ميك���ن �ن تتغري 
وتك���ون ه���ي يف حقيق���ة �لم���ر ذ�ت معن���ى كبري. ومث���ل هذ� �ملعن���ى ي�س���اعد �لفرد على 
�ل�س���تجابة له���ذه �ملو�ق���ف بط���رق معينة مبا يف ذل���ك مو�قف �ملوت و�ملعان���اة وذلك يف 

�سوء �خلطو�ت �لتالية:
((( �كت�ساف �لفرد للموقف وفهم �سبب �ملعاناة، �أو �لمل �لذي مير به.1
((( �لبحث عن جذور �ملعاناة وروؤيتها ب�سورة و�قعية و حمددة.1
((( �لرتكيز على نقاط �لقوة و�ل�سعف و�لإمكانيات �ملتاحة للفرد.1
((( معرفة �لجتاهات �ل�سلبية و�لتى تزيد من حدة �ملعاناة وحماولة تغيريها.1
((( 1.(Marshall ,2011 ,pp.79-81)  تقدمي �لنتائج �إىل �ملري�س ومناق�ستها علنيا

وق���د �أك���د لوكا����س Lukas على �أن �له���دف من هذه �لفنية ه���و �حد�ث تغيري 
�يجاب���ي يف �جت���اه �لفرد نحو نف�س���ه وظروفه ومعوقاته؛ مما ي�س���اعده على �أن يتغلب 
على بع�س م�سكالته، وعلى �ن يتقبل ويتعاي�س موؤقتا مع ما ل ي�ستطيع �أن يحله من 

 (Lukas, 2002, p.341) م�سكالت تو�جهه

Dereflection 4- ايقاف االمعان الفكري
 تعتمد فنية �يقاف �لمعان �لفكري على مفهوم �لت�س���امي بالذ�ت. و�لت�سامي 
بالذ�ت هو �ن نكون قادرين على �أن نناأى باأنف�س���نا عن ظروفنا �لد�خلية و�خلارجية، 
ولكن �ي�سا �ن ن�ستطيع �ن ن�سل �إىل ما ور�ء �نف�سنا.وقد طور فر�نكل �يقاف �لمعان 
مل�ساعدة مر�ساه على �لتعامل مع �لختاللت �لنف�سية و�أمناط �ل�سلوك �ليائ�سة و�لتى 
.(Marshall, 2011, p.67) تكونت نتيجة فرط �ملق�سد و�لفرط يف �لمعان �لفكري

 ومبعنى �خر فقد ��سار فر�نكل �إىل �ن هذه �لفنية تعتمد على قدرة �لفرد على 
جت���اوز ذ�ت���ه، وته���دف �إىل ك�س���ر �حللقة �ملفرغة وذل���ك بالوقوف بني �لف���رد و�نتباهه 
�لز�ئ���د و�ملف���رط لنف�س���ه، وبذل���ك يتجاهل �لفرد ع�س���ابه ويرك���ز �نتباهه على ��س���ياء 
�خ���ري هام���ة يف حياته بعيد� عن ذ�ته. ويحدث ذلك من خالل �كت�س���اب توجه جديد 

.(Frankl, 1986, p.258) نحو معاين �حلياة بالن�سبة للفرد
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 Logodrama 5- امل�سرحيات النف�سية القائمة على املعنى
 تتب���ع ه���ذه �لفني���ة يف �لع���الج �جلماع���ي �ملتبع يف �لع���الج باملعن���ى، وتقوم على 
تخي���ل �ملا�س���ي من �حلياة به���دف تعزيز �ل�س���عور بامل�س���وؤلية نحو �لوجود �ل�سخ�س���ي، 
وم���ن خالله���ا يحك���ى كل مفحو����س م���ن جمموع���ة �ملفحو�س���ني ق�س���ته م���ع �حلياة، 
وع���ن طري���ق �لتب���ادل ب���ني �ل�س���خا�س و�ملعال���ج يت�س���ح �ملعن���ى بطريق���ة �رجتالي���ة                                       

)فر�نكل، 1982، �س �س. 154- 155(.

 Paradoxical intention 6- فنية املق�سد املتناق�س
 طور فر�نكل فنية �ملق�سد �ملتناق�س قبل �حلرب �لعاملية �لثانية، وقد �أكد على 
�ن���ه ��س���تخدم تل���ك �لفنية يف بد�ية عام 1929 ولكنه ن�س���رها علميا ع���ام 1939. �ما عن 
��س���تخد�مه لها يف �لعالج باملعنى فكان يف عام 1956، و��س���تمر يف حت�س���ينها على مدي 
�ل�سنو�ت �لتالية. ومنذ ذلك �لوقت ��ستمر فر�نكل يف ��ستخد�مها وكانت توؤتي ثمارها 

يف عالج مر�سى �لرهاب و�لو�سو��س �لقهري. 

 anticipatory و�له���دف م���ن هذه �لفنية هو ك�س���ر حال���ة �لقل���ق �ل�س���تباقي
anxiety �ي ك�سر حالة �لقلق و�لتى غالبا ما تتجلى يف �لقلق �مل�ساحب ملر�قبة �لذ�ت 
و�خلوف من �لعقبات �جل�س���دية و�لذي ي�س���تمر ليزيد �لن�س���اط �لع�س���بي �لال�إر�دي، 
وي���وؤدي �إىل �لتجن���ب وتعزيز نف�س �لأعر��س �لتي يخ�س���ى منها �لفرد. بدل من ذلك، 
ف���ان �خل���وف م���ن �خلوف ميك���ن �ن يزيد من حم���اولت �لف���رد ملحاربة �خل���وف، مما 

 (Marshall, 2011, p.67) يوؤدي �إىل �لتغلب عليه

ومن خالل تلك �لفنية يتم ت�س���جيع �ملري�س على متني حدوث �ل�س���ياء �لتي 
يخاف منها. وتعترب هذه �لفنية �حدي فنيتني رئي�س���يتني و�س���عهما فر�نكل لنظرية 

�لعالج باملعنى، و�لفنية �لأخرى هي �يقاف �لمعان �لفكري.

:Compensatory self improvement 7- فنية حت�سن الذات التعوي�سي
 تهدف هذه �لفنية �إىل زيادة �س���عور �لفرد بالإمكانات و�لقدر�ت �لتي ميتلكها 
وحماول���ة ��س���تغاللها وتطبيقها عل���ى جو�نب �أخرى من �حلياة غ���ري تلك �لتي تبدو 
ب�سورة موؤقتة، وتوجيه �لفرد �إىل جو�نب �أخرى من �حلياة مل تكن م�ستغلة لي�ستثمر 
قدرت���ه �ملب���ددة يف �حل���زن و�لأمل متحدًي���ا بذل���ك �زمت���ه ومتج���اوز� �إعاقت���ه يف �حلياة 

.(Maddi & Kobasa,1983, p.214)
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 ويوؤكد فر�نكل على �أن �لت�س���امي بالذ�ت �أ�س���ا�س �لوجود، فهو قدرة �لفرد على 
�إدر�ك �لقيم وحتقيقها، ذلك �أن �لإن�س���ان ل ي�س���تطيع �أن يجد نف�سه؛ �إل عندما يوقن 
باأنه �س���يبذلها من �أجل �س���ئ �أكرب و�أف�س���ل، �أى �أنه �س���يخرج من �سرنقة �لتمركز حول 
�ل���ذ�ت �إىل �لب���ذل و�لعط���اء �أى �إىل ما هو �أبع���د (Frankl, 1985, p. 87). و�ملعاناة 
�لتي يعانيها ذي �لإعاقة �لب�سرية من جر�ء فقد�ن حا�سة �لب�سر ومن خالل �ر�دتهم 
وتوجيه تلك �لر�دة �إىل �لجتاه �ل�سحيح �ست�ساعدهم على �لبتعاد عن �لتمركز حول 
�لذ�ت وحول �لإعاقة وتوجيه ما ميتلكون من �ر�دة وقوة �إىل م�ساعدة �لآخرين وهذ� 
�سيجعل منهم �إن�سان ذ�ت قيمة وفائدة ومن خالل �لتدخل �لتجريبي بالعالج باملعنى 
وتنمي���ة �لقي���م )�لبتكارية - �خلرب�تية - �لجتاهاتي���ة( بالبحث عن �لآخرين �لذين 
يعانون من م�س���كالت ميكن �أن تكون �أكرث قوة من م�س���كلة فقد �لب�س���ر، ولذلك فقد 
�قرتحت �لباحثة ��س���تخد�م �لعالج باملعنى يف تنمية �لوعي �ملت�س���امي لدى �ملر�هقني 

ذوي �لإعاقة �لب�سرية.

درا�سات �سابقة
��س���تهدفت در��س���ة معو�س )1998( �لتعرف على مدى فعالية �لإر�ساد باملعنى يف 
خف����س �ل�س���عور بخو�ء �ملعنى لدى عينة من �ملكفوفني م���ن �ملرحلة �لثانوية، وكذلك 
�لتع���رف عل���ى م���دى ��س���تمر�ر فاعلية �لربنام���ج �لإر�س���ادي يف خف�س �ل�س���عور بخو�ء 
�ملعن���ى ل���دى عينة �لبحث بع���د �نتهاء �لربنامج �لإر�س���ادي و�أثناء ف���رتة �ملتابعة. وقد 
طبق���ت �أدو�ت ه���ذه �لدر��س���ة عل���ى عين���ة قو�مها )9( م���ن �لذكور �ملكفوف���ني مبرحلة 
�لتعلي���م �لثان���وي، حي���ث تر�وحت �أعمارهم ب���ني )16-18( عام، وقد ��س���تخدم �لباحث 
مقيا����س خ���و�ء �ملعن���ى )�ع���د�د �لباحث(، وبرنام���ج �لإر�س���اد باملعنى )�ع���د�د �لباحث(. 
وقد �أ�س���فرت �لنتائج عن وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���ط درجات �أفر�د 
�ملجموعة �لإر�سادية يف �لقيا�س �لقبلي، و�لقيا�س �لبعدي �لأول يف خو�ء �ملعنى ل�سالح 

متو�سط درجاتهم يف �لقيا�س �لبعدي �لأول.

باملعن���ى يف  �لع���الج  �ل�س���بع )2006( معرف���ة فاعلي���ة  در��س���ة  ��س���تهدفت  فيم���ا 
تخفي���ف �أزم���ة �لهوية وحتقيق �ملعن���ى �ليجابي للحياة لدى �ملر�هق���ني ذوي �لإعاقة 
�لب�سرية، وقد قامت �لدر��سة على عينة عددها )52( طالب وطالبة من ذوي �لإعاقة 
�لب�س���رية بو�ق���ع )35( ذك���ر،)17( �أنثى مبتو�س���ط عمري قدره )16( عام من مدر�س���ة 
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�لن���ور للمكفوف���ني ب�س���وهاج وم���ن ه���ذه �لعين���ة مت �ختي���ار �لعين���ة �لتجريبي���ة، وكان 
قو�مه���ا )18( طالًب���ا، وق���د مت تق�س���يمها �إىل جمموعت���ني �أحدهم���ا جتريبي���ة قو�مها                                                   
)9( طالب، و�أخرى �سابطة قو�مها )9( طالب. وقد ��ستخدمت �لدر��سة مقيا�س معنى 
�حلي���اة للمر�هق���ني ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية)�عد�د �لباحث(، برنام���ج �لعالج باملعنى 
)�عد�د �لباحث(. وقد �أ�س���فرت �لنتائج عن وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا يف رتب �لهوية 
ب���ني متو�س���طات درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي 
ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي، وجود فروق د�لة �ح�س���ائيا يف معنى �حلياة بني متو�س���طات 
درجات �فر�د �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية، 
عدم وجود فروق د�لة �ح�سائيا يف معنى �حلياة بني متو�سطات درجات �فر�د �ملجموعة 

�لتجريبية يف �لقيا�سيني: �لبعدي و�لتتبعي.

بينما ��س���تهدفت در��س���ة ُح�سيني و�آخرين Hosseini et al (2010). �ملر�هقة 
وعالقته���ا بال���ذكاء �لروحي و�لنظريات �لخرى �ملرتبطة بها. وت�س���ري �لدر��س���ة �إىل 
�ن مرحل���ة �ملر�هق���ة هي �أف�س���ل وقت لتنمية �مل�س���اعر �ليجابية و�مله���ار�ت �لتدريبية، 
وذل���ك لن �ملر�هق���ني يبحث���ون ليج���دو� هويته���م و�سخ�س���يتهم �مل�س���تقبلية يف ه���ذه 
�ملرحلة،ولل���ذكاء �لروحي تاأثري بارز وو��س���ح على جودة �حلي���اة، و�أن مرحلة �ملر�هقة 
مرحلة ح�سا�سة وتتطلب تدريب خا�س حتى يتحقق م�ستقبل م�سرق وميكن مو�جهة 
�مل�س���كالت و�مل�س���اعب.وميكن �لنظ���ر �إىل �لروحاني���ة عل���ى �نه���ا نوع من �ن���و�ع �لذكاء 
وذل���ك لأنه���ا تنب���ئ ب���الأد�ء �لوظيفي و�لق���درة على �لتكي���ف و�لتى متك���ن �لفر�د من 
�لقدرة على حل م�س���كالتهم وحتقيق �أهد�فهم و�حلكم على �ملو�قف �لتي حتيط بهم 

وكيفية �لت�سرف �ل�سليم حيالها.

يف حني ��س���تهدفت حمم���د )2014( �لتعرف على �أث���ر برنامج تدريبي للربجمة 
�للغوي���ة يف تنمي���ة �لب���د�ع �لنفعايل و�لذكاء �لروحي لدى عينة من تالميذ �ل�س���ف 
�ل�س���اد�س �لبتد�ئ���ي. وقد قامت �لدر��س���ة على عينة مكونة م���ن )80( تلميذ وتلميذة 
من تالميذ �ل�س���ف �ل�ساد�س �لبتد�ئي، و��ستملت �لعينة على جمموعتني: جمموعة 
جتريبي���ة م���ن )40( تلمي���ذ وتلمي���ذة، جمموع���ة �س���ابطة مكون���ة م���ن )40( تلمي���ذ 
وتلميذة من تالميذ �ل�س���ف �ل�س���اد�س �لبتد�ئي. وتكونت �أدو�ت �لدر��سة من برنامج 
تدريب���ي للربجمة �للغوية �لع�س���بية )�عد�د / �لباحث���ة(، ومقيا�س �لبد�ع �لنفعايل 
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)عب���ار�ت( و�لإب���د�ع �لنفعايل )مو�قف( )�عد�د / �لباحث���ة(، و�ختبار �لقدرة �لعقلية               
)�ع���د�د/ ف���اروق عبد�لفت���اح(. وقد �أ�س���فرت �لنتائج ع���ن فاعلية �لربنام���ج �لتدريبي 
للربجمة �للغوية يف تنمية �لبد�ع �لنفعايل و�لذكاء �لروحي لدى عينة من تالميذ 

�ل�سف �ل�ساد�س �لبتد�ئي، وتنمية �لذكاء �لروحي.

�أم���ا در��س���ة روب���ي )2015( ��س���تهدفت معرفة فعالي���ة برنامج للع���الج باملعنى يف 
تنمية �ل�سالبة �لنف�سية لدى ذوي �لإعاقة �لب�سرية. وقد تكونت عينة �لدر��سة من 
)73( م���ن ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية )ذكور / �ناث( من ط���الب معهد عمر بن �خلطاب 
وذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية �ملرتددي���ن عل���ى جمعيت���ي �لن���ور للمكفوف���ني مبحافظت���ي 
م�سقط وظفار ب�سلطنة عمان، وقد مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني: جمموعة �سابطة 
قو�مه���ا )10( بو�ق���ع )5 ذك���ور - 5 �ن���اث(، جمموعة جتريبية قو�مه���ا )10( بو�قع )5 
ذك���ور - 5 �ن���اث( ت���رت�وح �أعماره���م ماب���ني )18 - 24( عام. وقد ��س���تخدمت �لدر��س���ة 
برنام���ج �لع���الج باملعن���ى، مقيا����س �ل�س���البة �لنف�س���ية لختب���ار �لفرو����س �لتجريبية 
للدر��س���ة، ومقيا����س خ���و�ء �ملعنى لختبار كف���اءة وفعالية �لربنامج، كما مت ��س���تخد�م 
��س���تمارة �ملقابلة �ل�سخ�س���ية و�ختبار تكملة �جلمل �لناق�سة ل�ساك�س كاأدو�ت للدر��سة 
�لكلينيكية، وقد ��سفرت نتائج �لدر��سة �لتجريبية عن فعالية �لعالج باملعنى يف تنمية 
�ل�سالبة �لنف�سية لدى ذوي �لإعاقة �لب�سرية و��ستمر�ر فعاليته وكفاءته �أثناء فرتة 
�ملتابعة، كما �أظهرت نتائج �لدر��سة �لكلينيكية وجود �ختالف جوهري بني ��ستجابات 
�حلال���ة �لكلينيكية على �ختبار تكملة �جلمل �لناق�س���ة قب���ل �لتعر�س للربنامج عنها 

بعد �لتعر�س.

تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
((( �هتم���ت �لدر��س���ات �ل�س���ابقة بتو�س���يح م���دى �أهمي���ة بر�م���ج �لع���الج باملعنى يف 1

تنمية وخف�س بع�س �خل�س���ائ�س و�ل�سطر�بات لدى �ملر�هقني ذوى �لإعاقة 
�لب�س���رية، فاهتمت در��س���ة كل من: �ل�سبع )2006(؛ ومعو�س )1996( باملعنى 
لدى ذوي �لإعاقة �لب�س���رية، و�أكدت نتائج تلك �لدر��س���ات على فعالية �لعالج 
باملعنى يف حني �أن �لبحث �حلايل يعمل على تنمية �لوعي �ملت�س���امي كبعد من 

�أبعاد �لذكاء �لروحي.
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((( كم���ا �أك���دت در��س���ة ح�س���يني )2010( عل���ى �أهمي���ة مرحل���ة �ملر�هق���ة حي���ث �أنها 1
�ملرحل���ة �لت���ي يب���د�أ به���ا �ل���ذكاء �لروحي ب���كل مكونات���ه )�لوعي �ملت�س���امي( يف 
�لتك���ون، وتعت���رب ه���ذه �ملرحل���ة ه���ى �أف�س���ل �ملر�ح���ل لتنمي���ة �ل���ذكاء �لروحي 
مبكونات���ه، وه���ذ� ما دعى �لباحثة �إىل �ختي���ار عينة �لبحث من �ملر�هقني ذوي 

�لإعاقة �لب�سرية.
((( كم���ا �أك���دت نتائ���ج در��س���ة حمم���د )2014( عل���ى فعالي���ة �لتدخ���ل بالرب�م���ج 1

�لتجريبي���ة عل���ى تنمي���ة �ل���ذكاء �لروح���ي مبكوناته، وه���و �ملنهج �ل���ذي �تبعته 
�لباحثة يف �لبحث �حلايل.

فرو�ص البحث:
((( توجد فروق د�لة �ح�س���ائًيا بني متو�س���طي درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية 1

يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي على مقيا�س �لوعي �ملت�س���امي ل���دى �ملر�هقني 
من ذوي �لإعاقة �لب�سرية ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.

((( توجد فروق د�لة �ح�سائيا بني متو�سطي درجات �أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية 1
و�ل�س���ابطة عل���ى مقيا�س �لوعي �ملت�س���امي يف �لقيا�س �لبع���دي لدى �ملر�هقني 

من ذوي �لإعاقة �لب�سرية ل�سالح �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية. 
((( ل توجد فروق د�لة �إح�سائيا بني متو�سطي درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية 1

يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي على مقيا�س �لوعي �ملت�س���امي لدى �ملر�هقني 
من ذوي �لإعاقة �لب�سرية.

اجراءات البحث:
اأوال: عينة البحث: 

 تكونت �لعينة �لأ�سا�س���ية للبحث من )10( طالب مت تق�س���يمهم �إىل جمموعة 
جتريبي���ة قو�مها )5( طالب، جمموعة �س���ابطة قو�مه���ا )5( طالب ذكور من طالب 
مدر�سة �لنور للمكفوفني بالزقازيق حمافظة �ل�سرقية، حيث ترت�وح �أعمارهم مابني 

)16- 17( عام.
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 وقد مت �ل�سبط �لإح�سائي للتاأكد من �لتكافوؤ بني �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية 
و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة يف �ل���ذكاء �لروحي)�لوع���ي �ملت�س���امي(، فق���د قام���ت �لباحث���ة 
بتطبي���ق مقيا����س �ل���ذكاء �لروحي )�لوعي �ملت�س���امي( }�إعد�د / �لباحث���ة{ قبل بد�ية 
تطبيق �لربنامج، ��ستخدمت �لباحثة �ختبار »مان – ويتني » ودللة Z حل�ساب دللة 
�لف���روق ب���ني متو�س���طى رتب درجات �أف���ر�د �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة على 
مقيا����س �ل���ذكاء �لروحي )�لوعي �ملت�س���امي( قبل تطبيق �لربنامج ويت�س���ح ذلك من 

�جلدول رقم )1( �لتايل:
جدول )1(

دللة الفروق بني متو�سطى رتب درجات اأفراد املجموعتني التجريبية وال�سابطة على مقيا�س 
الذكاء الروحي)الوعي املت�سامي( قبل تطبيق الربنامج

جمموعتى �لأبعاد
متو�سط �لعدد�ملقارنة

�لرتب
جمموع 

�لرتب
معامل

�لدللةقيمة Zمان ويتني

�لوعى 
�ملت�سامي

�سابطة 
جتريبية 
�ملجموع

5
5

10
6،10
4،90

30،50
غري 24،509،500،63

د�لة

 يت�سح من �جلدول )1( عدم وجود فروق ذ�ت دللة �ح�سائية بني متو�سطات 
رت���ب درج���ات �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لقبلي للوعى �ملت�س���امي 
ل���دى عين���ة �لدر��س���ة م���ن �ملر�هق���ني ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية؛ مم���ا ي���دل عل���ى تكافوؤ 
�ملجموعتني يف �لوعي �ملت�سامي وذلك قبل تطبيق �لربنامج على �ملجموعة �لتجريبية. 

ثانيا: اأدوات البحث:

مقيا��س الذكاء الروح�ي للمراهقن ذوي االإعاقة الب�س�رية )الوعي املت�س�امي( - 1
}اعداد / الباحثة{

بع���د �لط���الع على ع���دد من �مل�س���ادر و�لت���ي �أم���دت �لباحثة باملعلوم���ات حول 
مو�س���وع �ل���ذكاء �لروح���ي )�لوع���ي �ملت�س���امي( وكيفية بن���اء مقيا�س لل���ذكاء �لروحي 

لذوي �لإعاقة �لب�سرية باأبعاده وعبار�ته، ومن تلك �مل�سادر:
( �لط���الع عل���ى �ل���رت�ث �لنظ���ري �ل�س���ابق و�لدر��س���ات �لمربيقي���ة، و�لذي له )(1

عالقة بالذكاء �لروحي )�لوعي �ملت�سامي(
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( �لط���الع عل���ى عدد من �ملقايي�س �لتي �هتم���ت بقيا�س �لذكاء �لروحي )�لوعي )(1
 Transcendental ملت�س���امي(. وم���ن هن���ا عرفت �لباحث���ة �لوع���ي �ملت�س���امي�
awareness على �أنه “ قدرة ذي �لإعاقة �لب�سرية على جتاوز �لذ�ت و�لوعى 
�ملتمرك���ز ح���ول �ل���ذ�ت �إىل �لرتقاء و�ل�س���عور باجلم���ال و�لمتن���ان و�لعي�س يف 
حالة من �لر�س���ا وحب كل �ملخلوقات وذلك بال�س���تفادة من �مل�س���ادر �لروحية 
�ملتاحة مما ي�ساعد �لفرد على �ن ي�ستغل �ملحن �لتي مير بها ب�سكل �يجابي.”

اأوال- ثبات املقيا�س:
مت ح�ساب معامل ثبات �ملقيا�س بطريقتني كما يلي:

)1(- معادلة األفا كرونباخ )معامل األفا(:
 مت ح�س���اب ثب���ات مقيا�س �لذكاء �لروحي با�س���تخد�م معادل���ة �ألفا – كرونباخ، 
حي���ث مت ح�س���اب معام���ل �ألفا �لعام لكل عبارة، وكذلك ح�س���اب معام���ل �ألفا للبعد مع 
ح���ذف درج���ة كل مف���ردة، حي���ث وج���د �أن معام���ل �ألف���ا لالختب���ار ككل يف حال���ة حذف 
�ملفردة �أقل من، �أو ي�س���اوي معامل �ألفا �لعام لالختبار يف حالة وجود جميع �ملفرد�ت، 
وهذ� يعني ثبات �ملقيا�س. ويو�س���ح جدول )2( معامالت ثبات عبار�ت مقيا�س �لذكاء 
�لروحي �لوعي �ملت�س���امي( لدى �ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�س���رية با�س���تخد�م معادلة 

�ألفا – كرونباخ:
جدول )2(

معامالت ثبات عبارات مقيا�س الذكاء الروحي)الوعي املت�سامي( لدى املراهقني 
ذوي الإعاقة الب�سرية با�ستخدام األفا كرونباخ

�لوعى �ملت�سامي
معامل �ألفا كرونباخ =802. 

�حلالة معامل 
�ألفا م �حلالة معامل 

�ألفا م �حلالة معامل 
�ألفا م

حتذف .829 3 حتذف  .810 2 -  .787 1
- .791 6 - .791 5 - .788 4
- .795 9 - .776 8 - .790 7
- .788 12 - .777 11 - .788 10
- .775 15 - .789 14 - .778 13
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ويت�س���ح م���ن �جل���دول )2( �أن معامالت ثبات �ملقيا�س د�ل���ة �إىل حد كبري، مما 
يعطي �ملقيا�س �لثقة ل�ستخد�مه يف �لدر��سة �حلالية.

ثانيا: �سدق املقيا�س:
 وقد مت �لتحقق من �سدق �ملقيا�س من خالل:

:Face validity 1- ال�سدق الظاهري 
 يطل���ق عليه �ل�س���دق �لظاهري، �أو �س���دق �ملحكمني، وهو �حلك���م على عبار�ت 
و�أبعاد �ملقيا�س من حيث و�س���وح �لألفاظ، و�س���وح �لعب���ار�ت، مالءمة �لعبار�ت للعينة 
وقد عر�ست �لباحثة �ملقيا�س يف �سورته �لأولية على جمموعة من �لأ�ساتذة �ملحكمني 
�ملتخ�س�سني، وقامت �لباحثة بتعديل وحذف بع�س �لعبار�ت غري �ملنا�سبة، �أو �ملكررة 

و�إ�سافة عبار�ت �أخرى، فاأ�سبحت عبار�ت �ملقيا�س يف �سورته �لأولية )15( عبارة.

 2- ال�سدق الذاتي:
 �ل�س���دق �لذ�ت���ي ه���و �س���دق �لدرج���ات �لتجريبي���ة ل���الأد�ة بالن�س���بة للدرجات 
�حلقيقية �لتي خل�س���ت من �س���و�ئب �أخطاء �لقيا�س، وي�س���اوي �ل�س���دق �لذ�تي �جلذر 

�لرتبيعي ملعامل ثبات �ملقيا�س، وقد جاء موؤ�سر �ل�سدق للوعى �ملت�سامي )94.(

3 - �سدق املقارنة الطرفية:
للتحقق من �سدق �ملقارنة �لطرفية للمقيا�س مت تق�سيم �لعينة �ل�ستطالعية 
للدر��س���ة �إىل جمموعت���ني بن���اء عل���ى درج���ة �لو�س���يط �إىل مرتفع���ي �لوعي �ملت�س���امي 
ومنخف�سى �لوعي �ملت�سامي، وح�ساب قيم Z لدللة �لفروق بينهما با�ستخد�م معادلة 
مان - ويتنى للفروق بني �ملتو�سطات �مل�ستقلة ومت تلخي�س �لنتائج فى �جلدول )3(:

جدول )3(
�سدق املقارنة الطرفية ملقيا�س الوعي املت�سامي للمراهقني ذوي الإعاقة الب�سرية

متو�سط �لعدد�مل�ستوى
معامل جمموع �لرتب�لرتب

دللة Zقيمة Zويتني 

منخف�س
مرتفع
�ملجموع

17
18
35

9.21
26.31

156.50
د�لة عند 473.503.504.96

0.01
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)2( االت�ساق الداخلي:
 مت ح�س���اب �لت�س���اق �لد�خلي بح�س���اب معامل �لرتباط بني درجات كل عبارة 

و�لدرجة �لكلية للوعي �ملت�سامي، ويو�سح �جلدول )4( ذلك:

جدول )4(
معامالت ارتباط درجة كل عبارة بالدرجة الكلية للوعي املت�سامي على مقيا�س الذكاء الروحي 

للمراهقني ذوي الإعاقة الب�سرية
رقم 

�لعبارة
معامل 
�لأرتباط

م�ستوى 
�لدللة

رقم 
�لعبارة

معامل 
�لأرتباط

م�ستوى 
�لدللة

رقم 
�لعبارة

معامل 
�لأرتباط

م�ستوى 
�لدللة

غري د�لة3.091غري د�لة468.012.179.**1

4**.448.015*.406.056*.418.05

7**.424.018**.599.019*.352.05

10**.574.0111**.599.0112**.488.01

13**.578.0114**.435.0115**.574.01

)*( د�لة عند 05.     )**( د�لة عند   01. 
- وقد مت حذف عبارتني من �ملقيا�س.

و�سف �ملقيا�س: تكون �ملقيا�س يف �سورته �لنهائية من )13( عبارة، توجد �أمام 
كل عبارة ثالث ��ستجابات مرتبة كالتايل: )د�ئما – �حيانا – نادر�(.

ت�س���حيح �ملقيا����س: تدرج���ت �ل�س���تجابات عل���ى �ملقيا����س عل���ى �لت���و�يل وتبع���ا 
لال�س���تجابات )د�ئما – �أحيانا – نادر�( كانت �لدرجات )3- 2- 1( على �لتو�يل، على 
�أن تكون �أعلى درجة يح�س���ل عليها �مل�س���تجيب هى )39( وت�سري �لدرجة �ملرتفعة �لتي 
يح�سل عليها �لفرد �إىل متتعه بدرجة مرتفعة من �لوعي �ملت�سامي، وت�سري �أقل درجة 
)13( و�لتي يح�سل عليها �مل�ستجيب �إىل �نخفا�س �لوعي �ملت�سامي للم�ستجيب وعلى 
ذلك فالبد من حت�سينه وذلك با�ستخد�م برنامج لتنمية �لوعي �ملت�سامي للمر�هقني 

من ذوي �لإعاقة �لب�سرية.
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2-برنام�ج الع�لج باملعن�ى لتنمي�ة الوع�ي املت�س�امي للمراهق�ن ذوي االإعاقة 
الب�سرية )�عد�د / �لباحثة(

اوال: م�سادر اإعداد الربنامج:
 قام���ت �لباحث���ة �حلالية باإعد�د �لربنامج يف �س���وء �لطالع علي عدة م�س���ادر 
وذل���ك ملحاول���ة �لملام باأهم �لنقاط �لتي يجب در��س���تها يف �لربنامج للو�س���ول به �إىل 

�ف�سل �سورة ومن هذه �مل�سادر ما يلي:
((( �لط���الع عل���ى بع�س �لكت���ب و�ملر�جع و�لت���ى تخت�س يف �لع���الج باملعنى ومنها 1

كتب فر�نكل وما ترجم منها.
((( �لعالجي���ة 1 �ل�س���ابقة و�لرب�م���ج  و�لدر��س���ات  �لبح���وث  بع����س  عل���ى  �لط���الع 

و�لإر�سادية يف جمال �لإر�ساد و �لعالج باملعنى.
((( �ل�ستفادة من �لطار �لنظري للدر��سة �حلالية �خلا�س بالعالج باملعنى.1

ثانيا: الفئة امل�ستهدفة من الربنامج:
 مت تطبي���ق �لربنام���ج عل���ى عين���ة مكون���ة م���ن )10( م���ن �ملر�هق���ني م���ن ذوي 
�لإعاق���ة �لب�س���رية بو�ق���ع )5( �أف���ر�د جمموع���ة جتريبي���ة و)5( �أف���ر�د يف �ملجموع���ة 
�ل�سابطة، تر�وحت �أعمارهم ما بني )16-18( عام و�إقامتهم �إقامة د�خلية، وجميعهم 

من �لذكور، و�إعاقتهم مابني كف كلي وكف جزئي.

ثالثا: احلاجة اإىل الربنامج واأهميته:
((( حت�سني وعى �أفر�د �لعينة مبعنى وجودهم، و�لتطرق �إىل معان �خرى مفقودة 1

مل�ساعدتهم على �لتو�فق �ل�سخ�سي و�لجتماعي.
((( تنمي���ة �لوع���ي �ملت�س���امي ل���دى �أف���ر�د �لعينة لتحقيق �ل�س���مو م���ع �لتغلب على 1

�ملحن و�لأزمات.
((( متك���ني �لعين���ة �لتجريبي���ة من مو�جه���ة �لح���د�ث �لقدرية و�ل�س���تفادة منها 1

لتكوي���ن معن���ى وه���دف حلياته���م وحماول���ة �لتو�ف���ق م���ع تلك �لح���د�ث ومع 
�حلياة.

((( تعدي���ل نظرة ذوي �لإعاقة �لب�س���رية جتاه �عاقته���م و�لبحث عن �يجابيات يف 1
�سخ�سياتهم ت�ستحق �سكر �هلل و�ل�ستفادة منها يف مو�قف �حلياة �ملختلفة.
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رابًعا: الهدف العام للربنامج:
يه���دف �لربنام���ج �إىل تنمية �لوعي �ملت�س���امي لدى �ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�س���رية 
با�س���تخد�م �لع���الج �لقائم على �ملعنى ومن ثم حت�س���ني م�س���توى تو�فقهم �ل�سخ�س���ي 

و�لجتماعي يف �حلياة.

ا: االأ�س�س العلمية للربنامج: خام�سً
((( �أ�س�س وجودية: م�ستمدة من نظرية �لعالج باملعنى ومنها:1

ï  ،يع���د �لف���رد وح���دة ذ�ت مظاه���ر، �أو �أبع���اد ومنها:�ملظه���ر �لب���دين، �لعقل���ي
و�لنف�س���ي(  و�لعقل���ي  )�لب���دين  �لأولن  و�ملظه���ر�ن  و�لروح���ي.  �لنف�س���ي، 
مرتبط���ان وميثالن معا �لنف�س و�لبدن، وي�س���تمالن عل���ى �لعو�مل �خللقية 
�ملوروث���ة مث���ل �لدو�فع �لفطرية، وقد �س���اعد �لتحليلي���ون من خالل فرويد 
و�أدل���ر وي���وجن عل���ى فهم ه���ذه �لأبعاد - وخا�س���ة �لنف�س���ية - ولكنه���م �أغفلو� 

�لبعد �لروحي، وهو �لبعد �ملميز لالإن�سان.
ï  لإن�س���ان ي�س���عر بقيمة وجوده من خالل �لت�س���امي بذ�ته نحو غايات �سامية�

تدفعه �إىل �لنمو و�لرتقاء.
ï .)447-445إدر�ك �ملعنى يحقق �لفاعلية �لذ�تية للفرد )باتر�سون، 1990، �س �س�
ï  ي�ستطيع �لفرد �ن يجد معنى حلياته من خالل عالقته �ليجابية بالآخرين

وتفاعله معهم.
((( �أ�س����س فل�س���فية: تتمثل يف مر�عاة طبيعة �لإن�سان و�أخالقيات �لعالج �لنف�سي، 1

و�لهتمام باجلماليات و�ملنطق، وكذلك �لهتمام بكينونة �لفرد.
((( �أ�س����س نف�س���ية: تتمثل يف مر�عاة ميول وحاجات �لفرد، �لفروق بني �جلن�س���ني 1

ومطالب �لنمو.
((( ��س�س تربوية: وتتمثل يف مر�عاة �لفروق �لفردية و��ستعد�د�ت �لفرد وقدر�ته.1
((( �أ�س�س �جتماعية: تتمثل يف �لهتمام بالفرد كع�سو يف جماعة، و�ل�ستفادة من 1

�لهيئات �لجتماعية �ملختلفة و�أن ترتبط �أن�س���طة �لربنامج بو�قع بيئة �لفرد 
�لجتماعية. 
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ا: التوزيع الزمني للربنامج:  �ساد�سً
مت تطبيق �لربنامج خالل �لف�سل �لدر��سي �لثاين عام 2015/2014 م، حيث تكون 
�لربنامج من)10( جل�سات بو�قع جل�ستان �أ�سبوعيا بحيث يرت�وح �ملعدل �لزمني لكل 
جل�س���ة مابني )45 – 120( دقيقة.وقد مت تطبيق جل�س���ات �لربنامج يف حجرة در��سية 
خا�س���ة بال�س���ف �لأول �لثان���وي مبدر�س���ة �لن���ور للمكفوف���ني بالزقازي���ق مبحافظ���ة 

�ل�سرقية.

�سابعا: حمتوى الربنامج: 
يت�س���من حمتوى �لربنامج �لفنيات و�لأ�س���اليب و�لو�س���ائل �مل�ستخدمة يف تطبيق 

�لربنامج. و�جلل�سات مبا حتتويه من �أن�سطة وفنيات و�أهد�ف.

الفنيات والو�سائل امل�ستخدمة يف الربنامج:
��س���تخدمت �لباحث���ة فنيات �لعالج باملعن���ى: �لتحليل باملعن���ى، �يقاف �لمعان 
�لفكري، حت�س���ني �لذ�ت �لتعوي�س���ية، منهج �لق�س���ة �لرمزية، �حلو�ر �ل�س���قر�طي مع 
�ل�س���تعانة ببع�س �لفنيات من �ملد�ر�س �لعالجية �لخرى مثل �ملحا�س���رة، �ملناق�س���ة، 

�حلو�ر، �لتعزيز وغريها، وذلك لتحقيق �لأهد�ف �ملرجوة من �لربنامج. 
وجدول )4( يو�سح توزيع جل�سات �لربنامج.

جدول )4(
توزيع جل�سات الربنامج

نوع �لفنيات�ملو�سوع�جلل�سات
زمن �جلل�سة�جلل�سة

�ساعة �ل ربعجمعي�ملحا�سرة، �ملناق�سة و�حلو�رتعارف ومتهيد1

�لتعريف بالعالج باملعنى 2
�ساعة ون�سفجمعي�ملحا�سرة، �ملناق�سة و�حلو�رو�لوعى �ملت�سامي

�لتحليل باملعنى، �حلو�ر �لقيم �لبتكارية3
�ساعتانجمعي�ل�سقر�طي، تعديل �لجتاهات

�لقيم �لجتاهاتية4
�لتحليل باملعنى، �يقاف �لمعان 

�لفكري، تعديل �لإجتاهات، 
�لق�سة �لرمزية

�ساعتانجمعي
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نوع �لفنيات�ملو�سوع�جلل�سات
زمن �جلل�سة�جلل�سة

�لتحليل باملعنى، تعديل �لقيم �خلرب�تية5
�ساعتانجمعي�لجتاهات، �حلو�ر �ل�سقر�طي

�مل�سئولية �لجتماعية 6
و�لخالقية و�لوجودية

�لتحليل باملعنى، �ملحا�سرة، 
�ساعتانجمعي�حلو�ر و�ملناق�سة

�لتحليل باملعنى، �ل�سرتخاء، �ل�سرتخاء7
�ساعتانجمعي�للوجودر�ما

�لتحليل باملعنى، �حلو�ر و �ل�سعور باجلمال8
�ساعتلنجمعي�ملناق�سة

�لتحليل باملعنى، �لق�سة توثيق �لعالقة مع �هلل9
�ساعتانجمعي�لرمزية، �حلو�ر و�ملناق�سة

جمعي / �حلو�ر�غالق �جلل�سات10
�ساعتانفردي

ثامنا: تقومي وتقييم الربنامج:
 مت تقيي���م �لربنام���ج م���ن خ���الل �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي للمجموع���ة 
�لتجريبي���ة و�ملجموعة �ل�س���ابطة، ومقارن���ة �أد�ء �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة 
بالن�س���بة للقيا�سني �لقبلي و�لبعدي وكذلك تقومي م�ستمر خالل جل�سات �لربنامج. 
كم���ا مت تقيي���م ��س���تمر�رية �لربنامج و�أثره عل���ى �ملجموعة �لتجريبي���ة وذلك باإجر�ء 

قيا�س تتبعي للمجموعة �لتجريبية وذلك بعد مرور �سهر من تطبيق �لربنامج.

نتائج البحث:

نتائج الفر�س االأول:
 ين����س �لفر����س �لأول عل���ى �أن���ه: “توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �ح�س���ائية ب���ني 
متو�س���طات درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي على 
مقيا����س �لوعي �ملت�س���امي ل���دى �ملر�هقني من ذوي �لإعاقة �لب�س���رية، وذلك ل�س���الح 

�لقيا�س �لبعدي ”.
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ولختب���ار م���دى �س���حة ه���ذ� �لفر����س قام���ت �لباحثة با�س���تخد�م �ختب���ار مان 
ويتني .Mann – Whitney وذلك مبقارنة متو�سطات درجات �ملجموعة �لتجريبية 
يف �لقيا����س �لقبل���ي و�لقيا����س �لبع���دي. وقد جاءت درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبية كما 

باجلدول )5(.

جدول )5(
دللة الفروق بني متو�سطي درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلي والبعدي على 

مقيا�س الوعي املت�سامي لدى املراهقني ذوي الإعاقة الب�سرية

نوع �لأبعاد
�لقيا�س

�جتاه 
متو�سط �لعدد�لرتب

�لرتب
جمموع 

دللة Zقيمة Z�لرتب

�لوعى 
�ملت�سامي

قبلي / 
بعدي

-
+
=

0
5
0
5

�سفر
3.00

�سفر
15.002.020.05

يت�سح من �جلدول رقم )5( �ل�سابق مايلي:
توجد فروق د�لة �ح�س���ائيا عند م�ستوى )0.05( بني متو�سطات درجات �أفر�د 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني: �لقبلي و�لبع���دي على مقيا�س �لوعي �ملت�س���امي 

لدى �ملر�هقني من ذوي �لإعاقة �لب�سرية وذلك ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.

نتائج الفر�س الثاين: 
 ين����س �لفر����س �لث���اين عل���ى: »توج���د ف���روق د�ل���ة �ح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي 
درج���ات �أف���ر�د �ملجموعت���ني: �لتجريبية و�ل�س���ابطة على مقيا�س �لوعي �ملت�س���امي يف 
�لقيا�س �لبعدي لدى �ملر�هقني من ذوي �لإعاقة �لب�س���رية، وذلك ل�س���الح �ملجموعة 

�لتجريبية«.

 ولختبار مدى �سحة هذ� �لفر�س قامت �لباحثة با�ستخد�م �ختبار مان ويتني 
Mann – Whitney وذل���ك مبقارن���ة متو�س���طي درج���ات �ملجموعتني: �ل�س���ابطة و 
�لتجريبية يف �لقيا�س �لبعدي. وقد جاءت درجات �ملجموعتني �ل�سابطة و�لتجريبية 

كما باجلدول )6(.
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جدول)6(
يو�سح دللة الفروق بني متو�سطي درجات املجموعتني ال�سابطة والتجريبية يف القيا�س البعدي 

على مقيا�س الوعي املت�سامي لدى املراهقني ذوي الإعاقة الب�سرية

جمموعتى �لأبعاد
متو�سط �لعدد�ملقارنة

�لرتب
جمموع 

�لرتب
معامل 

دللة Zقيمة Zمان-وتني

�لوعى 
�ملت�سامي

�سابطة /
جتريبية

5
5

3.00
8.00

15.00
2.610.01�سفر40.00

يت�سح من �جلدول رقم )6( �ل�سابق مايلي:
توج���د ف���روق د�لة �ح�س���ائيا عند م�س���توى 0.01بني متو�س���طي درج���ات �أفر�د 
�ملجموعت���ني: �ملجموع���ة �لتجريبي���ة و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبعدي على 
مقيا����س �لوعي �ملت�س���امي ل���دى �ملر�هقني من ذوي �لإعاقة �لب�س���رية، وذلك ل�س���الح 

�ملجموعة �لتجريبية.

نتائج الفر�س الثالث: 
 ين�س �لفر�س �لثالث على » ل توجد فروق ذ�ت دللة �ح�سائية بني متو�سطي 
درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي على مقيا�س �لوعي 

�ملت�سامي لدى �ملر�هقني من ذوي �لإعاقة �لب�سرية.«

 ولختبار مدى �سحة هذ� �لفر�س قامت �لباحثة با�ستخد�م �ختبار ويلكك�سون 
لالزو�ج �ملرت�بطة wilcoxon signed ranks test، وذلك حل�س���اب دللة �لفروق 
ب���ني متو�س���طي درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي )بعد 
م���رور �س���هر على توقف �لربنام���ج( وذلك على مقيا����س �لوعي �ملت�س���امي. وقد جاءت 
درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي كما باجلدول )7(.

جدول )7(
يو�سح دللة الفروق بني متو�سطي درجات اأفراد املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي 

والتتبعي على مقيا�س الوعي املت�سامي لدى املراهقني ذوي الإعاقة الب�سرية 

نوع �لأبعاد
�لقيا�س

�جتاه 
متو�سط �لعدد�لرتب

�لرتب
جمموع 

دللة Zقيمة Z�لرتب

�لوعى 
�ملت�سامي

بعدي
تتبعي

-
+
=

0
0
5

�سفر
�سفر

�سفر
غري �سفر�سفر

د�لة
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يت�سح من �جلدول )7( ما يلي:
ل توجد فروق د�لة �ح�سائيا بني متو�سطي درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية 
يف �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي على مقيا�س �لوعي �ملت�سامي لدى �ملر�هقني من ذوي 

�لإعاقة �لب�سرية.
وهذه �لنتائج توؤكد �أن �لربنامج قد حتقق هدفه، وهو تنمية �لوعي �ملت�سامي 

لدى �ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�سرية.

مناق�سة وتف�سري النتائج
وق���د ثب���ت من خالل �لعر�س �ل�س���ابق لنتائ���ج �لبحث حتقق �س���حة �لفرو�س، 
ويوؤكد ذلك على فعالية برنامج �لعالج باملعنى و�لذي �ساعد يف تنمية �لوعي �ملت�سامي 
للمر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�سرية، وذلك من خالل �كت�سابهم لبع�س �ملعاين �جلديدة 

و�لتى �ساعدتهم على خلق عالقات جديدة تبتعد بع�س �ل�سئ عن �ملادية.

وميك���ن �أن نع���زو ه���ذه �لنتيج���ة �إىل برنام���ج �لع���الج باملعن���ى مبا ت�س���منه من 
تدريب���ات �خلا�س���ة بفنية �لتحليل باملعن���ى و�لتى �تاحت لأف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية 
�حل���و�ر، و�ل�س���عور بالقيم���ة و�ل���ذ�ت بالتعب���ري عما يج���ول بخاطرهم من �أف���كار و�ر�ء 
بحري���ة وب���دون تقي���د، فكل ف���رد من �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية كان يعرب عن نف�س���ه 
وعن مو�سوع �جلل�سة باقتناع تام �أنه ل يوجد ر�أى خاطئ فر�أيه �ل�سحيح ولكن ل�سنا 
مكتملني فكل ر�أى ميكن �أن يكون له جزء يكمله ليبدو يف �سورة �أو�سح و�أف�سل، وهذ� 

�لتفاعل بني �لأفر�د و�لربنامج �أتاح لهم فر�سة �لعتز�ز بالذ�ت و�لرتقاء بها.

 كما كان لكت�س���اب �لقيم دور كبري يف تنمية �جتاهات ذوي �لإعاقة �لب�س���رية 
جتاه حياتهم و�أفعالهم، و�أي�س���ا تو�س���يح دور �ملجموع���ة �لتجريبية يف �حلياة وعليهم 
م�س���ئولية كب���رية �س���و�ء كان���ت )�جتماعية - �سخ�س���ية - وجودية( وذل���ك لأنهم كانو� 
يعتق���دون �أنه���م ل ي�س���تطيعون �أن يكون���و� م�س���وؤلني، ولك���ن بتو�س���يح ه���ذه �مل�س���وؤلية 
ودوره���م فيه���ا حت���ى و�ن كانت ب�س���يطة، كما �أن �س���عورهم باجلمال �س���يقوي عالقتهم 
بالكون من حولهم وهذ� ما �ساعد على تنمية وعيهم �ملت�سامي، و�أي�سا توثيق �لعالقة 
م���ع �هلل و�لقتن���اع بكل ما كتبه �هلل للفرد باأنه �خلري كان له عظيم �لأثر يف �أنف�س���هم، 
و�لتدريب على �ل�سرتخاء وتاأمل �لكون و�لتفكري فيه يتيح للفرد معرفة �أنه جزء ل 

يتجز�أ من هذ� �لكون فهو جزء �سغري منه يكمله ويكتمل به.
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�أم���ا بالن�س���بة ل�س���تمر�رية �أث���ر �لربنامج بع���د �لنتهاء من جل�س���ات �لربنامج 
فيع���ود �إىل �قتن���اع �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبية باأن م���ا تعلموه خالل �جلل�س���ات لي�س 
�س���ئ وقت���ي وينته���ي م���ع نهاي���ة �جلل�س���ات، و�إمن���ا ه���و ��س���لوب حي���اة ميك���ن �أن يتبعوه 
خ���الل حياته���م كلها.وق���د �تفق���ت نتائج �لبحث م���ع بع�س نتائج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة 
م���ن حي���ث فعالية �لع���الج باملعنى، و�أهمية تنمي���ة �لذكاء �لروحي )�لوعي �ملت�س���امي( 
وم���ن ه���ا در��س���ة �ل�س���بع )2006(، در��س���ة روب���ي )2015(، در��س���ة ح�س���يني و�آخري���ن                              

 .Hosseini (2010)

تو�سيات البحث:
تقرتح �لباحثة ما يلي:

((( �لهتم���ام بتنمي���ة �ملعن���ى يف �حلياة و�لذي ي�س���اعد �لأفر�د على م���لء �لفر�غ يف 1
حياتهم و�لتوجه �إىل �مل�ستقبل وروؤيته ب�سكل �أف�سل.

((( �لهتم���ام بالوع���ى �ملت�س���امي، وذلك لن �لوعي �ملت�س���امي �س���ينعك�س باليجاب 1
على �لفرد وعلى �ملجتمع من حوله.

((( �لهتم���ام ب���ذوي �لإعاقة �لب�س���رية وخا�س���ة يف مرحلة �ملر�هق���ة، ويكون ذلك 1
�لهتمام مبحاولة �ل�ستماع �ليهم جيد�، وتنفيذ بع�س من مطالبهم.

البحوث املقرتحة:
((( فعالية �لعالج باملعنى يف تنمية �لوعي �لذ�تي لدي �ملر�هقني من ذوي �لإعاقة 1

�لب�سرية.
((( فعالي���ة �لع���الج باملعن���ى يف تنمي���ة �لوع���ي �لوجودي ل���دى �ملر�هق���ني من ذوي 1

�لإعاقة �لب�سرية.
((( در��سة عالقة �لوعي �ملت�سامي بالتو�فق لدى �ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�سرية.1
((( در��س���ة �لعالق���ة ب���ني �لوع���ي �ملت�س���امي وتقدير �ل���ذ�ت و�مل�س���اندة �لجتماعية 1

و�لقلق �لجتماعي لدى �ملر�هقني ذوي �لإعاقة �لب�سرية.
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امللخ�ص
��س���تهدف �لبحث �لتعرف على فعالية برنامج ي�س���عى �إىل تنمية مهار�ت �لوظائف 
�لتنفيذي���ة يف تخفيف حدة �س���عوبة �لفهم �لقر�ئي لدى تالمي���ذ �ملرحلة �لبتد�ئية، 
ومدى ��س���تمر�رية تاأثري �لربنامج على �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية بعد فرتة �ملُتابعة 
�لبالغة �أربعة �أ�س���ابيع بعد �لنتهاء من �لربنامج، وتكونت �لعينة من تالميذ �ل�س���ف 
�خلام�س و�ل�س���اد�س �ملقيدي���ن باملرحلة �لبتد�ئية  و�لذين ت���رت�وح �أعمارهم �لزمنية 
ب���ني 10-11�س���نة مم���ن ينتظمون مبد�ر����س �لتعليم �لع���ام، ومت تطبيق �ختب���ار �لذكاء 
غ���ري �للفظ���ي )عطي���ة هن���ا(، و�ختب���ار حت�س���يلي يف م���ادة �لعل���وم لل�س���ف �خلام����س 
�لبتد�ئي �إعد�د �لباحثة، و�ختبار حت�سيلي يف مادة �لعلوم لل�سف �ل�ساد�س �لبتد�ئي 
�ع���د�د �لباحث���ة، و�ختب���ار �مل�س���ح �لنيورولوج���ي للتع���رف عل���ى ذوي �س���عوبات �لتعل���م 
وبطاري���ة تقديري���ة لل�س���مات �لنفعالي���ة و�لجتماعية ل���ذوي �س���عوبات �لتعلم �عد�د 
فتح���ي �لزي���ات، و�ختبار �لفهم �لقر�ئي يف مادة �لعلوم �إعد�د �لباحثة، وبرنامج تنمية 
مه���ار�ت �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة  �إع���د�د �لباحثة وك�س���فت �لنتائج عن وج���ود فروق ذ�ت 
دللة �إح�سائية بني �لقيا�سات �ملتكررة ) �لقبلي - �لبعدي - �ملتابعة( لدرجات تالميذ 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف)بع���د �لفه���م و�ل�س���تيعاب/ بعد فه���م معاين �لكلم���ات/ بعد 
�لفهم �ل�س���تنتاجي/ بعد �لتذوق �لفني/ بعد تنظيم ما يقر�أ/ �لدرجة �لكلية (  على 

�ختبار �لفهم �لقر�ئي من تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية”.

الكلمات املفتاحية: �لوظائف �لتنفيذية، �لفهم �لقر�ئي، ذوي �سعوبات �لتعلم 
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Abstract
The present study aims to verify the effectiveness of the program 

seeks to develop executive functions skills to alleviate the difficulty 
of Reading Comprehension among primary school students, and 
the continuity of the program›s impact on the members of the 
experimental group after follow-up period amounting to four weeks 
after completion of the program. Sample in This study means those 
students study in fifth and sixth grade enrolled in primary school, 
between the ages of «10-11» years old, who attend in public schools, 
who are noted that they have a deficiency in their education, and 
between what qualifies them by their mental abilities, as long as the 
difficulty is nor a result of sensory disability or mental disorders. 
Tools of the study:  Non-verbal intelligence test (given here).
Achievement test in science to fifth grade primary (Prepared by 
the researcher). Achievement test in science to sixth grade primary 
(Prepared by the researcher).Neurology Survey test to identify 
students who have difficulties in learning.Estimating Battery of 
emotional and social features for students who have difficulties in 
learning (Prepared by: Fathi Al-Zayyat). Reading Comprehension 
test in science (Prepared by the researcher).Program of developing 
Executive functions skills (studied): prepared by the researcher. 
Results of Study: There are statistically significant differences 
between repeated measurements (tribal - posttest - follow-up) for the 
grades of the experimental group students (after understanding and 
comprehension / after understanding the meaning of words / after 
deductive understanding / after artistic taste / after the organizing 
what read / cumulative degree) of the Reading Comprehension test 
on primary school students.» The researcher discussed the results 
theoretically, and in the framework and previous studies.

Key Words: executive functions, Reading Comprehension, 
Learning disability. 
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مقدمة:
 ُيع���د �لتعلي���م يف �ملدر�س���ة �لبتد�ئي���ة حج���ر �لز�وي���ة ملر�ح���ل �لتعلي���م �لتالية، 
فاملرحل���ة �لبتد�ئية هي �أط���ول مر�حل �لتعليم، وهي �ملرحلة �لتكوينية �حلا�س���مة يف 
حياة �لطفل، و�لتي متثل )50%( من �سنو�ت �لدر��سة قبل مرحلة �لتعليم �جلامعية، 
ويع���د جمال �س���عوبات �لتعل���م يف �ملرحل���ة �لبتد�ئية م���ن �مليادين �ملهم���ة �لتي بنبعي 
�لهتمام بها نظًر� لتز�يد ن�سب �لتالميذ �لذين يعانون من �سعوبات �لتعلم يف معظم 
�ملو�د �لدر��س���ية، ويف معظم بلد�ن �لعامل، ملا تعك�س���ه تلك �ل�سورة من �آثار �سلبية على 
�ملعلم���ني و�ملتعلم���ني مًعا، كما �أنه���ا هي �للبنة �لأوىل يف حياة �أي متعلم، وعندما تكون 
�للبنة جيدة و�لتعلم يناًء  كان ما بعدها �أوثق و�أ�س���هل يف �لبناء �لتعليمي، �أما �إذ� كان 
�لأم���ر غ���ري ذلك فاإن هذه �ل�س���عوبات ت�س���بح مالزم���ة للمتعلم يف مر�حل���ه �لقادمة، 
وكان م���ن �ل�س���عب عالجه���ا، وت�س���تنزف وقًت���ا وجه���ًد� كب���رًي�، ويف كثري م���ن �حلالت 
ُيرتك �لتالميذ مقاعد �لدر��س���ة لعدم ��س���تطاعتهم �لتغلب على هذه �ل�س���عوبات، �أو 
حت���ى معرفة �أن لديهم �س���عوبات �أ�س���اًل، و�لكثري من �أف���ر�د �ملجتمع من �ملتعلمني بل 

ا ل يتفهمون هذه �ل�سعوبة، �أو �مل�سكلة. وبع�س �ملعلمني �أي�سً

 ول �س���ك �أن �س���عوبات �لتعلم ُتعد م�س���كلة خطرية يف حياة �ملتعلم وت�س���بب له 
�لكث���ري من �لتوتر و�لقلق وفق���د�ن �لد�فعية وعدم �لهتمام باإجناز �ملهام �لدر��س���ية، 
حي���ث ت�س���تنفذ �س���عوبات �لتعلم جزًء� كبرًي� م���ن طاقات �لتالمي���ذ �لعقلية و�ملعرفية 

و�لنفعالية.

ويق���رر حمم���د )2006، ����س.  48( �أن جم���ال �س���عوبات �لتعلم ُيع���د مبثابة فئة 
جدي���دة ن�س���بًيا من تلك �لفئات �لتي ت�س���منها �لرتبية �خلا�س���ة، وم���ع ذلك فهي تعد 
�لآن م���ن �أك���رب ه���ذه �لفئ���ات حي���ث ت�س���م �أك���رث من ن�س���ف ع���دد �لأطف���ال �لذين يتم 
 Hallahan, Hallahan, قبوله���م يف �لرتبي���ة �خلا�س���ة، و�أ�س���ار هاله���ان و�آخ���رون
Lloyd, Kauffman, Weiss, & Martinez (2007, p. 76) �إىل �أن �سعوبات 
�لتعلم تعد كما ت�س���ري �للجنة �لقومية �لأمريكية �مل�س���رتكة ل�س���عوبات �لتعلم مبثابة 
م�س���طلح عام ي�س���ري �إىل جمموعة غري متجان�سة من �ل�س���طر�بات �لتي تظهر على 
هيئة �س���عوبات ذ�ت دللة يف �كت�س���اب و��ستخد�م �لقدرة على �ل�ستماع، �أو �لتحدث، �أو 
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�لق���ر�ءة، �أو �لكتاب���ة، �أو �لتفكري، �أو �لقدرة �لريا�س���ية �أي �لقدرة على �إجر�ء �لعمليات 
�حل�س���ابية �ملختلفة. وتعد مثل هذه �ل�سطر�بات جوهرية بالن�سبة للفرد، ويفرت�س 
�أن حت���دث ل���ه ب�س���بب ح���دوث �خت���الل يف �لأد�ء �لوظيفي للجه���از �لع�س���بي �ملركزي، 
وق���د حت���دث يف �أي وقت خالل فرتة حياته. هذ� وقد حتدث م�س���كالت يف �ل�س���لوكيات 
�لد�ل���ة على �لتنظي���م �لذ�تي، و�لإدر�ك �لجتماعي، و�لتفاع���ل �لجتماعي �إىل جانب  

�سعوبات �لتعلم.

���ا بتعليم �لتالمي���ذ كيف ميكنهم  ولذل���ك ف���اإن �ملعلمني يج���ب �أن يقومو� �أي�سً
��س���تخد�م �ل�سرت�تيجيات �ملختلفة كي يتمكنو� من فهم ما يقرءونه؛ �إل �أن �لتدريب 
عل���ى �لإ�س���رت�تيجية يف ح���د ذ�ت���ه قد ل يكون كافيا. وف�س���ال عن ذلك ف���اإن �لتالميذ 
ن���ادر� م���ا يعرفون كي���ف ميكنهم ��س���تخال�س �لأفكار �لرئي�س���ة من تل���ك �لقطع �لتي 
يقوم���ون بقر�ءته���ا، ولذل���ك فاإن �لبح���وث �لت���ي مت �إجر�وؤها حول �لفه���م �لقر�ئي يف 
جم���ال �س���عوبات �لتعل���م ق���د �أدت �إىل ظهور ط���رق و�أ�س���اليب معينة ميك���ن �أن تتناول 
مثل هذه �حلاجات تعرف با�س���رت�تيجيات �لفهم و�لتي تت�س���من؛ تب�سيط �لإجر�ء�ت 
�ملتبع���ة، �لتدري���ب عل���ى ��س���تخد�م �ل�س���رت�تيجية، و�لتدري���ب عل���ى فهم �جلوه���ر، �أو 

�لفكرة �لرئي�سة يف �لن�س.

وتو�س���ي �لدر��س���ات �ملختلف���ة يف جم���ال �خلدم���ات �لعالجي���ة للتخفي���ف م���ن 
�س���عوبات �لتعل���م �لأكادميي���ة و�ملعرفية مثل در��س���ة حمم���د )2010( ب�س���رورة تفعيل 
دور �مُلتعل���م يف بر�م���ج تخفي���ف �س���عوبات �لتعل���م و�أهمي���ة ��س���تخد�م �ل�س���رت�تيجيات 
�خلا�س���ة بتنمي���ة مه���ار�ت �ملتعلم���ني، وي���رى كث���ري م���ن �لباحث���ني مث���ل مارك���و�رت                       
(Marquart, 2003, p. 12) �أن تنمي���ة مهار�ت �لوظائف �لتنفيذية لدى �لأطفال 
ميك���ن �أن يك���ون ل���ه تاأث���ري�ت �إيجابي���ة يف خف����س ح���دة �س���عوبات �لتعلم لديه���م؛ لأن 
ق�س���ور ه���ذه �لوظائف يوؤثر ب�س���كل كبري يف �لذ�كرة و�لنتب���اه و�لإدر�ك و�لقدرة على 

حل �مل�سكالت وتكوين �ملفاهيم لديهم.

وق���د �جته���ت �لدر��س���ات و�لبح���وث �ملعا�س���رة �إىل �لرتكي���ز عل���ى �لوظائ���ف 
�لتنفيذية �لتي تقف خلف �سعوبات �لتعلم، ويرى �لكثري من علماء �لنف�س �أن مفهوم 

�لوظائف �لتنفيذية يبدو �أكرث �رتباطا بذوي �سعوبات �لتعلم 
و�لوظائ���ف �لتنفيذي���ة – بحقوله���ا – متك���ن �لتلمي���ذ م���ن �لتفك���ري �ملنظ���م 
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�لتحليلي و�مل�ستقبلي، وهي �مل�سئولة عن حتديد �لهدف و�لغاية من كل مهمة ومتكن 
�لتلمي���ذ م���ن و�س���ع �خلط���ة �لتي متكنه م���ن �أد�ء مهمت���ه بكفاءة، ومتكن���ه من تنظيم 
�أد�ئه وبيئته و�أدو�ته للو�س���ول باأد�ئه لتحقيق �ملطلوب منه، كما متكن �لفرد من كف 
�ل�س���تجابات �ملرفو�س���ة وتتحكم يف متى ميكن �لبدء يف تنفيذ �ملهام �ملطلوبة، وتعمل 
عل���ى متك���ني �لف���رد م���ن �لنتق���ال من ن�س���اط �إىل �أخ���ر مبرون���ة و�س���هولة وتتال غري 
منقطع وت�س���اعد على �لرتكي���ز على �ملهام �ملطلوب �أد�ئها، و��س���رتجاع �ملعلومات �لتي 
يحتاجها من مو�قف �سبيهه، �أو من �لذ�كرة لال�ستفادة منها يف �ملوقف �حلايل �لذي 
يو�جهه، ومتكن �لفرد من �لتحكم يف �لنتباه ملثري و�حد فقط، �أو �إىل �أكرث من مثري 
�إذ� تطلب �لأمر، كما متكن �لفرد من مر�قبة �أد�ئه و�إمتامه يف �لوقت �ملحدد للمهمة 
وت�س���اعده عل���ى مر�جع���ة ما قام ب���ه من �أد�ء وت�س���ويب ما قد يكون خطاأ فيه و�س���ول 

لأف�سل �أد�ء للمهمة.

 Executive وتق���رر ح�س���ني و�ل�س���بوة )2004، �س. 41( �أن �لنظ���ام �لتنفيذي
System نظاًم���ا معرفًي���ا نظرًيا يف علم �لنف�س يقوم ب�س���بط و�إد�رة تنظيم �لعمليات 
�ملعرفية، ومُيكن �أن ي�سار �إىل هذ� �لنظام على �أنه �لوظيفة، �أو �لوظائف �لتنفيذية، �أو 
�لن�سق �لأعلى �لذي ينظم عمليات وظائف �لنتباه، �أو �لنظام �لذي ي�سبط �لعمليات 
�ملعرفي���ة لو�س���ف وحتدي���د جمموعة من �لعملي���ات �ملعرفية �مل�س���ئولة عن �لتخطيط 
و�ملرون���ة �ملعرفي���ة و�لتفك���ري �ملج���رد و�كت�س���اب �لقو�ع���د و�ختي���ار �لقي���ام بالأفع���ال 
و�لت�س���رفات �ملنا�س���بة، و�لمتن���اع ع���ن �لقي���ام بالت�س���رفات غ���ري �ملنا�س���بة و�نتق���اء ما 

يرتبط يتلك �لعمليات من معلومات ح�سية.

�إن �لفه���م �لقر�ئ���ي عملي���ة معق���دة �أك���رث م���ن م�س���توى �لتعرف عل���ى �لكلمات 
و�لت���ي حتت���اج �إىل �أك���رث من �لت�س���فري �ل�س���وتي، و�لتع���رف على �لكلمة، وت�س���مل على 
عملي���ات معرفي���ة ذ�ت م�س���توى ع���ال من معاجل���ة �ملع���اين �ملوجودة باجلم���ل و�لقطع 
(Swanson,1999, p.10). وه���ذ� يجعل���ه يتطل���ب �لتدخ���ل م���ن عملي���ات �أخ���رى. 
وم���ن ه���ذه �لعمليات �لوظائف �لتنفيذي���ة. حيث تتحكم �لوظائ���ف �لتنفيذية �لربط 
ب���ني �ملعلومات �للغوية و�لب�س���رية و�ل�س���رتجاع �لآيل للمعلومات م���ن �لذ�كرة �أثناء 

.(Remine, Care & Brown, 2008, p.1) لقر�ءة�
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 ونظ���ًر� لوج���ود ق�س���ور يف مث���ل ه���ذه �ملكون���ات، �أو �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة لدى 
�لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م عامة، وزيادة �حتمال معاناتهم من ق�س���ور يف بع�س 
وظائفه���م �لتنفيذي���ة ي�س���بح م���ن �لأك���رث �حتم���اًل �أن يك���ون باإمكاننا حت�س���ني بع�س 
تل���ك �لوظائف ن�س���بًيا ع���ن طريق بر�مج �لتعلي���م �ملعرفية �لتي تعمل يف �لأ�س���ا�س عل 
حتقيق ذلك �لغر�س مما قد يرتتب عليه حتقيق قدر ملمو�س من �لتح�سن يف �أد�ئهم 

�لأكادميي مت�سمًنا م�ستوى �لفهم �لقر�ئي من جانبهم.

 وم���ن هنا ن�س���اأت فكرة �لدر��س���ة يف �قرت�ح برنامج تدريب���ي يهدف �إىل تدريب 
�لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم على حت�س���ني بع�س �لوظائف �لتنفيذية ذ�ت �ل�س���لة 
و�ملتف���ق عل���ى �أهميته���ا، وه���ي )�لتخطي���ط، و�لذ�ك���رة �لعامل���ة، و�ملر�قب���ة �لذ�تي���ة، 
و�ل�س���بط �لنفع���ايل، �لتحوي���ل( وذلك لتحقي���ق قدرة على فهم قر�ئي مميز ي�س���اهم 

بدرجة كبرية على �حل�سول على �إجناز �أكادميي مرتفع.
 

م�سكلة البحث:
نبع���ت م�س���كلة �لبح���ث م���ن �لهتم���ام �لبحث���ي و�لرتب���وي ل�س���عوبات �لتعل���م، 
فُتع���د �لآث���ار و�لنتائج �ملعرفي���ة و�لأكادميية �ملرتتب���ة على �س���عوبات �لتعلم من �أكرث 
�لآث���ار خط���ورة على �أولئك �لتالمي���ذ �لذين يعانون منها حيث �أنهم يبدون م�س���توى 
منخف�سا وغري كفء من �لوظائف �لتنفيذية؛ مما يحرمهم بالتايل من ذلك �لدور 
�مله���م �ل���ذي توؤدي���ه كف���اءة �لوظائف �لتنفيذية يف رفع م�س���توى �لتح�س���يل �لدر��س���ي 
و�لنو�جت �ملعرفية عموما و�لنجاح �لأكادميي فت�سادفهم �سعوبات جمة، ويرتتب على 
ذل���ك ت���دين �أد�وؤهم �لأكادميي ب�س���كل عام، و�أد�وؤهم �لقر�ئي ب�س���فة خا�س���ة مت�س���منا 

�لفهم �لقر�ئي. 

وي�سري �لزيات )1998، �س. 4( �أن �أي تق�سري، �أو تاأخري يف حتديد، �أو ت�سخي�س، 
�أو عالج �سعوبات �لتعلم �ملعرفية، يقود بال�سرورة �إىل �سعوبات تعلم �أكادميية لحقة، 
حيث تو�سل �لعديد من �لباحثني �إىل وجود عالقات �رتباطية و�سببية ذ�ت دللة بني 
م�ستوى كفاءة �لعمليات �ملعرفية �ملتعلقة بالنتباه و�لإدر�ك و�لذ�كرة و�لتفكري وحل 

�مل�سكالت من ناحية، وم�ستوى �لتح�سيل �لدر��سي.
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 فالق���ر�ءة متك���ن �لفرد من �لتعرف على بيئت���ه وتطوير قدر�ته �لعقلية حيث 
مت���د �لف���رد باملعلوم���ات �ل�س���رورية �لت���ي ت�س���اعده يف ح���ل كث���ري م���ن �مل�س���كالت �لتي 
تو�جه���ه وتدفع���ه للتاأمل و�لتفكري، وت�س���تثري في���ه روح �ملباد�أة و�لبت���كار و�لنقد. ومل 
يع���د مفه���وم �لقر�ءة حم�س���وًر� يف د�ئرة �س���يقة حدوده���ا �لإدر�ك �لب�س���ري و�لرموز 
�ملكتوب���ة و�لتع���رف عليه���ا، و�لقدرة عل���ى نطقها فقط؛ ب���ل تغري هذ� �ملفهوم لت�س���بح 
�لق���ر�ءة عملي���ة فكرية عقلية ترمي �إىل �لفه���م �لعميق، وترجمة �لرموز �ملقروءة �إىل 
مدلولته���ا من �لأفكار ثم تطور باأن �أ�س���يف �إليه عن�س���ر �آخ���ر وهو تفاعل �لقارئ مع 
�ل�س���يء �ملق���روء لينتق���ل مفهوم �لقر�ءة �إىل �لدللة على ��س���تخد�م م���ا يفهمه �لقارئ 
يف مو�جه���ة �مل�س���كالت و�ل�س���تفادة من���ه يف �ملو�ق���ف �حلياتي���ة و�لق���درة عل���ى �لت���ذوق 
و�لربط و�لتحليل و�ل�س���تنتاج وحل �مل�س���كالت و�إبد�ء �لر�أي و�ملقابلة و�ملقارنة ملا يقر�أ 

 .(Adams, 1990, p.12)

و تعد �سعوبات تعلم �لقر�ءة �أكرث �سعوبات �لتعلم �نت�سار� بني تالميذ �ملرحلة 
�لبتد�ئية، بالإ�سافة �إىل �أنها قد تكون �أحد �أ�سباب �سعوبات �لتعلم للمو�د �لدر��سية 
�لأخرى، وتتمثل �سعوبات تعلم �لقر�ءة يف �ل�سفوف �لأويل من �ملرحلة �لبتد�ئية يف 
�س���عوبات تعرف وقر�ءة �لكلمة، وتتمثل يف �ل�س���فوف �ملتقدمة من �ملرحلة �لبتد�ئية 

يف �سورة �سعوبات فهم �لن�س �ملقروء.

 ويو�س���ح �لبع����س �أن �س���عوبات �لق���ر�ءة م���ن �أعق���د �مل�س���كالت �لت���ي توؤثر على 
م�س���تقبل �لتلميذ �لتعليمي �إذ� مل نكت�س���ف يف وقت مبكر من �ملرحلة �لبتد�ئية فيتم 
ت�سخي�س �ل�سعوبة �لتي يعاين منها �لتلميذ، ومن ثم و�سع برنامج عالجي منا�سب 
للتغل���ب على هذه �مل�س���كلة، كذلك فاإن جتاهل �مل�س���ئولني وع���دم تنبه �لرتبويني لهذه 
�مل�س���كلة يعن���ي �أن ه���ذ� �لعج���ز يف �لق���درة عل���ى �لق���ر�ءة قد ي�س���تمر م�س���تقبال فيحرم 

�لتلميذ من ��ستكمال در��سته )عبد �حلميد، 2005، �س. 49(.

 وم���ن ه���ذ� �ملنطلق فاإن �لفهم �لقر�ئي يعد �لبنية �لأ�سا�س���ية �لتي ينطلق من 
خاللها �إىل تعلم و��س���تيعاب مو�س���وعات �ملو�د �لدر��س���ية �ملختلف���ة بدرجات متفاوتة، 
ل���ذ� يظ���ل تنمي���ة مه���ار�ت �لفه���م �لقر�ئ���ي هدفا م���ن �لأهد�ف �لرئي�س���ة �لتي ي�س���عى 
�ملرب���ون وعلم���اء �لنف����س �إىل حتقيقها دوما ل���دى �ملتعلمني يف كل �ملر�ح���ل �لتعليمية، 

وخا�سة �ملرحلة �لبتد�ئية.
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 وت�س���كل �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة �أهمي���ة بالغ���ة مب���ا تق���وم ب���ه م���ن وظائ���ف وما 
تتحك���م يف من �أد�ء�ت يف �س���لوكيات �لفرد و��س���تجاباته �ملختلفة وم���ن �أعقد �ملهام �لتي 
يج���ب �أن يتقنه���ا �لتلمي���ذ �لقدرة على �لفهم �لقر�ئي و�لت���ي تتطلب منه �إتقان بع�س 
�ل�س���رت�تيجيات للوظائ���ف �لتنفيذية بحي���ث يتمكن �لطالب م���ن تخطيط وتنظيم 
وترتيب �أولوياتهم و��س���تخد�م ذ�كرتهم بفعالية – كما �أ�س���ارت �لدر��س���ات – فقد قام 
 Johns Hopkins University فري���ق م���ن �لباحث���ني يف جامع���ة جون���ز هويكن���ز
للط���ب حيث وج���دو� �أن �لأطفال �لذين يعانون من عجز يف �لقر�ءة كان �أد�ئهم �أ�س���و�أ 
عل���ى �ختبار�ت قيا�س �لتخطيط، و�لتنظيم، و�لر�س���د �لذ�ت���ي )�ملر�قبة �لذ�تية( من 
 (Locascio, et al., 2010 لأطفال �لذين لديهم �لقدرة على �لتعرف على �لكلمة�

 , pp 441-454)

ومُيك���ن حتديد م�س���كلة �لبحث �حل���ايل وبلورتها يف �ل�س���وؤ�ل �لرئي�س �لتايل:  
»م���ا فعالي���ة برنامج لتنمية مهار�ت �لوظائف �لتنفيذية خلف�س حدة �س���عوبة �لفهم 

�لقر�ئي لذوي �سعوبات �لتعلم ملادة �لعلوم من تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية«؟. 

وينبث���ق ع���ن ه���ذ �ل�س���وؤ�ل �لرئي�س �ل�س���وؤ�ل �لتايل: م���ا �لفروق يف متو�س���طات 
درجات تالميذ �ملجموعة �لتجريبية بالقيا�سات �ملتكررة )�لقبلي - �لبعدي - �ملتابعة( 
يف �أبع���اد و�لدرج���ة �لكلي���ة عل���ى �ختب���ار �لفه���م �لقر�ئ���ي يف م���ادة �لعل���وم م���ن �ملرحلة 

�لبتد�ئية؟.

اأهداف البحث:
 يهدف �لبحث �حلايل �إىل �لتحقق من فعالية برنامج ي�سعى �إىل تنمية مهار�ت 
�لوظائ���ف �لتنفيذي���ة يف تخفيف حدة �س���عوبة �لفه���م �لقر�ئي ل���دى تالميذ �ملرحلة 
�لبتد�ئي���ة، ومدى ��س���تمر�رية تاأث���ري �لربنامج على �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية بعد 

فرتة �ملُتابعة �لبالغة �أربعة �أ�سابيع بعد �لنتهاء من �لربنامج.

اأهمية البحث:
((( تنبع �أهمية �لبحث من �هتمامها بدر��سة جمال جديد للدر��سات �ملعرفية وهو 1

�لوظائف �لتنفيذية و�لتي قد توؤدي دور� مهما يف �لتعلم و�لإجناز �لأكادميي.
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((( در��سة �لفهم �لقر�ئي )يف مادة �لعلوم( �لذي يعد جانبا مهما من جو�نب تعلم 1
�لتالميذ لأن مهار�ت �لقر�ءة �ل�سعيفة قد تقود �إىل م�سكالت طويلة �ملدى يف 

�حلياة، لذ� فاإن در��سة هذ� �ملتغري ي�سيف �إىل �لبحث و�ملمار�سات �لتعليمية.
((( ميكن �ل�ستفادة من �لربنامج �لذي تقوم �لباحثة باإعد�ده على حت�سني بع�س 1

�لوظائ���ف �لتنفيذي���ة “مو�س���ع �لدر��س���ة”، مبا قد ينعك�س على عالج م�س���كلة 
�لفهم �لقر�ئي للتالميذ ذوي �سعوبات �لعلم يف خمتلف �ملر�حل �لعمرية.

م�سطلحات البحث:
1 -:Learning Disabilities التلميذ ذوي �سعوبات التعلم

 �سوف يتم تبني تعريف �للجنة �لقومية �لأمريكية �مل�سرتكة ل�سعوبات �لتعلم 
�ل���ذي تعر����س له هالهان و�آخ���رون )2007( و�لذي ين�س على �أن: “�س���عوبات �لتعلم 
تعد مبثابة م�س���طلح عام ي�س���ري �إىل جمموعة غري متجان�س���ة من �ل�سطر�بات �لتي 
تظه���ر عل���ى هيئة �س���عوبات ذ�ت دللة يف �كت�س���اب و��س���تخد�م �لقدرة على �ل�س���تماع، 
�أو �لتح���دث، �أو �لق���ر�ءة، �أو �لكتاب���ة، �أو �لتفك���ري، �أو �لق���درة عل���ى �إج���ر�ء �لعملي���ات 

�حل�سابية”.

ويق�س���د به���م يف هذه �لدر��س���ة تالميذ �ل�س���ف �خلام����س و�ل�س���اد�س �ملقيدين 
باملرحل���ة �لبتد�ئي���ة و �لذي���ن ت���رت�وح �أعماره���م �لزمني���ة ب���ني “10-11” �س���نة ممن 
ينتظم���ون مبد�ر����س �لتعلي���م �لعام، و�ل���ذي يالحظ �أن لديهم ق�س���ور� يف حت�س���يلهم 
�لدر��س���ي وبني ما توؤهلهم قدر�تهم �لعقلية، وعلى �أن تكون �ل�س���عوبة غري ناجتة عن 

�إعاقة ح�سية، �أو ��سطر�بات نف�سية.

2 - :Reading Comprehension الفهم القرائي
 تع���رف �لباحث���ة �لفه���م �لقر�ئ���ي باأنه: “تل���ك �لعملية �لت���ي مبوجبها معرفة 
�ملتعل���م بالكلم���ات �ملت�س���منة يف ن����س معني مكتوب عندم���ا ُيقدم عل���ى قر�ءته، وفهمه 
ملث���ل ه���ذ� �لن����س وما يدور في���ه، وقيامه با�س���تخال�س معنى معني من���ه ميثل �لفكرة 
�لأ�سا�س���ية، �أو �جلوهري���ة �لت���ي يت�س���منها وي���دور حوله���ا. وع���ادة م���ا يعك����س ثالث���ة 
م�س���تويات عل���ى �لأقل يتمث���ل �أدناها يف قيام �ملتعل���م بنقل �لإجابة حرفي���ا من �لن�س، 
ويتمثل �أو�سطها يف قيامه بالربط بني �ملعلومات �ملت�سمنة وتوقع ما ع�ساه �أن يحدث، 
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�أما �أعلى هذه �مل�س���تويات فيتطلب تقييم �لأحد�ث �ملت�س���منة، وحتليلها، و�إبد�ء �لر�أي 
حوله���ا”.  ويتح���دد ه���ذ� �مل�س���طلح �إجر�ئي���ا يف �لبح���ث �حل���ايل �لت���ي يح�س���ل عليه���ا 

�لطالب يف �ختبار �لفهم �لقر�ئي ملاد �لعلوم.

3 -:Executive Functions الوظائف التنفيذية
يق���رر جاب���ر وكف���ايف )1990( �أن �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة ت�س���ري �إىل: “�لوظائف 
�حلاكمة لتحقيق �لتكامل و�لتنظيم لدى �لفرد، ويتفق معظم �لباحثني على �أن �أهم 
مه���ار�ت �لوظائ���ف �لتنفيذية لدى تالمي���ذ �ملرحلة �لبتد�ئية تتمث���ل يف �لتخطيط، 
و�ملب���اد�أة، وتنظي���م �لأدو�ت، و�ل�س���بط �لنفعايل، �لذ�كرة �لعامل���ة، و�لكف، و�لتحول، 
�ملر�قب���ة وذل���ك لتنفي���ذ هدف م�س���تقبلي من خ���الل قي���ادة وتنظيم �لتفك���ري وتفعيل 

�ل�سلوك مما يوؤثر ب�سكل مبا�سر على �لأد�ء و�ل�سلوك �لأكادميي ”.

 وي�سمل �لبحث �حلايل على �لوظائف �لتنفيذية �لتالية: 
)اأ(  التخطي�ط Planning: يع���رف ط���ه )1993، ����س. 322( �لتخطي���ط باأنه: 
م�س���كلة عملية تت�س���من ر�س���م خطو�ت تتبع لإجناز  �إطاًر� حلل  ذهنية متثل  “خطة 
م�سروع، �أو حتقيق هدف معني حتقيًقا فعلياُ فيما بعد، وذلك قبل �ل�سروع �لفعلي يف 

�لبحث، �أو �لبدء �لعملي يف �إجناز �ملهمة”.

