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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 اخلام�س - العدد )17( اكتوبر 2016 جملة الرتبية اخلا�صة

حمتـــــويـــــات العـــــدد
الكف�اءة الثقافي�ة امُلدركة لدى الطالب ال�س�م و�سعاف ال�سمع باملرحل�ة الإعدادية يف 

�سوء بع�س املتغريات .

د. �صعيد عبد الرحمن حممد عبدالرحمن
Doi: 10.12816/ 0030122

1

دواف�ع التحاق طلب�ة الدرا�سات العلي�ا بربنامج ماج�ستري الرتبي�ة اخلا�سة باجلامعات 
ال�سعودية .

د. عبد اهلل بن علي الربيعان                       د. الطيب حممد زكي يو�صف
Doi: 10.12816/ 0030123

45

فعالي�ة ا�ستخدام الكتاب اللك�رتوين يف تنمية الإدراك الب�س�ري وال�سمعي لدى طالب 
ال�سف الأول الإعدادي ذوي �سعوبات التعلم .

د. عادل عبد اهلل حممد                             د. اأ�صرف اأحمد عبد اللطيف
Doi: 10.12816/ 0030124

91

فعالي�ة التدريب ال�سمعي يف حت�سني الوعي الفونولوجي والفهم الكالمي  لدى الأطفال 
زارعي القوقعة اللكرتونية  .

د. عبد الفتاح رجب على مطر                      د. ر�صا م�صعد اجلمال
Doi: 10.12816/ 0030125

149

فعالي�ة برنامج قائم على العالج الوظيفي لتنمية احلركات الع�سلية الدقيقة يف خف�س 
ال�سلوكيات التكرارية لدى الأطفال ذوي ا�سطراب التوحد  .

د. اأ�صامة فاروق م�صطفي 
Doi: 10.12816/ 0030126

202
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ملخ�ص البحث:
��س���تهدف �لبح���ث �لتع���رف عل���ى �لكف���اءة �لثقافية كم���ا يدركها �لطالب �ل�س���م 
و�س���عاف �ل�س���مع باملرحلة �لإعد�دية يف �س���وء بع�س �ملتغري�ت، و�لختالف يف �لإدر�كات 
بني �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع على مقيا�س �لكفاءة �لثقافية يف �سوء تلك �ملتغري�ت، 
وتكونت عينة �لبحث من )156( طالًبا من �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع باملرحلة �لإعد�دية 
بال�سفوف �لثالثة من معاهد �لأمل لل�سم وبر�مج دمج �ل�سم و�سعاف �ل�سمع مبدينة 
�لريا����س، وم���ن �أهم �لنتائج �لتي تو�س���لت �إليها �لبحث ما يلي : م���ن �أكرث �أبعاد �لكفاءة 
�لثقافية �إدر�ًكا بني �لطالب �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع معرفة �ملعتقد�ت و�لقيم و�ملعايري 
�لثقافية لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع بينما كان���ت �لقدرة �لتو��س���لية هي �أقل �أبع���اد �لكفاءة 
�لثقافية �إدر�ًكا. ووجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���ط درجات �لطالب �ل�سم 
و�س���عاف �ل�س���مع يف �لجتاه نحو جمتمع �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع وجمتمع �ل�سامعني( 
باختالف نوع �ملكان �لرتبوي، ودرجة �لفقد �ل�سمعي. ووجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
بني متو�سط درجات �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع يف �لتوحد �لثقايف مع جمتمع �ل�سم 
و�س���عاف �ل�س���مع وجمتمع �ل�س���امعني(، باختالف بد�ية حدوث �لفقد �ل�س���معي. وجود 
فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سط درجات �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع يف �لقدرة 
�لتو��سلية مع �لآخرين باختالف بد�ية حدوث �لفقد �ل�سمعي، و�حلالة �ل�سمعية لالأب، 
و�حلال���ة �ل�س���معية ل���الأم. وعدم وج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���ط درجات 
�لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع على جميع �أبعاد مقيا�س �لكفاءة �لثقافية لل�سم و�سعاف 

�ل�سمع و�لدرجة �لكلية وفًقا ملتغري طريقة �لتو��سل �ملف�سلة.

الكلمات املفتاحية: �لكفاءة �لثقافية، �ل�سم و�سعاف �ل�سمع.
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Cultural competence as perceived by deaf and hard of 
Hearing students at the preparatory stage in

 light of some variables
By

Dr/ Said AbdelRahman Mohammad AbdelRahman

Abstract: The research amid to identify the cultural competence as 
perceived by Hearing-impaired pupils at preparatory stage in light 
of some variables, and the difference in perceptions between deaf 
and hard of Hearing students on cultural competence scale with its 
dimensions and total score in light of these variables. The research 
sample included in its final form 156 deaf and hard of Hearing 
students at the middle school from Al-Amal institutions for the deaf, 
and deaf and hard of hearing inclusion programs in Riyadh. The 
most important findings of the research include the following: The 
knowledge of cultural beliefs, values and standards of deaf and hard 
of Hearing is one of the most highly perceived dimensions of cultural 
competence, while communication ability was the lowest perceived 
cultural competence dimension. There are statistically significant 
differences between deaf and hard of Hearing students ‘ mean 
score on the attitude towards the deaf and hard of Hearing society, 
according to the difference at the onset of hearing loss. There are 
significant differences between the deaf and hard of Hearing students 
‘ mean scores on the communication ability with others, according 
to the difference at the onset of hearing loss and parents’ hearing 
state. There are not statistically significant differences between the 
deaf and hard of Hearing students mean scores on all the dimensions 
of cultural competence scale for the deaf and hard of Hearing, and 
the total score according to the variable of the preferred mode of 
communication. 

Key Words: cultural competence, deaf and hard of Hearing .
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مقدمة: 
 ت�سكل حا�سة �ل�سمع حجر �لز�وية بالن�سبة لتطور �ل�سلوك �لجتماعي للفرد؛ 
فم���ن خالله���ا ي�س���بح �لفرد ق���ادر على تعلم �للغة و�كت�س���ابها، با�س���تجابته لالأ�س���و�ت 
�لت���ي ت�س���در م���ن حول���ه، وبالت���ايل �إ�س���ابة �لف���رد بالإعاق���ة �ل�س���معية يعت���رب حال���ة 
فري���دة، فف���ي حني �أنه���ا متثل �إعاق���ة يف جمتمع يعتمد بقوة على �لتو��س���ل �ل�س���معي                            
)جمتمع �لغلبية( من خالل �لتعبري عن �لأفكار و�مل�س���اعر بو�س���ائل ترتبط بالأذن؛ 
�إل �أنها ت�س���اعد �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع على �لرت�بط فيما بينهم )جمتمع �لأقلية( 
ك���ي ل ي�س���عرو� �أنه���م غرب���اء يف ع���امل �ل�س���امعني. كم���ا �أن فقد �ل�س���مع يعت���رب مبثابة 
�خلا�سية �لوحيدة �مل�سرتكة بني �ل�سم، بالإ�سافة �إىل �لختالفات �ملرتبطة بال�سمم          
)بد�ية �لفقد �ل�س���معي، وطريقة �لتو��س���ل �ملف�س���لة، ودرجة �لفقد �ل�س���معي(، و�لتي 

لها تاأثري ب�سكل �أو باآخر على جو�نب �سخ�سية �لأ�سم �أو �سعيف �ل�سمع.

 وعل���ى �لرغ���م من �لهتم���ام �ملتز�يد للدر��س���ات يف جمال �لعل���وم �لجتماعية 
و�لرتبوية بال�س���و�ء �لنف�س���ي، �أو �ل�س���و�ء �لذ�تي لكثري من جماعات �لأقليات، مل تلق 
جماعة �ل�س���م �إل �هتماًما بحثًيا �س���ئياًل، وهو ما قد يرجع �إىل �لو�س���ع غري �ملح�سوم 
لل�س���م كجماع���ة �إذ ي���رى ب���ريي (Berry, 1994) �أن جماع���ات ذوي �لإعاق���ة ت�س���كل 
جماع���ات �أقلي���ة غ���ري عرقي���ة، بينما يد�فع عدد �أك���رب من �لعلماء عن فكرة �أن �ل�س���م 
ل يندرج���ون حت���ت فئة �لإعاقة. فهم يرون �أن �إدر�ج �لفرد يف �أحد فئات �لإعاقة يعني 
نوع من »�لنك�س���ار«، يف حني �أن �ل�س���مم يف حقيقة �لأمر لي�س جمرد فقد�ن �ل�س���مع؛ 
ب���ل هو يوؤدي �إىل �لن�س���مام �إىل �أحد جماعات �لأقلي���ات �لثقافية �لتي لها لغة مميزة 
)لغة �لإ�س���ارة(، ومعايري وقيم �أ�سا�س���ية تختلف عن معايري وقيم �لأغلبية �ل�س���امعة، 
كما ي�سهل متيز هوؤلء �ل�سم من جانب �لأع�ساء وغري �لأع�ساء عندما ي�ستخدمون 

.(Berbrier, 2002) لإ�سار�ت يف عملية �لتو��سل فيما بينهم�

يخت���ارون  ل  �ل�س���مع  و�س���عاف  �ل�س���م  حماع���ة  ف���اإن  ذل���ك  �إىل  وبالإ�س���افة   
�أ�س���دقاءهم م���ن نف����س جماعته���م فح�س���ب؛ ب���ل وغالًب���ا م���ا يتزوج���ون منه���ا، حي���ث 
�أ�س���بح تف�س���يل �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع للزو�ج من د�خل جماعتهم يُعد عامل رئي�س 
وق���وي ل�س���تمر�رية متا�س���ك وتر�ب���ط جماعته���م. كم���ا يوج���د منوذج���ني �أ�سا�س���يني 
لل�س���مم  �لباثولوج���ي  �أو  �لطب���ي  �لنم���وذج  �لأول:  �لنم���وذج  �ل�س���مم،  �إىل  للنظ���ر 
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ويتبن���اه �أغلبي���ة جمهور �ل�س���امعني، و�لذي ينظر �إىل �ل�س���مم باعتباره حالة �س���معية 
معيق���ة. كم���ا يرك���ز عل���ى مقد�ر فق���د �ل�س���مع و�لط���رق �ملختلفة لع���الج هذه �مل�س���كلة                                                                                                   
(Senghas & Monaghan, 2002). وفيم���ا يتعل���ق بالنم���وذج �لث���اين: �لنم���وذج 
�لثقايف لل�سمم، و�لذي ينظر �إىل �ل�سمم على �أنه لي�س �إعاقة، بل على �أنه �سيء نافع 
متاًما. ومن �لذين يوؤيدون هذ� �لجتاه وبدرجة كبرية جًد� �ل�سم �أنف�سهم، وبخا�سة 
�لذين فقدو� �ل�س���مع قبل �كت�س���اب �للغة وكانت لغتهم �لرئي�س���ة لغة �لإ�سارة �خلا�سة 
ببلدهم �أو جماعتهم (Bat-Chava, 2000). ويعد �ل�س���مم وفق هذ� �لجتاه �س���مة 

�إيجابية؛ لأنه يوؤدي �إىل �لن�سمام �إىل ثقافة جماعة �لأقلية.

 و�أ�س���ارت بع����س �لدر��س���ات �إىل �أن معظ���م �أف���ر�د �لأقلي���ات �لثقافي���ة يتعلمون 
ثقافتهم من �آباءهم، فهناك عن�سر مييز ثقافة �ل�سم و�سعاف �ل�سمع وهو �لطريقة 
�لتي يتم بها تعليم �لثقافة لالأطفال. وبالرغم من �أن حو�يل90 % من �لأطفال �ل�سم 
يول���دون يف �أ�س���ر �س���امعة (Weisel, Dromi& Dor,1990)، فن���ادًر� م���ا يتعلم���و� 
ثقاف���ة �ل�س���م م���ن قب���ل و�لديه���م �لذين قد يجهل���ون معايريه���ا وممار�س���اتها غالًبا. 
���ا لذل���ك فه���م يتعلمو� ه���ذه �لثقاف���ة فيما بعد ع���ن طريق �أقر�نه���م يف جماعة  وعو�سً

.(Testriep,1993) ل�سم و�سعاف �ل�سمع�

�لثنائي���ة  �أ�س���لوب  تاأث���ري�ت  ح���ول  �أجري���ت  �لت���ي  �لدر��س���ات  �أه���م  وم���ن 
�لثقافي���ة عل���ى �لتو�ف���ق �لنف�س���ي لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع، در��س���ة ماك�س���ويل - مكاو
�لثقاف���ة ل  �ل�س���م ثنائ���ي  �أن  �إىل  �لت���ي تو�س���لت   (Maxwell-McCaw, 2001)
يختلف���ون ع���ن �أولئ���ك �لذي���ن يتو�ج���دون فق���ط يف جماعة �ل�س���م. كما ذهبت در��س���ة 
 (Stinson, Whitmire & Kluwin, 1996) وكلوي���ن  وويتم���ريي  �ستين�س���ون 
و�لت���ي �أجري���ت على �أطفال �س���م يتعلم���ون يف مد�ر�س عامة �إىل �أن ق�س���اء وقت �أطول 
د�خ���ل ع���امل �ل�س���امعني لي����س ل���ه تاأث���ري�ت �إيجابية عل���ى �لتو�ف���ق �لنف�س���ي للطالب 
�ل�سم؛ بل قد يوؤدي �إىل نتائج نف�سية �أو �سلوكية �سلبية، مثل �لوحدة وعدم �ل�ستقر�ر 

�لعاطفي و�سوء �لتو�فق �جتماعي. 

 وم���ن خ���الل �أدبي���ات �لرتبية �خلا�س���ة ذ�ت �لعالقة بال�س���م و�س���عاف �ل�س���مع 
يرى �لباحث �أن �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع يعانون يف �لو�قع من �ل�س���عور بالرف�س من 
�لأكرثي���ة �ل�س���امعة يف وق���ت م���ا يف حياتهم، وهو ما ي�س���كل نظرتهم �س���و�ء بالإيجاب، 



املجلد اخلام�س - العدد )17( اكتوبر 2016 جملة الرتبية اخلا�صة

 7 

�أو بال�س���لب للعامل �ملحيط بهم ب�س���كل �أكرث عمًقا. وهذ� �ل�س���عور قد يحدث يف �لوقت 
نف�س���ه غ�س���ًبا وياأ�ًس���ا وعدم ر�س���ا بالقدر؛ مما جعل �ل�س���م و�سعاف �ل�س���مع يف�سلون 
�لن�س���مام جلماعات �ل�س���م و�سعاف �ل�س���مع، ويقرتبون من بع�سهم �لبع�س ليكونو� 
رباًطا �جتماعًيا وعاطفًيا على �أ�سا�س خرب�ت م�سرتكة مفادها �أن �ل�سامعني ل ميكنهم 
�أن يفهموهم ب�سكل كامل نظًر� لفتقارهم لفقد �ل�سمع، وفقد �لقدرة على �لتو��سل. 

وبالتايل ل يتحدد �لنت�ساب لثقافة �ل�سم و�سعاف �ل�سمع فقط بفقد �ل�سمع، 
ا باختيار �لفرد �أو �عتناقه لغة جماعة �ل�سم و�سعاف �ل�سمع وقيمها  لكنه يتحدد �أي�سً
�لأ�سا�س���ية. ويف �لو�ق���ع فاإن فقد �ل�س���مع، م���ا هو �إل و�حد من �أقل �ملعايري ��س���تخد�ًما 
 (Lane, Hoffmeister & يف حتدي���د �لع�س���وية جلماع���ة �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع

 .Bahan,1996)

 ول���ذ�، ي���رى �لباح���ث �أن �ل�س���مم لي����س جم���رد �س���فة ت�س���ف �س���عوبة �ل�س���مع 
لديه���م؛ بل هي هويتهم �ملختارة، وطريقتهم يف �حلياة، ومنط خمتلف من �ل�س���لوك، 
وكلها تعتمد على ��س���تخد�م �لروؤية كو�س���يلة تو��سل رئي�سة. ولعل لغة �لإ�سارة لل�سم 
و�س���عاف �ل�س���مع هي �لعن�س���ر �لوحيد �لأكرث �أهمية لهويته���م �لثقافية، حيث تعترب 
لغ���ة ب�س���رية يدوية م�س���تقلة متاًما عن �للغة �ملنطوقة، فهي لغ���ة كاملة لها قو�عدها 
�خلا�س���ة لتكوين �لكلمة و�جلملة، و�لتي تختلف عن �للغة �ملنطوقة، ولها مفرد�ت ل 

ت�سبه مفرد�ت �للغة �ملنطوقة. 

م�سكلة البحث:
 لق���د كانت ق�س���ية �لكفاءة �لثقافية مثار جدل ب���ني �لباحثني، وذلك لتحديد 
ما �إذ� كان للثنائية �لثقافية تاأثرًي� على �لكفاءة �لثقافية لأفر�د جماعات �لأقليات �أم 
ل، كما �أن ثقافة �ل�س���م و�س���عاف �ل�سمع تعني جمموعة �ل�سم و�سعاف �ل�سمع �لذين 
ي�س���تخدمون لغة �لإ�س���ارة وي�سرتكون يف �ملعتقد�ت، و�لقيم، و�لعاد�ت، و�خلرب�ت �لتي 
تنتق���ل م���ن جي���ل �إىل جي���ل. وهي جزء م���ن ثقافة �ملجتم���ع �لعام لكن له���ا ما مييزها 
مثل متيز بع�س مناطق �ململكة ببع�س �لعاد�ت و�لتقاليد و�للهجات �لتي متيزها عن 
غريها علًما باأن �أهم عن�س���ر يف ثقافة �ل�س���م و�س���عاف �ل�سمع وحجر �لز�وية فيها هو 
لغة �لإ�س���ارة (Padden, 1998)  ومن �لأمثلة على ثقافة �ل�س���م و�سعاف �ل�سمع ما 
يلي: �إلقاء ق�س����س با�س���تخد�م �أبجدية �لأ�س���ابع، �أو با�س���تخد�م �س���كل و�حد فقط من 
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�أ�س���كال �ليد، �أو با�س���تخد�م �إ�س���ار�ت �لأرقام، ونكات �ل�سم و�سعاف �ل�سمع، و�لت�سفيق، 
وكيفية �س���د �نتباههم، وتاريخهم، و�لأ�س���ماء بلغة �لإ�س���ارة، و�لر�سومات �لتي يقومو� 

بها، و�لأجهزة �لتي ي�ستخدموها...�لخ.

 وقد �أ�س���فر عدد من �لدر��س���ات عن نتائج مت�س���اربة لتاأثري �لثنائية �لثقافية 
على �لكفاءة �لثقافية، فتو�س���ل بع�س���ها لنتائج تدل على وجود تاأثري�ت �إيجابية مثل 
 (LaFromboise, Coleman, & Gerton 1993; Lang, م���ن:  كل  در��س���ة 
(Munoz; Bernal, & Sorensen, 1982 وم���ن ه���ذه �لتاأثري�ت تطوير �لكفاءة 
�للغوي���ة لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع، وحت�س���ني م�س���توى �لتح�س���يل �لقر�ئ���ي، وحت�س���ني 
�لنو�حي �لنف�سية و�لجتماعية و�لأكادميية لهم. وتنمية �لقدر�ت �لعقلية و�لإبتكارية 
لديه���م. كم���ا �أ�س���فرت در��س���ة ب���ات - �س���افا (Bat- Chava, 2000) ع���ن �أن �لتوح���د 
مع ثقافة �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع وكذلك �لتوحد مع عامل �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع 
وعامل �ل�س���امعني مًعا ميكن �أن يكون �س���يء نافع للتو�فق �لنف�س���ي للفرد. حيث �أكدت 
�لدر��س���ة عل���ى �أن هوؤلء �لأفر�د من �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع لديهم تقدي���ر ذ�ت �أعلى 
من �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع �لذين توحدو� مع ثقافة �ل�سامعني ومن ل يتوحدو� مع 
�أي من �لثقافتني: ثقافة �ل�س���م و�س���عاف �ل�سمع �أو ثقافة �ل�سامعني. �أما عن �لتاأثري 
�ل�س���لبي للثنائي���ة �لثقافي���ة، فاأك���دت در��س���ة �س���وريز وفويرز وج���اروود و�س���ز�بوكزنك
(Suarez, Fowers, Garwood & Szapocznik, 1997)  على وجود م�ساعر 
�لعزل���ة و�لغ���رت�ب ب���ني ثنائي �لثقاف���ة. كما تو�س���لت �إىل �أن �مل�س���اعر �ل�س���لبية لدى 
ه���وؤلء �لأف���ر�د ميك���ن �أن تك���ون نتيجة �لتوتر و�لإجه���اد �لناجتني عن جه���ود �لأفر�د 

�ملبذولة من �أجل �لتعامل مع متطلبات ثقافتني خمتلفتني. 

بالإ�س���افة �إىل م���ا �س���بق عر�س���ه من ت�س���ارب يف نتائ���ج �لعديد من �لدر��س���ات 
و�لبح���وث �ل�س���ابقة، وتدري����س �لباح���ث للط���الب �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع باجلامع���ة 
�ملدجم���ني م���ع �أقر�نه���م �ل�س���امعني يف نف����س �لقاع���ة �لدر��س���ية خالل ثالثة ف�س���ول 
در��س���ية لحظ �أن �لطالب �لذين لديهم ثقافة ولغة �ل�س���م و�س���عاف �ل�سمع وكذلك 
لديهم ثقافة ولغة �ل�س���امعني هم �أكرث تفاعاًل مع زمالئهم �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع 
و�ل�س���امعني وكذلك �كرث تو��س���اًل مع �أع�س���اء هيئة �لتدري�س؛ مما دفع �لباحث �إىل 
در��سة �لكفاءة �لثقافية �ملُدركة لدى �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع باملرحلة �لإعد�دية 
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يف �سوء بع�س �ملتغري�ت )نوع �ملكان �لرتبوي- بد�ية حدوث �لفقد �ل�سمعي- درجة �لفقد 
�ل�سمعي- �حلالة �ل�سمعية لالأب - �حلالة �ل�سمعية لالأم - طريقة �لتو��سل �ملف�سلة(.

اأهداف البحث: 
 ��س���تهدف �لبح���ث �لتع���رف على �لكف���اءة �لثقافية كم���ا يدركها �لطالب �ل�س���م 
و�سعاف �ل�سمع باملرحلة �لإعد�دية يف �سوء بع�س �ملتغري�ت، و�لختالف يف �لإدر�كات بني 
�ل�سم و�سعاف �ل�سمع على مقيا�س �لكفاءة �لثقافية باأبعاده و�لدرجة �لكلية يف باختالف 
متغ���ري�ت �لبح���ث )ن���وع �مل���كان �لرتبوي- بد�ي���ة حدوث �لفق���د �ل�س���معي- درجة �لفقد 
�ل�س���معي- �حلالة �ل�س���معية لالأب- �حلالة �ل�سمعية لالأم - طريقة �لتو��سل �ملف�سلة(، 
ومن ثم حماولة �لو�سول �إىل مقرتحات وتو�سيات؛ ت�ساعد �لقائمني على رعاية وتعليم 
�ل�سم و�سعاف �ل�سمع على فهم �سخ�سية �ل�سم و�سعاف �ل�سمع، وم�ساعدته على حت�سني 

مهار�ت �لتو��سل لديه، وحتقيق حياة �أف�سل له.

اأهمية البحث:
تت�سح �أهمية �لبحث �حلايل من �سعيه �إىل:

(((  �لتع���رف عل���ى �أه���م مالمح و�أبع���اد �لكفاءة �لثقافي���ة �إدر�ًكا بني �لطالب �ل�س���م 1
و�سعاف �ل�سمع، و�لتي تعترب مبثابة موؤ�سر هام لتح�سني تفاعلهم مع �ملحيطني 

بهم. 
((( �لتع���رف عل���ى مدى م�س���اهمة متغري�ت �لبحث على م�س���توى �لكف���اءة �لثقافية 1

�ملُدركة لدى �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع باملرحة �لإعد�دية.
((( م�س���اعدة من يعملون مع �ل�سم و�سعاف �ل�س���مع على تنمية �ملهار�ت �ل�سرورية 1

لهوؤلء �لأفر�د لكي يكونو� �أكفاء يف عاملي �ل�سم و�سعاف �ل�سمع و�ل�سامعني.
((( تب�سري �ملعلمني و�أولياء �لأمور باأهمية �لكفاءة �لثقافية يف حياة �ل�سم و�سعاف 1

�ل�سمع للتكيف مع عاملي �ل�سم و�سعاف �ل�سمع و�ل�سامعني.
((( �إن �حلاج���ة �إىل �إج���ر�ء هذ� �لنوع من �لدر��س���ات يف �ل���دول �لعربية حاجة ملحة 1

وو��س���حة و�أكي���دة، فالتع���رف على �أبع���اد �لكفاءة �لثقافية لدى �ل�س���م و�س���عاف 
�ل�سمع وحتديد �لعو�مل �ملرتبطة بال�سمم من �ساأنه �أن ي�سهم يف تطوير �لرب�مج 

�لرتبوية و�لعالجية �ملنا�سبة حلاجاتهم.
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اإطار نظري ودرا�سات �سابقة: 
 يتناول �لباحث يف �س���ياق عر�سه لالإطار �لنظري و�لدر��سات �ل�سابقة �لكفاءة 
�لثقافية لل�سم و�سعاف �ل�سمع، من حيث مفهومها، ومكوناتها، و�أبعادها. وبيان ذلك 

فيما يلي:
 Cultural Competency :اأولً: مفهوم الكفاءة الثقافية

 ميك���ن تعري���ف �لكف���اءة �لثقافية على �أنها: »جناح �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع يف 
حتقي���ق �لأه���د�ف �ملن�س���ودة يف حياته���م من خ���الل �لأبع���اد �لتالية للكف���اءة �لثقافية: 
�ملكون �لنف�سي ويت�سمن ُبعد �لتوحد مع ثقافة �لأغلبية )�ل�سامعني( وثقافة �لأقلية 
)�ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع(، بالإ�س���افة �إىل �ملكون �ل�سلوكي وي�س���تمل على ثالثة �أبعاد 
وه���ي )�لجت���اه نح���و جمتمع �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع وجمتم���ع �ل�س���امعني- �لقدرة 
�لتو��س���لية مع �لآخرين- معرفة �ملعتقد�ت و�لقيم و�ملعايري �لثقافية لل�سم و�سعاف 

�ل�سمع(«.

 (Benet-Martinez, كم���ا عرفه���ا بيني���ت- مارتين���ز ولي���و ويل ومورري����س 
و�س���عاف  �ل�س���م  �لأف���ر�د  “جن���اح  �أنه���ا:  عل���ى   Leu, Lee & Morris, 2002)
�ل�س���مع ثنائ���ي �لثقافة يف �ملفاو�س���ة بني جمموعتني من �لقي���م �لثقافية و�لجتاهات 
و�لتوقع���ات د�خل �أنف�س���هم، �أي �أنهم ميتلكون هوية ثقافية ثنائية )ثقافة �ل�س���امعني 

وثقافة �ل�سم و�سعاف �ل�سمع(«.

 كما قدمت �لدر��سات �لتي �أجريت على �لثنائية �لثقافية عدًد� من �خل�سائ�س 
�ملختلف���ة �لت���ي قد تك���ون مهمة ليتمكن �لف���رد من �لتنقل بنجاح ب���ني ثقافتني، حيث 
رك���زت لفرومب���وزي (LaFromboise,  et al., 1993) عل���ى �جلو�نب �ل�س���لوكية 
للثنائي���ة �لثقافي���ة، وقالو� باأنها ت�س���تلزم �لقدرة على �إبد�ء �س���لوكيات مالئمة ثقافًيا 
 (Benet-Martinez, يف بيئات �لثقافة �ل�س���امعة �ل�س���ائدة وثقافة �لأقلية. وناق����س
�جلو�ن���ب  تاأث���ري   et al., 2002; Phinney & Davit-Navarro, 1997)
�لنف�س���ية )�أي �لهوي���ة(. ووف���ق تعريفهم، ي�س���تطيع �لأف���ر�د ثنائي �لثقافة �ملفاو�س���ة 
ب���ني جمموعت���ني من �لقيم �لثقافية و�لجتاهات و�لتوقعات د�خل �أنف�س���هم، �أي �أنهم 

ميتلكون هوية ثقافية ثنائية.
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ثانًيا: مكونات الكفاءة الثقافية
من خالل �لأدبيات �لتي تعر�ست للكفاءة �لثقافية لدى �ل�سم و�سعاف �ل�سمع 
فق���د ركزت على مكونني �أ�سا�س���يني يت�س���منان بع����س �لأبعاد �لتي ت�س���تخدم يف تقييم 
�لكفاءة �لثقافية لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع وهما: �ملكون �لنف�س���ي، و�ملكونات �ل�سلوكي. 
وفيم���ا يل���ي عر����س ل���كل مكون م���ن مكون���ات �لكف���اءة �لثقافية لدى �ل�س���م و�س���عاف 

�ل�سمع، وما يحتويه كل مكون من �أبعاد.