 وتعرفه �لباحثة باأنه: “�لتفكري �مل�سبق و�لتاأمل و�لتنظيم �لتمهيدي باأ�سلوب 
منطقي للعنا�س���ر �لأ�سا�س���ية �ملرتبطة بحل م�سكلة معينة يف ت�سل�سل معقول من �أجل 
�لو�س���ول للهدف، �أو حتقيق �لغاية �ملطلوبة، وبذ� ي�س���بح �لتخطيط و�س���يلة لتحقيق 
�لأهد�ف باأ�س���لوب علمي يوفر �جلهد و�لوقت وي�س���اعد على �ختيار �أف�س���ل �لأ�ساليب 

لتحقيق �لأهد�ف �مل�ستقبلية”.

)ب(  الذاكرة العاملة Working Memory: �إن جوهر �لذ�كرة �لعاملة هو: 
�أثناء �لن�سغال بن�ساط معريف �آخر ومر�قبة وت�سفري  “�إجر�ء معاجلة للمعلومات يف 
�ملعلوم���ات �لقادمة، و��س���تبد�ل �ملعلومات �لتي مل يعد لها عالق���ة باملعلومات �لقادمة 
�جلديدة” (Huizinga, Dolan, Uan der Molen , 2006,P. 2019)، وت�سري 
�إىل: “�لقدرة على �لحتفاظ باملعلومات يف �لعقل ومعاجلتها و��ستخد�مها يف �إ�سد�ر 

و�إنتاج ��ستجابات جديدة، وتنفيذ �ملهمة”.
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وتع���رف �لباحث���ة �لذ�ك���رة �لعامل���ة �إجر�ئي���ا باأنه���ا: “�لقدرة عل���ى �لحتفاظ 
باملعلومات يف �لعقل ومعاجلتها و��س���تخد�م �ملنا�س���ب منها يف �إ�س���د�ر و�إنتاج ��ستجابات 
جدي���دة وتنفي���ذ �ملهمة. و�أي ��س���طر�ب يف هذه �لوظيفة يوؤدي �ىل خلل يف ��س���رتجاع 

�ملعلومة �ملطلوبة ويجد �لفرد �سعوبة يف �لرتكيز و�لو�سول للحل”.

)ج(  املراقب�ة الذاتي�ة: وت�س���ري �إىل: “�لق���درة عل���ى فح����س �ل���ذ�ت وفح����س 
�لعم���ل وتقيي���م �لأد�ء للتاأكد من دق���ة �إجناز �لهدف، وتتبع جه���ود �لآخرين و�جلهود 
���ا ه���ي مر�قب���ة وترميز �ملعلوم���ات �لقادم���ة و�لتي لها عالق���ة باملهمة،  �لذ�تي���ة. و�أي�سً
ومر�جع���ة �ملعلومات يف �لذ�كرة �لعاملة، وذل���ك باإبد�ل �لقدمي منها و�لذي ل عالقة 
                                       ” ل���ه باملهم���ة �جلدي���دة، باجلدي���د م���ن �ملعلوم���ات و�ل���ذي ل���ه عالق���ة باملهم���ة �مل���وؤد�ه

 (Oates & Graysin, 2004, PP. 214-215)

وتع���رف �لباحث���ة �ملر�قبة �إجر�ئيا باأنها: “�لقدرة عل���ى فح�س �لذ�ت وفح�س 
�لعم���ل، وتقيي���م �لأد�ء، وتتبع �جلهود �لذ�تية وجه���ود �لآخرين للتاأكد من دقة �إجناز 

�لهدف”.

)د(  التحول: ي�س���ري ر�دونوفي�س Radonovich (2001, p. 29)  �إىل مفهوم 
�لتح���ول عل���ى �عتب���ار �أن���ه وظيفة م���ن �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة و�لتي ت�س���ري �إىل �ملرونة 
�لعقلية لدى �لفرد و�لتي ميكن قيا�س���ها عن طريق قيا�س �لفرد على حتويل �نتباهه 
من مهمة، �أو مثري �إىل مهمة �أخرى، �أو مثري �آخر.وُيعرف �لتحول على �أنه: “�لقدرة 

على تغيري �لرتكيز ما بني م�سادر �لنتباه مبرونة وب�سورة �أكرث تكيًفا”. 

وتع���رف �لباحث���ة �لتح���ول �إجر�ئًي���ا باأن���ه: “�لق���درة على �لنتق���ال بحرية من 
موق���ف لآخ���ر، و�لنتق���ال ب���ني �ملهام �ملتع���ددة، �أو وجه���ات �لنظر، �أو من ن�س���اط لآخر، 
�أو م���ن جان���ب يف م�س���كلة جلان���ب �آخر كم���ا يتطلب �ملوق���ف، و�لقدرة على حل �مل�س���كلة 

”Flexibity مبرونة

)ه�(  التحكم االنفعايل: هو: “�لقدرة على �لتحكم يف �لنفعالت لتحقيق �لأهد�ف 
و�ملهام كاملة، فيعرف هانربي �ل�س���بط �لنفعايل باأنه �لقدرة على �ل�س���بط و�لتحكم 
.(Hanbury, 2009, PP.34-35) ”و�لتعديل من �ل�ستجابات �لنفعالية مبرونة
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وتعرف���ه �لباحث���ة �إجر�ئًي���ا باأن���ه: “�لق���درة عل���ى �س���بط وتعديل �ل�س���تجابات 
�لنفعالية ب�سكٍل مالئم”.

الربنام�ج امل�س�تخدم Program: ه���و: “جمموعة من �لأن�س���طة و�ملهام - 4
�ملختلف���ة يت���م تقدميه���ا ملجموع���ة م���ن تالمي���ذ �ل�س���ف �خلام����س و�ل�س���ف �ل�س���اد�س 
�لبتد�ئ���ي ذوي �س���عوبات �لتعلم يف �لفهم �لقر�ئ���ي وذلك خالل فرتة زمنية حمددة، 
وتدريبهم عليها خالل عدد معني من �جلل�س���ات حتى يت�س���نى لهم �أد�ء تلك �لأن�سطة 
و�مله���ام �ملت�س���منة م���ن تلق���اء �أنف�س���هم مب���ا يعم���ل يف �لو�ق���ع عل���ى حت�س���ني �لوظائف 
�لتنفيذي���ة م���ن جانبهم مما ق���د يعمل يف �س���بيل تنمية قدرتهم على �لفه���م �لقر�ئي، 
وي�سهم بذلك يف حتقيق �لأهد�ف �ملحددة وهو �لأمر �لذي يكون من �ساأنه �أن ي�ساعد 

يف دجمهم لحقا مع �لأطفال �لعاديني”.

االإطار النظري: 
:Learning Disabilities اأوال: �سعوبات التعلم

من �ملاُلحظ �أن �سعوبات �لتعلم قد �أ�سحت يف وقتنا �لر�هن تنال �هتماًما غري 
م�سبوق يف �سبيل �حلد من تلك �لآثار �ل�سلبية �لتي ميكن �أن ترتتب عليها وهو �لأمر 
�لذي نلم�سه بو�سوح يف كثري من بلد�ن �لعلم �إ�سافة �إىل بع�س �لدول �لعربية. ومما 
قد ي�س���جع على ذلك �أن �أولئك �لأفر�د ذوي �س���عوبات �لتعلم �إمنا يتمتعون مب�س���توى 
عادي، �أو عاٍل من �لذكاء و�إن كان ي�س���عب عليهم �أن ي�س���توعبو� مقرًر� �أكادميًيا يكون 
باإمكان �أقر�نهم �لعاديني ��س���تيعابه. و�إذ� كانت �س���عوبات �لتعلم ترجع يف �لأ�سا�س �إىل 
ق�س���ور يف �لأد�ء �لوظيفي للمخ فاإن من يعانون منها يت�س���مون بق�س���ور يف و�حدة، �أو 
�أكرث من �لعمليات �لعقلية �ملعرفية �ملختلفة بدًء� من �لنتباه وحتى �لتفكري، و�لفهم 

وحل �مل�سكالت )حممد، 2007، �س. 3(.

�ملج���الت  م���ن   Learning Disabilities �لتعل���م  فيع���د مي���د�ن �س���عوبات 
�حلديث���ة ن�س���بًيا مقارن���ة م���ع جم���الت �لرتبي���ة �خلا�س���ة �لأخ���رى، م���ع �أن بد�ي���ات 
�لهتم���ام بالأطف���ال �لذين �أ�س���بحو� يعرفون بذوي �س���عوبات �لتعل���م كانت مع بد�ية 
�لق���رن �لتا�س���ع ع�س���ر وحت���ت م�س���طلحات وت�س���ميات متع���ددة مث���ل: �لإ�س���ابة �ملخية 
 ،Minimal Brain Dysfunction خل���ل وظيفي ب�س���يط يف �مل���خ ،Brain Injury
�لد�سلك�س���يا Dyslexia، �لن�س���اط �لز�ئد Hyperactivity، �ل�سطر�بات �لإدر�كية 

وغري ذلك.
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وق���د ب���د�أ ه���ذ� �ملجال يع���رف ب�س���عوبات �لتعلم من���ذ بد�ية �ل�س���تينات من هذ� 
�لقرن، حيث بد�أ كريك Krick ي�ستخدم �مل�سطلح لو�سف �لأطفال �لذين يعانون من 
��س���طر�بات يف �رتقاء �للغة و�لكالم و�لقر�ءة ومهار�ت �لتو��س���ل �ل�سرورية للتفاعل 
�لجتماعي، ومل يدخل �س���من �س���عوبات �لتعلم من كانت �إعاقاتهم �لأ�سا�س���ية تخلًفا 
عقلًيا، �أو �إعاقة ح�س���ية. فهم يف �لو�قع تالميذ ُيظهرون �س���عوبات يف �لتعلم ول تبدو 
عليهم �أعر��س ج�سمية غري عادية، فهم عاديون من حيث �لقدرة �لعقلية، ول يعانون 
من �أي �إعاقات �س���معية، �أو ب�س���رية، �أو ج�سمية، �أو �س���حية، �أو ��سطر�بات �نفعالية، �أو 
ظروف �أ�س���رية غري عادية ومع ذلك فاإنهم غري قادرين على تعلم �ملهار�ت �لأ�سا�س���ية 

و�ملو�سوعات �ملدر�سية )�لقريوتي، و�ل�سرطاوي، و�ل�سمادي، 1995، �س. 225(.

حي���ث تنعك����س ه���ذه �ل�س���عوبة �لت���ي يو�جهونه���ا عل���ى �مل���و�د �لأكادميي���ة �لتي 
يتلقونها د�خل �ل�سف �لدر��سي، �أو يف �ملو�قف �لتي يتعر�سون لها يف حياتهم �ليومية 

وحتتم عليهم قر�ءة �سيء ما.

 و�س���عوبات �لق���ر�ءة من بني �س���عوبات �لتعلم �لتي حظي���ت باهتمام �لباحثني 
و�لد�ر�س���ني؛ وذل���ك لأن ق���دًر� كب���رًي� م���ن �لتعل���م �ملدر�س���ي يعتم���د على �لق���درة على 
�لقر�ءة فنجد �أن �أمناط �ل�س���عوبات �لأكادميية �سيوًعا �سعوبات تعلم �لقر�ءة )%80( 
من ذي �ل�س���عوبات لديهم �س���عوبات قر�ءة(. حيث �إن �لقر�ءة هي �لو�س���يلة �لأ�سا�سية 
ل���كل �ملدخ���الت �لأكادميية، كما يرى �لعلماء �أن 10: 15% من جمتمع �أطفال �ملد�ر�س 

يعانون من �سعوبات �لقر�ءة )عو�س �هلل، وعا�سور، 2003(. 

تعريف �سعوبات التعلم: 
 تعرف �سعوبات �لتعلم باأنها ت�سري �إىل: “جمموعة من �لتالميذ يعانون من 
بع�س م�س���كالت �لتعلم تبدو و��س���حة من �نخفا�س م�س���توى حت�س���يلهم �لفعلي عن 
�ملتوقع منهم على �لرغم من متتعهم بكل ما يتمتع به �لتلميذ �لعادي من �سفات؛ �إل 
�أن لديهم �سعوبة يف بع�س عمليات �لتعلم يف �لقر�ءة، �أو �حل�ساب، �أو �لفهم وي�ستبعد 
م���ن ه���وؤلء ذوو �لإعاق���ات وذوي �لإعاقة �لفكرية” ) عو�س �هلل، و�ل�س���حات، وح�س���ن، 

2003، �س �س. 925- 927(.
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ويعرفه���م عب���د �حلليم )2004، �س. 157( باأنه���م: “�لتالميذ �لذين ُيظهرون 
تباعًد� و��سًحا بني �أد�ئهم �ملتوقع )كما ُيقا�س باختبار�ت �لذكاء( و�أد�ئهم �لفعلي )كما 
ُيقا�س باختبار�ت �لتح�س���يل( يف جمال، �أو �أكرث من �ملجالت �لأكادميية، ويكون ذلك 
يف �س���ورة ق�س���ور يف �أد�ئه���م للمه���ام �ملرتبطة بهذ� �ملج���ال مقارن���ة باأقر�نهم يف �لعمر 
�لزمنى و�مل�س���توى �لعقلي و�ل�س���ف �لدر��سي نف�سه، وي�ستثنى من هوؤلء �لأطفال ذوو 
�لإعاقات �حل�سية، �سو�ء �أكانت �سمعية، �أو ب�سرية �أم حركية، وكذلك �ملتاأخرون عقلياُ 

و�مل�سطربون �نفعالًيا، �أو �ملحرومون ثقافًيا و�قت�سادًيا”.
 

وترتب���ط �س���عوبات �لتعلم بالق���درة على �لتح�س���يل �لدر��س���ي. حيث ل تظهر 
م�س���كلة �س���عوبات عند �لطف���ل �إل بعد �إحلاقه باملدر�س���ة. وبد�ية تع���رثه وعدم قدرته 
على جمار�ة �أقر�نه �لعاديني د�خل �لف�سل يف حت�سيل �لدرو�س، �أو �لتجاوب مع �ملعلم 
�أثناء �ملناق�س���ات و�حلو�ر�ت �ملفتوحة. كذلك ل ي�س���تطيعون �لقيام بالو�جبات �ملنزلية 
�لت���ي يكلفه���م بها �ملعلم و�لتي تتطلب �أن يعتمدو� فيها على �أنف�س���هم مما ي�س���بب لهم 

ا مع �ملعلم و�ملدر�سة.  �لكثري من �مل�ساكل د�خل �لأ�سرة و�أي�سً

الوظائف التنفيذية و�سعوبات التعلم:
و�س���ف (Swanson, 1998; Torgesen, 1988) �لتلميذ �لذي يعاين من 
�س���عوبات �لتعلم باأنه: “�س���خ�س غري فعال �أكادميًيا” وذلك ب�سبب م�سكالت �لدخول 
�إىل �ملهم���ة وتنظيمه���ا، ومعانات���ه م���ن عج���ز يف م�س���اهمة �لأن�س���طة �لعقلي���ة بفعالي���ة 
بالتز�من يف �لأن�سطة �لأكادميية مثل �لفهم �لقر�ئي، و�لتعبري �لكتابي و�أ�سافو� �أنه 
ينظر �إىل هوؤلء �لتالميذ على �أنهم غري �أكفاء ب�س���بب جهادهم �مل�س���تمر يف ��س���تخد�م 
��سرت�تيجيات �لتنظيم �لذ�تي مثل �ملر�قبة، و�لتخطيط خالل مهام �لتعلم �ملختلفة 
���ا قدًر� حمدوًد� من �لوعي بال�سرت�تيجيات �مل�ستخدمة  ويظهر هوؤلء �لتالميذ �أي�سً

يف حل �مل�سكالت، و�لتعلم �لفعال.

�لتلميذ ذ� �س���عوبات �لتعلم ُيعاين من �س���عف �ملرونة �ملعرفية، وب�س���ورة �أكرث 
حتديًد� معاناته من م�س���كالت يف ت�س���نيف وتنظيم وترتيب �ملعلومات، و�لرتكيز على 
�لتفا�س���يل وحتديد �لأفكار �لرئي�س���ة، ونتيجة لذلك كله ًت�س���بح �ملعلومات مقيدة، �أو 
متجمدة، ولهذ� فاإن �لتلميذ يجد �سعوبة يف بدء مهمة جديدة، �أو �لتحويل �ملرن بني 
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بد�ئل خمتلفة. وهذ� �لنوع من �أنو�ع �ل�سعف ب�سكل خا�سية من خ�سائ�س �لوظائف 
�لتنفيذية و�لتي توؤدي �إىل م�سكالت �أكادميية �أكرب و�أكرث تعقيًد� 

ثانًيا: الفهم القرائي 
يع���د �لفه���م مكوًنا للقر�ءة؛ لأن �له���دف �لرئي�س من �لقر�ءة هو ��س���تخال�س 
�ملعنى من �لن�س. و�لفهم �لقر�ئي عمل معريف )ن�ساط( يجب �أن ي�ستخدم �لقارئ فيه 
�ملعرفة، و��سرت�تيجيات مق�سودة و�عية؛ فالقارئ �ملاهر يندمج يف ن�ساط حمدد وهو 
�لقر�ءة �لتي تتطلب �لتفكري �ملخطط له Planful Thinking، ��سرت�تيجيات مرنة 
.(Sweet & Snow , 2002 , PP. 17-20) ومر�قبة �لذ�ت ،Flexible Strategies

 و�لفه���م �لقر�ئ���ي يت�س���من �لعدي���د م���ن �مله���ار�ت ه���ي �لتع���رف عل���ى �لكلم���ة 
و�لتحكم يف نوع حركات �لعني، و��س���تخد�م �ل�س���ياق لفهم �لكلمة، و��س���تخد�م �لذ�كرة 
للتعرف على �لأ�س���و�ت �ملكونة لها، وفهم �ملادة �ملقروءة، و��س���تخال�س �لأفكار �لو�ردة 
 (Cain, Oakhill & Bryant به���ا. وهذه �مله���ار�ت تعمل مًعا بطريقة �أوتوماتيكية

 , 2004 , PP. 31-35)

ويت�س���من �لفه���م �لقر�ئي عدًد� من �لقدر�ت وه���ي فهم �ملادة �ملقروءة، وتعيني 
مو�سع �ملعلومات يف �لقطعة، تقومي �ملادة وتنظيمها، و�لحتفاظ بها، و�إدر�ك �لأفكار 
�لأ�سا�سية، كما يتطلب �لقدرة على �ملر�قبة �لهادفة ملا مت قر�ءته و�لقدرة على �لتمييز 
.(Wiley,Griffin & Thiede , 2005, P. 420) بني ما مت فهمه وما مل ُيفهم

مهارات الفهم القرائي: 
 هن���اك �لعدي���د من مهار�ت �لفه���م �لتي يجب �أن يتدرب عليه���ا تلميذ �ملرحلة 
�لبتد�ئية، للو�س���ول �إىل �لإتقان يف فهم �ملقروء، و�لتمكن من تثقيف نف�س���ه بنف�س���ه؛ 
فالق���ر�ءة �ملقرتن���ة بالفه���م ه���ي �لق���ر�ءة �حلقيق���ة. حيث يعتم���د �لفهم على �س���هولة 
��س���تخد�م �لتلميذ للمفاهيم، �أو �ملعاين �لتي �كت�س���بها، لذلك تعد �لقر�ءة �أ�س���ا�س كل 
عملية تعليمية. ويو�سح طعيمة )2004( مهار�ت �لفهم �لقر�ئي �لتي تعد �أ�سا�سية يف 

�ملرحلة �لبتد�ئية وهي كالآتي: 
((( ��ستنتاج �لأفكار �لأ�سا�سية.1
((( �لإملام ببع�س �لتفا�سيل ذ�ت �لأهمية �خلا�سة.1
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((( معرفة �لتتابع فيما يقر�أ فكل كالم مكتوب ل بد �أن يكون فيه �سيء من تتابع 1
�لفكرة وتر�بطها.

((( �لقدرة على قر�ءة �لتعليمات فالقر�ءة لإتباع ن�س���اط عملي ت�س���اعد �لتلميذ يف 1
فهم �لقيم و�لجتاهات.

((( �لق���درة عل���ى حتديد م���كان �ملعلومات �ملكت�س���بة من �لقر�ءة، �أي ق���درة �لتلميذ 1
عل���ى معرف���ة �ملكان �لذي ت�س���تعمل فيه �ملعلومات �لتي ُيفيده���ا من قر�ءته �أي 
�لبحث عن معلومات جديدة و�أفكار جديدة مُيكن �أن تكون حافًز� للتلميذ مما 

يدفع للبحث عن م�سادر �أخرى لكت�ساب معارف جيدة.
((( ��ستخال�س �لنتائج مما يقر�أ، فالتلميذ يف هذه �ملرحلة يف حاجة ما�سة �إىل �أن 1

يعرف هل ما ُقرئ له نتائج مفيدة �أم ل.
((( �لق���درة عل���ى �لتحلي���ل و�لنق���د، يع���د تدري���ب على حتلي���ل �ملقروء ول�س���يما يف 1

�ل�س���فوف �لعليا من �ملرحلة �لبتد�ئية م�ساألة مهمة يف �إعد�د �لتلميذ للحياة 
و�لو�ق���ع، فالتحلي���ل �لقائ���م على معرفة �ملحتوى وعنا�س���ر �لأفكار ومناق�س���ة 

هذه �لأفكار فيما بينه وبني نف�سه ثم مناق�ستها مع �ملعلم.

 Executive Functions ثالًثا: الوظائف التنفيذية
 يعد م�س���طلح �لوظائف �لتنفيذية من �مل�س���طلحات �حلديثة ن�سبًيا يف �ملجال 
�لع�س���بي �ملعريف، و�أ�س���بحت مثار �هتمام �لعديد من �لباحثني يف �ل�س���نو�ت �لأخرية.
ومت ت�سمية هذه �لوظائف و�لتي ُيفرت�س �أنها ُتوجه �ل�سلوك بالتنفيذية؛ لأنها توؤدي 
دور �ملدي���ر �ملنف���ذ، باعتب���ار �أن مهمة �أي مدير، �أو موؤ�س�س���ة، �أو ق�س���م تكم���ن يف متابعة 
ومر�قب���ة كاف���ة �لأق�س���ام، و�لأف���ر�د �لقائم���ني بالعم���ل يف هذه �لأق�س���ام، بحيث ت�س���ري 
�ملوؤ�س�سة مبديرها وموظفيها نحو هدف معني يجب حتقيقه بكل كفاءة وفعالية. �إًذ� 
فامل�س���طلح يرتب���ط بكيف لنا �أن نخطط حلياتن���ا، �أو نخطط لتنفيذ �أهد�فنا، ولذلك 
تبدو �أهميتها يف �أن�س���طة �حلياة �ليومية، وما يتعلق بها من تخطيط وحل �مل�س���كالت 

 .(Baddeley, Papango & Spinnle, 1997, p.190)

وت�سري ح�سني )2007، �س. 260( �أنها �إحدى �لن�ساطات �ملعرفية ذ�ت �لطبيعة 
�لع�س���بية �لت���ي يتو�س���ط فيه���ا �لق�س���رة �ملخية حت���ت، �أو قب���ل �جلبهة و�لتي تت�س���من 
عمليات عديدة ت�س���اعد على �لتنظيم �لذ�تي لل�س���لوك و�س���بطه و�لتحكم فيه، ومنها 



املجلد الرابع - العدد )16(ج 2 يوليو 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 135 

�لتخطيط و�تخاذ �لقر�ر، وحتديد �لهدف، و�إ�سد�ر �حلكم، ومر�قبة تتابعات �ل�سلوك 
�أثناء �لأد�ء، وغريها من �لوظائف �ملوجهة نحو هدف م�ستقبلي يخدم �لذ�ت.

 (Isquith, Crawford,, Espy, & Gioia, و�آخ���رون  �إ�س���كويث  وي���رى 
(P.209 ,2005 �أن �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة ه���ي ق���در�ت مركزي���ة / حموري���ة منظم���ة 
للذ�ت و�لتي توجه وتر�س���د وتقود �لوظائف �ملعرفية �لأخرى �خلا�س���ة؛ مثل: �للغة، 
و�لنتباه، و�ملدخل �حل�س���ي، و�ملخرج �حلركي وذلك لجناز هدف موجه حلل م�س���كلة 

ما وتنظيم �ل�ستجابة �لنفعالية. 

ه���ي  �لتنفيذي���ة  �لوظائ���ف  �أن   (Denckla, 2007, P.7) دن���كال  و�أو�س���ح 
جمموع���ة م���ن عملي���ات �لتحك���م Control Processes �لت���ي ت�س���مل عل���ى �لك���ف 
وتاأجي���ل �ل�س���تجابة وذل���ك يف تنظيم �له���دف و�لربط بني �لوظائ���ف �ملعرفية مبرور 

�لوقت. بحيث يركز تعريفه على مكون �لكف كمكون جوهري للوظائف �لتنفيذية.

( اأبعاد الوظائف التنفيذية: 	
و�س���ع علم���اء �لنف�س حتت م�س���مى �لوظائ���ف �لتنفيذية جمموع���ة كبرية من 
�لوظائف �ملعرفية �لعليا �لتي ت�س���يطر على �س���لوك �لفرد وتوجهه نحو هدف حمدد. 

وفيما يلي تو�سيح لهذه �لوظائف �لتنفيذية �لتي �هتمت بها �لدر��سة:- 

التخطيط Planning: ُيعد �لتخطيط �س���رورة من �س���رور�ت �تخاذ �لقر�ر - 1
و�لتنظي���م وتنفي���ذ �لأد�ء، ومظه���ًر� من مظاهر �ل�س���بط �ملعريف وهو يت�س���من خم�س 
عملي���ات: �أ- حتدي���د �مل�س���كلة، ب- و�س���ع �له���دف، ج- بن���اء �لإ�س���رت�تيجية، د- تنفي���ذ 
�خلطة، ه- �ملر�قبة وتعديل �خلطة وهي �خلطو�ت �ل�سرورية لإكمال �ملهمة �ملخطط 

.(Jing, 2003, P.54) لها

الذاك�رة العامل�ة Working Memory: �إن جوه���ر �لذ�ك���رة �لعامل���ة هو - 2
�إج���ر�ء معاجلة للمعلومات يف �أثناء �لن�س���غال بن�س���اط معريف �آخر ومر�قبة وت�س���فري 
�ملعلوم���ات �لقادمة، و��س���تبد�ل �ملعلومات �لتي مل يعد لها عالق���ة باملعلومات �لقادمة 

(Huizinga, Dolan, Uan der Molen , 2006,P. 2019) جلديدة�
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التحك�م االنفع�ايل Emotional Control: فالقدرة على �ل�س���يطرة على - 3
���ا �لقدرة على �ل�س���تفادة من �مل�ساعر �ليجابية بحيث ت�ساعدنا  �لنفعالت تعني �أي�سً
عل���ى �لتغل���ب عل���ى �لعقبات، �أو �لبقاء عل���ى �لأد�ء خالل �لأوقات �ل�س���عبة. ولي�س من 
�ل�س���عب �أن ندرك مدى �أهمية هذه �لوظيفة ل�س���مان �لنجاح خالل مرحلة �لطفولة 
وم���ا بعده���ا (Peg Dawson, Richard Guare., 2009,206).ويعرف هانربي 
(Hanbury, 2009, PP.34-35) �ل�س���بط �لنفعايل باأنه: “�لقدرة على �ل�س���بط 

و�لتحكم و�لتعديل من �ل�ستجابات �لنفعالية مبرونة”.

4 -  (Radonovich , 2001 , P.29) ي�س���ري ر�دونوفي�س :Shifting التحول
�إىل مفهوم �لتحويل على �عتبار �أنه وظيفة من �لوظائف �لتنفيذية باملخ و�لتي ت�سري 
�إىل �ملرون���ة �لعقلي���ة ل���دى �لف���رد و�لتي ميكن قيا�س���ها ع���ن طريق قيا����س �لفرد على 
حتوي���ل �نتباه���ه م���ن مهمة، �أو مث���ري �إىل مهمة �أخرى، �أو مثري �آخ���ر. ويرى هانربي 
(Hanbury) يف �أن �لتحول يعني: “�ملرونة يف �لتفكري، و�لقدرة على تغيري �لتفكري يف 
�لوقت �ملنا�سب، و�لقدرة على عمل تغيري�ت Changes، وحتولت Transition، من 
.(Hanbury, 2009, PP.34-35) سيٍء ل�سيٍء �آخر، و�لنتقال بني �ل�سابق و�لالحق�

املراقب�ة Monitoring: وتت�س���من �ملر�قب���ة: �لقدرة عل���ى مر�قبة �لذ�ت، - 5
ومر�قب���ة �ملهام، وت�س���ري مر�قبة �ل���ذ�ت Self-Monitoring، �إىل �لقدرة على �إدر�ك 
تاأث���ري �س���لوك �ل�س���خ�س عل���ى �لآخري���ن، ومر�قبة �ملهمة ت�س���ري �إىل ق���درة �لفرد على 

.(Hanbury, 2009, PP.34-35) فح�س �أد�ئه للتاأكيد على دقة و�إجناز �لهدف

درا�سات �سابقة
مت تق�س���يم �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �ملتعلق���ة مبو�س���وع �لبح���ث �حل���ايل يف �س���وء 

متغري�ت �لدر��سة �إىل جمموعتني على �لنحو �لتايل: 

اأوال: درا�سات تناولت العلقة بن الوظائف التنفيذية و�سعوبات التعلم:
��س���تهدفت در��سة �س���يلي وبنتون Shelley and Benton ,(2001) �لك�سف 
ع���ن خ�س���ائ�س �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م، وعالقة تلك �ل�س���عوبات بالوظائف 
�لتنفيذية لديهم، حيث قامت هذه �لدر��س���ة بفح�س �أد�ء هوؤلء �لتالميذ �لأكادميي 
�مل�س���كالت و�ملرون���ة  وعالقته���ا بالوظائ���ف �لتنفيذي���ة �ملرتبط���ة بالتخطي���ط وح���ل 
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ل���دى عين���ة مكون���ة م���ن )45( طفل���ة ممن يعان���ون من �س���عوبات �لتعلم م���ن تالميذ 
�ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة مق�س���مة �إىل ث���الث جمموع���ات وفًقا لن���وع �ل�س���عوبة �لأكادميية              
)ريا�س���يات - عل���وم - ق���ر�ءة(، و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا�س���ا للوظائ���ف �لتنفيذي���ة 
جلمع �لبيانات، وك�سفت �لنتائج عن وجود �ختالفات جوهرية يف �لوظائف �لتنفيذية 
لدى كل جمموعة من جمموعات �لدر��س���ات �لثالث مما ي�س���ري �إىل وجود تاأثري د�ل 
للوظائف �لتنفيذية لدى كل جمموعة من جمموعات �لدر��س���ات �لثالث مما ي�س���ري 

�إىل وجود تاأثري د�ل للوظائف �لتنفيذية على �سعوبات �لتعلم �لأكادميية.

كم���ا ق���ام ولفي  (Wolfe, 2004)بدر��س���ة ��س���تهدفت �لك�س���ف ع���ن �لعمليات 
�ملرتبطة وعالقتها بالنتباه لدى �لأطفال �لذين يعانون من �سعوبات �لنتباه”، هدفت 
�لدر��سة �ىل �لك�سف عن �لعمليات �ملرتبطة بالكف و�لذ�كرة �لعاملة و�لتخطيط لدى 
جمموع���ة م���ن �لطالب �لذين يعانون و�لذين ل يعانون من �س���عوبات �لنتباه وذلك 
يف �إطار �لنظريات �لتي قررت وجود عالقة �رتباطية بني ق�سور �لوظائف �لتنفيذية 
و�س���عوبات �لتعلم �ملعرفية �ملرتبطة بالنتباه، وتكونت عينة �لدر��سة من )90( طفاًل 
وطفلة )60 عاديني و30 يعانون من �سعوبات �لنتباه(، وك�سفت �لنتائج عن �أن �لأطفال 
�لذين يعانون من �س���عوبات �لنتباه قد �أظهرو� قدرة �أقل على �لكف و�س���عوبات �أكرب 
على �لذ�كرة �لعاملة من �لأطفال �لعاديني بعد �سبط متغري �لذكاء يف �ملجموعتني، 
كم���ا �رتبط���ت ه���ذه �لنتائ���ج بوج���ود ق�س���ور و��س���ح يف �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة لديه���م.

كما قام كارين وجونيال Karin and Gunilla, (2006) بدر��سة ��ستهدفت 
�لك�س���ف عن �لعالقة �لرتباطية بني ق�س���ور �لوظائف �لتنفيذية و�س���عوبات �لنتباه 
وما يرتبط به من م�سكالت �سلوكية لدى تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية وذلك على عينة 
قو�مه���ا )92( تلمي���ًذ� وتلمي���ذة ممن ترت�وح �أعمارهم بني )6-13( �س���نة، �مل�سخ�س���ني 
باأنه���م ذوي �س���عوبات �لنتب���اه، و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا�ًس���ا للوظائ���ف �لتنفيذية 
ومقيا����س �آخ���ر للذ�ك���رة �لعامل���ة ومقيا����س لال�س���طر�بات �ل�س���لوكية، و��س���تخدمت 
�لدر��س���ة �لتحليل �لعاملي ومعامالت �لرتباط وتو�س���لت �إىل وجود �رتباط د�ل بني 
ق�س���ور �لوظائف �لتنفيذية و�س���عوبات �لنتباه لدى �أفر�د �لعين���ة و�أن هذ� �لرتباط 
كان يتز�يد مع تز�يد �لعور �لزمني، وبذلك ت�سري نتائج �لدر��سة �إىل تز�يد �لتاأثري�ت 

�ل�سببية لق�سور �لوظائف �لتنفيذية على تالميذ �لأخرية من �ملرحلة �لبتد�ئية.
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ثانيا: درا�سات �سابقة تناولت العلقة بن الوظائف التنفيذية والفهم القرائي: 

 Casas , Andres,, Castellar, Miranda, &  ق���ام كا�س���ا�س و�آخ���رون
Diago (2011) بدر��س���ة ��س���تهدفت �لك�س���ف ع���ن �لعالق���ة ب���ني ق�س���ور �لوظائ���ف 
�لتنفيذية يف كل من �سعوبات �لتعلم �لأكادميية �ملرتبطة بالفهم �لقر�ئي و�سعوبات 
�لتعل���م �ملعرفية �ملرتبطة بالنتباه وذلك علي عينة قو�مها )84( طالب وطالبة ممن 
ترت�وح �أعمارهم بني )12-16( �س���نة، و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا�س���ا للفهم �لقر�ئي 
ومقيا����س �أخر للذ�كرة �لعاملة لدي �أفر�د �لعينة و��س���تخدمت �لدر��س���ة �أي�س���ا �ملنهج 
�ملق���ارن و�ختب���ار“ت” للك�س���ف ع���ن دلل���ة �لف���روق ب���ني �ملجموع���ات، وك�س���فت نتائ���ج 
�لدر��س���ة ع���ن وج���ود �س���عوبات يف �لنتب���اه و�لذ�ك���رة �لعامل���ة ل���دي �لأطف���ال �لذي���ن 
يعانون من ق�سور يف �لوظائف �لتنفيذية ترتبط بوجود م�ساكل و�سعوبات �أكادميية 
يف �للغ���ة و�لفه���م �لقر�ئ���ي، و�ن هذه �ل�س���عوبات ت�س���تلزم تدخالت عالجي���ة من �أجل 
تنمي���ة مه���ار�ت �لوظائ���ف �لتنفيذية ل���دي هذه �لفئات مما ميك���ن �أن يوؤدي �إىل عالج 

�سعوبات �لتعلم لديهم 

كم���ا در�س���ت م���كانMccan, (2007) �لع�س���ر �لقر�ئ���ي و�ل���ذي عرفت���ه باأن���ه 
��س���طر�ب منائ���ي ع�س���بي يتمي���ز ب�س���عوبة يف معاجل���ة �ملعلوم���ات �ل�س���وتية �للغوية، 
و�لنم���اذج تو�س���ح �أن هناك �س���عوبة يف م�س���توى �لعمليات �لأدنى مث���ل عملية �ملعاجلة 
�ل�س���وتية، مم���ا �أدى �إىل تاأث���ري ب�س���كل كب���ري عل���ى �مل�س���تويات �لعلي���ا م���ن �لوظائ���ف 
�لتنفيذي���ة. بالإ�س���افة �إىل ذل���ك تو�س���ح �لوظائف �لع�س���بية �لت���ي �أجريت من خالل 
 Under activation لقر�ءة �إىل �أن �لأطفال �لذين يعانون من ُع�سر قر�ئي لديهم�
)ن�ساط �أقل( يف مناطق �لدماغ �خللفي Over activation ن�سبي عن مناطق �لدماغ 
�لأمامي، وحتديًد� يف �لتلفيف �جلبهي �ل�سفلي بالإ�سافة �إىل �ملعاجلة �ل�سوتية، وقد 
تدخل �لتلفيف �جلبهي �ل�سفلي يف وظائف تنفيذية مثل �لكف – و�لتحول، ومع ذلك 
فهناك در��س���ات �س���ابقة نادرة در�س���ت هذه �لوظائف مع �لأطفال ذوي �لع�سر �لقر�ئي، 
و�إن تو�سيف �لوظائف �لتنفيذية لالأطفال �لذين يعانون من �سعوبة يف �لقر�ءة هي 
خطوة �أوىل ومهمة للتعرف على �ملجموعات �لأخرى من �لأطفال �لذين قد تتطلب 

��سرت�تيجيات تدخل خمتلفة لتح�سني مهار�ت قر�ء�تهم.
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وبحث���ت �لدر��س���ة �لتجريبي���ة �حلالية �لوظائ���ف �لتنفيذية لالأطف���ال �لذين 
ُيعانون من ُع�س���ر قر�ئي كان عددهم )11( و�ملجموعة �ل�س���ابطة من �لأطفال �لذين 
كانت قر�ء�تهم عادية )8( با�ستخد�م جمموعة من �لختبار�ت لقيا�س جو�نب خمتلفة 
م���ن �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة )�لكف “ �لكلمات �مللونة ” – �لتحول – �لنتباه �لنتقائي 
 )BREIF �ل�س���لوكية  �لو�لدي���ن  – وتقاري���ر  �للفظي���ة  �لعامل���ة  – �لذ�ك���رة  �ملرك���ز 
وبتحليل �لأد�ء �ل�سخ�س���ي ملجموعات �لُع�س���ر �لقر�ئي مت فح�س���هم نوعًيا با�س���تخد�م 
�أد�ة موحدة حيث مت ��ستك�ساف ع�سر�ت �لختالفات �لكمية بني RD و�لتحكم �لعادي 
للمجموع���ة ز حيث ك�س���ف �لتقييم �لنوع���ي لالأطفال �لذين ًيعانون من ًع�س���ر قر�ئي 
باملقارن���ة بالأخري���ن ع���ن �نخفا����س يف �لكف – �لنتب���اه �ملركز – �لتح���ول. ولكن كان 

�لأد�ء طبيعي يف باقي �ملجالت �لأخرى من �لوظائف �لتنفيذية. 

 كما حتدثت در��س���ة لوكا�س���كو Locascio , (2010) عن م�س���اهمة �لوظيفة 
�لتنفيذية يف �لفهم �لقر�ئي من خالل عر�س���ها للبحوث �حلديثة وبالرغم من ذلك 
مل يثب���ت من���ط فري���د من نوع���ه �لذين ُيظه���رون �لفه���م �لقر�ئي ولتحدي���د مكونات 
�لوظائف �لتنفيذية لدى �لأطفال ذوي (S-RCD) مت مقارنة جمموعة من مهار�ت 
�لوظائف �لتنفيذية (EF) بني 86 طفاًل، ترت�وح �أعمارهم بني 10 – 14 عام جممعة 
عل���ى ح�س���ب قدرته���م على ق���ر�ءة �لكلم���ة و�لفه���م �لقر�ئي وكان���ت قدر�ته���م كالتايل 
 ،}WRD - 18 S-RCD  24 متو�سط �لقر�ءة – 44 لديه عجز يف �لتعرف على �لكلمة {
وبتحليل �ملكونات �لرئي�س���ة لالختبار�ت �خلا�س���ة بالوظائف �لتنفيذية ظهرت ثالثة 
عو�مل كامنة هي: �لتخطيط – �لذ�كرة �لعاملة �ملكانية – �لذ�كرة �لعاملة �للفظية 
WRD �س���عف يف عام���ل �لذ�ك���رة �للفظي���ة و�لك���ف.  – �لك���ف. فاأظه���رت جمموع���ة 
و�لأطفال S-RCD �أد�وؤها كان �أ�س���عف على عامل �لتخطيط، وبذلك ت�س���ري �لنتائج 
�أن �ل�س���عوبة يف �لق���ر�ءة و�لفهم �لقر�ئي ترتبط بخل���ل يف �لوظائف �لتنفيذية وعلى 
وج���ه �خل�س���و�س وظيف���ة �لتخطي���ط / �لتنظي���م �لت���ي �أدت �إىل م�س���اكل يف �لتهج���ي 

و�لفهم �لقر�ئي.

فر�ص البحث: 
مت �سياغة فر�س �لبحث على �لنحو �لتايل: »توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
ب���ني �لقيا�س���ات �ملتك���ررة )�لقبل���ي - �لبع���دي - �ملتابع���ة( لدرج���ات تالمي���ذ �ملجموعة 
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�لتجريبي���ة يف �أبع���اد و �لدرجة �لكلي���ة على �ختبار �لفهم �لقر�ئ���ي يف مادة �لعلوم من 
�ملرحلة �لبتد�ئية«.

منهج البحث واإجراءاته: 
ت�س���مل �إج���ر�ء�ت �لبحث منه���ج �لبح���ث و�لعين���ة و�لأدو�ت وتطبيقها،ومن ثم 

�لو�سول �إىل �لنتائج ومناق�ستها وتف�سريها.

اأوال: منهج البحث:
�عتمد �لبحث �حلايل على �ملنهج �سبه �لتجريبي للتعرف على فعالية برنامج 
�لوظائ���ف �لتنفيذي���ة لتنمي���ة �لفه���م �لقر�ئي ل���ذوي �س���عوبات تعلم �لعل���وم باملرحلة 

�لبتد�ئية.

ثانيا: عينة البحث:
�س���ملت عين���ة �لبحث عل���ى )33( تلميًذ� وتلميذة من �لذك���ور و�لإناث من ذوي 
�س���عوبات �لتعلم بال�س���ف �خلام�س و�ل�س���اد�س باملرحلة �لبتد�ئية من مدر�سة حممد 
بن عبد �لعزيز بالبي�س���اء �لتابعة ملدينة �ملن�س���ورة مبحافظة �لدقهلية خالل �لف�سل 
�لث���اين م���ن ع���ام 2015/2014م.. كم���ا مت تطبي���ق �أدو�ت �لبح���ث على عين���ة �لتجريب 
و�لتي تكونت من 20 تلميًذ� وتلميذة من تالميذ �ل�سف �خلام�س و�ل�ساد�س �لبتد�ئي 
م���ن مدر�س���ة ف���وده �س���المة �لبتد�ئي���ة بت���اج �لعز �لتابع���ة ملرك���ز �ملن�س���ورة – دقهلية 
خ���الل �لف�س���ل �لأول م���ن عل���م 2015/2014م.تتو�فر فيها �س���روط �لعينة �لأ�سا�س���ية 

وتخ�س�ساتها.

ثالثا: اأدوات البحث:
��ستخدم �لبحث �لأدو�ت �لتالية:

اأدوات لفرز التلميذ اأ�سحاب �سعوبات التعلم.
( حمم���د                    	 م�س���طفى  )�إع���د�د:   (QNST) �ل�س���ريع  �لع�س���بي  �لف���رز  �ختب���ار 

كامل، 1989(
( �ختبار �لذكاء غري �للفظي )�ل�سورة �أ( )�إعد�د: عطية حممود هنا(	
( �لبتد�ئ���ي                             	 �خلام����س  لل�س���ف  �لعل���وم  م���ادة  يف  مق���ن  حت�س���يلي  �ختب���ار 

)�إعد�د: �لباحثة(.
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( �لبتد�ئ���ي                                	 �ل�س���اد�س  لل�س���ف  �لعل���وم  م���ادة  يف  مق���ن  حت�س���يلي  �ختب���ار 
)�إعد�د: �لباحثة(.

( بطارية تقدير ت�سخي�س���ية لل�س���مات �لنفعالية و�لجتماعية لذوي �س���عوبات 	
�لتعلم )�إعد�د: فتحي �لزيات(

2-  اأدوات قيا�س املتغريات التابعة 
( �ختبار �لفهم �لقر�ئي يف مادة �لعلوم �ل�سورة )�أ( )�إعد�د: �لباحثة(.	
( �ختبار �لفهم �لقر�ئي يف مادة �لعلوم �ل�سورة )ب( )�إعد�د: �لباحثة(.	

م�ن                                                    العل�وم  تعل�م  �س�عوبات  ل�ذوي  القرائ�ي  الفه�م  لتنمي�ة  برنام�ج   -3
املرحلة االبتدائية 

فيما يلي عر�س لهذه �لأدو�ت:
1- اختبار الذكاء غري اللفظي )ال�سورة اأ( )�إعد�د: عطية حممود هنا(

اأ- �س�دق املقيا�س: با�ستخد�م �س���دق �ملقارنة �لطرفية: قامت �لباحثة باإعادة 
تقنني �لختبار على عينة مكونة من )20( تلميًذ� وبلغت معامالت �ل�س���دق بطريقة 

�سدق �ملقارنة �لطرفية لالختبار، حيث بلغت قيمة “ت” 7.276وهي د�لة عند 01.
ب- ثب�ات املقيا�س: با�س���تخد�م �لتطبيق و�إعادة �لتطبي���ق حيثقامت �لباحثة 
بح�ساب �لثبات بطريقة �إعادة �لتطبيق على )20( تلميًذ� يف �ل�سف �خلام�س و�ل�ساد�س 
�لبتد�ئي، بفا�س���ل زمنى قدره )15( يوًما، وكان معامل �لثبات )956.( وهو د�ل عند 

�أكرث من )05.( وقيمة )ت( كانت )1.751(.

االبتدائ�ي                                               ال�س�اد�س  لل�س�ف  العل�وم  م�ادة  يف  مق�ن  حت�س�يلي  اختب�ار    -2
)�إعد�د: �لباحثة(.

اأوال: ال�سدق:
�سدق املحتوى:- 1

�عتم���دت �لباحث���ة عل���ى طريقة ح�س���اب �س���دق �ملحت���وى حيث مت بن���اء جدول 
مو��س���فات �لختب���ار وعل���ى �أ�سا�س���ه مت حتدي���د �أ�س���ئلة �لختبار بحيث تغط���ي �أهد�ف 
���ع فيها �لختبار، ووفقا لالأهمية �لن�س���بية  وحدة من وحد�ت منهج �لعلوم و�لتي ُو�سِ
لكل منها، كما �عتمد يف �ل�سدق على طريقة �سدق �ملحكمني حيث مت عر�س �لختبار 
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على �س���تة من �ملحكمني وكانت معظم �ملالحظ���ات �يجابية بعد �أن �أجريت �لتعديالت 
�لتي �قرتحها بع�س �ملحكمني، وبذلك �أطمئنت �لباحثة ل�سدق حمتوى �لختبار.

�سدق االت�ساق الداخلي “االرتباط بن جمموع كل حمور واملجموع الكلي للختبار ”- 2
تبني �ن هناك عالقة �رتباطية طردية د�لة بني حماور �لختبار وبني �ملجموع 
�لكل���ى لالختب���ار �لتح�س���يلي، حي���ث �ن قيم���ة معام���ل �لرتباط �ملح�س���وبة ق���د بلغت 
)0.870، 0.553( وهى �كرب من قيمة ر �جلدولية و�لتي بلغت )0.444( عند م�س���توى 

دللة 0.05 مما يدل علي �سدق �لت�ساق �لد�خلى لالختبار وجاهزيته للتطبيق.

ثانيا: الثبات 
ثبات التجزئة الن�سفية “االرتباط بن االأ�سئلة الفردية واال�سئلة الزوجية”- 1

تب���ني �ن هن���اك عالق���ة �رتباطية طردي���ة د�لة بني جمم���وع �لأ�س���ئلة �لفردية 
جمموع �ل�سئلة �لزوجية، حيث �ن قيمة معامل �لرتباط �ملح�سوبة قد بلغت )0.896( 
وهى �كرب من قيمة“ر ”�جلدولية و�لتي بلغت )0.444( عند م�ستوى دللة 0.05 مما 
ي���دل علي ثبات ن�س���ف �لختب���ار، ولإيجاد معام���ل �لثبات �لكلى لالختب���ار مت تطبيق 
معادل���ة بري�س���ون ب���ر�ون )2*ر(/)1+ر( و�ت�س���ح من �جل���دول �ن �لختب���ار ذو معامل 

ثبات عاىل حيث بلغ )0.930( مما ي�سري �إىل ثبات �لختبار وجاهزيته للتطبيق.

2 -Test – Or Re test ثبات التطبيق واإعادة التطبيق
تب���ني �ن هن���اك عالقة �رتباطي���ة طردية د�لة ب���ني �لتطبي���ق �لأول و�لتطبيق 
�لثان���ى، حي���ث �ن قيم���ة معامل �لرتباط �ملح�س���وبة قد بلغ���ت )0.973( وهى �كرب من 
قيم���ة “ر ”�جلدولي���ة و�لت���ي بلغ���ت )0.444( عند م�س���توى دللة 0.05 مم���ا يدل علي 

ثبات �لختبار وجاهزيته للتطبيق.

اأدوات قيا�س املتغريات التابعة: - 3
(  �ختبار �لفهم �لقر�ئي يف مادة �لعلوم �ل�سورة )�أ( )�إعد�د: �لباحثة(.	
( �ختبار �لفهم �لقر�ئي يف مادة �لعلوم �ل�سورة )ب( )�إعد�د: �لباحثة(.	

االت�ساق الداخلي: 
 متَّ ح�س���اب معام���ل �لرتب���اط ب���ني �لدرج���ة �لكلي���ة لالختب���ار ودرج���ات بن���ود 
)حم���اور( �لختب���ار �ل�س���ف �ل�س���اد�س �لبتد�ئ���ي، تب���ني �أن معام���الت �لرتب���اط ب���ني 
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درجات �لأ�سئلة و�لدرجة �لكلية عند م�ستوى 05. �أ�سارت �إىل �رتباط د�ل، حيث بلغت 
قيمة “ ر” �جلدولية 576. وهذ� موؤ�سر قوي ل�سدق �لختبار.

ال�سور املتكافئة: 
 قامت �لباحثة بح�ساب �لتكافوؤ بني �ل�سورة )�أ(و�ل�سورة )ب( لختبار �ل�سف 
�ل�س���اد�س �لبتد�ئي )ن = 12(.تبني �أن قيمة “ت” �ملح�س���وبة 594. وهي �أقل من قيمة 
“ ت” �جلدولي���ة 2.201وبالت���ايل ف���اإن �لفروق بني �ل�س���ورتني )�أ( و )ب( غري د�لة. 
وه���ذ� ي���دل على وجود �رتباط عايل بني �ل�س���ورتني حيث بل���غ معامل �لرتباط 976.

وهو موؤ�سر قوي ل�سدق �لختبار. 

ثانًيا: الثبات: 
 قام���ت �لباحث���ة بح�س���اب �لثب���ات لالختب���ار با�س���تخد�م �لتجزئ���ة �لن�س���فية 
لالختبار ككل �لأ�سئلة كاملة �ملطروحة يف �ل�سورتني )�أ، ب(، حيث بنيَّ �سيربمان �أنه 
ميك���ن �لتنب���وؤ مبعامل ثبات �أي �ختبار �إذ� علمنا معامل ثبات ن�س���فه، �أو �أي جزء منه، 
وتعتم���د فك���رة تكاف���وؤ �لختبار�ت على ت�س���اوي �لقيم �لعددية ملقايي�س���ها �لإح�س���ائية 
�ملختلف���ة، و�ت�س���ح للباحث���ة �أن جميع قيم معامالت �لرتباط �ملح�س���وبة بني ن�س���في 
�لختبار �أعلى من قيمة “ ر ” �جلدولية و�لتي بلغت 444. عند م�ستوى دللة 05. كما 
�أن �لفروق بني �لقيا�سني �لأول و�لثاين غري د�لة �ح�سائيا، مما يدل على ثبات ن�سف 
�لختب���ار لذلك قامت �لباحثة بتطبيق معادلة �س���بريمان بر�ون وهي )2×ر(÷)1+ر( 
لإيج���اد معام���ل �لثب���ات �لكل���ي لالختب���ار وتر�وح���ت قي���م معام���الت �لثب���ات م���ا ب���ني             

)97. - 89.( مما يدل على ثبات �لختبار.

ويتبني مما �سبق �أن �ختبار �لفهم �لقر�ئي ب�سورتيه )�أ( و )ب( يتمتع بدرجة 
من �ل�سدق و�لثبات ت�سمح للباحثة باإ�ستخد�مه يف �لدر��سة �حلالية.

برنام�ج قائ�م عل�ى الوظائ�ف التنفيذي�ة لتنمي�ة الفه�م القرائ�ي لذوي - 4
�سعوبات تعلم العلوم من املرحلة االبتدائية:)�عد�د �لباحثة( 

�لوظائ���ف �لتنفيذي���ة تلع���ب دور� مهم���ا يف �لتح�س���يل �لأكادمي���ي. فالوظائف 
�لتنفيذية لها �أهمية خا�س���ة عندما يطلب من �لتالميذ �إنتاج عمل يف �لف�س���ل، عمل 
�لو�جب���ات �ملنزلي���ة، و�لأعم���ال �لت���ي تتطل���ب منه���م �إعادة تنظي���م للمه���ام �لأكادميية 
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�ملتع���ددة (Meltzer & Krishnan, 2007).. ويظه���ر جليا ��س���طر�بات �لوظائف 
�لتنفيذية يف جمالت �لفهم �لقر�ئي، �لتعبري �لكتابي، �لدر��سة، و �إمتام �ملهام، و�إجناز 
�لأه���د�ف طويل���ة �ملدى. وذلك لأن ه���ذه �ملناطق تتطلب تو�ج���د �لوظائف �لتنفيذية 

ب�سكل �سريع ودينامي.

اأهداف الربنامج:
�لوظائ���ف  يف  �لعج���ز  �أن  �ل�س���ابقة  و�لدر��س���ات  �لنظري���ة  �لأط���ر  �أثبت���ت   
�لتنفيذي���ة له���ا م���ردود �س���لبي عل���ى �لجن���از �لأكادمي���ي،  فهن���اك در��س���ة �أجن���زت من                                     
Clair-Thompson and Gathercole (2008) و�لتي  تقدم دليال �إ�سافيا على  
�أث���ر �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة عل���ى �لتعل���م و�لجناز �لأكادمي���ي. و�لتي رك���زت فيها  على 
�لتح���ول، �لك���ف، �لذ�كرة �لعاملة من بني �لوظائف �لتنفيذية �لتي توؤثر يف حت�س���يل 
�لتالمي���ذ. و�أظه���ر �لط���الب ��س���تخد�مهم للوظائ���ف �لتنفيذي���ة خا�س���ة يف جم���ال 
�لذ�ك���رة �لعامل���ة، وكانت ه���ذه �لنتائج مرتبطة باجناز وتق���دم �لتالميذ يف �ختبار�ت 
�لتح�س���يل �لأكادمي���ي يف جمالت �لق���ر�ءة و�لكتابة و�لإمالء، و�لريا�س���يات،و�لعلوم. 
وهذه �لدر��سة �أكدت �أهمية �لوظائف �لتنفيذية و�لأكادميية يف جمالت �لريا�سيات، 

و�للغة �لإجنليزية، و�لعلوم.

وق���د �أظهرت در��س���ات �أخرى �أي�س���ا �لعالقة بني مه���ار�ت �لوظائف �لتنفيذية 
و�لتح�س���يل �لأكادميي Diamantopoulou et al. (2007). �لتي خل�س���ت �إىل �أن 
 Biederman et س���عف �لوظائف �لتنفيذية توؤدي �ىل �سعف يف �أد�ء �ملهام �ملدر�سية�
al. (2004) ، كما وجدت �أي�سا �أن �لعجز يف �لوظائف �لتنفيذية يوؤدي �إىل �لعجز يف 

�لقيام بالوظائف �لأكادميية يف جمالت �لريا�سيات و�لقر�ءة . 

ودر��س���ة Clark, Pritchard, and Woodward (2010) �لتي وجدت �أن 
مهار�ت �لوظائف �لتنفيذية وخا�س���ة �لتحول “ �ملرونة” و�لكف لالأطفال يف �س���ن ما 

قبل �ملدر�سة تتاأخر خا�سة يف حت�سيل �لريا�سيات.

وتوؤكد دنكال (Denkla, 1996, PP.263-270)  يف ) �أ�س���ماء حمزة، 2012، 
�س �س 33-37( على عالقة �لوظائف �لتنفيذية بالتعلم من ناحية، و�أثر �ل�سطر�ب 
يف تلك �لوظائف على �لتعلم و�لأد�ء �لأكادميي من ناحية �أخرى على �لنحو �لتايل: 
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املبادءة Initiate: تتمثل يف قدرة �لفرد على بدء �ملهمة �أو �لن�ساط يف �لوقت - 1
�ملنا�س���ب، ويوؤدى ��س���طر�ب هذه �لعملية �إىل م�ساكل و�سعوبات تو�جه �لتلميذ يف بدء 
�لو�جبات �ملدر�سية �أو �ملهام �لتعليمية �ملحورية يف �لوقت �ملحدد وبالأ�سلوب �ملطلوب.

 الك�ف Inhibition: كعملي���ة ت�س���ري �إىل �لرتوي وعدم �تخ���اذ �لإجر�ء�ت - 2
باندفاعية، �أو �لتوقف عن �ل�س���لوك و�لن�س���اط �لذ�تي غري �ملنا�سب يف �لوقت �ملنا�سب، 
وي���وؤدي �ل�س���طر�ب يف ه���ذه �لعملي���ة ل���دى �لتالمي���ذ �إىل �لندفاعي���ة ب���دون تفك���ري 

في�سبق �لفعل �لتفكري.

 التح�ول  Shift: تعن���ي �ملرون���ة �لفكري���ة حي���ث ينتق���ل �ملتعل���م مبرونة من - 3
ن�س���اط �إىل ن�س���اط �آخر �أو من �أحد جو�نب �مل�سكلة �إىل �جلانب �لآخر ح�سبما يقت�سي 
�ملوقف �أو �ملهمة �لتعليمية، ويوؤدي �ل�س���طر�ب يف هذه �لعملية �إىل مت�س���ك �لتالميذ 
بنق���اط حم���ددة �أو عنا�س���ر حم���دودة يف �ملوق���ف �لتعلم���ي بنظرة غ���ري منفتحة وعدم 

�لنتقال �إىل عنا�سر �أخرى يف �ملو�سوع �لذي يتعلمه.

 التخطي�ط Plan : ي�س���ري �إىل �لقدرة على و�س���ع �لأهد�ف م���ن �أجل �إجناز - 4
�ملهمة، مع �لأخذ يف �لعتبار �لعو�مل �مل�س���تقبلية، وتطوير �خلطو�ت �ملنا�س���بة لإجناز 
�ملهمة يف �سوء فرت�ت زمنية حمددة لإمتامها، ويوؤدي �ل�سطر�ب يف هذه �لعملية �إىل 
بدء �لتالميذ �لو�جبات و�ملهام يف وقت غري منا�س���ب ) متاأخر�(، ل يفكر يف �مل�س���كالت 
�ملحتمل���ة لأد�ئه���م، قدرتهم �ملنخف�س���ة على فر�س حلول منا�س���بة للم�س���كلة �ملرتبطة 

مبوقف �لتعلم.

 التنظي�م Organize: ي�س���ري �إىل �لق���درة عل���ى و�س���ع ترتي���ب مت�سل�س���ل - 5
لالأن�س���طة �ملطلوبة لإجناز �ملهام، يف خطو�ت مت�سل�س���لة متفاعلة، ويوؤدي �ل�سطر�ب 
يف ه���ذه �لعملي���ة �إىل تكوين تد�خل مربك حلل �مل�س���كالت لدى �لتالميذ وعد تنظيم 
خلطو�ت �حلل، ومن �ل�س���هل �أن ي�س���عرو� بالتوتر عند تعاملهم مع �مل�س���كالت �ملركبة 

بهدف حلها.

 مراقبة الذات Self – monitoring: �لقدرة على �أن يقوم �لفرد بفح�س - 6
�سلوكه �لذ�تي �أثناء �أو بعد �لنتهاء – مبا�سرة – من �ملهمة �أو �لن�ساط بغر�س �لتاأكد 
من �إحر�ز و �إجناز �لهدف �ملطلوب، ويوؤدي �ل�سطر�ب يف هذه �لعملية �إىل عدم قيام 
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�لتالميذ بفح�س �أد�ئهم و�أعمالهم للتعرف على �أخطائهم، و�نخفا�س �لوعي �لذ�تي 
بال�سلوك وتاأثريه على �لآخرين.

ال�س�بط االنفعايل Emotional control: ي�سري�إىل �لقدرة على تنظيم - 7
و�س���بط �لفرد ل�س���تجاباته �لنفعالية لتكون منا�س���بة ومتالئمة م���ع �ملوقف، ويوؤدي 
�ل�س���طر�ب يف هذه �لعملية �أن يكون من �ل�س���هل ظهور عالمات �لنزعاج �ملبالغ فيه 
على �لتالميذ رغم �أن �لأحد�ث �مل�س���ببة لهذ� �لنزعاج ب�س���يطة ول يجب معها �سدور 

ردود �أفعال مبالغ فيها، و�لقابلية �ل�سريعة لالإحباط.

�لحتف���اظ - 8 عل���ى  �لق���درة   :Working-memory العامل�ة  الذاك�رة   
باملعلوم���ات �لن�س���طة لإكم���ال مهام حمددة وما يرتب���ط بها من مه���ام فرعية، ويوؤدي 
�ل�س���طر�ب يف ه���ذه �لعملي���ة �إىل ظه���ور م�س���كالت يف تذك���ر �لتالميذ ملو�س���وعات �أو 
�أح���د�ث مب���ا يف ذل���ك �لتي حدثت منذ ب�س���ع دقائق، و�نخفا�س يف �لقدرة على �س���بط 
�لتد�خل بني �ملثري�ت �لبيئية، حيث �أنها من �أهم �لوظائف �لتنفيذية �لالزمة للتعلم 

�أثناء �إدخال �ملعلومات.

حمتوى الربنامج: 
  ي�سم �لربنامج عدد�ً من �لوظائف �لتنفيذية لتنمية مهار�ت �لفهم �لقر�ئي 

لتالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية �لذين ُيعانون من �سعوبات تعلم و�ملتمثلة يف: 
(( -.Planning لتخطيط�
(( -.Working Memory لذ�كرة �لعاملة�
(( -. Shifting لتحويل�
(( -.Emotional Control ل�سبط �لنفعايل�
(( -. Self – Monitoring ملر�قبة �لذ�تية�

االأدوات امل�ستخدمة يف الربنامج: 
 ��س���تخدمت �لباحث���ة جمموعة من �لأدو�ت لتنفيذ جل�س���ات �لربنامج ح�س���ب 
متطلب���ات كل جل�س���ة م���ع تك���ر�ر بع����س �لأدو�ت يف بع�س �جلل�س���ات حيث كان���ت �أدو�ت 
�لربنام���ج تتمثل يف: برج خ�س���بي مك���ون من ثالثة �أوتاد، �أقر��س خ�س���بية، جهاز لب 
ت���وب علي���ه برنامج للتدري���ب على �لذ�ك���رة �لعاملة مبكوناته���ا، �أور�ق، قلم ر�س���ا�س، 

من�سدة، كر��سي، �ساعة �إيقاف، كتيبات تو�سح �لتعليمات، �سور متنوعة.
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الفنيات واالأن�سطة امل�ستخدمة: 
قام���ت �لباحث���ة با�س���تخد�م �لأ�س���اليب �ل�س���لوكية يف �لتدري���ب عل���ى حت�س���ني 
�لوظائف �لتنفيذية لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم، حيث ذكر ) عبد�ل�ستار �إبر�هيم، 
عبد�لعزي���ز عب���د�هلل، 1993: 58( يف كتاب���ه يف �لعالج �ل�س���لوكي للطفل �أن���ا هناك عدة 

�أ�ساليب عند ��ستخد�مها ن�ساعد �لطفل على حت�سني �سلوكياته ومنها: 

 ا�ستخدام املكافاآت والعقاب من خلل التدخل.- 1
�إن �إد�رة �ل�س���لوك ومر�قبت���ه يت���م م���ن خ���الل خط���ط �ل�س���تفادة م���ن �ملكافاآت 
و�لعقاب على �لأد�ء �أو عدم �لأد�ء و�ل�س���لوكيات �مل�س���تهدفة عن���د �لتعامل مع �لأطفال 
�لذين ُيظهرون �سعوبات يف �لوظائف �لتنفيذية، فيجب �لتفكري يف ��ستخد�م �ملكافاآت 

و�لعقوبات بعناية فائقة.
فا�س���تخد�م �ملكاف���اآت و�لعق���اب ُيفرت�س �أن يكون �س���منياً �أو �س���ريحاً، فالطفل 
�ل���ذي ميتل���ك بالفع���ل �مله���ار�ت �لتنفيذية �لالزم���ة لقدرته عل���ى �لإدر�ك، و�ل�س���عور، 
و�لتفك���ري، �أو �لعم���ل بطريق���ة من �س���اأنها �أن ُتنِتج �لهدف من �ل�س���لوك. وم���ن َثمَّ فاإن 
�ملق�س���ود هو �أن �ملكافاآت و�لعقوبات تكون مبثابة م�س���ادر خارجية �حلافز للم�س���اعدة 
يف �لتولي���د د�خ���ل �لطفل �لرغبة يف �لنخر�ط يف �ل�س���لوكيات �ملُ�س���تهدفة.. كما يجب 
علين���ا �إدر�ك �أن���ه يف حال���ة �لأطفال �لذي���ن ُيعانون من �س���عوبات �لوظائف �لتنفيذية 
فاإن �لآليات �لع�س���بية �لالزمة لإنتاج �ل�س���لوك �مل�س���تهدف لي�س���ت بعْد حتت �س���يطرة 
�لطفل، و�حتمال حتقيق �ملكافاآت قليل ) �س���غري ( يف حني �أن �حتمال �ملُ�س���تحق عليه 

�لعقاب عظيم.

2 -Modeling :النمذجة يف ا�ستخدام الوظائف التنفيذية
وت�س���تند ه���ذه �لفني���ة �إىل �أن �لطف���ل ق���ادر�ً عل���ى �لتعلم عن طري���ق �ملالحظة 
ل�س���لوك �لآخري���ن، وع���رب تعر�س���ه ب�س���ورة منتظم���ة للنم���اذج، حي���ث ُيعط���ى للطف���ل 

�لفر�سة ملالحظة �لنموذج، ثم ُيطلب منه �أد�ء نف�س �لعمل �لذي قام به �لنموذج.

التغذية الراجعة ) املرتدة( لتح�سن الوظيفة التنفيذية:- 3
بع�س �لأطفال �لذين ُيعانون من �سعوبات يف �لوظائف �لتنفيذية بحاجة �إىل 
�مل�ساعدة مع تعلُّم كيفية توليد �أو �إعطاء �إ�سارة �لبدء ل�ستخد�م �لت�سور�ت �لد�خلية 
و�مل�ساعر و�لأفكار �أو لتقدمي �أنف�سهم، فعلى �لرغم من �أن �لكثري من مناهج �لتدخل 
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مبا يف ذلك �لعالج �ملعريف �ل�س���لوكي تعتمد ب�س���كٍل كبري على “ �حلديث مع �لنف�س” 
كم�سدر لردود �لفعل �لد�خلية مثل “ �لتغذية �لر�جعة “ �لتي مُيكن �أن تاأتي يف �سكل 
تعبري�ت غري لفظية تت�سمن �لت�سور�ت و�لأفكار و�مل�ساعر. فبالن�سبة بع�س �لأطفال 
�لذي���ن ُيظهرون �س���عوبات يف �لوظائف �لتنفيذية وخا�س���ًة �أولئ���ك �لذين يعانون من 
ADHD وتوفري ردود �لفعل �ملتكرر ب�سورة فورية حول فعالية �لأد�ء مُيكن �أن تكون 
و�س���يلة فعالة للغاية لزيادة �حتمال مزيد من �مل�س���اركة من مهار�ت �لتنظيم �لذ�تي، 
ف�ساًل عن �أنها و�سيلة للم�ساعدة يف �لنتقال من �لتحكم �خلارجي جلعله �أمر د�خلي.

4 -Home Work :اأ�سلوب الواجب املنزيل
يع���د �لو�ج���ب �ملنزيل �أحد �لأ�س���اليب �ملهم���ة �لتي تهدف �إىل م�س���اعدة �لطفل 
وكذل���ك �لو�لدي���ن عل���ى نق���ل وتعمي���م تغ���ري�ت �لطف���ل وتغري�ته���م ه���م �أي�س���اً، تل���ك 
�لتغ���ري�ت �لعالجي���ة �ملوجبة �جلديدة ُتنقل �ىل �ملو�قف �حلياتية، وم�س���اعدة طفلهم 
على تدعيم �س���لوكياته �جلديدة، وذلك بت�سجيعه على تنفيذ بع�س �لو�جبات �ملنزلية 

�لتي تكون مرتبطة بالأهد�ف �لعالجية

تا�سعًا: جل�سات الربنامج واجلدول الزمني: 
 متَّ تنفيذ �لربنامج بو�قع ) 23 ( جل�س���ة م�س���افاً لها جل�س���ات �لتهيئة وعددها 
)2( وجل�س���ة ختامي���ة وعدده���ا )1( موزع���ة عل���ى )8( �أ�س���ابيع مبع���دل ثالث جل�س���ات 
�أ�س���بوعية تقريب���اً، ومت تطبي���ق �لربنام���ج خالل �لن�س���ف �لث���اين من �لعام �لدر��س���ي 

2015/2014م.

رابعا: املعاجلة االإح�سائية: 
((( مت حتويل درجات �لتح�سيل �لدر��سي جلميع �أفر�د �لعينة �إىل درجات معيارية 1

قبل �لتعامل معها �إح�سائيا.
((( ��س���تخدمت �لباحث���ة �ملتو�س���ط و�لنح���ر�ف �ملعي���اري وحتلي���ل �لتباي���ن �أحادي 1

�لجتاه.

نتائج البحث ومناق�ستها: 
ين����س �لفر����س عل���ى �أنه: “ توجد ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �لقيا�س���ات 
�ملتك���ررة )�لقبل���ي - �لبعدي - �ملتابعة( لدرجات تالميذ �ملجموعة �لتجريبية يف �أبعاد 
و �لدرجة �لكلية على �ختبار �لفهم �لقر�ئي يف مادة �لعلوم من �ملرحلة �لبتد�ئية”.



املجلد الرابع - العدد )16(ج 2 يوليو 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 149 

جدول )1(
يو�سح دللة الفروق بني متو�سطات درجات تالميذ املجموعة التجريبية يف اأبعاد 

والدرجة الكلية على اختبار الفهم القرائي يف القيا�سات املتكررة
 )القبلي-البعدي- املتابعة( لل�سف ال�ساد�س البتدائي.

جمموع م�سدر �لتباين�ملتغري�ت
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة ف�ملربعات

�لدللة

بعد �لفهم 
و�ل�ستيعاب

14.92527.463بني �ملجموعات
25.957.05 16.388570.288د�خل �ملجموعات 31.31359�لتباين �لكلي

بعد فهم 
معاين 
�لكلمات

60.008230.004بني �ملجموعات
61.658.05 27.738570.487د�خل �ملجموعات 87.74659�لتباين �لكلي

بعد �لفهم 
�ل�ستنتاجي

49.433224.717بني �ملجموعات
37.519.05 37.55570.659د�خل �ملجموعات 86.98359�لتباين �لكلي

بعد �لتذوق 
�لفني

25.008212.504بني �ملجموعات
33.093.05 21.538570.378د�خل �ملجموعات 46.54659�لتباين �لكلي

بعد تنظيم 
ما يقر�أ

55.508227.754بني �ملجموعات
38.609.05 40.975570.719د�خل �ملجموعات 96.48359�لتباين �لكلي

�لدرجة 
�لكلية

1133.672566.835بني �ملجموعات
168.73.05 191.487573.359د�خل �ملجموعات 1325.15759�لتباين �لكلي

يت�س���ح م���ن �جل���دول )1( وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية عن���د م�س���توى 
05.ب���ني متو�س���طات درج���ات تالمي���ذ �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ات �ملتك���ررة                              
)�لقبلي - �لبعدى - �ملتابعة( يف متغري �لفهم �لقر�ئي )�أبعاد - �لدرجة �لكلية( حيث 
كان���ت قيم ف �ملح�س���وبة �أكرب م���ن قيمة ف �جلدولية = 3.170 وهذ� ي�س���ري �إىل وجود 

فروق بني تالميذ �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سات �لثالثة �ل�سابقة.
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ولتحدي���د �جت���اه �لف���روق ب���ني متو�س���طات درج���ات �لتالمي���ذ يف �لتطبيق���ات 
�لثالثة مَت ��ستخد�م مدى توكي للمقارنات �ملتعددة كما يت�سح يف جدول )2(.

جدول )2(
لتحديد اجتاه الفروق بني متو�سطات درجات التالميذ يف التطبيقات الثالثة مَت 

ا�ستخدام مدى توكي للمقارنات املتعددة.

مدى توكيمتابعةبعديقبلي�ملتو�سطات�ملتغري�ت
H.S.D

م�ستوى 
�لدللة

بعد �لفهم 
و�ل�ستيعاب

97500.*1.12500*-قبلي
2.675.05 0.15--بعدي

---متابعة

بعد فهم 
معاين 
�لكلمات

2.00000*2.22500*-قبلي
1.6.05 0.225--بعدي

---متابعة

بعد �لفهم 
�ل�ستنتاجي

1.95000*1.90000*-قبلي
1.7.05 -.05000---بعدي

---متابعة

بعد �لتذوق 
�لفني

1.52500*1.12500*-قبلي
1.75 0.4--بعدي

---متابعة

بعد تنظيم 
ما يقر�أ

2.10000*1.97500*قبلي
2.825.05 0.125بعدي

متابعة

�لدرجة 
�لكلية

9.295009.18*9.14500*-قبلي
.05 0.15000018.325-9.14500*بعدي

18.475-9.295000.150000*متابعة
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يت�سح من جدول )2( ما يلي:

( البعد االأول )الفهم واال�ستيعاب(:	
(( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة 05. بني متو�سط درجات .

�لأول  �لبعد  يف  �لبعدي  ل�سالح  و�لبعدي  �لقبلي  �لتطبيقني  يف  �لتالميذ 
على  �لقائم  �لربنامج  فعالية  على  جيد  موؤ�سر  وهذ�  و�ل�ستيعاب(  )�لفهم 
�لوظائف �لتنفيذية لتنمية وحت�سني مهارة �لفهم و�ل�ستيعاب لأفر�د �لعينة.

(( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة 05.بني متو�سط درجات .
�لتالميذ يف �لتطبيقني �لقبلي و�ملتابعة ل�سالح قيا�س �ملتابعة يف �لبعد �لأول 
وحت�سني  تنمية  يف  �لربنامج  فعالية  على  يوؤكد  مما  و�ل�ستيعاب(،  )�لفهم 
تاأثري  و��ستمر�رية  �لعلوم  مادة  تعلم  �سعوبات  لذوي  و�ل�ستيعاب  �لفهم 

�لربنامج رغم توقف �لتدخل يف تلك �لفرتة.
(( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طات درج���ات �لتالمي���ذ يف .

�لتطبيق���ني �لبع���دي و�ملتابع���ة مله���ارة �لفه���م و�ل�س���تيعاب. وه���ذ� موؤ�س���ر قوي 
عل���ى فعالي���ة �لربنام���ج و��س���تمر�رية هذ� �لأثر رغ���م وجود ف���رتة 35 يوم بني 

�لتطبيقني �لبعدي و�ملتابعة.

( البعد الثاين )فهم معاين الكلمات(. 	
(( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة 05. بني متو�سط درجات .

�لتالميذ يف �لتطبيقني �لقبلي و�لبعدي ل�سالح �لبعدي يف �لبعد �لثاين )فهم 
معاين �لكلمات( وهذ� موؤ�سر جيد على فعالية �لربنامج �لقائم على �لوظائف 

�لتنفيذية لتنمية وحت�سني مهارة فهم معاين �لكلمات لأفر�د �لعينة.
(( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة 05.بني متو�سط درجات .

�لتالميذ يف �لتطبيقني �لقبلي و�ملتابعة ل�سالح قيا�س �ملتابعة يف �لبعد �لثاين 
)فه���م مع���اين �لكلم���ات(، مما يوؤكد عل���ى فعالية �لربنامج يف تنمية وحت�س���ني 
�لفه���م و�ل�س���تيعاب ل���ذوي �س���عوبات تعل���م م���ادة �لعل���وم و��س���تمر�رية تاأث���ري 

�لربنامج رغم توقف �لتدخل يف تلك �لفرتة.
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(( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طات درج���ات �لتالمي���ذ يف .
�لتطبيق���ني �لبع���دي و�ملتابع���ة مله���ارة فهم مع���اين �لكلمات. وهذ� موؤ�س���ر قوي 
عل���ى فعالي���ة �لربنام���ج و��س���تمر�رية هذ� �لأثر رغ���م وجود ف���رتة 35 يوم بني 

�لتطبيقني �لبعدي و�ملتابعة.

( البعد الثالث )الفهم اال�ستنتاجي( 	
(( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة 05. بني متو�سط درجات .

�لتالمي���ذ يف �لتطبيق���ني �لقبل���ي و�لبع���دي ل�س���الح �لبع���دي يف �لبع���د �لثالث 
)�لفه���م �ل�س���تنتاجي( وهذ� موؤ�س���ر جي���د على فعالي���ة �لربنام���ج �لقائم على 
�لوظائف �لتنفيذية لتنمية وحت�سني مهارة �لفهم �ل�ستناجي لأفر�د �لعينة.

(( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة 05.بني متو�سط درجات .
�لتالميذ يف �لتطبيقني �لقبلي و�ملتابعة ل�سالح قيا�س �ملتابعة يف �لبعد �لثالث 
)�لفه���م �ل�س���تنتاجي(، مم���ا يوؤكد عل���ى فعالي���ة �لربنامج يف تنمية وحت�س���ني 
�لفه���م �ل�س���تنتاجي ل���ذوي �س���عوبات تعل���م م���ادة �لعل���وم و��س���تمر�رية تاأث���ري 

�لربنامج رغم توقف �لتدخل يف تلك �لفرتة.
(( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طات درج���ات �لتالمي���ذ يف .

�لتطبيق���ني �لبع���دي و�ملتابع���ة مله���ارة �لفه���م �ل�س���تنتاجي. وهذ� موؤ�س���ر قوي 
عل���ى فعالي���ة �لربنام���ج و��س���تمر�رية هذ� �لأثر رغ���م وجود ف���رتة 35 يوم بني 

�لتطبيقني �لبعدي و�ملتابعة.

( البعد الرابع )التذوق الفني(:	
(( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة 05. بني متو�سط درجات .

�لتالمي���ذ يف �لتطبيق���ني �لقبل���ي و�لبع���دي ل�س���الح �لبع���دي يف �لبع���د �لر�بع 
)�لتذوق �لفني( وهذ� موؤ�سر جيد على فعالية �لربنامج �لقائم على �لوظائف 

�لتنفيذية لتنمية وحت�سني مهارة �لتذوق �لفني لأفر�د �لعينة.
(( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة 05.بني متو�سط درجات .

�لتالمي���ذ يف �لتطبيق���ني �لقبل���ي و�ملتابع���ة ل�س���الح قيا����س �ملتابع���ة يف �لبع���د 
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�لر�بع)�لت���ذوق �لفن���ي(، مم���ا يوؤكد عل���ى فعالية �لربنامج يف تنمية وحت�س���ني 
�لتذوق �لفني لذوي �س���عوبات تعلم مادة �لعلوم و��س���تمر�رية تاأثري �لربنامج 

رغم توقف �لتدخل يف تلك �لفرتة.
(( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طات درج���ات �لتالمي���ذ يف .

�لتطبيق���ني �لبع���دي و�ملتابع���ة مله���ارة �لت���ذوق �لفني. وهذ� موؤ�س���ر ق���وي على 
فعالي���ة �لربنام���ج و��س���تمر�رية ه���ذ� �لأث���ر رغ���م وج���ود ف���رتة 35 ي���وم ب���ني 

�لتطبيقني �لبعدي و�ملتابعة.

( البعد اخلام�س )تنظيم ما يقراأ(:	
(( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة 05. بني متو�سط درجات .

�لتالمي���ذ يف �لتطبيق���ني �لقبلي و�لبعدي ل�س���الح �لبع���دي يف �لبعد �خلام�س 
)تنظي���م م���ا يق���ر�أ( وه���ذ� موؤ�س���ر جي���د عل���ى فعالي���ة �لربنام���ج �لقائ���م عل���ى 

�لوظائف �لتنفيذية لتنمية وحت�سني مهارة تنظيم ما يقر�أ لأفر�د �لعينة.
(( توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية عن���د م�س���توى دلل���ة 05.ب���ني متو�س���ط .

درج���ات �لتالمي���ذ يف �لتطبيق���ني �لقبل���ي و�ملتابع���ة ل�س���الح قيا����س �ملتابعة يف 
�لبع���د �خلام����س )تنظيم م���ا يقر�أ(، مما يوؤكد على فعالي���ة �لربنامج يف تنمية 
وحت�س���ني مهارة تنظيم ما يقر�أ لذوي �س���عوبات تعلم مادة �لعلوم و��ستمر�رية 

تاأثري �لربنامج رغم توقف �لتدخل يف تلك �لفرتة.
(( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طات درج���ات �لتالمي���ذ يف .

�لتطبيق���ني �لبع���دي و�ملتابع���ة مله���ارة تنظي���م م���ا يق���ر�أ. وه���ذ� موؤ�س���ر ق���وي 
عل���ى فعالي���ة �لربنام���ج و��س���تمر�رية هذ� �لأثر رغ���م وجود ف���رتة 35 يوم بني 

�لتطبيقني �لبعدي و�ملتابعة.

( الدرجة الكلية)جمموع املهارات(:	
توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة 05. بني متو�س���ط درجات . 1

�لتالمي���ذ يف �لتطبيق���ني �لقبلي و�لبعدي ل�س���الح �لبع���دي يف �لدرجة �لكلية 
مله���ار�ت �لفه���م �لقر�ئي وهذ� موؤ�س���ر جيد عل���ى فعالية �لربنام���ج �لقائم على 

�لوظائف �لتنفيذية لتنمية وحت�سني �لفهم �لقر�ئي لأفر�د �لعينة.
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توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة 05.بني متو�س���ط درجات . 2
�لتالمي���ذ يف �لتطبيق���ني �لقبل���ي و�ملتابع���ة ل�س���الح قيا�س �ملتابع���ة يف �لدرجة 
�لكلي���ة مله���ار�ت �لفه���م �لقر�ئ���ي، مم���ا يوؤك���د عل���ى فعالي���ة �لربنام���ج يف تنمية 
وحت�س���ني �لفهم �لقر�ئي لذوي �س���عوبات تعلم مادة �لعلوم و��ستمر�رية تاأثري 

�لربنامج رغم توقف �لتدخل يف تلك �لفرتة.
 ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طات درج���ات �لتالمي���ذ يف . 3

�لتطبيق���ني �لبع���دي و�ملتابع���ة مله���ار�ت �لفه���م �لقر�ئ���ي. وه���ذ� موؤ�س���ر ق���وي 
عل���ى فعالي���ة �لربنام���ج و��س���تمر�رية هذ� �لأثر رغ���م وجود ف���رتة 35 يوم بني 

�لتطبيقني �لبعدي و�ملتابعة.