1- املكون النف�سي للكفاءة الثقافية:
 يتك���ون م���ن ُبعد و�حد وه���و �لتوحد مع ثقاف���ة �لأغلبية)�ل�س���امعني( وثقافة 
�لأقلية)�ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع(، ويعت���رب �لُبع���د �لأول م���ن �أبعاد �لكف���اءة �لثقافية. 
وهويتن���ا تخربن���ا �إىل �أين ننتمي يف �لعامل. فمعظم �لنا�س لديهم �إح�س���ا�س بالنتماء 
لو�حدة على �لأقل �أو �أكرث يف غالب �لأحيان من �جلماعات �لجتماعية، وهم يطورن 

 .(Crocker, 1993) نوع من �لتوحد معها من خالل عملية تفاعلية

وق���د ط���ور جليكم���ان (Glickman, 1993)، م���ن خ���الل ��س���تخد�م من���اذج 
تط���ور �لهوي���ة �لعرقية كاإطار نظري، منوذج هوية ثقافية لل�س���م و�ل�س���امعني يتكون 
من �أربعة توجهات ثقافية قابلة للتطبيق على �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع وهي: �ل�س���م 
و�س���عاف �ل�سمع ذوي ثقافة �ل�سم و�سعاف �ل�سمع، �ل�سم و�سعاف �ل�سمع ذوي ثقافة 
�ل�س���امعني، �ل�سم و�سعاف �ل�سمع ذوي ثقافة هام�س���ية، �ل�سم و�سعاف �ل�سمع ثنائي 

�لثقافة، وبيانهم كما يلي:-
اأ- ذوي ثقافة ال�سم و�سعاف ال�سمع: وهم �أ�سخا�س يتوحدو� متاًما مع ثقافة �ل�سم 
و�س���عاف �ل�س���مع ومييلو� �إىل رف�س قيم �ل�س���امعني، ل�س���يما �لتاأكيد على �لتو��س���ل 
�ل�س���معي. و�لأ�س���خا�س �ل�سم و�سعاف �ل�سمع من هذ� �لنوع ل يعتربون �أنف�سهم ذوي 
�إعاقة؛ بل يرون �أنف�س���هم �أع�س���اء يف جمتمع �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع ويفخرون بهذ� 
�لنتم���اء (Munoz-Baell & Ruiz, 2000). وه���م ل يبال���ون بفقده���م لل�س���مع، 
 .(Jambor, 2009) و�إن كانو� يعلمون �أنه يعرت�سهم �أو يعوقهم يف حياتهم �ليومية
و�لرو�ب���ط بينه���م وب���ني جمتم���ع �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع ج���زء مه���م م���ن هويته���م، 
ويحاول���ون ف�س���ل �أنف�س���هم عن جمتمع �ل�س���امعني �ل���ذي يعتربونه مه���دد� لهويتهم 

 .(Lane, Hoffmeister & Bahan, 1996)
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ب- ذوي ثقافة ال�س�امعني: وهم �أ�س���خا�س �س���م و�س���عاف �ل�س���مع تعد قيم ومعايري 
�ل�س���امعني �لنقاط �ملرجعية لهم، ودور �ل�س���مم يف هويتهم لي�س عليه تاأكيد. وهوؤلء 
يو�س���فون يف �لعم���وم عل���ى �أنه���م �أنا����س لهم »عق���ول �س���امعة و�آذ�ن �س���ماء«. ومع كون 
ه���وؤلء �س���م و�س���عاف �ل�س���مع م���ن �لناحي���ة �لطبية، فاإنه���م يف�س���لون �أن ين�س���ئو� مع 
�ل�س���امعني، وي�س���تخدمون �س���وتهم ومه���ار�ت ق���ر�ءة �ل�س���فاه للتو��س���ل، وهم ب�س���فة 
عام���ة يفك���رون مثل �ل�س���امعني، وكلها �أمور �س���لبية يف ثقافة �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع                       

.(Jambor, 2009)

ج- ذوي الثقافة الهام�سية: وهوؤلء �أ�سخا�س �سم و�سعاف �ل�سمع ل ين�سجمون مع 
 (Leigh, Marcus, Dobosh جمتمع �ل�سامعني ول جمتمع �ل�سم و�سعاف �ل�سمع
(Allen, 1998 &. وه���م يقف���ون بني �لعاملني �س���اعرين �أنهم ل ينتمون لأي منهما. 
وهم يعدون �س���م و�س���عاف �ل�س���مع من جانب �ل�س���امعني، ول يعدون كذلك بالن�س���بة 
لعامل �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع. هوؤلء �لأ�سخا�س �ل�سم و�س���عاف �ل�سمع من �لناحية 
�لطبية ول ميكنهم �لن�سجام �أو �لتو�فق مع عامل �ل�سامعني حولهم نتيجة ل�سعوبات 
�لتو��س���ل، لكنهم ل يتبنون قيم ثقافة �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع، وهو ما يق�سيهم من 
 Hintermair (2007) ع���امل �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع كذل���ك. وي���رى هينتريماي���ر

�أن �لأ�سخا�س �لكبار ذوي فقد �ل�سمع �ملتعاظم هم �لأكرث توجها نحو �لهام�سية. 

د- ثنائي الثقافة: وهم �ل�سم و�سعاف �ل�سمع يتوحدون مع عاملي �ل�سامعني و�ل�سم 
و�س���عاف �ل�س���مع. و�ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع من هذ� �لن���وع يفخرون بتقالي���د ثقافية 
�ل�س���م و�سعاف �ل�سمع، لكنهم يرتاحون �أي�سا مبتابعة �هتماماتهم �خلا�سة مبجتمع 
�لأغلبي���ة. وه���م ميتلك���ون �مله���ار�ت للتح���رك بارتي���اح ذهاًب���ا و�إياًب���ا ب���ني �ملجموعت���ني 

.(Emerton,1996; Testriep, 1993)

            (Benet-Martinez, et al. 2002) وي���رى بيني���ت- مارتيني���ز و�آخ���رون 
�أن �لتوحد مع كال �ملجموعتني – �أي �لأقلية و�لأغلبية – م�ستقل عن �أحدهما �لآخر. 
وهذه �لروؤية تدعمها در��سات عديدة وجدت �أن درجات �لهوية �لعرقية ل ترتبط مع 
درج���ات �لهوي���ة �لثقافي���ة (Phinney & Devich-Navarro,1997). وبدل من 
تبني روؤى جامدة للعامل تلون خرب�تهم بطريقة م�ستمرة، ي�ستطيع هوؤلء �لأ�سخا�س 
�لتنق���ل ب���ني �أنظمة �ملعن���ى �لثقايف �عتم���اد� على �ل�س���ياق �لذي يجدون �أنف�س���هم فيه. 
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وه���ذ� ي���دل عل���ى �أن عملية �لتوحد ثنائي���ة �لجتاه، فهوؤلء �لأ�س���خا�س يتوحدون مع 
(Coatsworth, Maldonado- جمتمع �لأغلبية وجماعة �لأقلية ب�س���كل منف�سل
�أن  (Molina, Pantin, & Szapoczni, 2005. نتيج���ة لذل���ك ميك���ن لل�س���م 
���ا �إح�سا�ًس���ا �إيجابًيا بالهوية ك�س���م بينم���ا يعتنقون يف �لوق���ت ذ�ته �لقيم  يط���ورو� �أي�سً
�لثقافية و�لجتاهات و�ملعتقد�ت و�ل�س���لوكيات �خلا�س���ة بالثقافة �لأمريكية �لأو�س���ع. 
�إن �لتجربة �ليومية لل�س���م و�س���عاف �ل�سمع قد تكون خمتلفة عن جتربة �ل�سامعني، 
وه���و م���ا ق���د يرتت���ب عليه بن���اء هوية خمتلف���ة. غري �أن هذ� ل يعوق �ل�س���م و�س���عاف 
�ل�س���مع ع���ن تبني �لعدي���د من �ملعتقد�ت و�لت�س���ور�ت �لتي يتبناها �ل�س���امعون، �أو عن 
.(Humphries, 1994) مل�ساركة يف �لعديد من ن�ساطات �حلياة �لأمريكية �ل�سائدة�

2- املكون ال�سلوكي للكفاءة الثقافية: 
 يتكون هذ� �ملكون من ثالثة �أبعاد، وبيانها كما يلي: 

اأ - الجتاه نحو ال�سامعني وال�سم و�سعاف ال�سمع: 
 ت���رى لفرومب���وزي و�آخ���رون (LaFromboise et al. 1993) �أن���ه ب���دون 
�جتاه���ات �إيجابي���ة نح���و جماع���ات �لأغلبي���ة و�لأقلي���ة ي�س���بح �لأف���ر�د حمدودي���ن يف 
قدرتهم على �ل�سعور بالرتياح حول �لتفاعل مع جمموعة ت�ستهدفها م�ساعر �سلبية. 
�إن ل���دى معظ���م �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع عل���ى �لأق���ل مي���ل �س���لبي بع�س �ل�س���يء نحو 
�ل�س���امعني، ويرج���ع هذ� يف �لأ�س���ا�س �إىل �خلرب�ت �ملحبطة م���ن �لتفاعل غري �لناجح 
معهم على طول حياتهم �ليومية (Jambor, 2009). وكثرًي� ما يعرب �ل�سم و�سعاف 
 (Jones, Atkin & ل�س���مع عن �لفتق���ار �إىل �لقبول من جانب جمتمع �ل�س���امعني�

.Ahmad, 2001)

 وبع�س هوؤلء �ل�س���م و�س���عاف �ل�سمع �لذين يعانون من �لرف�س من �أقر�نهم 
�ل�سم و�سعاف �ل�سمع وتتكون لديهم م�ساعر �سلبية نحو عامل �ل�سم و�سعاف �ل�سمع 
(Kersting,1997). و�ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع �ملنخرط���ني ب�س���دة يف ع���امل �ل�س���م 
و�س���عاف �ل�س���مع ل يتو�فق���ون م���ع هوؤلء �لذي���ن يتنقلون بني عاملي �ل�س���م و�س���عاف 
�ل�س���مع و�ل�س���امعني. و�لدع���م غ���ري �مل�س���روط ملن يف جمتمع �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع 
ميتد لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع م���ن خارجه فق���ط �إذ� كان���و� يلتزمون بقو�ع���د �لثقافة
(Skelton & Valentine,2003). وك���رد فع���ل يرف����س م���ن ه���م خ���ارج جمتم���ع 
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�ل�سم و�سعاف �ل�سمع من هم د�خله وي�سريون �إليهم بطريقة تبني �أنهم ل يعتربون 
�أنف�س���هم ج���زء م���ن هذه �جلماعة. و�ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع من ه���ذ� �لن���وع غالًبا ما 
يع���ربون ع���ن �جت���اه �أك���رث �إيجابية نح���و �ل�س���امعني ويقيم���ون تفاع���الت �إيجابية مع 

.(Kersting,1997) أقر�نهم �ل�سامعني�

ب- القدرة التوا�سلية مع الآخرين: 
�إن �لتو��سل هو و�سيلة �لنا�س لإر�سال و��ستقبال معلومات ونقل معاين لبع�سهم 
 .(Foster,1998) لبع�س. وهو ي�ستخدم �أي�سا للتعبري عن �مل�ساعر �أو �إقامة عالقات�
وميك���ن �أن يت���م �لتو��س���ل بلغ���ات عدي���دة، و�لكف���اءة �للغوية هي �أ�س���ا�س كف���اءة ثنائية 
�لثقاف���ة (LaFromboise et al.,1993)؛ ولأن �ل�س���مم ميثل عائق تو��س���ل. فاإن 
تعلم �لتحدث باللغة �ملنطوقة م�سكل ملعظم �ل�سم و�سعاف �ل�سمع، ومن �سوء �لتقدير 
�لو��س���ح توق���ع �أن يتحدث �ل�س���م �أي���ة لغة منطوقة بطالقة. فال�س���امعني يكت�س���بون 
�للغ���ة �ملنطوق���ة من خالل �آذ�نهم وهو ما لي�س متاح للعديد من �ل�س���م �لذين لديهم 
فقد �س���مع �أكرب من م�س���توى فقد �ل�س���مع �لب�س���يط (Overstreet,1999). وعندما 
يتحدث �لو�لد�ن �ل�س���امعان مع �أطفالهم �ل�س���م بدون لغة �لإ�سارة، فاإن ن�سبة �سئيلة 
م���ن �ملحت���وى �للغوي ه���ي ما يتم تبادله بدق���ة �أو تكون �ملحادثة حمدودة �أو مب�س���طة 
ب�س���دة (Obrzut; Maddock & Lee, 1999). وحتى عندما يطور �ل�س���م منط 
ما من �لتو��س���ل مع �أفر�د عائلتهم، فاإن هذ� �لتو��س���ل يكون بد�ئًيا ول ي�سمح بتبادل 
�لأف���كار و�مل�س���اعر �لأك���رث جتريًد�، �أو �مل�س���اركة �لكامل���ة يف �حلياة �لعائلي���ة �ليومية.

 ويف نف�س �ل�س���ياق ُيعد �لتو��س���ل مع �أع�س���اء من جمتمع �ل�سامعني وجمتمع 
�ل�سم و�سعاف �ل�سمع عن�سر �أ�سا�سي يف تطوير �جتاه �إيجابي نحو �ملجتمعني. ووفقا 
لفر�سية �لتو��سل، يقدم �لتو��سل معلومات عن قيم و�أ�ساليب حياة و�سلوكيات وخرب�ت 
جماع���ة معين���ة (Ellison & Powers,1994). وم���ع ذلك فقد �أظهرت �لدر��س���ات 
�لتجريبي���ة �أن جم���رد �لتو��س���ل بني �أع�س���اء من �ملجتمع���ني ل يوؤدي بال�س���رورة �إىل 
وجه���ات نظر �أكرث �إيجابية(Hewstone & Brown,1986). فقد تو�س���لت نتائج 
در��س���ة �ستين�س���ون وو�يتمري (Stinson & Whitmire, 1992) �إىل �أن �لتفاعالت 
غري �لناجحة وغري �ل�س���ارة ميكن �أن توؤدي �إىل ت�س���ور�ت م�سوهة بني �لطالب �ل�سم 
و�ل�س���امعني عندما يت�س���لون ببع�س���هم �لبع�س. كما تو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل �أن 
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�لط���الب �لأكف���اء يف �لتح���دث و�لإ�س���ارة يتمتع���و� باأكرب مرون���ة وقدرة عل���ى �لنتقال 
من ثقافة لأخرى و�إقامة عالقات مع �لأقر�ن �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع و�ل�س���امعني. 