مناق�سة نتائج الفر�ص:
ت�س���ري نتائ���ج ه���ذ� �لفر����س �إىل �رتف���اع ملمو�س يف)درج���ات �لأبع���اد - �لدرجة 
�لكلي���ة( مله���ار�ت �لفهم �لقر�ئي، وه���ذ� �لرتفاع ناجت عن �لتدخل عن طريق حت�س���ني 
�لوظائ���ف �لتنفيذية لذوي �س���عوبات �لتعلم �ملرتبطة بالتخطي���ط و �لذ�كرة �لعاملة 
و �ملر�قب���ة �لذ�تي���ة و �ملرون���ة و �ل�س���بط �لنفعايل، حيث تبني وج���ود فروق ذ�ت دللة 
�إح�س���ائية ب���ني �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي يف �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة حمل �لدر��س���ة 
يف �جت���اه �لقيا����س �لبع���دي، م���ع ��س���تمر�ر �لتاأث���ري�ت �لإيجابي���ة للربنام���ج يف تنمي���ة 
�لوظائ���ف �لتنفيذي���ة ل���دى �أف���ر�د �ملجموعة خ���الل �لف���رتة �لتتبعية �لبالغة خم�س���ة 
�أ�س���ابيع، وميك���ن تف�س���ري ه���ذه �لنتائ���ج يف �س���وء تعر����س �أف���ر�د �ملجموع���ة لأن�س���طة 
�لربنام���ج نظ���ًر� لأن �لتدري���ب على مه���ار�ت �لوظائ���ف �لتنفيذية يعد �أح���د �لعو�مل 
�ملهم���ة يف تدعي���م وتنمي���ة هذه �ملهار�ت ب�س���ورة �س���املة ومتكاملة، خا�س���ة ً من خالل 
�لرب�م���ج �لتدريبي���ة �لتي ت�س���تخدم �لأ�س���اليب �حلديثة وتر�عي خ�س���ائ�س �لتالميذ 
وحاجاته���م �لنف�س���ية و�ملعرفي���ة و�لجتماعي���ة و�لرتبوي���ة، وت���اآزر وتنا�س���ق �جلو�ن���ب 
�ملعرفية و�لوجد�نية و�ل�س���لوكية ب�س���ورة متو�زنة و��س���تخد�م ��س���رت�تيجيات وفنيات 
للتعلم تت�سق مع م�ستوى �لنمو �ملعريف لديهم، ومع �ملو�قف و�مل�سكالت �حلياتية �لتي 
يو�جهونه���ا يف �لبي���ت و�ملدر�س���ة و�لبيئ���ة �ملحيطة به���م، وهو �لأمر �لذي مثًّل عن�س���ر 
جاذبي���ة يف �أن�س���طة �لربنام���ج ودف���ع �لتالمي���ذ �إىل �مل�س���اركة بفعالي���ة و�حلر�س على 
متابعة جل�س���ات �لربنامج ب�س���ورة منتظمة ود�فعية مرتفعة و�ندماج وت�س���وق و��س���ح 
لأد�ء �مله���ام �ملطلوب���ة منه���م ب�س���ورة تعاوني���ة، يف ج���و ت�س���وده م�س���اعر �لأم���ن و�لألفة 
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و�حلرية و�لتعبري عن �مل�س���اعر و�لتفاعل �لإيجابي و�إتباع �لتعليمات �لفردية و�لعمل 
�جلماع���ي و�مل�س���اركة �لوجد�ني���ة و�لحرت�م �ملتب���ادل، ودعم ثقة �لتالميذ باأنف�س���هم، 
هذ� بالإ�س���افة �إىل ��س���تناد �لربنامج �إىل �إطار نظري و��س���ح، يحدد �أ�س���اليب وفنيات 
تنمي���ة مه���ار�ت �لوظائ���ف �لتنفيذي���ة ل���دى تالمي���ذ �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة و�لعتم���اد 
عل���ى نظري���ات ذ�ت تاأث���ري د�ل يف �لتعلي���م و�لتعل���م وتغي���ري �ل�س���لوك �لن�س���اين مث���ل 
�لتدري���ب �ملع���ريف �ل�س���لوكي وخا�س���ة ً م���ن ز�وي���ة تقدميه كتدري���ب، و�إع���ادة �لتدريب 
Trainning & Retrainning، فالتدري���ب عل���ى �لتعلم �لذ�تي هو �أ�س���لوب و�عد يف 
�س���ياق �لتدخ���ل �ملتمركز على �لفرد يف جمال �س���عف �لوظائ���ف �لتنفيذية ؛ حيث يتم 
تدري���ب �لف���رد على �لتنظيم �لذ�تي ل�س���لوكه من خ���الل ��س���تخد�م �لأحاديث �لذ�تية 
Self-talk، وع���زز �س���وهلبريج ومات���ر (Sohlberg& Mateer, 2001) هذ� �لأمر 

بتاأكيده على �أن �إعادة �لتدريب يجب �أن يت�سمن عنا�سر مهمة مثل:
حتليل �ملهمة �إىل خطو�ت ب�سيطة ومت�سل�سلة.	)
تقدمي تعليمات لفظية مبا�سرة لكل خطوة.	)
تقدمي وقت كاٍف للطفل ملمار�سة �لأد�ء لكل خطوة.	)
تدعيم �لطفل وزيادة د�فعيته للنجاح.	)

فالتخطي���ط وو�س���ع �لأه���د�ف ه���و عن�س���ر مهم للعدي���د من خط���و�ت �لتعلم، 
وعندم���ا ي�س���ع �لتلمي���ذ �أهد�ف���ه �خلا�س���ة فاإنه يظه���ر �لتز�ًما وُي�س���بح �أك���رث د�فعية 
لال�س���تمر�ر يف �لهدف، فو�س���ع �لأهد�ف يدعم �لكفاءة �لذ�تي���ة، و�لإجناز، و�لد�فعية 
وتخطي���ط وتنظي���م �ملعلوم���ات ه���ي عملي���ة تنفيذي���ة مهم���ة، وهي عن�س���ر �أ�سا�س���ي يف 
�لق���ر�ءة، و�لكتاب���ة، و�لعلوم، و�لدر��س���ات �لجتماعية. ووظيف���ة �لتخطيط هنا كاأحد 
�لعنا�س���ر �ملهم���ة يف �لوظائف �لتنفيذية هو م�س���اعدة �لتالمي���ذ على فهم �لهدف من 

�ملهمة، وروؤية خطو�تها وتنظيم �لوقت بفعالية.

كما �أ�سارت �لنتائج �إىل عدم وجود فروق د�لة �إح�سائية بني متو�سطات درجات 
�لتالميذ يف �لتطبيقني �لبعدي و�ملتابعة يف مهار�ت �لفهم �لقر�ئي. وهذ� موؤ�سر قوي 
على فعالية �لربنامج و��ستمر�رية هذ� �لأثر رغم وجود فرتة 35 يوم بني �لتطبيقني 
�لبع���دي و�ملتابع���ة، وميكن تف�س���ري هذه �لنتيجة باأن �كت�س���اب �أف���ر�د �ملجموعة ملهار�ت 
�لوظائف �لتنفيذية من خالل برنامج �لدر��سة قد �أدى �إىل م�ساعدتهم على توظيف 
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ه���ذه �مله���ار�ت يف �ملو�ق���ف �حلياتي���ة �لو�قعي���ة و�ل�س���تمر�ر يف ��س���تخد�مها يف حياتهم 
�ليومي���ة د�خل وخارج �ملدر�س���ة حتى بعد �نتهاء �لربنام���ج، مما �أدى �إىل �حلفاظ على 

ما حتققو� من تقدم وقدر�ت مهارية بدون �أي تدهور، �أو �نحد�ر.
و�تفق���ت نتائ���ج ه���ذه �لدر��س���ة م���ع نتائ���ج در��س���ات كال ً م���ن �س���يلي وك�س���لر         
(Kesler, et al., 2011) وكارل و�سربول (Sproull, 2012) �لتي ت�سري نتائجها 
�إىل فعالي���ة �لرب�م���ج �لتدريبي���ة يف تنمية �لوظائ���ف �لتنفيذية لدى �أف���ر�د �ملجموعة 
�لتجريبي���ة حي���ث توج���د ف���روق د�ل���ة يف درج���ات �لوظائ���ف �لتنفيذية بني �لقيا�س���ني 
�لقبل���ي و�لبع���دى ل���دى �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة ل�س���الح �لقيا����س �لبع���دي، م���ع 
��س���تمر�ر �لتاأث���ري�ت �ليجابية لهذه �لرب�مج على �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية خالل 

�لفرتة �لتتبعية.
�سي�س���ما                             در��س���ة  نتائ���ج  �إلي���ه  تو�س���لت  م���ا  م���ع  �لنتيج���ة  ه���ذه  �تفق���ت  كم���ا 
�لتنفيذي���ة  �لوظائ���ف  يف  �س���عوبات  لديه���م  م���ن  �أن  يف   (Sesma et al., 2009)
و��سطر�بات فيها مثل ��سطر�ب �لذ�كرة �لعاملة و�لتخطيط لديهم �سعوبات كبرية 
يف �لفهم �لقر�ئي وذلك لأن هاتني �لوظيفتني ذ�ت حجم �أثر كبري على �لأد�ء و�لكفاءة 
يف �لفهم �لقر�ئي وخا�س���ة �لذ�كرة �لعاملة ت�س���اعد �لقارئ على ت�س���فري �لكلمات غري 
�ملعروف���ة و��س���تخال�س �ملعاين من �جلمل، و��س���رتجاع معاين �لكلم���ات �ملعروفة، كما 
ت�س���اعد �رتفاع م�س���توى �لتخطيط على �لتنظيم وو�س���ع �لأهد�ف بدًل من �لندفاع، 

وتنظيم �لوقت بفعالية وهي لزمة �سرورية لتعزيز كفاءة �لفهم �لقر�ئي.
كم���ا ميكن تف�س���ري ه���ذه �لنتيج���ة يف �س���وء بع�س �ملد�خل �ملف�س���رة ل�س���عوبات 
�لتعل���م وخا�س���ة مدخ���ل �لعمليات �لأ�سا�س���ية و�ملدخل �ملع���ريف وكالهما ي�س���ري �إىل �أن 
�ل�س���عوبات �لأكادميي���ة )�لق���ر�ءة و�لكتابة و�حل�س���اب و�لتعبري �ل�س���فهي( هي نتيجة 
ل�س���طر�ب يف و�ح���دة، �أو �أك���رث م���ن �لعمليات �ملعرفية �لأ�سا�س���ية كالنتب���اه و�لإدر�ك 
و�لذ�ك���رة و�لتفكري وتل���ك �لعمليات �ملعرفية ُيطلق عليها �ل�س���عوبات �لنمائية و�لتي 
تنعك����س بتاأثريه���ا عل���ى �لفه���م �لقر�ئي ومن ث���م على �لتح�س���يل �لأكادمي���ي، وتوؤكد 
�لدر��س���ات �ملرتبط���ة به���ذ� �ملج���ال �إىل �لعالق���ة �لوثيق���ة ب���ني ��س���طر�بات �لوظائ���ف 
�لتنفيذي���ة �ملتمثل���ة يف )�لتخطي���ط / �لذ�ك���رة �لعاملة / �ملر�قبة �لذ�تي���ة / �ملرونة / 
�ل�س���بط �لنفعايل( وتلك �ل�س���عوبات، ولذلك فاإن عالج تلك �ل�سطر�بات من �ساأنه 

�أن ي�سهم يف �لتغلب على �ل�سعوبات �لأكادميية. 
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التو�سيات واملقرتحات:
ختام���ا �نطالًق���ا مم���ا تو�س���لت �إلي���ه �لبح���ث �حل���ايل م���ن نتائ���ج ميكن و�س���ع 

جمموعة من �لتو�سيات �لرتبوية على �لنحو �لتايل:
((( �س���رورة �أهمي���ة تدريب �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم عل���ى تنمية �لوظائف 1

�لتنفيذية لديهم لتاأثريها �ليجابي على مهار�ت �لفهم �لقر�ئي، �لأمر �لذي 
يجعل �لتالميذ �أكرث �إيجابية و�لتز�ًما مبهامهم �لأكادميية.

((( لك���ي نتمك���ن من �إحر�ز مكا�س���ب حقيقية وم�س���تمرة من �لتدري���ب على تنمية 1
�لوظائ���ف �لتنفيذي���ة لدى تالمي���ذ �ملرحل���ة �لبتد�ئية، فيف�س���ل عقد دور�ت 
تدريبي���ة للمعلم���ني لإطالعهم على �لتوجهات �حلديث���ة يف تدري�س �لتالميذ 

للوظائف �لتنفيذية حتت �إ�سر�ف وز�رة �لرتبية.
((( �لهتمام بتدريب �لتالميذ على ��ستخد�م فنيات �لتدريب كالنمذجة، �لتفكري 1

ب�سوت م�سموع يف مو�قف حياتهم �ملختلفة ولي�ست فقط يف جمال �لتح�سيل.
((( �لعم���ل عل���ى دم���ج �لط���الب ذوو �س���عوبات �لتعلم يف �لف�س���ول �لعادية ب�س���رط 1

توفري �لرب�مج �لتي ت�س���اعد هوؤلء �لطالب على �لتغلب على هذه �ل�س���عوبات 
لديهم وتوفري جميع �خلدمات �لالزمة لذلك.

((( �س���رورة �لهتم���ام بتوف���ري فر����س �لتدري�س �لف���ردي للطالب ذوي �س���عوبات 1
�لتعل���م م���ع �لهتمام بامل�س���ادر �لتعليمي���ة و�لرب�مج �لتدريبي���ة �لتي ميكن �أن 

ت�ساعد هوؤلء �لطالب على �لتغلب على هذه �ل�سعوبات لديهم.
((( لكي تتحقق مكا�س���ب حقيقية ومهمة، فمن �ملهم تدريب �لتالميذ على عملية 1

�ملر�قب���ة �لذ�تية، و�لتحويل بني �لأفكار مبرونة ؛ بحيث جتعلهم �أكرث جناًحا 
يف �ملو�د �لأكادميية.
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ملخ�ص البحث
��س���تهدف �لبح���ث �لتع���رف عل���ى فعالي���ة برنام���ج قائ���م عل���ى �لدعم �لنف�س���ي 
لل�سمات �لإيجابية يف �ل�سخ�سية خلف�س قلق �مل�ستقبل لدى �ملر�هقات �ل�سم، وتكونت 
عينة �لدر��سة من )30( تلميذة باملرحلة �لإعد�دية ممن ترت�وح �أعمارهم �لزمنية ما 
ب���ني ) 14- 19( ع���ام ومعام���ل ذكائه���ن ما ب���ني )90- 110( ودرجة فقد �ل�س���مع لديهم 
)90 دي�س���بل فاأك���رث( و�لذي���ن ح�س���لو� على درج���ات منخف�س���ة على مقيا�س �ل�س���مات 
�لإيجابي���ة، ودرج���ات مرتفع���ة عل���ى مقيا�س قل���ق �مل�س���تقبل و مت تق�س���يمهم �إىل )15( 
تلميذة كمجموعة جتريبية، و)15( تلميذة كمجموعة �سابطة، مبدر�سة �لأمل لل�سم 
مبدين���ة �ملن�س���ورة، حمافظ���ة �لدقهلية، ومتثلت �أدو�ت �لدر��س���ة يف مقيا�س �مل�س���توى 
�لجتماع���ي �لقت�س���ادي و�لثق���ايف ) �إع���د�د حمم���د بيوم���ي خليل���ي، 2000(، و�ختب���ار 
�ل���ذكاء غ���ري �للفظي ) �إع���د�د فاي���زة مكروم���ي، 1998(، ومقيا�س �ل�س���مات �لإيجابية 
ل���دى �ملر�هق���ات �ل�س���م  يف �ل�سخ�س���ية )�إع���د�د �لباحث���ة( ومقيا����س قل���ق �مل�س���تقبل 
)�إعد�د �لباحثة(، وبرنامج �إر�س���ادي قائم على �لدعم �لنف�س���ي لل�س���مات �لإيجابية يف 
�ل�سخ�س���ية)�إعد�د �لباحثة(، و��ستخدمت �لباحثة يف حتليل �لبيانات �لدر��سة �ختبار 
مان وتني  Mann- Whitney Test للمجموعات �مل�س���تقلة، و�ختبار ويلكوك�س���ن – 
�إ�س���ارة �لرتب Wilcoxon- Signed Ranks Test للمجموعات �ملرتبطة، و�نتهي 
�لبح���ث �إىل فعالي���ة �لربنامج �مل�س���تخدم يف تنمية �ل�س���مات �لإيجابية يف �ل�سخ�س���ية، 

وخف�س قلق �مل�ستقبل لدى �ملر�هقات �ل�سم.
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The effectiveness of a program based on psychological support for 
positive traits in reducing future anxiety of deaf adolescent girls « .
 The study aims to identify the effectiveness of the program based 
on psychological support for positive traits ( optimism- hope- self 
efficacy) in reducing future anxiety (self-future anxiety – family 
future anxiety -  educational future anxiety – social future anxiety – 
profession future anxiety  - health anxiety – death anxiety ) of deaf 
adolescent girls . The study sample consists of The study sample 
consists of (30) female deaf, (15) as an experimental group and (15) 
as a control group . They were selected from Al- Aml School for 
the deaf in Mansoura and they had low degree of positive traits in 
personality according to positive traits in personality scale ( prepared 
by : researcher ) . Their ages are between (14-19) years with a hearing 
loss more than 90 decibel .The tools used in the study are : Positive 
traits in personality scale (Prepared by : researcher ), Future anxiety 
scale for deaf adolescent girls (Prepared by : researcher ), A program 
based on the development of positive traits in personality (Prepared 
by : researcher ) ,Non verbal intelligence scale ( prepared by : Fayeza 
Makromi, 1998 ), Social –Economic Level Scale ( prepared by: 
Mohamed Bayomi Khalil, 2000). The study used Mann-Whitney test  
for independent groups to recognize proving differences between 
experimental and control group,Wilcoxon signed-rank  test for 
recognizing proving differences between associated groups ,Effect 
size equation using Eta square n2. The study found that after the 
application of  its program, the experimental group members showed 
a clear improvement in positive traits and reducing future anxiety of 
deaf adolescent girls .
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مقدمة
يوؤث���ر �لقلق ب�س���كل كب���ري على �لفرد ويحد من �إمكانياته ويكون �س���بًبا رئي�ًس���ا 
يف ع���دم حتقي���ق �لأه���د�ف �مل�س���تقبلية وعدم حتقي���ق �ل�س���عادة و�حلياة �لهانئ���ة للفرد 
وبالت���ايل يوؤث���ر على عالقات���ه �لجتماعية وتو�فق���ه �ل�سخ�س���ي و�لجتماعي و�ملهني          

)حممد �ملع�سي، 2012، �س280(.

ويع���رف قلق �مل�س���تقبل باأن���ه حالة من �خل���وف و�لتوج�س و�ل�س���ك، و�لتغري�ت 
غري �ل�س���ارة �لتي ميكن �أن حتدث يف م�س���تقبل �ل�س���خ�س، ويف حالته �لق�س���وى يكون 
تهديًد� حاًد� باأن هناك �س���يًئا ماأ�س���وًيا حقيقًيا �س���وف يحدث لل�س���خ�س، وهذ� �خلوف 
ي�س���ري �إىل عدم جدوى �جلهود �ملبذولة لتحقيق هدف �ل�س���خ�س، وقلق �مل�س���تقبل هو 
�لقلق �لناجت عن �لتفكري يف �مل�س���تقبل، و�ل�س���خ�س �لذي يعاين من قلق �مل�س���تقبل هو 
�ل�س���خ�س �ل���ذي يعاين من �لت�س���اوؤم من �مل�س���تقبل و�لكتئ���اب، و�لأفكار �لو�ساو�س���ية، 
وقلق �ملوت، و�لياأ�س، كما �أنه يتميز بحالة من �ل�س���لبية، و�لنطو�ء، و�حلزن، و�ل�س���ك، 

و�لتثبيت، وعدم �ل�سعور بالأمن )عاطف �حل�سينى، 2011، �س 37(.

و�إن �أكرث ما يثري �لقلق لدى �ملر�هقني و�ل�س���باب هو �مل�س���تقبل، بل �إن �ل�سباب 
عندم���ا ي�س���عر بع���دم و�س���وح، �أو عدم حتدي���د �مل�س���تقبل �ملهن���ي فاإنه ي�س���عر بالإحباط 

و�لقلق على ذ�ته وعلى م�ستقبله ووجوده)�إميان �سربي، 2003، �س 59(.

و�إذ� كان قل���ق �مل�س���تقبل ل���ه تاأث���ري�ت �س���لبية كب���رية عل���ى �لأف���ر�د �ل�س���امعني، 
فم���ا ب���ال �ملعاق���ني �لذي���ن فق���دو� و�ح���دة، �أو �أكرث م���ن حو��س���هم، فالإعاقة �ل�س���معية 
توؤث���ر �س���لبًيا عل���ى كاف���ة جمالت من���و �لفرد ومنه���ا �لنو�ح���ي �لجتماعية و�لنف�س���ية                                           

) �إبر�هيم �سعري، 2015، �س 53(.

وتعترب حا�س���ة �ل�س���مع م���ن �أهم �حلو��س �لت���ي �أنعم �هلل �س���بحانه وتعاىل علي 
َهاِتُكْم َل َتْعلَُموَن �َس���ْيًئا  ن ُبُطوِن �أُمَّ بني �لب�س���ر فيقول عز من قائل “َو�هلُل �أَْخَرَجُكم ِمّ
���ْمَع َو�لأَْب�َس���اَر َو�لأَْفِئ���َدة ََلَعلَُّك���م َْت�ْس���ُكُرون”{�لنحل: 78 }و يف ه���ذه  َوَجَع���َل َلُك���ُم �ْل�سَّ
�لآي���ة �لكرمي���ة يتب���ني �أن���ه ل���دى �لإن�س���ان قوى مدرك���ة و�أن من ه���ذه �لقوى �ل�س���مع 
�أوًل ثم �لب�س���ر ثم �لعقل، لذلك �لق�س���ور يف حا�س���ة �ل�س���مع، �أو فقدها كلًيا يعترب من 
�أخط���ر �أن���و�ع �لعج���ز �ل���ذي ي�س���يب �لفرد فيجعل���ه يعي����س يف عزلة تام���ة وحالة فر�غ 
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نف�س���ي ت���ام، وكاأنه حم���اط بحائط زجاجي فه���و ل يفهم ما يقول���ون، �أو ما يتحدثون                                                            
)وليد خليفة و�آخرون، 2011، �س 131(.

وت���وؤدي �لعاق���ة �إىل تز�يد �لقلق لدى �لفرد �ملعاق وتز�يد �لنظرة �لت�س���اوؤمية 
للحا�س���ر و�مل�س���تقبل، وت�س���عره باخل���وف م���ن �مل���وت و�خل���وف م���ن مو�جه���ة �حلي���اة 
�مل�س���تقبلية ب�سكل �إيجابي و�س���وي، �لأمر �لذي ي�سبب له حالة من عدم �لثقة بالنف�س 
وع���دم �لق���درة عل���ى مو�جه���ة �مل�س���تقبل، و�خل���وف و�لذع���ر �ل�س���ديد م���ن �لتغ���ري�ت 
�لجتماعي���ة و�ل�سيا�س���ية �ملتوق���ع حدوثها يف �مل�س���تقبل مع �لتوقعات �ل�س���لبية لكل ما 
يحمله �مل�س���تقبل، ومن ثم �لثورة �لنف�س���ية �ل�سديدة �لتي تاأخذ �أ�سكاًل خمتلفة و�لتي 
منها �خلوف من �مل�ستقبل غري �مل�ستند على �لأدلة و�لرب�هني �ملادية �أي حالة من قلق 

�مل�ستقبل ) زينب �سقري، 2005، �س �س 5-4(.

و�أ�س���ارت در��س���ة كن���اب ج���ي (Knapp, 1996) �إىل �أن �لأف���ر�د ذوي �لإعاق���ة 
�ل�س���معية لديه���م ع�س���ابية �أعل���ى ،و�نب�س���اطية �أقل وميل و��س���ح للتفكري �لت�س���اوؤمي، 
وفق���د�ن �لأم���ل ومي���ل للعزلة �أكرث من �ل�س���امعني، هذ� بالإ�س���افة عن عدم ر�س���اهم 
ع���ن حياته���م �حلا�س���رة، و�أو�س���حت در��س���ة ترن���ر (Turner, 2005) �أن �مل�س���كالت 
�ليومية �لتي تو�جه �مل�س���ابني بال�س���مم تختلف ب�س���ورة كبرية عن �مل�سكالت �ليومية 
�لت���ي تعر����س لها �لفرد �لعادي، وتبني �أن �مل�س���كالت �ليومية �لتي تقابل �ل�س���م كانت 
�س���بًبا مبا�س���ر يف ميلهم لالنطو�ء و�لبعد عن �حلياة �لجتماعية ،و�ل�س���عور بالياأ�س، 
وفقد�ن �ل�س���عور بال�س���عادة وفقد�ن �ل�س���عور بالأمل، و�أ�س���ارت در��س���ة كينت و�س���تيفني                           
(Kent &  Steven, 2007) �أن فقد �ل�س���مع يوؤثر �س���لًبا على �لأفر�د ذوي �لإعاقة 
���ا عل���ى نق�س �س���عورهم بالأمل، و�أو�س���حت نتائج  �ل�س���معية وي�س���عرهم بالعجز، و�أي�سً
در��سة بيلنج و�أخرون (Pei- ling, et al., 2013) �أن �لطالب �ل�سم �أقل يف �لكفاءة 

�لذ�تية، وي�ستخدمون �أ�ساليب تكيف �أقل من �لطالب �ل�سامعني.

وت�ستخدم �أ�ساليب و��سرت�تيجيات جديدة يف �لر�ساد �لنف�سي لعالج �لقلق منها 
غر����س �لأمل وتنمية مهارة �لتفاوؤل وتنمي���ة خرب�ت �لتدفق، وتنمية �لكفاءة �لذ�تية، 
وبناء �لقوى �حلاجزة، هذه �لأ�س���اليب وغريها تعمل كحائط �س���د �سد تعر�س �لفرد 
لالإ�سابة بالأمر��س �لنف�سية، �أو �لعقلية وتعمل على زيادة �لقوى �إىل �حلد �لأق�سى، 
فتعل���م �لتفاوؤل و�لأمل مينع �لكتئاب و�لقلق لدى �لأطفال و�لر��س���دين، و�ملر�هقني 
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�لذين يتعلمون �ملهار�ت �لبين�سخ�سية ويت�سفون باملثابرة و�لجتاه �لعملي يف �حلياة 
ا لالإ�سابة بالأمر��س �لنف�سية ) ح�سن �لفنجري، 2008، �س 35(. هم �أقل تعر�سً

م�سكلة البحث:
يعاين �ملر�هقون �ل�سم من عدم �لتز�ن �لنفعايل، و�لتقوقع حول �لذ�ت مما 
يزي���د من �س���عورهم بالكتئ���اب و�لقلق، ويعاين �ل�س���م من ق�س���وًر� كب���رًي� يف �لتعبري 
ع���ن ذ�ته���م، �أو حتقي���ق �ل���ذ�ت، مما يعر�س���هم لكثري م���ن �لإحباط���ات، وتتولد لديهم 
�لعدي���د م���ن �ل�س���مات �لنفعالي���ة غ���ري �ملرغوبة مث���ل �لع���دو�ن و�حل�سا�س���ية �ملفرطة 
لردود �أفعال �لآخرين، و�ل�س���ك يف ت�س���رفاتهم، و�ل�س���عور بالقلق و�خلوف من �لف�سل، 
وت�سري  نتائج �لدر��سات �ل�سابقة �أن �ملر�هقني �ل�سم لديهم �سوء �لتو�فق �لجتماعي 
و�لنفعايل، و�أن �أ�س���اليب �لتفكري لديهم ومعتقد�تهم ذ�ت تاأثري يف �إ�س���ابتهم بالقلق، 
و�لأف���ر�د �ل�س���م �لذين يعانون م���ن �لقلق �أكرث توقًعا للتجارب �مل�س���تقبلية �ل�س���لبية، 
ويع���اين �لأ�س���م م���ن م�س���اكل �س���لوكية جتعله���م ي�س���عرون ب�س���عف �لثق���ة بالنف����س، 
وزي���ادة �ل�س���عور بالدوني���ة و�لقل���ق مب���ا يوؤثر ب�س���ورة �س���لبية يف تكوين �سخ�س���ياتهم، 
و�ل�س���م لديهم �س���عوبة يف �إقامة عالق���ات �جتماعية مع �أقر�نهم �ل�س���امعني، ويعاين 
�لأ�س���م بال�س���عور بالقلق جتاه جمال �لتعلي���م، وذ�ته، و�لزو�ج، و�لقل���ق �ملهني، و�لقلق 
عل���ى �س���حتهم، و�خل���وف م���ن مو�جه���ة �مل�س���تقبل مبف���رده، �أن �ملر�هقات �ل�س���م �أكرث 
قلق���ا م���ن �مل�س���تقبل من �لذكور �ل�س���م وخا�س���ة �لقل���ق �لجتماعي، و�لزو�ج و�لأ�س���رة

 (Olubodun,؛  )1999 �لعظي���م،  عب���د  هال���ة  (Macled & Byrne, 1996)؛) 
(Huijun, 2010)؛(Lersil, 2006)(2003؛) �أيه���م �لفاع���وري، 2007(؛) يحي���ى 

قطانة، 2013(.
كما يت�س���ح من ��ستقر�ء �لأطر �لنظرية ونتائج �لدر��سات �ل�سابقة �أنه بتنمية 
وتدعي���م �ل�س���مات �لإيجابية يف �ل�سخ�س���ية كالتف���اوؤل و�لأمل و�لكف���اءة �لذ�تية يعمل 
كحائط �س���د �س���د �لتعر�س لالإ�س���ابة بال�س���طر�بات �لنف�سية ،وت�س���اعد يف مو�جهة 
�ل�س���عور بالقل���ق جت���اه م���ا يحمل���ه �مل�س���تقبل م���ن توت���ر�ت وتقلب���ات، وظروف �س���عبة            

)جرب حممد جرب، 2013(؛)ح�سن �لفنجري، 2008(؛ ) عبري طلبه، 2012(.
م���ن خ���الل ما �س���بق ت�س���عى �لدر��س���ة �حلالية �إىل خف����س قلق �مل�س���تقبل لدى 
�ملر�هق���ات �ل�س���م من خالل �لدع���م وتنمية بع�س �ل�س���مات �لإيجابية يف �ل�سخ�س���ية، 

وتتحدد م�سكلة �لدر��سة يف �لت�ساوؤل �لرئي�س �لتايل:
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م���ا م���دى فعالي���ة برنامج �إر�س���ادي لتنمي���ة �ل�س���مات �لإيجابية يف �ل�سخ�س���ية 
) �لتف���اوؤل، �لأم���ل، �لكف���اءة �لذ�تي���ة( و�أث���ره يف خف�س قلق �مل�س���تقبل ل���دى �ملر�هقات 
�ل�سم؟ وهل ت�ستمر فعالية �لربنامج �ملقرتح – �إن وجدت- يف خف�س �ل�سعور بالقلق 

جتاه �مل�ستقبل لدى هوؤلء �ملر�هقات �إىل ما بعد �نتهاء �لربنامج وفرتة �ملتابعة؟

اأهداف البحث: 
تتمث���ل �أه���د�ف �لدر��س���ة �حلالية يف �لتحقق م���ن فعالية �لربنامج �لإر�س���ادي 
�لقائم على �لدعم �لنف�س���ي لل�س���مات �لإيجابية يف �ل�سخ�س���ية خلف�س قلق �مل�س���تقبل 

لدى �ملر�هقات �ل�سم.

اأهمية البحث:
((( تهت���م ه���ذه �لدر��س���ة مبو�س���وع خف����س قلق �مل�س���تقبل ل���دى �ملر�هقات �ل�س���م 1

،وهو من �ملو�س���وعات �ملهمة �لتي توؤثر على حياة �ملر�هقات �ل�س���م ،لأن �رتفاع 
قلق �مل�س���تقبل لديهن قد يعوقهن عن ممار�س���ة حياتهن ب�س���ورة طبيعية ملا له 

تاأثري�ت �سلبية على �سخ�سياتهم.
((( تتمثل �لأهمية �لتطبيقية للدر��س���ة �حلالية يف تنمية وتدعيم يع�س �ل�س���مات 1

�لإيجابية يف �ل�سخ�س���ية لدى �ملر�هقات �ل�س���م من خالل �لتدريب على تعلم 
�لتفاوؤل و�لأمل وتنمية �لكفاءة �لذ�تية، مما يقوي لديهن �لد�فعية لالإجناز، 
و�ل�س���عور �لثق���ة بالنف����س، وجعله���م �أكرث تف���اوؤًل و�أماًل يف �مل�س���تقبل، وبالتايل 
خف����س �س���عورهن بالقل���ق جت���اه م�س���تقبلهم �ملهن���ي، و�لجتماعي، و�لأ�س���ري، 

و�لقت�سادي.

املفاهيم االإجرائية للبحث:

الربنام�ج: Program: عرف���ت �لباحث���ة �لربنامج باأنه خط���ة منظمة وفق - 
�أ�س����س علمي���ة وتربوي���ة تت�س���من جمموع���ة م���ن �لأن�س���طة و�مله���ار�ت و�لفني���ات تقدم 
للمر�هقات �ل�سم يف �سورة جل�سات عالجية حمددة �لهدف و�ملحتوى و�لزمن تهدف 
�إىل تنمي���ة بع����س �جلو�ن���ب �لنف�س���ية �لإيجابي���ة ل���دى �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، 

و�لذين ت�ستوعبهم مد�ر�س �لأمل لل�سم.
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الدعم النف�سي:Psychological support: تعرفه �لباحثة �إجر�ئًيا باأنه - 
�لإج���ر�ء�ت �ملنظم���ة لتثبيت وتنمية بع�س �ل�س���مات �لإيجابية يف �ل�سخ�س���ية، لتعزيز 
كفاءة �ل�س���خ�س بقيامه بوظائفه �ل�س���يكولوجية، وزيادة مهار�ته وقدر�ته للمو�جهة 

�لفعالة جتاه �لأحد�ث �مل�ستقبلية

ال�سمات االإيجابية يف ال�سخ�سية وتتمثل يف:- 

التف�اوؤل:Optimism : ي�س���ري �إىل �لنظرة �لإيجابية للم�س���تقبل جتعل �لفرد يتوقع 
�لأف�سل وينتظر حدوث �خلري.

االأم�ل:Hope: هو عميلة �لتفكري يف �لأهد�ف �ل�سخ�س���ية مع وجود �لإر�دة و�لطاقة 
�لتي حترك �لفرد نحو حتقيق �أهد�فه من خالل �لتخطيط �ل�سليم.

الكف�اءة الذاتي�ة:Self- Efficacy : وتعني �إدر�ك �لفرد مل�س���توى كفاءته و�إمكانياته 
وقدر�ت���ه �لذ�تية وما ينطوي عليه من مقوم���ات عقلية ومعرفية ووجد�نية ود�فعية 
ملعاجل���ة �ملو�ق���ف و�مله���ام و�مل�س���كالت و�لتاأث���ري يف �لأح���د�ث لتحقيق �إجن���از ما يف ظل 

�ملحدد�ت �لبيئية.

قلق امل�س�تقبل:Future Anxiety : تعرفه �لباحثة �إجر�ئًيا باأنه حالة من �لتوتر و 
�لرتقب و�لتفكري �ل�سلبي جتاه ما يحدث من تغري�ت يف �مل�ستقبل �سو�ء على �مل�ستوى 
�ل�سخ�س���ي، �أو �لجتماع���ي، �أو �ملهن���ي، �أو �لأكادمي���ي، �أو �ل�س���حة، �أو �مل���وت،  مع وجود 
�سعور عام �سائد لدى �لفرد بعدم قدرته على �ملو�جهة، �أو �لعجز عن تغيري م�سار ذلك 

�حلدث �ل�سيئ من خالل �أن�سطته �ل�سخ�سية وكفاءته وقدر�ته �لذ�تية.

املراهق�ات ال�س�م: تعرفه���ن �لباحث���ة �إجر�ئي���ا باأنه���م �لإن���اث �ل�س���م �لالت���ي ترت�وح 
�أعماره���ن ب���ني ) 14- 19( عاًم���ا و�لالت���ي يعانون من فقد�ن �س���معي كل���ي يرت�وح بني 
)90 دي�سبل فاأكرث( �لدرجة �لتي حتول دون قيام حا�سة �ل�سمع بوظيفتها لالأغر��س 
�لعادية يف �حلياة �س���و�ء با�س���تخد�م �ملعينات �ل�س���معية، �أو بدونها، و�ل�س���تعانة بطرق 
�أخ���رى للتو��س���ل خا�س���ة به���ن مث���ل لغ���ة �لإ�س���ارة) طبًقا لت�س���نيفهن د�خ���ل مد�ر�س        

�لأمل لل�سم(
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االإطار النظري للبحث:
 Deaf اأوالً: ال�سم

يعرف �لأ�س���م طبًقا للمفهوم �لرتبوي على �أنه: “�ل�س���خ�س �لذي يعاين من 
فق���د�ن �س���ديد يف �ل�س���مع �إىل درجة حت���ول دون فهم �ل���كالم �ملنطوق، مم���ا يوؤثر على 
متابعته للدر��سة مبد�ر�س �ل�سامعني ممن هم يف مثل عمره �لزمني، �سو�ء با�ستخد�م 
معين���ات �س���معية، �أو بدونه���ا، مم���ا يتطل���ب توفري �أ�س���اليب �ت�س���ال منا�س���بة، وتقدمي 

خدمات تربوية تنا�سب طبيعة �لإعاقة �ل�سمعية )�إبر�هيم �سعري، 2008، �س 122(.
وي�س���ري عب���د �لرحم���ن �س���ليمان ) 2001، ����س 81( �إىل فئة �ل�س���م م���ن منظور 
ترب���وي باأنه���م �أولئك �لأطفال �لذين تكون قنو�ت �ل�س���مع لديهم قد �أ�س���يبت بالتلف 
مب���ا يع���وق �لنمو �ل�س���معي وفهم �ل���كالم و�للغة و��س���تيعابها �س���و�ء با�س���تخد�م �أجهزة 
تكبري �ل�سوت، �أو بدون هذ� �ل�ستخد�م، ويحتاجون �إىل �أ�ساليب تعليمية متكنهم من 

�ل�ستيعاب دون خماطبة كالمية.

خ�سائ�س ال�سم:
((( �لندفاعية �ل�سديدة و�سعف �لتز�ن �لنفعايل.1
((( �ل�سعور بالدونية .1
((( �سرعة �ل�ستثارة و�لع�سبية و�لإحباط و�لف�سل و�خلوف من �لعقاب.1
((( ع���دم �ل�س���عور بالأم���ن و�خل���وف م���ن �ملجه���ول ) ط���ارق عب���د �ل���روؤف، وربي���ع                 1

عبد �لروؤف، 2008، 106(
((( �سوء �لتكيف �لذ�تي و�ملدر�سي و�لجتماعي .1
((( م�س���توي �لطموح غري �لو�قعي �إما بارتفاعه كثرًي� عن �لإمكانيات و�لقدر�ت، 1

�أو �نخفا�سه كثرًي� عنها.
((( �لنقبا�س مبعنى زيادة �حلزن ولوم �لنف�س.1
((( �خلوف وعدم �لطمئنان.1
((( �ل�سك وعدم �لقة يف �لغري ) فوؤ�د �ملو�يف وفوقية ر��سي، 2004(1
((1( مييلون �إىل �لأنانية، و�لفردية يف بع�س مو�قف حياتهم.1
(((( لديهم بع�س �لأفكار �ل�سلبية حول ذ�تهم.1
(((( مكتئبون ب�س���فة عامة، وتزد�د درجة �لكتئاب عندما حتدث �لإعاقة �ل�سمعية 1

يف �ملر�حل �ملتاأخرة من �لعمر) فوقية ر�سو�ن، 2006، �س 114(



املجلد الرابع - العدد )16(ج 2 يوليو 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 173 

(((( كثرًي� ما يتجاهل �ملعاقون �سمعًيا م�ساعر �لآخرين.1
(((( عادة ما ي�سيئون فهم ت�سرفات �لآخرين، وبالتايل يبادرونهم بالعدو�نية حيث 1

يعترب �لعدو�ن و�ل�سلوك �لعدو�ين من �ل�سمات �ملميزة للمعاقني �سمعًيا.
(((( يظهرون درجة عالية من �لتمركز حول �لذ�ت.1
(((( يت�سم مفهومهم لذو�تهم بعدم �لدقة وغالًبا ما يكون مبالًغا فيه.1
(((( يت�سمون بقلة رغباتهم و�هتماماتهم يف �حلياة و�سلبيتهم.1
(((( يعد كل من �لت�س���لب و�جلمود وعدم �لتز�ن �لنفعايل من �ل�سمات �لأ�سا�سية 1

�ملميزة لهم ) عادل عبد �هلل، 2004، �س �س 206- 207(.

Future Anxiety ثانًيا: قلق امل�ستقبل
قل���ق �مل�س���تقبل ه���و �أحد �أنو�ع �لقلق �لتي ت�س���كل خطورة يف  حي���اة �لفرد و�لتي 
���ا يف حي���اة �لفرد  متث���ل خوًف���ا من جمه���ول ينجم عن خرب�ت ما�س���ية وحا�س���رة �أي�سً
و�لتي جتعله ي�س���عر بعدم �لأمن وتوقع �خلطر وي�س���عر بعدم �ل�ستقر�ر وت�سبب لديه 
هذه �حلالة �سيء من �لت�ساوؤم و�لياأ�س �لذي قد يوؤدي به يف نهاية �لأمر �إىل ��سطر�ب 

حقيقي وخطري مثل �لكتئاب )زينب �سقري، 2005، �س 24(.
وقدم حممود �لع�س���ري )2004، �س 157( تعريف �إجر�ئًيا لقلق �مل�س���تقبل باأنه 
خ���ربة �نفعالي���ة موؤملة غري �س���ارة ميتلك �لفرد خاللها خ���وف غام�س نحو ما يحمله 
�لغ���د �لبعيد من �س���عوبات، و�لتنبوؤ �ل�س���لبي لالأح���د�ث �ملتوقعة، و�ل�س���عور بالنزعاج 
و�لتوت���ر و�ل�س���يق عن���د �ل�س���تغر�ق يف �لتفك���ري فيها، و�ل�س���عور ب�س���عف �لق���درة على 
حتقي���ق �لآم���ال و�لطموح���ات، وفق���د �لقدرة عل���ى �لرتكيز، و�ل�س���د�ع، و�ل�س���عور باأن 

�حلياة غري جديرة بالهتمام، مع فقد�ن �ل�سعور بالأمن و�لطماأنينة. 

االآثار ال�سلبية لقلق امل�ستقبل:
((( �ل�س���عور بالوح���دة وعدم �لقدرة على حت�س���ني م�س���توى �ملعي�س���ة وع���دم �لقدرة 1

على �لتخطيط للم�س���تقبل و�جلمود و قلة �ملرونة و�لعتماد على �لآخرين يف 
تاأمني �مل�ستقبل.

((( �لتقوق���ع د�خل �إطار �لروتني و�ختياره �أ�س���لوب للتعامل مع �ملو�قف �لتي فيها 1
. (Zaleski, 1996,p.172) .مو�جهة مع �حلياة

((( �لتقوقع و�لنتظار �ل�سلبي ملا قد يحدث) �آرون بيك، 2000، �س 36(.1
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((( �لعتمادية و�لعجز و�لالعقالنية.1
((( يعي����س �لإن�س���ان يف حال���ة �نع���د�م للطماأنين���ة عل���ى �س���حته ورزق���ه ومكانت���ه               1

)�سناء م�سعود، 2006، �س 356(.
((( ي�س���عر �لفرد بعدم �لأمن وتوقع �خلطر و�ل�س���عور بعدم �ل�س���تقر�ر و�لت�س���اوؤم 1

و�لياأ�س) زينب �سقري، 2005، �س 4(.
((( �لتفكري �ل�سلبي و�لت�ساوؤم نحو �لذ�ت و�مل�ستقبل.1
((( �لتاأثري �ل�سلبي على �سحة �لأفر�د �سو�ء من �لناحية �لعقلية، �أو �جل�سمية، �أو 1

�لنف�سية، �أو �ل�سلوكية ) حممد ع�سلية، و�أنور �لبنا، 2011، �س 1125(.
((( �لنظرة �لت�ساوؤمية للم�ستقبل وتوقع حدوث �لكو�رث.1
((1( �سعف �ل�سعور بالأمن و�لطماأنينة.1
(((( �لقل���ق م���ن مو�جه���ة تقلب���ات �لده���ر وظروف���ه �لقادم���ة، و�أزماته وم�س���كالته 1

)حممود �لع�سري، 2004، �س 161(.

قلق امل�ستقبل لدى املراهقات ال�سم:
توؤثر على �لأ�سم جمموعة من �لعو�مل �لناجمة عن �لإعاقة، وبالتايل تعوق 
منوه �لطبيعي مثل عدم �سعوره بتحمل �مل�سئولية و�لجتاهات �لع�سبية و��سطر�بات 
عالقته مع �لآخرين و�ل�سعور بال�سك يف �ملجتمع وعدم �لندماج مع �أفر�ده، وبالتايل 
تتكون لدى �ملعاق �سمعًيا نظرة ت�ساوؤمية جتاه �مل�ستقبل �أكرث من �ل�سامعني، ويختلف 
درجة �لقلق من �مل�ستقبل باختالف �حلالة وم�ستوى �لإعاقة و�جتاهات �لآخرين نحوها 
وطبيعة ومميز�ت ما يقدم لهم من بر�مج تربوية)عزيزة يحي �أحمد، 2011، �س 78(.

ويظه���ر ه���ذ� �لقلق يف �س���ورة توتر وخوف، ن���اجت عن �س���غوط �لإعاقة ونظرة 
�ملجتمع و�لتهمي�س �لذي يتعر�س���ون له �ملر�هقني �ل�س���م، �لأمر �لذي ي�س���عف ثقتهم 

. (Lersilp, 2006, p. 5) باأنف�سهم ويجعلهم �أكرث قلًقا على م�ستقبلهم
ويع���اين �ملر�ه���ق �لأ�س���م م���ن قي���ود وقلق عل���ى حيات���ه �لأ�س���رية و�لجتماعية 
و�لتعليمي���ة و�ملهني���ة ،وع���دم قدرت���ه عل���ى �لتفاع���ل و�حلرك���ة و�ل�س���تفادة �لكامل���ة 
م���ن �خل���رب�ت �لتعليمي���ة و�ملهنية �لت���ي ي�س���تطيع �أقر�نه �ل�س���امعني �ل�س���تفادة منها 

(Gregory& Hindle, 1996, p. 895)
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ويع���اين �ملر�هق���ني �ل�س���م من نق����س يف �لق���در�ت �لعقلي���ة و�ملعرفي���ة نظًر� ملا 
تفر�سه �لإعاقة �ل�سمعية من قيود، مما  يوؤثر على �سعور �لأ�سم باخلوف من �لف�سل 
و�لقل���ق م���ن �لنتقاد وع���دم �لقدرة على حتقيق �لأه���د�ف �لأكادميية و�لأ�س���رية، و�أن 
�ملر�هقني �ل�س���م يعانون من خماوف تتعلق باجلو�نب �ملدر�س���ية و�ملنزلية و�جل�سمية 
���ا ي�س���عر �ملر�هق���ون �ل�س���م بالقلق من �لف�س���ل و�لنتق���اد و�لقلق من  و�ل�س���حية و�أي�سً
�ملجه���ول وقل���ق �مل���وت و�لقلق م���ن �لعمليات �جلر�حي���ة، و�أن �لإناث �ل�س���م كانو� �أكرث 

.(Hujin & Frances, 2010, p. 462)قلًقا  من �مل�ستقبل من �لذكور �ل�سم
وت�س���ري در��س���ة (Limay, 2008) �أن �ملر�هق���ات �ل�س���م تع���اين م���ن �لقل���ق يف 
ا نق�س يف  نو�حي �ل�س���تقالل �لقت�س���ادي، و�لزو�ج و�لأ�س���رة م�س���تقباًل، ولديهن �أي�سً

�لقدرة على �لتو��سل مع �أقر�نهم �ل�سامعني و�نعز�لهم عن �ملجتمع.
وله���ذ� �س���وف تقت�س���ر �لباحث���ة يف ه���ذ� �لبح���ث عل���ى فئ���ة �لإن���اث من �ل�س���م 
 ، (Limay, 2008) لالت���ي تعان���ني م���ن قلق م�س���تقبل مرتفع، حيث �أ�س���ارت در��س���ة�
ودر��س���ة (Huijin & Frances, 2010) �أن �ملر�هقات �ل�س���م �أكرث قلًقا من �لذكور، 
و�أنهن تعانني من قلق م�س���تقبل يف نو�حي �ل�س���تقالل �لقت�س���ادي، و�لزو�ج و�لأ�سرة 

م�ستقباًل.
�إن تدعيم وتنمية بع�س �ل�سمات �لإيجابية يف �ل�سخ�سية لدى �لأفر�د كالتفاوؤل 
و�لأمل و�لكفاءة �لذ�تية يحول دون ظهور �لأعر��س �ملر�سية، وينمي لديهم �لإبد�ع، 
ومرونة �لتفكري، ويجعل للحياة قيمة ومعنى، وي�سل ب�سماتهم �لإيجابية �إىل �أق�سي 

حد لها. )جرب حممد جرب، 2013، �س 20(
و�أ�س���ارت در��سة �س���يربد (Shepperd, 2001) �إىل وجود عالقة بني �لتفاوؤل 
 (Kent, Steven, 2007) ا در��سة كينت و�ستيفني و�لأمل وتقبل �لعجز، و�أ�سارت �أي�سً
�أن �س���مة �لأمل ت�س���اعد �لأفر�د ذوي �لإعاقة �ل�س���معية �ل�س���عور بالتو�فق، و�أن �لكفاءة 
�لذ�تية ذ�ت تاأثري على �لأمل و�لياأ�س بطرق خمتلفة، و�أو�س���ت در��س���ة ر�نت و�آخرون 
(Rinaet, et al., 2011) بالتدخ���الت لتعزي���ز �لكف���اءة �لذ�تي���ة ل���دى �ملر�هق���ني 
�ل�س���م،  و�أو�س���حت در��س���ة بيلن���ج و�آخ���رون (Pei- ling, et al., 2013) �أن���ه كلم���ا 
�رتفع���ت �لكفاءة �لذ�تية �لنفعالية �ملنظمة لدى �لأفر�د ذوي �لإعاقة �ل�س���معية كلما 

كان هوؤلء �لأفر�د �أكرث �إيجابية يف �أ�ساليب �لتكيف مع �لأحد�ث.
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وي�س���ري �إدو�رد ج���ي (Carr, 2007, p.5) �إىل �أن���ه ميك���ن ��س���تخد�م �لدع���م 
�لنف�س���ي لدى �لأفر�د �ملعاقني لتوليد �ل�س���عور بال�س���عادة و�لرتياح �لنف�س���ي، وتقدمي 
�مل�س���اندة �لنف�س���ية لهم ،وتعديل بع�س �ل�سلوكيات �ل�س���اذة ،ودعم نقاط �لقوة لديهم، 

وتنمية �لقدرة على �لتكيف �لبناء مع �أنف�سهم وبيئتهم.
يف �س���وء م���ا �س���بق لذل���ك �س���وف تعتمد �لباحث���ة على �لدع���م �لنف�س���ي لبع�س 
�ل�س���مات �لإيجابي���ة يف �ل�سخ�س���ية ) �لتف���اوؤل، �لأم���ل، �لكفاءة �لذ�تي���ة( خلف�س قلق 

�مل�ستقبل لدى �ملر�هقات �ل�سم.

الدعم النف�سي:
يع���د مفهوم �لدعم �لنف�س���ي، �أو �مل�س���اندة م���ن �ملفاهيم �لقوي���ة و�لد�عمة لعلم 
�لنف����س �ليجاب���ي، ومعناه �للغوي كما جاء يف �لقامو�س �ملحي���ط : �ملوؤ�زرة، و�لتقوية، 

و�مل�ساعدة، ومو�جهة �ملو�قف) �لفريوز �آبادي، 2003، �س 304(.

وي�س���ري يبت���ري نوفالي����س )1998، ����س 9( �إىل �أن �لدع���م �لنف�س���ي ه���و توجي���ه 
وم�س���اعدة �لف���رد ورفع كفاءت���ه يف قيامه بوظائفه �ل�س���يكولوجية وزي���ادة مهار�ته يف 

�ملو�جهة �لفعالة.

وي���رى �إدو�رد ج���ي (Carr, 2007, p. 9) �أن �لدع���م �لنف�س���ي ه���و �لإج���ر�ء�ت 
�ملنظم���ة �ملتبع���ة لتعزيز �لكفاءة �ل�سخ�س���ية، وتنمي���ة �ملهار�ت لتح�س���ني نوعية �حلياة 

لدى �لأفر�د.

و�لدع���م �لنف�س���ي ل يك���ون بتق���دمي عب���ار�ت تدعيمي���ة،، �أو �إظهار �ل�س���لوكيات 
���ا ب�س���ماع تعبري�ت �ملري�س و�لهتمام به، وم�س���اركته  �مل�س���اندة فقط، و�إمنا يكون �أي�سً

�إياها، و�لتعاطف معه) مدحت �أبو زيد، 2008، �س 111(.

اأ�ساليب الدعم النف�سي:
وي�س���ري عبد �ل�س���تار �إبر�هيم ) 2011، �س �س 410- 420( �إىل �أن �لرتكيز على 
�لتدري���ب ودع���م جو�ن���ب �لق���وة يف �ل�سخ�س���ية ل يق���ل قيمة عن جم���رد �لتخل�س من 
�أعر�����س �ملر����س و�ل�س���طر�ب مل���ا ي�س���هم به م���ن تغيري وتطوي���ر �ل�سخ�س���ية، وتتعدد 

�لأ�ساليب �لتي ت�ساعد يف �لدعم �لنف�سي وهي كالآتي:
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ا�س�تبدال التفكري ال�س�لبي باأفكار اإيجابية:ميكن يف مقابل تلك �لأفكار �لتي تعمل - 
على �إثارة �ل�سطر�ب �لنف�سي و�لفو�سى و�سوء �لتو�فق �أن نعمل على ��ستبد�لها 

مبعتقد�ت حتقق لأ�سحابها �لنجاح و�لر�سا.

العادات ال�س�بع لل�سلوك الفعال:�أي تكوين عاد�ت �سلوكية فعالة، و�لعادة نقطة - 
�لتق���اء ثالث عنا�س���ر هي ) �لرغب���ة، و�ملعرفة، و�ملهارة ( وهذه �لعنا�س���ر �لثالث 
ميكن �لتدريب عليها وتعلمها، وتتمثل �لعاد�ت �ل�سبع يف ) �ل�ستباقية �أي �ملبادرة 
بالتح���رك و�لن�س���اط، �إب���د�أ عينيك على �لنهاي���ة �إبد�أ ولديك فهم و��س���ح و�إدر�ك 
جي���د مل���ا �أن���ت ما�س علي���ه، �إبد�أ بالأه���م ثم �ملهم، فك���ر فيما فيه فائدة وم�س���لحة 
م�س���رتكة للجمي���ع، ح���اول �أن تفه���م �أوًل لي�س���هل فهم���ك �إذ� �أردت �أن تتو��س���ل 
وتتفاع���ل م���ع م���ن تعاملهم، �لتكات���ف مع �لآخري���ن ومبد�أ �لتع���اون �خلالق، كن 

م�ستعد للتحدي، وجتديد �لن�ساط(.

التح�اور االإيجابي م�ع الذات:�لتعرف على �حلو�ر�ت �لذ�تية �ل�س���لبية عند تذكر - 
�ملو�قف �ل�سادمة و��ستبد�لها باحلو�ر�ت �ل�سخ�سية �لإيجابية.

اكت�س�اب االإيجابي�ة واالنتقال من التفكري االإيجابي اإىل ال�س�لوك االإيجابي:حيث - 
ير�س���م �لف���رد �ل�س���ورة �لت���ي يحب �أن تك���ون حياته عل���ى غر�رها، وي�س���تخدم قوة 
�لتفك���ري �لإيجاب���ي يف تغي���ري و�ق���ع منفر ل يرغ���ب �لفرد فيه، وميك���ن ذلك عن 
طري���ق) �إع���د�د قائم���ة بالتمني���ات، قائم���ة بالأه���د�ف �لقريب���ة و�لبعي���دة، قائمة 
باملثبط���ات �ملعرفي���ة، �لتغي���ري �لإيجابي وتطوير �لفعالية �ل�سخ�س���ية، ��س���تبد�ل 

�لأفكار �ل�سلبية باأفكار �إيجابية(.

�س�ناعة التف�اوؤل:�أي تعلم �لتفاوؤل عن طريق �لتخلي عن �لتف�س���ري�ت �ل�س���لبية - 
�ملت�س���ائمة و��س���تبد�لها بالتف�س���ري�ت �لإيجابي���ة لالأح���د�ث �لتي مير به���ا �لفرد، 
وحتديد �أهد�ف منطقية قابلة للتحقيق، وتعديل وجهات �لنظر ل�سبب �لف�سل .

وي�س���ري حمم���ود �أب���و �ل���دف)2011، ����س ����س 63- 67( �إىل عدد من �لأ�س���اليب 
م�ستوحاة من �لقر�آن �لكرمي وهي :

( �لتوجيه �ملعريف لتكوين �لروؤية �ل�سائبة لالأحد�ث، وت�سحيح �لأفكار �خلاطئة، -
و�لإدر�ك �لو�قع���ي لالأح���د�ث، و�لتاأك���د �أن �لظ���روف تتغ���ري ولي�س���ت ثابت���ة.
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( ��ستح�سار �ل�سورة �لإيجابية عن �لذ�ت، وتتمثل يف معرفة متغري�ت �ل�سخ�سية -
�لإيجابية �لتي متثل وقاية وح�سانة يف مو�جهة �لأحد�ث �ل�ساغطة.

( تعزيز �لثقة بالنف�س.-
( �لإر�ساد �إىل �أمناط �ل�سلوك �لفعال يف مو�جهة �لظروف �ل�ساغطة، و�لأ�ساليب -

�لفعالة يف مو�جهة م�سادر تهديد �لأمن �لنف�سي.
( �إظهار �لر�س���ا عن �لنماذج �ملتاألقة يف مو�جهة �ل�س���غوط و�ملحن بدرجة عالية -

من �ل�سالبة �لنف�سية.
( ��ستيعاد �لتجارب �ملتميزة يف مو�جهة �ملو�قف �ل�ساغطة ليقتدي بها.-
( تقدمي �لإ�سناد �لعلمي �لإجر�ئي يف مو�قف �لتهديد جلًبا لالأمن �لنف�سي.-
( تب���ادل �مل�س���اندة �لنف�س���ية فيم���ا ب���ني �لأف���ر�د للم�س���اعدة على تخط���ي �ملو�قف -

�ل�سعبة.

و�سوف تعتمد الباحثة على بع�س من هذه �لأ�ساليب يف تقدمي �لدعم �لنف�سي لأفر�د 
�ملجموعة �لتجريبية و�لتي منها:

((( ��ستبد�ل �لتفكري �ل�سلبي باأفكار �إيجابية.1
((( �لتحاور �لإيجابي مع �لذ�ت.1
((( تعلم �لتفاوؤل.1
((( �لتوجيه �ملعريف لتكوين �لروؤية �ل�سائبة لالأحد�ث.1
((( �لإر�ساد �إىل �أمناط �ل�سلوك �لفعال يف مو�جهة �لظروف �ل�ساغطة.1
((( �لعاد�ت �ل�سبع لل�سلوك �لفعال.1
((( ��س���تعادة �لتج���ارب �ملتمي���زة يف مو�جهة �ملو�قف �ل�س���اغطة ليقت���دي بها �أفر�د 1

�ملجموعة �لتجريبية.
((( تبادل �مل�ساندة فيما بني �لأفر�د مل�ساعدتهم على تخطي �ملو�قف �ل�سعبة.1

ال�سمات االإيجابية يف ال�سخ�سية:
وه���ي          �ل�سخ�س���ية  يف  �لإيجابي���ة  �ل�س���مات  �أن  �إىل  �لعلم���اء  م���ن  كث���ري  �أ�س���ار 
)�لتف���اوؤل، �لأم���ل، �لكف���اءة �لذ�تي���ة، و�ملرونة (هي م���ن  دعائم علم �لنف����س �لإيجابي 
ا  وهذه �ل�س���مات تعمل كعامل وقائي �س���د �أي تهديد�ت يتعر�س لها �لفرد، وتزود �أي�سً
�لف���رد بطاق���ة �لالزمة ملو��س���لة �حلي���اة بفاعلية وحت�س���ني فاعلية �لف���رد يف �ملجالت 
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 (Luthans & Cadyn, 2004, 152- 155; Luthans, etلهام���ة يف حيات���ه�
 al., 2007, 541-543; Luthans, et al.,2008, 221-223; Baradley, et

  .al.,2009; Synder, e al., 2011, )

 Optimism :التفاوؤل
يري �أحمد عبد �خلالق) 1998، �س 45( �أن �لتفاوؤل هو: »نظرة ��ستب�س���ار نحو 

�مل�ستقبل وجتعل �لفرد يتوقع �لأف�سل وينتظر حدوث �خلري ويرنو �إىل �لنجاح«.

ي�سف �أحمد ��سماعيل) 2001، �س 64( �لتفاوؤل باأنه: »��ستعد�د �نفعايل ومعريف 
معمم، ونزعة لالعتقاد، �أو لال�ستجابة �نفعالًيا جتاه �لآخرين، وجتاه �ملو�قف، وجتاه 
�لأح���د�ث بطريقة �إيجابية وو�عدة، وتوقع نتائج م�س���تقبلية جي���دة ونافعة، و�ملتفائل 
�أك���رث مي���اًل لالعتقاد باأن �لأمور �لطيبة �س���تحدث �لآن و�س���تكون م�س���تقبلية مبهجة 

و�سارة و�ست�سمر لت�سعده«.

اأ�سلوب تف�سري االأحداث)التفاوؤل, والت�ساوؤم( والعوامل املوؤثرة فيه:
                        (Seligman, et al, 1984, p. 236) وزمالئ���ه  ل�س���ليجمان  طبًق���ا 
ف���اإن �لأف���ر�د �لذين يعطون تف�س���ري�ت د�خلية وثابتة وعامة لالأحد�ث �ل�س���يئة، يقال 
�أن �أ�س���لوب تف�س���ريهم ت�س���اوؤمي، بينما �لأفر�د �لذين يف�س���رون �لأحد�ث �ل�سيئة بلغة 

خارجية ومرنة وحمددة باأ�سباب يقال �أن �أ�سلوب تف�سريهم تفاوؤيل.

ويو�سح �سليجمان (Seligman, 1991, p.43) �لعالقة بني �لعزو �ل�سببي، 
ومن���ط �لتف�س���ري �ملت�س���ائم Pessimistic Attribution  حي���ث ي���رى �س���ليجمان �أن 
�ملت�س���ائم مييل �إىل منط �لتف�س���ري �لت�س���اوؤمي �أي �لتف�س���ري �لذ�تي، �لثابت، و�ل�س���امل 
لالأح���د�ث �ل�س���لبية، و�أن �لذي���ن يف�س���رون �لأح���د�ث �ل�س���لبية بطريقة غري مبا�س���رة 
ويقدمون مربر�ت خارجية، وغري ثابتة ونوعية يت�سمون بالتفاوؤل، و��ستناد� �إىل ذلك 
ميك���ن �لق���ول �أن �لأم���ر هنا يتعلق بالكيفية �لتي يدرك م���ن خاللها �لأفر�د �لأحد�ث 
و�ملو�ق���ف �ملختلف���ة، وكيف يقيمونها حيث �أن �أ�س���لوب �لإدر�ك ي�س���هم يف تطور �ملر�س، 

�أو تر�جعه.
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والعوامل املوؤثرة يف اأ�سلوب تف�سرينا للأحداث:
هناك عامالن �أ�سا�سيان يوؤثر�ن يف �أ�سلوب تف�سرينا لالأحد�ث هما:

اال�س�تدامة Permanence: فاإذ� كان تفكري �لفرد يف �لأ�س���ياء �ل�سيئة - 
على نحو “د�ئًما” و“ �أبًد�”، و�أنها خ�س���ائ�س ثابتة فاإنه �س���احب منط ت�ساوؤمي د�ئم، 
�أم���ا �إذ� كان تفك���ري �لف���رد يف �لأ�س���ياء �ل�س���يئة عل���ى �لنح���و “ �أحياًن���ا”، �أو “ يف �لفرتة 
�لأخرية”، و�أن �لأ�س���ياء �ل�س���يئة �سريعة �لزو�ل فهو �ساحب منط تفاوؤيل؛ هذ� ف�ساًل 
عن �أن �لأفر�د �ملتفائلني ي�س���رحون �لأ�س���ياء �ل�سعيدة لأنف�س���هم يف �سوء �أ�سباب د�ئمة 
مث���ل �ل�س���مات و�لقدر�ت، �أما �ملت�س���ائمون فاإنهم يحددون �أ�س���باب قابل���ة للتغيري مثل 

�حلالة �ملز�جية، �أو �جلهد.

العمومية )ال�س�يوع(Pervasiveness : ) �خلا�س مقاب���ل �لعام( �لأفر�د - 
�لذين يقدمون تف�سري�ت عامة خلرب�ت �لف�سل لديهم يتوقفون عن كل �سيء عندما 
ي�س���يب �لف�س���ل منطقة 0 و�حدة من حياتهم ؛ �أما �لأفر�د �لذين يقدمون تف�س���ري�ت 
حم���ددة ق���د ي�س���بحو� عاجزي���ن يف ه���ذ� �جلانب وح���ده من حياته���م، وي�س���تمرون يف 
تقدمهم بقوة يف باقي �جلو�نب، وعلى �لعك�س فاملتفائل يعتقد �أن �لأحد�ث �ل�س���عيدة 
�س���وف ترتف���ع وتنم���ي كل �س���يء يفعله، بينم���ا يعتق���د �ملت�س���ائم �أن �لأحد�ث �ل�س���عيدة 
حتدث نتيجة لعو�مل حمددة يف موقف حمدد ) مارتن �سليجمان، 2006، �س 124(.

مما �س���بق ميكن �أن ت�س���تنتج �لباحثة �أن ��س���تجابة �لفرد ) �ملتفائل- �ملت�س���ائم( 
لالأحد�ث بال�س���تد�مة )موؤقتة- د�ئمة(، �أو �لعمومية) حمددة – عامة( يعتمد على 

نوع هذه �لأحد�ث ) �أحد�ث �سارة، �أو �أحد�ث �سيئة(. 

 -Hope:االأمل
يذك���ر �س���نايدر(Snyder, 1994, 5 )�أن �لأم���ل عبارة ع���ن جمموعة من قوة 
�لإر�دة، وق���وة �لد�ف���ع �لت���ي ميلكها �لإن�س���ان لبلوغ �أهد�فه، و يتاأل���ف �لأمل من ثالثة 

مكونات عقلية �أ�سا�سية وهي: �لأهد�ف، وقوة �لإر�دة، وخلق م�سار�ت.

ي���رى ني���وول وم���ارك(Newell&Ryzin, 2003, 3) يعرف���ان �لأم���ل باأن���ه 
“ زيادة توقع �لفرد على حتديد �أهد�فه وزيادة د�فعيته وجناحه يف و�سع ��سرت�تيجيات 

حتقيق هذه �لأهد�ف.
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ويحدد در��س و�سوم�س (Zahavy & Somech, 2002, 105) �لأمل باأنه 
عب���ارة عن قاعدة معرفية تعتمد على تنمية �مل�س���اعر �لإيجابي���ة وزيادتها و�لرغبة يف 

�لنجاح يف حتديد �لأهد�ف وحتقيقها.

طبيعة االأمل:
يتكون �لأمل من ثالث مكونات رئي�سية تتمثل يف �لآتي:

1 -Goals :االأهداف
هي �لأ�سياء، �أو �خلرب�ت، �أو �ملح�سالت �لتي نتخيلها، �أو نرغب بها يف عقولنا، 
ويذكر �س���نايدر  �أنه لبد للفرد �أن يالحظ �لأهد�ف �لتي يرغب يف حتقيقها، وي�س���عى 
للعمل على ذلك من خالل تق�س���يم �أهد�فه �إىل بع�س �ملقا�س���د �ل�س���غرية ومع وجود 
�لأم���ل تن�س���ط همته لتحقيق هذه �ملقا�س���د تدريجًيا، فكلما حقق �لف���رد هدًفا فرعًيا 
من �أهد�فه �لرئي�س���ة �قرتب �أكرث للو�س���ول �إىل �لهدف �لعام �لذي ي�س���عى لتحقيقه 

(Snyder, 1994, p.5)

2 -Willpower :قوة االإرادة
ويق�س���د بق���وة �لإر�دة �لطاق���ة �لت���ي تدف���ع �لف���رد للتفك���ري �لإيجاب���ي �ل���ذي 
يت�س���م بالأمل، وهي متثل �س���عور �لفرد بالطاقة �لعقلية �لتي ت�س���اعده على �لو�س���ول 
لهدف���ه؛ �أي تدف���ع �لف���رد م���ن حال���ة ع���دم حتقي���ق �له���دف �إىل حال���ة حتق���ق �له���دف                       

(Snyder, 1994, p. 7; Mcdemott& Snyder, 2000, pp.8-9)

3 -Way- Power )قوة التوجه: ) اخلطط- اال�سرتاتيجيات
تتمثل قوة �لتوجه يف �خلطط �ملعرفية، �أو خريطة �لطريق �لتي تر�س���دنا �إىل 
كيفي���ة حتقي���ق �أهد�فنا؛ فهي متثل طاقة ذهنية ي�س���تدعيها �لف���رد لتمده باخلطو�ت 
و�لإجر�ء�ت �لتي عليه �تباعها للو�سول لهدفه، ويرتبط �لتوجه �لذهني نحو �لهدف 
�ملر�د حتقيقه مبدى �أهمية هذ� �لهدف بالن�س���بة للفرد، ولذلك جند �أننا نربز ح�س���ن 
�لتخطيط ب�س���ورة �أكرب نحو �لأهد�ف �لهامة ونق�س���ي �لكثري من �لوقت نفكر فيما 
يج���ب علين���ا �جن���ازه للو�س���ول لهدفن���ا، وه���و �لأم���ر ل نفعله م���ع �أهد�ف �أخ���رى �أقل 
�أهمية بالن�س���بة لنا، ويف �أثناء �س���عي �لفرد لتحقيق �أهد�فه تقابله �لعقبات و�لعو�ئق، 
وهن���ا ياأت���ي دور �ملرون���ة �لذهنية �لتي ت�س���اعد �لفرد عل���ى �إيجاد �لأ�س���لوب �لبديل، �أو 
 (Mcdemott & Snyder,.ل�سرت�تيجيات �لبديلة �لتي ت�ساعده يف حتقيق هدفه�

2000, p.7; Snyder,1994, p. 10)
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 Self- Efficacy:الكفاءة الذاتية
ح���دد بان���دور� (Bandura, 1998, p. 36) �لكف���اءة �لذ�تي���ة باأنها معتقد�ت 
�ملتعلم���ني ع���ن قدرته���م عل���ى �إنت���اج م�س���تويات متنوع���ة وخمتلف���ة م���ن �لأد�ء، و�لت���ي 
تت�سمن ما يعتقده �لفرد عن قدر�ته، و�إمكاناته ومدى جهده ومثابرته يف �أد�ء �ملهام، 

�أو �لأعمال �ملتوقع �أن يقوم بها.

ويرى �سايل وهي�سمان (Shell& Husman, 2001, p. 482 ) �أن �لكفاءة 
�لذ�تية هي “ �ملعتقد�ت �لذ�تية للفرد �لتي يكونها عن ذ�ته ويطورها، وت�سبح مبثابة 
�لق���وة �ملحرك���ة يف حتقي���ق �لنج���اح، �أو �لف�س���ل يف �أد�ء �لأعمال �ملختلف���ة فيما بعد، مبا 

فيها مفهومها عن قدر�ته و�إمكاناته مما يوؤثر على �سلوكياته ود�فعيته.

وتعرفها منال جاب �هلل) 2009، �س 311( باأنها« تقدير �لفرد ذ�تًيا ملا لديه من 
ق���در�ت �نفعالي���ة ومعرفية، وملا ميكنه بذله من جه���د ومثابرة يف �إجناز مهام حمددة 

ويف مو�جهة مو�قف �ل�سغوط �لتي تعرت�سه لتحقيق �لنجاح �ملن�سود.

Nature & Structure of Self- Efficacy:طبيعة وبينة الكفاءة الذاتية
�لكف���اءة �لذ�تية هي جمموعة متمايزة من �ملعتقد�ت، �أو �لإدر�كات �ملرت�بطة، 
�أو �ملتد�خلة لتنتج جمموعة من �لوظائف �ملتعلقة بال�سبط �لذ�تي لعمليات �لتفكري 
و�لد�فعي���ة و�حلالت �لنفعالية و�لف�س���يولوجية، وهي قابلية عام���ة، �أو معممة تقوم 
عل���ى م���ا يعتق���د �لف���رد �أنه ميلك���ه، �أو ميكن���ه عمله ل م���ا ميلك���ه، �أو يقوم ب���ه بالفعل، 
حت���ت خمتل���ف �لظ���روف، �أو �ل�س���ياقات. كم���ا �أنه���ا ذ�ت طبيع���ة متع���ددة �لأبعاد:فه���ي 
م���ن حيث �ملجال ت�س���مل : �لبع���د �لعام، و�لبع���د �لجتماعي، و�لبع���د �لأكادميي، ومن 
حي���ث �لدرج���ة تختل���ف باخت���الف : �مل�س���توى، ودرج���ة �لعمومي���ة، و�لق���وة، �أو �ل�س���دة                                                    

)فتحي �لزيات، 2001، �س 508(.

وي���رى بان���دور�(Bandura, 1997, p.39) �أن �لكف���اءة �لذ�تي���ة تتك���ون م���ن 
ثالثة مكونات هي:

اأوالً: الكف�اءة الذاتية ال�س�لوكية: حيث ميك���ن تقييم �لكفاءة �لذ�تية �ل�س���لوكية من 
خالل �ملهار�ت �لجتماعية، و�ل�س���لوك �لتوكيدي، ونظرية �لكفاءة �لذ�تية �ل�س���لوكية 
هي �أف�س���ل طريقة لتغيري �ل�س���لوك من خالل �لتمارين لل�س���لوك يف جمال �لهتمام، 
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و�لتماري���ن �لناجحة مله���ار�ت جديدة،، �أو قدمية يف مو�قف جديدة تقود �إىل حت�س���ني 
م�س���توى �لكف���اءة �لذ�تي���ة، و�لت���ي ت�س���جع �لف���رد �إىل �ملب���اد�أة يف �س���لوكيات جدي���دة 

و�ل�ستمر�ر يف مو�جهة �ل�سعوبات.

ثانًيا: الكفاءة الذاتية االنفعالية: يتم �لتقييم من خالل �لقدرة على �ل�سيطرة على 
�ملز�ج ب�سكل عام، �أو يف مو�قف حمددة مثل �ل�سيطرة على �لقلق، وعندما نتحدث مع 
�سخ�س �آخر، وت�سري �لكفاءة �لذ�تية �لنفعالية �إىل معتقد�ت �لفرد حول �أد�ء �أفعاله، 
فتوؤث���ر على �حلالة �لنفعالية للفرد ومز�جه، و�ل�س���عور بالكف���اءة �لذ�تية �لنفعالية 
ا  لالأفر�د �لذين يبحثون عن �لعالج �لنف�س���ي، لي�س لأنهم م�س���طربون فقط، بل �أي�سً
ب�سبب توقعاتهم باأن �ل�سطر�ب �سوف ي�ستمر، و�عتقادهم باأن م�ساعرهم خارجة عن 

�سيطرتهم.

ثالًث�ا: الكف�اءة الذاتية املعرفية: وه���ي �لعمليات �لعقلية �لتي حت���دث د�خل �لفرد 
مث���ل؛ �لتخي���ل، و�لإدر�ك، و�لتفك���ري و�لتحدث �لذ�تي، و�لقناع���ات، ويتم �لتقييم من 
خالل �لقدرة على �ل�س���يطرة �لغر�ئز، و�لأفكار، وت�س���ري �لكف���اءة �لذ�تية �ملعرفية �إىل 
�إدر�ك �لف���رد ح���ول قدرت���ه للتدري���ب عل���ى �ل�س���يطرة على �أف���كاره ومعتقد�ت���ه، فعلى 
���ا يف �ل�س���لوكيات �ملرغوب فيها  �س���بيل �ملثال توؤثر �هتمامات �لفرد على �أد�ئه وخ�سو�سً
و�جلديدة، وعلى �أي حال فاإن �ملدركات حول �لنق�س يف �لكفاءة هي يف بع�س �لأحيان 
�مل�س���كلة �لرئي�س���ية في���ه، كما ه���و �حلال يف �لأفع���ال و�لأفكار �لو�سو��س���ية، وب�س���بب �أن 
نظري���ة �لتعل���م �لجتماع���ي تفرت�س �أن �ل�س���لوك يق���اد من خالل �لأف���كار، �لتي تقف 
خلفه وت�س���هل لوجود نتائج حمددة، لذ� تعترب �ل�س���يطرة على �لأفكار و�ملعتقد�ت من 

�أهم عنا�سر �لتدخالت �لفاعلة يف نظرية �لتعلم �لجتماعي.

و�س���وف تعتم���د �لباحث���ة يف تنمي���ة �لكفاءة �لذ�تي���ة على هذه �لث���الث مكونات              
)�لكفاءة �لذ�تية �ل�س���لوكية، و�لكفاءة �لذ�تية �ملعرفي���ة، و�لكفاءة �لذ�تية �لنفعالية( 

(Bandura, 1997) لتي ذكرها�
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درا�سات �سابقة:
�س���عت در��س���ة لري�ثيل���ب (Lrsilp, 2006) �إىل �لتع���رف عل���ى م�س���توى قل���ق 
�مل�س���تقبل ل���دى �لطالب �ل�س���م باملرحل���ة �لثانوي���ة، فيما يخ����س �مل�س���تقبل �لتعليمي 
و�ملهن���ي، وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن )29( طالًبا �أ�س���ًما م���ن طالب �ل�س���ف �لثالث 
�لثانوي، وترت�وح �أعمارهم ما بني) 18- 20( عام، و��ستخدمت هذه �لدر��سة ��ستبيان 
حول قلق �مل�س���تقبل �لتعليمي و�ملهني، و��س���تمل هذ� �ل�س���تبيان على ثالثة �أبعاد وهي        
) �لتعلي���م �لكادمي���ي، �لتو��س���ل و�لتفاع���ل �لجتماع���ي، و�ملهن���ة، �أو �لوظيف���ة( وق���د 
�أ�سفرت �لنتائج  هذه �لدر��سة عن �أن ن�سبة) 34.5%( من �لطالب �مل�ساركني يف �لدر��سة 
يعتزمون مو��سلة �لتعليم �لعايل، ويرجع هذ� �إىل �إىل دعم وت�سجيع �لأ�سخا�س ذوى 
�ل�سلة مثل �لو�لدين و�ملعلمني، بينما �أظهرت �لدر��سة �أن ن�سبة) 65.5( من  �لطالب 
�مل�ساركني يعتزمون �للتحاق ب�سوق �لعمل، كما تو�سلت �لدر��سة �إىل عدم وجود فروق 
ذ�ت دلل �إح�س���ائية يف م�س���توى �لقلق لدى �لطالب �ل�س���م يف بعدي �لتعليم و�ملهنة.
و�س���عت در��س���ة ليم���اي (Limay, 2008) �إىل �لتع���رف على  �لع���امل �لد�خلي 
للمر�هق���ات �ل�س���م، و��ستك�س���اف كي���ف توؤث���ر �لإعاق���ة �ل�س���معية عل���ى �مله���ام �لتنموية 
لالإن���اث �ل�س���م يف ف���رتة �ملر�هق���ة، يف �لنو�ح���ي �لتنموي���ة كعالقاته���م م���ع �أقر�نه���م، 
و�ل�س���تقالل �لقت�س���ادي لديه���م و�ل���زو�ج و�لأ�س���رة بالن�س���بة له���م، وتكون���ت عين���ة 
�لدر��سة من )2( كدر��سة حالة، �إحد�هما عمرها )15( عام و�لثانية عمرها )18( عام، 
و�أظه���رت نتائ���ج �لدر��س���ة �أن �ملر�هقات �ل�س���م تعاين من �لقلق يف نو�حي �ل�س���تقالل 
�لقت�س���ادي، و�لزو�ج و�لأ�سرة م�ستقباًل، و�أن �ملر�هقات �ل�سم لديهم نق�س يف �لقدرة 

على �لتو��سل مع �أقر�نهم �ل�سامعني، و�نعز�لهم عن �ملجتمع.
وهدف���ت در��س���ة) �س���مرية عب���د �ل�س���الم، 2008( �إىل خف����س قل���ق �مل�س���تقبل  
���ا عل���ى تنمية  با�س���تخد�م فني���ات �لع���الج �لعق���الين �لنفع���ايل، وعملت �لدر��س���ة �أي�سً
�لكفاءة �لذ�تية لدى �أفر�د �لعينة، وتكونت عينة �لدر��سة من )20( من �لذكور و�لإناث 
و�لذي���ن ت���ر�وح �أعمارهم من ) 16- 18( عام من �ملر�هقني �ملعاقني ب�س���رًيا، و�عتمدت 
�لدر��س���ة عل���ى مقيا����س قلق �مل�س���تقبل للمر�هق���ني �ملعاقني ب�س���رًيا )�إع���د�د �لباحثة( 
و�لربنامج �لإر�س���ادي ) �إعد�د �لباحثة( وك�س���فت نتائج �لدر��سة عن فعالية �لربنامج 
�مل�س���تخدم يف خف�س قلق �مل�س���تقبل لدى �ملر�هقني �ملعاقني ب�س���رًيا، و�أو�ست �لدر��سة 
بعم���ل بر�م���ج خلف����س قلق �مل�س���تقبل ل���دى ذوي �لإعاق���ة �ل�س���معية وحركًي���ا وعقلًيا.
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وحاول���ت در��س���ة �أم���اين حمم���د �لنج���ار)2013( �لك�س���ف ع���ن فعالي���ة برنامج  
عالجي قائم على �أن�سطة �للعب لتخفيف قلق �مل�ستقبل و�أثر ذلك يف حت�سني م�ستوى 
�لطموح لدى �ملر�هقات �ل�س���غار �سعاف �ل�س���مع، وتكون �لربنامج �لعالجي من)24( 
ن�س���اط من �أن�س���طة �للعب �ملختلفة. وتكونت عينة �لدر��سة من جمموعتني �إحد�هما 
جتريبي���ة و�لأخ���رى �ل�س���ابطة ق���و�م كل منه���ا)10( طالب���ات، وق���د مت �لتجان����س بني 
�ملجموعتني يف �ملتغري�ت �لتالية )�لعمر- درجة �ل�سمع- درجة قلق �مل�ستقبل – درجة 
م�س���توى �لطم���وح ( وتر�وح���ت �أعماره���م م���ن )11-13( �س���نة �عتم���دت �لدر��س���ة على 
��س���تخد�م مقيا�س قلق �مل�س���تقبل لغري �ل�س���امعني )�إعد�د عبد �لتو�ب معو�س، و�س���يد 
عب���د �لعظي���م، 2005(، ومقيا�س م�س���توى �لطم���وح )�إعد�د عبد �لتو�ب معو�س و�س���يد 
عبد �لعظيم، 2005( و�أو�سحت �لنتائج فعالية �لربنامج �لعالجي �لقائم على �أن�سطة 
�للع���ب يف خف����س قل���ق �مل�س���تقبل باأبعاده )�خل���وف من �مل�س���كالت �مل�س���تقبلية، �لنظرة 
�لت�س���اوؤمية للم�س���تقبل،قلق �لتفكري يف �مل�س���تقبل، قلق �ملوت( ورفع م�س���توى �لطموح 
باأبعاده) �لتفاوؤل، �ملقدرة على و�سع �لأهد�ف، تقبل �جلديد، وحتمل �لإحباط( لدى 

�أفر�د �ملجموعة �لتجريبية من �ملر�هقات �ل�سغار �سعاف �ل�سمع.
و�س���عت در��س���ة )هبة �إ�س���ماعيل طه، 2008( �إىل تنمية �لتفاوؤل و�لأمل كمدخل 
خلف�س �لأعر��س �لكتئابية لدى عينة من �س���عاف �ل�س���مع ،وتكونت عينة �لدر��س���ة 
�ل�س���يكومرتية من)80( طال���ب وطالبة، وعينة �لدر��س���ة �لتجريبية من )20( طالب 
وطالب���ة )10( جمموع���ة جتريبي���ة، )10( جمموعة �س���ابطة. �لأدو�ت �مل�س���تخدمة يف 
�لدر��سة)��س���تبانة مفتوحة للك�س���ف عن بع�س �ملتغري�ت �لنف�س���ية �مل�س���احبة ل�سعف 
�ل�س���مع �إع���د�د �لباحث���ة- بطاري���ة �لختب���ار�ت لقيا�س ث���الث متغري�ت �أ�سا�س���ية لدى 
�س���عاف �ل�س���مع �لتف���اوؤل- �لأم���ل- �لكتئاب �إع���د�د �لباحث���ة- �لربنام���ج �ملعتمد على 
تنمي���ة �لتف���اوؤل �إعد�د �لباحثة(. وقد �أ�س���فرت نتائج �لدر��س���ة عما يل���ي: وجود فروق 
د�لة �إح�سائًيا بني �لذكور و�لإناث يف درجة �لتفاوؤل وذلك يف �جتاه �لذكور، عدم وجود 
فروق د�لة �إح�س���ائيا بني �لذكور و�لإناث يف درجة �لأمل، وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا 
ب���ني �لذك���ور و�لإن���اث يف درج���ة �لكتئ���اب وذل���ك يف �جتاه �لن���اث، ل���دى ذوي �لإعاقة 
�ل�س���معية من �مل�س���تويات �لقت�س���ادية و�لجتماعية �ملرتفعة �س���عور بالتف���اوؤل و�لأمل 
�أكرب مقارنة بالأفر�د ذوي �لإعاقة �ل�سمعية من م�ستويات �جتماعية و�قت�سادية �أقل، 
و�أثبتت �لدر��سة فعالية �لربنامج �مل�ستخدم لتنمية �لتفاوؤل و�لأمل خلف�س �لكتئاب 

لدى ذوي �لإعاقة �ل�سمعية.
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فرو�ص البحث:
((( توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعة �لتجريبية 1

و�ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبع���دي عل���ى مقيا����س �ل�س���مات �لإيجابي���ة ل�س���الح 
�ملجموعة �لتجريبية.

((( توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعة �لتجريبية 1
يف �لقيا����س �لقبل���ي و�لبعدي على مقيا�س �ل�س���مات �لإيجابية ل�س���الح �لقيا�س 

�لبعدي.
((( ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية 1

يف �لقيا�س �لبعدي و�لتتبعي على مقيا�س �ل�سمات �لإيجابية.
((( توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعة �لتجريبية 1

و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدي على مقيا�س قلق �مل�س���تقبل ) �لأبعاد و�لدرجة 
�لكلية( ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.

((( توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبية يف 1
�لقيا�س �لقبلي و�لبعدي على مقيا�س قلق �مل�ستقبل ) �لأبعاد و�لدرجة �لكلية( 

ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.
((( ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي درج���ات �ملجموعة �لتجريبية يف 1

�لقيا�س �لبعدي و�لتتبعي  ملقيا�س قلق �مل�ستقبل ) �لأبعاد و�لدرجة �لكلية(.

الطريقة واالإجراءات:
اأوالً العينة:

متثل���ت عين���ة �لدر��س���ة يف ) 30( من �لإن���اث �ل�س���م ) 15( جمموعة جتريبيه، 
)15( جمموعة �س���ابطة، من مدر�س���ة �لأمل لل�س���م باملن�س���ورة و�لالتي ح�س���لن على 
درجات منخف�س���ة على مقيا�س �ل�سمات �لإيجابية)�إعد�د �لباحثة(، ودرجات مرتفعة 
على مقيا�س قلق �مل�ستقبل) �إعد�د �لباحثة(، وقد ترت�وحت �أعمارهن �لزمنية ما بني 

) 14- 19( عام، وترت�وح ن�سبة فقد�ن �ل�سمع لديهن) 90 دي�سبل فاأكرث(.
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ثانًيا: اأدوات البحث:
((( مقيا�س �ل�سمات �لإيجابية يف �ل�سخ�سية       ) �إعد�د�لباحثة(.1
((( )�إعد�د �لباحثة(.1 مقيا�س قلق �مل�ستقبل لدى �ملر�هقات �ل�سم  
((( �لربنام���ج �لإر�س���ادي �لقائ���م عل���ى تنمي���ة �ل�س���مات �لإيجابي���ة يف �ل�سخ�س���ية  1

)�إعد�د �لباحثة(.
((( مقيا�س �لذكاء غري �للفظي لل�سم   )�إعد�دفايزة مكرومي، 1998(.1
((( مقيا�س �مل�ستوى �لجتماعي �لقت�سادي   )�إعد�د حممد بيومي خليل، 2000(.1

املحددات ال�سيكومرتية الأدوات البحث:
قامت �لباحثة بالتحقق من �س���دق وثبات �ملقايي�س �مل�س���تخدمة على عينة من 
�لتلميذ�ت �ل�س���م باملرحلة �لإعد�دية )ن= 35(، و�لالتي ترت�وح �أعمارهن �لزمنية ما 

بني)14- 19( مبر�سة �لأمل لل�سم بطنطا مبحافظة �لغربية.

تقنن مقيا�س ال�سمات االإيجابية  ) اإعداد الباحثة(. اأ-  

ال�س�دق الظاهري )�س�دق املحكم�ن(: مت عر����س �ملقيا�س يف �س���ورته �ملبدئية  )اأ(   
)32( عب���ارة عل���ى )11( حمكًم���ا  م���ن �ملتخ�س�س���ني يف جم���ال عل���م �لنف����س و�ل�س���حة 
�لنف�س���ية به���دف �حلكم على م���دى دقة كل عبارة ومدى قيا�س���ها لل�س���مات �لإيجابية 
لدى �ملر�هقات �ل�سم، وما يرونه من �إ�سافة، �أو حذف لأي عبارة، ومت عمل �لتعديالت 
و�أ�سبح �ملقيا�س يف �سورته �لنهائية مكون من )30( مفردة وكانت ن�سبة �لتفاق لهذه 

�ملفرد�ت ترت�وح ما بني )%80- %100(.

)ب(  ال�س�دق التنب�وؤي: قام���ت �لباحث���ة بح�س���اب �ل�س���دق �لتنب���وؤى للمقيا�س عن 
طري���ق ح�س���اب �لرتب���اط ب���ني درج���ات �ملر�هقات �ل�س���م على عين���ة مكونة م���ن )35( 
مر�هق���ة ودرجاته���م عل���ى مقيا����س فاعلية �لذ�ت )�إعد�د �س���امي عبد �ل�س���الم �ل�س���يد 
،2010(؛ حيث ت�س���ري در��س���ة عبد �ملح�س���ن �إبر�هيم ديغم )2008( �إىل �أنه ميكن �لتنبوؤ 

بالتفاوؤل و�لأمل من خالل �لفاعلية �لذ�تية. ويو�سح جدول )1(هذه �لنتائج. 
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جدول )1(
معامالت الرتباط بني درجات املراهقات ال�سم على مقيا�س ال�سمات الإيجابية �إعد�د 

)الباحثة( ودرجاتهم على مقيا�س فاعلية الذات 
              فعالية 
              �لذ�ت

  �ل�سمات 
�لإيجابية

فاعلية �لذ�ت 
�لجتماعية

فعالية �لذ�ت 
�لأكادميية

فعالية �لذ�ت 
�حلياتية

فاعلية �لذ�ت 
�لأخالقية

�لدرجة 
�لكلية

0.812**0.557**0.710**0.752**0.751**تفاوؤل

0.769**0.465**0.730**0.741**0.686**�أمل

0.667**0.494**0.711**0.575**0.506**كفاءة ذ�تية

** د�ل عند م�ستوى )0.01(       

يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن:جميع معامالت �لرتباط د�لة عند م�ستوى )0.01(.

ثانًيا: ثبات املقيا�س مت ح�ساب معامل الثبات ملقيا�س ال�سمات االإيجابية بالطرق 
التالية:

الطريق�ة االأوىل: ح�س���اب معامل ثبات �ألفا، فُوِجد �أنه ي�س���اوى )0.874، 0.845، 0.890( 
لأبعاد �لتفاوؤل، �لأمل، �لكفاءة �لذ�تية، وهي معامالت ثبات مرتفعة.

الطريق�ة الثانية: طريقة �إع���ادة تطبيق �لختبار؛ حيث قامت �لباحثة بح�س���اب ثبات 
درج���ات �ملقيا�س با�س���تخد�م طريقة �إعادة �لتطبيق على عين���ة تقنني مكونة من )35( 
م���ن �ملر�هق���ات �ل�س���م بفا�س���ل زمن���ى ق���دره �أ�س���بوعني، وكان���ت معام���الت �لرتب���اط 
)0.739، 0.757، 0.789( لأبع���اد �لتف���اوؤل، �لأم���ل، �لكف���اءة �لذ�تي���ة، وه���ي معام���الت 
�رتب���اط مرتفع���ة ود�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )0.01(، وتدل عل���ي �أن �ملقيا�س 

�ل�سمات �لإيجابية يتمتع  بدرجة منا�سبة من �لثبات.

ثالًث�ا: االت�س�اق الداخل�ى الأبع�اد املقيا��س للتحقق م���ن �ت�س���اق حمت���وى �ملقيا�س ككل 
و�رتب���اط �أبع���اده بع�س���ها ببع�س، قامت �لباحثة بح�س���اب معام���ل �لرتباط بني درجة 

كل بعد ودرجة �لأبعاد �لأخرى ، ويو�سح �جلدول �لتايل نتائج معامالت �لرتباط
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جدول )2(
معامالت الرتباط بني اأبعاد مقيا�س ال�سمات الإيجابية بع�سها ببع�س

�لبعد �لأول �ملقيا�س
)�لتفاوؤل(

�لبعد �لثانى 
)�لأمل(

�لبعد �لثالث
)�لكفاءة �لذ�تية(

-�لبعد �لأول )�لتفاوؤل(
-0.750**�لبعد �لثانى )�لأمل(

�لبعد �لثالث )�لكفاءة 
-0.748**0.623**�لذ�تية(

** د�ل عند م�ستوى )  0.01 (

يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن:
قي���م معام���الت �لرتباط تر�وح���ت ب���ني )0.623( �إىل )0.750( وجميعها د�لة 
عن���د م�س���توى )0.01(، �أي �أن كل معام���الت �لرتب���اط ب���ني �أبع���اد �ل�س���مات �لإيجابية 
بع�س���ها ببع����س د�ل���ة �إح�س���ائًيا ، مما يدل على قوة �لت�س���اق �لد�خلى لأبعاد �ل�س���مات 

�لإيجابية وللمقيا�سككل.
م���ن �لإج���ر�ء�ت �ل�س���ابقة ميك���ن �لطمئن���ان ل�س���دق وثب���ات مقيا�س �ل�س���مات 

�لإيجابية، و�سالحيته لقيا�س �ل�سمات �لإيجابية لدى عينة �لدر��سة.

مقيا�س قلق امل�ستقبل: )�إعد�د �لباحثة( )اأ( 

اأوالً- �سدق الدرجات امل�ستقة من املقيا�س:
ال�س�دق الظاه�ري : قام���ت �لباحث���ة بعر����س �ملقيا����س يف �س���ورته �ملبدئي���ة  )اأ( 
)66( عب���ارة مزع���ة على �س���بعة �أبعاد ) قلق �مل�س���تقبل �لذ�تي ،قلق �مل�س���تقبل �لأ�س���ري،                      
قلق �مل�ستقبل �لأكادميي، قلق �مل�ستقبل �لجتماعي، قلق �مل�ستقبل �ملهني، قلق �ل�سحة، 
قلق �ملوت( على )11( حمكًما من �ملتخ�س�سني يف جمال علم �لنف�س و�ل�سحة �لنف�سية 
وذلك بهدف �إبد�ء وجهة �لنظر حول مدى مالئمة بنود �ملقيا�س للهدف �لذي و�سعت 
من �أجله لقيا�س قلق �مل�س���تقبل لدى �ملر�هقات �ل�س���م، وعالقة �لعبار�ت بالبعد �لذي 
تنتمي �إليه، وطبيعة �ملرحلة �لعمرية، وطبيعة �لعينة ،و�حلكم على مدى دقة �سياغة 
�لعب���ار�ت ومدى مالئمته���ا لأبعاد �ملقيا�س ،�إبد�ء م���ا يقرتحونه من مالحظات حول 
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تعديل، �أو �إ�سافة، �أو حذف ما يلزم، وفى �سوء �آر�ء �ملحكمني مت تعديل �سياغة بع�س 
�لعبار�ت، وحذف �لعبارة �لتي ح�سلت على ن�سبة �تفاق �أقل من 80%،  لي�سبح �ملقيا�س 

يف �سورته �لنهائية بعد �لتحكيم مكوًنا من )56( عبارة .

�س�دق املحك: قامت �لباحثة بح�ساب �ل�سدق �لتالزمي للمقيا�سعن طريق  )ب(  
ح�س���اب �لرتباط بني درجات )35( مر�هقة �س���ماء على �ملقيا�س �حلايل ومقيا�س قلق 

�مل�ستقبل �إعد�د )حممد �إبر�هيم، 2013(، ويو�سح جدول )3( هذه �لنتائج، 

جدول )3( 
معامالت الرتباط بني درجات املراهقات ال�سم على مقيا�س قلق امل�ستقبل ) اإعداد الباحثة( 

ودرجاتهم على مقيا�س قلق امل�ستقبل

�لتفكري �ل�سلبي �ملقيا�س
جتاه �مل�ستقبل

�لقلق �ملتعلق 
بالعمل

�لقلق �ملتعلق 
درجة كليةبالزو�ج يف �مل�ستقبل

0.607**0.537**0.492**0.607**�لقلق �لذ�تي

0.756**0.760**0.587**0.707**�لقلق �لأ�سري

0.790**0.759**0.662**0.710**�لقلق �لأكادميي

0.702**0.524**0.734**0.586**�لقلق �لجتماعي

0.721**0.554**0.749**0.595**�لقلق �ملهني

0.616**0.470**0665.**0.479**قلق �ل�سحة

0.517**0.468**0.483**0.431**قلق �ملوت

0.873**0.754**0.810**0.765**درجة كلية

** د�ل عند م�ستوى )0.01(

يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن جميع معامالت �لرتباط د�لة عند م�ستوى )0.01(.
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ثانًي�ا ثبات املقيا�س: مت ح�س�اب معام�ل الثبات ملقيا�س قلق امل�س�تقبل بالطرق 
التالية:

الطريق�ة االأوىل: ح�س���اب معامل ثب���ات �ألفا، فُوِجد �أنه ي�س���اوى )0.834، 0.801، 0.825، 
0.820، 0.852، 0.810، 0.809، 0.949(لأبع���اد �لبع���د �لذ�ت���ى، �لبع���د �لأ�س���رى، �لبع���د 
�لأكادمي���ى، �لبع���د �لجتماعى، �لبعد �ملهنى، بعد �ل�س���حة، بعد �مل���وت، �لدرجة �لكلية 

علي �لرتتيب، وهي معامالت ثبات مرتفعة.

الطريق�ة الثاني�ة: طريقة �إعادة تطبي���ق �لختبار؛ حيث قامت �لباحثة بح�س���اب ثبات 
درج���ات �ملقيا����س با�س���تخد�م طريق���ة �إع���ادة �لتطبي���ق عل���ى عين���ة تقن���ني مكون���ة م���ن         
)35( من �ملر�هقات �ل�س���م بفا�س���ل زمنى قدره �أ�س���بوعني، وكانت معامالت �لرتباط 
)0.809،0.784، 0.769، 0.818، 0.812، 0.744، 0.774، 0.827( لأبع���اد �لبع���د �لذ�ت���ى، 
�لبعد �لأ�س���رى، �لبع���د �لأكادميى، �لبعد �لجتماعى، �لبعد �ملهنى، بعد �ل�س���حة، بعد 
�مل���وت، �لدرج���ة �لكلية علي �لرتتيب، وهي معامالت �رتباط مرتفعة ود�لة �إح�س���ائًيا 

عند م�ستوى دللة )0.01(، وتدل علي درجة منا�سبة من �لثبات.

وبالت���ايل يتمتع مقيا�س قلق �مل�س���تقبل بدرجة منا�س���بة من �لثب���ات للمقيا�س 
ككل ولالأبعاد �لفرعية. 

ب-  االت�س�اق الداخل�ى الأبع�اد مقيا��س قل�ق امل�س�تقبل:للتحقق م���ن �ت�س���اق 
حمت���وى �ملقيا�س ككل و�رتباط �أبعاده بع�س���ها ببع�س، قام���ت �لباحثة بتعيني معامل 
�لرتب���اط ب���ني درج���ة جمم���وع كل بعد و�لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا�س، ويو�س���ح �جلدول 

�لتاىل نتائج معامالت �لرتباط.
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جدول )4(
معامالت الرتباط بني اأبعاد مقيا�س قلق امل�ستقبل بع�سها ببع�سوبينها

 وبني الدرجة الكلية للمقيا�س

�لبعد �ملقيا�س
�لذ�تى

�لبعد 
�لأ�سرى

�لبعد 
�لأكادميى

�لبعد 
�لجتماعى

�لبعد 
�ملهنى

بعد 
�لدرجة بعد �ملوت�ل�سحة

�لكلية
�لقلق 
-�لذ�تى

�لقلق 
-0.557**�لأ�سري

�لقلق 
-0.795**0.400*�لأكادميي

�لقلق 
-0.670**0.607**0.442**�لجتماعي

�لقلق 
-0.800**0.727**0.583**0.395*�ملهني

قلق 
-0.808**0.748**0.621**0.500**0.420*�ل�سحة

-0.434**0.514**0.567**0.413*0.376*0.361*قلق �ملوت
�لدرجة 

-0.577**0.816**0.890**0.889**0.837**0.819**0.580**�لكلية

* د�ل عندم�ستوى )0.05(      ** د�ل عند م�ستوى )0.01(      

يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن قيم معامالت �لرتباط تر�وحت بني )0.361( 
�إىل )0.890( وه���ى د�ل���ة عند م�س���توى )0.05( �إىل )0.01(، وفى �س���وء ما ي�س���ري �إليه 
ج���ال وب���ورج وج���ال (Gall, Borg, & Gall, 1996) م���ن �أن معام���الت �لرتب���اط 
تك���ون مقبول���ة عندم���ا تك���ون قيمته���ا ≤ 0.30؛ وبن���اًء عليه ف���اإن معام���الت �لرتباط 
ب���ني �أبع���اد مقيا����س قلق �مل�س���تقبل تك���ون مقبولة خا�س���ة فى �س���وء �س���غر حجم عينة 
�لتقنني )35(. لذلك كل معامالت �لرتباط بني �أبعاد قلق �مل�س���تقبل بع�س���ها ببع�س 
���ا، مما  د�ل���ة �إح�س���ائًيا كم���ا �أن �رتباطه���ا بالدرجة �لكلية للمقيا�س د�ل �إح�س���ائًيا �أي�سً
ي���دل عل���ى قوة �لت�س���اق �لد�خلى لأبعاد قلق �مل�س���تقبل وللمقيا�س���ككل.من �لإجر�ء�ت 
�ل�س���ابقة ميكن �لطمئنان ل�س���دق وثبات مقيا�س قلق �مل�س���تقبل، و�س���الحيته لقيا�س 

قلق �مل�ستقبل لدى عينة �لدر��سة.
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برنام�ج تنمي�ة ال�س�مات االإيجابي�ة يف ال�سخ�س�ية خلف��س قل�ق امل�س�تقبل ل�دى  
املراهقات ال�سم.

مت بن���اء برنام���ج �إر�س���ادي لتنمي���ة �ل�س���مات �لإيجابية يف �ل�سخ�س���ية ومعرف���ة �أثره يف 
خف����س قلق �مل�س���تقبل لدى �ملر�هقات �ل�س���م، ويت�س���من �لربنامج �حل���ايل جمموعة 
و�حلدي���ث  �لإيجاب���ي،  و�لتعزي���ز  و�لنمذج���ة،  و�حل���و�ر،  كاملناق�س���ة  �لفني���ات  م���ن 
�لذ�ت���ي �لإيجاب���ي، و�ل�س���رتخاء، وجمموع���ة من �لأن�س���طة �ملتخلفة لتنمي���ة �ملهار�ت 
�لجتماعية وروح �لتعاون لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية، وجمموعة من �لق�س����س 
لبع�س �ملعاقني �لذين حتدو� �إعاقتهم لتنمية �لنظرة �لإيجابية للحياة، و�لقدرة على 
حتديد �لأهد�ف، ومعرفة بع�س �ملهار�ت �لتي لديهم لكي ت�س���اعدهم على حتقيق ما 

ي�سبو� �إيه. 

نتائج الدرا�سة وتف�سريها:

اأوالً نتائج الفر�س االأول:للتحقق من �لفر�س �لأول �لذى ين�س على �أنه »توجد فروق 
د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية و�ل�سابطة يف �لقيا�س 
�لبعدي على مقيا�س �ل�سمات �لإيجابية ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية«. مت �تباع �لتايل:

قامت �لباحثة با�س���تخد�م �ختبار )مان – ويتنى Man – Whitney( للمجموعات 
�مل�ستقلة للك�سف عن دللة �لفروق بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف �لقيا�س 
�لبع���دي عل���ى مقيا�س �ل�س���مات �لإيجابية )�لأبع���اد و�لدرجة �لكلية( ل���دى �ملر�هقات 

�ل�سم، وكانت �لنتائج كما يو�سحها جدول )5(.
جدول )5(

الفروق بني متو�سطى رتب درجات املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة فى القيا�س البعدى 
على مقيا�س ال�سمات الإيجابية لدى املراهقات ال�سم

متو�سط �لعدد�ملجموعة�أبعاد �ملقيا�س
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة 
)U(

م�ستوى 
�لدللة

001‚1522.93344.001.0000جتريبية)�لتفاوؤل( 158.07121.00�سابطة

001‚1522.90343.501.5000جتريبية)�لأمل( 158.10121.50�سابطة
)�لكفاءة 
�لذ�تية(

001‚1522.80342.003.0000جتريبية 158.20123.00�سابطة
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ويت�س���ح من جدول )5( �أن قيم U �ملح�س���وبة لالأبعاد �أقل من �لقيمة �حلرجة 
)41(، مم���ا ي�س���ري �إىل وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائية عند م�س���توى دلل���ة )0.001( بني 
متو�س���طات رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة يف �ل�س���مات 

�لإيجابية وذلك ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.

وه���و م���ا ي�س���ري �إىل حتق���ق �لفر����س �لأول للدر��س���ة، وترج���ع  �لباحث���ة نتائ���ج 
�لفر����س �لأول �إىل تعر����س �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية لأن�س���طة �لربنامج �لإر�س���ادي 
�ل���ذي تع���ددت فيه �لأن�س���طة و�لفني���ات و�لتي منها �لنمذج���ة و�لتعزيز و�إع���ادة �لبناء 
�ملعريف و�لتنفي�س �لنفعايل، و�أ�سلوب �لدعابة و�لفكاهة، و�أن�سطة متنوعة وممار�سات 
خمتلفة، وحيث �أن �ملجموعة �ل�س���ابطة مل تتعر�س لأي برنامج ومل تكت�س���ب �أي من 
�ل�س���رت�تيجيات و�لفني���ات �لت���ي ت�س���اهم يف تنمية �لتف���اوؤل و�لأمل و�لكف���اءة �لذ�تية   
كم���ا ه���و �حلال مع �ملجموعة �لتجريبية لذلك ظلت درجات �لتفاوؤل و�لأمل و�لكفاءة 
�لذ�تية منخف�سة لدى �ملجموعة �ل�سابطة عك�س �ملجموعة �لتجريبية �لتي �أظهرت 

حت�سن ملحوظ يف درجات �لتفاوؤل و�لأمل و�لكفاءة �لذ�تية.

وعلي���ه ف���اإن تطبي���ق �لربنام���ج �لإر�س���ادي عل���ى �ملر�هق���ات �ل�س���م باملجموع���ة 
�لتجريبية �أدى �ىل �رتفاع م�س���توى �ل�سمات �لإيجابية ،و�أن �ملجموعة �ل�سابطة �لتي 
مل تتعر�س للربنامج �لإر�سادي ماز�لت �ل�سمات �لإيجابية لديهم منخف�سة، وهو ما 

يوؤكد فعالية �لربنامج وبذلك يتحقق �لفر�س �لأول.

نتائج الفر�س الثاين:
للتحقق من �لفر�س �لثاين و�لذى ين�سعلى�أنهتوجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني 
متو�سطي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي على مقيا�س 

�ل�سمات �لإيجابية ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.مت �تباع �لتى:

�لرت���ب           ��س���ارة   – �ختبار)ويلكوك�س���ن  با�س���تخد�م  �لباحث���ة  وقام���ت 
(Willcocxon-Signed Ranks Test للمجموعات �ل�س���غرية �ملرتبطة وح�س���اب 

قيمة (Z) لويلكوك�سن Willcocxon ، وكانت �لنتائج كما يو�سحها جدول )6(.
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جدول)6(
الفروق بني متو�سطى رتب درجات املجموعة التجريبية ) ن= 15 ( فى القيا�س القبلى والقيا�س 

البعدى على مقيا�س ال�سمات الإيجابية لدى املراهقات ال�سم 

�جتاه �أبعاد �ملقيا�س
متو�سط ن�لفروق

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة 
)Z(

م�ستوى 
�لدللة

)�لتفاوؤل(
00‚000‚0-�ل�سالبة

3‚415-0‚001 00‚00120‚158�ملوجبة
-�ملحايدة

)�لأمل(
00‚000‚0-�ل�سالبة

3‚419-0‚001 00‚00120‚158�ملوجبة
-�ملحايدة

)�لكفاءة 
�لذ�تية(

00‚000‚0-�ل�سالبة
3‚414-0‚001 00‚00120‚158�ملوجبة

-�ملحايدة

ويت�سح من جدول )6( وجود فروق د�لة �ح�سائًيا عند م�ستوى دللة )001‚0( 
ب���ني متو�س���طات رت���ب درجاتاأفر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س �لبع���دي مقارنة 
بالقيا�س �لقبلي، حيث �رتفع �لأد�ء على مقيا�س �ل�س���مات �لإيجابية  ل�س���الح �لقيا�س 
�لبعدي. وهو ما ي�س���ري �ىل �رتفاع م�س���توى �ل�س���مات �لإيجابية  لدى �ملر�هقات �ل�سم 
باملجموع���ة �لتجريبية فى �لقيا�س �لبعدي بعد تطبيق �لربنامج �لإر�س���ادي باملقارنة 

بالقيا�س �لقبلي، وبذلك يتحقق �لفر�س �لثاين.

 (Eline, Jones; وتتفق هذه �لنتيجة مع نتائج در��س���ة�إلني جون�س و�آخرون
(et,al; 2007 و�لتي و�أ�سارت �إىل �أهمية �لتدعيمات �لتدخلية لزيادة �لكفاءة �لذ�تية 

من �أجل �ل�سلوكيات �ل�سحية لدى �ملر�هقني �ل�سم.

كما تتفق مع نتائج در��سة هبة ح�سني )2008( و�لتي �أ�سارت �لنتائج �إىل فعالية 
�لربنام���ج �ملعتم���د عل���ى �لر�س���اد �ملع���ريف �ل�س���لوكي و�لر�س���اد �لعق���الين �لنفعايل يف 
خف�س م�ستوى �لإكتاب عن طريق تنمية �سمتي �لتفاوؤل و�لأمل لدى �أفر�د �ملجموعة 

�لتجريبية.
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ودر��س���ة كين���ت ولج���رو (Kent, Brue; La Grow, 2007) و�لتي �أ�س���ارت 
�إىل �أن �س���مة �لأم���ل ت�س���اعد يف �ل�س���عور بالتو�فق �لنف�س���ي لدى �لأف���ر�د ذوي �لإعاقة 

�ل�سمعية، و�أن �لكفاءة �لذ�تية ذ�ت تاأثري على �لأمل و�لياأ�س بطرق خمتلفة.

وتف�س���ر �لباحث���ة نتائج �لفر����س �لول و�لفر�س �لث���اين  �إىل تاأثري �لربنامج، 
حي���ث ت�س���من �لربنامج تنمي���ة �ل�س���مات �لإيجابية يف �ل�سخ�س���ية ) �لتف���اوؤل، �لأمل، 

�لكفاءة �لذ�تية( من خالل ��ستخد�م �لفنيات �لتالية:

�ملحا�س���رة: حي���ث �أ�س���همت ه���ذه �لفنية يف تنمي���ة �ملعلومات و�ملعرفة �خلا�س���ة 
عن �أهمية �لتفاوؤل و�لأمل و�لكفاءة �لذ�تية ودورهما �لفعال يف �لتكيف �لإيجابي مع 
�أح���د�ث �حلي���اة �ملختلفة ومع �مل�س���كالت �لتي تقابل �أفر�د �لعين���ة �لتجريبية، و�أهمية 
تدعيم مو�طن �لقوة وحماولة �لتعرف عليها و��ستثمار �لطاقات و�لقدر�ت يف حتقيق 

ما يريدون.

�ملناق�س���ةو�حلو�ر: حي���ث كان���ت �ملناق�س���ة و�حل���و�ر تت���م �أثناء �ملحا�س���ر�ت �لتي 
تلقيه���ا �لباحث���ة عل���ى �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، �أو بعدها، وكان تتم �ملناق�س���ة بني 
�لباحث���ة و�أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة ككل،، �أو ب���ني �لباحث���ة و�أحد �أف���ر�د �ملجموعة 
�لتجريبي���ة يف �مل�س���كالت �لت���ي يخ�س���ون حدوثه���ا يف �مل�س���تقبل �س���و�ء يف �لأ�س���رة، �أو 
�ملدر�س���ة، �أو خا�س���ة بحياتهم �ملهنية، و�أ�س���همت هذه �لفنية يف �إعطاء �لفر�س���ة لأفر�د 
�ملجموعة �لتجريبية �لتعبري عن �أنف�س���هم و�نفعالتهم غري �ل�سوية وعن م�سكالتهم 
���ا م�س���اعدتهم يف تفنيد �ملعتقد�ت و�لأفكار �لالعقالنية و�لأفكار  وطموحاتهم، و�أي�سً
�مل�س���وهة، وت�س���جيع �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى �لتفك���ري يف نف�س���ه ومن حوله 

بطريقة �إيجابية و�سحيحة مما ينمي �لكفاءة �لذ�تية �ملعرفية و�ل�سلوكية.

�لنمذج���ة: تع���د �لنمذجة ��س���رت�تيجية �أ�سا�س���ية للتعل���م، وت�س���تند �إىل �لتعلم 
باملالحظة، و�لذي يفرت�س �أن �لفرد قادر على �أن يتعلم من �لآخرين مبعنى �أنه عادة 
م���ا يالح���ظ ت�س���رفاتهم يف �ملو�قف �ملختلف���ة، ويقوم بتقلي���د ما يالحظ���ه، �أو يتعلمه 
فيتعلم �أن ي�س���لك ب�س���كل معني،، �أو يغري �س���لوكه حتي تتفق مع متطلبات ذلك �ملوقف 
�لذي يوجد فيه،  وقامت �لباحثة بعر�س بع�س �لنماذج �لتي ��س���تطاعت �لتغلب على 
�إعاقتها وحتقيق �أهد�فها وحتقيق م�ستويات تعليمية مرتفعة و�حل�سول على وظائف 
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مرموق���ة : �أمث���ال هيل���ني كيلر، وطه ح�س���ني، و�لعازفة �ل�س���ماء، وحتديد كيف ميكن 
�لتعل���م و�ل�س���تفادة من هذه �لنماذج مما ينمي �لتف���اوؤل و�لأمل لدى �أفر�د �ملجموعة 
���ا قامت �لباحثة بنمذج���ة بع�س �ملو�قف ومعرفة كيفية �لت�س���رف  �لتجريبي���ة، و�أي�سً
جتاه هذه �ملو�قف مع تعزيز �ل�س���تجابات �ل�س���حيحة، وحماولة تعديل �ل�س���تجابات 

�خلاطئة مما ينمي �لكفاءة �لذ�تية �ل�سلوكية لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية. 

لأف���ر�د  �لفر�س���ة   �لربنام���ج  �أن�س���طة  �أتاح���ت  �لنفع���ايل:  �لتنفي����س  فني���ة 
�ملجموع���ة �لتجريبية �لتعبري عن م�س���اعرهم �لتي ي�س���عرون بها ب���كل حرية وتلقائية 
جت���اه �حباطاته���م وحاجاته���م وخماوفهم بطريق���ة كالمية، وت�س���جيع �لباحثة �أفر�د 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة تذك���ر �ملو�ق���ف �ل�س���ادمة �لتي مرو� به���ا وبي���ان �أحد�ثها بدقة 
وتف�س���يل و�لتعبري ع���ن �نفعالتهم جتاه هذه �ملو�قف وحماولة تعديلها و�لإ�س���تفادة 
منه���ا م�س���تقباًل وكيفي���ة �لتحكم فيه���ا �إيجابًيا، وممار�س���ة بع����س �لأن�س���طة �ملختلفة 
كن�س���اط ماذ� �أفعل عند �لغ�س���ب، ون�س���اط �ل�س���لبيات و�لإيجابيات، ون�س���اط �لرتكيز، 
ون�ساط �مل�سبحة، و�ساعدت هذه �لأن�سطة �ملختلفة يف تنمية �لكفاءة �لذ�تية �لنفعالية 

و�لتحكم يف �لنفعالت عند �لغ�سب.

�إعادة �لبناء �ملعريف: �إعادة �لبناء �ملعريف قائمة على �ملخططات �لتي هي عبارة 
عن �ملعتقد�ت للتلميذة عن ذ�تها وم�س���تقبلها ،و�أ�سهمت هذه �لفنية يف م�ساعدة �أفر�د 
�ملجموع���ة �لتجريبية �لتقييم �ملع���ريف لأفكارهم ومالحظة هذه �لأفكار �أثناء �ملو�قف 
�لتي مرو� بها وتقييمها �إذ� كانت منطقية �أم ل، �سحيحة �أم خاطئة، وحماولة تعديل 
�لأف���كار �لغ���ري منطقية و�ملعارف �مل�س���وه كالأفكار �خلاطئة �خلا�س���ة بال���زو�ج و�لعمل 

و�لتعليم و�حلياة �لجتماعية و�لأ�سرية مما ينمي �لكفاءة �لذ�تية �ملعرفية.

�أ�س���لوب �لدعابة و�لفكاهة: �أ�س���همت هذه �لفنية يف تنمية روح �ملرح و�ل�س���عادة 
وبالتايل �ل�سعور بالتفاوؤل، حيث كانت توجه �لباحثة �أفر�د �ملجوعة �لتجريبية للنظر 
�إىل م�س���كالتهم على �أنها مو�قف طارئة ويجعلونها مو�س���ع �ل�س���خرية و�لفكاهة مما 

يخفف من �سغط هذه �مل�سكالت وحماولة �لتفكري فيها بطرق خمتلفة و�سحيحة.
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نتائج الفر�س الثالث:
للتحق���ق م���ن �لفر����س �لثال���ث و�ل���ذى ين����س عل���ى �أن���ه “ل توجد ف���روق د�لة 
�إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا����س �لبع���دي 

و�لتتبعي على مقيا�س �ل�سمات �لإيجابية “ مت �تباع �لآتي:

Willcocxon- قامت �لباحثة با�س���تخد�م �ختبار ويلكوك�سن – ��سارة �لرتب
 )Z( قيم���ة  وح�س���اب  �ملرتبط���ة  �ل�س���غرية  للمجموع���ات   Signed Ranks Test)
لويلكوك�سن  Willcocxonوذلك بتطبيق مقيا�س �ل�سمات �لإيجابية لدى �ملر�هقات 
�ل�س���م عل���ى �ملجموعة �لتجريبية بع���د �لنتهاء من تطبيق �لربنامج �لر�س���ادى على 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة ) �لقيا����س �لبع���دى ( وبعد مرور �س���هرين م���ن �لتطبيق قامت 
�لباحث���ة باإعادة تطبيق مقيا�س �ل�س���مات �لإيجابية للمر�هقات �ل�س���م على �ملجموعة 

�لتجريبية ) �لقيا�س �لتتبعى (. و�لنتائج يو�سحها جدول )7(.

جدول)7(
الفروق بني متو�سطى رتب درجات املجموعة التجريبية )ن=15( فى القيا�س البعدى والقيا�س 

التتبعى على مقيا�س ال�سمات الإيجابية لدى املراهقات ال�سم 

�جتاه �أبعاد �ملقيا�س
متو�سط ن�لفروق

�لرتب
جمموع 

م�ستوى قيمة )Z(�لرتب
�لدللة

)�لتفاوؤل(
53.9019.50�ل�سالبة

غري د�لة-954‚0 24.258.50�ملوجبة
8�ملحايدة

)�لأمل(
55.40.27�ل�سالبة

غري د�لة-551‚0 44.5018.0000�ملوجبة
6�ملحايدة

)�لكفاءة 
�لذ�تية(

66.1737.00�ل�سالبة
غري د�لة-362‚0 55.8029.00�ملوجبة

4�ملحايدة
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ويت�س���ح م���ن ج���دول )7( عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة 
)05‚.( بني متو�س���طات رتب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبعدي 
و�لتتبع���ى عل���ى مقيا�س �ل�س���مات �لإيجابية ، وهو ما ي�س���ري �ىل بقاء �أث���ر �لتعلم لدى 

�ملجموعة �لتجريبية. 

وميك���ن تف�س���ري ما تو�س���لت �إلي���ه �لباحثة م���ن نتائج �لفر����س �لثالث �خلا�س 
باملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي ملقيا����س �ل�س���مات �لإيجابية، 
�إذ ت���رى �لباحث���ة �أن ه���ذه �لنتيج���ة جاءت يف �س���وء ما يت�س���منه �لربنام���ج من فنيات 
و��س���رت�تيجيات متنوع���ة مت م���ن خالله���ا �لتاأكي���د للخ���رب�ت و�مله���ار�ت و�لأن�س���طة 
و�ملمار�س���ات �لتي يت�س���منها �لربنامج �مل�ستخدم مو�س���ع �لهتمام يف �لدر��سة �حلالية 

وهي خرب�ت وممار�سات �أدت �إىل تنمية �ل�سمات �لإيجابية لدى �ملر�هقات �ل�سم.

نتائج الفر�س الرابع:
للتحق���ق من �لفر�س �لر�بع �لذى ين�س على �أنه« توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا 
ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة و�ملجموعة �ل�س���ابطة يف �لقيا�س 
�لبع���دي عل���ى مقيا����س قل���ق �مل�س���تقبل ) �لأبع���اد و�لدرجة �لكلي���ة( ل�س���الح �ملجموعة 

�لتجريبية«.مت �تباع �لتايل:

 )Man – Whitney  قام���ت �لباحث���ة با�س���تخد�م �ختب���ار ) م���ان – ويتن���ى
�لتجريبي���ة  ب���ني �ملجموعت���ني  �لف���روق  ع���ن دلل���ة  �مل�س���تقلة للك�س���ف  للمجموع���ات 
و�ل�سابطة فى �لقيا�س �لبعدى ملقيا�س قلق �مل�ستقبل ) �لأبعاد و�لدرجة �لكلية ( لدى 

�ملر�هقات �ل�سم. وكانت �لنتائج كما يو�سحها جدول )8(.
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جدول)8(
الفروق بني متو�سطى رتب درجات املجموعة التجريبية ) ن= 15 ( واملجموعة ال�سابطة           

) ن = 15 ( فى القيا�س البعدى على مقيا�س قلق امل�ستقبل ) الأبعاد والدرجة الكلية (
لدى املراهقات ال�سم

جمموع متو�سط �لرتب�ملجموعة�أبعاد �ملقيا�س
م�ستوى قيمة )U(�لرتب

�لدللة

�لقلق �لذ�تي
8.53128.00جتريبية

8.0000‚001
22.47337.00�سابطة

�لقلق �لأ�سري
8.67130.00جتريبية

10.0000‚001
22.33335.00�سابطة

�لقلق �لأكادميي
8.87133.00جتريبية

13.0000‚001
22.13332.00�سابطة

�لقلق �لجتماعي
8.73131.00جتريبية

11.0000‚001
22.27334.00�سابطة

�لقلق �ملهنى
9.10136.50جتريبية

16.5000‚001
21.90328.50�سابطة

قلق �ل�سحة
8.40126.00جتريبية

6.0000‚001
22.60339.00�سابطة

قلق �ملوت
8.33125.00جتريبية

5.0000‚001
22.67340.00�سابطة

�لدرجة �لكلية
8.13122.00جتريبية

2.0000‚001
22.87343.00�سابطة

ويت�س���ح من جدول )8( �أن قيم U �ملح�س���وبة لالأبعاد و�لدرجة �لكلية �أقل من 
�لقيمة �حلرجة )41(، مما ي�س���ري �إىل وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا عند م�س���توى دللة 
)0.001( بني متو�س���طات رت���ب درجات �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�س���ابطة يف 

قلق �مل�ستقبل ) �لأبعاد و�لدرجة �لكلية ( وذلك ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.
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وترج���ع �لباحث���ة  ه���ذه �لنتائ���ج �إىل تعر����س �ملجموع���ة �لتجريبي���ة للربنامج 
�لإر�س���ادي �ل���ذي �عتم���د على فنيات وممار�س���ات متنوعة مما �أدى �إىل تنمية �ل�س���مات 
�لإيجابي���ة يف �ل�سخ�س���ية و�لتي منه���ا �لتفاوؤل و�لأمل و�لكف���اءة �لذ�تية و�لقدرة على 
حتديد �لأهد�ف و�لثقة بالنف�س يف حتقيقها، وبالتايل �نخفا�س �ل�س���عور بالقلق من 
�مل�س���تقبل، وحي���ث �أن �ملجموع���ة �ل�س���ابطة مل تتعر�س لأي برنامج �إر�س���ادي تكت�س���ب 
من خالله �لفنيات �لتي ت�س���اعدها على تنمية �ل�س���مات �لإيجابية وتخفي�س �ل�س���عور 
بالقلق كما حدث مع �ملجموعة �لتجريبية لهذ� بقت درجات �لتفاوؤل و�لأمل و�لكفاءة 

�لذ�تية منخف�سة ودرجات قلق �مل�ستقبل مرتفعة لدى �ملجموعة �ل�سابطة.

نتائج الفر�س اخلام�س:
للتحقق من �لفر�س �خلام�س و�لذى ين�سعلى�أنه“ توجد فروق د�لة �إح�سائًيا 
بني متو�سطي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي على مقيا�س 
قل���ق �مل�س���تقبل )�لأبعاد و�لدرج���ة �لكلية( ل�س���الح �لقيا�س �لبع���دي”.مت �تباع �لآتي:

Willcocxon- وقامت �لباحثة با�ستخد�م �ختبار )ويلكوك�سن – ��سارة �لرتب
 )Z( قيم���ة �ملرتبط���ة وح�س���اب  �ل�س���غرية  للمجموع���ات   )Signed Ranks Test

لويلكوك�سن Willcocxon، وكانت �لنتائج كما يو�سحها جدول )9(.
جدول)9(

الفروق بني متو�سطى رتب درجات املجموعة التجريبية ) ن= 15 ( فى القيا�س القبلى والقيا�س 
البعدى  على مقيا�س قلق امل�ستقبل ) الأبعاد والدرجة الكلية ( لدى املراهقات ال�سم

�جتاه �أبعاد �ملقيا�س
متو�سط ن�لفروق

�لرتب
جمموع 

م�ستوى قيمة )Z(�لرتب
�لدللة

�لقلق �لذ�تي
�ل�سالبة
�ملوجبة
�ملحايدة

15
-
-

8‚00
0‚00

120‚00
0‚003‚422-0‚001

�لقلق �لأ�سري
�ل�سالبة
�ملوجبة
�ملحايدة

15
-
-

8‚00
0‚00

120‚00
0‚003.427-0‚001

�لقلق �لأكادميي
�ل�سالبة
�ملوجبة
�ملحايدة

15
-
-

8‚00
0‚00

120‚00
0‚003.426-0‚001
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�جتاه �أبعاد �ملقيا�س
متو�سط ن�لفروق

�لرتب
جمموع 

م�ستوى قيمة )Z(�لرتب
�لدللة

�لقلق �لجتماعي
�ل�سالبة
�ملوجبة
�ملحايدة

15
-
-

8‚00
0‚00

120‚00
0‚003‚423-0‚001

�لقلق �ملهني
�ل�سالبة
�ملوجبة
�ملحايدة

15
-
-

8‚00
0‚00

120‚00
0‚003.427-0‚001

قلق �ل�سحة
�ل�سالبة
�ملوجبة
�ملحايدة

15
-
-

8‚00
0‚00

120‚00
0‚003.421-0‚001

قلق �ملوت
�ل�سالبة
�ملوجبة
�ملحايدة

15
-
-

8‚00
0‚00

120‚00
0‚003‚415-0‚001

�لدرجة �لكلية
�ل�سالبة
�ملوجبة
�ملحايدة

15
-
-

8‚00
0‚00

120‚00
0‚003‚411-0.001

ويت�س���ح م���ن ج���دول )9( وج���ود ف���روق د�ل���ة �ح�س���ائًيا عن���د م�س���توى دلل���ة 
)001‚0( بني متو�س���طات رتب درجات �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س �لبعدي 
مقارنة بالقيا�س �لقبلي على مقيا�س قلق �مل�ستقبل ) �لأبعاد و�لدرجة �لكلية ( ل�سالح 

�لقيا�س �لبعدي. 

وه���و ما ي�س���ري �ىل �نخفا����س قلق �مل�س���تقبل ) �لأبعاد و�لدرج���ة �لكلية ( لدى 
�ملر�هق���ات �ل�س���م باملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا����س �لبع���دي بعد تطبي���ق �لربنامج 

�لإر�سادي باملقارنة بالقيا�س �لقبلي، وبذلك يتحقق �لفر�س �خلام�س. 

وتتفق هذه �لنتيجة مع در��سة كل من:
در��س���ة )عبري عثمان طلبه،2012( و�لتي �أ�س���ارت �أنه توجد عالقة �س���البة بني 
قل���ق �مل�س���تقبل وكل من م�س���توى �لطم���وح و�لتفاوؤل و�لأمن �لنف�س���ي �أي �أن���ه كلما ز�د 
�لتفاوؤل وم�ستوى �لطموح و�لأمن �لنف�سي لدى �ملعاق �سمعًيا ينخف�س لديه �ل�سعور 
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بالقلق من �مل�ستقبل، ودر��سة) بدير عبد �لنبي عقل، 2003( و�لتي �أ�سارت �إىل فعالية 
�لربنام���ج �لر�س���ادي �مل�س���تخدم يف خف����س م�س���توى �لقل���ق ورف���ع تقدير �ل���ذ�ت لدى 
�ملر�هق���ني �ل�س���م �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبية، ودر��س���ة )منى ح�س���ني �لدهان،2010( 
�لتي �أ�س���ارت �إىل وجود �رتباط د�ل بني �مل�س���توى �ملنخف�س للقلق و�لنظرة �مل�ستقبلية 
�لإيجابي���ة ل���دى �ملر�ه���ق �ملعاق �س���معًيا  مما ي�س���ري �إىل فعالية �لربنام���ج �ملعتمد على 
�لف���ن �لت�س���كيلي يف خف����س م�س���توى �لقل���ق مم���ا �أدى �إىل تكوين نظ���رة �إيجابية لدى 

�ملر�هق �لأ�سم.

���ا در��س���ة )عزي���زة يح���ي �أحم���د،2011( و�لت���ي �أظهرت �لنتائ���ج �نخفا�س  و�أي�سً
م�س���توى �لقلق �لجتماعي و�لقلق من �مل�ستقبل لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية مما 

ي�سري �إىل فعالية �لربنامج �ملعتمد على تدريبات ملهار�ت �ل�سلوك �لتوكيدي.

وتف�س���ر �لباحثة نتائج �لفر�س �لر�بع و�خلام�س �إىل تعدد �لفنيات و�لأن�س���طة 
�لتي هدفت �إىل تنمية �لتفاوؤل وما تت�سمنه من مهار�ت و�سلوكيات وممار�سات ومنها:

((( �لتعرف على �لنماذج �لأكرث تفاوؤل يف حياتها كالر�سول �سلي �هلل عليه و�سلم.1
((( تكوي���ن نظ���رة �إيجابية للم�س���تقبل وم���ا يحمله من �أحد�ث، و�أن���ه من �ملفيد �أن 1

ينظر �ل�سخ�س �أىل �ملا�سي و�مل�ستقبل بنظرة �إيجابية لأن �لنظرة �ل�سلبية من 
�ملمكن �أن توؤثر �سلبا على حياة �لفتاة.

((( معرف���ة ع���دد من �لنم���اذج لديها �إعاق���ات منها �إعاق���ة عقلية، و�إعاق���ة حركية، 1
ومكفوف���ني، و�إعاق���ات مزدوج���ة حققو� �إجن���از�ت علمية وعملية ذ�ت م�س���توى 

عاٍل.
((( �لتدريب على �لتوقع �لإيجابي لالأحد�ث و�مل�س���كالت �لتي حتدث للمر�هقات 1

�ل�سم.
((( تخفي�س �لنفعالت �ل�س���لبية ب�س���كل ع���ام، و�لهتمام بالنفع���الت �ليجابية، 1

فالف���رد �ملكتئ���ب مث���ال ميي���ل �إىل تذك���ر �ملعلوم���ات �ل�س���لبية �أك���رث م���ن تذك���ر 
�ملعلوم���ات �ليجابي���ة ويعم���ل عل���م �لنف����س �ليجاب���ي عل���ى تنمي���ة �لنفعالت 
�ليجابي���ة وجعله���ا �أك���رث فعالي���ة وتاأث���رًي� مل���ا له���ا م���ن دور يف تقوي���ة �ملناع���ة 

و�ل�سحة وحماية �لفرد من �ل�سعور بالوحدة و�لكتئاب و�لقلق.
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((( ��س���تخد�م �لدعابة و�لفكاهة يف مو�جهة �ملو�قف �لتي تو�جه �ملر�هقات �ل�س���م، 1
وتكوي���ن �نفع���الت �يجابي���ة لتح���ل حم���ل �لنفع���الت �ل�س���لبية �لت���ي تركته���ا 

م�ساعر �لقلق و�لتوتر.
((( وتعظي���م �جلو�ن���ب �ليجابي���ة لدى �لفرد �لقل���ق و�لتقليل من �س���اأن �جلو�نب 1

�ل�س���لبية ،فالف���رد �ملت�س���ائم على �س���بيل �ملث���ال  ت�س���يطر عليه �لأفكار �ل�س���لبية 
بينم���ا �لف���رد �ملتفائ���ل يتبنى �لأف���كار �لإيجابية، ويرتفع لدي���ه �لأمل لتحقيق 

�لأهد�ف.

نتائج الفر�س ال�ساد�س:
للتحق���ق م���ن �لفر����س �ل�س���اد�س و�لذى ين����س على �أن���ه »ل توجد ف���روق د�لة 
�إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي درجات �ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا�س �لبع���دي و�لتتبعي 

ملقيا�س قلق �مل�ستقبل )�لأبعاد و�لدرجة �لكلية(«. مت �تباع �لآتى:

Willcocxon- وقامت �لباحثة با�ستخد�م �ختبار ويلكوك�سن – ��سارة �لرتب
 )Z( قيم���ة �ملرتبط���ة وح�س���اب  �ل�س���غرية  للمجموع���ات   )Signed Ranks Test
لويلكوك�س���ن  Willcocxonوذل���ك بتطبي���ق مقيا����س قلق �مل�س���تقبل ل���دى �ملر�هقات 
�ل�س���م عل���ى �ملجموعة �لتجريبية بع���د �لنتهاء من تطبيق �لربنامج �لر�س���ادى على 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة ) �لقيا����س �لبع���دى ( وبعد مرور �س���هرين م���ن �لتطبيق قامت 
�لباحث���ة باإع���ادة تطبي���ق مقيا����س قل���ق �مل�س���تقبل للمر�هق���ات �ل�س���م عل���ى �ملجموع���ة 

�لتجريبية )�لقيا�س �لتتبعى (. وكانت �لنتائج كما يو�سحها جدول )10(:
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جدول)10( 
الفروق بني متو�سطى رتب درجات املجموعة التجريبية )ن=15( فى القيا�س البعدى والقيا�س 

التتبعى على مقيا�س قلق امل�ستقبل ) الأبعاد والدرجة الكلية ( لدى املراهقات ال�سم 

�جتاه �أبعاد �ملقيا�س
متو�سط ن�لفروق

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة 
)Z(

م�ستوى 
�لدللة

�لقلق �لذ�تي
�ل�سالبة
�ملوجبة
�ملحايدة

4
6
5

6.25
5.00

25.00
غري د�لة-30.000.257

�لقلق 
�لأ�سري

�ل�سالبة
�ملوجبة
�ملحايدة

3
5
7

4.00
4.80

12.00
غري د�لة-24.000.852

�لقلق 
�لأكادميي

�ل�سالبة
�ملوجبة
�ملحايدة

4
6
5

5.88
5.25

23.50
غري د�لة-31.500.414

�لقلق 
�لجتماعي

�ل�سالبة
�ملوجبة
�ملحايدة

6
5
4

5.08
7.10

30.50
غري د�لة-35.500.226

�لقلق �ملهني
�ل�سالبة
�ملوجبة
�ملحايدة

4
7
4

6.25
5.86

25.00
غري د�لة-41.000.726

قلق �ل�سحة
�ل�سالبة
�ملوجبة
�ملحايدة

3
6
6

4.50
5.25

13.50
غري د�لة-31.501.095

قلق �ملوت
�ل�سالبة
�ملوجبة
�ملحايدة

2
5
8

5.25
3.50

10.50
غري د�لة-17.500.602

�لدرجة 
�لكلية

�ل�سالبة
�ملوجبة
�ملحايدة

4
5
6

3.13
6.50

12.50
غري د�لة-32.501.186
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ويت�س���ح من جدول )10( عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة 
)05‚.( بني متو�سطات رتب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية فى �لقيا�سني �لبعدى 
و�لتتبع���ى عل���ى مقيا����س قلق �مل�س���تقبل ) �لأبعاد و�لدرجة �لكلية (، وهو ما ي�س���ري �ىل 

بقاء �أثر �لتعلم لدى �ملر�هقات �ل�سم باملجموعة �لتجريبية. 

وميكن تف�س���ري ما تو�س���لت �إليه �لباحثة من نتائج �لفر�س �ل�س���اد�س �خلا�س 
باملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي عل���ى مقيا�س قلق �مل�س���تقبل، 
�إذ ت���رى �لباحث���ة �أن ه���ذه �لنتيج���ة جاءت يف �س���وء ما يت�س���منه �لربنام���ج من فنيات 
و��س���رت�تيجيات و�أ�س���اليب وتدريب���ات مت من خاللها �لتاأكيد عل���ى �خلرب�ت و�ملهار�ت 
و�لأن�سطة و�ملمار�سات �لتي يت�سمنها �لربنامج �مل�ستخدم مو�سع �لهتمام يف �لدر��سة 
�حلالي���ة وهي خ���رب�ت وممار�س���ات �أدت �إىل تنمية �لتف���اوؤل و�لأمل و�لكف���اءة �لذ�تية، 

وبالتايل �نخفا�س م�ستوى �لقلق من �مل�ستقبل لدى �ملر�هقات �ل�سم.

�أما عن ��ستمر�رية تاأثري �لربنامج �لتدريبي يف خف�س م�ستوى قلق �مل�ستقبل 
ل���دى �ملر�هق���ات �ل�س���م فرتى �لباحث���ة �أنها ترج���ع �إىل تنوع �لأن�س���طة و�ملحا�س���ر�ت 
و�لفني���ات �لت���ي قدمته���ا �لباحث���ة لأف���ر�د �ملجم���وع �لتجريبي���ة، ف�س���اًل عن ��س���تمر�ر 
�لربنامج ملدة �أطول ن�س���بًيا بلغت ف�س���ل در��س���ي كامل تقريًبا �س���هرين ون�سف وهو ما 
ع���زز م���ن قدرة �لربنامج على حتقيق �أهد�فه، كما تك�س���ف هذه �لنتائج عن ��س���تخد�م 
برنام���ج يعتم���د على تنمية �ل�س���مات �لإيجابية وتدعيم نقاط �لق���وة، ولي�س �لهتمام 
بنق���اط �ل�س���عف فقط، وتن���وع �لفنيات ما بني �حلدي���ث �لذ�تي �لإيجاب���ي، �لنمذجة، 
�لتعزي���ز، و�أ�س���لوب �لدعاب���ة و�لفكاهة، و�إع���ادة �لبناء �ملعريف، �أ�س���هم كل هذ� يف فاعلية 
�لربنامج ملدة �أطول باملقارنة بالرب�مج �لتي تعتمد على فنيات قليلة، �أو غري متنوعة، 
و�لربنامج قد درب �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية على بع�س �ملهار�ت و�ملمار�س���ات وطرق 

�حلل �لتي �كت�سبوها، و�سارت جزء من بنائهم �ملعريف.

تو�سيات البحث:
يف �سوء ما �نتهت �إليه �لدر��سة �حلالية فاإنه ميكن �قرت�ح  عدد من �لتو�سيات 

يف ما يلي:
((( �سرورة �أن تت�سمن مناهج ذوي �لإعاقة �ل�سمعية �أن�سطة تتطلب �لتعرف على 1

�لقدر�ت و�مليول ومو�طن �لقوة لدى �لفتاة �ل�سماء.
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((( �س���رورة �أن تت�س���من �لكتب �لدر��س���ية مبناهج �لأمل لل�س���م �أن�س���طة متنوعة 1
تق���وم عل���ى توظيف م���ا تبقى لدى �لفتاة �ل�س���ماء م���ن حو��س و�أهمها حا�س���ة 

�لب�سر.
((( �س���رورة �أن حتت���وي �ملناه���ج �لدر��س���ية مو�س���وعات ت���دور ح���ول �ملعاق �س���معًيا 1

حاجات���ه  عل���ى  ترك���ز  و�أن  و�ل�س���لوكية  و�لنف�س���ية  �لجتماعي���ة  وم�س���كالته 
و�هتماماته.

((( تزوي���د �ملعاق���ني �أنف�س���هم بامله���ار�ت �ملطلوب���ة يف �س���وق �لعم���ل ب�س���ورة حت�س���ن 1
قدرتهم على �ملناف�س���ة، من خالل �لتن�س���يق بني �ل�سيا�س���ات و�ملناهج �لتعليمية 
وخطط �لتنمية لتقليل �لفجوة بني �لنتائج �لنهائي للعملية �لتعليمية و�سوق 

�لعمل.

بحوث مقرتحة:
((( فعالي���ة برنام���ج قائ���م عل���ى ��س���رت�تيجية �لتفك���ري �لإيجاب���ي لتنمي���ة بع����س 1

�ل�سلوكيات �لإيجابية لدى �ملر�هقات �ل�سم.
((( در��س���ة مقارن���ة لقل���ق �مل�س���تقبل ل���دى عين���ات متباينة م���ن �ل�س���م و�ملكفوفني 1

و�ملعاقني حركًيا.
((( فعالية برنامج  للدعم �لنف�س���ي �لإيجابي لأمهات �ملر�هقات �ل�س���م و�أثره على 1

قلق �مل�ستقبل لديهن.
((( فعالية برنامج قائم على تنمية �جلو�نب �ليجابية خلف�س �ل�سلوك �لعدو�ين 1

لدى �ل�سم.
((( فعالية برنامج قائم على تنمية �ل�سمات �لإيجابية يف �ل�سخ�سية لتنمية �لثقة 1

بالنف�س لدى �ملر�هقات �ل�سم.
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ملخ�ص
 ته���دف �لدر��س���ة �حلالي���ة �ىل تقيي���م بر�م���ج �لتاأهي���ل �ملهن���ي وف���ق �ملعايري 
�لدولية ل�سمان �جلودة لذوي �لإعاقة �لب�سرية يف �لأردن من وجهه نظر �ملدربني. 

وجلم���ع بيان���ات �لدر��س���ة ��س���تخدم مقيا����س تقيي���م بر�م���ج �لتاأهي���ل �ملهن���ي 
ل���ذوى �لإعاق���ة �لب�س���رية و�ملقابلة على عينة م���ن �ملدربني وبلغ عددهم ع�س���رة �أفر�د 
حي���ث مت مقارن���ة نتائج �ملقيا����س مع نتائج �ملقابلة وكانت متطابق���ة، ومت �ختيار �أفر�د 
عينة �لدر��س���ة بطريقة �لعينة �لق�س���دية وقد ��س���تملت عينة �لدر��سة جميع �ملدربني 
وعدده���م )100( ف���رد م���ن �ملرك���ز �ل�س���عودي للكفيف���ات، ون���ادي �ل�س���علة للمكفوفني. 
و�أظه���رت �لدر��س���ة �إن م�س���توى درج���ة كف���اءة خدم���ات مر�ك���ز �لتاأهي���ل �ملهن���ي لذوي 
�لإعاقة �لب�س���رية يف �لأردن يقع �سمن �لدرجة �ملتو�سطة، وم�ستوى �ملهار�ت و�ملعرفة 
للمدرب���ني ملر�كز �لتاأهيل �ملهني لذوي �لإعاقة �لب�س���رية يف �لأردن و�لتي تقع �س���من 
�لدرج���ة �ملرتفعة . و�أو�س���ى �لباحث باإدر�ج خط���ط تنموية لتطوير �لقدر�ت و�ملهار�ت 
�لوظيفية لذوى �لإعاقة �لب�س���رية وجعلهم جزء من عنا�س���ر �لعمل �ملنتجة يف نظام 

�لعمل.

الكلمات املفتاحية: �لإعاقات �لب�سرية، �لتاأهيل �ملهني.
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An Assessment of Vocational Rehabilitation Programs 
in Accordance with International Standards for Quality 
Assurance that Provided to People with Visual Disabilities 

in Jordan from the Point of View of Trainers.

Dr. Mohammed Mufadi Al darabkeh
Department of Special Education

College of Education
University of Ha’il

Dr. Mosleh Abdallah Al botush
Department of Special Education

College of Education
University of Ha’il

 Abstract 
This study aimed to assess vocational rehabilitation programs 

in accordance with international standards for quality assurance that 
provided to people with visual disabilities in Jordan from the point 
of view of trainers. 

The study data collection scale has been used to provide 
vocational rehabilitation programs for people with visual disabilities 
.The interview was used on a sample of supervisors ، trainers and 
trainees. They were ten individuals where the results were compared 
with the corresponding results of scale and were identical.

The sample was selected a sample intentionality. The study 
sample included all trainers، supervisors and trainees ، the number of 
participants were (100) in the Saudi Center for the Blind people and 
the Torch Club for the Blind people.

The study concluded to the following results:
	( The level of the efficiency degree of services for vocational 

rehabilitation centers for people with visual disabilities in Jordan 
located within the middle degree.
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	( The level of skills and knowledge for trainers, supervisors and 
trainees for vocational rehabilitation centers for people with 
visual disabilities in Jordan، which is located within a high 
degree.

	( The degree of appreciation obstacles and difficulties in the 
application of vocational rehabilitation programs that have 
material assistance to people with visual disabilities in vocational 
rehabilitation centers in Jordan came to as a low degree.

	( Degree estimating obstacles and difficulties of application 
programs vocational rehabilitation that have social services 
for people with visual disabilities in vocational rehabilitation 
centers in Jordan came moderately. The total estimate for the 
obstacles and difficulties in application programs vocational 
rehabilitation provided to people with visual disabilities in 
vocational rehabilitation centers in Jordan . 

The researcher recommended to insert development plans to 
develop the functional capabilities and skills for people with visual 
disabilities and make them as a part of the productive work elements 
of employment. 

Key Word: Vocational Rehabilitation, Visual Disabilities. 
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مقدمة :   
ته���دف �لرتبي���ة �خلا�س���ة �إىل تق���دمي �لرب�مج �ملنظم���ة �لهادف���ة �لّتي ُتقدم 
لالأطف���ال ذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة للنهو����س به���م �إىل �أق�س���ى درج���ة م���ن �لتكيف 
�لجتماعي و�ملهني، وتبد�أ بر�مج �لرتبية �خلا�س���ة من �لك�س���ف �ملبكر و�لتدخل �ملبكر 
ومن ثم يتم �لتدريب و�لتعليم، ويو�كب تلك �لرب�مج �لإر�س���ادية �ملبا�س���رة لالأطفال، 
و�أولي���اء �أموره���م، وت�س���تمر خدم���ات �لرتبية �خلا�س���ة بع���د �لنتهاء م���ن �لتعليم �إىل 
مرحل���ة �لتاأهي���ل �ملهن���ي و�لجتماعي ثم تو��س���ل �لرتبي���ة �خلا�س���ة بر�جمها، وذلك 
بالبحث عن عمل منا�س���ب لت�س���غيل ذوي �لإعاقة ومتابعتهم �أثناء ممار�س���تهم للعمل 
م���ن �أج���ل �لتكي���ف وم�س���اعدتهم عل���ى �ل�س���تمر�ر، فالت�س���غيل ه���و �له���دف �لرئي�س���ي 
و�لنهائي �لذي ت�س���عى �إليه �لرتبية �خلا�سة لأنه ي�ساعد ذوي �حلاجات �خلا�سة على 
�لك�س���ب �لكرمي مقابل ما يبذلونه من جهد ح�س���ب قدر�تهم و�إمكاناتهم، و�لت�س���غيل 
ي�س���اعد �ملعاق على �لندماج و�لتكيف، وي�س���اهم يف تغيري �جتاهات �ملجتمع نحو ذوي 

�حلاجات �خلا�سة ب�سكل عام.

وُيعد �لأ�س���خا�س ذوي �لإعاقة �لب�س���رية كغريهم من �لنا�س لهم تطلعاتهم 
�خلا�س���ة بهم، ولهم �لآمال �لّتي ي�س���عون �إىل حتقيقها ولديهم �لرغبة للو�س���ول �إىل 
�أق�س���ى م�س���توى من �لناحي���ة �ل�س���حية و�لنف�س���ية و�لجتماعية و�لرتبوي���ة و�ملهنية 
و�لقت�س���ادية للعي����س با�س���تقاللية، مم���ا ينعك����س عل���ى مفه���وم �ل���ذ�ت �ملنا�س���بة وفق 

�إمكاناتهم وقدر�تهم وميولهم )�لقم�س و�ل�سعايدة، 2008(.

ق���ررت �ملو�ثي���ق �لعاملي���ة ح���ق �لأ�س���خا�س �ملعاق���ني يف �لعم���ل على �عتب���ار �أن 
�لعم���ل حق���اً طبيعي���اً ل���كل فرد م���ن �أف���ر�د �أي جمتمع، و�أك���دت هذه �ملو�ثي���ق على حق 
�لأ�س���خا�س �ملعاقني يف �لختيار �ملهني و�لعمل �ملنتج، مع �عتبار ذلك �س���رطاً �أ�سا�س���ياً 
لتحقيق ��س���تقالليتهم �لذ�تية، و�حرت�م كر�متهم �لإن�سانية، وحتقيق تكافوؤ �لفر�س 
له���م، كم���ا �عت���ربت �لعمل خ�سو�س���ية �إ�س���افية وقيم���ة معنوية و�قت�س���ادية بالن�س���بة 
لل�س���خ�س �ملعاق و�أ�س���رته. �إنَّ ممار�سة �لتاأهيل �ملهني لالأ�سخا�س �ملعاقني ب�سكل فّعال 
يقت�س���ي �لقي���ام مبجموع���ة من �لإج���ر�ء�ت و�لعملي���ات و�لأن�س���طة و�لأدو�ت �لالزمة 
لتحقي���ق حاجات معينة، وهذ� يتطل���ب توفر متطلبات خمتلفة ومرت�بطة ومتتابعة، 
و�أهمه���ا توفر �ملر�ك���ز و�لرب�مج �ملتخ�س�س���ة لعملية �لتاأهيل �ملهني لالأ�س���خا�س ذوي 

.(Rubin & Roessler 2007) لإعاقة�
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ونظ���ر�ً لأهمية �لدور �ّلذي توؤديه مر�كز �لتاأهيل �ملهني حر�س���ت �أغلب دول 
�لع���امل عل���ى توفري ه���ذه �ملر�ك���ز لرعاياها �ملعاقني كاأح���د �أنو�ع �خلدم���ات �لّتي ُتقدم 
له���ذه �لفئ���ات، ولذل���ك �أ�س���بح مي���د�ن �لتاأهي���ل �ملهن���ي لالأ�س���خا�س �ملعاق���ني ميد�ن���اً 
متنامي���اً، ولع���ل ذل���ك يرج���ع يف �لغال���ب �إىل جمموع���ة �أ�س���باب يذكرها روين ورو�س���و                                          
(Rubin & Roessler, 2001) يف تز�يد وعي �ملجتمعات بحقيقة م�سكلة �لأ�سخا�س 
�ملعاقني و�سرورة توفري �خلدمات �ملتعلقة بتاأهيلهم مهنياً، وباأهمية توفري ت�سريعات 
وقو�نني تخدم �لأ�س���خا�س �ملعاقني، وخا�س���ة يف جمال �لتاأهي���ل �ملهني وزيادة �هتمام 
�حلكومات مبو�س���وع �لأ�س���خا�س �ملعاقني حيث �أن�س���اأت لهم �ملر�كز �خلا�سة بتاأهيلهم 
مهنياً، بالإ�س���افة �إىل �جلهود �لعلمية و�لتي �أثمرتها �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �لدولية يف 
هذ� �ل�س���اأن، و�أكرث هذه �لأمور �أهمية هو زيادة وعي �ملعاقني و�أولياء �أمورهم باأهمية 
توف���ري خدم���ات �لتاأهيل �ملهني يف �ملجتمع، وم�س���اعدتهم على بن���اء قدر�تهم وحتقيق 
�ل�س���تقاللية �لذ�تي���ة بتوف���ر مر�ك���ز �لتاأهي���ل �ملهن���ي لالأ�س���خا�س �ملعاق���ني وتق���دمي 
خدماته���ا ملختل���ف فئ���ات �لإعاقة، حي���ث دعت �حلاج���ة �إىل قيا�س فعالية ه���ذه �ملر�كز 
وتقيي���م م���دى جناحها يف خدمة هذه �لفئات، وذل���ك بهدف توفري معلومات لتحقيق 
�لأهد�ف �ملتوقعة منها ومدى تقدم �أد�ء �لأفر�د �لذين تقدم لهم �خلدمات و�لرب�مج، 

.(Homa, 2004) و�لرتقاء مب�ستوى تلك �خلدمات

يذكر )�لزعمط، 2005( �إن �لتاأهيل �ملهني يبني لالأ�سخا�س �ملعاقني فل�سفة 
�أ�سا�س���ية تركز على �أن �لفرد �ملعاق �إن�س���ان ي�ستحق �لعي�س بكر�مة و�حرت�م يف �ملجتمع 
�ّل���ذي يعي����س فيه، ويج���ب �لنتقال به من فك���رة �لعتماد على �لآخرين �إىل �س���رورة 
�لعتماد على �لذ�ت، هذ� بالإ�سافة �إىل تقبله �جتماعياً و�لعمل على توفري �أعلى قدر 
ممكن من فر�س �لعمل له يف �لبيئة �لجتماعية كحق من حقوق �إن�سانيته، و�حرت�م 

حقوقه �مل�سروعة يف �لنو�حي �ل�سيا�سية و�لجتماعية و�لإن�سانية و�ملدنية.

وبن���اًء عل���ى ه���ذه �لفل�س���فة مت تعري���ف �لتاأهيل �ملهن���ي لالأ�س���خا�س �ملعاقني 
م���ن قب���ل (Rubin & Roessler, 2001) عل���ى �أنه نظام م���ن �خلدمات �لتي تقدم 
للف���رد �ملع���اق بهدف م�س���اعدته عل���ى ��س���تعادة �أو حتقيق قدر�ت���ه �جل�س���مية و�لعقلية 
و�لجتماعية �إىل �أق�س���ى ما ت�س���مح به قدر�ته، ويتم ذلك خالل عملية تقييم �س���املة 

و�إعد�د خطة مهنية وت�سغيل ومتابعة يقوم بها فريق متعدد �لتخ�س�سات. 
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لق���د �أ�س���بح تطوي���ر مرك���ز �لتاأهي���ل �ملهن���ي لالأ�س���خا�س �ملعاق���ني يف �لآونة 
�لأخرية م�سوؤولية جمتمعية عامة ميار�سها �لعاملون يف هذه �ملر�كز �أو �ملوؤ�س�سات عن 
طري���ق ما يطلق عليه بالتقييم �لتكويني )�لعملي���ات(، و�لتقييم �خلتامي )�لنو�جت(، 
و�لباحث���ون )عل���ى �خت���الف تخ�س�س���اتهم( يف �ملجتمع يج���رون �لدر��س���ات و�لبحوث 
�لهادفة �إىل �لتحقق من فعالية �لرب�مج �لقائمة �أو بر�مج ميكن �قرت�حها م�ستقباًل، 
وبطبيع���ة �حل���ال ف���اإّن �لتقيي���م له���ذه �ملر�ك���ز يق���ود �إىل حت�س���ني �لنتائ���ج �لّتي ميكن 
�حل�س���ول عليها بالن�س���بة لالأ�س���خا�س �ملعاقني ولأ�س���رهم وللمجتمع ب�س���ورة عامة، 
وه���ذ� ل يعن���ي �لتوق���ف ع���ن �ل�س���تمر�رية يف تطوي���ر مر�ك���ز وبر�مج �لتاأهي���ل �ملهني 

)�لقريوتى، و�ل�سرطاوى، �ل�سمادى، 2010(.

تهدف �ملعايري �لدولية �إىل �لتخطيط �لدقيق و�ل�س���حيح لرب�مج وخدمات 
�لرتبية �خلا�س���ة و�لتاأهيل يف مر�كز وموؤ�س�س���ات �ملعاقني، وحت�س���ني نوعية �خلدمات 
وبر�مج �لرتبية �خلا�س���ة و�لتاأهيل فيها، �إ�سافة �إىل تقدمي �إر�ساد�ت ب�ساأن �ملمار�سات 
�مليد�ني���ة ذ�ت �لنوعي���ة �جلي���دة لتق���دمي خدم���ات وبر�م���ج �لرتبية �خلا�س���ة، بجانب 
م�س���اعدة �إد�رة رعاي���ة وتاأهيل �ملعاقني يف حتدي���د �لثغر�ت يف بر�مج وخدمات �لرتبية 
�خلا�سة و�لتاأهيل يف موؤ�س�سات �ملعاقني، وتخطيط وتنفيذ عمليات �ملر�جعة و�ملتابعة 
و�لتقييم خلدمات وبر�مج �لرتبية �خلا�س���ة و�لتاأهيل، وتدعم �ملعايري ح�س���ول ذوي 

�لإعاقة على فر�س �أف�سل للتعليم و�لتاأهيل )�لزعمط، 2005(.

ومم���ا �س���بق ي���رى �لباحث���ان �س���رورة در��س���ة �لرب�م���ج �ملهني���ة وبي���ان م���دى 
�ل�س���تفادة منه���ا و�أثره���ا يف �ندم���اج �ملعاق���ني وتكيفه���م وتفاعله���م يف �س���وق �لعم���ل، 
وخ�سو�س���ا ل���ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية �لّتي مل تنل ه���ذه �لفئة �لهتم���ام من �لرب�مج 
�خلا�س���ة �لأهلية وتدريبهم وبالتايل �حلاجة �إىل هذه �لدر��س���ة للك�س���ف عن منا�سبة 

هذه �لرب�مج �لتاأهيلية لهذه �لفئة.

م�سكلة البحث:
ج���اءت م�س���كلة �لدر��س���ة م���ن �س���رورة تق���دمي بر�م���ج �لتاأهيل �ملهن���ي ل���ذوي �لإعاقة 
�لب�س���رية يف �لأردن ب�س���كل يتنا�س���ب مع ما ن�س���ت عليه �لقو�نني و�لتو�سيات �لدولية 
 (Oreily,2003)، (Arabic Labour Organization 1993) )2003 ،وريلي�(
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ب�س���رورة �أن يتمت���ع ذوو �لإعاق���ة �لب�س���رية بامل�س���اركة �لكامل���ة و�مل�س���او�ة يف �ملجتم���ع 
و�إدماجهم به مع �سمان عمل منا�سب لهم.

وم���ن هذ� �ملنطل���ق قام �لباحثان باإجر�ء �لدر��س���ة �حلالي���ة “لتقومي بر�مج 
�لتاأهيل �ملهني �ملقدمة لذوي �لإعاقة �لب�سرية يف مر�كز �لتاأهيل �ملهني يف �لأردن من 

وجهة نظر �ملدربني وفق �ملعايري �لدولية ل�سمان �جلودة”.

واأجابت الدرا�سة عن ال�سوؤال الرئي�س االآتي:

- م���ا درج���ة تطبيق �ملعايري �لدولية ل�س���مان �جلودة لرب�مج �لتاأهي���ل �ملهني �ملقدمة 
لذوي �لإعاقة �لب�سرية يف مر�كز �لتاأهيل �ملهني يف �لأردن من وجهة نظر �ملدربني ؟

ويتفرع عن ال�سوؤال الرئي�س ال�سوؤال االآتي:
(( م���ا م�س���توى �ملع���ارف و�مله���ار�ت �ملهني���ة �ملقدمة ل���ذوي �لإعاقة �لب�س���رية يف -

مر�كز �لتاأهيل �ملهني يف �لأردن من وجهة نظر �ملدربني ؟

اأهداف البحث:
( �لتعرف على درجة تطبيق بر�مج �لتاأهيل �ملهني وفق �ملعايري �لدولية ل�سمان -

�جلودة �ملقدمة لذوي �لإعاقة �لب�سرية يف مر�كز �لتاأهيل �ملهني يف �لأردن من 
وجهة نظر �ملدربني و�ملتدربني.

( �لتعرف على درجة مالءمة بر�مج �لتاأهيل �ملهني �لتي تقدمها مر�كز �لتاأهيل -
�ملهني يف �لأردن لذوي �لإعاقة �لب�س���رية مع ميولهم و�جتاهاتهم، و�لظروف 
�خلا�س���ة ل���كل منه���م، وحاج���ة �ملجتم���ع ل���ه و�لتط���ور�ت �لع�س���رية، و�لنو�حي 

�لفنية و�ملهنية..

اأهمية البحث:
تكت�سب هذه �لدر��سة يف ر�أي �لباحثان قدر�ً من �لأهمية �لنظرية و�لتطبيقية، ترجع 

�ىل �جلو�نب �لتالية:

- االأهمية النظرية: تعود �أهمية �لدر��سة �إىل �أنها توفر معلومات عن بر�مج �لتاأهيل 
�ملهني �ملقدمة لذوي �لإعاقة �لب�س���رية و�إىل �أهمية �لأ�س���خا�س �ملكفوفني يف �ملجتمع 
و�س���رورة تاأهيله���م وتدريبهم لي�س���بحو� م�س���اهمني يف بناء �ملجتمع، وت���ربز �أهميتها 
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م���ن جانب �للتز�م �لجتماعي �لذي فر�س���ته �ملو�ثيق �لدولية و�ملحلية بالأ�س���خا�س 
ذوي �لإعاقة و�سرورة �لهتمام بهم وتقدمي �لرب�مج �لتي ت�ساعدهم على �لنخر�ط 
و�لت�س���ارك يف �ملجتمع ومتكني �لكفيف من �حل�س���ول على م�سدر للعي�س �أ�سوة بغريه 

من �لأ�سوياء و�سعوره بدوره يف �ملجتمع �لذي يعي�س فيه. 

- االأهمية التطبيقية: 
( توفري مقيا�س تقيم للرب�مج �لتي تك�سف عن جو�نب �لق�سور و�لعقبات �لتي -

تع���رتي بر�م���ج �لتاأهيل �ملهن���ي يف �لأردن بغاية تالفيها و�جلو�ن���ب �لإيجابية 
بغاية تدعيمها.

( �لتخفي���ف م���ن �لبطال���ة ب���ني �ملعاق���ني وجمم���وع �لق���وى �لعامل���ة، و�حلد من -
�لفقر و�حلرمان و�لتهمي�س �لجتماعي وي�س���اعد �ملعاق و�أ�س���رته على حت�سني 
م�س���توى معي�س���تهم من خالل �حل�س���ول على �لدخل وم�س���اهمه ذوي �لإعاقة 
يف �لعملي���ة �لإنتاجي���ة مم���ا ي���وؤدي �إىل رف���ع م�س���توى �لناجت �لوطن���ي و�لدخل 
�لوطني �لإجمايل ودمج �ملعاق يف �ملجتمع مما يتيح �لفر�سة له لرفع م�ستو�ه 

�لتكيفي و�إقامة عالقات �جتماعية و�سد�قات.

 - ت���وؤدي م�س���اركة �ملكف���وف يف �لعملي���ة �لإنتاجي���ة �إىل بن���اء �جتاه���ات �يجابي���ة ل���دى 
�أ�س���حاب �لعم���ل و�ملجتم���ع جت���اه �ملعاق���ني ويع���زز عم���ل �لكفيف ثقت���ه بنف�س���ه ويرفع 

م�ستوى �حرت�م وتقدير �لذ�ت ويقلل م�ستويات �ل�سعور بالعجز و�خلوف و�لقلق.

مربرات البحث:
هناك �لعديد من �ملربر�ت لإجر�ء �لدر��سة، ومنها:

( ندرة �لدر��سات يف هذ� �ملو�سوع وخا�سة �لتاأهيل �ملهني لذوي �لإعاقة �لب�سرية -
- بحدود علم �لباحثان- يف �لبيئة �لأردنية.