ج - معرفة املعتقدات واملعايري والقيم الثقافية:
 وتت�س���من تل���ك �ملعرف���ة �لوعي �لثق���ايف و�ملعرفة �لثقافية ودرج���ة وعي �لفرد 
و�إملامه بتاريخ �لثقافة �ملعنية وقيمها ومعايريها وممار�س���اتها �ليومية، لأنه يف كثري 
م���ن �حل���الت يك���ون لدى �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع معرفة حم���دودة بثقاف���ة �لأغلبية 
ومعايريها �ل�س���لوكية؛ نظًر� لأن فقد �ل�س���مع لديهم يحرمهم من كثري من �لو�سائل 
.(Brubaker, 1994) لعادية �لتي يكت�سب بها �ل�سامعني �ملعرفة حول ثقافة �أخرى�

 وقد �أ�س���ار فو�س���رت (Foster, 1998) �إىل �إن �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع لديهم 
�أمن���اط �س���لوكية وثقافي���ة متمي���زة، يتط���ور �لعدي���د منه���ا مل�س���اعدتهم عل���ى �لتعامل 
�لوظيف���ي �جلي���د يف جمتم���ع �ل�س���امعني. وه���ذه �ملمار�س���ات متيل لأن تك���ون خمتلفة 
ب�س���كل ملحوظ عن �ملعايري �ملقبولة ب�س���كل عام من قبل �ل�سامعني. على �سبيل �ملثال، 
قد يلم�س �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع كتف �س���خ�س ما �أو ي�س���ربون �لأر�س���ية باأحذيتهم 
بقوة �أو يوم�س���ون �لأ�س���و�ء ليلفتو� �لنتباه �لب�س���ري لالآخرين، لكن �ل�س���امعني قد 
يف�سرون هذه �ل�سلوكيات على �أنها فرط يف �حلميمية �أو �لوقاحة على �لتو�يل. وحتى 
عندما يكون �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع على �ألف���ة باملعايري �لجتماعي���ة �ملختلفة لعامل 

 .(Kersting,1997) ل�سامعني، فاإن �إتباع هذه �ملعايري قد يكون �سعًبا�

 وبع���د عر����س مك���وين �لكف���اءة �لثقافي���ة، و�لأبع���اد ذ�ت �لعالق���ة ب���كل مك���ون، 
ميك���ن �لق���ول �أنه ينظ���ر �إىل �لكفاءة �لثقافية، يف حالة �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع، على 
�أنه���ا عملي���ة ثنائية �لأبعاد لأن �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع يعي�س���ون حياته���م �ليومية يف 
جمتم���ع �ل�س���امعني، لكنه���م قد يكونو� �أي�س���ا ج���زء من جماع���ة �أقلية ثقافية ت�س���مى 
عامل �ل�سم و�سعاف �ل�سمع. وتقوم �لكفاءة �لثقافية على مدى توحدهم مع جمتمع 
�ل�س���امعني وجمتمع �ل�سم و�سعاف �ل�س���مع، وقدرتهم على �لتو��سل باللغة �ملنطوقة 
ولغة �لإ�س���ارة، ومدى معرفتهم للمعايري و�لقيم �لثقافية لثقافة �لأغلبية �ل�س���امعة 
�ل�س���ائدة وثقاف���ة �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع، و�جتاههم نح���و �لثقافت���ني. وهكذ� ميكن 
تق�س���يم �لكف���اءة �لثقافي���ة لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع �إىل �أربع���ة فئ���ات: كما هو مو�س���ح 

باجلدول )1(



الكفاءة الثقافية املُدركة لدى الطالب ال�صم و�صعاف ال�صمع د . �صعيد عبد الرحمن حممد 

 16 

جدول )1(
يبني ت�سنيفات الكفاءة الثقافية لل�سم و�سعاف ال�سمع

 �لأنو�ع 
�لأبعاد

 ذوي ثقافة
�ل�سامعني

 ذوي ثقافة
 �ل�سم و�سعاف

�ل�سمع
ثنائي �لثقافة�لهام�سيني

 �لقدرة �لتو��سلية
 لل�سم و�سعاف �ل�سمع

مع �لآخرين
 �أحاديي �للغة:
�للغة �ملنطوقة

 �أحاديي �للغة:
ثنائيي �للغة�سبه لغوينيلغة �لإ�سارة

 ملمني بثقافة�لتوحد �لثقايف
�ل�سامعني

 ملمني بثقافة
 �ل�سم و�سعاف

�ل�سمع
 ل يتوحدون مع

�أي من �لثقافتني
 يتوحد مع كال

�لثقافتني

 معرفة �ملعتقد�ت
 و�ملعايري و�لقيم

�لثقافية

 معرفة
 كبرية بثقافة

�ل�سامعني

 معرفة كبرية
 بثقافة �ل�سم

و�سعاف �ل�سمع
 معرفة �سعيفة
بكلى �لثقافتني

 معرفة قوية
بكلى �لثقافتني

 �لجتاه نحو
 �ل�سامعني و�ل�سم
و�سعاف �ل�سمع

 �جتاه �إيجابي
 نحو عامل
�ل�سامعني

 �جتاه �إيجابي
 نحو عامل

 �ل�سم و�سعاف
�ل�سمع

 �جتاه �سلبي نحو
كال �لثقافتني

 �جتاه �إيجابي
 نحو كال

�لثقافتني

فرو�ص البحث: 
ميك���ن �س���ياغة فرو�س �لبحث يف �س���وء �لإطار �لنظري و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة 

على �لنحو �لتايل)1(:
((( تعد �لقدرة �لتو��س���لية م���ع �لآخرين �أكرث �أبعاد �لكف���اءة �لثقافية �إدر�ًكا لدى 1

�ل�سم و�سعاف �ل�سمع.
((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���ط درج���ات �لط���الب �ل�س���م 1

و�س���عاف �ل�س���مع يف �إدر�كه���م للكف���اءة �لثقافية وفًق���ا ملتغري نوع �مل���كان �لرتبوي                       
)برنامج �لدمج - معهد(.

1-  �أعتمد �لباحث يف �سياغة فرو�س �لدر��سة على �لفرو�س �ل�سفرية ،لعدم تو�فر قدر منا�سب 
من �لدر��سات �ل�سابقة، تعترب مرتكز�ً، للباحث ل�سياغة �لفرو�س.
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((( ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سط درجات �لطالب �ل�سم و�سعاف 1
�ل�س���مع يف �إدر�كه���م للكف���اءة �لثقافية وفًق���ا ملتغري بد�ية حدوث �لفقد �ل�س���معي   

)قبل �كت�ساب �للغة –بعد �كت�ساب �للغة(.
((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���ط درج���ات �لط���الب �ل�س���م 1

و�س���عاف �ل�س���مع يف �إدر�كهم للكفاءة �لثقافية وفًقا ملتغري درجة �لفقد �ل�س���معي                        
)�سم – �سعاف �سمع(.

((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���ط درج���ات �لط���الب �ل�س���م 1
و�سعاف �ل�سمع يف �إدر�كهم للكفاءة �لثقافية وفًقا ملتغري �حلالة �ل�سمعية لالأب             

)�سامع – �سعيف �سمع- �أ�سم(.
((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���ط درج���ات �لط���الب �ل�س���م 1

و�س���عاف �ل�س���مع يف �إدر�كهم للكفاءة �لثقافية وفًقا ملتغري �حلالة �ل�سمعية لالأم              
)�سامعة – �سعيفة �سمع- �سماء(.

((( ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سط درجات �لطالب �ل�سم و�سعاف 1
�ل�س���مع يف �إدر�كهم للكفاءة �لثقافية وفًقا ملتغري طريقة �لتو��سل)لغة �لإ�سارة- 
ق���ر�ءة �ل�س���فاه- لغ���ة �لإ�س���ارة + قر�ءة �ل�س���فاه – �ل���كالم – لغة �لإ�س���ارة + قر�ءة 

�ل�سفاه + �لكالم - لغة �لإ�سارة + �لهجاء �لإ�سبعي + �لكالم(.

خطة البحث واإجراءاته 

اأولً: منهج البحث:
��ستخدم �لباحث �ملنهج �لو�سفي �لقائم على ر�سد وحتليل �لو�قع للتعرف على 
�لكفاءة �لثقافية �ملدركة لدى �لطالب �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع يف �سوء بع�س �ملتغري�ت 
يف بع�س �لرب�مج و�ملعاهد �لتعليمية لل�سم و�سعاف �ل�سمع باملرحلة �لإعد�دية مبدنية 

�لريا�س.

ثانًيا:عينة البحث: 
تكونت عينة �لبحث يف �س���ورتها �لنهائية من )156( طالًبا من �ل�س���م و�س���عاف 
�ل�سمع بال�سفوف �لثالثة باملرحلة �لإعد�دية من معاهد �لأمل لل�سم وبر�مج دمج �ل�سم 

و�سعاف �ل�سمع باملرحلة �لإعد�دية مبدينة �لريا�س، وفيما يلي و�سًفا لعينة �لبحث: 
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جدول )2(
 تو�سيف عينة البحث

%تمتغري�ت �لبحثم%تمتغري�ت �لبحثم

 �ملكان1
�لرتبوي

13385.3برنامج دمج

5
 �حلالة

 �ل�سمعية
لالأم

14894.9�سامعة
63.8�سعيفة �سمع2314.7معهد

2
 وقت

 حدوث
�ل�سمم

 قبل �كت�ساب
21.3�سماء14492.3�للغة

 بعد �كت�ساب
127.7�للغة

 طريقة6
 �لتو��سل
�ملف�سلة

159.6لغة �لإ�سارة

3
 درجة
 �لفقد

�ل�سمعي

--.قر�ءة �ل�سفاه9359.6�سم

 لغة �لإ�سارة +6340.4�سعف �سمع
117.1قر�ءة �ل�سفاه

4
 �حلالة

 �ل�سمعية
لالأب

31.9�لكالم14794.3�سامع

63.8�سعيف �سمع
 لغة �لإ�سارة +
 قر�ءة �ل�سفاه

+ �لكالم
7749.4

31.9�أ�سم
 لغة �لإ�سارة

 + �لهجاء
 �لإ�سبعي +

.�لكالم
5032.1

ثالًثا: اأداة البحث )مقيا�س الكفاءة الثقافية لل�سم و�سعاف ال�سمع(. 
 يعترب هذ� �ملقيا�س �أحد مقيا�س���ي برتوكول)1( جودة �حلياة و�لكفاءة �لثقافية 
 PROTOCOL Cultural Competency and �ل�س���مع:  و�س���عاف  لل�س���م 
Quality of life of Impaired people  جلامبور (Jambor, 2009)، و�لذي 
مت ترجمت���ه وتعريب���ه وتعديله وحذف بع�س عبارته مبا يتنا�س���ب مع �لبيئة �لعربية، 
وكما مت حتكيمه من عدد من �أع�ساء هيئة �لتدري�س)2( �ملتخ�س�سني يف جمال �لرتبية 

�خلا�سة، و�لعاملني يف معاهد وبر�مج �ل�سم و�سعاف �ل�سمع.

1- يت�س���من �لربتوكول مقيا�س���ني �أحدهما جلودة �حلياة و�لأخر للكفاءة �لثقافية ، ومت ترجمته 
وتعريبه مبا يتنا�سب مع �لبيئة �لعربية )على حنفي، و�سعيد عبد�لرحمن، 2010(.

2- يتوجه �لباحث بال�س���كر لكل من:�أ.د.زيد�ن �ل�س���رطاوي ، �أ.د. علي حنفي ، د. �إبر�هيم �أبونيان، 
د. طارق �لري�س ، د.على �لزهر�ين.
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اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س الكفاءة الثقافية لل�سم و�سعاف ال�سمع:
 لكي يتاأكد �لباحث من �خل�سائ�س �ل�سيكومرتية للمقيا�س مبا يخدم �أهد�ف 
�لبح���ث �حل���ايل، ق���ام �لباحث بالتحقق من �س���دق وثب���ات �ملقيا�س عل���ى عينة �لتقنني 
وقو�مه���ا )60( طالًب���ا م���ن �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���معباملرحلة �ملتو�س���طة )�لإعد�دي���ة( 
برب�م���ج �لدم���ج يف مد�ر����س �ل�س���امعني/ معاه���د �لأم���ل لل�س���م مبدين���ة �لريا�س من 

خالل �لإجر�ء�ت �لتالية:

1- �س�دق املحكم�ني: ق���ام �لباح���ث بعر����س �ملقيا�س يف �س���ورته �لأولي���ة )51( عبارة 
)موزع���ة عل���ى �أربع���ة �أبع���اد مرتبط���ة بالكف���اءة �لثقافي���ة لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع( 
عل���ى)10( م���ن �ل�س���ادة �أع�س���اء هيئ���ة �لتدري����س �ملتخ�س�س���ني يف �للغ���ة �لإجنليزي���ة 
و�لرتبية �خلا�س���ة و�ل�س���حة �لنف�س���ية وعلم �لنف�س، ومعلمي �ل�سم و�سعاف �ل�سمع، 
ومت �إجر�ء �لتعديالت �ملطلوبة، وحذف �لعبار�ت �لتي مل ت�س���ل ن�س���بة �ملو�فقة عليها 
بن�سبة 80%، وقد �أ�سبح �ملقيا�س بعد �حلذف و�لتعديل )45( عبارة. وللتاأكد من �سدق 
وثبات �ملقيا�س)45( عبارة مت تطبيقها على عينة ��ستطالعية )عينة �لتقنني( مكونة 
م���ن )60( طالًب���ا مع���اق �س���معًيا باملرحلة �لإعد�دي���ة، وجاءت نتائج ه���ذه �خلطوة على 

�لنحو �لتايل:

معام�الت ارتب�اط العب�ارات بالدرج�ة الكلي�ة للبع�د الت�ي تنتم�ي اإلي�ه،              - 1
وج���اءت قي���م معام���الت �رتباط �لعب���ار�ت بالدرج���ة �لكلية للبعد عل���ى �لنحو 

�لتايل: 
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جدول )3(
معامل ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للبعد على مقيا�س الكفاءة الثقافية

 لل�سم و�سعاف ال�سمع

 رقم�لبعد
�لعبارة

 معامل
 معاملرقم �لعبارة�لبعد�لرتباط

�لرتباط

 �لأول: �لتوحد
 �لثقايف مع

 جمتمع �ل�سم
 و�سعاف �ل�سمع

 وجمتمع
�ل�سامعني

1**0.680

 �لثالث: �لقدرة
 �لتو��سلية مع

�لآخرين

21**0.594
2**0.41822**0.649
3**0.67523*0.283
4**0.33124**0.374
5**0.53025**0.522
6*0.28026*0.292
7*0.27627**0.651
8*0.27628**0.505
9**0.74529**0.514

10**0.71730*0.271
11**0.57231*0.288
12**0.67232**0.540

 �لثاين: �لجتاه
 نحو جمتمع

 �ل�سم و�سعاف
 �ل�سمع وجمتمع

�ل�سامعني

13*0.279

 �لر�بع: معرفة
 �ملعتقد�ت و�لقيم
 و�ملعايري �لثقافية

 لل�سم و�سعاف
�ل�سمع

33**0.432
14**3.8634**0.624
15*0.32735**0.584
16**0.51136**0.667

17**0.49637**0391
38**0.712

18**0.35039**0.593
40**0.742

19**0.35841**0.410
42**0.432

20**0.376
43**0.632
44**0.420
45**0.500

** د�ل عند م�ستوى 0.01  * د�ل عند م�ستوى 0.05              
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 يت�س���ح م���ن �جلدول رقم )3( �أن جمي���ع معامالت �رتباط �ملف���رد�ت بالدرجة 
�لكلي���ة د�ل���ة �إح�س���ائًيا، وه���ذ� ي���دل على متت���ع �ملقيا�س بدرج���ة مرتفعة من �لت�س���اق 

�لد�خلي.

معام�ل ارتب�اط الأبع�اد بالدرج�ة الكلي�ة للمقيا��س: وجاءت قي���م معامالت - 2
�لرتباط على �لنحو �لتايل: 

جدول )4(
معامالت ارتباط اأبعاد مقيا�س الكفاءة الثقافية لل�سم و�سعاف ال�سمع بالدرجة الكلية

 معامل �رتباط �لأبعاد�لبعدم
بالدرجة �لكلية

 �لتوحد �لثقايف مع جمتمع �ل�سم و�سعاف1
0.359**�ل�سمع وجمتمع �ل�سامعني

 �لجتاه نحو جمتمع �ل�سم و�سعاف �ل�سمع2
0.939**وجمتمع �ل�سامعني

0.837**�لقدرة �لتو��سلية مع �لآخرين3

 معرفة �ملعتقد�ت و�لقيم و�ملعايري �لثقافية4
0.939**لل�سم و�سعاف �ل�سمع

** د�ل عند م�ستوى 0.01 * د�ل عند م�ستوى 0.05    

 يت�س���ح م���ن �جل���دول رق���م )4( �أن جميع معام���الت �رتباط �لأبع���اد بالدرجة 
�لكلي���ة د�ل���ة �إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى )0.01(، وه���ذ� يدل عل���ى متتع �ملقيا����س بدرجة 

مرتفعة من �لت�ساق �لد�خلي.

4- الثبات: وللتحقق من ثبات �لأبعاد، وكذلك �لدرجة �لكلية، قام �لباحث بح�س���اب 
معام���ل �ألف���ا كرونب���اخ، وطريق���ة �لتجزئ���ة �لن�س���فية )�س���بريمان ب���ر�ون، وجتم���ان(، 

وجاءت �لنتائج على �لنحو �لتايل:
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جدول )5(
معامالت ثبات كل بعد والدرجة الكلية ملقيا�س الكفاءة الثقافية لل�سم و�سعاف ال�سمع با�ستخدام معامل 

األفا كرونباخ، و�سبريمان – براون، وجتمان.

�لبعدم
معامل �لثبات

جتمان�سبريمان – بر�ون�ألفا

 �لتوحد �لثقايف مع جمتمع �ل�سم و�سعاف1
0.6340.5810.646�ل�سمع وجمتمع �ل�سامعني

 �لجتاه نحو جمتمع �ل�سم و�سعاف �ل�سمع2
0.7360.9380.866وجمتمع �ل�سامعني

0.6110.8680.808�لقدرة �لتو��سلية مع �لآخرين3

 معرفة �ملعتقد�ت و�لقيم و�ملعايري �لثقافية4
0.7360.9380.879لل�سم و�سعاف �ل�سمع

 يت�س���ح من �جل���دول رقم )5( �أن جميع معامالت �لثب���ات مرتفعة، وهذ� يدل 
على متتع �ملقيا�س بدرجة مرتفعة من �ل�سدق و�لثبات.

- ال�سورة النهائية ملقيا�س الكفاءة الثقافية لل�سم و�سعاف ال�سمع:
 تت�س���من �ل�س���ورة �لنهائي���ة للمقيا����س)45( عب���ارة، موزع���ة عل���ى �أربع���ة �أبعاد 

بيانها كالتايل:
الأول: �لتوح���د �لثق���ايف م���ع جمتم���ع �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع وجمتم���ع �ل�س���امعني: 

ويت�سمن �لعبار�ت من )12-1(.
الثاين: �لجتاه نحو جمتمع �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع وجمتمع �ل�سامعني: ويت�سمن 

�لعبار�ت من )20-13(.
الثالث: �لقدرة �لتو��سلية مع �لآخرين:ويت�سمن �لعبار�ت من )32-21(.

الرابع: معرفة �ملعتقد�ت و�لقيم و�ملعايري �لثقافية لل�س���م و�سعاف �ل�سمع: ويت�سمن 
�لعبار�ت من)45-33(

 )ü( ت�س�حيح املقيا�س: تكون �لإجابة على �ملقيا�س من خالل و�س���ع �لطالب عالمة
�أم���ام �لعب���ارة �لت���ي تتف���ق مع �إدر�كه للعب���ارة من خ���الل �لختيار�ت )ل �أو�فق ب�س���دة،         

ل �أو�فق، �أو�فق، �أو�فق ب�سدة( وت�سحح )1، 2، 3، 4( بالرتتيب.
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اإجراءات البحث: 
((( مت ترجم���ة عب���ار�ت برتوكول �لكفاءة �لثقافية وجودة �حلياة لل�س���م و�س���عاف 1

�ل�س���مع وتعريبه وتعديله و�ل�س���تفادة منه ب�سكل كبري يف بناء مقيا�س �لكفاءة 
�لثقافية لل�سم و�سعاف �ل�سمع للبحث �حلايل.

((( تطبي���ق مقيا�س �لكفاءة �لثقافية لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع عل���ى عينة �لتقنني 1
وقو�مها )60( طالًبا من �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع باملرحلة �لإعد�دية حل�س���اب 
�سدق وثبات �ملقيا�س، وتقنينه متهيًد� لتطبيقه على �لعينة �لنهائية للدر��سة.

((( تطبيق �ملقيا�س)45( عبارة على عينة �لبحث وقو�مها )156( طالًبا من �ل�سم 1
و�سعاف �ل�سمع باملرحلة �لإعد�دية مبعاهد �لأمل لل�سم وبر�مج �لدمج لل�سم 

و�سعاف �ل�سمع مبدينة �لريا�س.
((( مت �إجر�ء �لتحليل �لإح�س���ائي للبيانات با�ستخد�م �حلزمة �لإح�سائية للعلوم 1

�لجتماعي���ة (SPSS) للتحق���ق م���ن �س���حة فرو����س �لبح���ث �حل���ايل، و�لت���ي 
�س���ملت �لعملي���ات �لإح�س���ائية �لتالي���ة: �ملتو�س���طات �حل�س���ابية، و�لنحر�فات 

�ملعيارية، و�ختبار )ت(، وحتليل �لتباين �أحادي �لجتاه، و�ختبار �سفية. 

رابًعا: نتائج البحث ومناق�ستها:

نتائج الفر�س الأول: وين�س على �أنه:« تعد �لقدرة �لتو��سلية مع �لآخرين �أكرث �أبعاد 
�لكفاءة �لثقافية �إدر�ًكا لدى �لطالب �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع«. وللتحقق من �س���حة 
ه���ذ� �لفر����س، قام �لباحث بح�س���اب �ملتو�س���طات و�لنحر�ف���ات �ملعيارية ل���كل بعد من 

�أبعاد �ملقيا�س، وقد جاءت �لنتائج على �لنحو �لتايل:
جدول )6(

املتو�سطات والنحرافات املعيارية لأبعاد مقيا�س الكفاءة الثقافية لل�سم و�سعاف ال�سمع 
�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سطن�لبعدم

 �لتوحد �لثقايف مع جمتمع �ل�سم و�سعاف1
15630.5005.497�ل�سمع وجمتمع �ل�سامعني

 �لجتاه نحو جمتمع �ل�سم و�سعاف �ل�سمع2
15630.8836.252وجمتمع �ل�سامعني

15630.2005.101�لقدرة �لتو��سلية مع �لآخرين3

 معرفة �ملعتقد�ت و�لقيم و�ملعايري �لثقافية4
15630.9836.364لل�سم و�سعاف �ل�سمع
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 يت�س���ح م���ن �جل���دول رق���م )6( باأن �لقدرة �لتو��س���لية ه���ي �أقل �أبع���اد �لكفاءة 
�لثقافية �إدر�ًكا بني �ل�سم و�سعاف �ل�سمع مبتو�سط مقد�ره)30.200(، وهذ� يدح�س 
�لفر����س �لأول م���ن فرو����س �لبح���ث. حيث يعت���رب �لبع���د �لر�بع – معرف���ة �ملعتقد�ت 
و�لقي���م و�ملعايري �لثقافية لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع - هو �أكرث �أبعاد �لكف���اءة �لثقافية 

�إدر�ًكا مبتو�سط مقد�ره )30.983(.

نتائ�ج الفر��س الث�اين: وين����س على �أن���ه :« ل توج���د ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني 
متو�سط درجات �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع يف �إدر�كهم للكفاءة �لثقافية وفًقا ملتغري 
ن���وع �ملكان �لرتب���وي )برنامج �لدمج- معهد(«. وللتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س، قام 

�لباحث با�ستخد�م �ختبار)ت(، وقد جاءت �لنتائج على �لنحو �لتايل:
جدول )7(

قيمة )ت( وم�ستوى دللتها الإح�سائية للفروق بني متو�سطات درجات الطالب ال�سم و�سعاف 
ال�سمع على مقيا�س الكفاءة الثقافية وفًقا ملتغري نوع املكان الرتبوي 

�لأبعاد و�لدرجة �لكليةم
 برنامج دمج ن =

تمعهد ن = 13323
عمعم

 �لتوحد �لثقايف مع جمتمع �ل�سم1
30.1125.26531.5215.2031.187و�سعاف �ل�سمع وجمتمع �ل�سامعني

 �لجتاه نحو جمتمع �ل�سم و�سعاف2
2.221*22.7062.37023.9563.125�ل�سمع وجمتمع �ل�سامعني

32.7206.585334.9720.506�لقدرة �لتو��سلية مع �لآخرين3

 معرفة �ملعتقد�ت و�لقيم و�ملعايري4
27.4847.81828.9564.7620.874�لثقافية لل�سم و�سعاف �ل�سمع

112.50714.522117.43412.9151.525�لدرجة �لكلية5

* د�لة عند م�ستوى)0.05( 

يت�سح من اجلدول رقم )7( ما ياأتي:

( ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���ط درجات �لطالب �ل�س���م 	-
�ل�س���م  جمتم���ع  م���ع  �لثق���ايف  �لتوح���د  �لأول“  �لبع���د  �ل�س���مع يف  و�س���عاف 
وجمتم���ع �ل�س���امعني”، و�لبع���د �لثال���ث “�لق���درة �لتو��س���لية م���ع �لآخرين”،                                
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و�لبع���د �لر�ب���ع“ معرفة �ملعتقد�ت و�لقيم و�ملعايري �لثقافية لل�س���م و�س���عاف 
�ل�سمع”، و�لدرجة �لكلية على مقيا�س �لكفاءة �لثقافية لل�سم و�سعاف �ل�سمع 

وفًقا لنوع �ملكان �لرتبوي، مما يوؤيد �سحة �لفر�س �لثاين بدرجة كبرية.
( وج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى )0.05( بني متو�س���ط درجات 	-

�لطالب �ل�س���م و�سعاف �ل�س���مع يف �لبعد �لثاين “�لجتاه نحو جمتمع �ل�سم 
وجمتم���ع �ل�س���امعني” م���ن �أبع���اد مقيا����س �لكف���اءة �لثقافية لل�س���م و�س���عاف 

�ل�سمع باختالف نوع �ملكان �لرتبوي.

نتائج الفر�س الثالث: 
وين����س عل���ى �أن���ه :ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���ط درجات 
�لطالب �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع يف �إدر�كهم للكفاءة �لثقافية وفًقا ملتغري بد�ية حدوث 
�لفقد �ل�س���معي )قبل �كت�س���اب �للغة – بعد �كت�س���اب �للغة(. وللتحقق من �س���حة هذ� 

�لفر�س، قام �لباحث با�ستخد�م �ختبار )ت(، وقد جاءت �لنتائج على �لنحو �لتايل:

جدول )8(
قيمة ت وم�ستوى دللتها الإح�سائية للفروق بني متو�سطات درجات الطالب ال�سم و�سعاف 

ال�سمع على مقيا�س الكفاءة الثقافية وفًقا ملتغري بداية حدوث الفقد ال�سمعي

�لأبعاد و�لدرجة �لكليةم
 قبل �كت�ساب �للغة

ن = 144 
بعد �كت�ساب �للغة

تن = 12 
عمعم

 �لتوحد �لثقايف مع جمتمع �ل�سم1
**30.6594.95126.2507.2122.852و�سعاف �ل�سمع وجمتمع �ل�سامعني

 �لجتاه نحو جمتمع �ل�سم و�سعاف2
22.9442.54922.2502.1790.915�ل�سمع وجمتمع �ل�سامعني

3.441**31.8886.20938.2505.361�لقدرة �لتو��سلية مع �لآخرين3

 معرفة �ملعتقد�ت و�لقيم و�ملعايري4
27.4267.254319.2141.604�لثقافية لل�سم و�سعاف �ل�سمع

112.8614.077117.7517.5031.134�لدرجة �لكلية

** د�لة عند م�ستوى 0.01 * د�لة عند م�ستوى 0.05   
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 يت�سح من اجلدول رقم )8( ما يلي :

( ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���ط درجات �لطالب �ل�س���م 	.
و�سعاف �ل�سمع يف �لبعد �لثاين “�لجتاه نحو جمتمع �ل�سم و�سعاف �ل�سمع 
وجمتم���ع �ل�س���امعني”، و�لبع���د �لر�بع“معرف���ة �ملعتق���د�ت و�لقي���م و�ملعاي���ري 
�لثقافي���ة لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع”، و�لدرج���ة �لكلي���ة عل���ى مقيا����س �لكف���اءة 

�لثقافية وفًقا ملتغري بد�ية حدوث �لفقد �ل�سمعي.
( وج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى )0.01( بني متو�س���ط درجات 	.

�لطالب �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع يف �لبعد �لأول )�لتوحد �لثقايف مع جمتمع 
�ل�سم و�سعاف �ل�سمع وجمتمع �ل�سامعني( من �أبعاد مقيا�س �لكفاءة �لثقافية 
لل�س���م و�سعاف �ل�س���مع باختالف بد�ية حدوث �لفقد �ل�سمعي، وذلك ل�سالح 
�لط���الب �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع �لذي���ن فق���دو� �س���معهم يف مرحل���ة م���ا قب���ل 

�كت�ساب �للغة.
( وج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى )0.01( بني متو�س���ط درجات 	.

�لط���الب �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع يف �لبع���د �لثال���ث )�لق���درة �لتو��س���لية م���ع 
�لآخرين( من �أبعاد مقيا�س �لكفاءة �لثقافية لل�سم و�سعاف �ل�سمع باختالف 
بد�ية حدوث �لفقد �ل�س���معي، وذلك ل�س���الح �لطالب �ل�س���م و�س���عاف �ل�سمع 

�لذين فقدو� �سمعهم يف مرحلة ما بعد �كت�ساب �للغة.

نتائج الفر�س الرابع: 
ين����س عل���ى �أن���ه :“ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���ط درجات 
�لطالب �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع يف �إدر�كهم للكفاءة �لثقافية وفًق���ا ملتغري درجة �لفقد 
�ل�س���معي      )�س���م – �س���عاف �س���مع(”. وللتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س، قام �لباحث 

با�ستخد�م �ختبار)ت(، وقد جاءت �لنتائج على �لنحو �لتايل:
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جدول )9(
قيمة ت وم�ستوى دللتها الإح�سائية للفروق بني متو�سطات درجات الطالب ال�سم و�سعاف 

ال�سمع على مقيا�س الكفاءة الثقافية وفًقا ملتغري درجة الفقد ال�سمعي.

ت�سعاف �سمع ن = 63�سم ن = 93�لأبعاد و�لدرجة �لكليةم عمعم

 �لتوحد �لثقايف مع جمتمع �ل�سم1
30.3974.86530.2065.8390.222و�سعاف �ل�سمع وجمتمع �ل�سامعني

 �لجتاه نحو جمتمع �ل�سم و�سعاف2
2.557**22.4732.29623.5072.729�ل�سمع وجمتمع �ل�سامعني

32.1616.25732.6986.5560.516�لقدرة �لتو��سلية مع �لآخرين3

 معرفة �ملعتقد�ت و�لقيم و�ملعايري4
27.8177.71027.5327.1000.233�لثقافية لل�سم و�سعاف �ل�سمع

112.8414.092113.82214.8580.412�لدرجة �لكلية

** د�لة عند م�ستوى 0.01 * د�لة عند م�ستوى 0.05   

 ويت�سح من جدول رقم )9( ما يلي:

( ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���ط درجات �لطالب �ل�س���م 	.
و�س���عاف �ل�س���مع �لبع���د �لأول“ �لتوح���د �لثق���ايف مع جمتمع �ل�س���م و�س���عاف 
م���ع  �لتو��س���لية  “�لق���درة  �لثال���ث  و�لبع���د  �ل�س���مع وجمتم���ع �ل�س���امعني”، 
�لآخري���ن”، و�لبع���د �لر�ب���ع“ معرف���ة �ملعتق���د�ت و�لقي���م و�ملعاي���ري �لثقافي���ة 
لل�سم و�سعاف �ل�سمع”، و�لدرجة �لكلية على مقيا�س �لكفاءة �لثقافية لل�سم 
و�س���عاف �ل�س���مع وفًقا ملتغري درجة �لفقد �ل�سمعي)�س���م – �سعاف �سمع(.مما 

يوؤيد �سحة �لفر�س �لر�بع بدرجة كبرية.
( وج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى )0.01( بني متو�س���ط درجات 	.

�ل�سم  �لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع يف �لبعد �لثاين“ �لجتاه نحو جمتمع 
و�س���عاف �ل�س���مع وجمتم���ع �ل�س���امعني” من �أبع���اد مقيا����س �لكف���اءة �لثقافية 
لل�سم و�سعاف �ل�سمع باختالف درجة �لفقد �ل�سمعي، وذلك ل�سالح �لطالب 

�سعاف �ل�سمع.
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نتائج الفر�س اخلام�س: 
ين����س عل���ى �أن���ه:“ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���ط درجات 
�لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع يف �إدر�كهم للكفاءة �لثقافية وفًقا ملتغري �حلالة �ل�سمعية 
لالأب )�سامع– �سعيف �سمع- �أ�سم(”، وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س، مت ��ستخد�م 

حتليل �لتباين، وقد جاءت �لنتائج على �لنحو �لتايل:

جدول )10(
نتائج حتليل التباين اأحادي الجتاه(ANOVA)  ل�ستجابات الطالب ال�سم و�سعاف ال�سمع 

على مقيا�س الكفاءة الثقافية وفًقا للحالة ال�سمعية لالأب.

 جمموعم�سدر �لتباين�لبعدم
�ملربعات

 درجات
�حلرية

 متو�سط
قيمة ف�ملربعات

 �لتوحد �لثقايف مع1
 جمتمع �ملعاقني �سميًعا

وجمتمع �ل�سامعني

51.440225.720بني �ملجموعات
0.928 4242.53415327.729د�خل �ملجموعات

-4293.974155�لكلي

2
 �لجتاه نحو جمتمع
 �ل�سم و�سعاف �ل�سمع
وجمتمع �ل�سامعني

1.85220.926بني �ملجموعات
0.144 985.2961536.440د�خل �ملجموعات

-987.147155�لكلي

 �لقدرة �لتو��سلية مع3
�لآخرين

512.1932259.096بني �ملجموعات

**6.882 5760.49315337.650د�خل �ملجموعات
-6278.686155�لكلي

4
 معرفة �ملعتقد�ت
 و�لقيم و�ملعايري
 �لثقافية لل�سم
و�سعاف �ل�سمع

45.718222.859بني �ملجموعات

0.409
8502.63015255.938د�خل �ملجموعات

-8548.348154�لكلي

�لدرجة �لكلية
564.2292282.115بني �ملجموعات

1.374 31209.938152205.329د�خل �ملجموعات
-31774.168154�لكلي

** د�لة عند م�ستوى 0.01
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 يت�سح من جدول )10( ما يلي: 
( ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���ط درجات �لطالب �ل�س���م 	.

و�س���عاف �ل�س���مع يف �لبعد �لأول“�لتوحد �لثقايف مع جمتمع �ل�س���م و�س���عاف 
�ل�س���مع وجمتم���ع �ل�س���امعني”، و�لبع���د �لثاين“�لجت���اه نحو جمتمع �ل�س���م 
و�سعاف �ل�سمع وجمتمع �ل�سامعني”، و�لبعد �لر�بع“معرفة �ملعتقد�ت و�لقيم 
و�ملعاي���ري �لثقافي���ة لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع”، و�لدرج���ة �لكلية عل���ى مقيا�س 
�لكفاءة �لثقافية لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع وفًق���ا ملتغري �حلالة �ل�س���معية لالأب 
)�سامع–�س���عيف �سمع - �أ�س���م(. وذلك يوؤيد �لفر�س �خلام�س بدرجة كبرية.

( وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سط درجات �لطالب �ل�سم و�سعاف 	.
�ل�سمع عند م�ستوى )0.01(، يف �لبعد �لثالث )�لقدرة �لتو��سلية مع �لآخرين( 
م���ن �أبع���اد مقيا�س �لكفاءة �لثقافية وملعرفة �جت���اه �لفروق وفًقا ملتغري �حلالة 
�ل�سمعية لالأب مت ��ستخد�م �ختبار �سيفيه وكانت �لنتائج على �لنحو �لتايل:

وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني متو�س���ط درجات �لطالب �ل�س���م  •
و�س���عاف �ل�س���مع م���ن ذوي �حلال���ة �ل�س���معية ل���الأب )�س���امع( مبتو�س���ط 
�س���مع(  )�س���عيف  ل���الأب  �ل�س���معية  �حلال���ة  وذوي  مق���د�ره)م=32.673( 
مبتو�س���ط مق���د�ره)م=23.500( يف �لبع���د �لثالث«�لق���درة �لتو��س���لية مع 
�لآخري���ن« م���ن �أبع���اد مقيا�س �لكف���اءة �لثقافية، ل�س���الح �لطالب �ل�س���م 

و�سعاف �ل�سمع من ذوي �حلالة �ل�سمعية لالأب )�سامع(.
ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���ط درج���ات �لطالب  •

�ل�سم و�سعاف �ل�سمع من ذوي �حلالة �ل�سمعية لالأب )�سامع( مبتو�سط 
مق���د�ره)م=32.673(، وذوي �حلال���ة �ل�س���معية ل���الأب )�أ�س���م( مبتو�س���ط 
مق���د�ره)م=35.666( يف �لبع���د �لثالث«�لقدرة �لتو��س���لية م���ع �لآخرين« 

من �أبعاد مقيا�س �لكفاءة �لثقافية.
وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني متو�س���ط درجات �لطالب �ل�س���م  •

و�سعاف �ل�سمع من ذوي �حلالة �ل�سمعية لالأب )�سعيف �سمع( مبتو�سط 
مق���د�ره)م=23.500(، وذوي �حلال���ة �ل�س���معية ل���الأب )�أ�س���م( مبتو�س���ط 
مق���د�ره)م=35.666( يف �لبع���د �لثالث“�لقدرة �لتو��س���لية مع �لآخرين” 
م���ن �أبع���اد مقيا����س �لكف���اءة �لثقافي���ة، ل�س���الح �لطالب �ل�س���م و�س���عاف 

�ل�سمع من ذوي �حلالة �ل�سمعية لالأب )�أ�سم(.
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نتائج الفر�س ال�ساد�س: 
ين����س عل���ى �أن���ه :“ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني متو�س���ط درجات 
�لطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع يف �إدر�كهم للكفاءة �لثقافية وفًقا ملتغري �حلالة �ل�سمعية 
ل���الأم )�س���امعة– �س���عيفة �س���مع- �س���ماء(”، وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر����س، مت 

��ستخد�م حتليل �لتباين وقد جاءت �لنتائج كما هو مو�سح يف �جلدول �لتايل:-

جدول )11(
نتائج حتليل التباين اأحادي الجتاه (ANOVA) ل�ستجابات الطالب ال�سم و�سعاف ال�سمع 

على مقيا�س الكفاءة الثقافية وفًقا للحالة ال�سمعية لالأم

 جمموعم�سدر �لتباين�لبعدم
�ملربعات

 درجات
�حلرية

 متو�سط
�ملربعات

 قيمة
ف

1
 �لتوحد �لثقايف

 مع جمتمع �ل�سم
 و�سعاف �ل�سمع

وجمتمع �ل�سامعني

5.96822.984بني �ملجموعات

0.106 4288.00715328.026د�خل �ملجموعات
-4293.974155�لكلي

2
 �لجتاه نحو جمتمع
 �ل�سم و�سعاف �ل�سمع
وجمتمع �ل�سامعني

2.50321.252بني �ملجموعات
0.194 984.6441536.436د�خل �ملجموعات

-987.147155�لكلي

 �لقدرة �لتو��سلية مع3
�لآخرين

118.420259.210بني �ملجموعات

1.471 6160.26615340.263د�خل �ملجموعات
-6278.686155�لكلي

4
 معرفة �ملعتقد�ت
 و�لقيم و�ملعايري
 �لثقافية لل�سم
و�سعاف �ل�سمع

183.233291.616بني �ملجموعات

1.665
8365.11615255.034د�خل �ملجموعات

-8548.348154�لكلي

�لدرجة �لكلية
252.6952126.347بني �ملجموعات

0.609 31521.473152207.378د�خل �ملجموعات
-31774.168154�لكلي

ب���ني  �إح�س���ائية  دلل���ة  ذ�ت  ف���روق  وج���ود  ع���دم   )11( �جل���دول  م���ن  يت�س���ح 
متو�س���ط درج���ات �لطالب �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع على جمي���ع �أبعاد مقيا����س �لكفاءة 
�لثقافية لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع و�لدرجة �لكلية وفًقا ملتغري �حلالة �ل�س���معية لالأم                       

)�سامعة– �سعيفة �سمع- �سماء(، وذلك يوؤيد �سحة �لفر�س �ل�ساد�س.
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نتائج الفر�س ال�سابع: 
ين����س عل���ى �أن���ه :“ل توجد ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���ط درجات 
�لط���الب �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع يف �إدر�كه���م للكف���اءة �لثقافي���ة وفًقا ملتغ���ري طريقة 
�لتو��س���ل )لغ���ة �لإ�س���ارة- قر�ءة �ل�س���فاه- لغة �لإ�س���ارة + ق���ر�ءة �ل�س���فاه – �لكالم – 
لغة �لإ�س���ارة + قر�ءة �ل�س���فاه + �لكالم - لغة �لإ�س���ارة + �لهجاء �لإ�س���بعي+ �لكالم(”. 
(One– وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س، مت ��ستخد�م حتليل �لتباين �أحادي �لجتاه

(Way ANOVA، وقد جاءت �لنتائج كما يلي:-

جدول )12(
نتائج حتليل التباين اأحادي الجتاه (ANOVA) ل�ستجابات الطالب ال�سم و�سعاف ال�سمع على 
مقيا���س الكفاءة الثقافية وفًقا ملتغري طريقة التوا�س��ل املف�سلة لدى الطالب ال�سم و�سعاف ال�سمع

 جمموعم�سدر �لتباين�لبعدم
�ملربعات

 درجات
�حلرية

 متو�سط
قيمة ف�ملربعات

1
 �لتوحد �لثقايف

 مع جمتمع �ل�سم
 و�سعاف �ل�سمع

وجمتمع �ل�سامعني

173.566443.391بني �ملجموعات
1.590 4120.40915127.287د�خل �ملجموعات

-4293.974155�لكلي

2
 �لجتاه نحو جمتمع
 �ل�سم و�سعاف �ل�سمع
وجمتمع �ل�سامعني

24.91846.229بني �ملجموعات
0.978 962.2301516.372د�خل �ملجموعات

-987.147155�لكلي

 �لقدرة �لتو��سلية مع3
�لآخرين

263.566465.891بني �ملجموعات
1.654 6015.12015139.835د�خل �ملجموعات

-6278.686155�لكلي

4
 معرفة �ملعتقد�ت
 و�لقيم و�ملعايري
 �لثقافية لل�سم
و�سعاف �ل�سمع

103.092425.773بني �ملجموعات

0.458 8445.25615056.302د�خل �ملجموعات

-8548.348154�لكلي

�لدرجة �لكلية
748.8244187.206بني �ملجموعات

0.905 31025.344150206.836د�خل �ملجموعات
-31774.168154�لكلي

** د�لة عند م�ستوى 0.01
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يت�س���ح من �جلدول)12( عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���ط 
درجات �لطالب �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع عل���ى جميع �أبع���اد مقيا�س �لكف���اءة �لثقافية 
لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع و�لدرج���ة �لكلي���ة وفًق���ا ملتغ���ري طريق���ة �لتو��س���ل �ملف�س���لة            
)لغة �لإ�سارة- قر�ءة �ل�سفاه- لغة �لإ�سارة + قر�ءة �ل�سفاه – �لكالم – لغة �لإ�سارة + 
قر�ءة �ل�سفاه + �لكالم - لغة �لإ�سارة + �لهجاء �لإ�سبعي + �لكالم(. وذلك يوؤيد �سحة 

�لفر�س �ل�سابع.