( �إثر�ء بر�مج �لتاأهيل �ملهني �ملقدمة لذوي �لإعاقات �لب�سرية.-

تعريف م�سطلحات البحث مفاهيميًا واجرائيًا:
التقييم: هي �لعملية �لتي من خاللها ميكن معرفة مدى �لنجاح �أو �لف�سل يف حتقيق 
�أهد�ف �لربنامج �أو �ملنهاج، وكذلك �لتعرف على جو�نب �لقوة و�ل�سعف به، حتى يتمكن 
حتقيق �لأهد�ف �ملن�س���ودة )�لكيالين، �لرو�س���ان، 2006( �س )19( و�جر�ئياً: �لدرجة 
�لكلي���ة �لتي يح�س���ل عليها �ملفحو�س عل���ى �ملقيا�س �لذي �أعده �لباح���ث لهذه �لغاية.
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االإعاق�ة الب�س�رية: ه���ي حالة يفقد فيه���ا �لفرد �لقدرة على ��س���تخد�م ب�س���ره بفعالية، 
مم���ا يوؤث���ر عل���ى منوه يف جميع نو�ح���ي �حلياة، وعل���ى �أد�ئه يف حياته وعمله، ويق�س���م 
�لأفر�د ذوي �لإعاقة �لب�سرية �إىل فئتني �ملكفوفني و�سعاف �لب�سر )كوفمان، 1995 ( 

.(Kauffman , 1995)

برامج التاأهيل املهني: هي �لتي ت�س���اعد �ل�سخ�س �ملعاق للو�سول �إىل قر�ر�ت حا�سمة 
تتعل���ق ب�س���وؤونه �خلا�س���ة وم�س���اعدته يف �لك�س���ف عن قدر�ت���ه و�س���فاته �لفردية �لتي 
ميك���ن �ل�س���تعانة به���ا بق���در �لإمكان يف �لتعل���م و�لتدريب عل���ى �أد�ء عم���ل �أو مهنة ما 
تع���ود عليه وعل���ى �ملجتمع بالفائدة )هوم���ا، 2004( (Homa, 2004). و�جر�ئياً هي 
جمموع���ة �لرب�م���ج و�خلدم���ات �ملقدم���ة للمعاقني ب�س���ريا يف مر�كز �لتاأهي���ل �ملهني، 

وت�سمل �لتقييم، و�لإر�ساد، و�لتوجيه �ملهني، و�لتدريب �ملهني.

ذوي االإعاقة الب�سرية: هم �أولئك �لأ�سخا�س �ملتدربني يف مركز �لتاأهيل �ملهني لذوي 
�لإعاق���ة �لب�س���رية، وطب���ق عليهم مقيا����س تقيم بر�م���ج �لتاأهيل �ملهني وف���ق �ملعايري 

�لدولية ل�سمان �جلودة.

�لتاأهي���ل  تق���ّدم خدم���ات  �لت���ي  �ملوؤ�س�س���ات  ه���ي  االأردن:  التاأهي�ل املهن�ي يف  مراك�ز 
�ملهن���ي لالأ�س���خا�س ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية حيُث ته���دف �إىل �إعد�د �لأ�س���خا�س ذوي 
�لإعاق���ة �لب�س���رية للعم���ل و�حلي���اة ب�س���كل م�س���تقل م���ن خ���الل �لعامل���ني فيه���ا وهي 
)�ملرك���ز �ل�س���عودي للكفيف���ات / عم���ان، ون���ادي �ل�س���علة للمكفوف���ني / عم���ان( للع���ام 

�لدر��سي 2013/2012.

املدربون: �أولئك �ملوظفني �لتنفيذيني �لذين يعملون يف �ملر�كز ويتحملون م�سوؤولية 
تنفيذ خمتلف �إجر�ء�ت �لتاأهيل �ملهني للعام �لدر��سي.

املعايري الدولية ملراكز التاأهيل املهني: 
يع���رف روي���ن وه���ريون (Rubin and Heron, 2001) معاي���ري خدم���ات 
�لتاأهي���ل �ملهن���ي لالأ�س���خا�س �ملعاق���ني عل���ى �أنه���ا جمموع���ه م���ن �لإج���ر�ء�ت �لعملي���ة 
و�لتنظيمي���ة �ملدرو�س���ة �لت���ي تنّظ���م عملي���ة تاأهي���ل �لأ�س���خا�س �ملعاقني مهني���اً، و�أهم 
معايري �لتاأهيل �ملهني لالأ�سخا�س ذوي �حلاجات �خلا�سة �سدرت عن منظمة �لعمل 
�لدولي���ة (International Labour Organization) ومنظم���ة �ل�س���حة �لعاملية 
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(World Health Organization) وبع����س �ملعاي���ري �لت���ي �س���درت ع���ن منظم���ة 
�لعمل �لعربية (Arab Labour Organization) وجميع هذه �ملعايري تهدف �إىل 

تاأهيلهم مهنياً لتمكينهم من �حل�سول على عمل يف �ل�سوق.

وق���د ترجم �لباح���ث �ملعايري �لدولية للغ���ة �لعربية وبن���اء �ملقيا�س بناًء على 
تلك �لدر��سة.

حدود الدرا�سة وحمدداتها:
تتحدد نتائج �لدر��سة �حلالية �سمن �حلدود �لآتية:

( احل�دود الب�س�رية: تقت�س���ر �لدر��س���ة �حلالية عل���ى ذوي �لإعاقات �لب�س���رية يف -
مر�كز �لتاأهيل �ملهني يف �لأردن يف �لعام �لدر��سي 2012-2013م.

( احلدود املكانية: مر�كز �لتاأهيل �ملهني �لتي ت�س���م ذوي �لإعاقة �لب�س���رية يف -
�ململكة �لأردنية �لها�سمية.

( احلدود الزمنية: �أجرى تطبيق هذه �لدر��سة يف �لعام 2013/2012م.-

املحددات:
( حتدد نتائج هذه �لدر��سة بدرجة �سدق وثبات �ملقيا�س �لذي مت �إعد�ده.-
( تتح���دد نتائ���ج ه���ذه �لدر��س���ة بدرجة متثيل عينة �لدر��س���ة ملجتمعها يف �س���وء -

�لختيار لأفر�د �لدر��سة.

االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة
( �لإطار �لنظري:(-
( �أوًل: مفهوم �لإعاقة �لب�سرية:(-

تعت���رب حا�س���ة �لب�س���ر م���ن �أه���م حو��س �لإن�س���ان �لتي �نع���م �هلل به���ا عليه �إذ 
م���ن خاللها ي�س���تطيع �لفرد �أن يح�س���ل عل���ى معلومات عن �لعامل �خلارجي باأق�س���ر 
فرتة زمنية حيث يتعلم �لإن�س���ان �للون و�أبعاد �جل�سم و�مل�سافات و�لقدرة على متابعة 

�لأ�سياء �ملتحركة.

ويوج���د �لعدي���د م���ن �لتعريف���ات لالإعاقة �لب�س���رية فقد عرف���ت )�حلديد، 
1998( �لإعاقة على �أنها: حالة يفقد فيها �لفرد �لقدرة على ��ستخد�م ب�سره بفعالية، 

مما يوؤثر على منوه وتفاعله يف جميع نو�حي �حلياة وعلى �أد�ئه وعمله.
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ويق�سم االأفراد ذوي االإعاقة الب�سرية اإىل فئتن هما:
املكفوفون: وهم �أولئك �لأفر�د �لذين ي�س���تخدمون �أ�س���ابعهم للقر�ءة �أو ل  اأ- 
تزي���د ح���دة ب�س���رهم ع���ن )60/6( يف �أف�س���ل �لعين���ني حتى بع���د �لت�س���حيح �أو �إذ� كان 
جمال ب�سره ل يتعدي 20 درجة وذلك بعد تنفيذ �لإجر�ء�ت �لت�سحيحية با�ستخد�م 

�لعد�سات �لال�سقة �أو �لنظار�ت �لطبية.

�س�عاف الب�س�ر )�ملكفوفني جزئياً(: وهم �أولئك �لأفر�د �لذين ي�س���تخدمون   ب- 
ب�س���رهم يف ق���ر�ءة �خل���ط �لع���ادي �ملك���رب، �أو م���ن ت���رت�وح ح���دة ب�س���رهم م���ا ب���ني                     
)21/6 – 60/6( يف �أف�س���ل �لعينني، حتى بعد �لت�س���حيح، وتعرفهم منظمة �ل�س���حة 
�لعاملية على �أنهم �أولئك �لأفر�د �لذين يعانون من �إعاقة يف وظيفتهم �لب�سرية حتى 
بعد �لعالج )�إجر�ء عملية(، �أو بعد �لت�سحيح �ملعياري لالنحر�ف )�أي �حل�سول على 
نظار�ت �أو عد�س���ات(، و�لذين تكون حدتهم �لب�س���رية لإدر�ك �ل�سوء �أقل من )18/6( 
كما يكون جمالهم �لب�سري �أقل من )10( درجات من نقطة �لرتكيز، ولكنهم يكونون 
قادري���ن على ��س���تخد�م �لروؤية �ملتبقي���ة لديهم للتخطيط و�لقي���ام ببع�س �ملهام �لتي 

.Kauffman،(1995) )1995 ،تتطلب �لروؤية )كوفمان

مهارات التوا�سل التي ي�ستخدمها ذوو االإعاقة الب�سرية:
 ت���ودي �لإ�س���ابة بالإعاق���ة �لب�س���رية �إىل م�س���كالت تعلمي���ه يحت���اج �ملرب���ون �أن يلمو� 
باحلاجات �لرتبوية �خلا�سة للم�سابني بها، و�أن يعملو� على تلبية هذه �لحتياجات، 

وت�سمل ما يلى :
اأوالً: مهارة القراءة والكتابة بطريقة برايل:

تقوم طريقة بر�يل على حتويل �حلروف �لهجائية �إىل نظام ح�سي ملمو�س 
من �لنقاط �لبارزة و�لتي ت�س���كل بدياًل لتلك �حلروف �لهجائية، وتعترب �خللية هي 

�لوحدة �لأ�سا�سية يف ت�سكيل �لنقاط �لبارزة )�لزريقات، 2006(.

ثانيًا: مهارة اال�ستماع واأجهزة الت�سجيل :
تعترب �أجهزة و�أ�س���رطة �لت�س���جيل �ل�س���معية �لتي ي�س���تخدمها ذوى �لإعاقة 
�لب�س���رية يف ت�سجيل �ملو��سيع �لدر��سية و�ل�س���تماع �إليها، بالإ�سافة �إىل ��ستخد�مها 
�آل���ة     �أد�ء �لو�ج���ب �ملدر�س���ي، وه���ي ت�س���به  يف ت�س���جيل �لأ�س���ئلة و�لإجاب���ة عنه���ا، ويف 
(Kuzwell Reading Hachiy) وت�س���تخدم �آل���ة كزويل للقر�ءة و�لت�س���وير حيث 
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يو�سع �لكتاب عليها، وتعمل كامري� على ت�سوير ما هو مكتوب على �ل�سفحات ويقوم 
�لكمبيوت���ر بقر�ءته ب�س���وت م�س���موع ويعم���ل �لكمبيوتر يف هذ� �جله���از وفق �لقو�عد 

�للغوية يف ذ�كرته )�لرو�سان، 2001(.

ثالثًا: مهارات االنتقال واحلركة: 
يت���م تدري���ب ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية عل���ى هذه �مله���ارة با�س���تخد�م �لتدريب 
�لفردي، حيث �أن لكل طفل قدر�ته �خلا�س���ة، وت�س���تخدم �لأ�س���اليب �لتالية يف تدريب 
ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية على هذه �ملهارة: �ملر�س���د �ملب�س���ر، �لع�س���ا �لبي�س���اء، �لنظارة 

�ل�سوتية، �لأجهزة �ل�سوتية، ع�سا �لليزر )�لرو�سان، 2006(.

رابعًا: مهارة اإجراء العمليات احل�سابية: 
ت�س���مل �لعمليات �حل�سابية �جلمع و�لطرح و�ل�سرب و�لق�سمة لالأعد�د و�لك�سور 

وكذلك ح�ساب �لن�سبة و�جلذر �لرتبيعي .

ثانيًا: التاأهيل املهني:
�إنَّ �لتدري���ب �ملهن���ي ل���ذوي �حلاجات �خلا�س���ة �لذي يت���م يف مر�كز �لتدريب 
�ملهن���ي هو �خلطوة �لأوىل لإك�س���اب ذوي �حلاجات �خلا�س���ة �مله���ار�ت �لفنية �لالزمة، 

و�إعد�دهم ل�سوق �لعمل ويوؤهلهم للك�سب و�لعي�س �لكرمي.

مفه�وم التاأهي�ل املهن�ي: �لإف���ادة م���ن جمموع���ة �خلدم���ات �ملنظم���ة يف �ملج���الت 
�لطبي���ة و�لجتماعي���ة و�لرتبوي���ة و�لتقيي���م �ملهني من �أج���ل تدريب �أو �إع���ادة تدريب 
�لف���رد به���دف �لو�س���ول ب���ه �إىل �أق�س���ى م�س���توى م���ن م�س���تويات �لق���درة �لوظيفي���ة                               

)�لقريوتي، و�لب�سطامي، 2000(.

�أم���ا التاأهي�ل م���ن وجه���ة نظ���ر قان���ون حق���وق �لأ�س���خا�س �ملعاق���ني �لأردين/قان���ون 
رق���م )31( ل�س���نة 2007، �مل���ادة )2( ه���و: »نظ���ام خدم���ات متعدد �لعنا�س���ر يه���دف �إىل 
متك���ني �ل�س���خ�س �ملعاق من ��س���تعادة حتقي���ق قدر�ته �جل�س���مية �أو �لعقلي���ة �أو �ملهنية 
�أو �لجتماعي���ة �أو �لقت�س���ادية �إىل �مل�س���توى �لذي ت�س���مح به قدر�ت���ه« )قانون رقم31    

ل�سنة 2007، �ملادة 2(
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تطور التاأهيل املهني: 
�أول مناد�ة للتاأهيل كانت يف �مليثاق �لجتماعي �لأوروبي لعام 1961م، فقد �عرتف هذ� 
�مليثاق بحقوق �ملعاقني يف �ملادة »15« منه. حيث ن�س���ت على حق �لأ�س���خا�س �مل�س���ابني 
بعجز ج�س���دي �أو عقلي يف �حل�س���ول على تدريب مهني وتاأهيل و�إعادة �ل�س���تقر�ر يف 
�ملجتمع ومبوجب هذه �ملادة يكون من حق �لطفل �مل�ساب بعاهة عقلية �أو ج�سدية �أن 
يح�س���ل على �لتدريب و�لتاأهيل حتى ي�س���تطيع �أن يندمج مع باقي �لأطفال �لعاديني 

يف �ملجتمع )�أبو ��سعد، �لهو�ري، 2007(.

وعل���ى �ل�س���عيد �لعربي جتدر �لإ�س���ارة �إىل ميثاق �لعم���ل �لجتماعي للدول 
�لعربي���ة )1979( �ل���ذي حر����س على و�س���ع �لهتم���ام بفئ���ات �ملعاقني ج�س���دياً وعقلياً 
و�جتماعيا بني �أولويات �لعمل �لجتماعي كما �أ�س���ار �إىل �أهمية متكينها من �مل�س���اركة 
يف �حلياة �لعادية وتفهم م�سكالت �لإعاقة ومو�جهتها ب�سورة �أكرث �إيجابية يف نطاق 

�لعمل �لجتماعي �لإمنائي )�ملغلوث ،1999(.

اأه�داف عملي�ة التاأهيل: ته���دف عملي���ة �لتاأهيل �إىل م�س���اعدة �ملعاقني عل���ى تطوير 
قابليته���م للقي���ام باملتطلب���ات �ليومي���ة �لت���ي ت�س���من ��س���تقالليتهم و�عتماده���م على 
�أنف�سهم �سمن حدود �إعاقتهم ولأق�سى حد ي�ستطيعون حتقيقه. �إتاحة �لفر�سة �أمام 
�ملعاقني ليّطورو� قدر�تهم �جل�س���مية و�لنف�س���ية لي�س���عرو� بالفائدة وبقيمتهم كاأفر�د 
فّعال���ني ومنتج���ني يف �ملجتم���ع، و�لعم���ل عل���ى حت�س���ينها و�إبر�زه���ا و�لو�س���ول بها �إىل 
�أق�س���ى م�ستوى من �لأد�ء �لوظيفي. متكني �ملعاقني من عملية �لندماج �لجتماعي 
و�كت�س���اب �لثقة باأنف�س���هم وزيادة ثقة �ملجتمع بهم وحت�سني �جتاهات �أفر�ده نحوهم. 
�لعم���ل م���ن خ���الل بر�مج �جتماعية �س���املة على حت�س���ني ظ���روف حي���اة �ملعاقني عن 
طريق توفري �أ�س���كال خمتلفة من �لإر�س���اد و�لتوجيه و�لتوعي���ة و�لتاأهيل �لجتماعي 

و�لأكادميي و�ملهني )�لقريوتي، و�آخرون 2000(.

اأنواع التاأهيل : �إنَّ بر�مج �لتاأهيل ميكن �أن تقدم لأي �إن�سان وفق حاجاته وهذ� يعني 
�أن معظ���م �أف���ر�د �ملجتم���ع �س���يحتاجون يف ف���رتة ما من حياتهم �إىل �س���كل من �أ�س���كال 

وبر�مج �لتاأهيل، لذ� ظهرت �أنو�ع عديدة من بر�مج �لتاأهيل فيها:
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(( �لتاأهي���ل �لنف�س���ي: وه���و جمموع���ة �خلدم���ات �ملتخ�س�س���ة �لت���ي ته���دف �إىل .
م�س���اعدة �لف���رد عل���ى مو�جه���ة �مل�س���كالت وحتدي���د �أ�س���بابها وفهمه���ا لتخ���اذ 
�لقر�ر�ت �ملنا�س���بة من خالل فهم �أبعاد �سخ�س���يته وقدر�ته �ملختلفة وبالتايل 
حتقي���ق �أق�س���ى درج���ة ممكنة م���ن �لتكي���ف و�ملفه���وم �لإيجابي لل���ذ�ت، ويكون 
�لتاأهيل �لنف�سي من خالل �لإر�ساد �لنف�سي و�لتوجيه �ملهني و�لعالج �لنف�سي 

و�لطب �لنف�سي.
(( �لتاأهي���ل �لجتماع���ي: ويه���دف �إىل م�س���اعدة �ل�س���خ�س �ملع���اق لك���ي يتكي���ف .

�جتماعي���اً لي�س���تطيع �أن يندم���ج وي�س���ارك يف ن�س���اطات �حلي���اة �ملختلفة وذلك 
من خالل خدمات مقدمة من قبل موؤ�س�س���ات �لرتبية �خلا�س���ة و�مل�ست�سفيات 

و�ملد�ر�س �لعادية.
(( �لتاأهيل �لطبي: وهو �إعادة �ل�س���خ�س �ملعاق �إىل �أعلى م�س���توى وظيفي ممكن .

من �لناحية �جل�س���دية و�لعقلية عن طريق ��ستخد�م �ملهار�ت �لطبية للتقليل 
م���ن �لعج���ز �أو �إز�لته �إن �أمكن، وتق�س���م �خلدمات �لطبية �لت���ي تهدف لتاأهيل 
�ملع���اق من �لناحي���ة �لطبية كما ذكر )�لقم�س، �ملعايط���ة، 2007( �إىل �خلدمات 
�ملقدم���ة للمعاقني عقلياً وب�س���رياً )��س���طر�بات �لتمثل �لغذ�ئي، ��س���طر�بات 
�لغدد و��ست�سقاء �لدماغ( و�ملعاقني �سمعياً وب�سرياً، وتت�سمن خدمات �لتاأهيل 
�لطب���ي م���ا يلي: )�لع���الج بالأدوية و�لعقاق���ري، �لعمليات �جلر�حي���ة، �ملعينات 

�لطبية، �لعالج �لطبيعي، �لعالج �لوظيفي(.

الدرا�سات ال�سابقة :
يتناول هذ� �جلزء �لدر��س���ات ذ�ت �ل�س���لة مبو�س���وع �لدر��س���ة �حلالية، وفيما 
يلي بع�س �لدر��سات �لتي مت �إجر�وؤها يف هذ� �ملجال، ومت تق�سيمها �إىل در��سات عربية 
ودر��س���ات �أجنبية، علماً باأنة مل يجد در��س���ات �س���ابقة -حد علم �لباحث- حتت عنو�ن 
مق���ارب للدر��س���ة �حلالي���ة �إل �أن �لدر��س���ات �لت���ي يت���م عر�س���ها تتناول تقيي���م بر�مج 
�لتاأهي���ل �ملهني لالأ�س���خا�س �ملعاقني وقيا�س فاعلية مر�كز �لتاأهيل �ملهني ب�س���كل عام 

وقد مت ترتيبها زمنياً من �لأقدم �إىل �لأحدث، وهي كما ياأتي: 
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اأوالً: الدرا�سات العربية 
 �أج���رى �لقحط���اين )2008(، در��س���ة هدف���ت �إىل تقيم �لرب�م���ج �لناطقة �لتي 
ي�س���تخدمها �ملكفوفون يف �لعامل �لعربي من وجهة نظر �مل�ستخدمني �أنف�سهم يف عدة 
جم���الت وهي: )جمال �لقو�ئم، جمال �لإيقاف و�لت�س���غيل، جمال �ملحتويات، جمال 
�ل�س���وت، جمال �مل�س���كالت، جمال �لنرتنت( وقد ��ستخدم �لباحث عينة ق�سديه من 
�ملكفوفني من طلبة �لثانوية �لعامة وطلبة �جلامعات و�ملكفوفني �لعاملني يف �لعامل 
�لعرب���ي من �لدول �لآتية: )�ل�س���عودية، �لأردن، �لكويت، �لبحرين، �لإمار�ت، م�س���ر( 
�لذي���ن ي�س���تخدمون �لرب�م���ج �لناطقة )ه���ال، جوز، و�ب�س���ار(، وكانت عينة �لدر��س���ة 
��س���تملت على )527(، مكفوفاً وقد تو�س���لت �لدر��سة �إىل وجود درجة فاعلية مرتفعة 

يف ��ستخد�م �لرب�مج �لناطقة على �ملقيا�س ككل ملجتمع �لرب�مج �لناطقة.

 و�أج���رى �لد�ع���ي )2008( در��س���ة هدف���ت �إىل بن���اء من���وذج للمعاي���ري �لدولية 
للتاأهي���ل �ملهن���ي للمعاق���ني ومعرف���ة م���دى �نطباقه���ا عل���ى مر�ك���ز �لتاأهي���ل �ملهن���ي 
للمعاقني بدولة �لكويت. وجلمع بيانات �لدر��سة فقد ��ستخدمت ثالث �أدو�ت متثلت 
يف �ملقاب���الت �ل�سخ�س���ية م���ع بع����س �أف���ر�د �لعين���ة، و�ملقيا�س �ملوج���ه لعينة �لدر��س���ة، 
وقائمة �ل�س���طب للمالحظة �ملبا�س���رة و�ملخ�س�س���ة للباحث وقد بلغت عينة �لدر��س���ة 
) 228 ( من �مل�س���وؤولني و�لعاملني و�ملتدربني وتو�س���لت �لدر��سة للنتائج �لتالية: تقع 
درج���ة �نطب���اق �ملعايري �لدولي���ة للتاأهيل �ملهن���ي للمعاقني يف مرك���زي �لتاأهيل �ملهني 
لالأ�س���خا�س �ملعاقني بامل�س���توى �ملنخف�س، وتقع معرفة �مل�سوؤولني و�ملتدربني ملجالت 
�ملعايري �لدولية للتاأهيل �ملهني يف م�س���توى متو�س���ط، وترتكز �ملعوقات �لتي حتد من 
�نطباق �ملعايري �لدولية للتاأهيل �ملهني يف عدم توفر �مليز�نيات �ملالية ونق�س �خلطط 
�لتنموي���ة �ل�س���نوية وندرة �لك���و�در �ملوؤهلة تاأهياًل منا�س���باً، ووج���ود معيقات معمارية 
يف �ملب���اين ون���درة �لأدو�ت و�لختب���ار�ت �ملقننة على �لبيئة �لكويتية ونق�س وعى �أ�س���ر 

�لأ�سخا�س �ملعاقني بالتاأهيل �ملهني .

 و�أجرى عبيد )2009( در��سة هدفت �إىل معرفة كفاءة خدمات مر�كز �لتاأهيل 
�ملهن���ي ل���ذوي �لإعاقة �لب�س���رية ولذوي �لإعاقة �جل�س���دية يف �ل�س���فة �لغربية، وبناء 
�إ�س���رت�تيجية لتطويرها ��س���تملت عينة �لدر��س���ة على �مل�س���رفني �مل�س���وؤولني وعددهم 
)153( وعل���ى �لأ�س���خا�س ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية )�ملنتفع���ني( فق���د �ختارها �لباحث 
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بالطريقة �لع�سو�ئية �لب�سيطة، حيث بلغ عددهم )70( وعلى �لأ�سخا�س ذوي �لإعاقة 
�جل�س���دية )�ملنتفعني(، فقد مت �ختيارها بالطريقة �لع�س���و�ئية �لب�سيطة �أي�سا، حيث 
بل���غ عدده���م )111( وعلى �لأ�س���خا�س ذوي �لإعاقة �لب�س���رية �خلريج���ني من �ملر�كز 
و�لعامل���ني وعدده���م )23( وعل���ى �لأ�س���خا�س ذوي �لإعاقة �جل�س���دية �خلريجني من 
�ملر�ك���ز و�لعامل���ني وعدده���م )23( وعلي���ه فق���د بلغت عين���ة �لدر��س���ة �لنهائية )380( 
وتو�س���لت �لدر��س���ة للنتائ���ج �لتالي���ة: م�س���توى درجة كف���اءة خدمات مر�ك���ز �لتاأهيل 
�ملهن���ي ل���ذوي �لإعاقة �لب�س���رية ول���ذوي �لإعاق���ة �جل�س���دية يف �ل�س���فة �لغربية يقع 
�س���من �لدرجة �ملتو�سطة، م�ستويات �ملهارة و�ملعرفة للم�سرفني و�لعاملني و�ملتدربني 
ملر�ك���ز �لتاأهي���ل �ملهني لذوي �لإعاقة �لب�س���رية ولذوي �لإعاقة �جل�س���دية يف �ل�س���فة 
�لغربي���ة تق���ع �س���من �لدرج���ة �لدنيا، وترتك���ز �ملعاق���ات �لتي حتد من كف���اءة خدمات 
مر�كز �لتاأهيل �ملهني لذوي �لإعاقة �لب�س���رية ولذوي �لإعاقة �جل�س���دية يف �ل�س���فة 
�لغربي���ة عل���ى نق�س يف �مليز�نيات �ملالية �لد�عمة، ونق�س �خلطط �لتنموية �ل�س���نوية 
يف �ملجتمع �لتي تهتم بتاأهيل �لأ�سخا�س �ملعاقني مهنيا، وندرة �لكو�در �ملوؤهلة تاأهيال 
منا�س���با يف جم���ال �لتاأهي���ل �ملهني لالأ�س���خا�س �ملعاق���ني، ووجود معيق���ات معمارية يف 
�ملب���اين، ون���درة �لأدو�ت و�لختب���ار�ت �ملقننة على �لبيئة �لفل�س���طينية �لتي ت�س���تخدم 
لأغر�����س ت�س���خي�س وتقيي���م قدر�ت �لأ�س���خا�س �ملعاق���ني، ونق�س �لرب�م���ج �لوطنية 
و�ملوؤ�س�س���ات �لهادفة لتاأهيل �لأ�س���خا�س �ملعاقني مهنيا، ونق�س وعي �أ�س���ر �لأ�سخا�س 

�ملعاقني بالتاأهيل.

 و�أجرى �سحادة )2011( در��سة هدفت �إىل �لتعرف على و�قع �خلد�مات �ملقدمة 
لذوي �لإعاقة �لب�س���رية يف موؤ�س�س���ات رعاية �ملكفوفني يف قطاع غزة و��س���رت�تيجيات 
تطويره���ا عل���ى عينة در��س���ة �س���ملت )119( مكفوف���اً وقد ح���دد �لباحث خم�س���ة �أبعاد 
للمكفوف���ني  و�لتاأهيلي���ة  و�ل�س���حية  �لتعليمي���ة  �خلدم���ات  تطوي���ر  كا�س���رت�تيجيات 
و�جلو�ن���ب �لإد�رية و�ملهارية ملوؤ�س�س���ات رعاية �ملكفوفني و�لدمج �ل�س���امل للمكفوفني 
يف �ملجتمع وتوعية �جلمهور وتوفري �لأدو�ت و�لو�س���ائل �لتقنية �مل�ساعدة للمكفوفني 
وق���د �أظه���رت نتائ���ج �لدر��س���ة عن وجود �س���عف عام عل���ى �لأغلب يف ج���ودة �خلدمات 
�ملقدمة لذوي �لإعاقة �لب�س���رية، وقد �أو�س���ى �لباحث ب�سرورة تطوير �أد�ء موؤ�س�سات 
رعاية �ملكفوفني �إد�رياً ومهنياً، ورفع كفاءة �ملوظفني و�إيجاد م�س���ادر متويل وتطوير 

بر�مج �لدمج �لتعليمي. 
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ثانيًا الدرا�سات االأجنبية :
 �أج���رى دوت���ا و�آخ���رون (Dutta, et al, 2008) در��س���ة تناول���ت �أث���ر خدمات 
�إع���ادة �لتاأهي���ل �ملهن���ي عل���ى نتائ���ج �لتوظي���ف ل���ذوي �لإعاق���ات �حل�س���ية �لتو��س���لية 
�جل�س���دية و�لعقلي���ة يف �لولي���ات �ملتح���دة �لأمريكي���ة وق���د ت�س���منت عين���ة �لدر��س���ة                                    
) 5000 (، ف���رد ل���كل فئ���ات �ملعاقني �لثالثة �إما من خالل �إع���ادة �لتاأهيل �أو عدم �إعادة 
�لتاأهيل عن طريق �لوكالت �حلكومية للتاأهيل �ملهني يف �ل�سنة �ملالية ) 2005 (، وقد 
كان���ت نتائج �لدر��س���ة على �لنحو �لآتي �لتوظي���ف 62% من �لأفر�د �لذين يعانون من 
�إعاقات ح�س���ية تو��س���لية، وقد ح�س���لو� على �أعلى معدلت �لنجاح بن�سبة 75% مقارنة 
مع �لأفر�د �لذين يعانون من �إعاقات ج�س���دية حيث بلغت ن�س���بة �لنجاح لديهم %56، 
�أما بالن�س���بة لالأ�س���خا�س �لذين يعانون من �إعاقات عقلية بلغت ن�سبة �لنجاح لديهم 

55% حيث مت �إجر�ء �لتحليل �لنحد�ر �للوج�ستي.

در��س���ة   (Escorpizo, et al, 2011) و�آخ���رون  �ي�س���كوربيزو  �أج���رى   
��ستق�س���ائية للخرب�ء �لدوليني يف �إعادة �لتاأهيل �ملهني با�س���تخد�م �لت�سنيف �لدويل 
لالأد�ء �لوظيفي لدى �لأ�سخا�س من ذوي �لإعاقات و�لأ�سخا�س �لأ�سحاء يف �لوليات 
�ملتح���دة �لأمريكي���ة، وتكون���ت عينة �لدر��س���ة من )150( �س���خ�س، �أُ�س���تخدمت �لطرق 
�ل�ستق�س���ائية بو��س���طة �س���بكة �لنرتنت وقام باإجر�ء �لدر��س���ة مع �خلرب�ء من �س���ت 
مناطق )�أفريقيا و�لأمريكيتني و�ل�س���رق �لأو�س���ط و�أوروبا وجنوب �س���رق �آ�سيا وغرب 
�ملحي���ط �له���ادي( و�لتي ت�س���ملها منظمة �ل�س���حة �لعاملية. طرح �خلرب�ء �س���تة �أ�س���ئلة 
مفتوحة و�ملتعلقة بالعو�مل �ملهمة يف �إعادة �لتاأهيل، و�رتبط كل �سوؤ�ل لأحد مكونات 
�لت�س���نيف �لدويل �لوظيفي وهي على �لنحو �لآتي )وظائف �جل�س���م و�أجهزة �جل�سم 
و�لأن�سطة و�لعو�مل �لبيئية و�لعو�مل �لت�سخي�سية( �رتبطت �لإيجابيات بالت�سنيف 
�ل���دويل ل���الأد�ء �لوظيف���ي، وقد كانت نتائ���ج �لدر��س���ة حتديد )101(، من �لت�س���نيف 
�ل���دويل ل���الأد�ء �لوظيفي حيث كان توزيع �لت�س���نيف على �لنح���و �لآتي: 22 لوظائف 
�جل�سم بن�سبة 21،8% ،13 �أجهزة �جل�سم بن�سبة 21،9% ،36 لالأن�سطة و�مل�ساركة بن�سبة 
35،6%،30 للوظائ���ف �لبيئي���ة بن�س���بة 29،7%، وكان هناك �لعديد من �ل�س���تنتاجات يف 
جم���الت �لت�س���نيف �لدويل لالأد�ء �لوظيفي وفقا للتح�س���ني من �أف���ر�د �لعينة و�لتي 
ت�س���ري �إىل �س���عوبة �إعادة �لتاأهيل �ملهني، وقد قدم �خلبري يف هذه �لدر��سة قائمة من 
فئات �لت�سنيف �لدويل لالأد�ء �لوظيفي و�لتي ميكن �أن توؤخذ بعني �لعتبار يف �إعادة 
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�لتاأهيل �ملهني وقد �أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل �أن حت�سينات يف �ملجالت �لتي تعترب ذ�ت 
�أهمي���ة حيوية لزيادة �لنج���اح �ملهني لدى �لأفر�د �لذين تلقو� تعليما جامعيا و�لذين 
يعان���ون م���ن �إعاق���ات ب�س���رية وتعليم �أرب���اب �لعمل حول �لإعاقة �لب�س���رية وحت�س���ني 
مه���ار�ت �ملنا�س���رة و�لتاأث���ري �لذ�ت���ي وحت�س���ني فر����س �لو�س���ول �إىل �لتكنولوجي���ا.

 در��س���ة روب���ن ��س���كوربيزو (Roaben Escorpizo 2011) مر�جعة لالأد�ء 
�لوظيفي يف �إعادة �لتاأهيل �ملهني با�س���تخد�م �لت�سنيف �لدويل لتاأدية �لوظائف لدى 
�لأ�سخا�س من ذوي �لإعاقات و�لأ�سخا�س �لأ�سحاء، وتهدف �لدر��سة �إىل ��ستعر��س 
�لأدبي���ات �ل�س���ابقة لتحدي���د �لنتائ���ج �أو �ملقايي����س �لت���ي يج���ري ��س���تخد�مها يف �إعادة 
�لتاأهيل �ملهني با�ستخد�م مر�جعة منهجية �لبحث وربطها بتلك �ملقايي�س للت�سنيف 
�لدويل لالأد�ء �لوظيفي، وقد تو�سلت �إىل �لنتائج �لتالية: لقد حدد �ملوؤلفون )648( 
من �لإجر�ء�ت )�ملقايي�س( �لتي ت�سمنت )10582( مفهوما �لتي مت ربطها بالت�سنيف 
�لدويل لتاأدية �لوظائف �لتي �أ�س���فرت عن )87( ت�س���نيفا يف �مل�س���توى �لثاين وقد كان 
)31( م���ن �لت�س���نيفات �رتبط���ت بوظائ���ف �جل�س���م بالن�س���بة )35،6%( و43 مرتبط���ة 
بالأن�س���طة و�مل�ساركة بن�س���بة )49،4%( و13 �رتبطت بالعو�مل �لبيئية بن�سبة )%14،9( 

ومل يرتبط �أي ت�سنيف باأجهزة �جل�سم.

 وق���د �أج���رى جوزيف و�آخرون (Joseph,et al, 2012)در��س���ة للتعرف على 
�لتج���ارب �ملهني���ة لالأف���ر�د �لذين تلق���و� تعليماً جامعي���اً من ذوي �لإعاقات �لب�س���رية 
حيث كانت عينة �لدر��س���ة تتكون من 16 خريجاً جامعياً من ذوي �لإعاقات �لب�س���رية 
يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية �أعمارهم من )19–55( �س���نة وقد ركزت �لدر��س���ة على 

�ستة حماور رئي�سية وهي:
نق����س �ملوظف���ني �لذي���ن لديه���م معرف���ة بالإعاق���ات �لب�س���رية و�حلاج���ة �إىل 
�ملنا�س���رة �لذ�تية و�جلو�نب �لإيجابية و�ل�س���لبية من �لعمل لدى �س���ركاء و�لتي ت�سم 
�أ�س���خا�س لديه���م �إعاق���ات م���ن �لدرج���ة �لأوىل ونق����س �خل���ربة يف �لعم���ل و�لعو�ئ���ق 

�ملرتبطة بنق�س و�سائل �لنقل.

من �أجل حتقيق �أهد�ف �لدر��سة ��ستخدم �لباحثان �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي، 
ومت �ختيار �أفر�د �لعينة بطريقة �لعينة �لق�سدية.
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اأفراد عينة الدرا�سة :
تكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن جميع �ملدرب���ني ل���ذوي �لإعاقة �لب�س���رية يف مر�كز 
�لتاأهيل �ملهني يف �لأردن ح�س���ب �إح�س���ائية وز�رة �لتنمية �لجتماعية للعام �لدر��س���ي 

)2012/ 2013( وبذلك يكون جمتمع �لدر��سة هو عينة �لدر��سة كما يف �جلدول.

جدول )1(
اأفراد عينة الدرا�سة

 �ملدربني�ملركز
45�ملركز �ل�سعودي للكفيفات
25نادي �ل�سعلة للمكفوفني

70�ملجموع

اأدوات الدرا�سة: ت�سمل �لدر��سة على �لأدو�ت لآتية:

اأوالً : مقيا�س برامج التاأهيل املهني لذوي االإعاقات الب�سرية: 
بن���ى �لباحث���ان �ملقيا�س بن���اًء على ما مت ��س���تقاقه من بر�م���ج �لتاأهيل �ملهني 
لذوي �لإعاقة �لب�س���رية وذلك بعد �لرجوع لالأدب �ل�س���ابق “�لتفاقيات و�لتوجيهات 
�ل�س���ادرة عن �ملنظمات �لدولية ومنظمة �لعمل �لعربية، وقانون �إد�رة مر�كز �لتاأهيل 
�لأردنية للمعاقني، و�لأدب �لرتبوي و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �ملتعلقة مبو�س���وع �لتاأهيل 
 Rubin and،)2005 ،ملهن���ي لالأ�س���خا�س �ملعاقني” )عبد�لق���ادر، 2003(، )�لزعم���ط�

 (Roessoler, 2001) ) روبن و رو�سولر، 2001 (.

و�ملقيا�س خم�س�س جلميع �لفئات �مل�ساركة بالدر��سة ) �ملدربني( ويهدف �إىل 
�لتع���رف عل���ى كفاءة بر�مج �لتاأهيل �ملهني لذوي �لإعاقة �لب�س���رية يف مر�كز �لتاأهيل 
�ملهني يف �لأردن و�لتي مت ��س���تقاقها من �مل�س���ادر �ل�سابقة، بالإ�سافة �إىل �ملعاقات �لتي 
حت���د م���ن تطبي���ق ه���ذه �خلدمات، ويتك���ون م���ن )52( فقرة وت�س���عة �أبع���اد. وتر�وحت 
عالمات �ل�ستجابة على �ملقيا�س مابني �لعالمة �لعليا )260(، و�لدنيا )52( عالمة.

��س���تخدم �لباحثان مقيا�س �لدر��س���ة �ملكون من ثالثة �أجز�ء جلمع بيانات �لدر��س���ة، 
على �لنحو �لآتي:
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اجلزء االأول: مقيا�س درجة كفاءة بر�مج �لتاأهيل �ملهني لذوي �لإعاقة �لب�سرية ويتكون 
م���ن )هيكل���ة �ملب���اين، ��س���رت�تيجة عمل �ملر�ك���ز، �لك���و�در �لعاملة يف �ملر�ك���ز، �لأجهزة 
و�ملع���د�ت، �مله���ار�ت �لأكادميي���ة و�لوظيفي���ة، �خلدم���ات �ل�س���حية و�لطبي���ة، عملي���ة 
�لتاأهيل �ملهني، �لت�س���خي�س / �لتوجيه / �لتدريب / �لتوظيف / �ملتابعة( ومت �عتماد 
�لبد�ئل وفقاً ل�س���لم ليكرت �لرباعي )ل تنطبق / تنطبق بدرجة منخف�س���ة / تنطبق 

بدرجة متو�سطة / تنطبق بدرجة عالية(.

اجل�زء الث�اين: وهو مقيا����س معرفة �ملهار�ت و�ملع���ارف �ملهنية لذوي �لإعاقة �لب�س���رية 
يتكون من )�ملهار�ت �لأكادميية و�لوظيفية / �لقر�ءة / �لكتابة / �حل�ساب / �ملهنية / 

تقرير �مل�سري / �لقت�سادية(، ويتم وفقاً ل�سلم ليكرت �لرباعي.

�س�دق املقيا�س: للح�س���ول على �س���دق �ملقيا�س و�س���الحيته يف قيا�س �لغر�س �لذي 
�أُعد من �أجله، ��ستخدم �لباحثان: 

�سدق املحتوى للأداء: مت عر�س �أد�ة �لدر��سة يف �سورتها �لأولية على عدد من �ملحكمني 
�ملخت�س���ني يف جم���ال مو�س���وع �لدر��س���ة، و�أخذ بن�س���بة 80% مما �أتفق علي���ه �ملحكمون 
عل���ى م���دى �نتم���اء �لفق���ر�ت للمجالت وكذل���ك �حلكم عل���ى درجة منا�س���بة �لفقر�ت 
م���ن حيث �س���ياغتها بنائياً ولغوياً وتعديلها بن���اًء على �قرت�حات �ملحكمني، وقد متت 
بع�س �لتعديالت يف �سوء �آر�ئهم، وكان �أبرزها حذف )7( فقر�ت من �ملقيا�س، و�إعادة 
�س���ياغة بع�س �لفقر�ت لغوياً، وبهذ� �أ�س���بح �ملقيا�س يف �سورته �لنهائية كما يف �مللحق 
رقم )1( �ملكون من )60( فقرة، توزعت على )9( �أبعاد يقي�س كل بعد منها درجة �تفاق 

�ملعايري مع �ملعايري �لدولية.

ثب�ات املقيا�س: للتاأكد من ثبات �أد�ة �لدر��س���ة مت �لتحق���ق بطريقة �لختبار و�إعادة 
�لختب���ار (retest-test) بتطبي���ق �لختب���ار، و�إعادة تطبيقه بعد ثالثة �أ�س���ابيع على 
جمموعة من خارج عينة �لدر��س���ة مكونة من )15( فرد�ً، ومن ثم مت ح�س���اب معامل 
�لثبات با�ستخد�م طريقة �لإعادة بني تقدير�تهم يف �ملرتني على �لبعد و�أد�ة �لدر��سة 
ككل حي���ث تر�وح���ت ب���ني )0،78-0،96(، ومت �أي�س���ا ح�س���اب معامل �لثبات با�س���تخد�م 

معادلة كرونباخ �لفا �إذ ترت�وح بني )0،91-0،77(. 



املجلد الرابع - العدد )16(ج 2 يوليو 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 237 

املعاجلة االإح�س�ائية: مت ��ستخد�م �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لأد�ء 
�أفر�د عينة �لدر��سة على كل بعد وفقرة يف �لإجابة على �أ�سئلة �لدر��سة.

ثانيًا: املقابلة:
مت �إج���ر�ء مقابل���ة م���ع عين���ة م���ن جمتمع �لدر��س���ة تتك���ون م���ن )10( �أفر�د 
م���ن �ملدرب���ني حيث مت توجيه جمموعة من �لأ�س���ئلة مت حتديدها بن���اًء على �إجابتهم 
على فقر�ت �ملقيا�س ومت عر�س هذه �لأ�س���ئلة يف �س���ورتها �لأولية على 15 حمكماً من 
�ملحكم���ني �ملخت�س���ني يف جم���ال مو�س���وع �لدر��س���ة ، ومت �لأخذ بن�س���به 80% مما �تفق 

عليه �ملحكمون.

ال�سوؤال الثاين: ما م�ستوى �ملعارف و�ملهار�ت �ملهنية �ملقدمة لذوي �لإعاقة �لب�سرية 
يف مر�كز �لتاأهيل �ملهني يف �لأردن من وجهة نظر �ملدربني؟

لالإجابة عن �ل�سوؤ�ل مت ح�ساب �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لأد�ء �أفر�د 
عين���ة �لدر��س���ة عل���ى كل بعد وفق���رة، و�جل���د�ول)12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20( 

تبني نتائج ذلك، على �لنحو �لتايل: 

جدول)2(
اأوًل: الأبعاد واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية مل�ستوى املعارف واملهارات املهنية 

املقدمة لذوي الإعاقة الب�سرية يف مراكز التاأهيل املهني يف الأردن لالأبعاد
 للمدربني على الأداة وبطاقة املقابلة:
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1
 هيكلية مباين مر�كز
 �لتاأهيل �ملهني لذوي

�لإعاقة �لب�سرية
متو�سط2،880،925مرتفع3،830،314

2
 �إ�سرت�تيجية عمل

 مر�كز �لتاأهيل �ملهني
 لالأفر�د ذوي �لإعاقة

�لب�سرية
مرتفع3،440،463مرتفع3،940،162
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3
 �ملعايري �لت�سميمية
 لل�ساحات و�لأدر�ج
 و�مل�ساعد �خلا�سة

لذوي �لإعاقة �لب�سرية
مرتفع3،330،574مرتفع4،610،647

 �لكو�در �لعاملة يف4
مرتفع3،440،463مرتفع3،720،395مر�كز �لتاأهيل

 �لأجهزة و�ملعد�ت يف5
مرتفع4،000،001مرتفع3،920،243مر�كز �لتاأهيل �ملهني

مرتفع3،520422مرتفع3،410،498�ملهار�ت �لأكادميية6
مرتفع3،440،463مرتفع3،960،161�ملهار�ت �ملهنية7

 �خلدمات �ل�سحية8
متو�سط2،880،965مرتفع3،680،396و�لطبية

مرتفع3،370،49مرتفع3،710،22�لكلي

يتبني من �جلدول )2( ما يلي:
- بالن�س���بة ل���الأد�ة كان���ت جمي���ع �لأبع���اد للمدرب���ني درج���ة تقديره���ا مرتفع���ة، و�أعلى 
تقدي���ر كان لبع���د )�مله���ار�ت �ملهني���ة( وبلغ���ت قيم���ة �ملتو�س���ط �حل�س���ابي ل���ه )3،96( 
بانح���ر�ف معي���اري )0،16(، وكان �أق���ل تقدير لبعد )�مله���ار�ت �لأكادميية( حيث بلغت 
قيمة �ملتو�س���ط �حل�س���ابي له )3،41( بانح���ر�ف معي���اري )0،49(، وكان �لتقدير �لكلي 
مل�س���توى �ملع���ارف و�مله���ار�ت �ملهنية �ملقدمة لذوي �لإعاقة �لب�س���رية يف مر�كز �لتاأهيل 
�ملهني يف �لأردن من وجهة نظر �ملدربني مرتفعاً، وبلغت قيمة �ملتو�س���ط �حل�س���ابي له 

)3،71( بانحر�ف معياري )0،22(.

- بالن�س���بة للمقابل���ة كان بع���د� )هيكلي�ة مب�اين مراك�ز التاأهي�ل املهني ل�ذوي االإعاقة 
الب�س�رية و اخلدمات ال�سحية والطبية( درجة تقديرهما منخف�سة وباقي �لأبعاد كانت 
درج���ة تقديره���ا مرتفعة، و�أعلى تقدير كان لبعد )االأجه�زة واملعدات يف مراكز التاأهيل 
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املهني( وبلغت قيمة �ملتو�س���ط �حل�س���ابي له )4،00( بانحر�ف معياري )0،00(، وكان 
�أق���ل تقدي���ر للبعدي���ن )هيكلية مباين مراك�ز التاأهيل املهن�ي لذوي االإعاقة الب�س�رية و 
اخلدمات ال�س�حية( حيث بلغت قيمة �ملتو�س���ط �حل�سابي له )2،88(، بانحر�ف معياري 
)0،92 و 0،96( عل���ى �لت���و�يل، وكان �لتقدي���ر �لكل���ي مل�س���توى �ملعارف و�مله���ار�ت �ملهنية 
�ملقدم���ة ل���ذوي �لإعاقة �لب�س���رية يف مر�كز �لتاأهيل �ملهن���ي يف �لأردن من وجهة نظر 
�ملدربني مرتفعاً، وبلغت قيمة �ملتو�سط �حل�سابي له )3،44( بانحر�ف معياري )0،49(.

اأوالً: بعد هيكلية مباين مراكز التاأهيل املهني لذوي االإعاقة الب�سرية:

جدول)3(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لبعد هيكلية مباين مراكز التاأهيل املهني لذوي 

الإعاقة الب�سرية للمدربني:
رقم 

�ملتو�سط ن�س �لفقرة�لفقرة
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�لتقدير�لرتتيب�ملعياري

 ي�سّمم �ملركز مبانيه ومر�فقه وفق1
مرتفع4،000،001.معايري �لأمن و�ل�سالمة

2
 ي�سهل ��ستخد�م مد�خل وخمارج �ملركز

 من قبل �لأ�سخا�س ذوي �لإعاقات
.�لب�سرية

مرتفع3،940،242

 م�ساغل �لتدريب و�لغرف �ل�سفية يف3
مرتفع3،820،523.�ملركز ذ�ت م�ساحة منا�سبة

 تتو�فر يف مباين �ملركز ومر�فقه �أجهزة4
مرتفع3،471،174.�لإنذ�ر �ملبكر للحريق

5
 دور�ت �ملياه م�سممه بطريقة تنا�سب
 �حتياجات �لأ�سخا�س ذوي �لإعاقة

.�لب�سرية
مرتفع3،940،242

يتب���ني م���ن �جل���دول )3( �أن جميع فق���ر�ت بعد هيكلية مب���اين مر�كز �لتاأهيل 
�ملهني لذوي �لإعاقة �لب�سرية كانت درجة تقديرها للمدربني مرتفعة، و�أعلى تقدير 
كان للفق���رة )ي�س���ّمم �ملركز مبانيه ومر�فق���ه وفق معايري �لأمن و�ل�س���المة( وبلغت 
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قيم���ة �ملتو�س���ط �حل�س���ابي له���ا)4،00( بانح���ر�ف معي���اري )0،00(، وكان �أق���ل تقدي���ر 
للفق���رة )تتو�ف���ر يف مباين �ملركز ومر�فقه �أجه���زة �لإنذ�ر �ملبكر للحريق( حيث بلغت 

قيمة �ملتو�سط �حل�سابي لها )3،47(، بانحر�ف معياري )1،17(.

ثانيًا: بعد اإ�سرتاتيجية عمل مراكز التاأهيل املهني للأفراد ذوي االإعاقة الب�سرية:

جدول)4(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لبعد اإ�سرتاتيجية عمل مراكز التاأهيل املهني لالأفراد 

ذوي الإعاقة الب�سرية للمدربني:
رقم 

�ملتو�سط ن�س �لفقرة�لفقرة
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�لتقدير�لرتتيب�ملعياري

6
 يتبنى �ملركز تعريفا و��سحا للتاأهيل

 �ملهني لذوي �لإعاقات �لب�سرية
ينبثق من �لتعريفات �لعاملية

مرتفع3،940،241

7
 يتبنى �ملركز خطة و��سحة ومكتوبة

 نحو �لتاأهيل �ملهني لالأ�سخا�س
ذوي �لإعاقة �لب�سرية

مرتفع3،940،241

8
 يهيئ �ملركز �ل�سخ�س لذوي �لإعاقة

 �لب�سرية لالعتماد على �لنف�س
 و�لعناية بالذ�ت �إىل �أق�سى درجة

ممكنة
مرتفع3،940،241

9
 ينفذ �ملركز �حلقوق �مل�سروعة

 لل�سخ�س �ملكفوف بغ�س �لنظر عن
فئة �أعاقته �أو جن�سه

مرتفع3،940،241

يتبني من �جلدول )4( �أن جميع فقر�ت بعد �إ�سرت�تيجية عمل مر�كز �لتاأهيل 
�ملهن���ي لالأف���ر�د ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية للمدرب���ني كان���ت درج���ة تقديره���ا مرتفع���ة، 
وجميعه���ا له���ا نف����س �لتقدير وبلغت قيمة �ملتو�س���ط �حل�س���ابي له���م)3،94( بانحر�ف 

معياري )0،24(.
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ثالثًا: املعايري الت�س�ميمية لل�س�احات واالأدراج وامل�س�اعد اخلا�س�ة ل�ذوي االإعاقة 
الب�سرية:

جدول)5(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لبعد املعايري الت�سميمية لل�ساحات والأدراج 

وامل�ساعد اخلا�سة لذوي الإعاقة الب�سرية للمدربني:

رقم 
�ملتو�سط ن�س �لفقرة�لفقرة

�حل�سابي
�لنحر�ف 

�لتقدير�لرتتيب�ملعياري

 تتوفر ممر�ت منا�سبة لذوي10
مرتفع3،940،242.�لإعاقات �لب�سرية

 �لدرج مزود بد�يته ونهايته باأ�سعار11
مرتفع3،291،313.ملمو�س

 يتوفر يف �ملركز �مل�ساعد �ملنا�سبة12
مرتفع3،291،313.لذوي �لإعاقة �لب�سرية

مرتفع4،000،001.يوجد حمايات على �لأدر�ج13

 م�ساحة �ل�ساحات �خلارجية14
مرتفع3،940،242.منا�سبة

 يتب���ني م���ن �جلدول )5( �أن جميع فقر�ت بعد �ملعايري �لت�س���ميمية لل�س���احات 
و�لأدر�ج و�مل�س���اعد �خلا�سة لذوي �لإعاقة �لب�س���رية للمدربني كانت درجة تقديرها 
مرتفع���ة، و�أعل���ى تقدي���ر كان للفق���رة )يوج���د حماي���ات عل���ى �لأدر�ج( وبلغ���ت قيم���ة 
�ملتو�س���ط �حل�س���ابي لها )4،00( بانحر�ف معياري )0،00(، وكان �أقل تقدير للفقرتني 
)�ل���درج م���زود بد�يت���ه ونهايت���ه باأ�س���عار ملمو����س ويتوفر يف �ملركز �مل�س���اعد �ملنا�س���بة 
لذوي �لإعاقة �لب�سرية( حيث بلغت قيمة �ملتو�سط �حل�سابي لهما )3،29(، بانحر�ف 

معياري )0،1،31(.
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رابعًا: بعد الكوادر العاملة يف مراكز التاأهيل للمدربن:

جدول)6(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لبعد الكوادر العاملة يف مراكز التاأهيل للمدربني:

رقم 
�ملتو�سط ن�س �لفقرة�لفقرة

�حل�سابي
�لنحر�ف 

�لتقدير�لرتتيب�ملعياري

15
 تقدم خدمات �لتاأهيل �ملهني يف �ملركز

 من خالل فريق تعاوين متعدد
�لتخ�س�سات

مرتفع4،000،001

 يتوفر يف �ملركز �أخ�سائي �أجهزة16
مرتفع3،351،054 تعوي�سية

17
 يتوفر �أخ�سائي عالج وظيفي يدرب
 ذوي �لإعاقة �لب�سرية لال�ستفادة

و�ل�ستغالل �لأمثل لقدر�ته و�إمكاناته
مرتفع3،700،463

18
 يتوفر �أخ�سائي تدريب وتاأهيل مهني
 بحيث يعمل على تاأهيل �لأ�سخا�س

 ذوي �لإعاقة �لب�سرية
مرتفع3،820،522

يتبني من �جلدول )6( �أن جميع فقر�ت بعد �لكو�در �لعاملة يف مر�كز �لتاأهيل 
للمدرب���ني كان���ت درج���ة تقديرها مرتفع���ة، و�أعلى تقدير كان للفق���رة )تقدم خدمات 
�لتاأهي���ل �ملهن���ي يف �ملركز من خ���الل فريق تعاوين متعدد �لتخ�س�س���ات( وبلغت قيمة 
�ملتو�س���ط �حل�س���ابي له���ا )4،00( بانحر�ف معي���اري )0،00(، وكان �أق���ل تقدير للفقرة 
)يتوفر يف �ملركز �أخ�س���ائي �أجهزة تعوي�سية( حيث بلغت قيمة �ملتو�سط �حل�سابي لها 

)3،35(، بانحر�ف معياري )1،05(.
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خام�سًا: بعد االأجهزة واملعدات يف مراكز التاأهيل املهني:

جدول)7(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لبعد الأجهزة واملعدات يف

 مراكز التاأهيل املهني للمدربني:
رقم 

�ملتو�سط ن�س �لفقرة�لفقرة
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�لتقدير�لرتتيب�ملعياري

19
 يوفر �ملركز �أجهزة ومعد�ت منا�سبة

 لذوي �لإعاقة �لب�سرية مثل
�حلا�سوب للتدريب عليها

مرتفع3،880،332

20
 يوفر �ملركز �أجهزة خا�سة للقر�ءة

 لذوي �لإعاقة �لب�سرية �أثناء �لتعليم
و�لتدريب

مرتفع3،940،241

 يوفر �ملركز �لأجهزة و�ملعد�ت �ملنا�سبة21
مرتفع3،940،241للكتابة بطريقة بريل

 يقدم �ملركز خدمات ل�سعاف �لب�سر22
مرتفع3،940،241من خالل برجميات حا�سوبية خا�سة

يتب���ني م���ن �جل���دول )7( �أن جمي���ع فق���ر�ت بع���د �لأجه���زة و�ملع���د�ت يف مر�كز 
�لتاأهي���ل �ملهن���ي للمدربني كانت درجة تقديرها مرتفعة، و�أعل���ى تقدير كان للفقر�ت 
)20، 21، 22(، وبلغت قيمة �ملتو�سط �حل�سابي لهم )3،94( بانحر�ف معياري )0،24(، 
وكان �أق���ل تقدي���ر للفق���رة )يوف���ر �ملرك���ز �أجه���زة ومع���د�ت منا�س���بة ل���ذوي �لإعاق���ة 
�لب�س���رية مث���ل �حلا�س���وب للتدري���ب عليها( حيث بلغت قيمة �ملتو�س���ط �حل�س���ابي لها 

)3،88(، بانحر�ف معياري )0،33(.
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�ساد�سًا: بعد املهارات االأكادميية:

جدول)8(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لبعد املهارات الأكادميية للمدربني:

رقم 
�ملتو�سط ن�س �لفقرة�لفقرة

�حل�سابي
�لنحر�ف 

�لتقدير�لرتتيب�ملعياري

 ي�ستطيع �لقر�ءة بطريقة23
متو�سط2،821،427 �سحيحة

مرتفع3،700،772 ي�ستطيع �لقر�ءة بلغة بريل24

 تتوفر �ملادة �ملهنية بلغة بريل25
مرتفع3،880،331 لذوي �لإعاقة �لب�سرية

متو�سط2،761،398 ي�ستطيع �لكتابة بطريقة �سحيحة26
مرتفع3،640،783 ي�ستطيع �لكتابة بلغة بريل27
مرتفع3،880،331 تتوفر �ملادة �ملهنية مكتوبة28

 ي�ستطيع �لقيام بعملية جمع29
مرتفع3،410،714 �لأعد�د

 ي�ستطيع �لقيام بعملية طرح30
مرتفع3،410،614 �لأعد�د

 ي�ستطيع �لقيام بعملية �سرب31
مرتفع3،350،785 �لأعد�د

 ي�ستطيع �لقيام بعملية ق�سمة32
مرتفع3،290،776 �لأعد�د

 يتبني من �جلدول )8( �أن �لفقرتني )26،23( كانت درجة تقديرهما متو�سطة وباقي 
فقر�ت بعد �ملهار�ت �لأكادميية للمدربني كانت درجة تقديرها مرتفعة، و�أعلى تقدير 
كان للفقرتني )تتوفر �ملادة �ملهنية بلغة يريل لذوي �لإعاقة �لب�سرية( و)تتوفر �ملادة 
�ملهني���ة بلغة بريل(، وبلغت قيمة �ملتو�س���ط �حل�س���ابي لهم���ا )3،88( بانحر�ف معياري 
)0،33(، وكان �أقل تقدير للفقرة )ي�س���تطيع �لكتابة بطريقة �س���حيحة( وبلغت قيمة 

�ملتو�سط �حل�سابي لها )2،76(، بانحر�ف معياري )1،39(.



املجلد الرابع - العدد )16(ج 2 يوليو 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 245 

�سابعًا: بعد املهارات املهنية:
جدول)9(

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لبعد املهارات املهنية للمدربني:
رقم 

�ملتو�سط ن�س �لفقرة�لفقرة
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�لتقدير�لرتتيب�ملعياري

33
 يقدم لالأ�سخا�س ذوي �لإعاقة

 �لب�سرية �لتاأهيل �لطبي و�لنف�سي
و�لجتماعي قبل �لتاأهيل �ملهني

مرتفع3،940،242

34
 تطوير �لثقة بالذ�ت مهنيا من خالل
 دور�ت متخ�س�سة ي�سرتك فيها د�خل

�ملركز
مرتفع3،940،242

 ي�ستطيع �ختيار �ملهنة �ملالئمة لقدر�ته35
مرتفع4،000،001و�إمكاناته وفئة �إعاقته و�سدتها

 يتب���ني من �جل���دول )9( �أن جميع فقر�ت بعد �ملهار�ت �ملهنية للمدربني كانت 
درج���ة تقديرها مرتفع���ة، و�أعلى تقدير كان للفقرة )ي�س���تطيع �ختيار �ملهنة �ملالئمة 
لقدر�ته و�إمكاناته وفئة �إعاقته و�س���دتها( وبلغت قيمة �ملتو�س���ط �حل�سابي لها)4،00( 
بانحر�ف معياري )0،00(، وكان �أقل تقدير للفقرتني )يقدم لالأ�سخا�س ذوي �لإعاقة 
�لب�سرية �لتاأهيل �لطبي و�لنف�سي و�لجتماعي قبل �لتاأهيل �ملهني( و)تطوير �لثقة 
بال���ذ�ت مهني���ا م���ن خالل دور�ت متخ�س�س���ة ي�س���رتك فيها د�خل �ملرك���ز( حيث بلغت 

قيمة �ملتو�سط �حل�سابي لهما )3،94(، بانحر�ف معياري )0،24(.

ثامنًا: بعد اخلدمات ال�سحية والطبية:
جدول)10(

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لبعد اخلدمات ال�سحية والطبية للمدربني:
رقم 

 �ملتو�سط ن�س �لفقرة�لفقرة
�حل�سابي

 �لنحر�ف 
�لتقدير�لرتتيب�ملعياري

36
 ي�سم �ملركز ذوي �لخت�سا�س يف

 خمتلف �ملجالت لتقدمي خدمات ذ�ت
م�ستوى عاٍل

مرتفع3،470،713

 ميتلك �لقدرة على �لتعامل مع37
مرتفع3،700،582�حلو�دث �لطارئة

 يقدم خدمات ون�سائح طبية لذوي38
مرتفع3،880،331 �لإعاقات �لب�سرية



تقييم برامج التاأهيل املهني وفق املعايري الدولية د. م�صلح عبداهلل ود. حممد مف�صي

 246 

يتب���ني م���ن �جل���دول )10( �أن جميع فق���ر�ت بعد �خلدمات �ل�س���حية و�لطبية 
للمدرب���ني كان���ت درج���ة تقديرها مرتفع���ة، و�أعلى تقدير كان للفق���رة )يقدم خدمات 
ون�سائح طبية لذوي �لإعاقات �لب�سرية( وبلغت قيمة �ملتو�سط �حل�سابي لها )3،88( 
بانح���ر�ف معي���اري )0،33(، وكان �أقل تقدير للفقرة )ي�س���م �ملركز ذوي �لخت�س���ا�س 
يف خمتل���ف �ملج���الت لتق���دمي خدمات ذ�ت م�س���توى ع���اٍل( حيث بلغت قيمة �ملتو�س���ط 

�حل�سابي لها )3،47(، بانحر�ف معياري )0،71(.

نتائج الدرا�سة ومناق�ستها
لالإجابة عن �ل�س���وؤ�ل مت ح�س���اب �ملتو�سطات �حل�س���ابية و�لنحر�فات �ملعيارية 
لأد�ء �أف���ر�د عينة �لدر��س���ة على كل بعد وفق���رة، و�جلد�ول)2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، ،9 ،10( 

تبني نتائج ذلك، على �لنحو �لتايل: 

مناق�سة النتائج والتو�سيات

 ال�س�وؤال االأول: ما م�س���توى �ملعارف و�ملهار�ت �ملهنية �ملقدمة لذوي �لإعاقة �لب�س���رية 
يف مر�كز �لتاأهيل �ملهني يف �لأردن من وجهة نظر �ملدربني؟

�أظهرت �لنتائج كما يف �جلد�ول )2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10( بالن�سبة لالأد�ة �أن 
جمي���ع �لأبع���اد كانت درجة تقديره���ا مرتفعة من وجهة نظر �ملدرب���ني، و�أعلى تقدير 
كان لبعد )�ملهار�ت �ملهنية(، وميكن �أن يعزى ذلك �إىل �سعور �ملدربني باأهمية �ملهار�ت 
�ملهني���ة مم���ا يجعله���م يولونه���ا �لأهمي���ة يف تقدميها ل���ذوي �لإعاقة �لب�س���رية، وهذه 
�لنتيجة تخالف نتائج در��سة عبيد 2009 �لتي وجدت �سعف يف �ملهار�ت �ملهنية �ملقدمة 
ل���ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية يف �ملر�ك���ز يف �ل�س���فة �لغربي���ة، بينما كان �أق���ل تقدير لبعد 
)�ملهار�ت �لأكادميي(، وميكن �أن يف�سر ذلك باأن �ملدربني يولون �ملهار�ت �ملهنية �أهمية 
�أك���رث م���ن �مله���ار�ت �لأكادميية وذل���ك لتعليم �ملت���درب �لقدرة على �لجناز و�ملمار�س���ة 
و�لتعل���م �لذ�ت���ي يف �مل�س���تقبل من خالل �متالك �ملهار�ت �لأ�سا�س���ية، وب�س���كل عام كان 
�لتقدي���ر �لكلي مل�س���توى �ملعارف و�مله���ار�ت �ملهنية �ملقدمة لذوي �لإعاقة �لب�س���رية يف 
مر�ك���ز �لتاأهي���ل �ملهن���ي يف �لأردن من وجهة نظ���ر �ملدربني مرتفعاً، وهذ� موؤ�س���ر على 
قي���ام �ملدرب���ني بو�جباتهم ب�س���كل كامل و�إدر�كه���م لأهمية و�جبه���م ودورهم يف تقدمي 

�خلدمة لذوي �لإعاقة �لب�سرية.
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بالن�س���بة للمقابل���ة كان بع���دي )هيكلي���ة مب���اين مر�ك���ز �لتاأهي���ل �ملهني لذوي 
�لإعاق���ة �لب�س���رية و �خلدمات �ل�س���حية و�لطبي���ة( درجة تقديرهما منخف�س���ة على 
�لتو�يل وباقي �لأبعاد كانت درجة تقديرها مرتفعة، وقد يعزى ذلك �إىل �أن �ملالحظ 
يرق���ب �مل�س���اهد بحيادية ومو�س���وعية على غ���ري �ملدرب �لذي ميك���ن �أن يكون قد �ألف 
�مل���كان وبالت���ايل ل يلتف���ت �إىل هيكل���ة �ملب���اين �أو �خلدم���ات ل�س���عوره �أن ه���ذ� لي�س من 
م�س���وؤولياته، وكان �أعل���ى تقدي���ر لبع���د )�لأجه���زة و�ملع���د�ت يف مر�كز �لتاأهي���ل �ملهني، 
وكان �لتقدير �لكلي مل�ستوى �ملعارف و�ملهار�ت �ملهنية �ملقدمة لذوي �لإعاقة �لب�سرية 
يف مر�ك���ز �لتاأهي���ل �ملهن���ي يف �لأردن م���ن وجه���ة نظ���ر �ملدرب���ني مرتفع���اً، وميك���ن �أن 
تع���زى هذه �لنتيجة �إىل �س���عور �ملدربني باأنهم يقوم���ون بو�جبهم من تدريب وتاأهيل 

للمتدربني مهما كان �لعمل �لذي يقومون به.

�أظهرت �لنتائج كما يف �جلدول )3( �أن جميع فقر�ت بعد هيكلية مباين مر�كز 
�لتاأهي���ل �ملهن���ي ل���ذوي �لإعاقة �لب�س���رية كان���ت درج���ة تقديرها للمدرب���ني مرتفعة، 
و�أعل���ى تقدي���ر كان للفق���رة )ي�س���ّمم �ملرك���ز مباني���ه ومر�فق���ه وف���ق معاي���ري �لأم���ن 
و�ل�س���المة(، وق���د يع���ود ذل���ك �إىل ما يالحظه �ملدربون �أنف�س���هم م���ن جتهيز�ت د�خل 
�ملر�ك���ز و�لتي ت�س���اعدهم عل���ى تاأهيل وتدري���ب �ملتدربني كونهم �لأق���رب �إىل �لتعامل 
م���ع كل م���ا يحتويه �ملركز، وكان �أقل تقدير للفقرة )تتو�فر يف مباين �ملركز ومر�فقه 
�أجه���زة �لإن���ذ�ر �ملبك���ر للحريق( ويعزى ذلك لع���دم متابعة دو�ئر �ل�س���المة �لعامة يف 

�لدفاع �ملدين و�لبلديات هذ� �لبعد �أثناء ترخي�س �ملر�كز.

�أظه���رت �لنتائ���ج كم���ا يف �جل���دول )4( �أن جمي���ع فق���ر�ت بع���د �إ�س���رت�تيجية   
عم���ل مر�ك���ز �لتاأهي���ل �ملهني لالأف���ر�د ذوي �لإعاقة �لب�س���رية للمدرب���ني كانت درجة 
تقديرها مرتفعة، وميكن �أن يف�سر ذلك �إىل �أن �ملدربني هم �لأكرث ممار�سة وتطبيق 
لالإ�س���رت�تيجية �خلا�س���ة بعم���ل مر�كز �لتاأهي���ل �ملهني وبالتايل ه���م �لأكرث فهما لها 
و�لأك���رث حر�س���ا على تطبيقها يف �ملر�كز وبالت���ايل ل غر�ب �أن تاأتي يف �ملرتبة �لأوىل، 
كم���ا �أن جمي���ع فق���ر�ت بع���د �إ�س���رت�تيجية عم���ل مر�ك���ز �لتاأهي���ل �ملهني لالأف���ر�د ذوي 

�لإعاقة �لب�سرية للم�سرفني كانت درجة تقديرها مرتفعة.
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�أظهرت �لنتائج كما يف �جلدول )5( �أن جميع فقر�ت بعد �ملعايري �لت�سميمية 
لل�س���احات و�لأدر�ج و�مل�ساعد �خلا�س���ة لذوي �لإعاقة �لب�سرية للمدربني كانت درجة 
تقديره���ا مرتفع���ة، و�أعل���ى تقدي���ر كان للفق���رة )يوج���د حماي���ات عل���ى �لأدر�ج(، وقد 
يعود ذلك �إىل ما ذكر �س���ابقا �أن �ملعايري �خلا�س���ة يف �ملر�كز هي وفق �ملعايري �لدولية 
���هل عليهم �لتدري���ب و�لتاأهيل )�لزعمط،  و�لت���ي يلم�س���ها �ملتدربون يف �ملر�كز مما ي�سَّ
1999(، وكان �أق���ل تقدي���ر للفقرت���ني )�لدرج م���زود بد�يته ونهايته باأ�س���عار ملمو�س(، 
و)يتوفر يف �ملركز �مل�ساعد �ملنا�سبة لذوي �لإعاقة �لب�سرية(، وهذ� ما �تفق مع در��سة              

)عبيد، 2009(، بعدم وجود �أ�سعار ملمو�س وعدم توفر م�ساعد.

�أظه���رت �لنتائ���ج كم���ا يف �جلدول )6( �أن جميع فقر�ت بع���د �لكو�در �لعاملة يف 
مر�ك���ز �لتاأهي���ل للمدرب���ني كانت درجة تقديره���ا مرتفعة، و�أعلى تقدي���ر كان للفقرة 
)تقدم خدمات �لتاأهيل �ملهني يف �ملركز من خالل فريق تعاوين متعدد �لتخ�س�سات(، 
وميكن �أن يعزى ذلك �إىل �أن �ملتدربني يتعاملون ب�سكل مبا�سر مع هوؤلء �لأخ�سائيني 
وبالتايل ي�س���تفيدون منهم ب�س���كل ملمو����س وبالتايل جاء تقديره���ا مرتفع وكان �أقل 

تقدير للفقرة )يتوفر يف �ملركز �أخ�سائي �أجهزة تعوي�سية( .

�أظهرت �لنتائج كما يف �جلدول )7( �أن جميع فقر�ت بعد �لأجهزة و�ملعد�ت يف 
مر�كز �لتاأهيل �ملهني للمدربني كانت درجة تقديرها مرتفعة، وميكن �أن يعود ذلك �إىل 
تعامل �ملتدرب �ملبا�سر مع مثل هذه �لأجهزة و�لأدو�ت و�لتي ل ميكن �ل�ستغناء عنها 
وبالتايل فاأن تقديرها جاء مرتفعاً )�ملومني، 2008(، وكان �أقل تقدير للفقرة )يوفر 
�ملركز �أجهزة ومعد�ت منا�سبة لذوي �لإعاقة �لب�سرية مثل �حلا�سوب للتدريب عليها.

�أظه���رت �لنتائ���ج كم���ا يف �جل���دول )8( �أن �لفقرت���ني )23، 26( كان���ت درج���ة 
تقديرهم���ا متو�س���طة وباق���ي فقر�ت بع���د �مله���ار�ت �لأكادميية للمدرب���ني كانت درجة 
تقديره���ا مرتفع���ة، و�أعل���ى تقدي���ر كان للفقرت���ني )تتوف���ر �مل���ادة �ملهني���ة بلغ���ة بري���ل 
ل���ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية( و)تتوفر �ملادة �ملهني���ة بلغة بريل(، وهذه �لنتائج تتما�س���ى 
وتتو�ف���ق م���ع �لأه���د�ف �لعامة و�لغاي���ات للمر�كز ويو�فق م���ا دعا �إلي���ه �ملركز �لأعلى 

ل�سوؤوناملعاقني، وكان �أقل تقدير للفقرة )ي�ستطيع �لكتابة بطريقة �سحيحة(.
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�أظه���رت �لنتائ���ج كما يف �جل���دول )9( �أن جمي���ع فقر�ت بعد �مله���ار�ت �ملهنية   
للمدربني كانت درجة تقديرها مرتفعة، و�أعلى تقدير كان للفقرة )ي�س���تطيع �ختيار 
�ملهن���ة �ملالئم���ة لقدر�ت���ه و�إمكانات���ه وفئ���ة �إعاقت���ه و�س���دتها(، وميك���ن �أن يف�س���ر ذلك 
م���ا ذكر �س���ابقا م���ن �أن �ملتدرب ي�س���عر بالفارق ما بني قب���ل �لتاأهي���ل و�لتدريب وبعده 
وه���ذ� يوؤث���ر على �مله���ار�ت �لتي يتقنها وبالتايل ج���اء تقديرها مرتفع���اً وهذ� ما �كده 
كل م���ن )�لقريوت���ي و�خ���رون، 2000، �لزعم���ط، 1999(، وكان �أق���ل تقدي���ر للفقرت���ني 
)يقدم لالأ�سخا�س ذوي �لإعاقة �لب�سرية �لتاأهيل �لطبي و�لنف�سي و�لجتماعي قبل 
�لتاأهيل �ملهني( و )تطوير �لثقة بالذ�ت مهنيا من خالل دور�ت متخ�س�س���ة ي�س���رتك 

فيها د�خل �ملركز(.

�أظهرت �لنتائج كما يف �جلدول )10( �أن جميع فقر�ت بعد �خلدمات �ل�سحية   
و�لطبي���ة للمدربني كان���ت درجة تقديرها مرتفعة، و�أعلى تقدي���ر كان للفقرة )يقدم 
خدمات ون�سائح طبية لذوي �لإعاقات �لب�سرية( ،وقد يعزى ذلك �إىل �حلاجة �ملا�سة 
�إىل وجود �جلانب �لطبي و�خلدمات �لطبية لطبيعة �ملرتبني �ل�س���حية �لتي تتطلب 
�لعناية �خلا�س���ة بهم ) �لقم�س و�ل�س���عايدة، 2008(، وكان �أقل تقدير للفقرة ) ي�س���م 
�ملركز ذوي �لخت�سا�س يف خمتلف �ملجالت لتقدمي خدمات ذ�ت م�ستوى عاٍل( ويعود 

بذلك �إىل عدم توفر �لكو�در �لطبية و قلة �لإمكانيات �ملادية .

التو�سيات:
يف �سوء نتائج �لدر��سة �حلالية فقد مت �لتو�سية مبا ياأتي:

((( �س���رورة قيام وز�رة �لتنمية �لجتماعية و�ملجل�س �لأعلى لالأ�س���خا�س �ملعاقني 1
بتوف���ري مر�ك���ز تاأهي���ل مهني ل���ذوي �لإعاق���ة �لب�س���رية يف جمي���ع حمافظات 
�ململكة حيث ل يوجد �إل مركزي تاأهيل مهني للمكفوفني يف عمان فقط هما 

�ملركز �ل�سعودي للكفيفات ونادي �ل�سعلة للمكفوفني.
(((  �أدر�ج خط���ط تنموي���ة لتطوي���ر �لق���در�ت و�مله���ار�ت �لوظيفية ل���ذوي �لإعاقة 1

�لب�س���رية وجعله���م ج���زء�ً من عنا�س���ر �لعمل �ملنتجة يف نظ���ام �لعمل، وتوفري 
�لرب�م���ج �لتعليمي���ة و�لتدريبي���ة و�لعم���ل على تطبي���ق كل ما يتعل���ق مبعايري 

�لأمن و�ل�سالمة يف مباين ومر�كز �لتاأهيل �ملهني لالأ�سخا�س �ملكفوفني. 
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((( توف���ري �لأدو�ت و�لختب���ار�ت �ملقننة عل���ى �لبيئة �لأردنية و�ل�س���تفادة منها يف 1
عملية ت�سخي�س وتقييم �لأ�سخا�س ذوي �لإعاقات �لب�سرية وحتديد قدر�تهم 

و�حتياجاتهم ب�سكل �سحيح.
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امللخ�ص:
الي���ة برنام���ج تدريب���ي يف تنمي���ة بع����س  ��س���تهدف �لبح���ث �لتع���رف عل���ى فعَّ
�ملهار�ت �ل�س���معية لتح�س���ني �للغة �ل�ستقبالية و�للغة �لتعبريية لدى �لأطفال ز�رعي 
قوقع���ة �لأذن. تكون���ت عينة �لدر��س���ة من جمموعة جتريبي���ة )6( �أطفال، وجمموعة 
�سابطة )6( �أطفال من �لأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن، وترت�وح �أعمارهم �لزمنية من                
)6 – 7( �س���نو�ت، و��س���ُتخِدم مقيا�س �س���تانفورد – بينيه للذكاء )�ل�س���ورة �خلام�سة(، 
ومقيا�س �ملهار�ت �ل�س���معية )�إعد�د / �لباحث(، ومقيا�س ت�س���خي�س ��س���طر�بات �للغة 
)�إع���د�د / �لباح���ث(، و�لربنام���ج �لتدريب���ي )�إعد�د / �لباح���ث(، وقد �أ�س���فرت �لنتائج 
ع���ن: وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموعت���ني 
�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبع���دي عل���ى مقيا�س �ملهار�ت �ل�س���معية ل�س���الح 
�ملجموعة �لتجريبية، ووجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبع���دي على مقيا�س �ملهار�ت �ل�س���معية 
ل�س���الح �لقيا����س �لبع���دي، ووج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رتب 
درجات �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي على مقيا�س ت�سخي�س 
��س���طر�بات �للغ���ة ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية، ووج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
بني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي على 
مقيا�س ت�س���خي�س ��س���طر�بات �للغة ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي، و�أخرًي� ك�سفت �لنتائج 
ع���ن �أن���ه ل توج���د ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعة 
�لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي عل���ى مقيا�س �مله���ار�ت �ل�س���معية، و�أنه ل 
توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية يف 

�لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي على مقيا�س ت�سخي�س ��سطر�بات �للغة.

الكلم��ات املفتاحي��ة: �مله���ار�ت �ل�س���معية - �للغ���ة �ل�س���تقبالية و�لتعبريي���ة - ز�رع���ي 
�لقوقعة. 
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Effectiveness of a training program on developing some 
hearing skills to increase receptive and expressive skills 

in cochlear hearing impaired children

Abstract
The current study aimed to identify the effectiveness of a training 

program on developing some hearing skills to increase receptive 
and expressive skills in cochlear hearing impaired children. The 
study sample includes (6) experimental group and (6) control group 
children with cochlear implants, aged 6-7 years. Using Stanford–
Binet Intelligence Scale (version 5), hearing skills scale (prepared 
by the researcher), and diagnosing language disorders scale, and the 
training program. the study results showed that there are significant 
statistically differences between the mean scores of experimental 
and control groups on hearing skills scale favoring the experimental 
group, and that there are significant statistically differences between 
the mean scores of experimental pre and post assessment on hearing 
skills scale favoring the post assessment. It also showed that there 
are significant statistically differences between the mean scores of 
experimental and control groups diagnosing language disorders 
scale, favoring the experimental group, and that there are significant 
statistically differences between the mean scores of experimental 
pre and post assessment on diagnosing language disorders scale, 
favoring the post assessment. It showed that there are no significant 
statistically differences between the mean scores of experimental in 
pre and post assessment on hearing skills scale and on diagnosing 
language disorders scale.
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مقدمة البحث:
ُتع���دُّ �ل�س���نو�ت �لأوىل م���ن عمر �لطف���ل من �أهم مر�ح���ل حياته؛ فهي �أ�س���ا�س 
بناء م�س���تقبل �لأجيال �لقادمة، فيها يتقدم �لطفل يف �لنو�حي �جل�س���مية، و�لعقلية، 
و�لنفعالي���ة، و�لجتماعي���ة، و�للغوي���ة �أك���رث م���ن �أي ف���رتة �أخرى من ف���رت�ت عمره، 

و�لتعلُّم يف �ل�سنو�ت �ملبكرة �أ�سهل و�أ�سرع من �لتعلم يف �أي مرحلة عمرية �أخرى.

���ل �ملبك���ر Early Intervention من �أهم  ولأهمي���ة ه���ذه �ملرحل���ة ُيعدُّ �لتدخُّ
�لجتاهات �حلديثة �لتي ظهرت منذ �أو�ئل �ل�س���تينات من �لقرن �لع�س���رين يف ميد�ن 

رعاية ذوي �لحتياجات �خلا�سة )�لقريطي، 2005، �س41(.