مناق�سة نتائج البحث:
 م���ن خ���الل ��س���تعر��س نتائ���ج �لبح���ث �أت�س���ح �أن مو�س���وع �لبحث ميث���ل �أحد 
�لق�سايا �لهامة �لتي يجب �ألقاء �ل�سوء عليها يف جمال تربية وتعليم �ل�سم و�سعاف 
�ل�سمع لتفعيل �لعملية �لتعليمية، حيث �أن �لبحث ركز ب�سكل و��سح على �لعديد من 
�ملتغري�ت �لتي توؤثر ب�سكل مبا�سر �أو غري مبا�سر على �لكفاءة �لثقافية لدى عينة من 
�ل�س���م و�سعاف �ل�س���مع باملرحلة �لإعد�دية مبدينة �لريا�س، وقد �أ�سفرت �لبحث عن 

�لعديد من �لنتائج من �أهمها ما يلي:-

نتائج الفر�س الأول: 
يت�سح من �جلدول )6( باأن �لقدرة �لتو��سلية هي �أقل �أبعاد �لكفاءة �لثقافية 
�إدر�كا بني �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع مبتو�س���ط مقد�ره )30.2(، وهذ� يدح�س �لفر�س 
�لأول م���ن فرو����س �لبح���ث. حي���ث يعت���رب �لبع���د �لر�بع – معرف���ة �ملعتق���د�ت و�لقيم 
و�ملعاي���ري �لثقافية لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع - هي �أكرث �أبع���اد �لكفاءة �لثقافي���ة �إدر�ًكا 
ويف�س���ر �لباح���ث ه���ذه �لنتيج���ة ب���اأن �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع بالرغ���م م���ن دجمه���م 
يف �ملد�ر����س �لعادي���ة ولك���ن ماز�ل���و� يحتفظ���ون ويتم�س���كون مبعتقد�ته���م وقيمه���م 
ومعايريه���م �لثقافية، حيث �أ�س���ار �لري����س )2006( �إىل �أن �لتطور �لتاريخي يف جمال 
تربية وتعليم �ل�سم و�سعاف �ل�سمع حم�سلة تفاعل بني �لنظرة �لطبية و�لتي ركزت 
على تعريف �ل�س���مم كحالة طبية و�لنظر له كعجز �أو ق�س���ور �أو �إعاقة، وهذ� �لتوجه 
كان �س���ائًد� يف �ملا�س���ي، يف حني �أن �لتوجه �حلديث هو �لنظرة �لثقافية نحو �ل�س���مم 
و�لتي تركز على تعريف �ل�س���مم فقط كاختالف، وكخا�س���ية تفرق بني �سخ�س �أ�سم 
عادي و�س���خ�س �س���امع عادي و�لعرت�ف بال�س���م كاأقلية لها لغتها وثقافتها �خلا�س���ة 
به���ا يج���ب �ملحافظ���ة عليه���ا وتدعيمه���ا و�لنظ���ر �إىل لغة �لإ�س���ارة كلغ���ة طبيعية �أوىل 

لل�سم وم�ساوية للغة �ملنطوقة. 
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نتائج الفر�س الثاين: يت�سح من �جلدول رقم )7( ما ياأتي :
( ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���ط درجات �لطالب �ل�س���م 	.

و�س���عاف �ل�س���مع يف �لبعد �لأول“�لتوحد �لثقايف مع جمتمع �ل�س���م و�س���عاف 
م���ع  �لتو��س���لية  “�لق���درة  �لثال���ث  و�لبع���د  �ل�س���امعني”،  وجمتم���ع  �ل�س���مع 
�لآخرين”، و�لبعد �لر�بع“معرفة �ملعتقد�ت و�لقيم و�ملعايري �لثقافية لل�س���م 
و�س���عاف �ل�س���مع ”، و�لدرج���ة �لكلي���ة عل���ى مقيا����س �لكف���اءة �لثقافية لل�س���م 
و�س���عاف �ل�س���مع وفًق���ا لنوع �ملكان �لرتب���وي، مما يوؤيد �س���حة �لفر�س �لثاين 

بدرجة كبرية. 
( وج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى )0.05( بني متو�س���ط درجات 	.

�لطالب �ل�س���م و�سعاف �ل�س���مع يف �لبعد �لثاين “�لجتاه نحو جمتمع �ل�سم 
و�س���عاف �ل�س���مع وجمتم���ع �ل�س���امعني” من �أبع���اد مقيا����س �لكف���اءة �لثقافية 

لل�سم و�سعاف �ل�سمع باختالف نوع �ملكان �لرتبوي.

 هذ� يوؤكد �أن �ل�سم و�سعاف �ل�سمع بغ�س �لنظر عن نوع �ملكان �لرتبوي، �سو�ًء 
كان معهًد� و�لذي يفرت�س �أن يكون بيت �لثقافة بالن�سبة لل�سم و�سعاف �ل�سمع، وما 
يتو�ف���ر في���ه من بد�ئل للتو��س���ل بني �ل�س���م و�لعاملني معهم يف �ملعه���د، �أو برناجًما 
للدمج و�لذي فيه تتم عملية تعليم �ل�سم يف ف�سول ملحقة بها طالب �سم – �أي �أن 
هناك نوع من �لإطار �لثقايف فيما بينهم يف كثري من �حل�س����س �لدر��س���ية با�س���تثناء 
�لأن�س���طة �لال�س���فية و�لت���ي لحظ �لباحث م���ن خالل تو�جده كم�س���رف �أكادميي يف 
�ملي���د�ن باأن���ه حت���ى �لأن�س���طة �لال�س���فية تك���ون يف �أوقات خمتلف���ة عن �أوقات �أن�س���طة 
�ل�س���امعني يف نف����س �لربنام���ج – م���ع �ل�س���امعني، وبالرغم من تاأكيد در��س���ة �ملو�س���ى 
و�أخ���رون)2008( عل���ى �أن تلك �لرب�مج يتو�فر بها �جتاهات �يجابية نحو دمج �ل�س���م 
يف تل���ك �لرب�م���ج �لأم���ر �لذي �س���اعد يف جناح �لفرد �ل�س���م يف �لتفاو����س بني جمتمع 
�ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع يف بيئ���ة �ملعه���د، وجمتمع �ل�س���امعني يف بر�م���ج �لدمج. وهذ� 

�لأمر يعك�س مدى �هتمام �جلهات ذ�ت �لعالقة بن�سر �لوعي عن ثقافة �ل�سم.

نتائج الفر�س الثالث: يت�سح من �جلدول رقم )8( ما يلي :
( ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���ط درجات �لطالب �ل�س���م 	.

و�سعاف �ل�سمع يف �لبعد �لثاين “�لجتاه نحو جمتمع �ل�سم و�سعاف �ل�سمع 
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و�ملعايري  و�لقي���م  �ملعتق���د�ت  وجمتم���ع �ل�س���امعني”، و�لبع���د �لر�بع“معرف���ة 
�لثقافي���ة لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع”، و�لدرج���ة �لكلي���ة عل���ى مقيا����س �لكف���اءة 

�لثقافية وفًقا ملتغري بد�ية حدوث �لفقد �ل�سمعي.
( وج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى )0.01( بني متو�س���ط درجات 	.

�لطالب �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع يف �لبعد �لأول)�لتوحد �لثق���ايف مع جمتمع 
�ل�سم و�سعاف �ل�سمع وجمتمع �ل�سامعني( من �أبعاد مقيا�س �لكفاءة �لثقافية 
لل�س���م و�سعاف �ل�س���مع باختالف بد�ية حدوث �لفقد �ل�سمعي، وذلك ل�سالح 
�لط���الب �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع �لذي���ن فق���دو� �س���معهم يف مرحل���ة م���ا قب���ل 

�كت�ساب �للغة.
( وج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى )0.01( بني متو�س���ط درجات 	.

�لط���الب �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع يف �لبع���د �لثالث)�لق���درة �لتو��س���لية م���ع 
�لآخرين( من �أبعاد مقيا�س �لكفاءة �لثقافية لل�سم و�سعاف �ل�سمع باختالف 
بد�ية حدوث �لفقد �ل�س���معي، وذلك ل�س���الح �لطالب �ل�س���م و�س���عاف �ل�سمع 

�لذين فقدو� �سمعهم يف مرحلة ما بعد �كت�ساب �للغة.

مبك���ر              وق���ت  يف  بال�س���مم  �لأف���ر�د  �إ�س���ابة  �أن  عل���ى  ذل���ك  �لباح���ث  ويف�س���ر   
)مرحلة ما قبل �كت�س���اب �للغة( يجعل �لأفر�د �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع ي�س���تخدمون 
لغة �لإ�س���ارة باعتبارها �لو�س���يلة �لأ�سا�سية للتو��سل مما يزيد من ميل هوؤلء �لأفر�د 
لثقافة �ل�س���م، بينما �لإ�س���ابة بال�سمم يف وقت متاأخر)مرحلة ما بعد �كت�ساب �للغة( 
يجعل �لأفر�د �ل�س���م و�س���عاف �ل�سمع ي�س���تخدمون �لكالم �ملنطوق باعتباره �لو�سيلة 
�لأ�سا�سية لهم يف �لتو��سل، وبالتايل مييلون �إىل ثقافة �ل�سامعني، ولذ� تكون �لكفاءة 
�لثقافي���ة ل�س���عاف �ل�س���مع �أعلى من �لكفاءة �لثقافية لل�س���م. مبعن���ى �أن فقد �لطفل 
لل�س���مع يف مرحل���ة م���ا قب���ل �كت�س���اب �للغة يفر����س عليه ب�س���كل كبري عل���ى �أن يتوحد 
م���ع ثقافة �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع، ث���م يبحث ع���ن �لتوحد و�لتو��س���ل م���ع �لآخرين 
من �ل�س���م و�س���عاف �ل�سمع و�ل�س���امعني، وهذ� ما توؤكده بع�س �لدر��سات منها در��سة 
�أندر�س���ون Anderson (1994) و�لتي ت�س���ري �إىل �أن �ل�سمم ل مينع �لفرد من تعلم 
لغة �لإ�سارة. كما �أنهم يعرت�سون ف�ساًل عن ذلك على ��ستخد�م بع�س �مل�سميات مثل 
�ل�سمم قبل �للغوي، و�ل�سمم بعد �للغوي لأنها تعتمد على �للغة �ملنطوقة كاأ�سا�س يف 
ذلك. �أما �ملناوئون لذلك فريون �أننا بدًل من �أن نعترب هوؤلء �لأفر�د �ل�سم معوقني 
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فاأنن���ا ينبغ���ي �أن ننظ���ر �إليه���م على �أنه���م �أقلية ثقافي���ة لهم لغتهم �خلا�س���ة بهم �لتي 
ي�س���تخدمونها يف �س���بيل حتقيق �لتو��س���ل، و�لتي تتمثل يف لغة �لإ�س���ارة رغم �أنها قد 

تختلف �إىل حد كبري من بلد �إىل �أخر. 

نتائج الفر�س الرابع: ويت�سح من جدول رقم )9( ما يلي:
( ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���ط درجات �لطالب �ل�س���م 	.

و�س���عاف �ل�س���مع �لبع���د �لأول“�لتوح���د �لثق���ايف م���ع جمتمع �ل�س���م و�س���عاف 
م���ع  �لتو��س���لية  “ �لق���درة  �لثال���ث  و�لبع���د  �ل�س���امعني”،  �ل�س���مع وجمتم���ع 
�لآخرين”، و�لبعد �لر�بع“ معرفة �ملعتقد�ت و�لقيم و�ملعايري �لثقافية لل�سم 
و�س���عاف �ل�س���مع ”، و�لدرج���ة �لكلي���ة عل���ى مقيا����س �لكف���اءة �لثقافية لل�س���م 
و�س���عاف �ل�س���مع وفًقا ملتغري درجة �لفقد �ل�سمعي)�س���م – �سعاف �سمع(.مما 

يوؤيد �سحة �لفر�س �لر�بع بدرجة كبرية.
( وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى )0.01( بني متو�سط درجات �لطالب 	.

�ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع يف �لبعد �لثاين“ �لجتاه نحو جمتمع �ل�سم و�سعاف 
�ل�سمع وجمتمع �ل�سامعني“من �أبعاد مقيا�س �لكفاءة �لثقافية لل�سم و�سعاف 
�ل�سمع باختالف درجة �لفقد �ل�سمعي، وذلك ل�سالح �لطالب �سعاف �ل�سمع.

 ويف�سر �لباحث هذه �لنتيجة على �أن �لأفر�د �ل�سم �لذين لديهم فقد �سمعي 
�س���ديد مييل���ون �إىل �أن يكون���و� م���ن ذوي ثقافة �ل�س���م، بينما �لذين يعان���ون من فقد 
�س���معي متو�س���ط وب�س���يط فم���ن �ملحتم���ل �أن مييلو� �إىل ثقافة �ل�س���امعني، كما �ت�س���ح 
م���ن �جل���دول )2( �أن ح���و�يل 60% تقريًب���ا م���ن عين���ة �لبحث �س���م، بينم���ا 40% تقريًبا 
�س���عاف �س���مع، وه���ذ� موؤ�س���ر جي���د على تاأكي���د �لنتيج���ة �ل�س���ابقة �لتي تو�س���لت لعدم 
وج���ود فروق يف �أكرث �أبع���اد مقيا�س �لكفاءة �لثقافية و�لدرج���ة �لكلية.حيث �أن �لفقد 
�ل�سمعي �ل�سديد يحرم �لأفر�د �ل�سم من كثري من �لو�سائل �لعادية �لتي يكت�سب بها 

�ل�سامعني �ملعرفة.