ومن �ملعلوم �أن �ل�سمع هو حالة و�سيط للكلمة، و�لكلمة تعرب عن �ملعنى �لذي 
ه���و نت���اج �لعق���ل ل �خليال؛ فه���ي تعرب عن �لت�س���ور �لعقلي �لذي ي���كاد يكون �لوحيد 
�ملع���رب ع���ن �ملعنى �لكلي؛ لذ� فاإن حا�س���ة �ل�س���مع هي �لطريق �لأول ل�س���تقبال �ملعاين 
و�لت�س���ور�ت �لكلي���ة؛ له���ذ� يع���اين �لأطف���ال ذوو �لإعاقة �ل�س���معية �أعظم �س���عوباتهم 
فيم���ا يت�س���ل باملع���اين �لكلي���ة للكلمات، له���ذ� يخطئ �لأطف���ال ذوو �لإعاقة �ل�س���معية 
يف �لرتكي���ب �لبنائ���ي للغة �ملكتوبة؛ �إذ ي�س���تخدمون �لأفعال يف �أزمنه غري �س���حيحة، 
ويخطئون يف و�سع �لكلمات يف جمل، وقد يحذفون حروف �جلر و�لعطف، بالإ�سافة 
�إىل �أنهم يعانون من �سعوبات يف فهم معاين �لكلمات، ولذلك يالحظ �لبطء يف تعلم 
�لقو�ع���د �للغوي���ة، ويف تعل���م �لقر�ءة عند �لطفل ذي �لإعاقة �ل�س���معية �لتي تتمثل يف 
تاأخر ذوي �لإعاقة �ل�سمعية عن �أقر�نهم عاديي �ل�سمع فرتة ترت�وح ما بني ثالث �إىل 

خم�س �سنو�ت )�سليمان، و�لببالوي، 2005، �س �س. 175-174(.

لذل���ك تع���د زر�ع���ة �لقوقعة م���ن �أحدث ما تو�س���ل �إلي���ه �لعلم لأولئ���ك �لذين 
يعانون من فقد�ن �سمعي تام، �أو �سبة تام يف �لأذنني، و�لتي تقف �ملعينات �ل�سمعية – 
عل���ى �لرغ���م من تقدمها- عاج���زة عن تعوي�س فقد�نهم �ل�س���معي، ونظًر� لعدم توفر 
بقاي���ا �س���معية ل���دى ه���وؤلء، ق���ام �لباحثون باكت�س���اف و�س���يلة بديلة هي َحثُّ �لع�س���ب 
�ل�س���معي ع���ن طريق قط���ب يزرع يف �لأذن �لد�خلية، يف هذه �حلالة ُي�س���تقبل �ل�س���وُت 
بو��س���طة مكرب لل�س���وت �سغري يو�س���ع خارج �لأذن، ثم يحول �ل�س���وت ليتم معاجلته 
���ا به���دف تب�س���يطه بحي���ث ي�س���هل عل���ى �لأذن �إدر�ك���ه، وق���د ق���ام �لباحث���ون  تكنولوجيًّ
بتجرب���ة زر�ع���ة �لقوقع���ة �لإلكرتوني���ة عل���ى �مل�س���ابني بفق���د�ن �س���معي مكت�س���ب بعد 
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تعل���م �للغ���ة �إث���ر ح���ادث، �أو مر����س؛ �إذ كان لأولئ���ك ذ�كرة �س���معية لالأ�س���و�ت، وكانت 
�خلط���وة �لتالية ه���ي �إجر�ء عملية زر�ع���ة �لقوقعة على �لأطفال �ل�س���غار، وتعد هذه 
�خلط���وة �أ�س���عب م���ن حي���ث �لتاأهي���ل �ل�س���معي و�للغ���وي �ل���الزم بع���د �إج���ر�ء �لعملية                                                     

)يحيى، 2006، �س �س. 125-124(.

ونتيجة للتقدم �حلديث يف �س���ناعة �ملعينات �ل�سمعية وزر�عة �لقوقعة وتطور 
طرق �لتدري�س يف �لتعليم �ل�سفهي يف كثري من دول �لعامل �أ�سبح باإمكان �لعديد من 
�لأطفال �ل�س���ّم و�س���عاف �ل�سمع �أن يتعلمو� مهار�ت �ل�سمع و�لكالم بحيث ي�ستطيعو� 
�أن يتو��س���لو� مع �لآخرين با�س���تخد�م �للغة �ملنطوقة، وهناك �لعديد من طرق تعليم 
�لنط���ق �لقدمي���ة �لت���ي مل تعد ت�س���تخدم، حيث مل يع���د يرتكز تعليم �لأطفال �ل�س���م 
و�س���عاف �ل�س���مع على �أ�س���ا�س �لنظريات و�لتوجهات �مل�س���تخدمة يف �ملا�س���ي؛ بل على 
�لعك�س �أ�سبح يرتكز تعليمهم على �لتطبيقات �حلديثة و�ملعتمدة على �لتقدم �لهائل 

يف تقنيات �لتاأهيل �ل�سمعي وبر�مج �لك�سف �ملبكر )�لزهر�ين، 2007، �س. 1085(.

وتعد بر�مج �لتنمية �للغوية من �أهم موؤ�سر�ت �لنمو �ل�سامل للطفل، و�لتنبوؤ 
بالق���در�ت �ملعرفي���ة، كما ت�س���مل جم���الت يف �لنمو �لجتماعي ت�س���مح للطفل برتقية 
�أ�ساليب �لتفاعل �لجتماعي و�إثر�ء �لعالقات بينه وبني �لآخرين )�سا�س، 2006، �س. 174(.

لذل���ك ترتك���ز بر�م���ج �لتاأهي���ل و�لتدريب �للغوي و�ل�س���معي لالأطف���ال ز�رعي 
�لقوقع���ة عل���ى توفري بيئة �س���معية لغوي���ة للطفل، وتعزي���ز �لتفاعل �للغ���وي للطفل، 
و�إ�س���ر�ك �لأه���ل يف بر�م���ج �لتاأهي���ل و�لتدري���ب، وع���دم جتاه���ل دوره���م ومعاونته���م 
لطفله���م؛ لأن �لطفل يق�س���ي جزًء� من وقته باملدر�س���ة، و�لوقت �لأك���رب باملنزل، فاإذ� 
تع���رف �لأه���ل على �لو�س���ائل و�لأ�س���اليب �ملنا�س���بة للتو��س���ل م���ع ولدهم �س���اعد ذلك 
عل���ى �ل�س���تفادة من بر�م���ج �لتدري���ب �للغوي و��س���تخد�مها يف جمي���ع مناحي �حلياة 

)�لقريوتي، 2006، �س. 111(.
 

ويعد ��س���تغالل �لقدر�ت �ل�سمعية �س���رورة ملحة، وميكن عن طريق �لتدريب 
�ل�س���معي ��س���تغاللها ب�س���كل مثم���ر، كما تكون ه���ذه �لطريق���ة فّعالة مع �لأطف���ال؛ �إذ 
يركز ذو �لإعاقة لكي يعي �لأ�س���و�ت ومييزها، ويحتاج �إىل �نتباه وتركيز، ويف�س���ل �أن 
يكون بعيًد� عن �مل�س���تتات، ويبد�أ ب�س���كل مبكر، وميكن لأولياء �لأمور ح�س���ور جل�سات 
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�لتدريب �ل�س���معي �لتي يقوم بها �أخ�سائي �لتدريب �ل�سمعي للوقوف على �لتدريبات 
�ل�سوتية، ومو��سلة ذلك يف �ملنزل )ظاهر، 2005، �س.  148(.  

وقد �ت�سح حديًثا �أن �لأطفال ذوي �لإعاقة �ل�سمعية ميكن �أن يحققو� م�ستوى 
مرتفًعا يف �لقدرة �للغوية متاثل �لأطفال �لعاديني �إذ� مت و�س���ع هوؤلء �لأطفال ذوي 
�لإعاق���ة �ل�س���معية يف بر�م���ج للتدخل �ملبكر تهدف �إىل حت�س���ني �لنم���و �للغوي لديهم 

.(Moller, 2000) منذ عمر )6( �أ�سهر

ولقد �أو�س���ت �لعديد من �لبحوث و�لدر��س���ات على �س���رورة �لتدخل �ل�س���معي 
و�للغ���وي �ملبك���ر؛ لأنه رمب���ا يعالج �أوجه �لق�س���ور مبكًر�، ويقي �لطفل من �مل�س���كالت 
 Bharadwaj, et al. (2013); Davidson, لنف�سية و�لجتماعية كدر��سة كل من�
 et al. (2014); Duchesne, et al. (2009); Giezen, et al. (2014); Inscoe,
 et al. (2009); kronenberger, et al.(2013); Kuwahara (2010);
 Niparko, et al. (2010); Schorr, et al. (2008); Unterstien (2010)

وياأت���ي ه���ذ� �لبح���ث يف حماولة للحد من ق�س���ور �ملهار�ت �ل�س���معية لتح�س���ني 
�للغ���ة �ل�س���تقبالية و�لتعبريية لدى �لأطفال ز�رعي قوقع���ة �لأذن من خالل برنامج 
تدريب���ي منظم وخمطط يعتمد على جمموعة من �لفنيات؛ لتح�س���ني قدر�تهم على 
�لتو��س���ل مع �لآخرين، مما قد ي�س���هم يف تاليف �لآثار �ل�سلبية على �لنو�حي �لعقلية، 

و�لجتماعية، و�لنف�سية، و�ل�سلوكية، و�لأكادميية لهوؤلء �لأطفال.

م�سكلة البحث:
تربز م�س���كلة ه���ذ� �لبحث من خالل عمل �لباحث م���ع �لأطفال ز�رعي قوقعة 
�لأذن؛ فق���د لح���ظ �أن زر�عة �لقوقعة لالأطفال �لذين يعانون من �ل�س���عف �ل�س���معي 
� �أ�سبحت هى �خليار �لأف�سل، فالكت�ساف �ملبكر لل�سم وزر�عة  �ل�سديد و�ل�سديد جدًّ
�لقوقع���ة يف ُعم���ٍر مبك���ر ُتع���د فر�س���ة حقيقي���ة للرتكيز عل���ى جو�نب �لق���وة لديه مع 
تقوية جو�نب �ل�س���عف بالتدريب على �ملهار�ت �ل�س���معية و�للغوية �ملختلفة لالأطفال 
ز�رع���ي قوقع���ة �لأذن، وم�س���اعدتهم عل���ى تعل���م �ل�س���تماع �إىل �لإ�س���ار�ت �ل�س���وتية 
و�لإح�س���ا�س �ل�س���معي �جلديد �لذى ي�س���لهم بينهم وبني �لأ�س���و�ت �ملحيطة و�إعطاء 
معنى لتلك �لأ�سو�ت، فالطفل يتعلم كيف يدمج �ل�سمع و�ل�ستماع يف جميع �أن�سطته 
�ليومي���ة؛ وبالتاىل يعتمد على جهاز �لقوقعة يف حتقيق �لتو��س���ل �لفّعال، مما يوؤدي 
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�إىل تطوير قدرته على �لإدر�ك �ل�سمعي، وفهم �ملعلومات �ل�سمعية، تلك �لقدرة �لتى 
تتط���ور ب�س���ورة طبيعية لدى �لأطف���ال، و�لتى ُتعدُّ �أ�سا�ًس���ا لكت�س���ابهم �للغة، ولذلك 
�أدرك �لباحث �سرورة تنمية �ملهار�ت �ل�سمعية لتح�سني �للغة �ل�ستقبالية و�لتعبريية 
ل���دى �لأطف���ال ز�رعي قوقعة �لأذن من خالل �لتدريب على �ملهار�ت �ل�س���معية وزيادة 
�حل�س���يلة �للغوي���ة، وذل���ك بالرتكي���ز على جو�نب �لق���وى لديه، و��س���رت�ك �لو�لدين 
يف عملي���ة �لإر�س���اد و�لتدري���ب لتنفي���ذ ما ُيطلب م���ن تدريبات يف �ملنزل م���ن تدريبات 
تخاطبي���ة، �أو �س���لوكيات لفظية، وبالتاىل ميكن للطفل �للتح���اق مبد�ر�س �لعاديني، 
وم�سايرة �أقر�نه �لعاديني يف �جلو�نب �لتعليمية �ملختلفة، وزيادة تفاعلهم �لجتماعى 

و�لو�سول بهم �إىل �لعادية.

وهكذ� تتبلور م�س���كلة �لبحث يف �لت�س���اوؤل �لرئي�س �لت���ايل: ما فعالية برنامج 
تدريبي يف تنمية بع�س �ملهار�ت �ل�سمعية لتح�سني �للغة �ل�ستقبالية و�للغة �لتعبريية 

لدى �لأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن؟.

اأهداف البحث:
تتحدد �أهد�ف �لبحث �حلايل فيما ياأتي:

((( حت�س���ني �للغ���ة �ل�س���تقبالية و�للغ���ة �لتعبريي���ة ل���دى �لأطفال ز�رع���ي قوقعة 1
�لأذن م���ن خ���الل برنامج تدريبي يعتمد على �ملهار�ت �ل�س���معية يف �س���وء عدد 

من �ملعايري و�خلطو�ت �ملقننة.
((( �لتع���رف عل���ى فّعالي���ة �لربنام���ج يف تنمي���ة �مله���ار�ت �ل�س���معية و�نعكا�س���ه على 1

حت�سني �للغة �ل�ستقبالية و�للغة �لتعبريية لدى �لأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن. 
((( �لك�س���ف ع���ن م���دى ��س���تمر�رية فعالي���ة �لربنام���ج �لتدريبي يف حت�س���ني �للغة 1

�ل�ستقبالية و�لتعبريية لدى �لأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن بعد توقفه.

اأهمية البحث:
تتمثل �أهمية �لبحث �حلايل فيما ياأتي: 

اأ- االأهمية النظرية: وت�سمل ما ياأتي:
((( �إلق���اء �ل�س���وء على �أهمية بر�مج �لتاأهيل �ل�س���معي و�لتدخ���ل �للغوي �ملبكر يف 1

حت�سني �للغة �ل�ستقبالية و�لتعبريية لدى �لأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن، مما 
ي�سهم يف قدرة �لطفل على �لتعبري عن ن�ساطاته و�هتماماته �ملختلفة.
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((( �لتع���رف عل���ى ��س���رت�تيجيات بر�م���ج �لتدخ���ل �ملبك���ر، ودور �لأ�س���رة يف بر�م���ج 1
�لتاأهيل �ل�سمعي و�للغوي �ملبكر وفو�ئدها، و�لتعرف على �لو�سائل و�لأ�ساليب 

�ملنا�سبة للتو��سل مع طفلهم ز�رع قوقعة �لأذن.
((( حاج���ة �لأ�س���رة �لعربية عامة و�لأ�س���رة �مل�س���رية ب�س���فة خا�س���ة �إىل مثل هذه 1

�لرب�مج للتعرف عليها ملن لديهم �أطفال ز�رعو قوقعة �لأذن.  

ب- االأهمية التطبيقية: وت�سمل ما ياأتي: 
((( حت�سني �للغة �ل�ستقبالية و�للغة �لتعبريية لدى �لأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن 1

م���ن خ���الل برنام���ج تدريب���ي يعتمد على �ملهار�ت �ل�س���معية يت�س���من جل�س���ات 
تدريبية لالأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن.

((( �إفادة �ملهتمني يف جمال �لرتبية �خلا�سة، وخا�سة �ملهتمني مبجال �لتخاطب 1
لدى ز�رعي قوقعة �لأذن يف �لتعرف على بع�س فنيات و��سرت�تيجيات �لتاأهيل 
�ل�س���معي و�لتدخ���ل �للغ���وي �ملبك���ر �ل���ذي ميك���ن �أن ي�س���هم يف حت�س���ني �للغ���ة 

�ل�ستقبالية و�للغة �لتعبريية لدى �لأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن. 

م�سطلحات البحث االإجرائية: 
)1( االأطف�ال زارع�ي القوقع�ة Children with cochlear implant: »�لأطف���ال 
� ول ي�س���تفيدون من �ل�س���ماعات  �لذي���ن لديه���م فقد�ن �س���معي �س���ديد �إىل �س���ديد جدًّ
�لطبي���ة، وميكنه���م �ل�س���تفادة م���ن زر�عة قوقع���ة �لأذن باإج���ر�ء عملي���ة جر�حية يتم 
خاللها زرع جهاز �إلكرتوين يقوم بدور قوقعة �لأذن؛ �إذ يعمل على ��س���تثارة �أع�س���اب 
�ل�س���مع، وبالتايل ي�س���تعيد �لأطفال قدرتهم على �ل�س���مع، ولكن ل ميكنهم �ل�ستفادة 
من تلك �لتقنية �إل عند �ندماجهم يف برنامج تاأهيلي �سمعي ولغوي منا�سب ومكثف«.
 )2( اللغ�ة اال�س�تقبالية Receptive Language:“ق���درة �لطف���ل على فهم �للغة 

و��ستيعابها �سو�ء كانت لفظية �أم غري لفظية”.  
 )3( اللغ�ة التعبريي�ة: Expressive Language: »ق���درة �لطف���ل يف �لتعبري عن 

�أفكاره وم�ساعره و��ستعمال �لكلمات و�جلمل وقو�عد �للغة بو�سوح«.
 )4( امله�ارات ال�س�معية: »ق���درة �لطف���ل على تف�س���ري �لأ�س���و�ت و�لكلم���ات وفهمها 
و��س���تيعابها، وتذكر و��س���رتجاع �لأ�س���و�ت �لتي ي�س���معها«. وتتمثل يف �لبحث �حلايل 

يف �ملهار�ت �لآتية:
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( االنتباه ال�سمعي Auditory attention:«هي قدرة �لطفل على �لإح�سا�س )(1
بوج���ود �ل�س���وت، وحتدي���د م�س���دره و�جتاه���ه، و�لق���درة عل���ى �إطال���ة �لنتباه 

�ل�سمعي، و�ملرونة يف نقل �لنتباه �ل�سمعي«. 
( التميي�ز ال�س�معي Auditory Discrimination: »ه���و قدرة �لطفل على )(1

�لتمييز �ل�س���معي لالأ�س���و�ت �لبيئية �ملحيطة، ومتييز �سدة �ل�سوت و�رتفاعه، 
�أو �نخفا�سه، و�لتمييز بني �لكلمات �ملت�سابهة و�ملختلفة«. 

( الذاكرة ال�سمعيةmemory  Auditory: »هو قدرة �لطفل على �لحتفاظ )(1
بالأ�س���و�ت، �أو �لكلمات يف �لذ�كرة لفرتة معينة من �أجل ��س���رتجاعها لإجر�ء 

�ملقارنة«.

االإطار النظري:
يو�س���ح �لببالوي )2013، �س. 160( �أن هناك �رتباًطا وثيًقا بني �ل�س���مع ومنو 
�للغة، وفى �حلقيقة فاإن �ل�سمع �لطبيعي �سروري للنمو �للغة �ملنطوقة، �أو �للفظية، 
و�لطف���ل �ل���ذي ل ي�س���مع �للغة من حوله يو�جه �س���عوبة يف تعلُِّمه���ا، ولذلك فاإن �أحد 

�أ�سباب ��سطر�بات �للغة لدى �لأطفال هي �لإعاقة �ل�سمعية.

يق���وم �جله���از �ل�س���معي بدور مه���م يف �لتقاط �لأ�س���و�ت ونقله���ا �إىل �ملخ، ومن 
�أهم �لعنا�سر �لتي ت�سكل �أ�سا�س �إنتاج وفهم �لكالم هو �جلهاز �ل�سمعي �ل�سليم، كذلك 
يجب �أن يكون �مل�س���تمع قادًر� على �كت�س���اف �لفروق �لطفيفة �لتي تعك�س �خل�س���ائ�س 
�لفونيمي���ة و�ل�س���وتية لل���كالم، ول���ذ� فالأف���ر�د ذوو �لفق���د �ل�س���معي �حل���اد يج���دون 
�س���عوبة يف تف�س���ري �لإ�سارة �ل�سوتية، و�س���يدركون �لكلمات ب�سكل خمتلف عن �لأفر�د 

ذوي �ل�سمع �لعادي.

ولذل���ك ي���رى هالهان وكوفم���ان )2008، ����س ����س. 545-546( �أن �أكرب �لآثار 
�ل�س���لبية لالإعاقة �ل�س���معية تظهر يف فهم �للغة و�إ�س���د�ر �لأ�س���و�ت و�لكلمات، و�لتي 
تع���رب ع���ن �للغ���ة �لتعبريية و�ل�س���تقبالية مما يجعل �لأف���ر�د ذوي �لإعاقة �ل�س���معية 

يعانون ب�سكل عام من ��سطر�بات يف �للغة �لتي ي�ستخدمها �أقر�نهم �ل�سامعون.

ويوؤك���د �لزريقات )2009 �أ، ����س. 218( �أن مظاهر �لنمو �للغوي لالأطفال ذوي 
�لإعاق���ة �ل�س���معية تتاأثر مبدى �لتدريب �ملبكر ونوعه، ومتى ��س���تخدمت �مل�س���خمات 
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�ل�س���وتية، و�لعو�م���ل �لذكائي���ة و�لنفعالي���ة و�لب�س���رية، وفق���د�ن �لدع���م �لأ�س���ري 
و�لثق���ايف، و�لعم���ر عند �لت�س���خي�س، وخدمات �لتدخ���ل �ملبكر، �أما م���ن حيث �لأطفال 
�مل�س���ابني بالفقد�ن �ل�س���معي بعد �كت�س���اب �للغة من عمر 3-4 �سنو�ت فتكون عيوبهم 

�للغوية �أقل من �لأطفال �ملولودين، �أو �لذين �أ�سيبو� خالل �لأ�سهر �لأوىل.

� ول ي�س���تطيعون �ل�ستفادة  و�لأطفال �مل�س���ابون ب�س���مم �س���ديد �إىل �سديد جدًّ
� ينتج عن  من �مل�س���خمات �ملاألوفة مر�س���حون لزر�عة �لقوقعة، و�ل�س���مم �ل�س���ديد جدًّ
فق���د�ن وظيف���ة �خلالي���ا �ل�س���عرية يف �لقوقع���ة، وبالتايل فاإن �لنب�س���ات �لع�س���بية ل 
مة  تولد، و�لن�س���اط �لكهربائي يف �لع�س���ب �ل�س���معي مل يب���د�أ، وزر�عة �لقوقعة م�س���مَّ
لإثارة �لع�س���ب �ل�س���معي مبا�س���رة؛ حيث تزرع �أقطاب كهربائية يف �لقوقعة، و�لقطب 
�لكهربائي يكون ملحًقا، �أو مربوًطا مع دورة كهربائية مزروعة يف �لعظم �ل�س���دغي، 
و�لإ�سار�ت �ل�سوتية ت�ستقبل بو��سطة ميكروفون ملحق، �أو مربوط مع م�سخم بالغ 
�لتعقيد، و�مل�س���خم عندئذ ير�س���ل �إ�سار�ت للقطب بو��س���طة �لدورة �ملزروعة، وعندما 
ي�س���تقبل �لقطب �لكهربائي �لإ�سارة فاإنه يزود باإ�س���ار�ت كهربائية للقوقعة، وبالتايل 

�آثار �لع�سب �ل�سمعي )�لزريقات، 2009 ب، �س �س. 265- 266(. 

ويوؤك���د �س���قر )2006، ����س ����س. 251-252( عل���ى �أن عملي���ة زر�ع���ة �لقوقع���ة 
عملي���ة جر�حي���ة يت���م م���ن خالله���ا غر�س �آل���ة �إلكرتوني���ة تعم���ل على حتفيز مبا�س���ر 
للنظ���ام �ل�س���معي؛ حي���ث �إن �لقوقعة �ملزروعة تعمل كمح���ول للطاقة، فتحول �لطاقة 
�مليكانيكية لالإ�سارة �ل�سوتية �إىل طاقة كهربائية قادرة على حتفيز �لع�سب �ل�سمعي، 
ت�ساهم هذه �لطريقة يف م�ساعدة �سعاف �ل�سمع من خالل نقل �ملثري�ت �ل�سوتية �إىل 
�لع�س���ب �ل�سمعي، وبذلك ي�ستطيعون �س���ماع �لأ�سو�ت، لكن ل ميكنهم �ل�ستفادة من 
تلك �لتقنية �إل عند �ندماجهم يف برنامج تخاطب منا�س���ب، من �أجل �حل�س���ول على 

�لفائدة �حلقيقة. و�لتي تاأتى مع �لتاأهيل �ملكثف. 

وي���ري �لقريوت���ي و�آخ���رون )2001، ����س ����س. 337-338( �أن �ل�س���طر�بات يف 
جم���ال �للغ���ة �ل�س���تقبالية تتمثل يف �ل�س���عوبة يف فه���م �للغة و��س���تيعابها، ويف جمال 
�للغ���ة �لتعبريي���ة �لت���ي تتمث���ل يف �ل�س���عوبة يف �إنتاج �للغ���ة. ُيظِهر �لف���رد �لذي يعاين 
م���ن ��س���طر�بات �للغ���ة �ل�س���تقبالية عج���ًز� يف فه���م م���ا يق���ال له م���ن كالم و�س���عوبة 
�تب���اع �لتعليمات �للفظية. �أما يف حالة ��س���طر�بات �للغ���ة �لتعبريية فاإن �لفرد ُيظِهر 
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���ا يف �ملفرد�ت، و��س���تخد�م غري منا�س���ب للكلم���ات و�لعبار�ت، �أو ق���د يفقد �لقدرة  نق�سً
على �لتو��س���ل �للفظي كليًّا. كما ل يكون لدى �لطلبة �لذين يعانون من عجز لغوي 
�لق���درة عل���ى فه���م ما يقال له���م، وبالتايل فه���م ل ي�س���تطيعون �لتعبري ع���ن �أفكارهم 

ا قا�سًر� وغري و��سح. بو�سوح، ويكون نطقهم وكالمهم �أي�سً

وم���ن هن���ا ميكننا �أن ُنرجع عدم قدرة �لأطفال ز�رعي �لقوقعة على �كت�س���اب �للغة 
وتعلُّم �لكالم �إىل �لعو�مل �لآتية:

((( ع���دم تلق���ي �لطف���ل �إث���ارة �س���معية كافي���ة، �أو تعزيز لفظي منا�س���ب م���ن �أفر�د 1
�لأ�سرة �ملحيطني به.

((( ع���دم تلق���ي �لطف���ل تغذي���ة ر�جع���ة منا�س���بة عن���د نطق���ه بع����س �لأ�س���و�ت يف 1
مرحلة �ملناغاة؛ مما يعد �س���بًبا رئي�س���يًّا ل�سطر�بات �للغة �ل�ستقبالية و�للغة 

�لتعبريية لدى �لطفل يف مرحلة �لطفولة �ملبكرة.
((( ع���دم �إم���د�د �لطف���ل بالنماذج �للغوية �ملنا�س���بة �لت���ي يقدمها �لر��س���دون للغة 1

�ملنطوقة )هالهان وكوفمان، 2008، �س. 547(.

و�لتدري���ب �ل�س���معي يعتمد على �كت�س���اب �مله���ار�ت �لت�س���الية �للغوية، وتقوم 
على تدريب �لأذن على �ل�س���تماع و�لنتباه �ل�س���معي، و�أن يالحظ �لأ�س���و�ت �ملختلفة 
و�لدقيق���ة و�لتمييز بينها، مع �ل�س���تفادة من �ملعينات �ل�س���معية لكي ي�س���مع �لفرد ما 
���ا ما ي�س���در عنه من �أ�س���و�ت، وعالج عي���وب �لنطق لديه  ي�س���در ع���ن �لآخرين، و�أي�سً

)و�إبر�هيم، 2005، �س. 184؛ �لقريطي، 2005، �س. 336(.

م للفرد ح�س���ب م�س���توى �ل�س���مع  وي�س���م �لتدري���ب �ل�س���معي تدريب���ات خا�س���ة ُتقدَّ
�ملتبقي لديه، ومدى تقدمه يف �لتدريبات، وتتم طبًقا للخطو�ت �لآتية:

اخلطوة االأوىل: تعليم �لطفل �لنتباه لوجود �ل�سوت و�ل�ستجابة له، وميكن حتقيقها 
عن طريق تعري�س �لفرد لالأ�س���و�ت �ل�س���ائعة يف بيئته، مثل: �س���وت جر�س �لباب، �أو 
نزول �ملاء، �أو �س���وت جر�س �لهاتف، �أو نباح �لكلب، �أو مو�ء �لقطط و�س���وت �ل�س���يارة، 
و�أ�س���و�ت �لأدو�ت �لكهربائي���ة �ملنزلي���ة، و�لطلب منه �ل�س���تجابة لالأ�س���و�ت بحركات 

معينة كرفع يديه، �أو �لوقوف، �أو �لت�سفيق.
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اخلط�وة الثاني�ة: متييز م�س���در �ل�س���وت، بع���د �أن يتعرف �لف���رد �ملعوق �س���معياً على 
�لأ�سو�ت �ملاألوفة يف بيئته يقدم له �سوتان، �أو �أكرث، ويطلب منه متييزهما، ويف�سل 

�لبدء باأ�سو�ت �سهلة �لتمييز.
اخلطوة الثالثة: �لتعرف على �جتاه �ل�سوت، ُيطلَب من �لطفل معرفة جهة �ل�سوت 

�سو�ء �أََحَدث �ل�سوت من خلفه �أم من جهة �ليمني �أم �لي�سار.
اخلط�وة الرابعة: فح�س متارين �س���دة �ل�س���وت، يهدف �لتمري���ن �إىل تدريب �لطفل 

على متييز �لأ�سو�ت عالية �لرتدد و�ملنخف�سة.
اخلط�وة اخلام�س�ة : تدري���ب �لطفل على متيي���ز �لأ�س���و�ت �لكالمية، وميك���ن �لبدء 
بتدريب���ه عل���ى متيي���ز �أ�س���ماء �لأ�س���خا�س �ملحيطني ب���ه مثل )باب���ا، ماما(، ثم �أ�س���ماء 
�إخوته، ومتييز �لأ�سياء �سائعة �ل�ستعمال يف بيئته بخا�سة �لأ�سياء �ملرتبطة باأن�سطة 
حياته �ليومية، كاأدو�ت �لأكل و�لنظافة و�لأ�س���كال و�لألو�ن و�لأحجام، و�لرتكيز هنا 
يك���ون عل���ى تعلي���م �لطف���ل كيف ي�س���تمع ويتعلم بو��س���طة �ل�س���تماع وُين�س���ح بتقدمي 
�لتدريبات �ل�سمعية لالأطفال يف عمر مبكر )�لقريوتي، 2006، �س �س. 146- 147( .

ويع���د �لتع���رف على �لأ�س���و�ت متطلًبا �أ�سا�س���يًّا لنم���و �للغة، حي���ث ينبغي على 
�لأطف���ال �لتع���رف و�لنتب���اه لوج���ود �ل�س���وت، ك���ي ميكنه���م بع���د ذلك تطوي���ر لغتهم 
���ا �لقدرة على حتديد م�سدر �لأ�سو�ت مهارة �أ�سا�سية لنمو �للغة  �ل�س���فهية، وتعد �أي�سً
�للفظية، كذلك �ل�سيء نف�سه للقدرة على متييز �لأ�سو�ت، حيث �إن �لأ�سو�ت متنوعة، 
وينبغي تعلُّم �لتمييز بينها، و�لأمثلة على تلك �لأ�سو�ت: �لأجهزة �ملنزلية، و�لألعاب، 
و�حليو�نات و�لطيور، و�لآلت، و�أ�سو�ت �أفر�د �لعائلة، و�حلروف، و�لكلمات، و�لعبار�ت 
�لق�س���رية، و�جلم���ل، كم���ا ينبغ���ي �كت�س���اب جمموع���ة من �مله���ار�ت �مل�س���اعدة على منو 
متييز �لأ�س���و�ت ومنها: متييز �أ�س���و�ت �لبيئة �ملاألوفة، ومتييز �س���وت من جمموعة، 
ومتييز �لأ�س���و�ت �ملختلفة، ومتييز �لأ�سو�ت �ملت�سابهة، و�لقدرة على تقليد �لأ�سو�ت 
�مل�س���موعة وتنفيذ �لأو�مر �للفظية، وكذلك مطابقة �س���وت ب�س���ورة، ومطابقة �سوت 

مبج�سم )�ل�سقر، 2006، �س �س. 235 – 236( .

ويتم �لتدريب �ل�س���معي با�ستخد�م �لو�سائل �لب�سرية و�ملعينات �ل�سمعية �لتي 
ت�س���اعد على جناح �لتدريب، وتهدف عملية �لتدريب �ل�س���معي �إىل تنمية وعي �ملعوق 
�سمعيًّا لالأ�سو�ت، وتنمية مهار�ت �لتمييز �ل�سوتي )�لغرير و�آخرون، 2009، �س. 71(.
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���ا زي���ادة �حل�س���يلة �للغوية متطلب للتعب���ري عن �أكرب قدر م���ن �لأفكار،  و�أي�سً
وهذه �خلطوة �أهم من �لنطق �ل�سليم، ويف هذه �ملرحلة ت�سجع �أي حماولة ل�ستعمال 
كلم���ات جدي���دة ولي�س فق���ط �لكلمات �ل�س���حيحة، ول يبد�أ يف عالج عي���وب �لنطق �إل 
بع���د من���و �للغ���ة كو�س���يلة �ت�س���ال وتعبري، فالطف���ل يتعلم، لي����س فقط �لكلم���ة، ولكن 
�ملعن���ي �ملرتب���ط به���ا من خالل موقف ي�س���عده و�س���خ�س يحبه ولي�س كلم���ات مفرطة 
ا، وذلك حتى ل يوؤثر على �لإطار �للحني لالأطفال �سعاف �ل�سمع  غري مرتبطة �سويًّ

)�أبو حلتم، 2005، �س. 93(. 

���ا َفْه���م �لكلم���ات وبناء �ملفرد�ت متطل���ب لنمو �للغ���ة �للفظية من خالل  و�أي�سً
ذك���ر �أ�س���ماء �لأ�س���ياء �ملاألوف���ة للطفل يف �لبيئ���ة �ملحيطة، و�لتعرف عل���ى �لكلمات من 
�ل�سور و�ملج�سمات و�لأ�سياء �ملحيطة و�لأحد�ث �ليومية، باأن ي�ستطيع �لطفل �لربط 
���ا فهم �جلمل وتذكرها و�لتعبري عنها متطلب لنمو �للغة  بني �ل�س���م و�ل�س���يء، و�أي�سً
�للفظية من خالل �لتدريب على �ختالف معاين �جلمل، وتذكر �جلمل، �أو �لعبار�ت 
و�لحتف���اظ به���ا و��س���رتجاعها، و�لتعبري بجمل ب�س���يطة، ويتم بعد ذل���ك �لتدرج �إىل 

�جلمل �لأطول )�لقريوتي و�آخرون، 2001، �س �س 345 – 246(.

ويت�س���ح مم���ا �س���بق �أن بر�م���ج �لتاأهي���ل و�لتدخ���ل �للغ���وي و�ل�س���معي �ملبك���ر 
لالأطف���ال ز�رع���ي �لقوقع���ة ترتك���ز عل���ى توف���ري بيئة �س���معية لغوي���ة للطف���ل وتعزيز 
�لتفاعل �للغوي له، و�إ�سر�ك �لأهل يف بر�مج �لتاأهيل و�لتدريب، وعدم جتاهل دورهم 
ومعاونتهم لطفلهم، لأن �لطفل يق�س���ي �جلزء �لأكرب باملنزل، فاإذ� تعرف �لأهل على 
�لو�س���ائل و�لأ�س���اليب �ملنا�س���بة للتو��س���ل مع ولدهم �س���اعد ذلك على �ل�س���تفادة من 
بر�م���ج �لتدخ���ل �للغ���وي �ملبكر و��س���تخد�مها يف جمي���ع مناحي �حلي���اة، وتدريبه على 
عمليات �ل�سمع  و�لتدريب �للغوي على تنمية لغته �ل�ستقبالية عن طريق �لتكلم عن 
�لأ�س���ياء �لتي يهتم بها، و�لتكلم معه على م�س���افة منا�سبة، و�أن يكون �حلديث و��سًحا 
وبدون �خت�س���ار للجمل، و�لتحدث با�س���تمر�ر مع �لطفل وعدم �قت�سار �حلديث على 
جل�س���ات حم���ددة بوق���ت مع���ني، وتدريب���ه على تنمي���ة لغت���ه �لتعبريية بال�س���تماع له، 
وتقدمي مناذج مرئية ملا يقوله، وعدم �إهمال �أ�سئلته و�إجابتها بلغة �لبيئة �لتي يعي�س 

فيها ونعمل على ت�سجيعه.
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درا�سات �سابقة: 
��ستهدفت در��سة �سكور و�آخرون Schorr, et al. (2008) ��ستك�ساف مهار�ت 
�للغ���ة لدى �لأطف���ال ز�رعي �لقوقعة ومقارنتهم مبجموعة من �لأطفال �ل�س���امعني. 
��س���تخدمت مقايي����س مقنن���ة للغ���ة و�ل���كالم ��س���تملت عل���ى مقيا����س �لنط���ق �لكالمي 
و�حل�س���يلة �للغوية �لتعبريية و�ل�س���تقبالية، ومقيا�س �لرت�كيب و�لدللة، ومقيا�س 
م���ا ور�ء �للغ���ة، ومت �إج���ر�ء �ملقايي�س جميعه���ا على عينة بلغت 39 من �لأطفال �ل�س���م 
ذوي �ل�س���مم �لولدي عمر 5-14 عاًما، وجمموعة من �لأطفال �لطبيعيني. ووجدت 
�لدر��س���ة �أن �لعديد من �لأطفال ز�رعي �لقوقعة قد حققو� درجات مالئمة لعمرهم 
على مقايي�س �للغة �ملختلفة، غري �أن �أد�ءهم كان �أقل من �لأطفال �ل�سامعني، وت�سري 
�لنتائ���ج �إىل �أن �لعم���ر عن���د زر�ع���ة �لقوقع���ة ُينب���ئ ع���ن �لتباي���ن �ل���د�ل و�مللح���وظ يف 
�حل�س���يلة �للغوي���ة �ل�س���تقبالية و�لأد�ء على �لذ�كرة �لعاملة ق�س���رية �مل���دى، كما �أن 

مدة زر�عة �لقوقعة ُتعد منبًئا باأد�ء ��ستخد�م �لرت�كيب �ل�ستقبالية. 

 Duchesne, et al. (2009) بينم���ا ��س���تهدفت در��س���ة دوت�س�س���ن و�آخ���رون
�لتع���رف عل���ى �حل�س���يلة �للغوي���ة �ل�س���تقبالية و�لتعبريي���ة و�إجن���از �لقو�ع���د ل���دى 
جمموع���ة م���ن �لأطف���ال ز�رع���ي �لقوقع���ة ب���ني عم���ر �س���نة وعمر �س���نتني. و�س���ارك يف 
�لدر��س���ة 27 طفاًل، و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقايي����س مقننة لنمو �للغ���ة للتعرف على 
م�س���تويات �للغ���ة لدى �لأطف���ال ز�رعي �لقوقع���ة ومقارنتهم مبجموع���ة معيارية من 
نف����س �لعم���ر من �لأطفال �ل�س���امعني عل���ى كل مقيا����س. وكمجموعة �أظه���ر �لأطفال 
ز�رعو �لقوقعة م�ستويات لغة يف �ملعدل �لطبيعي على جميع مقايي�س �للغة. كما وجد 
�أن �لأمن���اط �لفردية لدى �مل�س���اركني حتم���ل )4( بروفيالت خمتلفة للغة ترت�وح من 
�مل�ستوى �لطبيعي للغة على جميع �لأبعاد �إىل �لتاأخر �لعام يف �للغة. ووجدت �لدر��سة 
�أن ن�سف �مل�ساركني يظهرون م�ستويات لغة قريبة من �أقر�نهم على م�ستوى �لكلمات، 
و�أق���ل من �لن�س���ف قد حققو� درجة متو�س���طة عل���ى �لأد�ء على م�س���توى �جلملة. ويف 
�لربوفي���الت �لثالث���ة وج���د �أن هناك ق�س���وًر� يف فه���م �جلمل. وعالوًة عل���ى ذلك فاإن 
�لعمر عند زر�عة �لقوقعة مل يرتبط بنمو �للغة. وت�س���ري نتائج �لدر��س���ة �حلالية �إىل 
�أن زر�ع���ة �لقوقع���ة يف عمر �س���نة وعمر �س���نتني ل ي�س���من �لق���در�ت �للغوي���ة �أن تكون 

باملعدل �لطبيعي بعد زر�عة �لقوقعة وحتى �ست �سنو�ت من زر�عتها. 
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يف حني ��س���تهدفت در��س���ة �إن���رت �س���تاين  Unterstien (2010) �إىل �لتعرف 
على مدى وجود فروق يف �للغة �لتعبريية و�ل�ستقبالية لدى �لأطفال ز�رعي �لقوقعة 
م���ا قب���ل �ملدر�س���ة و�لأطف���ال �لعادي���ني؛ فق���د �أ�س���ارت �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �إىل فاعلية 
وكف���اءة زر�ع���ة �لقوقعة يف حت�س���ني حدة �ل�س���مع لدى ه���وؤلء �لأطفال. وع���الوًة على 
ذلك �أكدت �لدر��س���ات على �أن �لقدرة �ل�س���معية توؤثر على مهار�ت �للغة �ل�س���تقبالية 
و�لتعبريية. و�لدر��س���ة �حلالية تهدف �إىل در��س���ة �لفروق يف مهار�ت �للغة �لتعبريية 
و�ل�س���تقبالية ل���دى �لأطف���ال ز�رعي �لقوقعة و�لأطف���ال �لعاديني با�س���تخد�م �ختبار 
بيب���ودي للمف���رد�ت �مل�س���ورة �لطبع���ة �لر�بعة، و�ختبار �حل�س���يلة �للغوي���ة �لتعبريية 
�ل�س���ورة �لثاني���ة، ومقيا����س وك�س���لر لل���ذكاء غ���ري �للفظ���ي ل�س���بط �لق���درة �ملعرفية. 
و��س���تخدمت �لدر��س���ة �ختبار “ت” �لعينات �مل�س���تقلة وحتليل �لتباين من �أجل در��سة 
�لنتائ���ج. وك�س���فت �لنتائ���ج �أن �لأطفال ز�رع���ي �لقوقعة و�لأطف���ال �لعاديني يوؤدون يف 
م�س���توى متق���ارب على مقيا����س مهار�ت �للغة. وعالوًة على ذل���ك مل تظهر فروق ذ�ت 
دلل���ة �إح�س���ائية ل���دى جمموعة �لأطف���ال ز�رعي �لقوقع���ة وفًقا للعمر عن���د �لزر�عة 

و�لعمر عند �كت�ساف فقد�ن �ل�سمع.

 Niparko, et al. (2010) و�آخ���رون    ��س���تهدفت در��س���ة نيبارك���و  بينم���ا 
تقييم �كت�س���اب �للغة �ملنطوقة بعد زر�عة �لقوقعة لدى �س���غار �لأطفال، و��ستخدمت 
�لدر��س���ة مقيا����س متع���دد �لأبعاد لقيا����س منو �للغ���ة �ملنطوقة بعد ثالث �س���نو�ت من 
زر�عة �لقوقعة وقبل بلوغ عمر 5 �سنو�ت. و�سارك يف �لدر��سة 188 طفاًل من �لأطفال 
ز�رعي �لقوقعة، وجمموعة من �لأطفال �لعاديني من نف�س �لعمر عددهم 77 طفاًل. 
وك�س���فت �لنتائ���ج حت�س���ن فهم �للغ���ة �ملنطوقة و�للغ���ة �لتعبريية عل���ى مقيا�س ريندل 
للغة �لنمائية، كما ك�سفت �لنتائج �أن زر�عة �لقوقعة قد حققت تقدًما ملمو�ًسا يف �أد�ء 
�للغ���ة �ملنطوق���ة وفهم �للغ���ة و�لتعبري، غري �أن هوؤلء �لأطفال مل ي�س���تعيدو� �ل�س���مع 
مث���ل �أقر�نه���م �لعاديني. كما �أ�س���ارت �لنتائج �إىل �أن �س���غر �لعمر عن���د زر�عة �لقوقعة 
يرتبط ب�س���رعة زيادة فهم �للغة و�لتعبري �للغوي. كما ك�س���فت �لنتائج �أن �لتفاعالت 
�لو�لدية مع �لطفل و�حلالة �لجتماعية �لقت�سادية �ملرتفعة ترتبط بزيادة �لتح�سن 
يف �لفهم و�لتعبري، كما ت�س���تنتج �لدر��س���ة �أن ��س���تخد�م زر�عة �لقوقعة يرتبط بزيادة 

حت�سن منو تعلم �للغة �ملنطوقة �أكرث مما هو متوقع قبل زر�عتها.
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�أما در��سة �سديق )2013( فقد هدفت �إىل معرفة �أثر �لتدخل �ملبكر با�ستخد�م 
�أح���د تدريب���ات �للف���ظ �ملنغم )�لإيق���اع �حلركي �جل�س���دي( يف نطق �أ�س���و�ت �حلروف 
و�ملقاط���ع �ل�س���وتية ل���دى �لأطف���ال ز�رع���ي �لقوقع���ة مبد�ر�س دم���ج ريا����س �لأطفال 
بجدة، وتكونت عينة �لدر��سة من )5( �أطفال منهم )2( من �لذكور، و)3( من �لإناث، 
تر�وحت �أعمارهم ما بني )3-5( �س���نو�ت. وقد مت �ختيار �لعينة بطريقة ق�س���دية من 
رو�س���ة دمج ل�س���عاف �ل�سمع و�ل�س���م مبدينة جدة، ولتحقيق هدف �لدر��سة ��سُتخدم 
�ختب���ار تك���ر�ر �ملقاط���ع و�لكلمات لالأطفال �س���عاف �ل�س���مع من عمر ما قبل �ملدر�س���ة، 
وبرنام���ج �للف���ظ �ملنغ���م “ �لفربتون���ال ”، ولالإجاب���ة عن �س���وؤ�ل �لدر��س���ة مت ح�س���اب 
�ملتو�س���طات �حل�س���ابية و�لنحر�ف���ات �ملعيارية. كما مت ��س���تخد�م �ختبار ويلكوك�س���ون 
حل�س���اب دللة �لفروق بني درجات عينة �لدر��س���ة على �ختبار تكر�ر �ملقاطع و�لكلمات 
لالأطفال �س���عاف �ل�س���مع من عمر ما قبل �ملدر�س���ة قبل وبعد تطبيق برنامج �للفظ 
�ملنغ���م، وقد �أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �إىل وج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني درجات 
�أفر�د �ملجموعة �لتجريبية على �أبعاد �ختبار تكر�ر �ملقاطع و�لكلمات لالأطفال �سعاف 
�ل�س���مع م���ن عمر ما قبل �ملدر�س���ة ل�س���الح �لختب���ار �لبعدي، وهذ� ي�س���ري �إىل فاعلية 
برنامج �للفظ �ملنغم، كما �أظهرت �لنتائج �حتفاظ عينة �لدر��س���ة باأثر �لتدريب على 
�ختبار �ملتابعة وذلك بعد �لتوقف عن تطبيق برنامج �للفظ �ملنغم با�ستخد�م �لإيقاع 

�حلركي ملدة )�سهر( . 

�أما در��سة جيزين و�آخرون Giezen, et al. (2014) فقد هدفت �إىل �لتعرف 
على تاأثري ��س���تخد�م �لتو��س���ل با�ستخد�م لغة �لإ�س���ارة على منو �للغة �ملنطوقة لدى 
�لأطفال �ل�سم ز�رعي �لقوقعة، وتقدم �لدر��سة تقارير حول �ثنني من �لدر��سات �لتي 
قامت بدر��س���ة �لعالقة بني �لكلمة �ملنطوقة ومعاجلة �لإ�س���ارة لدى �لأطفال ز�رعي 
�لقوقعة �لذين تعر�س���و� للغة �لإ�س���ارة �إ�سافة �إىل �للغة �ملنطوقة. يف �لدر��سة �لأوىل 
مت تقييم تعلم �لكلمات �ل�سريعة وتعلم �لإ�سارة لدى 13 من �لأطفال ز�رعي �لقوقعة، 
ووجد �أن �أد�ءهم على �للغتني بينهما عالقة �رتباطية �إيجابية. ويف �لدر��س���ة �لثانية 
مت �ختبار تاأثري ��س���تخد�م �لكالم �ملدعوم بلغة �لإ�س���ارة على معاجلة �لكلمة �ملنطوقة 
وذل���ك ل���دى ثمانية من �لأطف���ال ز�رعي �لقوقعة، و�أ�س���ارت �لنتائج �إىل �أن �حل�س���ول 
عل���ى �لإ�س���ار�ت و�ل���كالم �ملنطوق ل يوؤثر �س���لًبا على معرفة ه���وؤلء �لأطفال بالكلمات 
�ملنطوقة، �أو تعلمها. ومًعا فاإن هاتني �لدر��س���تني تقرتحان �أن �لتعر�س للغة �لإ�سارة 
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لي����س بال�س���رورة �أن يكون له تاأثري �س���لبي عل���ى معاجلة �لكالم ل���دى بع�س �لأطفال 
ز�رعي �لقوقعة. 

���الع عليها �أن  وهك���ذ� يت�س���ح م���ن �لبحوث و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لت���ي مت �لطرِّ
�لأطف���ال ز�رع���ي قوقع���ة �لأذن يف حاج���ة ما�س���ة �إىل برنام���ج تدريب���ي لتح�س���ني �للغة 

�ل�ستقبالية و�للغة �لتعبريية لديهم.

فرو�ص البحث:
يف �س���وء �لأهد�ف �لتي �س���عت �إليها �لدر��س���ات �ل�س���ابقة، وما تو�سلت �إليه من 

نتائج، ميكن �سياغة فرو�س �لبحث �حلايل على �لنحو �لآتي:
((( ا ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �لأطف���ال ز�رع���ي 1 توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائيًّ

�لقوقعة يف �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة على مقيا�س �ملهار�ت �ل�سمعية 
بعد تطبيق �لربنامج �لتدريبي ل�سالح �أطفال �ملجموعة �لتجريبية.

((( ا ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �لأطف���ال ز�رع���ي 1 توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائيًّ
�لقوقع���ة يف �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى مقيا�س �مله���ار�ت �ل�س���معية قبل وبعد 

تطبيق �لربنامج �لتدريبي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.
((( ا ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �لأطف���ال ز�رع���ي 1 توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائيًّ

�لقوقعة يف �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة على مقيا�س �للغة بعد تطبيق 
�لربنامج �لتدريبي ل�سالح �أطفال �ملجموعة �لتجريبية.

((( توجد فروق د�لة �إح�سائيًّا بني متو�سطي رتب درجات �لأطفال ز�رعي �لقوقعة 1
يف �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى مقيا����س �للغ���ة قب���ل وبع���د تطبي���ق �لربنام���ج 

�لتدريبي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.
((( ا ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات �لأطف���ال ز�رعي 1 ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائيًّ

�لقوقعة يف �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س �ملهار�ت �ل�س���معية يف �لقيا�س���ني 
�لبعدي و�لتتبعي.

((( ا ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات �لأطف���ال ز�رعي 1 ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائيًّ
�لقوقع���ة يف �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى مقيا����س �للغ���ة يف �لقيا�س���ني �لبعدي 

و�لتتبعي.
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اإجراءات البحث :
اأوالً - منهج البحث:

��ستخدم �لباحث يف هذ� �لبحث �ملنهج �لتجريبي للتحقق من فّعالية �لربنامج 
�لتدريبي )�ملتغري �مل�ستقل( للتعرف على �أثر تنمية �ملهار�ت �ل�سمعية يف حت�سني �للغة 
�ل�س���تقبالية و�للغ���ة �لتعبريي���ة )�ملتغري �لتاب���ع( لدى �لأطفال ز�رع���ي قوقعة �لأذن. 
وقد قام �لباحث بتق�س���يم عينة �لدر��س���ة �إىل جمموعتني مت�ساويتني من حيث �لعدد 
ومتجان�س���تني، �أحدهم���ا جمموعة جتريبية تعر�س���ت للربنام���ج �لتدريبي، و�لأخري 

�سابطة مل تتعر�س للربنامج.

ثانًيا _ عينة البحث:
تكون���ت  عين���ة �لبحث من )12( طفاًل وطفلة م���ن ز�رعي قوقعة �لأذن يعانون 
من ��س���طر�بات يف �للغة �ل�س���تقبالية، و�للغة �لتعبريية، تر�وح���ت �أعمارهم �لزمنية 
م���ن )5 – 7( �أع���و�م، مبتو�س���ط عم���ري ق���دره 6.3، و�نح���ر�ف معي���اري 0.25، وقد مت 
توزيعه���م عل���ى جمموعت���ني، جمموع���ة �س���ابطة تكونت م���ن )6( �أطف���ال، وجمموعة 

جتريبية تكونت من )6( �أطفال.

وق���د مت �لتحق���ق من جتان�س �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �ملتغري�ت 
)�لعمر �لزمني، و�لذكاء »غري �للفظي، و�للفظي«، و�ملهار�ت �ل�سمعية، ومهار�ت �للغة 
»�ل�س���تقبالية، و�لتعبريية«( وذلك يف �لتطبيق �لقبلي؛ �أي قبل تطبيق �لربنامج، مت 
��س���تخد�م �ختبار مان-ويتنى للعينتني �مل�س���تقلتني لدر��سة �لفروق وحتديد �جتاهها 
بني �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�س���ابطة، وجدول )1( يو�س���ح نتائج �لتجان�س 

بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة.
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جدول )1( 
نتائج اختبار مان-ويتنى لدللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعة التجريبية 

واملجموعة ال�سابطة يف كل من: )العمر الزمني، ومعامل الذكاء،
ودرجة املهارات ال�سمعية، درجة اللغة( يف التطبيق القبلي

�ملتغري�ت

�ملجموعة 
�لتجريبية ن=6

�ملجموعة �ل�سابطة 
ن=6

Zلدللة�
جمموع 

�لرتب
متو�سط 

�لرتب
جمموع 

�لرتب
متو�سط 

�لرتب

0.466 غري د�لة-43.57.2534.55.750.728�لعمر �لزمني

0.872 غري د�لة-40.06.6738.06.330.161�لذكاء غري �للفظي

0.936 غري د�لة-38.56.4239.56.580.080�لذكاء �للفظي

0.936 غري د�لة-39.56.5838.56.420.081�لدرجة �لكلية للذكاء

1.000 غري د�لة396.50396.500.000�لنتباه �ل�سمعي

0.485 غري د�لة-34.55.7543.57.250.732�لتمييز �ل�سمعي

0.094غري د�لة-496.17294.831.673�لذ�كرة �ل�سمعية

�لدرجة �لكلية 
0.687غري د�لة-41.56.9236.56.080.402للمهار�ت �ل�سمعية

0.470 غري د�لة-34.55.7543.57.250.722�للغة �لتعبريية

0.809 غري د�لة-37.56.2540.56.750.242�للغة �ل�ستقبالية

0.522 غري د�لة-35.05.8343.07.170.641�لدرجة �لكلية للغة

ويت�س���ح من �جلدول �ل�سابق عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني �ملجموعتني 
)�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة( يف متغ���ري�ت �لبح���ث، وذل���ك يف �لتطبيق �لقبل���ي؛ �أي قبل 
تطبي���ق �لربنامج، ويعنى ذلك �أن �ملجموعت���ني متكافئتان قبل تطبيق �لربنامج، و�أن 

�ملجان�سة قد حتققت بينهما.
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ثالًثا _اأدوات البحث:

االأذن                              قوقع�ة  زارع�ي  االأطف�ال  ل�دى  اللغ�ة  ا�س�طرابات  ت�س�خي�س  مقيا��س   -1
)اإعداد الباحث(.

هدف املقيا�س: 
يه���دف �ملقيا�س �إىل ت�س���خي�س ��س���طر�بات �للغ���ة )�للغة �ل�س���تقبالية، و�للغة 

�لتعبريية( لدى �لأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن.

م�سادر املقيا�س:
�عتمد �لباحث يف �إعد�د �ملقيا�س على م�سدرين هما:

((  �لإط���ار �لنظ���ري للدر��س���ة، وما تت�س���منه من تو�س���يح ملر�حل �لنم���و �للغوي، .
و�لعو�مل �ملوؤثرة يف �لنمو �للغوي، و�لقيا�س و�لت�س���خي�س ل�س���طر�بات �للغة 

�ل�ستقبالية و�للغة �لتعبريية.
(( �لط���الع عل���ى بع����س �ملر�جع و�لدر��س���ات و�ملقايي����س �لتي �هتمت بت�س���خي�س .

��س���طر�بات �للغ���ة �ل�س���تقبالية و�للغة �لتعبريي���ة لدى ز�رع���ي قوقعة �لأذن، 
وعل���ى م���ا �حتوت���ه م���ن �أدو�ت وو�س���ائل ت�سخ�س���ية، ومعرف���ة �أبعاده���ا مث���ل:

 Schorr, et al . (2008); Duchesne ,et al. (2009);  Inscoe,
     et al (2009); Unterstien (2010); Niparko, et al. (2010);

.Giezen , et al .  (2014);

و�سف املقيا�س : 
يتكون مقيا�س ت�س���خي�س ��س���طر�بات �للغة لدى �لأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن 
م���ن بعدي���ن هما �للغة �ل�س���تقبالية و�للغ���ة �لتعبريية حت���ت كل منهما جمموعة من 

�ملفرد�ت وعددها )18( مفرده لكل بعد.

تطبيق املقيا�س وت�سحيحة :
يتم تطبيق �ملقيا�س ويقوم �لقائم بعملية �لت�سخي�س بالآتي:

((( يطلب من �لطفل )�لت�سمية، �أو �لتعبري( عن �لكلمات �ملوجودة يف �ل�سور باأن 1
ينطق �لكلمات �ملوجودة يف �ل�سور، �أو �لتعبري بكلمات، �أو جمل عن �ل�سور.
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((( عندما ينجح �لطفل يف �لت�س���مية، �أو �لتعبري عن �لكلمات، �أو �جلمل �ملوجودة 1
يف �ل�س���ور، ُتر�س���د درجت���ان، درج���ة يف بند �لدرج���ة �لتعبريي���ة، ودرجة يف بند 
�لدرجة �ل�ستقبالية عن كل كلمة، �أو جملة �سحيحة يف �لت�سمية، �أو �لتعبري .

((( عندم���ا ُيخط���ئ �لطفل يف �لت�س���مية، �أو �لتعبري عن بع�س �لكلم���ات، �أو �جلمل 1
�ملوج���ودة بال�س���ور، ُيطل���ب منه )�لفه���م، �أو �لتع���رف( على �ل�س���ور، وذلك باأن 

ي�ساور على �ل�سورة �لتي �أخطاأ فيها يف �لت�سمية، �أو �لتعبري.
((( عندم���ا ينج���ح �لطفل يف �لفهم، �أو �لتعرف على �ل�س���ور، ُير�س���د �س���فر يف بند 1

�لدرجة �لتعبريية، وُتر�س���د درجة و�حدة يف بند �لدرجة �ل�س���تقبالية عن كل 
�إجابة �سحيحة يف �لتعرف، �أو �لفهم.

((( عندم���ا ُيخط���ئ �لطف���ل يف �لتع���رف، �أو �لفه���م لل�س���ور، ُير�س���د �س���فر يف بن���د 1
�لدرجة �لتعبريية، و�س���فر يف بند �لدرجة �ل�س���تقبالية عن كل �إجابة خاطئة 

يف �لتعرف و�لفهم لل�سور.

املعاجلات االإح�سائية للمقيا�س:
ق���ام �لباح���ث بتطبي���ق �ملقيا����س عل���ى عينة قو�مه���ا )50( طف���اًل وطفلة م���ن �لأطفال 

ز�رعي قوقعة �لأذن باملرحلة �لعمرية )5- 7( �أعو�م.

:Validity اأوالً - ال�سدق
حتقق �لباحث من �سدق �ملقيا�س با�ستخد�م �لآتي:

- ح�ساب االت�ساق الداخلي:
مت ح�س���اب �س���دق �لت�س���اق �لد�خلي للمقيا�س من خالل قيام �لباحث بح�ساب 

معامالت �لرتباط بني درجات كل مفردة بدرجة كل بعد كما باجلدول �لآتي:
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جدول )2(
يو�سح �سدق الت�ساق الداخلي ملفردات مقيا�س ت�سخي�س ا�سطرابات اللغة لالأطفال زارعي 

قوقعة الأذن من خالل ح�ساب معامالت ارتباط مفردات البعد الأول )اللغة التعبريية( بالدرجة 
الكلية له، ومفردات البعدالثاين )اللغة ال�ستقبالية( بالدرجة الكلية له

�للغة �ل�ستقبالية�للغة �لتعبريية
معامل �لرتباط �ملفرد�تمعامل �لرتباط �ملفرد�ت

1**0.9711**0.863
2**0.7852**0.801
3**0.9293**0.903
4**0.7734**0.809
5**0.9315**0.896
6**0.7326**0.851
7**0.9547**0.939
8**0.9698**0.860
9**0.8069**0.936

10**0.96810**0.885
11**0.96411**0.886
12**0.74112**0.819
13**0.95513**0.20
14**0.97614**0.847
15**0.96815**0.944
16**0.96516**0.861
17**0.97317**0.948
18**0.96418**0.866

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن جميع معامالت �رتباط مفرد�ت �لبعد �لأول 
)�للغ���ة �لتعبريي���ة( بالدرجة �لكلي���ة له، ومفرد�ت �لبعد �لثاين )�للغة �ل�س���تقبالية( 
بالدرج���ة �لكلي���ة ل���ه، د�ل���ة �إح�س���ائيًّا عن���د م�س���توى )0.01(، مم���ا يدل على �لت�س���اق 

�لد�خلي ملفرد�ت �ملقيا�س.
- ح�س���اب معام���الت �لرتب���اط بطريق���ة )بري�س���ون( ب���ني درج���ات كل بع���د م���ن �أبعاد 

�ملقيا�س بالدرجة �لكلية للمقيا�س. 
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جدول )3(
يو�سح معامالت �رتباط �لدرجة �لكلية لكل بعد )�للغة �ل�ستقبالية، و�للغة 

�لتعبريية( بالدرجة �لكلية ملقيا�س ت�سخي�س ��سطر�بات �للغة

معامل �لرتباط�لأبعاد

0.664**�للغة �لتعبريية

0.674**�للغة �ل�ستقبالية

يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن جميع معامالت �لرتباط بني كل بعد من �أبعاد 
�ملقيا�س، و�لدرجة �لكلية للمقيا�س د�لة �إح�سائيًّا عند م�ستوى )0.01(، مما يدل على 

�أن �ملقيا�س يتمتع بدرجة عالية من �ل�سدق. 

- �سدق املقارنة الطرفية )ال�سدق التمايزي(:
وقد �عتمد �لباحث للتاأكد من �س���دق ه���ذ� �ملقيا�س على هذه �لطريقة، وذلك 
من خالل �لتاأكد من قدرته على �لتمييز بني �لأفر�د مرتفعي ومنخف�سي �لدرجات 
علي���ه، حي���ث مت مقارنة �لإرباع���ي �لأعلى )82( درج���ه، و�لإرباعي �لأدن���ى )70( درجه 
�إح�س���ائيًّا با�س���تخد�م �ختبار�ت ت لدللة �لفروق بني متو�س���طات �ملجموعات �مل�ستقلة 

وميكن تو�سيح ذلك يف �جلد�ول �لآتية: 

جدول )4(
يو�سع قيم )ت( ودللتها للفروق بني متو�سطي درجات الأطفال زارعي قوقعة الأذن يف الإرباعي 

الأعلى والإرباعي الأدنى على مقيا�س ت�سخي�س ا�سطرابات اللغة

�لبيان
�لإرباعي �لأدنى�لإرباعي �لأعلى

�لدللةت
د.ح23 �لنحر�ف �ملتو�سطن1

�لنحر�ف �ملتو�سطن2�ملعياري
�ملعياري

1346.823.31222.613.63.1400.001�للغة �لتعبريية

1350.914.31224.815.34.4240.001�للغة �ل�ستقبالية

�لدرجة �لكلية 
1384.02.381266.73.8213.7320.001ل�سطر�بات �للغة
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يت�س���ح م���ن �جل���دول )4( �أن قيم )ت( د�ل���ة عند 0.01 وهو ما ي���دل على قدرة 
�ملقيا����س عل���ى �لتميي���ز ب���ني �لأف���ر�د مرتفع���ي ومنخف�س���ي �لدرج���ات عل���ى مقيا����س 

ت�سخي�س ��سطر�بات �للغة، وهو ما يدل على �سدق �ملقيا�س.

: Reliability ثانًيا - الثبات
قام �لباحث بالتحقق من ثبات �ملقيا�س با�ستخد�م �لطريقتني �لآتيتني: -

- معامل األفا كرونباخ
ق���ام �لباح���ث با�س���تخد�م معام���ل �ألف���ا كرونب���اخ للتع���رف عل���ى ثب���ات �ملقيا�س، 
حي���ث قام بح�س���اب معامل �لثبات ل���كل بعد من �أبعاد �ملقيا����س، وكذلك �لدرجة �لكلية 

للمقيا�س. 

جدول )5(
يو�سح معامل ثبات مقيا�س ت�سخي�س ا�سطرابات اللغة لالأطفال زارعي قوقعة الأذن 

با�ستخدام معامل األفا كرونباخ.
معامل �ألفا كرونباخ عدد �لفقر�ت �لأبعاد

0.988 18 �للغة �لتعبريية

0.983 18 �للغة �ل�ستقبالية

0.991 36 �لدرجة �لكلية ل�سطر�بات �للغة

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن معامالت �ألف���ا كرونباخ جميعها ف���وق )0.6( 
وهذ� يدل على �أن �أبعاد �ملقيا�س تتمتع بدرجة عالية من �لثبات. 

- طريقة التجزئة الن�سفية:
قام �لباحث با�س���تخد�م طريقة �لتجزئة �لن�سفية للتعرف على ثبات �ملقيا�س، 
حيث �حت�سبت درجة �لن�سف �لأول )�لعبار�ت �لفردية(، وكذلك درجة �لن�سف �لثاين 
)�لعب���ار�ت �لزوجي���ة(، وذلك بح�س���اب معام���ل جتمان بني �لن�س���فني، و�جلدول �لآتي 

يو�سح ذلك: 
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جدول )6(
يو�سع معامل ثبات مقيا�س ت�سخي�س ��سطر�بات �للغة لالأطفال ز�رعي قوقعة 

�لأذن با�ستخد�م طريقة �لتجزئة �لن�سفية
معامل 
جتمان �ألفا جزء2 عدد عبار�ت

�جلزء �لزوجي
�ألفا 
جزء1

عدد عبار�ت
�جلزء �لفردي �لبيان

0.978 0.967 9 0.986 9 �للغة �لتعبريية
0.831 0.978 9 0.992 9 �للغة �ل�ستقبالية
0.928 0.981 18 0.993 18 �لدرجة �لكلية 

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن معام���الت �لثبات بطريقة �لتجزئة �لن�س���فية 
بع���د �لتعدي���ل �أك���رب م���ن )0.8( وهذ� يدل عل���ى �أن �ملقيا����س يتمتع بدرج���ة عالية من 

�لثبات. 

2- مقيا�س املهارات ال�سمعية لدى االأطفال زارعي قوقعة االأذن )اإعداد الباحث(.

و�سف املقيا�س: 
يتك���ون �ملقيا����س م���ن )30( مهم���ة تتنا�س���ب مع �لأطف���ال ز�رعي قوقع���ة �لأذن، 

بحيث يقوم �لطفل نف�سه باأد�ء هذه �ملهام، ومت توزيع �ملهام على �لأبعاد �لآتية:
1- �لنتباه �ل�سمعي، ويت�سمن )10 مهام(.

2- �لتمييز �ل�سمعي، ويت�سمن )8 مهام(.
3- �لذ�كرة �ل�سمعية، ويت�سمن )12 مهمة(.

املعاجلات االإح�سائية للمقيا�س:
قام �لباحث بتطبيق �ملقيا�س على عينة قو�مها )50( طفاًل وطفلة من �أطفال 

ز�رعي قوقعة �لأذن باملرحلة �لعمرية )5- 7( �أعو�م.

:Validity اأوالً - ال�سدق
حتقق �لباحث من �سدق �ملقيا�س با�ستخد�م �لآتي:

- ح�ساب االت�ساق الداخلي:
مت ح�س���اب �س���دق �لت�س���اق �لد�خلي للمقيا�س من خالل قيام �لباحث بح�ساب 

معامالت �لرتباط بني درجات كل مفردة بدرجة كل بعد كما باجلدول �لآتي:
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جدول )7(
يو�سح �سدق الت�ساق الداخلي ملفردات مقيا�س املهارات ال�سمعية لالأطفال زارعي القوقعة 

�لذ�كرة �ل�سمعية�لتمييز �ل�سمعي�لنتباه �ل�سمعي

معامل �لرتباط �ملفرد�تمعامل �لرتباط �ملفرد�تمعامل �لرتباط �ملفرد�ت

1**0.6381**0.5591**0.616

2**0.5312**0.6652**0.697

3**0.5143**0.6943**0.728

4**0.7354**0.6864**0.733

5**0.5405**0.5795**0.748

6**0.7216**0.5596**0.748

7**0.5287**0.6327**0.731

8**0.7928**0.6868**0.683

9**0.7539**0.602

10**0.78210**0.599

11**0.734

12**0.683

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن جميع معامالت �رتباط مفرد�ت �لبعد �لأول 
)�لنتب���اه �ل�س���معي( بالدرج���ة �لكلية له، ومف���رد�ت �لبعد �لثاين )�لتمييز �ل�س���معي( 
بالدرج���ة �لكلية ل���ه، ومفرد�ت �لبعد �لثالث )�لذ�كرة �ل�س���معية( بالدرجة �لكلية له، 
د�لة �إح�سائيًّا عند م�ستوى )0.01(، مما يدل على �لت�ساق �لد�خلي ملفرد�ت �ملقيا�س.

- ح�س���اب معام���الت �لرتب���اط بطريق���ة )بري�س���ون( ب���ني درج���ات كل بع���د م���ن �أبعاد 
�ملقيا�س بالدرجة �لكلية للمقيا�س 
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جدول )8(
يو�سح معامالت ارتباط الدرجة الكلية لكل بعد بالدرجة الكلية ملقيا�س املهارات ال�سمعية

معامل �لرتباط �لأبعاد
0.778**�لنتباه �ل�سمعي

0.675**�لتمييز �ل�سمعي

0.874**�لذ�كرة �ل�سمعية

      يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن جمي���ع معامالت �لرتباط ب���ني كل بعد من �أبعاد 
�ملقيا�س، و�لدرجة �لكلية للمقيا�س د�لة �إح�سائيًّا عند م�ستوى )0.01(، مما يدل على 

�أن �ملقيا�س يتمتع بدرجة عالية من �ل�سدق. 

- �سدق املقارنة الطرفية )ال�سدق التمايزي(:
وقد �عتمد �لباحث للتاأكد من �س���دق ه���ذ� �ملقيا�س على هذه �لطريقة، وذلك 
من خالل �لتاأكد من قدرته على �لتمييز بني �لأفر�د مرتفعي ومنخف�سي �لدرجات 
علي���ه، حي���ث مت مقارنة �لإرباع���ي �لأعلى )82( درج���ه، و�لإرباعي �لأدن���ى )70( درجه 
�إح�س���ائيًّا با�س���تخد�م �ختبار�ت ت لدللة �لفروق بني متو�سطات �ملجموعات �مل�ستقلة، 

وميكن تو�سيح ذلك يف �جلد�ول �لآتية: 

جدول )9(
يو�سع قيم )ت( ودللتها للفروق بني متو�سطي درجات الأطفال زارعي قوقعة الأذن يف الإرباعي 

الأعلى والإرباعي الأدنى على مقيا�س املهارات ال�سمعية

�لبيان
�لإرباعي �لأدنى�لإرباعي �لأعلى

�لدللةت
د.ح23 �لنحر�ف �ملتو�سطن1

�لنحر�ف �ملتو�سطن2�ملعياري
�ملعياري

2291.66173.52.159.0580.001�لنتباه �ل�سمعي

2219.53.191715.34.046.0420.001�لتمييز �ل�سمعي

2211.30.55175.11.9514.2670.001�لذ�كرة �ل�سمعية

2239.82.651726.83.2113.8020.001�ملهار�ت �ل�سمعية
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يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن قيم )ت( د�لة عند 0.01، وهو ما يدل على قدرة 
�ملقيا�س على �لتمييز بني �لأفر�د مرتفعي ومنخف�سي �لدرجات على مقيا�س �ملهار�ت 

�ل�سمعية، وهو ما يدل على �سدق �ملقيا�س.

:  Reliability ثانًيا - الثبات
قام �لباحث بالتحقيق من ثبات �ملقيا�س با�ستخد�م �لطريقتني �لآتيتني: -

- معامل األفا كرونباخ
ق���ام �لباح���ث با�س���تخد�م معام���ل �ألف���ا كرونب���اخ للتع���رف عل���ى ثب���ات �ملقيا�س، 
حي���ث قام بح�س���اب معامل �لثبات ل���كل بعد من �أبعاد �ملقيا����س، وكذلك �لدرجة �لكلية 

للمقيا�س. 

جدول )10(
يو�سح معامل ثبات مقيا�س املهارات ال�سمعية لالأطفال زارعي قوقعة الأذن 

با�ستخدام معامل األفا كرونباخ.
معامل �ألفا كرونباخعدد �لفقر�ت�لأبعاد

100.850�لنتباه �ل�سمعي

80.828�لتمييز �ل�سمعي

120.803�لذ�كرة �ل�سمعية

300.827�لدرجة �لكلية للمهار�ت �ل�سمعية

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن معامالت �ألفا كرونباخ جميعها فوق )00.06( 
وهذ� يدل على �أن �أبعاد �ملقيا�س تتمتع بدرجة عالية من �لثبات. 

- طريقة التجزئة الن�سفية:
قام �لباحث با�س���تخد�م طريقة �لتجزئة �لن�سفية للتعرف على ثبات �ملقيا�س، 
حيث �حُت�سبت درجة �لن�سف �لأول )�لعبار�ت �لفردية(، وكذلك درجة �لن�سف �لثاين 
)�لعب���ار�ت �لزوجي���ة(، وذلك بح�س���اب معام���ل جتمان بني �لن�س���فني، و�جلدول �لآتي 

يو�سح ذلك: 



فعالية برنامج تدريبي يف تنمية املهارات ال�صمعية الباحث. وحيد عبدالبديع عبدالرحمن 

 283 

جدول )11(
يو�سع معامل ثبات مقيا�س املهارات ال�سمعية لالأطفال زارعي قوقعة الأذن با�ستخدام 

طريقة التجزئة الن�سفية

عدد عبار�ت�لبيان
عدد عبار�ت�ألفا جزء1�جلزء �لفردي

�جلزء �لزوجي
�ألفا 
جزء2

معامل 
جتمان

50.67950.8260.891�لنتباه �ل�سمعي
40.64240.6010.869�لتمييز �ل�سمعي
60.84460.7440.881�لذ�كرة �ل�سمعية
�لدرجة �لكلية 

150.820150.6850.828للمهار�ت �ل�سمعية

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن معام���الت �لثبات بطريقة �لتجزئة �لن�س���فية 
بع���د �لتعدي���ل �أك���رب من )0.8(، وهذ� ي���دل عل���ى �أن �ملقيا�س يتمتع بدرج���ة عالية من 

�لثبات. 
3- الربنامج التدريبي امل�ستخدم )�إعد�د: �لباحث( 

اإجراءات الربنامج:
�سعى �لربنامج �حلايل �إىل حتقيق �لأهد�ف �لآتية:

- الهدف العام:
يتح���دد �له���دف �لع���ام للربنام���ج يف �حلد من ق�س���ور �مله���ار�ت �ل�س���معية لدى 

�لأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن لتح�سني �للغة �ل�ستقبالية و�للغة �لتعبريية لديهم.

- االأهداف االإجرائية:
تتلخ�س �لأهد�ف �لإجر�ئية لربنامج �لتدخل �ملبكر فيما ياأتي:

( �لتدري���ب �ل�س���معي لالأطف���ال ز�رع���ي قوقع���ة �لأذن، �أو �لتدريب عل���ى �لنتباه -
�ل�س���معي، و�لتدريب على �لتعرف �ل�س���معي، و�لتمييز بني �لأ�س���و�ت �ملختلفة، 

و�إقر�ن �ل�سوت بامل�سدر، و�لتدريب على تذكر �لأ�سياء �ملختلفة.
( تدري���ب �لأطف���ال على زيادة �حل�س���يلة �للغوية؛ �إذ يتم تدريبهم على �كت�س���اب -

مفرد�ت، وكلمات منوعة للمجموعات �ل�سمنية، وحت�سني �لقدرة على �لتعرف 
على معانيها، وفو�ئدها، و�أ�سنافها.
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( تدري���ب �لأطف���ال عل���ى نطق �لكلمات ب�س���كل منف�س���ل، ثم يوؤلف ب���ني �لكلمات -
ب�سورتها �لكلية ل�ستخد�مها ب�سكل �سحيح يف �لكالم �لتلقائي.

( تدري���ب �لأطفال على مهار�ت �للغة �ل�س���تقبالية و�للغة �لتعبريية؛ حيث يتم -
تدريبه���م عل���ى �لفه���م و�لتعب���ري عن جمل ق�س���رية وجم���ل طويلة و��س���تعمال 

�لقو�عد �للغوية، و�إنتاج �لأفكار و�كت�ساب �لقو�عد �ملكونة للجملة.
( تدري���ب �لأطف���ال ز�رعي قوقع���ة �لأذن على �كت�س���اب معاين �لكلمات وتف�س���ري -

�جلمل، و��ستعمال �للغة يف �ل�سياقات �لجتماعية �ملختلفة. 

الفنيات امل�ستخدمة يف الربنامج:
يه���دف �لربنامج �حلايل �إىل �حلد من ق�س���ور �ملهار�ت �ل�س���معية لدى �لأطفال 
ز�رع���ي قوقع���ة �لأذن لتح�س���ني �للغ���ة �ل�س���تقبالية و�للغ���ة �لتعبريي���ة لديه���م، وعلى 
ذل���ك ميك���ن �لعتماد على فنيات �لنظرية �ل�س���لوكية عند تنفي���ذ �لربنامج ومن هذه 

�لفنيات: 
( النمذج�ة: هي عب���ارة عن �أ�س���لوب تعليمي يت�س���من �لإجر�ء �لعملي لل�س���لوك -

�أمام �لطفل بهدف م�ساعدته على حماكاته.
( املح�اكاة: تت�س���من �ملح���اكاة �ملمار�س���ة �لفعلي���ة للنم���وذج �مل�س���اهد على ذلك؛ -

فم�ساهدة �لنموذج ل تكفي لتعلم �ل�سلوك �إذ ل بد من دعم �مل�ساهدة باملحاكاة 
و�ملمار�سة �لفعلية للنموذج.

( املمار�س�ة: ت�سري �ملمار�س���ة �إىل �لإعادة، وتكر�ر �ل�سلوك حتى ميكن �أن يظهر -
ب�سورة تلقائية بعد ذلك، ويجب �أن تتنا�سب �أن�سطة �ملمار�سة مع �لهدف �ملر�د 

حتقيقه.
( التعزي�ز: ه���و �أي فع���ل ي���وؤدي �إىل تك���ر�ر �لطفل ل�س���لوك معني نتيج���ة لالآثار -

�لإيجابية �لتي يح�س���ل عليها، مثل �لإثابة �ملادية و�ملعنوية، وينق�س���م �لتعزيز 
�إىل �لتعزيز �لإيجابي و�لتعزيز �ل�سلبي.

( لع�ب ال�دور: ه���و تدري���ب �س���لوكي ي�س���اعد يف �لتدريب عل���ى �مله���ار�ت �للغوية -
و�لتفاع���ل م���ع �لآخرين، وهو يعتمد على �لقدرة على �لتخيل؛ �إذ يقوم �لطفل 

باأد�ء دور ما.
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( الواجبات املنزلية: وي�س���ري هذ� �لأ�س���لوب �إىل �لت�س���رفات �لتي يطلب �ملعالج -
من �أفر�د �لأ�س���رة �أن يقومو� بها فيما بني �جلل�س���ات، وتقوم �لو�جبات �ملنزلية 
على فكرة تكليف و�لدي �لطفل بتطبيق بع�س �ملهام و�لأ�ساليب مع �لطفل يف 

�ملنزل )حممد �ل�سناوي، 1994، �س 435(.

جل�س�ات الربنام�ج التدريب�ي: يتاأل���ف �لربنام���ج �لتدريب���ي م���ن 43 جل�س���ة، ويتاأل���ف 
�لربنام���ج م���ن ث���الث مر�حل ي�س���م كل منها عدًد� من �جلل�س���ات، وفيما ياأتي و�س���ف 

خمت�سر ملر�حل �لربنامج �لتدريبي:
((  املرحلة االأوىل: �لتمهيدية، وت�سم �جلل�سات )1 – 3(، ومدة كل جل�سة متهيدية -

)30( دقيقة.
((  املرحلة الثانية: �لتدريبية، وت�سم �جلل�سات )4 – 40(، ومدة كل جل�سة تدريبية -

)45( دقيقة.
(( املرحلة الثالثة: �إعادة �لتدريب، وت�س���م �جلل�سات )41 – 43(، ومدة كل جل�سة -

تدريبية )30( دقيقة.
رابًعا _ االأ�ساليب االإح�سائية امل�ستخدمة:

�عتمد �لباحث يف �لدر��س���ة �حلالية على بع�س �لأ�س���اليب �لإح�سائية �ملالئمة 
للدر��سة، وذلك با�ستخد�م �لرزم �لإح�سائية للعلوم �لجتماعية )SPSS( و��ستخدم 

من خاللها �لآتي:
( 	Mann-Whitney ختبار مان ويتني�
( 	Wilcoxon Test ختبار ويلكوك�سون�
( معام���ل �رتباط بريو�س���ون Pearson correlation coefficient حل�س���اب 	

�سدق �لت�ساق �لد�خلي للمقيا�س.
( معادلة �ألفا كرونباخ حل�ساب ثبات �ملقيا�س.	
( �ملتو�سط و�لنحر�ف �ملعياري.	
( �ختب���ار )ت( ملعرف���ة دلل���ة �لف���روق ب���ني متو�س���طي جمموعت���ني )م�س���تقلة 	

ومرت�بطة(.
( معامل جتمان حل�ساب �لثبات بطريقة �لتجزئة �لن�سفية.	
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نتائج البحث:
1- نتائج الفر�س االأول: 

ين�س هذ� �لفر�س على �أنه: »توجد فروق د�لة �إح�س���ائيًّا بني متو�س���طي رتب 
درج���ات �لأطف���ال ز�رع���ي قوقع���ة �لأذن يف �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة عل���ى 
مقيا�س �ملهار�ت �ل�سمعية بعد تطبيق �لربنامج ل�سالح �أطفال �ملجموعة �لتجريبية«.

وللتحق���ق من �س���حة هذ� �لفر����س قام �لباحث با�س���تخد�م �ختبار مان-ويتنى 
ل���دى عينت���ني م�س���تقلتني، وذلك حل�س���اب دلل���ة �لفروق بني متو�س���طي رت���ب �أطفال 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة ومتو�س���طي رت���ب �أطف���ال �ملجموع���ة �ل�س���ابطة عل���ى مقيا����س 
�مله���ار�ت �ل�س���معية بع���د تطبيق �لربنام���ج، باعتبار �أن هذ� �لفرق مُيث���ل مقد�ر �لتغري 
�ل���ذي ميك���ن �أن يحدث ب�س���بب �لربنام���ج �لتدريبي كمتغري م�س���تقل، و�جلدول �لآتي 

يو�سح ذلك: 
جدول )12(

يو�سح دللة الفروق بني متو�سطي رتب اأطفال املجموعة التجريبية ومتو�سطي رتب اأطفال 
املجموعة ال�سابطة على مقيا�س املهارات ال�سمعية بعد تطبيق الربنامج التدريبي

�ملتغري�ت

�ملجموعة 
�لتجريبية ن=6

�ملجموعة 
�ل�سابطة ن=6

UWZ م�ستوى
�لدللة جمموع 

�لرتب
متو�سط 

�لرتب
جمموع 

�لرتب
متو�سط 

�لرتب
0.01-579.50213.500.0021.002.945�لنتباه �ل�سمعي
0.01-579.50213.500.0021.002.898�لتمييز �ل�سمعي
0.01-579.50213.500.0021.002.945�لذ�كرة �ل�سمعية

0.01-579.50213.500.0021.002.892�لدرجة �لكلية

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق وجود فروق د�لة �إح�س���ائيًّا عند م�س���توي 0.01 
ب���ني متو�س���طي رتب درجات �لأطف���ال ز�رعي قوقع���ة �لأذن يف �ملجموعتني �لتجريبية 
و�ل�س���ابطة عل���ى مقيا�س �ملهار�ت �ل�س���معية بع���د تطبيق �لربنامج �لتدريبي ل�س���الح 
�أطفال �ملجموعة �لتجريبية؛ فقد كان متو�س���طا رتب �أطفال �ملجموعة �لتجريبية يف 
�لتطبيق �لبعدي على مقيا�س �ملهار�ت �ل�سمعية �أكرب بدللة �إح�سائية من متو�سطي 

رتب �أطفال �ملجموعة �ل�سابطة، مما يدل على حتقق �لفر�س �لأول للبحث.
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مناق�سة نتائج الفر�س االأول:
�أ�س���ارت �لنتائج ب�س���كل عام �إىل وجود فروق د�لة �إح�س���ائيًّا بني متو�سطي رتب 
درج���ات �لأطف���ال ز�رع���ي قوقع���ة �لأذن يف �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة عل���ى 
مقيا����س �ملهار�ت �ل�س���معية بعد تطبي���ق �لربنامج �لتدريبي ل�س���الح �أطفال �ملجموعة 
�لتجريبية، وميكن تف�سري ذلك باأن �لربنامج �لتدريبي �مل�ستخدم كان له �أثر �إيجابي 
يف �حلد من ق�س���ور �ملهار�ت �ل�س���معية  لتح�سني �للغة �ل�س���تقبالية و�للغة �لتعبريية 
ل���دى �لأطف���ال ز�رع���ي قوقع���ة �لأذن يف �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، وبالت���ايل كان ل���ه �أثر 
�إيجابي على م�س���توى �ملهار�ت �ل�سمعية يف �ملجموعة �لتجريبية، نظًر� لتدريب هوؤلء 
�لأطفال على برنامج �لتدريب �للغوي �ملبكر �مل�ستخدم يف �لبحث، و�لذي ُيعد من �أهم 

�لرب�مج �لتي ميكن ��ستخد�مها يف حت�سني �لنمو �للغوي.
كما �عتمد �لربنامج �لتدريبي على جمموعة من �ل�س���رت�تيجيات، و�لتدريبات 
يف �حلد من ق�س���ور �ملهار�ت �ل�س���معية لتح�س���ني �للغة �ل�س���تقبالية و�للغة �لتعبريية 
لدى �أطفال �ملجموعة �لتجريبية من خالل �إ�س���باع حاجات �لأطفال، وتدريبهم على 
عمليات �ل�س���مع بتدريبهم على �ملهار�ت �ل�س���معية، وذلك بالرتكيز على تعليم �لطفل 
�لإح�س���ا�س بوجود �ل�س���وت م���ن عدمه، وحتديد �مل�س���در �ملتجه منه �ل�س���وت، و�إطالة 
فرتة �لنتباه �ل�سمعي و�لتي هي �ملهار�ت �أ�سا�سية لنمو �للغة �للفظية، هذ� بالإ�سافة 
�إىل تدريب �لأطفال على �لتعرف �ل�سمعي و�لتمييز �ل�سمعي لأ�سو�ت �لبيئة �ملحيطة 
مثل متييز �أ�سو�ت �حليو�نات، و�أ�سو�ت �لطيور، و�أ�سو�ت و�سائل �ملو��سالت، و�أ�سو�ت 
�ملن���زل، وتقليده لل�س���وت �لذي ي�س���معه، وتوفري بيئة �س���معية لغوي���ة للطفل، وتعزيز 

�لتفاعل �للغوي لالأطفال، و�إ�سر�ك �لو�لدين يف برنامج �لتاأهيل و�لتدريب.
كم���ا �عتم���د �لربنامج على ��س���تخد�م فنيات عديدة، منه���ا: �لنمذجة، و�ملحاكاة، 
و�ملمار�سة، و�لتعزيز، ولعب �لدور، و�لو�جبات �ملنزلية مما �ساعد على حت�سني �ملهار�ت 
�ل�س���معية و�لتفاع���ل �للغ���وي و�لجتماعي بني �أطف���ال �ملجموعة �لتجريبي���ة، و�إتاحة 

�لفر�سة للتعبري عن م�ساعرهم، وكان له �أثر فّعال يف �لربنامج.

 Bobsin(2012); وتتف���ق نتائ���ج تلك �لدر��س���ة مع نتائج در��س���ات �أخرى مث���ل
 Giezen, et al. (2014); Kronenberger, et al. (2013);  Rhoades, &
Chisolm(2001); Ruffin, et al. (2013); Moeller(2000)، وغريه���ا م���ن 
در��س���ات عدي���دة �أكدت عل���ى فعالية �لرب�م���ج �لتدريبية يف �لتطور �ل�س���معي و�للغوي 

و�لجتماعي لدى �لأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن.
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2- نتائج الفر�س الثاين: 
ين�س هذ� �لفر�س على �أنه: »توجد فروق د�لة �إح�س���ائيًّا بني متو�س���طي رتب 
درج���ات �لأطف���ال ز�رعي قوقع���ة �لأذن يف �ملجموع���ة �لتجريبية عل���ى مقيا�س �ملهار�ت 

�ل�سمعية قبل وبعد تطبيق �لربنامج �لتدريبي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي«.
وللتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س قام �لباحث با�س���تخد�م �ختبار ويلكوك�س���ون 
ل���دى عينت���ني مرتبطت���ني، وذلك حل�س���اب دللة �لفروق بني متو�س���طي رت���ب �أطفال 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة قب���ل تطبي���ق �لربنامج ومتو�س���طي رت���ب نف����س �ملجموعة بعد 

تطبيق �لربنامج على مقيا�س �ملهار�ت �ل�سمعية، و�جلدول �لآتي يو�سح ذلك
جدول )13(

يو�سح دللة الفروق بني متو�سطي رتب اأطفال املجموعة التجريبية قبل 
وبعد تطبيق الربنامج التدريبي على مقيا�س املهارات ال�سمعية

متو�سط �لعدد�ملتغري�ت
�لرتب

جمموع 
م�ستوي قيمة Ζ�لرتب

�لدللة

�لنتباه 
�ل�سمعي

قبلي / 
بعدي

00.000.00�لرتب �ل�سالبة

2.449-0.05
63.5021.00�لرتب �ملوجبة

0�لت�ساوي
6�لإجمايل

�لتمييز 
�ل�سمعي

قبلي / 
بعدي

00.000.00�لرتب �ل�سالبة

2.201-0.05
63.5021.00�لرتب �ملوجبة

0�لت�ساوي
6�لإجمايل

�لذ�كرة 
�ل�سمعية

قبلي / 
بعدي

00.000.00�لرتب �ل�سالبة

2.214-0.05
63.5021.00�لرتب �ملوجبة

0�لت�ساوي
6�لإجمايل

�لدرجة 
�لكلية

قبلي / 
بعدي

00.000.00�لرتب �ل�سالبة

2.207-0.05
63.5021.00�لرتب �ملوجبة

0�لت�ساوي
6�لإجمايل
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يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق وجود ف���روق د�لة �إح�س���ائيًّا عند م�س���توى 0.05 
ب���ني متو�س���طي رت���ب درجات �لأطف���ال ز�رع���ي قوقع���ة �لأذن يف �ملجموع���ة �لتجريبية 
على مقيا�س �ملهار�ت �ل�س���معية قبل وبعد تطبيق �لربنامج �لتدريبي ل�س���الح �لقيا�س 
�لبع���دي؛ ف���اإن متو�س���ط رت���ب �لإ�س���ار�ت �ملوجب���ة �أك���رب م���ن متو�س���ط رتب �لإ�س���ار�ت 
�ل�سالبة، وهو ما يدل على �أن متو�سطي رتب �أطفال �ملجموعة �لتجريبية يف �لتطبيق 
�لبع���دي عل���ى مقيا�س �مله���ار�ت �ل�س���معية �أكرب بدللة �إح�س���ائية من متو�س���طي رتب 

نف�س �ملجموعة قبل تطبيق �لربنامج، مما يدل على حتقق �لفر�س �لثاين للبحث.

مناق�سة نتائج الفر�س الثاين:
�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل وج���ود ف���روق د�لة �إح�س���ائيًّا بني متو�س���طي رت���ب درجات 
�لأطف���ال ز�رع���ي قوقعة �لأذن يف �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س �ملهار�ت �ل�س���معية 
قبل وبعد تطبيق �لربنامج �لتدريبي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي، وميكن تف�سري ذلك يف 
�سوء �لأثر �لإيجابي للربنامج �لتدريبي �مل�ستخدم �لذي تعر�س له �أطفال �ملجموعة 
�لتجريبي���ة، وم���ا يت�س���منه م���ن �إجر�ء�ت و��س���رت�تيجيات وفني���ات و�أ�س���اليب كان من 
�س���اأنها �أن �أدت �إىل ح���دوث حت�س���ن يف م�س���توى �لنم���و �للغ���وي ل���دى �لأطف���ال ز�رع���ي  

قوقعة �لأذن.

وياأت���ي ه���ذ� �لفر�س ليع���زز �لفر����س �لأول؛ �إذ توؤك���د نتائج ه���ذ� �لفر�س على 
فعالي���ة �لربنام���ج �لتدريب���ي يف �حل���د من ق�س���ور �مله���ار�ت �ل�س���معية لتح�س���ني �للغة 
�ل�س���تقبالية و�للغ���ة �لتعبريي���ة ل���دى �لأطف���ال ز�رع���ي قوقع���ة �لأذن، يرج���ع ه���ذ� 
�لتح�سن �إىل �لأ�سلوب �ملتدرج يف �لتدريب على حت�سني طبقة �ل�سوت ومتييز �ل�سوت 
�حلاد و�ل�س���وت �لغليظ، وحت�س���ني مدة �ل�س���وت ومتييز �لأ�س���و�ت �لعالية و�لأ�سو�ت 
�لق�س���رية، وحت�س���ني �س���دة �ل�س���وت ومتييز �لأ�س���و�ت �لعالية و�لأ�س���و�ت �ملنخف�سة، 

و�إقر�ن �ل�سوت بامل�سدر، و�لتدريب على تنفيذ �لأو�مر.

وقام �لباحث بتدريب �لأطفال على حت�س���ني مهار�ت �لذ�كرة �ل�س���معية، وذلك 
من خالل قيام �لباحث بالتدريب على تذكر جمموعة �أ�س���و�ت بالرتتيب، و�لتدريب 
على تذكر �سوت ناق�س �سمن جمموعة �أ�سو�ت، و�لتدريب على تذكر �سوتني �سمن 

جمموعة �أ�سو�ت.
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ودوره  �لبح���ث  يف  �مل�س���تخدم  �لتدريب���ي  �لربنام���ج  فعالي���ة  �لباح���ث  يرج���ع 
�لإيجابي و�لفعال يف �حلد من ق�س���ور �ملهار�ت �ل�س���معية لتح�س���ني �للغة �ل�ستقبالية 
و�للغ���ة �لتعبريي���ة ل���دى �لأطف���ال ز�رع���ي قوقع���ة �لأذن يف �ملجموع���ة �لتجريبية �إىل 
مر�ع���اة �ملب���ادئ �لعامة للربنامج و�لأ�س����س �لنف�س���ية، و�لجتماعي���ة، و�لرتبوية مثل 
تقب���ل �لأطف���ال، وخ�سائ�س���هم و��س���تعادتهم وقدر�ته���م وحاجاتهم، ومر�ع���اة �لفروق             

�لفردية بينهم.

 Adi-Bensaid, et al. (2010); وه���ذه �لنتيج���ة تتفق م���ع نتائ���ج كل م���ن
 Davidson, et al. (2014); Geers, (2002); Stephens (2006);
;Szagun, & Stumber (2012)؛ �إذ ق���د �أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل وج���ود ف���روق د�ل���ة 
�إح�سائيًّا بني متو�سطي رتب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية قبل تطبيق �لربنامج 
ومتو�س���طي رتب نف�س �ملجموعة بعد تطبيق �لربنامج على مقيا�س �ملهار�ت �ل�سمعية 

ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.

3- نتائج الفر�س الثالث: 
ين�س هذ� �لفر�س على �أنه: »توجد فروق د�لة �إح�س���ائيًّا بني متو�س���طي رتب 
درج���ات �لأطف���ال ز�رع���ي قوقع���ة �لأذن يف �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة عل���ى 
مقيا�س ت�س���خي�س ��س���طر�بات �للغة بع���د تطبيق �لربنامج ل�س���الح �أطفال �ملجموعة 

�لتجريبية«.

وللتحق���ق من �س���حة هذ� �لفر����س قام �لباحث با�س���تخد�م �ختبار مان-ويتنى 
ل���دى عينت���ني م�س���تقلتني، وذلك حل�س���اب دلل���ة �لفروق بني متو�س���طي رت���ب �أطفال 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة ومتو�س���طي رت���ب �أطف���ال �ملجموع���ة �ل�س���ابطة عل���ى مقيا����س 
ت�سخي�س ��سطر�بات �للغة بعد تطبيق �لربنامج، باعتبار �أن هذ� �لفرق مُيثل مقد�ر 
�لتغري �لذي ميكن �أن يحدث ب�س���بب �لربنامج �لتدريبي كمتغري م�س���تقل، و�جلدول 

�لآتي يو�سح ذلك:
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جدول )14(
يو�سح دللة الفروق بني متو�سطي رتب اأطفال املجموعة التجريبية ومتو�سطي رتب اأطفال 
املجموعة ال�سابطة على مقيا�س ت�سخي�س ا�سطرابات اللغة بعد تطبيق الربنامج التدريبي

�ملتغري�ت

�ملجموعة 
�لتجريبية ن=6

�ملجموعة 
�ل�سابطة ن=6

UWZ م�ستوي
�لدللة جمموع 

�لرتب
متو�سط 

�لرتب
جمموع 

�لرتب
متو�سط 

�لرتب

0.01-579.50213.500.0021.002.887�للغة �لتعبريية

0.01-579.50213.500.0021.002.892�للغة �ل�ستقبالية

0.01-579.50213.500.0021.002.882�لدرجة �لكلية

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق وجود ف���روق د�لة �إح�س���ائيًّا عند م�س���توى 0.01 
ب���ني متو�س���طي رتب درجات �لأطف���ال ز�رعي قوقع���ة �لأذن يف �ملجموعتني �لتجريبية 
و�ل�س���ابطة على مقيا�س ت�سخي�س ��س���طر�بات �للغة بعد تطبيق �لربنامج �لتدريبي 
ل�س���الح �أطف���ال �ملجموع���ة �لتجريبي���ة؛ فق���د كان متو�س���طا رت���ب �أطف���ال �ملجموع���ة 
�لتجريبية يف �لتطبيق �لبعدي على مقيا�س ت�س���خي�س ��سطر�بات �للغة �أكرب بدللة 
�إح�س���ائية م���ن متو�س���طي رت���ب �أطف���ال �ملجموع���ة �ل�س���ابطة، مم���ا ي���دل عل���ى حتقق 

�لفر�س �لثالث للدر��سة.

مناق�سة نتائج الفر�س الثالث:
�أ�س���ار �لنتائ���ج ب�س���كل عام �إىل وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائيًّا بني متو�س���طي رتب 
درج���ات �لأطف���ال ز�رع���ي قوقع���ة �لأذن يف �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة عل���ى 
مقيا�س ت�س���خي�س ��س���طر�بات �للغة بع���د تطبيق �لربنامج �لتدريبي ل�س���الح �أطفال 
�ملجموعة �لتجريبية، وميكن تف�س���ري ذلك باأن �لربنامج �لتدريبي �مل�س���تخدم كان له 
�أثر �إيجابي يف �حلد من ق�س���ور �ملهار�ت �ل�س���معية لتح�س���ني �للغة �ل�ستقبالية و�للغة 
�لتعبريي���ة ل���دى �لأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن يف �ملجموعة �لتجريبية، نظًر� لتدريب 
هوؤلء  �لأطفال على برنامج �لتدريب �للغوي �ملبكر �مل�ستخدم يف �لبحث، و�لذي ُيعد 

من �أهم �لرب�مج �لتي ميكن ��ستخد�مها يف حت�سني �لنمو �للغوي.
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كما �عتمد �لربنامج �لتدريبي على جمموعة من �ل�س���رت�تيجيات، و�لتدريبات 
يف �حلد من ق�س���ور �ملهار�ت �ل�س���معية لتح�س���ني �للغة �ل�س���تقبالية و�للغة �لتعبريية 
ل���دى �أطف���ال �ملجموع���ة �لتجريبية من خالل تدري���ب �لأطفال على زيادة �حل�س���يلة 
�للغوي���ة م���ن خ���الل �لتعرف و�لت�س���مية لأجز�ء ج�س���م �لإن�س���ان، و�لتعرف و�لت�س���مية 
لأجز�ء �ملالب�س، و�لتعرف و�لت�سمية لالألو�ن، و�لتعرف و�لت�سمية للحيو�نات �لأليفة 
وغري �لأليفة،  و�لتعرف و�لت�سمية للفو�كه و�خل�سرو�ت، و�لتعرف و�لت�سمية لأدو�ت 
�لطعام، و�لتعرف و�لت�س���مية لأدو�ت �لنظافة �ل�سخ�س���ية، و�لتعرف و�لت�سمية للمهن 
و�لوظائ���ف، �لتعرف و�لت�س���مية لالأفع���ال، وذلك من خالل قيام �لباحث بت�س���مية كل 
جمموعة على حدة ب�سورة و��سحة مظهًر� �أ�سو�ت �لكلمة �مل�سورة، مع تو�سيح بع�س 

�ملعلومات عن كل جمموعة، مما ي�ساعد على �أخذ �لنموذج �للغوي �ل�سليم. 

كم���ا �عتمد �لربنامج على ��س���تخد�م فنيات عديدة، ومنه���ا �لنمذجة، و�ملحاكاة، 
و�ملمار�سة، و�لتعزيز، ولعب �لدور، و�لو�جبات �ملنزلية مما �ساعد على حت�سني �لتفاعل 
�للغ���وي و�لجتماع���ي بني �أطفال �ملجموعة �لتجريبية، و�إتاحة �لفر�س���ة للتعبري عن 

م�ساعرهم، مما كان له �أثر فعال يف �لربنامج.

وتتف���ق نتائ���ج تل���ك �لدر��س���ة م���ع نتائ���ج در��س���ات �أخ���رى مث���ل در��س���ة كل م���ن: 
 Bharadwaj, et al. (2013); Dammeyer (2012); Geers, et al.
 (2007); Inscoe, et al.(2009); Kuwahara (2010) ; Macaulay, &

 Ford (2006)

وغريه���ا م���ن در��س���ات عدي���دة �أك���دت فعالي���ة �لرب�م���ج �لتدريبية عل���ى �لتطور 
�للغوي و�لجتماعي لدى �لأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن.

4- نتائج الفر�س الرابع: 
ين����س ه���ذ� �لفر�س على �أن���ه: »توجد فروق د�لة �إح�س���ائيًّا بني متو�س���طي رتب 
درج���ات �لأطف���ال ز�رعي قوقعة �لأذن يف �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س ت�س���خي�س 

��سطر�بات �للغة قبل وبعد تطبيق �لربنامج �لتدريبي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي«.

وللتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س قام �لباحث با�س���تخد�م �ختبار ويلكوك�س���ون 
ل���دى عينت���ني مرتبطت���ني، وذلك حل�س���اب دللة �لفروق بني متو�س���طي رت���ب �أطفال 
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�ملجموع���ة �لتجريبي���ة قب���ل تطبي���ق �لربنامج ومتو�س���طي رت���ب نف����س �ملجموعة بعد 
تطبيق �لربنامج على مقيا�س ت�سخي�س ��سطر�بات �للغة، و�جلدول �لآتي يو�سح ذلك

جدول )15(
يو�سح دللة الفروق بني متو�سطي رتب اأطفال املجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق الربنامج 

التدريبي على مقيا�س ت�سخي�س ا�سطرابات اللغة

متو�سط �لعدد�ملتغري�ت
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة 
Ζ

م�ستوى 
�لدللة

�للغة 
�لتعبريية

دي
 بع

ي /
قبل

00.000.00�لرتب �ل�سالبة

2.201-0.05
63.5021.00�لرتب �ملوجبة

0�لت�ساوي
6�لإجمايل

�للغة 
�ل�ستقبالية

دي
 بع

ي /
قبل

00.000.00�لرتب �ل�سالبة

2.207-0.05
63.5021.00�لرتب �ملوجبة

0�لت�ساوي
6�لإجمايل

�لدرجة �لكلية

دي
 بع

ي /
قبل

00.000.00�لرتب �ل�سالبة

2.201-0.05
63.5021.00�لرتب �ملوجبة

0�لت�ساوي
6�لإجمايل

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق وجود ف���روق د�لة �إح�س���ائيًّا عند م�س���توى 0.05 
ب���ني متو�س���طي رت���ب درجات �لأطف���ال ز�رع���ي قوقع���ة �لأذن يف �ملجموع���ة �لتجريبية 
عل���ى مقيا����س ت�س���خي�س ��س���طر�بات �للغ���ة قب���ل وبع���د تطبي���ق �لربنام���ج �لتدريب���ي 
ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي؛ فاإن متو�س���ط رتب �لإ�سار�ت �ملوجبة �أكرب من متو�سط رتب 
�لإ�س���ار�ت �ل�س���البة مما يدل على �أن متو�س���طي رت���ب �أطفال �ملجموع���ة �لتجريبية يف 
�لتطبيق �لبعدي على مقيا�س ت�س���خي�س ��سطر�بات �للغة �أكرب بدللة �إح�سائية من 
متو�س���طي رتب نف����س �ملجموعة قبل تطبيق �لربنامج، مما ي���دل على حتقق �لفر�س 

�لر�بع للدر��سة.
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مناق�سة نتائج الفر�س الرابع:
�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل وج���ود ف���روق د�لة �إح�س���ائيًّا بني متو�س���طي رت���ب درجات 
ت�س���خي�س  عل���ى مقيا����س  �لتجريبي���ة  �ملجموع���ة  �لأذن يف  قوقع���ة  ز�رع���ي  �لأطف���ال 
��س���طر�بات �للغ���ة قب���ل وبعد تطبي���ق �لربنام���ج �لتدريبي ل�س���الح �لقيا����س �لبعدي، 
وميك���ن تف�س���ري ذلك يف �س���وء �لأث���ر �لإيجاب���ي للربنام���ج �لتدريبي �مل�س���تخدم �لذي 
تعر����س ل���ه �أطف���ال �ملجموعة �لتجريبية، مبا يت�س���منه من �إجر�ء�ت و��س���رت�تيجيات 
وفنيات و�أ�س���اليب كان من �س���اأنها �أن �أدت �إىل حدوث حت�س���ن يف م�ستوى �لنمو �للغوي 

لدى �لأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن.

وياأت���ي ه���ذ� �لفر����س ليعزز �لفر�س �لثال���ث؛ �إذ توؤكد نتائج ه���ذ� �لفر�س على 
فعالي���ة �لربنام���ج �لتدريب���ي يف �حل���د من ق�س���ور �مله���ار�ت �ل�س���معية لتح�س���ني �للغة 
�ل�ستقبالية و�للغة �لتعبريية لدى �لأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن، يرجع هذ� �لتح�سن 
�إىل �لأ�سلوب �ملتدرج يف �لتدريب على حت�سني �للغة �ل�ستقبالية و�للغة �لتعبريية من 
خ���الل �لفه���م و�لتعبري جلمل ق�س���رية من كلمت���ني، وجمل من ث���الث كلمات، و�أكرث 
من ثالث كلمات، وحت�س���ني �لفهم و�لتعبري عن بع�س قو�عد �للغة مثل زمن �لفعل، 
و�لنفي، و�ل�س���فات، و�لت�س���اد و�ل�سمائر �ل�سخ�س���ية و�مللكية، و�لأعد�د، وظرف �ملكان 

و�لجتاهات.

وق���ام �لباح���ث بتدري���ب �لأطف���ال عل���ى حت�س���ني �للغ���ة �ل�س���تقبالية و�للغ���ة 
�لتعبريي���ة م���ن خالل �لفه���م و�لتعبري جلم���ل �لق�س���رية و�لطويلة وبع����س �لقو�عد 
�للغوية، وذلك من خالل قيام �لباحث بالتعبري عن �جلمل ب�س���ورة و��س���حة مظهًر� 
�أ�س���و�ت �لكلم���ات �مل�س���ورة، مع تو�س���يح بع�س �ملعلوم���ات عنها، مما ي�س���اعد على �أخذ 

�لنموذج �للغوي �ل�سليم.

�لدر��س���ة ودوره  �مل�س���تخدم يف  �لتدريب���ي  الي���ة �لربنام���ج  �لباح���ث فعَّ ُيرج���ع 
�لإيجابي و�لفعال يف �حلد من ق�س���ور �ملهار�ت �ل�س���معية لتح�س���ني �للغة �ل�ستقبالية 
و�للغ���ة �لتعبريي���ة ل���دى �لأطف���ال ز�رع���ي قوقع���ة �لأذن يف �ملجموع���ة �لتجريبية �إىل 
مر�ع���اة �ملب���ادئ �لعامة للربنامج و�لأ�س����س �لنف�س���ية، و�لجتماعي���ة، و�لرتبوية مثل 
تقب���ل �لأطف���ال، وخ�سائ�س���هم و��س���تعادتهم وقدر�ته���م وحاجاتهم، ومر�ع���اة �لفروق 

�لفردية بينهم.
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 ،Desjardin  (2006)وه���ذه �لنتيج���ة تتف���ق م���ع نتائ���ج در��س���ة ديزج���اردن
ودر��س���ة هاي ماكوت�س���ن و�آخ���رون Hay-mccutcheon, et al. (2008)، ودر��س���ة 
ع���دي ب���ن �س���عيد و�آخ���رون Adi-Bensaid, et al. (2009)، ودر��س���ة ع���دي ب���ن 
و�س���تيمرب  �س���يزجن  ودر��س���ة   ،Adi-Bensaid, et al. (2010) و�آخ���رون  �س���عيد 
szagun, stumber (2012) و�لتي �أ�سارت نتائجها �إىل وجود فروق د�لة �إح�سائيًّا 
ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة قب���ل تطبي���ق �لربنام���ج 
ومتو�س���طي رت���ب نف����س �ملجموع���ة بع���د تطبي���ق �لربنام���ج عل���ى مقيا����س ت�س���خي�س 

��سطر�بات �للغة ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.

5- نتائج الفر�س اخلام�س: 
ين�س هذ� �لفر�س على �أنه: »ل توجد فروق د�لة �إح�سائيًّا بني متو�سطي رتب 
درج���ات �لأطف���ال ز�رعي قوقع���ة �لأذن يف �ملجموع���ة �لتجريبية عل���ى مقيا�س �ملهار�ت 

�ل�سمعية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي«.

وللتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س قام �لباحث با�س���تخد�م �ختبار ويلكوك�س���ون 
ل���دى عينت���ني مرتبطت���ني، وذلك حل�س���اب دللة �لفروق بني متو�س���طي رت���ب �أطفال 
�ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س �لبعدي ومتو�س���طات رتب نف�س �ملجموعة يف �لقيا�س 

�لتتبعي على مقيا�س �ملهار�ت �ل�سمعية، و�جلدول �لآتي يو�سح ذلك
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جدول )16(
يو�سح دللة الفروق بني متو�سطي رتب اأطفال املجموعة التجريبية يف القيا�سني

 البعدي والتتبعي على مقيا�س املهارات ال�سمعية

متو�سط �لعدد�ملتغري�ت
�لرتب

جمموع 
م�ستوى قيمة Ζ�لرتب

�لدللة

�لنتباه 
�ل�سمعي

عي
تتب

 / 
دي

بع

22.004.00�لرتب �ل�سالبة

0.577-0.564  
غري د�لة

12.002.00�لرتب �ملوجبة
3�لت�ساوي
6�لإجمايل

�لتمييز 
�ل�سمعي

عي
تتب

 / 
دي

بع

21.503.00�لرتب �ل�سالبة

0.0001.000 
غري د�لة

13.003.00�لرتب �ملوجبة
3�لت�ساوي
6�لإجمايل

�لذ�كرة 
عي�ل�سمعية

تتب
 / 

دي
بع

00.000.00�لرتب �ل�سالبة

1.414-0.157 
 غري د�لة

21.503.00�لرتب �ملوجبة
4�لت�ساوي
6�لإجمايل

�لدرجة 
�لكلية

عي
تتب

 / 
دي

بع

11.501.50�لرتب �ل�سالبة

0.816-0.414 
 غري د�لة

22.254.50�لرتب �ملوجبة
3�لت�ساوي
6�لإجمايل

يت�سح من �جلدول �ل�سابق عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيًّا بني متو�سطي رتب 
درج���ات �لأطف���ال ز�رعي قوقع���ة �لأذن يف �ملجموع���ة �لتجريبية عل���ى مقيا�س �ملهار�ت 
�ل�س���معية يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي، مم���ا ي���دل على حتق���ق �لفر����س �خلام�س 

للبحث.
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مناق�سة نتائج الفر�س اخلام�س:
�أ�س���ار �لنتائج �إىل عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائيًّا بني متو�س���طي رتب درجات 
�لأطف���ال ز�رع���ي قوقعة �لأذن يف �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س �ملهار�ت �ل�س���معية 
يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي، وميكن تف�س���ري ذلك باأن �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية 
قد حافظو� على م�س���توى �ملهار�ت �لتي حت�س���نت لديهم كنتيج���ة لإجر�ء�ت �لربنامج 
�مل�س���تخدم و��س���رت�تيجياته وفنياته؛ فقد �س���اعدت �لتدريبات �مل�س���تخدمة يف حت�سني 
�مله���ار�ت �ل�س���معية، وزي���ادة �حل�س���يلة �للغوي���ة، وحت�س���ني �للغ���ة �ل�س���تقبالية و�للغة 
�لتعبريية يف �لربنامج لالأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن على حت�س���ني �ملهار�ت �ل�س���معية 
عل���ى م�س���توى �لنتب���اه �ل�س���معي، و�لتدري���ب على ج���ذب �لنتب���اه �ل�س���معي و�لإطالة 
و�ملرونة يف نقل �لنتباه �ل�س���معي، وحت�س���ني �ملهار�ت �ل�س���معية على م�س���توى �لتمييز 
�ل�سمعي لأ�سو�ت �لبيئة �ملحيطة، ومتييز مدة �ل�سوت، ومتييز �سدة �ل�سوت، ومتييز 
طبقة �ل�س���وت، وحت�س���ن �ملهار�ت �ل�س���معية على م�س���توى �لذ�كرة �ل�س���معية ملجموعة 
م���ن �لأ�س���و�ت، و�عتم���د �لربنام���ج على جمموع���ة من �لأن�س���طة مم���ا �أدى �إىل تنمية 
�ملهار�ت �ل�س���معية، وزيادة �حل�س���يلة �للغوية وحت�س���ني �لتفاعل �للغ���وي و�لجتماعي 
م���ع �لآخري���ن، وكذلك �إعطاء �لو�جب �ملنزيل للتدريب على �ملهار�ت �ملتعلمة يف �ملنزل 

لأطفال �ملجموعة �لتجريبية.

كم���ا �أن �إج���ر�ء تق���ومي مرحل���ي يف نهاية كل جل�س���ة و�إجر�ء تق���ومي نهائي بعد 
�لنتهاء من �لتدريب على كل �ملهار�ت �ل�س���معية �ملت�سمنة يف �لربنامج �مل�ستخدم كان 
ل���ه �أثر �إيجابي يف حت�س���ني �للغة �ل�س���تقبالية و�للغة �لتعبريية كان���و� يفتقرون �إليها 
قب���ل ذل���ك لعدم تلق���ي مثل ه���ذه �لتدريب���ات، و�إىل تخلي�س���هم من بع�س �ل�س���عوبات 
�لتي كانو� يعانون منها، و�لدور �جلوهري لالأمهات �لالتي �أ�س���همن يف تغيري �لبيئة 

�لأ�سرية، مما �ساعد على تعميم �أثر �لربنامج �لتدريبي.

ويف �سوء ما �سبق جند �أن نتائج هذ� �لفر�س توؤكد على ��ستمر�رية فعالية �لربنامج 
�لتدريبي �مل�س���تخدم يف �لدر��س���ة يف تنمية �ملهار�ت �ل�س���معية لتح�سني �للغة �ل�ستقبالية و�للغة 

�لتعبريية لدى �لأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن.
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6- نتائج الفر�س ال�ساد�س: 
ين����س ه���ذ� �لفر����س على �أنه: »ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائيًّا بني متو�س���طي رتب 
درج���ات �لأطف���ال ز�رعي قوقعة �لأذن يف �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س ت�س���خي�س 

��سطر�بات �للغة يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي«.

وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س قام �لباحث با�ستخد�م �ختبار ويلكوك�سون لدى 
عينتني مرتبطتني، وذلك حل�ساب دللة �لفروق بني متو�سطي رتب �أطفال �ملجموعة 
�لتجريبي���ة يف �لقيا�س �لبعدي ومتو�س���طات رتب نف�س �ملجموع���ة يف �لقيا�س �لتتبعي 

على مقيا�س ت�سخي�س ��سطر�بات �للغة، و�جلدول �لآتي يو�سح ذلك:
جدول )17( 

يو�سح دللة الفروق بني متو�سطي رتب اأطفال املجموعة التجريبية يف القيا�سني
 البعدي والتتبعي على مقيا�س ت�سخي�س ا�سطرابات اللغة

متو�سط �لعدد �ملتغري�ت
�لرتب

جمموع 
م�ستوى قيمة Ζ�لرتب

�لدللة

�للغة 
�لتعبريية

عي
تتب

ي/ 
عد

ب
22.505�لرتب �ل�سالبة

0.707- 0.480
غري د�لة

33.3310�لرتب �ملوجبة

1�لت�ساوي

6�لإجمايل

�للغة 
�ل�ستقبالية

عي
تتب

ي/ 
عد

ب

12.502.50�لرتب �ل�سالبة

1.000 0.317
غري د�لة

32.507.50�لرتب �ملوجبة

2�لت�ساوي

6�لإجمايل

�لدرجة 
�لكلية

عي
تتب

ي/ 
عد

ب

14.004.00�لرتب �ل�سالبة

0.966- 0.334
غري د�لة

42.7511.00�لرتب �ملوجبة

1�لت�ساوي

6�لإجمايل



فعالية برنامج تدريبي يف تنمية املهارات ال�صمعية الباحث. وحيد عبدالبديع عبدالرحمن 

 299 

يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق عدم وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائيًّا بني متو�س���طي 
رت���ب درج���ات �لأطف���ال ز�رع���ي قوقع���ة �لأذن يف �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى مقيا����س 
ت�س���خي�س ��س���طر�بات �للغ���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي، مم���ا ي���دل على حتقق 

�لفر�س �خلام�س للدر��سة.

مناق�سة نتائج الفر�س ال�ساد�س:
ا ب���ني متو�س���طي رت���ب  �أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل ع���دم وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائيًّ
درج���ات �لأطف���ال ز�رعي قوقعة �لأذن يف �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س ت�س���خي�س 
��س���طر�بات �للغ���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي، وميك���ن تف�س���ري ذل���ك ب���اأن �أفر�د 
�ملجموعة �لتجريبية قد حافظو� على م�س���توى �ملهار�ت �لتي حت�س���نت لديهم كنتيجة 
لإج���ر�ء�ت �لربنام���ج �مل�س���تخدم و��س���رت�تيجياته وفنيات���ه؛ فق���د �س���اعدت �لتدريبات 
�مل�س���تخدمة يف حت�س���ني �ملهار�ت �ل�س���معية، وزيادة �حل�س���يلة �للغوية، وحت�س���ني �للغة 
�ل�س���تقبالية و�للغ���ة �لتعبريي���ة يف �لربنام���ج لالأطف���ال ز�رع���ي قوقع���ة �لأذن عل���ى 
�لتعرف و�لت�س���مية للمجموعات �ل�س���منية، و�لفهم و�لتعبري لط���ول �جلملة وقو�عد 
�للغ���ة، و�عتم���د �لربنامج على جمموعة من �لأن�س���طة، مما �أدى �إىل زيادة �حل�س���يلة 
�للغوية وحت�س���ني �لتفاعل �للغوي و�لجتماعي مع �لآخرين، وكذلك �إعطاء �لو�جب 

�ملنزيل للتدريب على �ملهار�ت �ملتعلمة يف �ملنزل لأطفال �ملجموعة �لتجريبية.

كم���ا �أن �إج���ر�ء تق���ومي مرحل���ي يف نهاية كل جل�س���ة و�إجر�ء تق���ومي نهائي بعد 
�لنتهاء من �لتدريب على كل مهار�ت �للغة �ملت�س���منة يف �لربنامج �مل�س���تخدم كان له 
�أث���ر �إيجابي يف حت�س���ني مهار�ت �للغة كانو� يفتقرون �إليه���ا قبل ذلك لعدم تلقي مثل 
هذه �لتدريبات، و�إىل تخل�سهم من بع�س �ل�سعوبات �لتي كانو� يعانون منها، و�لدور 
�جلوهري لالأمهات �لذين �أ�س���همو� يف تغيري �لبيئة �لأ�س���رية، مما �س���اعد على تعميم 

�أثر �لربنامج �لتدريبي.

ويف �س���وء م���ا �س���بق جن���د �أن نتائج هذ� �لفر����س توؤكد على ��س���تمر�رية فعالية 
�للغ���ة  �ل�س���معية لتح�س���ني  �مله���ار�ت  تنمي���ة  �لدر��س���ة يف  �مل�س���تخدم يف  �لتدريب���ي  �لربنام���ج 

�ل�ستقبالية و�للغة �لتعبريية لدى �لأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن.
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تو�سيات البحث
ف���ى �س���وء �لنتائ���ج �لت���ى تو�س���لت �إليه���ا �لدر��س���ة �حلالي���ة يق���دم �لباح���ث بع����س 
�لتو�س���يات �لتى من �س���اأنها �أن ت�س���هم يف �حلد من ق�س���ور �ملهار�ت �ل�سمعية لتح�سني 
�للغة �ل�س���تقبالية و�للغة �لتعبريية لدى �لأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن، كما ت�سهم يف 
تطوير �أ�ساليب رعاية وتربية �لأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن يف مرحلة ما قبل �ملدر�سة، 

وميكن �إيجاز تلك �لتو�سيات فيما ياأتي: 
((( �إج���ر�ء در��س���ات تو�س���ح درج���ة �أهمية �حلاج���ة �إىل بناء بر�م���ج للتدخل �ملبكر 1

لعالج �مل�سكالت و�ل�سطر�بات �لتى يعانى منها �لأطفال ز�رعو قوقعة �لأذن 
يف كافة �ملجالت.

((( توجي���ه بر�م���ج �لأطف���ال ز�رعي قوقعة �لأذن �إىل �س���رورة �لهتم���ام بالتدخل 1
�للغوي و�ل�س���معي �ملبكر �لذي يرتكز على توفري بيئة �س���معية لغوية للطفل، 
وتعزيز �لتفاعل �للغوي له، و�إ�سر�ك �لو�لدين يف بر�مج �لتاأهيل و�لتدريب. 

((( تق���دمي �لرب�م���ج �لإر�س���ادية و�لتدريبي���ة لالأ�س���ر، م���ن �أج���ل تعريفه���م باأه���م 1
�لرب�م���ج �لرتبوي���ة و�ل�س���رت�تيجيات �لتعليمي���ة �مل�س���تخدمة م���ع �لأطف���ال 

ز�رعي قوقغة �لأذن.
((( �سرورة �لهتمام بتوفري و�سائل �لتكنولوجيا �حلديثة يف عالج �ل�سطر�بات 1

�للغوية و�لكالمية لالأطفال ز�رعي قوقغة �لأذن.

بحوث مقرتحة
ف���ى �س���وء نتائ���ج �لدر��س���ة �حلالية ميك���ن �قرت�ح بع�س �مل�س���كالت و�لق�س���ايا 

�للتى قد تكون مو�سوًعا لبحوث �أخرى يف هذ� �ملجال:
((( فعالي���ة برنام���ج تدريبي يف تنمية �ملهار�ت �ل�س���معية و�ملهار�ت �لب�س���رية لدى 1

�لأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن.
((( فعالية برنامج للتدخل �ملبكر با�ستخد�م تدريبات �لفربتونال لتنمية �حل�سيلة 1

�للغوية لدى �لأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن.
((( �للغ���ة 1 لتنمي���ة  �لق�س����س �لجتماعي���ة  با�س���تخد�م  برنام���ج تدريب���ي  فعالي���ة 

�لتعبريية لدى �لأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن.
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((( فعالي���ة برنام���ج لأن�س���طة �للعب يف �حلد من �لق�س���ور �للغوي ل���دى �لأطفال 1
ز�رعي قوقعة �لأذن يف مرحلة ما قبل �ملدر�سة. 

(((  فعالي���ة برنام���ج تدريب���ي للح���د م���ن ��س���طر�بات �للغ���ة �ل�س���تقبالية و�للغ���ة 1
�لتعبريية لدى �لأطفال ز�رعي قوقعة �لأذن �لذين يعانون من ق�سور �لنتباه 

�مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد. 
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امللخ�ص
يه���دف �لبح���ث تنمية �لوع���ي بالتنوع �لثقايف من خ���الل برنامج تدريبي 
قائم على ��ستخد�م مو�قع �لتو��سل للمر�هقني ذوي �لإعاقة �ل�سمعية، وتكونت عينة 
�لبحث �لأ�سا�س���ية من )14( مر�هًقا من ذوي �لإعاقة �ل�س���معية مبدر�سة �لأمل لل�سم 
ب���اإد�رة غ���رب �لزقازي���ق �لتعليمية ممن لديهم ح�س���اب خا�س على �لفي����س بوك كاأحد 
مو�قع �لتو��س���ل �لجتماعي، وترت�وح �أعمارهم ما بني )15- 19( عاًما، مت �ختيارهم 
وفًقا ل�سجالتهم �ملوجودة باملدر�سة من حيث م�ستوى �لذكاء و�لعمر �لزمنى و�مل�ستوى 
�لجتماعي و�لقت�س���ادي، ومت تق�س���يمهم �إىل جمموعة جتريبية )ن = 7( وجمموعة 
�سابطة )ن= 7(، طبق عليهم �أدو�ت �لبحث وهي ��ستمارة جمع بيانات حول ��ستخد�م 
مو�ق���ع �لتو��س���ل �لجتماع���ي، مقيا�س �لوعي بالتن���وع �لثقايف، و�لربنام���ج �لتدريبي 
�لقائ���م عل���ى ��س���تخد�م �لفي�س ب���وك )وجميعها من �إع���د�د �لباحثني(، ومت ��س���تخد�م 
�ملنه���ج �لتجريب���ي ذو �لت�س���ميم ثنائ���ي �ملجموع���ة )جتريبي���ة، �س���ابطة( ؛ حي���ث مت 
تطبي���ق �لربنام���ج �لتدريبي من خالل �لفي�س بوك على مدى )30( جل�س���ة، مق�س���مة 
عل���ى ث���الث مر�حل)متهيدية- وتطبيقي���ة – وختامية(، وبعد تطبي���ق �أدو�ت �لبحث 
بعديا، ك�سفت �لنتائج عن فعالية �لربنامج �لتدريبي �مل�ستخدم لتنمية �لوعي بالتنوع 
�لثقايف لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية �ملر�هقني ذوي �لإعاقة �ل�س���معية، و��س���تمر�ر 

�أثر ذلك �لربنامج بعد �نتهائه وخالل فرتة �ملتابعة. 

الكلم��ات املفتاحي��ة: ذوي �لإعاقة �ل�س���معية- مو�قع �لتو��س���ل �لجتماع���ي – �لتنوع 
�لثقايف 



فعالية برنامج تدريبي با�صتخدام مواقع التوا�صل االجتماعي الباحثة . اإميان اإبراهيم اأحمد  واآخرون

 310 

Abstract
Aim of study was to enhance cultural diversity awareness 

through a training program uses a social media in adolescents 
with hearing impairment. The participants in this study included 
14 adolescents with hearing impairment from Al-Amal School 
for the deaf, West of Zagazig education zone, who have accounts 
on Facebook. The participants were divided into two groups: the 
experimental (n = 7), the control (n = 7) their ages were between 
15 and 19 years, were selected according to their records which 
exists in the school in terms of the level of intelligence, age, the 
social and economic levels. The researchers used the tools; Data 
collection form adolescents with hearing impairment about using 
social networking sites, scale of cultural diversity awareness, and a 
training program based on the use of Facebook. Results showed that; 
There were statistically significant differences between the mean 
ranks of the scores of the experimental group members and those of 
the control one in the post-test of awareness of cultural diversity in 
favor of the experimental group, There were statistically significant 
differences between the mean ranks of the scores of the experimental 
group members in the pre-test and the post-test of awareness of 
cultural diversity in favor of the post-test, There were no statistically 
significant differences between the mean ranks of the scores of the 
experimental group members in the post-test and the longitudinal 
(follow up). 



املجلد الرابع - العدد )16(ج 2 يوليو 2016 جملة الرتبية اخلا�صة

 311 

مقدمة: 
ل���ذي �لإعاق���ة �ل�س���معية طبيعة خا�س���ة تختلف ع���ن باقي فئ���ات ذوي �لإعاقة 
�لأخرى فهو من حيث �ملظهر، �س���خ�س عادي ل يلفت �لنظر �إليه. �إل �أن �إعاقته تقف 
حاج���ًز� بين���ه وبني �لآخرين؛ مما يجعله يو�جه �لكثري من �مل�س���كالت �لتي حتتاج �إىل 
م�س���اعدة �ملرب���ني و�ملوؤ�س�س���ات �لجتماعي���ة لجتيازه���ا، ورمب���ا يكون جه���ل �ملحيطني 
بكيفية �لتو��س���ل معه من �لأمور �لتي تزيد من �س���عوبة م�س���اعدته على �لتغلب على 
تلك �مل�سكالت؛ مما يوؤثر على �كت�سابه جو�نب �لتعلم �ملختلفة �ملعرفية، و�لوجد�نية، 
و�لنف�سحركية، يف مر�حل منوه �ملختلفة وتطوره �لف�سيولوجي و�لعقلي و�لوجد�ين، 

وعرب خمتلف �ملوؤ�س�سات �لرتبوية و�لجتماعية. 

وكنتيج���ة مل���ا يو�جهه �ملجتمع �لعرب���ي و�لثقافة �لعربية م���ن حتديات متعددة 
للعوملة و�لتي ميكن �خت�سارها يف جملة و�حدة �أل وهي )�لتنوع �ملعريف و�لتكنولوجي 
وم���ا جن���م عن���ه من تد�خ���ل ثقايف(، فالبد م���ن مو�جهة ه���ذ� �لتح���دي و�لإجابة على 
�لت�س���اوؤل �لقائ���ل م���ا �ملوقف �ل���ذي يجب �ن نتخ���ذه حيال �لثقاف���ات �لأخرى من قبل 
�لعاديني وذوي �لإعاقة على حد �س���و�ء؟ وعليه فاإن تو�فر ر�س���يد قيمي �سلوكي يوجه 

�ل�سباب وي�سبط �أفعاله �أ�سبح �أمًر� حتمًيا.

وللثقافة دور �أ�سا�س���ي يف توجيه �س���لوك �لأفر�د و�جلماعات وت�سكيل �لعالقات 
بينهم على نحو ي�ساعد وفقا لطبيعة تلك �لثقافة وخ�سائ�سها، �إما على تعزيز �ل�سلوك 
�لر�س���يد و�ل�س���تقر�ر و�لعي�س يف �س���الم وت�س���جيع حركة �لتنمية و�لتطوير، و�إما على 
�لدفع �ىل �ل�س���لوك غري �لر�س���يد و�إث���ارة �لقالقل و�ل�س���طر�بات وتكري�س �لتخلف.

وت�سري عبارة �لتنوع �لثقايف �إىل �ت�سام �لثقافة �لب�سرية ب�سمة �لتنوع �أي كونها 
تتباي���ن وتختل���ف كم���ا تت�س���ابه وتتطابق م�س���مونا و�س���كاًل عل���ى نحو يجعله���ا تتمايز 
�إىل �أن���و�ع. وبه���ذ� �ملعن���ى �للغ���وي ل تع���دو �أن تك���ون و�س���فا للو�ق���ع �لثقايف �لب�س���ري، 
منظ���وًر� �إلي���ه م���ن ز�وية �لختالف و�لت�س���ابه على �مل�س���توى �جلمع���ي يف نف�س �لزمن                                      

، �أي من جماعة

�إىل جماع���ة متز�من���ة معه���ا، وم���ع �أن هذ� �لتباي���ن، �أو �لتطاب���ق �لثقايف ميكن 
مالحظتهم���ا عل���ى م�س���توى �أف���ر�د �جلماع���ة �لو�ح���دة، �أو عل���ى م�س���توى �جلماع���ة 



فعالية برنامج تدريبي با�صتخدام مواقع التوا�صل االجتماعي الباحثة . اإميان اإبراهيم اأحمد  واآخرون

 312 

�لو�ح���دة- ككل- يف �أزم���ان خمتلف���ة م���ن تاريخه���ا، وعل���ى م�س���توى �لف���رد �لو�ح���د يف 
مر�ح���ل زمني���ة خمتلفة من عم���ره، �إل �أن �ملعنى �ملتب���ادر للذهن لغوًي���ا لعبارة �لتنوع 
�لثقايف هو تنوع �لثقافة و�ختالفها من جماعة �إىل �أخرى )�مل�سعبي، 2004، �س 1(.

ولق���د �أ�س���بح �لع���امل �ليوم قرية �س���غرية ب�س���بب �لتق���دم �لتكنولوج���ي وثورة 
�ملعلومات و�لت�س���الت و�أ�س���بحت �لنظم �لبيئية و�لقت�س���ادية و�ل�سيا�سية و�لثقافية 
و�خل�س���ائ�س  �لثقاف���ات  ذ�ت  و�ملجتمع���ات  �ملختلف���ة،  �لع���امل  دول  و�لتكنولوجي���ة يف 
�ملختلفة مت�سلة ببع�سها �لبع�س، �لأمر �لذي ي�سعب عليه ت�سور جمتمع مغلق على 

ما بد�خله. 

لذل���ك كان���ت من �أقو�ل �ملهامتا غان���دي: »ل �أريد لبيتي �ن حتيط به �جلدر�ن 
من كل جانب فاأكون منعزًل، ول لنو�فذي �أن تكون مغلقة؛ بل �أريد لأية ثقافة قادمة 
م���ن �أي���ة �أر����س �أن تبدو و��س���حة �أمام منزيل بحرية ق���در �لإمكان �إل �نن���ي �أرف�س �أن 

يقوم �أحد باقتالع قدمي من �لأر�س« )حامت، 2005، �س. 498(.

و�إذ� كان �لتغري �سمة من �سمات �حلياة و�لتطور �سنة كونية على مر �لع�سور؛ 
فالع�س���ر �لذي نعي�س فيه يتميز بالتغري �مل�س���تمر و�لتطور �ل�س���ريع يف جميع نو�حي 
�حلياة مبعدلت غري م�س���بوقة ل�سيما جمال تكنولوجيا و�سائل �لت�سال �لذي جعل 
�لعامل قرية كونية �سغرية و�ساهم يف ربط �لأفر�د و�جلماعات بع�سهم ببع�س وتغلب 
عل���ى قي���ود �مل���كان وقه���ر قي���ود �لزمان، مم���ا حفز عل���ى �لتفاع���ل و�مل�س���اركة �جلمعية، 

و�مل�ساهمة يف تعزيز �لوعي بالتنوع �لثقايف.

وبانت�س���ار �سبكات �لت�س���ال عن بعد يف �لعامل كله من خالل �لإنرتنت، �أتاحت 
�لطالع على ثقافات �ل�سعوب على �مل�ستوى �خلارجي، �إ�سافة �إىل ذلك مكنت �لو�سائل 
�لتكنولوجي���ة م���ن دع���م جهود �لتن���وع �لثقايف على �مل�س���توى �لد�خلي، و�أ�س���بح متاًحا 
منذ بد�ية �لألفية �لثالثة �أمام كل �لأطر�ف �ملختلفة؛ و�سائل �إعالمية جديدة مثل: 
�ل�سحافة �لإلكرتونية و�ملدونات، ومو�قع �لتو��سل �لجتماعي، و�لربيد �لإلكرتوين 
وغريها. وقد �أدى هذ� �لتطور �لتكنولوجي �لرقمي �إىل فتح �آفاق جديدة لالت�س���ال 

�جلماهريي، و�أ�سبحت يف متناول عدد كبري من �جلمهور.
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وتتز�يد �أهمية �سبكة �لإنرتنت بزيادة �نت�سارها وكرثة �مل�ستخدمني لها، وتنوع 
�ملو�ق���ع به���ا م���ن جميع نو�حي �حلياة، و�أ�س���بحت جزًء� ل يتجز�أ م���ن حياة �ملجتمعات 
�لع�س���رية، لتح���دث ثورة تقني���ة ومعلوماتية يف خمتلف �أن�س���طة �حلي���اة �لجتماعية 
و�لقت�س���ادية و�لثقافي���ة و�ل�سيا�س���ية و�لرتفيهي���ة )�أكرم م�س���طفى، 2006، 3(، وتعد 
�إحدى �لتقنيات �لتي ميكن ��س���تخد�مها يف �لتعليم ب�س���فة عامة وقد �أ�س���ارت �س���ركة 
مايكرو�س���وفت �لعاملي���ة �إىل �أهمي���ة �لإنرتن���ت يف �لتعليم، وهذ� م���ا �أبرزته �لعديد من 
 (Luan, Nawawi, & Hong,2005; Shifter, 2002) لدر��سات مثل در��سة كل من�
حي���ث �أثبت���ت �أن �ملتعلم���ني �ملقيدي���ن يف بر�مج �لتعليم ع���رب �لإنرتن���ت تكونت لديهم 
�جتاهات �إيجابية نحو �لربنامج ف�س���اًل عن معدلت �إجناز �أكادميي مرتفعة ون�س���بة 

ت�سرب �أقل ن�سبًيا مقارنة برب�مج �أخرى تقليدية ل تدعم �لتفاعل.

وم���ا يهمن���ا يف ه���ذه �لبح���ث �أدو�ت �لوي���ب)Web (2,0) )2، �أو �جلي���ل �لثاين 
للويب و��س���تخد�مه يف �لتو��س���ل مع �لآخرين و�لتعبري عن �أنف�سهم، ومن �أمثلة هذه 
�لأدو�ت �لفي�س بوك Facebook ،ماي �سبي�س Myspace، تويرت Twitter، وبيبو 
Bebo، حي���ث تع���د هذه �ل�س���بكات �لجتماعية و�س���يلة لدعم �لتو��س���ل و�لتعاون بني 
�مل�س���تخدمني (Hourigan & Murry,2010,209)، ويف �لآونة �لأخرية �أ�س���بحت 
ه���ذه �ملو�قع و�س���يلة تو��س���ل �جتماعية حقيقية، وز�د عدد �مل�س���رتكني فيه���ا، و�زد�دت 
ن�س���بة �لوعي يف ��ستخد�مها و�أ�س���بح �مل�ستخدم �أقرب ل�سخ�سيته يف �لو�قع، و�أ�سبحت 
ت�سم جمتمعات فرعية ل ح�سر لها. و�أعطت �لنا�س �لقدرة على �مل�ساركة وجعل �لعامل 
�أكرث �نفتاًحا وتو��س���اًل، حيث ميكن للماليني �لتو��س���ل مع �لأ�س���دقاء و�مل�س���اركة يف 
�ملعلومات و�ل�س���ور و�لفيديو ومعرفة �ملزيد عن �لأفر�د �لذين يجتمعون كل يوم من 

.(Bosker, 2010, p.3; Ferrell, 2011, pp.7-28)  خالل هذه �ملو�قع

ولقد �أثبتت �لعديد من �لدر��سات و�لبحوث �لأدبية �أن ذوي �لإعاقة �ل�سمعية 
ي�س���تخدمون �لإنرتنت لأغر��س متعددة �س���اأنهم �سان �ل�س���امعني �لذين ي�ستخدمون 
�لإنرتنت ومن �أمثلة هذه �لأغر��س: �لرتفيه و�لتعلم و�لأعمال �لتجارية، ولقد �أكدت 
 (Gerich & Fellinger, 2012; Valerie, Rebecca, & Starner, 2007)در��سة
�أن �إقبال �ملر�هقني ذوي �لإعاقة �ل�سمعية على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي �لإلكرتوين 
�ملختلفة يعمل على زيادة �لتو��س���ل مع بع�س���هم �لبع�س و�لتو��س���ل مع �أقر�نهم من 
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�ل�سامعني، و�أنها ميكن �أن ت�ساعد على حت�سني �ملز�ج لهوؤلء �ملر�هقني، وتنمية �لثقة، 
و�ل�سعور بالأمن و�لرت�بط، وحت�سني نوعية �حلياة لدى �ملر�هقني ومتو�سطي �لعمر 

ا. و�مل�سنني من ذوي �لإعاقة �أي�سً

م�سكلة البحث:
نب���ع �ل�س���عور بامل�س���كلة عق���ب ث���ورة 25 يناير، حي���ث �أدرك �لعامل �أجم���ع �أهمية 
مو�قع �لتو��س���ل �لجتماعي وخا�س���ة )�لفي�س بوك( بعد �لثورة، وقد �س���ارك ماليني 
�ل�س���باب يف هذه �ملو�قع وكانت هي همزة �لو�س���ل للح�س���د �ملليوين و�لذي كان �ل�س���بب 
�لأول يف جن���اح �لث���ورة و�لت���ي �س���ارك فيه���ا �جلمي���ع، وم���ن خ���الل تتب���ع �حل�س���ابات 
�ل�سخ�س���ية �خلا�س���ة بذوي �لإعاقة �ل�س���معية على مو�قع �لتو��س���ل �ملختلفة؛ �ت�س���ح 
�أن لديه���م م���ا ي�س���مى بثقافة �ل�س���م وه���ي ثقافة منغلق���ة حيث �أنه���م متقوقعني على 
�أنف�سهم ول يقبلون �أي ثقافة �أخرى غري ثقافتهم �لتي طوروها مع بع�سهم �لبع�س 
تلك �لأقلية يف عامل �لأغلبية يطلقون على �أنف�س���هم »عامل �ل�سم« ويرف�سون �لآخر، 
ول ي�س���محون لأح���د بالندم���اج معهم، �أو �لدخ���ول معهم يف حو�ر�ت، وهذه �لفل�س���فة 
�خلا�س���ة بهم قد تعيق ممار�س���ة �س���لوكيات �ملو�طنة، من هنا ظهرت م�سكلة �لبحث يف 

�حلاجة �إىل زيادة �لوعي �لثقايف لذوي �لإعاقة �ل�سمعية. 

 ومل���ا كان���ت فئ���ة ذوي �لإعاق���ة �ل�س���معية م���ن �لفئ���ات �لت���ي ل ي�س���تهان به���ا يف 
�ملجتمع كان لبد من �لتدخل معهم مل�س���اعدتهم على تقبل �لآخر وحماولة ت�س���ويب 
�ملعتقد�ت �خلاطئة �لتي يوؤمنون بها نحو ثقافة �ل�س���امعني �لأمر �لذي دفع للت�ساوؤل 
ع���ن دور ه���ذه �ملو�ق���ع م���ع ذوي �لإعاق���ة �ل�س���معية يف �لتعب���ري ع���ن ثقافته���م و�آر�ئهم 
بحري���ة ودون قيود م���ع �حرت�م �لغري و�لوعي بحقوقهم وقب���ول �لآخر و�لتعاي�س مع 
�لآخر تعاي�ًس���ا �س���لمًيا، و�مل�س���اركة �ملجتمعية، حتى يكون لهم �حلق يف معاي�سة م�ساعر 
�ملو�طن���ة و�لندم���اج باملجتمع، �س���اأنهم �س���اأن باقي �أف���ر�د �ملجتمع �ل���ذي ينتمون �إليه؛ 
لذلك كان �ختيار مو�سوع �لبحث، ومن هنا ميكن �سياغة م�سكلة �لبحث يف �لت�ساوؤل              

�لرئي�س �لتايل:
ه���ل ميك���ن تنمية �لوعي �لتنوع �لثقايف لدى �ملر�هقني ذوي �لإعاقة �ل�س���معية 

من خالل برنامج تدريبي قائم على �أحد مو�قع �لتو��سل �لجتماعي؟
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اأهداف البحث:
يه���دف �لبح���ث �إىل زيادة �لوع���ي بالتنوع �لثقايف ل���دى �ملر�هقني ذوي �لإعاقة 
�ل�سمعية من خالل �إعد�د برنامج قائم على �أحد مو�قع �لتو��سل �لجتماعي لتنمية 
�لوع���ي بالتنوع �لثقايف لديهم، ومن �أبعاد �لتنوع �لثقايف �مل�س���اركة �ملجتمعية، �لتعاون 
�مل�س���رتك، �مل�س���اركة �لدميقر�طي���ة، �لوع���ي بحقوق �لإن�س���ان، �لتعددي���ة، �لتعاي�س مع 
���ا هذ�  �لآخر تعاي�ًس���ا �س���لمًيا، و�أخرًي� قبول �لآخر و�لحرت�م �ملتبادل، كما تهدف �أي�سً
�لبحث �إىل م�ساعدة �ملر�هق ذي ��إعاقة �ل�سمعية على �لنظر يف �لثقافات �ملختلفة بفكر 
و�ع ومتفتح، وليقلب �لر�أي فيها وينقدها ويبني مو��س���ع �لت�س���ابه و�لختالف بينها 
وب���ني ثقافت���ه ويختار �ملنا�س���ب �ختياًر� ذكًي���ا، بهدف �إعد�ده ليك���ون مو�طًنا قادًر� على 
ممار�س���ة �لدميقر�طية و�لت�سامح وقبول �لر�أي �لآخر، و�عًيا حمًبا لوطنه ومعتًز� به 
وموؤمًنا مببادئ جمتمعه، طاحًما �إىل م�س���تقبل �أف�سل، وكذلك �لتعرف على �إمكانية 

��ستمر�ر �أثر ذلك �لربنامج بعد �لنتهاء من تطبيقه وخالل فرتة �ملتابعة. 

اأهمية البحث:
تتمثل �أهمية �لبحث فيما يلى:

((( �أن ه���ذ� �لبح���ث مب���ا تت�س���منه م���ن �أدو�ت وم���ا يهدف �إلي���ه ميكن �أن ي�س���هم يف 1
حت�سني �نتماء هذه �ل�سريحة للوطن و�لعمل من �أجل رفعته. 

((( توجي���ه �أنظار �ملربني لأهمية ��س���تخد�م مثل هذه �لتقنيات )مو�قع �لتو��س���ل 1
���ا له���ذه �لفئ���ة؛ فئ���ة ذوي �لإعاق���ة  �لجتماع���ي( يف جم���ال �لرتبي���ة وخ�سو�سً

�ل�سمعية.
((( ن���درة �لدر��س���ات �لتي يت�س���منها �لرت�ث �ل�س���يكولوجي �لعرب���ي و�لتي تتناول 1

فعالي���ة برنام���ج قائ���م على ��س���تخد�م مو�ق���ع �لتو��س���ل �لجتماع���ي يف تنمية 
�لوعي بالتنوع �لثقايف للمر�هقني ذوي �لإعاقة �ل�سمعية.

م�سطلحات البحث االإجرائية :

مواق�ع التوا�س�ل االجتماع�ي: »ه���ي مو�ق���ع عل���ى �س���بكة �لإنرتنت ت�س���تخدم ( 1)
تقني���ة وي���ب2 (web.2) تقوم بتقدمي فر�س���ة للمنت�س���بني لها بالتو��س���ل مع 
�أ�س���دقائهم و�لآخري���ن ملناق�س���ة وم�س���اركة �أم���ور �حلي���اة �ليومي���ة وم���ن ه���ذه 

�ملو�قع �لفي�س بوك، تويرت، ماي �سبي�س، ولينكد �إن...وغريها”.
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التنوع الثقايف: “هو جمموعة �ملبادئ و�ملعايري و�لتي توجه بدورها �ل�سخ�س ( 2)
ذي ��إعاقة �ل�س���معية نحو �مل�س���اركة �ملجتمعية وقبول �لختالف و�لتعاي�س مع 
�لآخ���ر، و�لتو��س���ل و�لتكامل �لثقايف، بالإ�س���افة �إىل تدعي���م �لهوية �لثقافية، 
ونبذ �لتع�س���ب و�إد�رة �ل�سر�ع، وي�ستدل عليها من �لدرجة �لتي يح�سل عليها 

�ملر�هق ذي ��إعاقة �ل�سمعية على مقيا�س �لتنوع �لثقايف �ملعد لذلك”.

املراهق�ن ذوي االإعاق�ة ال�س�معية: “ه���م م���ن ترت�وح �س���دة �لفقد �ل�س���معي ( 3)
لديهم ما بني )45- 90( دي�س���يبل �مللتحقني مبدر�س���ة �لمل لل�سم بالزقازيق، 

و�لذين ترت�وح �أعمارهم ما بني 15- 21 عاًما ”.

االإطار النظري
اأوالَ: اأثر االإعاقة ال�سمعية على النمو االجتماعي واالنفعايل:

�لتو��س���ل  عل���ى  �لق���درة  �إىل  �ل�س���معية  ��إعاق���ة  ذي  �ل�س���خ�س  �فتق���ار  �ن 
�لجتماعي مع �لآخرين، وكذلك �أمناط �لتن�س���ئة �لأ�س���رية قد تقود �ىل عدم �لن�سج 
�لجتماع���ي كم���ا ق���د تق���ود �ىل �لعتمادي���ة، فاخل�س���ائ�س �لجتماعية لالأف���ر�د ذوي 
�لإعاقة �ل�س���معية لي�س���ت بال�س���رورة خ�س���ائ�س يتميز به���ا كل فرد م���ن ذوي �لإعاقة 
�ل�س���معية، �إمن���ا ه���ي جمموع���ة من �خل�س���ائ�س و�ل�س���فات �لتي تتوفر ل���دى فئة من 
ذوي �لإعاقة �ل�س���معية و�لتي ترجع يف �لأ�س���ا�س �إىل �س���عوبة �لتو��سل �للفظي، �لذي 
مت �لإجم���اع عل���ى كون���ه �لو�س���يلة �ملثل���ى يف �لتفاعل بني بنى �لب�س���ر. ونظًر� ل�س���عوبة 
�لتو��س���ل �للفظ���ي ل���دى �لأف���ر�د �ملعوق���ني �س���معًيا فاإنه���م يعتمدون يف تو��س���لهم مع 
�لآخري���ن عل���ى فهم �لتعب���ري�ت �لوجهي���ة للنماذج �للغوي���ة و�لجتماعي���ة و�لعاطفية                                                       

 (Letourneau & Mitchell, 2011, p.563)

 وي���رى �لرو�س���ان )1998( �أن ذي ��إعاق���ة �ل�س���معية يعي�س يف عزل���ة مع �لأفر�د 
عاديي �ل�س���مع �لذين ل ي�س���تطيعون فهمه، وهم جمتمع �لأكرثية �لذي ل ي�س���تطيع 
�أن يع���رب بلغ���ة �لإ�س���ارة، �أو بلغة �لأ�س���ابع، ولهذ� �ل�س���بب مييل ذوو �لإعاقة �ل�س���معية 
�إىل تكوين �لنو�دي و�لتجمعات �خلا�سة ب�سبب تعر�س �لكثري منهم ملو�قف �لإحباط 
�لناجتة عن تفاعلهم �لجتماعي مع �لأفر�د عادي �ل�سمع، ومن ثم لي�س من �مل�ستغرب 
ميلهم �إىل �ملهن �لتي ل تتطلب �لكثري من �لتو��س���ل �لجتماعي كالر�س���م و�خلياطة 

و�لتجارة و�حلد�دة... )يف �سليمان و�لببالوي، 2005، �س 191(.
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 و�لتفاع���ل �لجتماع���ي �ل���ذي يقدم���ه �لب���اء �س���روري لتعلم �ل�س���لوك و�لقيم 
و�لتحول من �لنظرة �لذ�تية �إىل �لتعرف و�كت�ساف مو�قف �لآخرين و�لتكيف معهم 
حي���ث يغل���ب عل���ى معظم �لأفر�د �ل�س���م �لنظرة �لذ�تي���ة، ولكنهم نادًر� ما يتعر�س���ون 
لالأخطاء يف ظل وجود مناذج تو��سل ميار�سونها يتم تزويدهم بها من قبل �لآباء حتى 
يحقق���و� �لتو�فق �لجتماعي مع �لأفر�د �ل�س���امعني )عب���د �لو�حد، 2001، �س. 101(.

 وب�س���ورة عام���ة ميك���ن �إجم���ال خ�س���ائ�س ذوي �لإعاق���ة �ل�س���معية كم���ا ير�ها 
يو�سف ودربا�س )2007، �س �س. 51 - 52( فيما يلي:

((( لدى ذوي �لإعاقة �ل�سمعية م�سكالت �سلوكية تفوق �مل�سكالت لدى �ل�سامعني، 1
ممن هم يف مثل �سنهم.

((( ��س���تجابات �لأطفال �ل�س���م لختبار�ت �لذكاء �ملقننة ل تختلف عن ��ستجابات 1
�لأطفال �ل�سامعني.

((( �أثبت �لأفر�د �ل�س���م عجًز� و��سًحا يف قدر�تهم على حتمل �مل�سوؤولية و�لتكيف 1
�لجتماعي.

((( �أق���ل ن�س���جا �جتماعًي���ا مقارن���ة باأقر�نه���م �ل�س���امعني وتظه���ر �ملخ���اوف لدى 1
�لبنات �ل�سم �أكرث من �لذكور.

((( �نخفا����س و��س���ح عل���ى �ختبار�ت �ل���ذكاء �للفظية، مفرد�ت قليل���ة مقارنة مع 1
من هم يف �سنهم من �ل�سامعني.

((( ��ستخد�م �أقل لظروف �لزمان و�ملكان و�ل�سمائر مقارنة مع من هم يف �سنهم.1
((( �أق���ل قدرة على �لقر�ءة و�ل�س���تيعاب من �ل�س���امعني، ومييل���ون لالأعمال �لتي 1

لي�س لها �ت�سال مع �لآخرين.

ثانًيا: التنوع الثقايف:
�إن �أهم ميزة يف �لب�س���رية هي �ختالف �لثقافات �لب�سرية وتنوعها، فكل ثقافة 
تختل���ف ع���ن �لأخرى ب�س���بب م�س���ارها �لتاريخي �خلا����س وميز�تها �لت���ي جتعل منها 
فري���دة م���ن نوعه���ا، ويتمي���ز كل جمتمع ع���ن غ���ريه بثقافت���ه باعتبارها ت�س���كل قو�ًما 
�جتماعًي���ا قو�م���ه �ل�س���لوك �جلماع���ي، وجممل �أوج���ه �لن�س���اط �لإن�س���اين وعليه فاإن 
�لثقاف���ة حتت���ل موقًع���ا �أ�سا�س���ًيا يف حياة �ملجتمع فه���ي متثل طرق و�أ�س���اليب �حلياة، و 
مرجعيته���ا منظومة �لقيم و�ملعايري �ل�س���ائدة، وحي���ث �إن �ملجتمعات تتمايز من حيث 
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�لبيئة و�لتجربة و�للغة و�لتاريخ، فاإن �لثقافات تختلف كذلك تبًعا لختالف �أ�ساليب 
و�أمناط �حلياة، وملا كان �لختالف و�لتنوع هو �سمة من �سمات �لكون بوجه عام، فقد 
كان من �ل�سروري �لتعرف على �ملفاهيم �ملختلفة للتنوع �لثقايف، وللثقافة من وجهه 

نظر �لعديد من �لفال�سفة و�ملفكرين.

اأ- ن�ساأة ومفهوم التنوع الثقايف: 
�أ�س���بح �لع���امل قري���ة �س���غرية ب�س���بب �لتق���دم �لتكنولوج���ي وث���ورة �ملعلوم���ات 
و�أ�س���بحت �لنظم �لبيئية و�لقت�س���ادية و�ل�سيا�س���ية و�لثقافية و�لتكنولوجية يف دول 
�لع���امل �ملختلف���ة و�ملجتمع���ات ذ�ت �لثقاف���ات �ملختلفة مت�س���لة ومعتمدة على بع�س���ها 
�لبع����س، فالتط���ور �مل�س���تمر �أوج���د قنو�ت �ت�س���ال د�ئمة و�أت���اح �نفتاًحا م�س���تمًر� على 
ثقاف���ات �لآخري���ن، لذلك �أ�س���بح �ملر�هق ي�س���ع نف�س���ه يومًيا على حم���ك �ملقارنة بني 
منوذج���ني يف �لثقاف���ة، ثقاف���ة و�ف���دة معومل���ة وممنهج���ة، وثقافت���ه �ملحلي���ة ومل يع���د 
�لطالب مو�طًنا يف جمتمعه �ملحلي فقط، بل �أ�سبح مو�طًنا يف جمتمع دويل، و�أ�سبح 
يعي�س يف ع�س���ر �س���ريع �لتغري يتطلب مهار�ت ومعلومات متكنه من �لعي�س و�لتكيف 
يف ع�س���ر متعدد �لثقافات؛ لذلك ميكن �لقول �أن ع�س���ر �ملعلومات وعوملته ت�س���بب يف 

تو�سيع بيئة حياة �ملر�هق )علي، 2001، �س. 326(. 

وتعد �لعوملة �لثقافية �حدى �رها�س���ات ع�س���ر �لعوملة مبفهومها �لو��سع حيث 
�ن �لت�س���ال �ل���ذى �حدثت���ه �لعوملة ب���ني �ملجتمعات �لب�س���رية على �خت���الف ثقافاتها 
�س���اعد عل���ى �نت�س���ار تلك �لثقافات وتنوعه���ا د�خل �ملجتمعات فلم يع���د هناك جمتمًعا 
منغلقا على نف�سه، ونظًر� لن لكل جمتمع ثقافته �خلا�سة تلك �لثقافة �لتي تت�سكل 
م���ن جمموعة عنا�س���ر تعد �لقي���م من �أهمها، فاإن حدوث �ت�س���ال بني �ملجتمعات �أدى 
�إىل تد�خل و�س���ر�ع وتكامل و�ت�س���ال بني خمتلف �لثقافات �ملت�س���لة مبا تت�سمنه من 

قيم تتعر�س للتغيري و�لتبديل فيما يعرف بظاهرة �لتنوع �لثقايف.

ولق���د �أك���د تقري���ر �للجنة �لدولي���ة للقرن �حلادي و�لع�س���رين �س���رورة تنمية 
�لوعي بالتنوع �لثقايف للطالب ليكونو� مو�طنني �س���احلني للمجتمع �لذي يعي�س���ون 
في���ه و�لع���امل م���ن حوله���م وكان من �س���من �أبع���اد �لتنوع �لثق���ايف �مل�س���اركة �ملجتمعية 
و�لت�س���امح و�لتع���اون و�مل�س���اركة �لدميقر�طي���ة و�لوع���ي بحق���وق �لإن�س���ان و�لتعددية 
و�لتعاي�س مع �لآخر )ديلور، 1998(. كما يرى زين �لدين )2003، �س. 205( �أن �لوعي 
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بالتنوع �لثقايف يهدف �إىل �إعد�د مو�طن قادر على ممار�سة �لدميقر�طية و�لت�سامح، 
وقبول �لر�أي �لآخر، و�عًيا حمًبا لوطنه ومعتًز� به، وموؤمًنا مببادئ جمتمعه، طاحًما 

�إىل م�ستقبل �أف�سل.

فالتن���وع �لثق���ايف عرفت���ه منظم���ة �لأمم �ملتح���دة للرتبي���ة و�لعل���وم و�لثقاف���ة 
)�ليون�س���كو،2005( باأن���ه �لط���رق �ملتع���ددة �لت���ي يت���م بو��س���طتها �لتعبري ع���ن ثقافات 
�لفئ���ات �لجتماعية و�ملجتمعات ويتم تناقل �أ�س���كال �لتعبري ع���ن هذه �لثقافات د�خل 
�ملجتمع���ات وفيم���ا بينه���ا ول تنغل���ق بال�س���رورة د�خل �إط���ار �حلدود �لوطني���ة. ويوؤكد 
�ملنج���ى بو�س���نينه )2006(، ب���اأن �لتن���وع �لثقايف يعن���ي تعدد �لروؤى و�ختالف �لأ�س���كال 
و�لأمن���اط �لتعبريي���ة به���دف متك���ني �لأف���ر�د م���ن �لتعب���ري ع���ن �أفكاره���م وقيمه���م 

وتفاعلهم مع �لآخرين ما يوؤدي �إىل �إغناء و�إخ�ساب للمعرفة وتعدد رو�فدها.

وي���رى �لباحث���ون �أن �أه���م مي���زة يف �لب�س���رية هي �خت���الف �لثقافات �لب�س���رية 
وتنوعها؛ فكل ثقافة تختلف عن �لأخرى ب�سبب م�سارها �لتاريخي �خلا�س وميز�تها 
َه���ا �لنَّا�ُس  �لت���ي جتع���ل منه���ا فريدة م���ن نوعها ف�س���بحانه وتعاىل قال يف كتاب���ه )َيا �أَيُّ
 ِ ْكَرَمُكْم ِعْنَد �هللَّ ���ا َخلَْقَناُك���ْم ِم���ْن َذَكٍر َو�أُْنَثىٰ َوَجَعْلَناُكْم �ُس���ُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُف���و�ۚ  �إِنَّ �أَ �إِنَّ
َ َعِلي���ٌم َخِب���رٌي( )�س���ورة �حلج���ر�ت، �لآي���ة 13(، كما �أن �لتن���وع �لثقايف ل  نَّ �هللَّ �أَْتَقاُك���ْمۚ  �إِ
يتعل���ق بوج���ود �لتعدد �لثقايف من عدمه يف �ملجتمع لك���ن �لتنوع �لثقايف موجود د�خل 
�ملجتمع���ات ب�س���كل ر�أ�س���ي حيث �لختالف ب���ني �لأجيال نتيجة تق���ادم �لزمن وموجود 
ب�س���كل �أفق���ي ب���ني �ملجموع���ات �لثقافي���ة �لفرعي���ة نتيج���ة تطويره���ا لبع����س �لقي���م 
و�ملعاي���ري �لت���ي متيزه���م ع���ن ثقاف���ة �جلماع���ة، و�لتن���وع �لثقايف ي���دل عل���ى �لرت�بط 
�لعميق للق�س���ايا و�مل�سكالت �لجتماعية و�لرتبوية و�لقت�سادية و�ل�سيا�سية �ملتعلقة 
ب�س���ئون كل جمتم���ع، وعلى �أهمية �لت�س���دي للتحديات و�مل�س���كالت �لت���ي يتيحها هذ� 

�لتنوع د�خل �ملجتمع، �أو خارجه.

ب- اأبعاد التنوع الثقايف:
تتع���دد �أبع���اد �لتنوع �لثقايف وتتنوع خلدمة م�س���مون و�حد وهو �متالك منط 
م���ن �ل�س���لوك و�لت���ي متكن �ملر�هق م���ن �لتعامل مع تن���وع �لثقافات ب�س���ورة �إيجابية، 
���ا  ولقد حدد �لباحثون بعد �لطالع على �لعديد من �لدر��س���ات و�أدبيات �لبحث بع�سً
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م���ن �أبع���اد �لتنوع �لثق���ايف متمثلة يف �مل�س���اركة �ملجتمعية، قبول �لخت���الف و�لتعاي�س 
مع �لآخر، �لتو��س���ل و�لتكامل �لثقايف، تدعيم �لهوية �لثقافية، نبذ �لتع�س���ب، و�إد�رة 

�ل�سر�ع، وفيما يلي تو�سيح ذلك:

امل�ساركة املجتمعية:- 1
�لتاأكي���د  ل���ذ� لب���د م���ن  �لتنمي���ة  �ملرتك���ز �لأ�سا�س���ي لعملي���ة  �ملر�هق���ون ه���م 
عل���ى م�س���اركتهم �لفعال���ة يف بن���اء �ملجتم���ع فعندم���ا ت�س���ود �مل�س���اركة �ملجتمعي���ة ف���ان 
�لدميقر�طية �سوف تتعزز يف �ملجتمع لن عملية �مل�ساركة �ملجتمعية تعزز �لقدرة على 
حتمل �مل�سوؤولية لدى �ل�سباب وتدفع �ىل ثقافة تقوم على �حلو�ر و�لعقالنية و�لثقة 
بال�سباب ويتم تفعيل �مل�ساركة �ملجتمعية لل�سباب من خالل عدة قنو�ت �أولها �لأ�سرة، 
و�ملدر�س���ة، وو�س���ائل �لعالم، ومنظمات �ملجتمع �ملدين وكذلك من خالل �مل�س���اركة يف 
�لحز�ب �ل�سيا�س���ية لذلك جاءت �س���رورة م�ساهمة �ملر�هق يف �سنع �لتغيري�ت �لهامة 
�لتي جتري مبجتمعه و�ل�س���يطرة عليها وم�س���اهمة �ل�س���باب يف �لعمل �ملجتمعي ويتم 
ذل���ك ع���ن طريق تكوين �لتنظيمات �لتي تعمل على حتقيق �أهد�فهم �مل�س���رتكة وياأتي 
مفهوم �مل�س���اركة �ملجتمعية لي�س���ري مبدلوله �لعام �إىل �لعملية �لتي من خاللها يلعب 
�لفرد دوًر� يف �حلياة �ل�سيا�سية و�لجتماعية ملجتمعه وتكون لديه �لفر�سة لأن ي�سارك 
يف و�س���ع �لأهد�ف �لعامة لذلك �ملجتمع وكذلك يف �ختيار �أف�س���ل �لو�س���ائل لتحقيق 
و�إجناز هذه �لأهد�ف )�جلوهري، 1996، �س. 55(. و�ملعنى �لجتماعي للم�ساركة كما 
ورد يف معج���م م�س���طلحات �لعل���وم �لجتماعي���ة هو تفاع���ل �لفرد عقلًي���ا و�نفعالًيا يف 
موقف �جلماعة بطريقة ت�سجعه على �مل�ساهمة يف حتقيق �أهد�ف �جلماعة و�مل�ساركة 

يف حتمل �مل�سوؤولية )بدوي، 1993، �س. 10(.

قبول االختلف والتعاي�س مع االآخر:- 2
�إن �لب�س���ر يعي�س���ون عي�ًس���ا م�سرتًكا �س���و�ء كان ذلك يف �أوطانهم، �أو مع غريهم 
م���ن �س���عوب �لأر����س، و�لتعاي����س �س���مة �لأمم �ملتح�س���رة، و�لعزل���ة �س���مة �حليو�ن���ات 
�ملتوح�س���ة ل ميكن لالإن�س���ان �أن يتعاي�س مع غريه دون �أن يكون هناك تو��س���ل معه ؛ 
فمجمل �ل�س���ر�عات �لد�خلية و�خلارجية �لتي يعي�س���ها �لب�س���ر هو عدم �تفاقهم على 
�لتعاي�س �مل�س���رتك، �إذ ت�س���تحوذهم �لنز�عات و�ل�س���ر�عات وحب �ل�س���يطرة و��ستغالل 
�لآخرين مما ينقل �لعالقة بينهم من �لتعاي�س �إىل �لتناحر، و�لب�س���رية �ليوم تو�جه 
حتدي���ات ك���ربى خارجة ع���ن �إمكانية مو�جهته���ا بجهود منفردة بل حتت���اج �إىل جهود 
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جماعية، فالحتبا�س �حلر�ري وتغري �ملناخ وتلوث �لبيئة و�لت�سحر، و�نت�سار �لأوبئة، 
وم�س���كالت �لطاق���ة، و�لك���و�رث �لطبيعي���ة، كل ذلك وغ���ريه يتطلب جهوًد� م�س���رتكة 
للب�س���رية كافة حتى ت�س���تطيع �أن تعي�س على �لأر�س و�أن ت�ستثمر خري�تها، و�لو�سيلة 
�ملثلى للعي�س �مل�سرتك هي �لبحث عن م�ساحة م�سرتكة بني كافة �لأطر�ف، و�لثقافة 
ه���ي �ملي���د�ن �لأو�س���ع لذل���ك فم���ن خ���الل �لتن���وع �لثق���ايف و�لقب���ول بالآخر وت�س���خري 
كل ط���رف م���ا ميل���ك م���ن مكن���ون ثق���ايف خلدم���ة �لآخ���ر يتحق���ق �لتعاي����س للجمي���ع                                                

)حارب، 2010، �س. 46(.

ومل���ا كان �لخت���الف و�س���عا طبيعًي���ا للوج���ود فاإن تقب���ل �لآخر �ملختلف �س���رط 
�س���روري لل���رث�ء �لن���اجت ع���ن �لتن���وع، فالعق���ول تتباي���ن مب���ا تختزن���ه م���ن معلومات 
وخ���رب�ت، فاختالفه���ا حتمي حتى يف حالت �لتكافوؤ على �مل�س���توى �ملعريف، �أو �ملنهجي 
وبالت���ايل ف���اإن �لتباي���ن ي���الزم تع���دد �لعق���ول �حل���رة ذ�ت �ملمار�س���ات �لعقلي���ة �لتي ل 
ميك���ن �أن تتطاب���ق يف �أ�س���اليب �لجتهاد وهذ� ما يجعل �لتن���وع عالمة �لرث�ء �لفكري 

)ع�سفور، 2008، �س. 93(.

ويع���رف مب���د�أ قبول �لختالف باأنه �إقر�ر ح���ق �لآخرين يف �لوجود وحقهم يف 
�لختالف معنا يف �ملعتقد، �أو �لفكر )�سالح، 2010، �س. 14(.

التوا�سل والتكامل الثقايف:- 3
�لتو��سل و�لتكامل من مبادئ �لتنوع �لثقايف، فالتو��سل يقت�سي �ملجاوبة بني 
طرف���ني يتب���ادلن �لكالم: متحدث ومتلق بغر�س �لو�س���ول �إىل ر�أي، �أو �إىل ��س���تنتاج 
و�حد من هذ� �لكالم يعتمد فيه على مقدمات ومبادئ م�سرتكة م�سلم بها عند هذين 
�لطرف���ني، ول �إم���كان ملتابعة �لت�س���ال �إل �ذ� كان �أحدهما مو�فًقا لالآخر وتابًعا له يف 
�ل�ستنتاج نف�سه ومتدرًجا معه فيه، وحني يتحول �ملوقف بينهما �إىل ما فيه تقابل، �أو 

تناق�س، فاإن �لتو��سل و�حلو�ر ينقلب �إىل جدل )عبا�س �جلر�ري، 1996، 27(.

�للتق���اء  و�س���يلة ح�س���ارية متقدم���ة هدف���ه  �لثق���ايف  و�لتكام���ل  و�لتو��س���ل   
و�لتعاي�س مع �حرت�م �خل�سو�س���يات، ومل يكن هدفه �لق�س���اء على نقاط �لختالف، 
�أو �لتطاب���ق �ملطل���ق، ف���ال وح���دة للع���امل �إل باخت���الف �لهوي���ات و�لتن���وع، ول تنوع �إل 

بوحدة �لعامل )حمفوظ، 1999، �س. 20(.
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مما �سبق ميكن ��ستخال�س �أن حتقيق �لتو��سل و�حلو�ر و�لتكامل �لثقايف مع 
ثقافة �لآخر يتم من خالل:

تنمي���ة ق���درة �لفرد عل���ى �لتعبري عن �آر�ئ���ه و�أفكاره بحرية كاملة، و�لن�س���ات 
و�ل�س���غاء للتع���رف على �آر�ء �لآخري���ن، تنمية قدرة �لفرد على �حلو�ر و�ملناق�س���ة مع 
�لآخرين و�حرت�م �آر�ئهم للو�س���ول �ىل قر�ر جماعي �يجابي يحقق �أهد�ف �جلماعة 

وي�سبع �حتياجات �أع�سائها.

تدعيم الهوية الثقافية:- 4
�ن ثقافة �ملجتمع مبا تت�س���منه من �أفكار وقيم وقناعات تكونت تبًعا لأغر��س 
تفر�سها �لظروف �ملحيطة، تنتقل وتورث من جيل لآخر، ثم تختلف �لظروف �إل �أن 
�لأف���كار و�لقي���م تظل كما هي، فتفقد معناها ومربر وجودها، لكن حينما يكون هناك 
وط���ن يج���ب �لدع���وة �إىل قي���م �لنتماء و�ل���ولء �إىل �لوطن و�ح���رت�م �لآخر كمو�طن 

ميلك �حلقوق ذ�تها )�سليمان، 2011، �س. 219(.

فتدعي���م �لهوي���ة �خلا�س���ة قيم���ة ت�س���من للثقاف���ة �لذ�تي���ة �لتو�ج���د يف عامل 
متغري ومنفتح، فالثقافة تت�سم بالدينامية و�لتغري �لن�سبي عرب �حتكاكها بالثقافات 
�لأخ���رى �س���و�ء كانت ثقافات مغايرة لها �أم خمتلف���ة عنها مما قد يوؤدي �إىل نتائج قد 

تكون �سلبية ت�سر بثقافة �ملجتمع ومنظومة قيمه )خ�سر، 2009، �س. 285(.

لذل���ك فاإن���ه من �أجل �حلفاظ عل���ى �لهوية �لثقافية �لذ�تي���ة وتدعيمها يجب 
�إع���ادة �لنظ���ر فيه���ا و�لعم���ل عل���ى نق���د بع����س جو�نبها لتتما�س���ى م���ع �أ�س���كال �لتطور 
�لفك���ري فيم���ا يعرف مبو�جهة �لهوية و�لتي تتطلب �لوع���ي بالثقافة �لذ�تية، �إعمال 

�لعقل بالتفكري و�لتاأمل، �ملرونة �لثقافية، و�لقدرة على �لنقد �لذ�تي. 

نبذ التع�سب:- 5
كان وم���از�ل �لتع�س���ب د�ء �ل�س���عوب ومر�س���ها �لع�س���ال، �إن���ه �خلط���ر �لد�ه���م 
و�س���رطان �لأمم فمجتمعاتن���ا �لعربي���ة تع���اين كما ه���و �حلال يف كثري م���ن �ملجتمعات 
�لإن�س���انية �ملعا�س���رة م���ن ه���ذ� �ل���د�ء �ل�س���امت �ل���ذي يفت���ك ب���كل �ملع���اين �لإن�س���انية 
عندم���ا ي�س���تفحل وياأخ���ذ مده ومد�ه، فالتع�س���ب �س���فة عقلية ينجم عنه���ا �لتطرف، 
فالتع�س���ب لفك���رة م���ا ي���وؤدي �إىل �لتط���رف يف �لدف���اع عنه���ا وقطع كل �س���بيل لل�س���ك، 
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�أو �ملر�جع���ة، �أو �مل�س���اءلة وه���ذ� ي���وؤدي ب���دوره �إىل عن���ف لفظ���ي ينته���ي بالعن���ف �ملادي                                        
)ع�سفور، 2008، �س. 84(.

فالتع�س���ب حال���ة خا�س���ة م���ن �لت�س���لب �لفك���ري، �أو �جلمود �لعقائ���دي، حيث 
يج�س���د �جتاه���ات �لف���رد، �أو �جلماع���ة نح���و جماع���ات، �أو طو�ئ���ف �أخ���رى. و يك�س���ف 
�ملتع�س���ب ع���ن خ�س���وع كبري ل�س���لطة �جلماعة �لتي ينتم���ي �إليها، مع نب���ذ للجماعات 
�لأخرى. ويرتبط بذلك ميل �إىل روؤية �لعامل يف �إطار جامد من �لأبي�س �إىل �لأ�سود، 

مع ميل �إىل ��ستخد�م �لعنف يف �لتعامل مع �لآخرين )��سماعيل، 1996، �س. 10(.

لذل���ك لب���د م���ن تنمية �لوعي بنبذ �لتع�س���ب م���ن خالل ح���ث �ملر�هقني على 
�ت�س���اع �ل�س���در لختالف �لآر�ء و�لأفكار و�ت�ساع �لأفق و�لتحرر من �لفكار �ملتطرفة، 

و�ل�سماح للعقل بالتحليل و�ملقارنة و�ل�ستنتاج.

اإدارة ال�سراع:- 6
�ل�س���ر�ع حقيق���ة م���ن حقائق �حلي���اة �لت���ي يو�جهها �لإن�س���ان وي�س���عي لإيجاد 
طريق���ة للتعام���ل م���ع �ملوق���ف ورد فعل ف�س���يولوجي للتخل�س من �ل�س���غط �لع�س���بي 
و�لعج���ز �لنف�س���ي و�لب���دين، و�لإن�س���ان يف �س���ر�ع د�ئ���م مع نف�س���ه وم���ع �لأخرين طاملا 
�ختلف���ت �لآر�ء و�لجتاه���ات و�مل�س���الح، ويحدث �ل�س���ر�ع عندما يك���ون هناك تعار�س 
ح���ول �لأه���د�ف و�لقي���م و�لأ�س���اليب �ملختلف���ة �لت���ي ي�س���تخدمها كل ف���رد، ومو�ق���ف 
�لت�سادم �لتي يو�جهها �لفرد غالًبا ما تقع بني �لقرت�ب و�لتجنب، ول تتم �ملفا�سلة 
بني �لبديلني ب�سورة مبا�سرة حتي ي�سل �إىل �ملرحلة �لتي يقرر فيها وينتهي �ل�سر�ع.

فالإن�سان قد يت�سارع مع �أخيه �لإن�سان، ون�ساهد يف �لتلفزيون يف بر�مج عامل 
�حليو�ن كيف تت�س���ارع �حليو�نات على �لفري�س���ة ويكون �لنت�سار يف �لنهاية للحيو�ن 
���ا قد تت�س���ارع �لثقافات حماولًة �لظهور و�ل�س���يادة، ولكن عندما تت�س���ل  �لأقوى، �أي�سً
ثقافتني مع بع�س���هما �لبع�س فاإن هناك �حتمالني؛ �إما �ن يحتفظ �أفر�د كل جماعة 
بثقافته���م ق���در �لم���كان، �أو �أن يحتفظ���و� بالثقاف���ة �لأ�س���لية، و�ل�س���تفادة من بع�س 

�جلو�نب �لثقافية لدى جماعة �لآخرين.
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وبالتايل فاإن ثقافة �أي �سعب حتمل يف طياتها قدًر� من �لتناق�س مع خلفياتها 
وب���ني عنا�س���رها �ملختلف���ة، ويع���رب عن ذل���ك بال�س���ر�ع �لثقايف مث���ل �ل�س���ر�ع �لثقايف 
بني �لريف و�حل�س���ر، بني �ملا�س���ي و�لع�س���ري، ب���ني �لغيبي و�لعق���الين، بني �خلر�يف 

و�لعلمي، بني �لطبقات �ملتباينة و�لدخول �ملتفاوتة...�لخ )عزيز، 2003، �س. 495(.

وبالت���ايل ف���اإن تنمي���ة �لوعي باإد�رة �ل�س���ر�ع ل���دى �ملر�هقني يك���ون عن طريق 
تدريبهم على مناق�س���ة �لختالفات ب�سكل متح�سر و�ل�سعي �حلقيقي لإيجاد �حللول 
�ملو�س���وعية للم�س���كالت، وتنمي���ة مه���ار�ت �لتفاو�س، و��س���تيعابهم لالأ�س���باب �لكامنة 

خلف �ل�سر�عات.

ثالًثا: مواقع التوا�سل االجتماعي:

مفهوم مواقع التوا�سل االجتماعي: اأ- 
هذه �ملو�قع عبارة عن �س���فحات ويب على �س���بكة �لإنرتنت يخ�س����س بع�س���ها 
لالإعالن عن �ل�سلع و�خلدمات، �أو لبيع �ملنتجات، و�لبع�س �لآخر عبارة عن �سحيفة 
�لكرتونية ين�سر فيها �لكتاب، ويرد فيها �لزو�ر على �ملو��سيع �ملن�سورة، وفيها فر�سة 
للنقا����س ب���ني �ملت�س���فحني، وكذل���ك مو�ق���ع للمحادث���ة، وهن���اك �ملدونات �ل�سخ�س���ية 
�لتي يجعلها �أ�س���حابها كمحفظة خا�س���ة يدونون فيها يومياتهم وي�س���عون �س���ورهم 

وي�سجلون فيها خو�طرهم و�هتماماتهم. 
ومفه���وم “مو�قع �لتو��س���ل �لجتماع���ي” مثري للجدل، نظ���ر� لتد�خل �لآر�ء 
و�لجتاهات يف در��س���ته. عَك�س هذ� �ملفهوم، �لتطور �لتقني �لذي طر�أ على ��س���تخد�م 
�لتكنولوجي���ا، و�أُطلق على كل ما ميكن ��س���تخد�مه من قب���ل �لأفر�د و�جلماعات على 
�ل�س���بكة �لعنكبوتية �لعمالقة، ويرى خمت���ار )2008، �س 9( باأنها: “خدمة ترتكز يف 
بناء وتعزيز �ل�س���بكات �لجتماعية لتبادل �لت�س���ال بني �لنا�س �لذين جتمعهم نف�س 
�لهتمام���ات و�لأن�س���طة م���ن خالل توف���ري جمموعة متنوعة من �خلدم���ات للتفاعل 
ب���ني �مل�س���تخدمني مث���ل: �ملحادث���ة �لإلكرتوني���ة، و�لر�س���ائل �لإلكرتوني���ة، و�لربي���د، 

و�لفيديو، وتبادل �مللفات و�ملدونات، و�ملناق�سات �جلماعية”.
ويعرفها �لعالونة )2012، �س. 11( باأنها: “�إحدى و�سائل �لت�سال �جلديدة، 
م���ن خ���الل �س���بكة �لإنرتنت، �لتي ت�س���مح للم�س���رتك، �أو �مل�س���تخدم من �لتو��س���ل مع 

�لآخرين، وتقدم خدمات متنوعة يف �لعديد من �ملجالت”. 
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وي�س���يف �ملن�س���ور )2012، ����س. 28( باأنها: “�س���بكات �جتماعي���ة تفاعلية تتيح 
�لتو��س���ل مل�س���تخدميها يف �أي وق���ت ي�س���اءون ويف �أي م���كان من �لعامل، و�أهمها �س���بكة 
)�لفي�س بوك(، �لتي مل يتجاوز عمرها �ل�س���ت �س���نو�ت وبلغ عدد �مل�سرتكني فيها �أكرث 

من )800( مليون �سخ�س حول �لعامل”.

ومن ثم ميكن �لقول باأن �س���بكة �لتو��س���ل �لجتماعي هي مو�قع على �س���بكة 
�ملعلوم���ات توف���ر مل�س���تخدميها �خلدم���ات �لتفاعلي���ة؛ مث���ل: �لتدوي���ن، و�ملحادث���ات، 
�لإلكرتوني���ة وتب���ادل �مللف���ات و�ل�س���ور و�لت�س���جيالت �ل�س���وتية و�ملرئي���ة وت�س���اركها 
م���ع بع�س���هم �لبع����س، به���دف تكوي���ن عالق���ات �س���بكية مرت�بط���ة م���ن �ل�س���فحات                        

�ل�سخ�سية للم�ستخدمني.

خ�سائ�س مواقع التوا�سل االجتماعي: ب:  
تتميز �س���بكات �لتو��سل �لجتماعي بعدد من �خل�سائ�س �لتي ترثي �لتفاعل 
�لإلك���رتوين ب���ني م�س���تخدميها، وت�س���كل جمتمعات �فرت��س���ية تلق���ى قب���وًل و�إقباًل 
متز�يًد� من م�س���تخدمي �ل�س���بكة �لعنكبوتية للمعلومات، ومن �أهم هذه �خل�س���ائ�س 
كم���ا �أورده���ا كل م���ن جماه���د )2010، ����س ����س. 12- 14(؛ �ملن�س���ور )2012، �س. 79(؛ 

م�سري )2012، �س �س. 157- 159( ما يلي:
((( توفر �س���بكات �لتو��س���ل �لجتماعي �إمكانية �إن�س���اء ملفات �سخ�سية وهي تعد 1

بطاقة تعريف �لفرد وو�جهته �أمام غريه على �ل�سبكة، كما تو�زن بني �حلرية 
و�خل�سو�سية يف �لتفاعل بني �مل�سرتكني

((( ت�ساعد �سبكات �لتو��سل �لجتماعي مت�سفحيها على �إن�ساء �سد�قات جديدة 1
وتكوي���ن عالق���ات يف جم���الت عدي���دة، وتب���ادل �لأخب���ار و�ملعلوم���ات ومتابعة 
تط���ور �لأح���د�ث �لطبيعي���ة و�ل�سيا�س���ية و�لجتماعية ب�س���كل مت�س���ارع حلظة 

بلحظة، و�لتعرف على وجهات �لنظر �ملختلفة وتبادل �لآر�ء بحرية تامة.
((( �إمكانية حتميل �ل�سور و�لت�سجيالت �ل�سوتية و�ملرئية ون�سرها على �ل�سفحة 1

�ل�سخ�س���ية للف���رد م���ع �إتاحة فر�س���ة م�س���اهدتها م���ن �لآخرين على �ل�س���بكة 
و�إمكانية �إبد�ء �آر�ئهم فيها وت�ساركهم لها عرب �سفحاتهم ب�سكل �سبكي.
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((( ل تتطلب عملية �لتو��س���ل بني �لأع�س���اء �حل�س���ور �لد�ئم، �إذ ميكن للع�س���و 1
�لت�س���ال بالآخري���ن من خ���الل ترك ر�س���الة ن�س���ية، �أو �س���ورة، �أو معلومات، 
�أو �أخب���ار، �أو غريه���ا م���ن جم���الت �هتمامه���م، وميكنه���م �ل���رد علي���ه بنف����س 
�لطريق���ة دون �أن يلتق���ي �أي منه���م بالأخ���ر يف وق���ت متز�م���ن، كم���ا تتيح هذه 
�ل�س���بكات �ملحادثات �لإلكرتونية �خلا�س���ة عرب غرف �لدرد�سة �ملتز�منة �سو�ء 
كانت ن�س���ية، �أو �س���فهية بني �سخ�س���ني، �أو جمموعة من �لأ�س���خا�س، حيث ل 
ي�س���تطيع �أي من �أع�س���اء �ل�س���بكة روؤية �ملحادثة، �أو �س���ماعها، �أو �مل�ساركة فيها 

دون �أن ي�سمح له بذلك من قبل �ملتحدثني.
((( تتمتع غالبية �س���بكات �لتو��سل �لجتماعي باإمكانية �إعد�د جمموعات للعمل 1

و�لنقا����س �جلماع���ي، ذ�ت �هتمام���ات و�أهد�ف حم���ددة، وتق���دم خدمات عامة 
جلمي���ع �أع�س���اء �ل�س���بكة، �أو تكون قا�س���رة على �أع�س���اء �ملجموع���ة فقط، وقد 
تك���ون جمموع���ة مغلقة ل ميكن لأي ع�س���و خارجها �أن ي�س���اهد �أن�س���طتها، �أو 
جمموعة مفتوحة ي�س���تطيع �أي ع�س���و على �ل�س���بكة �أن يرى ويتابع �أن�سطتها 
و�أن ي�سارك يف بع�سها وفًقا لإعد�د�ت �خل�سو�سية �لتي تفر�سها كل جمموعة.

((( توف���ر �س���بكة �لتو��س���ل �لجتماع���ي لأع�س���ائها خدم���ة �لبح���ث بد�خله���ا عن 1
�أ�س���دقاء، �أو معارف، �أو �أ�س���خا�س من نف�س �ملدينة، �أو كانو� يدر�سون يف نف�س 
ا عن �ل�سفحات  �ملدر�سة، �أو �جلامعة، �أو يعملون يف نف�س �ملهنة، و�لبحث �أي�سً
و�ملجموع���ات ذ�ت �لهتمام���ات �مل�س���رتكة با�س���تخد�م حم���رك �لبح���ث د�خ���ل 
�ل�س���بكة، وهو ما ي�س���اعد كثرًي� يف �إن�س���اء عالقات و�سد�قات جديدة، �أو �إيجاد 

�أ�سدقاء ومعارف قد�مى.
((( تقدم �س���بكة �لتو��سل �لجتماعي خدمة �لإ�س���عار باأهم �لأحد�ث �لتي حدثت 1

على �سفحته �ل�سخ�سية مثل �أن يكتب �أحد له ر�سالة، �أو �أن يعلق على من�سور 
ل���ه، �أو �س���ورة، �أو مقط���ع فيدي���و، �أو �أن يطل���ب �أحد م���ا �س���د�قته، �أو �أن يتلقى 
دع���وة حل�س���ور منا�س���بة معين���ة وما �إىل ذلك، وهو ما ين�س���ط حرك���ة �لتفاعل 
و�لتو��س���ل ب���ني �لأع�س���اء د�خ���ل �ل�س���بكة وينظمه���ا ويرثيها ب�س���كل د�ئم مما 
يك�س���ر حال���ة �مللل �لت���ي قد تنتج م���ن جر�ء �لفو�س���ى وكرثة �مل�س���اركات د�خل 

�ل�سبكة.
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درا�سات �سابقة
بعد �لطالع على �لعديد من �لبحوث و�لدر��سات �ل�سابقة �ملرتبطة مبو�سوع 
�لبح���ث وج���د �أنه مل تتوفر در��س���ة تناول���ت فعالية برنامج تدريبي با�س���تخد�م مو�قع 
�لإعاق���ة  ذوي  للمر�هق���ني  �لثق���ايف  بالتن���وع  �لوع���ي  لزي���ادة  �لجتماع���ي  �لتو��س���ل 
�ل�س���معية– وذلك يف حدود علم �لباحثني - �إل �أنهم قد وجدو� بع�س �لدر��س���ات �لتي 
تناولت مو�قع �لتو��س���ل �لجتماعية مع ذوي �لإعاقة �ل�س���معية بوجه عام، ودر��س���ات 
تناول���ت �لتن���وع �لثق���ايف بوج���ه ع���ام، و�لقليل م���ن �لدر��س���ات �لتي جمعت ب���ني مو�قع 

�لتو��سل �لجتماعي مع �ل�سم، وفيما يلي عر�س لأهم هذه �لدر��سات:

  Fellinger and Gerich (2012)  س���تهدفت در��س���ة فيلنج���ر وجري����س��
�لتحق���ق م���ن دور �ل�س���بكات �لجتماعي���ة يف �مل�س���اهمة يف حت�س���ني نوعي���ة �حلياة لدى 
�ل�س���م �مل�س���نني ومتو�س���طي �لعمر، و�س���ملت �لعينة )107( من �أع�س���اء �ملجتمع �لذين 
ترت�وح �أعمارهم بني45-81عاما من �ل�سم، كانت �لنتائج �نه كلما كانت حجم �ل�سبكة 
�لجتماعي���ة للتو��س���ل كب���رية كان���ت �لنتائ���ج �يجابي���ة ومرتفع���ة على مقيا����س جودة 
�حلياة. كما �أن تكوين �سبكات ثنائية �لثقافة بني �ل�سم و�ل�سامعني له �أثر �إيجابي يف 

حت�سني جودة ونوعية �حلياة.

فيما ��س���تهدفت در��سة هاميل، و�ستني)Hamill and Stein )2011  حتليل 
)416( م�س���اركة ومدونة عرب �لإنرتنت قام بكتابتها ت�س���عة من �ملدونني �ل�س���م ت�سف 
جو�ن���ب ثقاف���ة �ل�س���م و��س���رت�تيجيات �مل�س���توى �لف���ردي ومتكني �ملجتم���ع �ملحلي يف 
�ملدونات. وبت�سليط �ل�سوء على جو�نب من ثقافة �ل�سم �لأمريكية، مثل لغة �لإ�سارة 
�لأمريكية و�مل�س���او�ة يف �ملعاملة بني �ملعوقني �سمعيا و�لعاديني. وتقدم نتائج �لدر��سة 
�أي�س���ا دليال على �لتعبري عن ثقافة �ل�س���م مثل ��س���تخد�م �لنكتة ودعم �ملجتمع لها. 
وكان دور هذه �ملدونات هو �لتمكني على م�س���توى �ملجتمع �ملحلي ويف ن�س���ر �ملعلومات، 
وح�س���د �لأع�س���اء و�لدع���وة �إىل �لعد�ل���ة �لجتماعي���ة. كم���ا ع���رث عل���ى �لتد�خ���ل بني 
�أ�س���كال �لتعبري �لثقايف لل�س���م و��س���رت�تيجيات �لتمكني. وحثت �لدر��سة على �لتو�سع 
بدر��س���ات يف ه���ذ �ملج���ال خ�سو�س���ا �لت���ي حتدث دون تدخ���ل من قبل �ملتخ�س�س���ني يف 

حتليل وتف�سري كتابات �ل�سم عرب �لإنرتنت.
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بينما ��ستهدفت در��سة لني وكينزيرLin and Kinzer (2010)  ��ستك�ساف 
�إمكاني���ة ��س���تخد�م �لأدو�ت �لتكنولوجي���ة لتعزي���ز فه���م �ملعل���م ملفهوم �لتن���وع �لثقايف. 
حي���ث مت مر�جع���ة �لعدي���د من �لدر��س���ات �لتي ��س���تخدمت فيها تقني���ات تكنولوجية 
حديث���ة وخمتلفة و�لت���ي تعمل على تنمية �لتنوع �لثق���ايف للمعلم وجعله �أكرث مرونة 
يف �لتفك���ري وتغي���ري معتقد�ته وتفكريه لالأف�س���ل. وقد �أجريت هذه �لدر��س���ات د�خل 
وخ���ارج �لولي���ات �ملتحدة، ع���ن طريق ��س���تخد�م �لتكنولوجيا للتفكري ع���رب �لثقافات 
�ملتع���ددة يف نف����س �لوق���ت. ومت فح�س ثالثة �أن���و�ع من �لتقنيات يف هذ� �ل�س���دد وهي 
: �لو�س���ائل �لتكنولوجية)مثل برنامج حا�س���وبي(، وحالت �لو�سائط �ملتعددة، وتقنية 
�ملعلوم���ات و�لت�س���الت )تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�س���الت(. وخل����س �لبحث �إىل �أن 
��س���تخد�م ه���ذه �لتكنولوجي���ا تعم���ل على تغي���ري تفكري �ملعل���م و�ملتعلم على حد �س���و�ء 

وتغيري معتقد�ته وجعله �أكرث مرونة يف �لتفكري منفتًحا على ثقافات �لغري.

Bosch (2009) ��س���تخد�م �ل�س���بكات  يف ح���ني ��س���تهدفت در��س���ة بو�س����س  
�لجتماعية يف �لتعليم و�لتعلم حيث وفرت �س���بكة �لإنرتنت للمتعلم حمتوى �لتعلم 
بحري���ة و�أتاح���ت للطالب حتميل مذكر�ت �لدورة �لتدريبي���ة و�لقر�ء�ت بنقرة ماو�س 
و�ح���دة. و�لفي����س ب���وك ه���و و�ح���د م���ن �لعدي���د م���ن �أدو�ت �لوي���ب2.0 – �س���اأنه �س���اأن 
�لويكي، يوتيوب، دبليو – و�لذي يتميز بوجود �لتطبيقات �ملحتملة للتعليم و�لتعلم، 
و��س���تخد�م �لفي����س ب���وك يف �لتعل���م ق���د يكون مبثاب���ة مقاوم���ة لالأ�س���اليب �لتقليدية 
للتعليم و�لتعلم. هذ� �ملقال ي�ستك�سف ��ستخد�م طالب جامعة كيب تاون للفي�س بوك، 
وكذلك م�س���اركة �ملحا�س���ر�ت مع �لطالب عرب و�سائل �لإعالم �لجتماعية �جلديدة. 
وهذ� �لبحث تبني �أن هناك فو�ئد �إيجابية حمتملة ل�ستخد�م �لفي�س بوك يف �لتعليم 

و�لتعلم، تظهر يف تنمية �ملجتمعات �ملحلية �ل�سغرية و�لكبرية.

وهدف���ت در��س���ة د�كين���ز Deakines (2009) �إىل تنمي���ة قي���م �لتنوع �لثقايف 
ل���دى عين���ة من طالب �ملرحل���ة �جلامعية عن طري���ق برنامج تعليم���ي يوظف مدخل 
�لتعل���م �لقائ���م على �لبحث يف حتفيز �ملتعلمني نحو �لتن���وع �لثقايف وتنمية وعيهم به 
ولق���د �أظه���رت �لنتائ���ج �ن منه���ج �لتدري����س �لقائم عل���ى �لبحث له فعالي���ة يف حتفيز 

�ملتعلمني نحو قيم �لتنوع �لثقايف.
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بينم���ا هدفت در��س���ة ميري Meier (2007) �إىل تنمي���ة �لتنوع �لثقايف و�لتي 
ه���ي ه���دف للمو�طنة �ملحلي���ة و�لعاملية يف جنوب �أفريقيا و�لتي يبدو فيها �لعن�س���رية 
و�لنزعة �لنف�س���الية �لر�س���مية حيث �س���مل م�سروع �لدر��سة �ملر��س���الت �لإلكرتونية 
ب���ني �ملتعلم���ني من خم����س مد�ر�س يف جن���وب �أفريقيا و�ملتعلمني من �س���بع مد�ر�س يف 
فنلند� وت�س���منت �أهد�ف �مل�س���روع فح�س دقيق من قب���ل �ملتعلمني من ثقافات جنوب 
�أفريقيا وفنلند� بهدف �إيجاد طرق لتعزيز �لتفاهم و�لتنوع بني �لثقافات. حيث �سارك 
�ملتعلمون يف �ملد�ر�س يف جنوب �أفريقيا �لر�سائل �ملتبادلة مع نظر�ئهم �لفنلندية عرب 
�لإنرتن���ت ومن ثم ن�س���ر مقالت ع���ن جتاربهم يف �ملجلة �لإلكرتوني���ة. وبعد �لتحليل 

و�لتف�سري للنتائج كان من �أهمها تنمية �لتفاهم و�لتنوع �لثقايف بدًل من حجبها.
نوعي���ة  ��ستك�س���اف  �إىل   Valerie, et al. (2007) در��س���ة  هدف���ت  بينم���ا 
�لت�سالت �لإلكرتونية �مل�ستخدمة من قبل �ملر�هقني �ل�سم )مثل �لر�سائل �لفورية، 
خدم���ة �لر�س���ائل �لق�س���رية، �لربي���د �لإلك���رتوين( يف منطقة مرتو �تالنت���ا. وكيفية 
فهم �ملر�هقني �ل�س���م ل�س���تخد�م تكنولوجيا �لت�س���الت �ملتنقلة. وك�س���فت �لنتائج �أن 
�ملر�هق���ني عل���ى حد �س���و�ء من �ل�س���م، �أو �ل�س���امعني لديهم قدر�ت مماثلة للتو��س���ل 
ب�سرعة وفعالية، ومع جمموعة متنوعة من �لنا�س. و�أ�سارت �لدر��سة �إىل �لعديد من 

�ملز�يا ل�ستخد�م �ملر�هقني �ل�سم للتو��سل �لإلكرتوين و�سبكات �لإنرتنت.
 Akamatsu, Mayer and Farrelly. (2006) بينم���ا ��س���تهدفت در��س���ة
�إىل تو�سيح طريقتني من طرق �لكتابة عند �لد�ر�سني �ل�سم يف �مل�ستوى �لثانوي من 
خالل فح�س �حل�سابات �ل�سخ�سية و��ستخد�م �لربيد �لإلكرتوين لدى عينة �لدر��سة 
و�لذين ترت�وح �عمارهم من 13-19 عاًما و�أو�س���حت �أن م�س���كالت �لت�س���ال عن بعد 
�لتي يعاين منها �ل�سم طويال قد تتح�سن عن طريق ��ستخد�م هذه �لتكنولوجيا وقد 
�س���مم هذ� �مل�س���روع باعتباره من �أول �مل�س���روعات �لتي �س���ممت للتحقق من ��ستخد�م 
تكنولوجيا �لر�س���ائل �لن�س���ية �لإلكرتونية كو�سيلة لزيادة ��س���تقالل �ملر�هقني �ل�سم 
و�حل���د م���ن قلق و�لديهم على �س���المتهم و�أكدت نتائج �لدر��س���ة �أن �ملر�هقني �ل�س���م 
�س���ديدو �لنخر�ط يف �لأن�سطة �مل�س���تقلة �ملعتمدة على �لربيد �لإلكرتوين و�لر�سائل 
�لن�س���ية وت���وؤدي �إىل زي���ادة �ل�س���تقالل وتنمي���ة مهار�ت �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة. كما توؤكد 
�لبيان���ات �لت���ي مت جمعه���ا ع���ن ه���ذ� �مل�س���روع �أن تكنولوجيا �لر�س���ائل �لن�س���ية هي يف 

�لو�قع مفيدة للمر�هقني �ل�سم �ساأنهم �ساأن �ل�سامعني.
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بينم���ا بحث���ت در��س���ة Bower (2004) �إىل �أي م���دى كان ل�س���تخد�م خدم���ة 
�لر�س���ائل �لق�س���رية(SMS) دور يف ك�سر حو�جز �لت�سال بني �ل�سم بع�سهم �لبع�س 
وبني �ل�س���م و�ل�س���امعني. ومن �ملتوقع �أن �ل�س���م �س���وف ي�س���تخدمون خدمة �لر�سائل 
�لق�س���رية SMSلزي���ادة �لرو�ب���ط ب���ني �أنف�س���هم يف جمتمع���ات �ل�س���م، وخل���ق فر�س 
جدي���دة لتطوير �لعالق���ات و�لتفاهم و�لألفة فيما بينهم �ل�س���وؤ�ل �لأكرث �إثارة و�لتي 
�أثارته���ا ه���ذ� �لبحث ه���و ما �إذ� كان هذ� �لن���وع من �لعالقات و�لتفاهم و�لألفة �س���يتم 

ا. بالقدر نف�سه مع �لزمالء و�لأ�سدقاء و�ملقربني من �ل�سامعني �أي�سً

بينما هدفت در��سة Keating and Mirus (2003) �إىل �لك�سف عن بع�س 
�لط���رق �لت���ي يتم من خالله���ا �إدماج �س���بكة �لإنرتنت باملمار�س���ات �للغوية يف جمتمع 
�ل�س���م كذلك �لتاأثري على �س���لوكياتهم وتنظيم تفاعلهم بني ذ�تهم وبني �لآخر حيث 
ت�س���اعد �س���بكات �لإنرتن���ت مب�س���اعدة مو�ق���ع �لتو��س���ل على �لإب���د�ع وحل �مل�س���كالت 
وخل���ق وجه���ات نظر متبادل���ة من خالل �للغات �ملختلفة حيث ميكن للنا�س �لتو��س���ل 
م���ع �ل�س���م با�س���تخد�م �للغة �لب�س���رية �ليدوي���ة، يف كثري من �حل���الت بجانب لغتهم 
�لأ�س���لية، ع���رب �مل���كان و�لزم���ان. ه���ذ� �لو�س���ع يجع���ل �ملو�ق���ع �ل فرت��س���ية ر�ئ���دة يف 
جمتمع �ل�س���م وخا�س���ة للبحث يف �لعالقات بني �لبتكار�ت �لتكنولوجية و�ملمار�سات 

�لت�سالية �جلديدة.

بينما ناق�س���ت در��س���ة Ciges (2001) �لإمكانيات �لتي تتيحها �س���يناريوهات 
�فرت��سية جديدة عرب �لإنرتنت لتطوير �لتعلم �لتعاوين كنهج تربوي لتنمية �لتنوع 
�لثقايف. فالت�سال بو��سطة �لكمبيوتر يتطلب �إعادة تعريف �لأدو�ر و�ملهام �لأ�سا�سية 
للمعل���م. و ت�س���بح مهم���ة �ملعل���م �لرئي�س���ية تي�س���ري �لتعلم ع���ن طريق تقدمي �أن�س���طة 
حتفي���ز وترتي���ب �مله���ام بطريقة تعاوني���ة. وقد قام �ملوؤل���ف بتقدمي بع����س �ملقرتحات 
�ل�س���رت�تيجية للتعل���م �لتع���اوين �لتي ميكن تطويرها من خالل �س���بكة �لإنرتنت يف 
�لوقت �لذي تعمل بطريقة تعاونية يف �لبيئات �لفرت��س���ية يف �س���بيل �حرت�م �لتنوع 

�لثقايف بني �لثقافات �ملختلفة وقبول �لآخر.
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و�س���عت در��س���ة خ�س���ر )2009( �إىل �لتعرف على �لآثار �لنف�س���ية و�لجتماعية 
ل�س���تخد�م �ل�س���باب �مل�س���ري ملو�قع �لتو��س���ل �لجتماعي بالتطبيق على م�ستخدمي 
مو�قع Facebook و�لتعرف على دو�فع ��س���تخد�م �ل�س���باب �مل�س���ري عينة �لدر��س���ة 
ملوق���ع Facebook، م���ن �ل�س���باب �جلامع���ي يف جامع���ة �لقاه���رة بو�ق���ع 68 طالًب���ا، 
و�جلامع���ة �لربيطاني���ة بو�قع 68 طالًب���ا، و�عتمدت �لباحثة على �أد�ة �ل�س���تبانة و�أد�ة 
جمموعات �ملناق�س���ة �ملركزية جلمع �لبيانات، وتو�س���لت �لدر��سة للعديد من �لنتائج، 
منه���ا : دو�ف���ع ��س���تخد�م موق���ع Facebook يف �لت�س���لية و�لرتفي���ه وخلق �س���د�قات 
جدي���دة ب و�لتنفي����س ع���ن �ل���ذ�ت و�لتو��س���ل م���ع �لآخرين ومتثل���ت �لآثار �لنف�س���ية 
ل�س���تخد�م موق���ع Facebook يف: لأ�س���عر بالوحدة، و�لتعبري عم���ا بد�خلي بحرية، 
عدم �ل�س���عور بالقل���ق و�لكتئاب، ومتثلت �لآثار �لجتماعية يف �لتخل�س من �س���غوط 

�حلياة، �لنفتاح على �أخبار �لآخرين، عدم �ل�سعور بامللل.
كذلك �سعت در��سة Hall(2009) �إىل تعرف دو�فع ��ستخد�م �ل�سباب �جلامعي 
ملو�قع �لتو��س���ل �لجتماعي، وعالقتها ب�س���فاتهم �ل�سخ�س���ية، وقد �أجريت �لدر��س���ة 
عل���ى عين���ة قو�مها )101( فرًد� ممن لديهم ملف �سخ�س���ي Profile و�حد على �لأقل 
يف �إح���دى مو�قع �لتو��س���ل �لجتماعي، وتو�س���لت �لدر��س���ه �إىل �لعدي���د من �لنتائج، 
منها: �أن ن�سبة 83 % من �ملبحوثني لديهم ح�ساب يف موقعني من هذه �ملو�قع، ون�سبة 
%13 لديه���م ح�س���اب يف �أك���رث من ثالث���ة مو�قع، وجاء موق���ع Facebook يف مقدمة 
�ملو�ق���ع �لت���ي يقبل عليها �ل�س���باب، تاله موق���ع Myspace، �أما عن دو�فع ��س���تخد�م 
مو�ق���ع �لتو��س���ل �لجتماع���ي، فق���د ج���اء د�ف���ع �حلف���اظ عل���ى �لعالق���ات �لقائمة يف 
مقدم���ة �لدو�فع، تاله ق�س���اء �لوقت و�حل�س���ول على �ملعلوم���ات، وتعزيز عالقتي مع 

�لآخرين على �لرتتيب.

كم���ا �س���عت در��س���ة Balteretu and Balaban (2010) �إىل �لتع���رف عل���ى 
دو�فع ��ستخد�م �لطلبة �جلامعيني يف رومانيا ملو�قع �لتو��سل �لجتماعي، وقد �عتمد 
�لباح���ث عل���ى �أد�ة �ملجموع���ات �ملركزة كاأد�ة جلم���ع �لبيانات، بو�ق���ع ثالث جمموعات 
حتتوي كل جمموعة على �سبعة م�ساركني ممن يدخلون مرتني على �لأقل على هذه 
�ملو�قع، وذلك يف �لفرتة من �أبريل – مايو 2009، وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل �لعديد من 
�لنتائج، من �أهمها: �أن �أكرث مو�قع �لتو��سل �لجتماعي ��ستخد�ما لدى �ل�سباب هي 
Hi5, Facebook, My Space, Net log. Tagged وكانت دو�فع ��ستخد�مهم 
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له���ذه �ل�س���بكات ،ترتك���ز يف: �لت�س���ال ب�س���هولة م���ع �أ�س���دقائي، �كت�س���اف �لكث���ري من 
�ملعلوم���ات ع���ن �لآخري���ن، و�لبق���اء على �ت�س���ال م���ع �أ�س���دقائي �لذين يبع���دون عني، 

و�لتحدث �إىل �لآخرين، وتبادل �ل�سور ومقطوعات �لفيديو.

فرو�ص البحث:
يف �سوء نتائج �لبحوث و�لدر��سات �ل�سابقة ميكن �سياغة فرو�س �لبحث كما يلي:

(((  توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي رتب درجات �أفر�د �ملجموعتني 1
�لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدي على مقيا�س �لوعي بالتنوع �لثقايف 

ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.
(((  توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات �أفر�د �ملجموعة 1

�لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي على مقيا����س �لوعي بالتنوع �لثقايف 
ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.

(((  ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي رتب درجات �أفر�د �ملجموعة 1
�لتجريبية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي على مقيا�س �لوعي بالتنوع �لثقايف.

اإجراءات البحث:
 جمموع���ة �لإج���ر�ء�ت �لتي نفذت يف �إطار �ختبار �س���حة �لفرو�س �ملو�س���وعة 

للدر��سة �حلالية جاءت كما يلي:

اأوالً: منهج البحث:
��س���تخدم �ملنه���ج �لتجريب���ي للتحق���ق م���ن فعالية برنام���ج تدريبي با�س���تخد�م 
مو�قع �لتو��س���ل �لجتماع���ي لزيادة �لوعي بالتنوع �لثق���ايف للمر�هقني ذوي �لإعاقة 

�ل�سمعية.

ثانًيا: عينة البحث
تكونت عينة �لبحث من )14( مر�هًقا من ذوي �لإعاقة �ل�س���معية من مدر�س���ة 
�لأمل لل�س���م بالزقازيق و�لذين لديهم ح�س���اب خا�س على �لفي�س بوك كاأحد مو�قع 
�لتو��س���ل �لجتماع���ي �ملتد�ول���ة ،وذل���ك بعد عمل م�س���ح لبع�س �حل�س���ابات �خلا�س���ة 
لل�سم من خالل �لفي�س بوك وتويرت (Facebook & Twitter) ومن �لذين �أبدو� 
رغبتهم يف �لتعامل مع �لباحثني بعد �س���رح مب�س���ط لفكرة �لبحث، ومت تق�سيمهم �إىل 
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جمموع���ة جتريبي���ة )ن = 7(، وجمموع���ة �س���ابطة )ن= 7( حي���ث مت �ختياره���م وفًق���ا 
ل�س���جالتهم �ملوجودة باملدر�س���ة من حيث م�س���توى �ل���ذكاء و�لعمر �لزمنى و�مل�س���توى 
�لجتماع���ي و�لقت�س���ادي حت���ى يتحق���ق �ل�س���بط �لتجريب���ي للعين���ة و�لتاأك���د ب���اأن 

ح�ساباتهم على موقع �لفي�س بوك ح�سابات حقيقية ولي�ست ح�سابات وهمية.

تكافوؤ العينة:
مت �لتاأكد من تكافوؤ �ملجموعتني )�لتجريبية و�ل�س���ابطة( با�س���تخد�م �ختبار 
مان ويتني (Mann-Whitney) للمجموعات �مل�ستقلة يف متغري�ت �لعمر، م�ستوى 
�ل���ذكاء، �مل�س���توى �لجتماع���ي و�لقت�س���ادي، وم�س���توى �لوعي بالتن���وع �لثقايف، حيث 
وج���د �أن قيم���ة( Z)غ���ري د�ل���ة يف كل متغري من ه���ذه �ملتغري�ت حيث بلغ���ت )-192،.، 
-320 ،0، -384 ،0، -323 ،0( عل���ى �لرتتي���ب، مما ي���دل على تكافوؤ جمموعتي �لبحث. 

ثالًثا: اأدوات البحث:
متثلت �أدو�ت �لبحث يف:

ا�س�تمارة جمع بيانات للمراهقن ذوي االإعاقة ال�س�معية حول ا�س�تخدام مواقع - 1
التوا�سل االجتماعي:

وه���ي عب���ارة ع���ن جمموع���ة م���ن �لأ�س���ئلة �ملوجه���ة للمر�هق���ني ذوي �لإعاق���ة 
�ل�س���معية مبدر�س���ة �لأم���ل لل�س���م بالزقازي���ق ح���ول ��س���تخد�مهم للكمبيوت���ر وع���دد 
�ل�س���اعات �لتي يق�س���ونها على �لكمبيوتر وما �إذ� كان لديهم ح�س���ابات �سخ�س���ية على 
�لفي����س ب���وك �أم ل وعدد ��س���دقائهم عرب �لفي�س بوك وبعد جتميع هذه �ل�س���تمار�ت 
وتفري���غ بياناته���ا �أمك���ن �لتع���رف عل���ى جمموع���ة م���ن م�س���تخدمي مو�قع �لتو��س���ل 

�لجتماعي �لذي مت �ختيار عينة �لبحث منها.

مقيا�س الوعي بالتنوع الثقايف: - 2

اأوالً: الهدف من املقيا�س:
�أع���د ه���ذ� �ملقيا����س بغر����س قيا����س م���دى �لوع���ي بالتن���وع �لثق���ايف 

للمر�هقني ذوي �لإعاقة �ل�سمعية.

ثانًيا: تقنن املقيا�س:
Reliability:1( ثبات املقيا�س( 

مت ��ستخد�م �لربنامج �لإح�سائي SPSS يف ح�ساب معامل �لثبات بالطرق �لتالية:
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)اأ( معامل الثبات )راأ( بطريقة �إعادة �لتطبيق وح�س���اب معامل �رتباط بري�س���ون حيث 
مت �إعادة تطبيق �ملقيا�س بعد ثالثة �أ�س���ابيع على نف�س �لعينة �ل�س���تطالعية وح�س���اب 
معام���ل �رتباط بري�س���ون ب���ني �لتطبيق �لأول و�لثاين وقد بل���غ معامل �لرتباط 851 
،0 وهو معامل �رتباط د�ل عند م�س���توى 01 ،0، ثم ح�س���اب معامل �لثبات من معامل 

�لرتباط وقد بلغ 91 ، 0 وهو معامل ثبات عال. 

:Cranach’s Alpha Coefficient )ب( معادلة األفا – كرونباخ )معامل األفا(
مت ح�س���اب معام���ل �لثب���ات عل���ى معادلة �ألف���ا – كرونباخ با�س���تخد�م �لربنامج 
�لإح�سائي )SPSS(. ويو�سح �جلدول �لتايل معامالت ثبات مقيا�س �لوعي بالتنوع 

�لثقايف 
جدول )1( 

معامالت ثبات مقيا�س الوعي بالتنوع الثقايف للمراهقني ذوي الإعاقة ال�سمعية 
با�ستخدام معادلة األفا – كرونباخ

رقم �لبعد
�ملفردة

معامل �ألفا 
رقم �لبعد�حلالةكرونباخ

�ملفردة
معامل �ألفا 

�حلالةكرونباخ

�مل�ساركة 
�ملجتمعية

10، 886 

قبول 
�لختالف 
و�لتعاي�س 
مع �لآخر

10 ،714 
20، 87120 ،715
30، 866 30 ،725
40، 87140 ،592
50 ، 88650 ،607
ت�ستبعد769، 60ت�ستبعد972 ، 60
 743، 0�لبعد ككل878 ، 70

 911 ،0�لبعد ككل

�لتو��سل 
و�لتكامل 

�لثقايف

10، 684 

تدعيم 
�لهوية

10، 73820، 675
20، 64930، 846
30، 72240، 688
ت�ستبعد861 ،70750 ،40

50، 72260، 684
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رقم �لبعد
�ملفردة

معامل �ألفا 
رقم �لبعد�حلالةكرونباخ

�ملفردة
معامل �ألفا 

�حلالةكرونباخ

748 ،0�لبعد ككل756 ،0�لبعد ككل

نبذ 
�لتع�سب

10، 849

�إد�رة �ل�سر�ع

10، 861
20، 85020، 805
30، 88430، 833
40، 83740، 856
50، 83750، 824

867 ،0�لبعد ككل903 ،0�لبعد ككل

يت�س���ح من جدول)1( �أن جميع مفرد�ت �ملقيا�س يف كل بعد من �لأبعاد تتمتع 
مبعام���ل ثب���ات مقب���ول ما ع���د� �ملفردة رق���م )6( يف بعد �مل�س���اركة �ملجتمعي���ة، و�ملفردة 
رق���م)6( يف بع���د قب���ول �لخت���الف و�لتعاي����س م���ع �لآخ���ر، و�ملف���ردة رق���م )5( يف بع���د 
�لتو��س���ل و�لتكام���ل �لثق���ايف يت���م ��س���تبعادهم لأن معام���ل ثب���ات كل منه���م �أك���رب من 
معام���ل ثب���ات �لبع���د �لتي تنتمي �إلي���ه ككل، وبهذ� ميكن �لقول بثب���ات مقيا�س �لتنوع 

�لثقايف للمر�هقني �ل�سم.

Validity :2( �سدق املقيا�س( 
للتاأك���د م���ن �س���دق �ملقيا�س مت �لعتم���اد على �لطرق �لو�س���فية و�لإح�س���ائية 

�لتالية:
 )اأ( ال�سدق الظاهري:

مت عر����س �ملقيا����س عل���ى جمموع���ة م���ن �ل�س���ادة �ملحكم���ني م���ن �أع�س���اء هيئة 
�لتدري�س ملحق)1(، ومت عمل �لتعديالت �لتي �أ�سار �إليها �ملحكمون.

 )ب(ال�سدق الذاتي )ر اأاأ(:
مت ح�ساب �ل�سدق �لذ�تي للمقيا�س من معامل �لثبات وذلك من �ملعادلة:

�ل�سدق �لذ�تي )ر �أ�أ(= ر�أ  =0.91 = 0.95

بع���د �لتاأك���د من كفاءة �ملقيا�س، مت �إعد�د �ل�س���ورة �لنهائية له و�لتي �أ�س���بحت 
مكونة من )31( مفردة، موزعة على �ستة �أبعاد.
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برنامج الوعي بالتنوع الثقايف امل�ستخدم: - 3
يع���رف �لربنام���ج يف �لبح���ث �حلايل باأن���ه جمموعة من �لإج���ر�ء�ت �ملخططة 
و�ملنظم���ة �لت���ي تعتمد يف �أ�سا�س���ها على ��س���تخد�م �لفي�س بوك كاأحد مو�قع �لتو��س���ل 
�لجتماع���ي، و�لتي تهدف �إىل تنمية �لوع���ي بالتنوع �لثقايف للمر�هقني ذوي �لإعاقة 

�ل�سمعية با�ستخد�م جمموعة من �لفنيات و�لأ�ساليب �ملنا�سبة.

اأهداف الربنامج:
الهدف االأ�سا�سي للربنامج: )اأ( 

يهدف �لربنامج �إىل زيادة �لوعي بالتنوع �لثقايف للمر�هقني ذوي �لإعاقة �ل�سمعية.
االأهداف الفرعية: )ب( 

تتلخ�س �لأهد�ف �لفرعية للربنامج يف �لبحث �حلايل فيما يلي:
( تنمية �مل�ساركة �ملجتمعية. - تنمية �لتو��سل و�لتكامل �لثقايف.-
( تنمية قيمة قبول �لختالف و�لتعاي�س مع �لآخر. - تدعيم �لهوية �لثقافية. -
( نبذ �لتع�سب. - تنمية �لوعي باإد�رة �ل�سر�ع.-

خطوات اإعداد الربنامج وتنفيذه:

 اإعداد حمتوى الربنامج:( 1)
مت حتديد حمتوى �لربنامج يف �س���وء �لإطار �لنظري ومن حمتوى �لرب�مج 
�ملت�س���منة يف �لدر��س���ات �ل�س���ابقة مب���ا ت�س���مله م���ن ��س���رت�تيجيات وفني���ات و�إجر�ء�ت 
خمتلف���ة مت �ل�س���تفادة منه���ا مب���ا يت���الءم م���ع عينة �لبح���ث �حلايل ومبا يت���الءم مع 
�أه���د�ف �لربنام���ج، و�لقي���ام بعم���ل زي���ار�ت ميد�ني���ة �إىل معه���د �لأمل لل�س���م مبدينة 
�لزقازيق و�حل�س���ول على معلومات حول ��س���تخد�م �لعينة ل�س���بكات �لإنرتنت ب�س���فة 
عامة ومو�قع �لتو��س���ل �لجتماعي ب�س���فة خا�س���ة و�لوقت �لذي يق�سونه بالإ�سافة 
�إىل معرف���ة �أه���م �ملو�ق���ع و�لتطبيق���ات �لإلكرتوني���ة �لتي يف�س���لون ��س���تخد�مها على 

هو�تفهم �لنقالة، �أو يف �ملنزل.
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مراحل تطبيق الربنامج:( 2)
مت تطبيق �لربنامج �لتدريبي على ثالث مر�حل كما يلي:

املرحلة االأوىل :)�ملرحلة �لتمهيدية، �أو مرحلة �لتعارف(: )�جلل�سة 5-1( 
املرحلة الثانية : )مرحلة تطبيق �لربنامج( : )�جلل�سة 6- 27(

املرحلة الثالثة: �ملرحلة �خلتامية )�لتقوميية(: )�جلل�سة 28- 30(.

االأدوات امل�ستخدمة يف الربنامج العلجي:( 3)
( �لكمبيوتر، �أو �لهاتف �لنقال. - �سبكة �إنرتنت.)(1
( جروب �أ�س���م و�أفتخرDeaf and Proud على �لفي�س بوك و�مل�سمم من قبل )(1

�لباحثني لتطبيق �لربنامج من خالله.
( 1)(.Zoom و زووم What’s app بع�س �لتطبيقات �مل�ستخدمة كالو�ت�س �ب
( بع�س �ل�سور و�لفيديوهات �ملرتبطة مبو�سوع �لبحث.)(1

 الفنيات واالأ�ساليب امل�ستخدمة يف الربنامج:( 4)
مت ��س���تخد�م جمموع���ة م���ن �لفني���ات و�لأ�س���اليب مث���ل �ملحا�س���رة- �ملناق�س���ة 

و�حلو�ر- �لتكر�ر- �ل�ستجابة �لب�سيطة �لفعالة- �لتغذية �لر�جعة- �لتقومي.

مدة الربنامج:( 5)
مت تنفي���ذ �لربنام���ج يف )�س���هرين(، بو�ق���ع)15( جل�س���ة كل �س���هر، بحيث يكون 
كل �أ�س���بوع )4( جل�س���ات، ومدة �جلل�س���ة يف �ملرحلة �لتمهيدية )45( دقيقة بينما مدة 
�جلل�س���ة يف �ملرحل���ة �لتطبيقية )60( دقيق���ة و�لتقوميية )30( دقيقة ومت �لتطبيق يف 
�لف�سل �لدر��سي �لثاين للعام �لبحث 2014- 2015 م، ثم �أجريت �ملتابعة بعد �سهر من 

�نتهاء �لتطبيق.

مكان تطبيق الربنامج:( 6)
مت تطبي���ق �ملرحل���ة �لأوىل م���ن �لربنام���ج يف مدر�س���ة �لأم���ل لل�س���م و�س���عاف 
�ل�س���مع مبدين���ة �لزقازي���ق و�لتابعة لإد�رة غ���رب �لزقازيق �لتعليمة مبعمل �حلا�س���ب 
�لآيل، بينم���ا �ملرحل���ة �لثاني���ة و�لثالث���ة كان���ت م���ن خ���الل �لفي����س بوك كاأح���د مو�قع 

�لتو��سل �لجتماعي عن طريق �جلروب �ملخ�س�س لتنفيذ �لربنامج.
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تقومي الربنامج:( 7)
بعد �لنتهاء من كل جل�سة يتم تقومي هذه �جلل�سة للتاأكد من مدى ��ستيعاب 
�لطالب ملا د�ر فيها، وذلك قبل �لنتقال �إىل �جلل�س���ة �لتالية، ويف �ملرحلة �لتقوميية 
م���ن �لربنام���ج مت تق���ومي جل�س���ات �ملرحل���ة �لتطبيقي���ة كامل���ة لتقومي مدى حت�س���ن 
م�س���توى �لوع���ي بالتنوع �لثقايف و�لتي مت �لتدري���ب عليها يف �لربنامج، وبعد �لنتهاء 
م���ن تطبي���ق �ملر�ح���ل �لث���الث للربنام���ج مت تق���ومي �لربنام���ج ككل وذل���ك من خالل 
�لقيا�س �لبعدي ومقارنته بنتائج �لقيا�س �لقبلي للتحقق من مدى فعالية �لربنامج 
�لتدريبي �مل�س���تخدم مع �أفر�د �ملجموعة �لتجريبي���ة، و�إعادة �لتطبيق مرة �أخرى بعد 
مرور �سهر، ومن ثم مقارنة �لقيا�س �لتتبعي بالقيا�س �لبعدي للمجموعة �لتجريبية 

يف متغري �لوعي بالتنوع �لثقايف �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل.

نتائج البحث:
اأوالً: اختبار �سحة الفر�س االأول ومناق�سة نتائجه:

ن�س �لفر�س �لأول على �أن “ توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي 
رتب درجات �أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي على مقيا�س 
�لوعي بالتنوع �لثقايف ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبية”، ولختبار �س���حة هذ� �لفر�س، 
Mann-Whitney (U)، و�ختب���ار ويلكوك�س���ن  مت ��س���تخد�م �ختب���ار م���ان ويتن���ي 
Wilcoxon (W)، وقيم���ة (Z)، وذل���ك حل�س���اب دلل���ة �لف���روق بني متو�س���طي رتب 
درج���ات �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدي عل���ى مقيا�س �لوعي 

بالتنوع �لثقايف، وقد جاءت �لنتائج كما يف �جلدول )2(.
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جدول )2(
 قيم )U، W، Z( ودللتها للفرق بني متو�سطي رتب درجات املجموعتني التجريبية 

وال�سابطة يف القيا�س البعدي على مقيا�س الوعي بالتنوع الثقايف.

متو�سط �ملجموعة�لبعد
�لرتب

جمموع 
م�ستوى UWZ�لرتب

�لدللة
�مل�ساركة 
�ملجتمعية

00 ،0077 ،11�لتجريبية
0، 0028، 003، 220-0.01

00 ،0028 ،4�ل�سابطة
قبول 

�لختالف
00 ،0077 ،11�لتجريبية

0، 0028، 003 ،198-0.01
00 ،0028 ،4�ل�سابطة

�لتو��سل 
و�لتكامل

00 ،0077 ،11�لتجريبية
0 ، 0028، 003، 228-0.01

00 ،0028، 4�ل�سابطة
تدعيم 
�لهوية

00 ، 0077 ،11�لتجريبية
0، 0028، 003، 169-0.01

00 ، 0028 ،4�ل�سابطة
نبذ 

�لتع�سب
00 ،0077 ،11�لتجريبية

0، 0028، 003، 187-0.01
00 ،0028 ،4�ل�سابطة

�إد�رة 
�ل�سر�ع

00 ،0077 ،11�لتجريبية
0، 0028، 003، 165-0.01

00 ،0028 ،4�ل�سابطة
�ملقيا�س 

ككل
00 ،0077 ،11�لتجريبية

0، 0028، 003، 134-0.01
00 ،0028 ،4�ل�سابطة

يت�س���ح م���ن �جل���دول )2( �أن قيم���ه )Z( لدلل���ة �لفروق بني متو�س���طات رتب 
درج���ات �ملوجوع���ة �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبع���دي عل���ى مقيا����س �لوعي 
بالتن���وع �لثق���ايف باأبعاده تر�وحت ب���ني)-134، 3(، )-228 ،3( وهي قيم د�لة �إح�س���ائًيا 
عند م�س���توى )01، 0( على جميع �أبعاد مقيا�س �لوعي بالتنوع �لثقايف و�ملقيا�س ككل، 

وهذه �لنتيجة حتقق �سحة �لفر�س �لأول.

�أ�س���ارت �لنتائج �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�ستوى)01،0( بني 
متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبعدي على 
مقيا����س �لوع���ي بالتن���وع �لثقايف ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية، وميكن تف�س���ري ذلك 
ب���اأن �إج���ر�ء�ت �لربنام���ج �لتدريبي �مل�س���تخدم كان له���ا �أثر �إيجابي عل���ى تنمية �لوعي 
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بالتن���وع �لثق���ايف للمر�هق���ني ذوي �لإعاق���ة �ل�س���معية يف �ملجموع���ة �لتجريبية، وذلك 
نظًر� لتدريب هوؤلء �لطالب خالل فرتة تطبيق �لربنامج على تنمية �لوعي بالتنوع 
�لثق���ايف يف جمي���ع �أبع���اده عن طريق ��س���تخد�م �لفي�س بوك وهي من �لأ�س���ياء �ملحببة 
للمر�هقني �لعاديني ب�س���فة عامة و�ل�س���م ب�س���فة خا�سة وهذ� ما �أ�س���ارت �إليه در��سة 
 Akamatsu et al. (2006); Bower (2004); Fellinger & Gerichكل من
 Hamill & Stein (2011) ;(2012)، و�لتي توؤكد على �أهمية هذه �ملو�قع يف حياة 
�ملر�هقني �ل�س���م، و�لتي تعمل على حل م�سكالت �لتو��سل لديهم، وزيادة ��ستقاللهم 
و�حل���د م���ن قلق و�لديهم على �س���المتهم، و�لتي توؤدي يف �لنهاي���ة �إىل زيادة �لرو�بط 
بينهم يف جمتمعاتهم وخلق فر�س جديدة لتطوير �لعالقات و�لتفاهم و�لألفة فيما 

بينهم وبني غريهم من �ل�سامعني.

كم���ا جن���د �أن ��س���تخد�م فني���ات عدي���دة يف �لربنامج ومنه���ا �لتعزي���ز و�لتكر�ر 
و�ملناق�س���ة و�حل���و�ر و�لع�س���ف �لذهن���ي وتفنيد �لأف���كار و�حلديث �لذ�ت���ي و�لو�جبات 
�ملنزلي���ة كان له���ا �أثر �إيجابي يف ��س���رت�ك �لطالب يف �إج���ر�ء�ت �لربنامج �لأمر �لذي 
يوف���ر له���م خرب�ت �لنجاح �لتي حرمو� منها، كما �أن تقومي �لطالب من قبل �لباحثة 
يف نهاية كل جل�سة وتقدمي تغذية ر�جعة لكل طالب �سو�ء من خالل �جلروب، �أو على 
�لر�س���ائل �خلا�س���ة �س���اعد كثرًي� يف �لوقوف على نقاط �لقوة و�ل�س���عف يف كل جل�س���ة 
و�ل�س���تفادة من �جلل�س���ات �لتالية، �لأمر �لذي �ساعد يف تنمية �لوعي بالتنوع �لثقايف 
ب�س���ورة �إيجابية و�س���اهم يف �نغما����س �لطالب يف �لربنامج ووجوده���م �أونالين طو�ل 
فرتة تطبيق �لربنامج مما �أدى �إىل �ل�ستفادة مما مت تقدميه لهم خاللهن وبالتايل 

�لتح�سن يف تنمية �لوعي بالتنوع �لثقايف من جانبهم.

�أم���ا �أفر�د �ملجموعة �ل�س���ابطة فلم ينمى لديه���م �لوعي بالتنوع �لثقايف لأنهم 
مل ينال���و� ق�س���ًطا من �لتدريب ومل يخ�س���عو� لأي �إج���ر�ء�ت جتريبية على �لرغم من 
�متالكه���م حل�س���ابات �سخ�س���ية على موق���ع �لفي�س ب���وك وعلى �لرغم م���ن تو�جدهم 

�ونالين من فرتة لأخرى �إل �أنهم مل يخ�سعو� جلل�سات �لربنامج 

ثانًيا: اختبار �سحة الفر�س الثاين ومناق�سة نتائجه:
ن�س �لفر�س �لثاين على �أن “ توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي 
رت���ب درجات �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبع���دي على مقيا�س 
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�لوع���ي بالتن���وع �لثق���ايف ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي”،  ولختبار �س���حة هذ� �لفر�س، مت 
��س���تخد�م �ختب���ار ويلكوك�س���ن Wilcoxon (W)، وقيم���ة)Z(، وذلك حل�س���اب دللة 
�لف���روق ب���ني متو�س���طي رت���ب درجات �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي لأف���ر�د �ملجموعة 

�لتجريبية على مقيا�س �لوعي بالتنوع �لثقايف كما يو�سحها جدول)3(

جدول )3(
نتائج اختبار ويلكوك�سون )W(، وقيم )Z(، ودللتها للفرق بني متو�سطي رتب درجات 

املجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلي والبعدي على مقيا�س الوعي بالتنوع الثقايف

�جتاه�لبعد
�لرتب

عدد
�لرتب

متو�سط
�لرتب

جمموع
�لرتب

قيمة 
 z

م�ستوى
�لدللة

�مل�ساركة 
�ملجتمعية

00 ،000 ،00�سالبة
2، 410-0.05 00 ،0028 ،74موجبة

0ت�ساوي
قبول �لختالف 

و�لتعاي�س مع 
�لآخر

00 ، 000 ،00�سالبة
2، 384-0.05 00 ،0028 ،74موجبة

0ت�ساوي

�لتو��سل 
و�لتكامل �لثقايف

00 ،000 ،00�سالبة
2، 388-0.01 00 ،0028 ،74موجبة

0ت�ساوي

تدعيم �لهوية

00 ،000 ،00�سالبة
2، 371-0.05 00 ،0028 ،74موجبة

0ت�ساوي

نبذ �لتع�سب
00 ،000 ،00�سالبة

2، 375-0.05 00 ،0028 ،74موجبة
0ت�ساوي

�إد�رة �ل�سر�ع

00 ،000 ،00�سالبة
2، 384-0.05 00 ،0028 ،74موجبة

0ت�ساوي

�ملقيا�س ككل
00 ،000 ،00�سالبة

2، 366-0.05 00 ،0028 ،74موجبة
0ت�ساوي
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يت�سح من �جلدول )3( وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى )05، 0( 
بني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي على 
مقيا����س �لوعي بالتنوع �لثق���ايف )�لدرجة �لكلية للمقيا�س( ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي، 

وهذه �لنتيجة حتقق �سحة �لفر�س �لثاين.

�ثبتت �لنتائج وجود فروق د�لة �ح�س���ائيا بني متو�س���طات رتب درجات طالب 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لتطبيق���ني �لقبلي و�لبعدي ملقيا�س �لوع���ي بالتنوع �لثقايف 
ل�س���الح �لقيا����س �لبعدي عل���ى جميع �بعاد �لوع���ي بالتوع �لثقايف عند م�س���توى دللة 
)05 ،0( ماعد� بعد �لتو��سل و�لتكامل �لثقايف فهو د�ل عند م�ستوى )01 ،0(، وميكن 
تف�س���ري ذلك يف �س���وء �لأثر �لإيجابي للربنامج �لتدريبي �مل�س���تخدم، مبا ت�سمنه من 
�إجر�ء�ت و��س���رت�تيجيات وفنيات و�أ�ساليب تقومي، �أدت �إىل حدوث حت�سن يف م�ستوى 
�لوع���ي بالتن���وع �لثق���ايف حي���ث يع���د �لفي�س بوك و�س���يلة فعال���ة وحمبب���ه ويقبل عليه 
�ل�س���باب و�لكب���ار ويجدون���ه و�س���يله للتعبري عن �آر�ئهم ب���دون قيود فهم خلف �سا�س���ة 
�لكمبيوتر ي�ستطيعون �أن يعربو� عما يدور بد�خلهم دون �ل�سعور باخلجل من و�سمة 
�لإعاق���ة وع���دم �لقدرة على �لتو��س���ل ب�س���رعه وفعالي���ة وتنظيم تفاعله���م بني ذ�تهم 
وبني �لآخر، فعرب �لفي�س بوك نتو��سل جميًعا عن طريق �لكتابة، �ي �أنه لي�س هناك 
 Keating, & Mirus, (2003) ف���رق بني �س���امع و�أ�س���م، وه���ذ� ما �أكدت���ه در��س���ة ؛
Ciges (2001) ؛ Bosch (2009)، م���ن �أهمي���ة �لتعل���م ع���رب �لإنرتن���ت و�لبيئات 
�لفرت��س���ية م���ن �جل �ح���رت�م �لتنوع �لثقايف، كم���ا �أن �لربنامج �لتدريبي �مل�س���تخدم 
�س���اهم يف تنمي���ة قدرة �لطالب على روؤية �لع���امل من وجهات نظر خمتلفة من خالل 
جل�س���ات �لربنامج و�لتي كانت تعر�س لختالف �ل�س���عوب على وجهه �لأر�س يف �للغة 
و�لدي���ن و�مللب�س و�مل���اأكل و�لعاد�ت و�لتقاليد، ف�س���اًل عن �ختالف �لأ�س���خا�س �لذين 
ينتم���ون لنف����س �لثقاف���ة يف طريق���ة �لتفكري و�أ�س���لوب �حلياة مما �س���اعدهم على فهم 
���ا  �أن وجه���ة �لنظ���ر �ملختلف���ة ق���د تك���ون منطقي���ة و�س���ليمة، كما �س���اهم �لربنامج �أي�سً
يف تنمي���ة وع���ي �لط���الب بالعرت�ف بالرت�ث �لإن�س���اين �مل�س���رتك بني �س���عوب �لعامل 
و�أهمية �لتكامل بني ثقافات �ل�سعوب �ملختلفة، كما �أن جل�سات �لربنامج كانت تهدف 
با�ستمر�ر �إىل �لتدريب على �لنقد �لذ�تي وعلى �ملرونة �لثقافية �ملتمثلة يف �لعرت�ف 
مبمي���ز�ت �لثقافات �لأخرى، و�إعمال �لعقل و�لتفكري و�لوعي بالثقافة �لذ�تية وذلك 
���ا تلك �لف���روق لإقبال  م���ن خ���الل �لفني���ات و�لأ�س���اليب �مل�س���تخدمة، كما ترج���ع �أي�سً
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�لأف���ر�د عل���ى �ل�س���رت�ك يف جل�س���ات �لربنام���ج و�إعطاء ر�أيهم ب�س���فة م�س���تمرة حول 
�لق�س���ايا �ملطروحة، وم�س���اركتهم يف �لأح���د�ث events �لت���ي مت �إعد�دها حتى لو مل 
يت���م �لتطبي���ق �لفعل���ي له���ا كحدث �لن���زول لنظافة �حلي �لذي ن�س���كن في���ه، فقد كان 
لديه���م �لرغبة و�ل�س���غف يف �مل�س���اركة يف هذ� �حلدث، كما يرج���ع �لباحثني وجود تلك 
�لفروق نظًر� لطبيعة �لربنامج �لقائمة يف �لأ�سا�س على �لتو��سل �لجتماعي، فاأفر�د 
�لعينة متو�جدون با�س���تمر�ر �أونالين من خالل �لفي�س بوك �س���و�ء يف �ملنزل، �أو خارج 
�ملن���زل ع���رب هو�تفه���م �ملحمولة كم���ا �أن تطبيق �لو�ت�س �أب ي�س���اعدهم على �لتو��س���ل 
�أ�س���رع ويف �أي وق���ت م���ع �لباحث���ني لوجوده عل���ى هو�تفه���م �ملحمولة ً ل�س���هولة تثبيته 

و�سغر حجمه.

ا: اختبار �سحة الفر�س الثالث ومناق�سة نتائجه: خام�سً
ن�س �لفر�س �لثالث على “ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي 
رت���ب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي على مقيا�س 
�لوعي بالتنوع �لثقايف”، ولختبار �سحة هذ� �لفر�س، مت ��ستخد�م �ختبار ويلكوك�سن 
Wilcoxon (W)، وقيم���ة )Z(، وذل���ك حل�س���اب دلل���ة �لفروق بني متو�س���طي رتب 
درجات �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي لأف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س �لوعي 

بالتنوع �لثقايف، وجاءت �لنتائج كما يو�سحها جدول )4(
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جدول )4( 
نتائج اختبار ويلكوك�سون )W(، وقيم )Z(، ودللتها للفرق بني متو�سطي رتب درجات 

املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي والتتبعي على مقيا�س الوعي بالتنوع الثقايف.

�جتاه�لبعد
�لرتب

عدد
�لرتب

متو�سط
�لرتب

جمموع
�لرتب

قيمة 
 z

م�ستوى
�لدللة

�مل�ساركة 
�ملجتمعية

50 ،501 ،11�سالبة
غري-000، 0

د�لة  50 ،501 ،11موجبة
5ت�ساوي

قبول �لختالف 
و�لتعاي�س مع 

�لآخر

50 ،502 ،12�سالبة
غري-000، 1

د�لة  50 ،507 ،32موجبة
3ت�ساوي

�لتو��سل 
و�لتكامل �لثقايف

00 ،002 ،12�سالبة
0 ،577-

غري
د�لة 00 ،004 ،22موجبة

4ت�ساوي

تدعيم �لهوية

50 ،501 ،11�سالبة
0 ،816-

غري
د�لة 254،50 ،22موجبة

4ت�ساوي

نبذ �لتع�سب
00 ،002 ،12�سالبة

0 ،535-
غري
د�لة 00 ،004 ،22موجبة

4ت�ساوي

�إد�رة �ل�سر�ع

50 ،502 ،12�سالبة
غري-272 ،0

د�لة  50 ،753، 21موجبة
4ت�ساوي

�ملقيا�س ككل
00 ،001 ،11�سالبة

غري-447 ،0
د�لة 00 ،002 ،12موجبة

5ت�ساوي
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يو�س���ح جدول )4( عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب 
درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي عل���ى مقيا����س �لوعي 
بالتن���وع �لثق���ايف يف �لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا�س وكذل���ك يف �لأبعاد �لفرعي���ة، مما يعني 

ثبات �أثر �لربنامج، وهذه �لنتيجة حتقق �سحة �لفر�س �لثالث

�أ�س���ارت �لنتائج �إىل عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب 
درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي عل���ى مقيا����س �لوعي 
بالتن���وع �لثق���ايف )�لدرجة �لكلي���ة للمقيا�س و�أبعاده(، وميكن تف�س���ري ذل���ك باأن �أفر�د 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة ق���د حافظ���و� عل���ى م�س���توى �لوع���ي بالتن���وع �لثق���ايف كنتيج���ة 
لإج���ر�ء�ت �لربنام���ج �لتدريب���ي �مل�س���تخدم و��س���رت�تيجياته وفنيات���ه، وتاأثريه �جليد 
حيث �س���اعد �لربنامج �لتدريبي على �حلفاظ على م�س���توى �لتح�س���ن لديهم، كما �أن 
�لفني���ات �مل�س���تخدمة يف �لربنام���ج مثل �لتعزيز و�لتكر�ر و�لتغذي���ة �لر�جعة من �أجل 
تثبيت �ملعلومة كان من �س���اأنه حت�س���ني م�س���توى �لوعي بالتنوع �لثقايف لديهم، كما �أن 
�إجر�ء تقومي مرحلي يف نهاية كل جل�س���ة ويف نهاية كل وحدة بالإ�س���افة �إىل �لتقومي 
�لنهائي كان له �أثر �إيجابي يف تنمية �لوعي بالتنوع �لثقايف و�لحتفاظ بها طو�ل فرتة 
تطبيق �لربنامج وبعد فرتة �ملتابعة، ومن ناحية �أخرى ي�سيف �لباحثون �إىل ما �سبق 
�أن م���ن بني �لعو�مل �لتي �س���اهمت يف ��س���تمر�ر �لتح�س���ن و�لأث���ر �لإيجابي للربنامج 
�إىل م���ا بع���د �لنته���اء من �لتطبي���ق وخالل ف���رتة �ملتابعة، �إىل حاجة ه���وؤلء �لطالب 
�إىل تنمي���ة �لوعي بالتنوع �لثقايف وحاجتهم �إىل �لنفتاح على �لآخر و�لندماج معهم 
حتى يتمكنو� من م�سايرة �أقر�نهم من �ل�سامعني، كما يعزو �لباحثون �لأثر �لإيجابي 
للربنامج و��س���تمر�ر �لتح�س���ن �إىل ما بعد �لنتهاء من �لتطبيق هو �لرتكيز يف بع�س 
�جلل�س���ات وخ�سو�س���ا �جلل�س���ات �خلتامي���ة يف كل وح���دة و�لت���ي كانت تتم يف �ملدر�س���ة 
عل���ى تنمي���ة �ل���و�زع �لدين���ي ل���دى �ملجموع���ة �لتجريبي���ة وحثه���م عل���ى �لتو��س���ل مع 
�لآخر و�لندماج معهم فال فرق بني عربي ول �أعجمي �إل بالتقوى و�لعمل �ل�س���الح 
،و�مل�س���اركة يف �ملجتم���ع في���د �هلل مع �جلماعة وغريها وعند نبذ �لتع�س���ب كانت تذكر 
لهم �أي�س���ا قول �هلل �س���بحانه تع���اىل “ َو�ْلَكاِظِمنَي �ْلَغْيَظ َو�ْلَعاِف���نَي َعِن �لَنّا�ِس” مما 
ا �سبب ��ستمر�ر �لتح�سن لدى  كان له �أثر طيب يف نفو�سهم، كما يرجع �لباحثون �أي�سً
�أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبية �إىل م���ا بعد �لنتهاء من �لتطبيق �إىل تو��س���ل �لباحثون 
م���ع �أولي���اء �لأم���ور ولف���ت �نتباهه���م �إىل �س���رورة �لهتمام به���ذ� �جلانب م���ع �بنائهم 
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وتو�س���يح �أهمي���ة �لوعي بالتنوع �لثقايف لدى �أولياء �لأمور كم���ا �أن �أولياء �لأمور كان 
لديهم ف�س���ول وحب معرفه كل ما ي�س���اعد �بنائهم لالرتقاء بامل�س���توى �ملطلوب على 
عك�س �لكثري من �أولياء �لأمور �لذين يفقدون �لرغبة يف �أي �س���يء مبجرد علمهم �أن 

�بنهم ذي �إعاقة.

رابًعا: التو�سيات:
يف �س���وء م���ا �أ�س���فرت عن���ه �لبح���ث �حلايل م���ن نتائ���ج فيما يل���ي جمموعة من 

�لتو�سيات:-
((( �لهتم���ام با�س���تخد�م بر�م���ج تدريبي���ة ت�س���هم يف تنمية �لوعي بالتن���وع �لثقايف 1

و�أبعاده �ملختلفة لدى �ملر�هقني من ذوي �لإعاقة �ل�سمعية.
((( �إ�س���د�ر قو�ن���ني ولو�ئ���ح خا�س���ة من قب���ل �لدولة توؤك���د على حق���وق وو�جبات 1

�ملر�هق �ملعاق �سمعًيا. 
((( �إ�س���ر�ك �أولياء �لأمور يف جميع �لأبحاث �لتي تتعلق باأبنائهم و�إعطائهم فكرة 1

ولو مب�س���طة عما �س���يتم فعله لأن ذلك �سي�سهم ب�سكل كبري يف نتائج �لدر��سات 
���ا ل���و كان���و� من �أولي���اء �لأم���ور �لذين لديهم �س���غف و�هتم���ام باأمور  وخ�سو�سً

�بنائهم.
((( �س���رورة �لهتم���ام بالرب�م���ج �لتدريبية و�لعالجي���ة يف تنمية مه���ار�ت �لكتابة 1

و�لق���ر�ءة م���ع فئ���ة ذوي �لإعاق���ة �ل�س���معية و�لتي �س���توؤدي يف �لنهاي���ة �إىل رفع 
كفاءة �ملعاق �سمعيا يف �لتو��سل مع �لغري.

((( توعية مديري ومدر�س���ي �لرتبية �خلا�س���ة وبالأخ�س مدر�سي �حلا�سب �لآيل 1
بالهتمام بتكنولوجيا ويب 2 ومو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف تعليم �لأطفال 
و�ملر�هقني ذوي �لإعاقة �ل�س���معية، وتدريبهم وت�س���جيعهم على ��ستخد�م مثل 

هذ� �لنوع من �لتكنولوجيا.
((( �س���رورة �إج���ر�ء �ملزي���د م���ن �لدر��س���ات و�لبح���وث �لتي تتن���اول فعالي���ة مو�قع 1

�لتو��س���ل �لجتماعي وتكنولوجيا ويب 2 يف تنمية جو�نب �أخرى من جو�نب 
�لق�سور لدى �ملر�هقني ذوي �لإعاقة �ل�سمعية.
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خام�ًسا: بحوث مقرتحة
فيما يلي جمموعة من �لدر��س���ات و�لبحوث �ملقرتحة مل�س���اعدة �ملر�هقني من 

ذوي �لإعاقة �ل�سمعية:
((( فعالي���ة برنام���ج تدريب���ي با�س���تخد�م مو�ق���ع �لتو��س���ل �لجتماع���ي يف تنمية 1

�بع���اد �أخرى للتنوع �لثقايف )مثل: �لت�س���امح، ومو�جه���ة �لهوية... �لخ( لدى 
�ملر�هقني ذوي �لإعاقة �ل�سمعية.

((( فعالي���ة برنام���ج تدريب���ي قائم عل���ى ��س���تخد�م تكنولوجيا وي���ب 2 من مو�قع 1
وتطبيق���ات )مث���ل �لفي�س بوك- تويرت – و�ت�س �ب- ر�س���ائل ن�س���ية- زووم... 

�لخ( يف حت�سني جودة ونوعية �حلياة لدى �ملر�هق �لأ�سم.
((( فعالي���ة برنام���ج تدريب���ي با�س���تخد�م �لفي����س ب���وك يف تعدي���ل بع����س �لأف���كار 1

�لنف�س���ي  �لتو�ف���ق  م�س���توى  عل���ى  و�أث���ره  �لأ�س���م  للمر�ه���ق  �لالعقالني���ة 
و�لجتماعي لديهم.

((( فعالي���ة برنام���ج تدريب���ي با�س���تخد�م تكنولوجيا ويب 2 لأمه���ات ذوي �لإعاقة 1
�ل�سمعية لتنمية �لوعي بالحتياجات �لنف�سية لأبنائهم.
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