نتائج الفر�سني اخلام�س وال�ساد�س: 
يت�سح من جدول)10( ما يلي: 

( ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���ط درجات �لطالب �ل�س���م 	.
و�س���عاف �ل�س���مع يف �لبعد �لأول« �لتوحد �لثقايف مع جمتمع �ل�س���م و�س���عاف 
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�ل�س���مع وجمتم���ع �ل�س���امعني«، و�لبع���د �لث���اين« �لجت���اه نح���و جمتمع �ل�س���م 
و�سعاف �ل�سمع وجمتمع �ل�سامعني »، و�لبعد �لر�بع« معرفة �ملعتقد�ت و�لقيم 
و�ملعاي���ري �لثقافي���ة لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع«، و�لدرج���ة �لكلي���ة عل���ى مقيا�س 
�لكفاءة �لثقافية لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع وفًق���ا ملتغري �حلالة �ل�س���معية لالأب 

)�سامع– �سعيف �سمع- �أ�سم(. وذلك يوؤيد �لفر�س �خلام�س بدرجة كبرية.
( وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سط درجات �لطالب �ل�سم و�سعاف 	.

�ل�سمع عند م�ستوى)0.01(، يف �لبعد �لثالث)�لقدرة �لتو��سلية مع �لآخرين( 
م���ن �أبع���اد مقيا�س �لكفاءة �لثقافية وملعرفة �جت���اه �لفروق وفًقا ملتغري �حلالة 
�ل�س���معية لالأب مت ��س���تخد�م �ختبار �سيفيه، وكان من �أهم نتائجه �أن �لطالب 
�ل�س���م و�سعاف �ل�س���مع ذوي �حلالة �ل�سمعية لالأب )�س���امع( كانو� �أكرث قدرة 
تو��س���لية مع �لآخرين باملقارنة بالطالب �ل�س���م و�س���عاف �ل�سمع ذوي �حلالة 
ا �لطالب �ل�سم و�س���عاف �ل�سمع ذوي  �ل�س���معية لالأب )�س���عيف �س���مع(، و�أي�سً
�حلالة �ل�سمعية لالأب )�أ�سم( كانو� �أكرث قدرة تو��سلية مع �لآخرين باملقارنة 

بالطالب �ل�سم و�سعاف �ل�سمع ذوي �حلالة �ل�سمعية لالأب )�سعيف �سمع( 

 بينم���ا يت�س���ح م���ن �جل���دول )11( عدم وجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني 
متو�س���ط درج���ات �لطالب �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع على جمي���ع �أبعاد مقيا����س �لكفاءة 
�لثقافية لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع و�لدرجة �لكلية وفًقا ملتغري �حلالة �ل�س���معية لالأم 

)�سامعة– �سعيفة �سمع- �سماء(. وذلك يوؤيد �سحة �لفر�س �ل�ساد�س.

 ويري �لباحث �أن �لنتيجة �لتي تو�س���ل �إليها يف �لفر�س���ني �ل�س���اد�س و�ل�س���ابع 
به���ذ� �لبح���ث ق���د تتعار����س م���ع �أدبي���ات تربي���ة وتعليم �ل�س���م، ومع م���ا تو�س���لت �إليه 
�لعديد من �لدر��سات و�لتي �أ�سار�ت �إىل �أنه من �ملحتمل �أن يكون �أد�ء �لأطفال �ل�سم 
لآب���اء من �ل�س���م �أف�س���ل م���ن �أد�ء �أقر�نهم �ل�س���م لآباء من �ل�س���امعني، حيث جندهم 
يف مرحل���ة �مله���د على �س���بيل �ملثال يكت�س���بون لغة �لإ�س���ارة مبعدل �س���بيه بذلك �ملعدل 
�ل���ذي يكت�س���ب به �لأطفال �ل�س���امعون لآباء �س���امعني للغ���ة �ملنطوق���ة، بينما ل ميكن 
لالأطفال �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع لآباء من �ل�سامعني �أن يكت�س���بو� �للغة �ملنطوقة، �أو 
لغة �لإ�س���ارة مبعدل �س���ريع كهذ� �ملعدل �ل�س���ابق، ويرجع كل من بورن�س���تاين و�أخرون                         
Bornstein et.al(1999)، و�سبن�س���ر و�آخ���رونSpencer et al. (1996)  ه���ذ� 
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�لتف�س���ري �إىل حقيق���ة �لتفاع���الت �ليومي���ة ب���ني �لأمه���ات و�أطفاله���ن �لر�س���ع تك���ون 
�أكرث تي�س���رًي�، وتت�س���م باأنه���ا طبيعية بدرجة �أكرب عندما يك���ون كال �لطرفني �لطفل 
و�لو�لدي���ن م���ن �ل�س���م وذل���ك قيا�ًس���ا بهذ� �لو�س���ع �لذي يك���ون فيه �لطف���ل فقط هو 
�لأ�س���م ويكون و�لد�ه من �ل�س���امعني �إذ تت�س���م تلك �لتفاعالت �لتي تقوم بها �لأمهات 
�ل�س���امعات لأطفال من �ل�س���م مع ه���وؤلء �لأطفال باأنها تك���ون توجيهية بدرجة �أكرث 
)هالهان وكوفمان، 2008(. ولذ� يرى �لباحث �أنه من �ل�سروري �حلث على �لتدخل 
�ملبكر من �لآباء �ل�سم �أو �ل�سامعني لأطفال �سم وزيادة �لتفاعالت �لأ�سرية مع هوؤلء 
�لأطفال و�لذي بدوره يح�س���ن من �إدر�ك �أبنائهم للكفاءة �لثقافية باأبعادها �ملختلفة، 
و�أن يتم تقدمي دور�ت تدريبية لآباء �لأطفال �ل�س���م وعلى �لأخ�س �لآباء �ل�س���امعني، 

وذلك يف مرحلة مبكرة من �كت�ساف �إعاقة �أبنهم �لأ�سم. 

نتائج الفر�س ال�سابع: 
يت�س���ح من �جلدول )12( عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���ط 
درجات �لطالب �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع عل���ى جميع �أبع���اد مقيا�س �لكف���اءة �لثقافية 
لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع و�لدرجة �لكلية وفًقا ملتغري طريقة �لتو��س���ل �ملف�سلة )لغة 
�لإ�سارة- قر�ءة �ل�سفاه- لغة �لإ�سارة + قر�ءة �ل�سفاه – �لكالم –لغة �لإ�سارة + قر�ءة 
�ل�س���فاه + �ل���كالم - لغ���ة �لإ�س���ارة + �لهج���اء �لإ�س���بعي + �ل���كالم(. وذلك يوؤيد �س���حة 
�لفر����س �لتا�س���ع. ويتفق ذلك م���ع ما ذك���ره (Martin& Bat-chava, 2003) من 
�أن هن���اك عو�ئ���ق تتعلق بعملي���ة �لدمج ترتبط بعالقات �لطالب �ل�س���م م���ع �أقر�نهم 
�ل�س���امعني من حيث �س���عوبات �لتو��س���ل، و�أن قدرة �لطالب �ل�س���م على �س���مع وفهم 
�للغ���ة �ملنطوق���ة يتف���اوت وفًق���ا ملقد�ر �س���معهم �ملتبق���ي وكفاءة �لتو��س���ل ون���وع �ملعني 
�ل�س���معي �مل�ستخدم و�خل�سائ�س �ل�س���معية للبيئة. حتى عندما يتلقى �لطالب �ل�سم 
تدريب �س���فاهي مكثف فاإن �لطالب �ل�س���امعني غري �ملدربني على �لتو��س���ل �ل�سفهي، 
رمب���ا ل يفهمونه���ا د�ئًم���ا، وبالن�س���بة لتو��س���ل �لأطف���ال فاإن���ه يتطلب جه���د كبري كي 
ينجح. كذلك نظًر� لعدم �س���رب وحتمل �لأطفال �ل�س���امعني، فاإن �حلو�ر �لغري و��سح 

ميثل عائًقا كبرًي� �أمام تو��سل �ل�سم و�ل�سامعني.)�لزهر�نى، 2007(.

كم���ا �أن �لتو��س���ل م���ع �لأقر�ن جزًء� مهما يف حياة �ل�س���م خا�س���ة م���ع �لنماذج 
�لأكرب �س���ًنا منهم، فاإدر�ك �لطفل لل�س���مم عند �لتو��س���ل مع �لآخرين يعطيه �سعوًر� 
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بالنتم���اء ب���دًل م���ن �ل�س���عور بالعزل���ة �لتام���ة يف عامل �ل�س���امعني، لذل���ك يالحظ �أن 
�لطف���ل �لأ�س���م لو�ل���دي �س���م �أف�س���ل يف �لتو��س���ل و�لنتم���اء لع���امل �ل�س���م باملقارنة 

باأقر�نهم �ل�سم من و�لدي �سامعني.

 لذلك يعار�س موؤيدي لغة �لإ�س���ارة فكرة دمج �ل�س���م مع �أقر�نهم �ل�س���امعني 
لإميانه���م ب���ان عامل وثقافة �ل�س���م ينبع من بيئة �ملعاهد ونو�دي �ل�س���م. لذلك يوؤكد 
نورث���رين ودو�ن����س (Nonthern & Downs, 2002) عل���ى �أن���ه لتطوي���ر عالقات 
�ل�س���د�قة مع �لأقر�ن دون �أية �س���غوط، يجب تو�فر �لبيئة �مل�س���هلة للتو��سل، وو�سع 
�لطفل يف �خليار �لرتبوي �لذي ي�س���مح للطفل ببيئة �أكرث تو��س���ال يف �س���وء قدر�ته 

وحاجاته.

 كما �أ�س���ار هالهان وكوفمان)2008( �إىل �أن �لتفاوت يف �لتمثيل لي�س �ملو�سوع 
�لوحيد يف �لرتبية �خلا�سة �لذي يتعلق بالتعدد �لثقايف حيث ميكن لالأفر�د من ذوي 
�ل�س���تثناء�ت �أن يقومو� بتطوير ثقافاتهم �ل�سغرية �أو �لفرعية.كما �أن �أولئك �لذين 
يعان���ون من �لإعاقة �ل�س���معية على �س���بيل �ملثال يتم و�س���فها من جان���ب �لبع�س على 
�أنهم ينتمون �إىل ثقافة �ل�سم وهي �لثقافة �لتي ي�سعب على �لكثريين من �لأ�سوياء 
�أن يفهمونه���ا جي���ًد� وه���و �لأمر �لذي يوؤدي �إىل �س���عور �أولئك �لأفر�د �ل�س���م بالعزلة 
و�لنف�س���ال ع���ن �ل�س���امعني. وم���ن ه���ذ� �ملنطل���ق فاإن هن���اك مظه���ًر� هاًم���ا يف �لتعدد 
�لثقايف للرتبية �خلا�س���ة يتمثل يف تطوير �لوعي �ملتز�يد بالفروق �لثقافية مبا فيها 
�لإعاقات، و�لفهم �ملتز�يد لذلك، وتقبله وكل ما �س���بق يعترب موؤ�س���ر و��س���ح على عدم 
�لوعي �لكامل بالكفاءة �لثقافية باأبعادها لدي هوؤلء �لأفر�د �ل�سم و�سعاف �ل�سمع.

التو�سيات الرتبوية: 
من خالل �لعر�س �ل�سابق، تو�سل �لباحث ملجموعة من �لتو�سيات �لرتبوية، 

وهي كما يلي:-
((( �إع���د�د بر�م���ج و�أن�س���طة تنموي���ة وتوعوية من �أجل حت�س���ني �لكف���اءة �لثقافية 1

لل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع م���ع �أف���ر�د جمتمع �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع وجمتمع 
�ل�سامعني.
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((( عقد دور�ت/ندو�ت/ ور�س عمل لتدريب �لأفر�د ذ�ت �ل�س���لة بالأ�سم و�سعيف 1
�ل�س���مع لن�س���ر مفه���وم �لكف���اءة �لثقافي���ة وم���ا يت�س���منه ه���ذ� �ملفه���وم لنج���اح 
�ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع للتفاو�س بني جمتمعني مع جمتمع �ل�سم وجمتمع 

�ل�سامعني.
((( ن�س���ر �لوع���ي لثقافة �ل�س���م و�س���عاف �ل�س���مع م���ن ِقب���ل �ل�س���امعني من خالل 1

و�سائل �لأعالم �ملرئي وغري �ملرئي.
((( �لرتكيز على �إك�ساب �ل�سم �لقدرة على كتابة �للغة �ملنطوقة لتحدي جديد يف 1

�لتوجهات �حلديثة يف تربية وتعليم �ل�سم و�سعاف �ل�سمع. 
((( تطبيق فل�س���فة ثنائي �للغة/ثنائي �لثقاف���ة يف معاهد وبر�مج �لدمج كخطوة 1

نحو حت�سن �لكفاءة �لثقافية لل�سم و�سعاف �ل�سمع.
((( تقدمي در��س���ات �أخرى حول �لكفاءة �لثقافية لندرة وجود �مل�س���طلح يف �لبيئة 1

�لعربية. 
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ملخ�ص البحث:
��س���تهدف �لبحث �لتعرف على دو�فع �لتحاق طلبة �لدر��س���ات �لعليا بربنامج 
ماج�س���تري �لرتبية �خلا�سة باجلامعات �ل�س���عودية، كما هدف �لبحث �إىل معرفة �أثر 
كل م���ن متغ���ري�ت: �لن���وع، و�حلال���ة �ملهني���ة، و�حلال���ة �لجتماعية، و�لعم���ر على هذه 
�لدو�ف���ع، وتكونت عين���ة �لبحث من )317( طالًبا وطالبة من طلبة �لدر��س���ات �لعليا 
باجلامعات �ل�سعودية مت تق�سيم �لعينة �إىل )138 طالًبا، 179 طالبة(، ولتحقيق هدف 
�لبحث مت ��س���تخد�م �ملنهج �لو�س���في وتطوير ��س���تبانة دو�فع �لتحاق طلبة �لدر��سات 
�لعليا بربنامج ماج�س���تري �لرتبية �خلا�س���ة، و�لتي تناولت خم�س���ة جمالت للدو�فع 
)�لدو�فع �ل�سخ�س���ية، و�لدو�فع �لأكادميية، و�لدو�فع �ملهنية، و�لدو�فع �لجتماعية، 
و�لدو�ف���ع �لقت�س���ادية(، وتو�س���لت نتائ���ج �لبح���ث �إىل �أن �أبرز دو�فع �لتح���اق �لطلبة 
كالت���ايل                مرتب���ة  �ل�س���عودية  باجلامع���ات  �خلا�س���ة  �لرتبي���ة  ماج�س���تري  بربنام���ج 
)�لدو�فع �ل�سخ�س���ية، و�لدو�فع �لأكادميية، و�لدو�فع �ملهنية، و�لدو�فع �لجتماعية، 
و�لدو�ف���ع �لقت�س���ادية(، كما تو�س���لت نتائ���ج �لبحث �إىل عدم وجود ف���روق ذ�ت دللة 
�إح�س���ائية ترج���ع ملتغري �لن���وع، �حلالة �ملهنية، �حلال���ة �لجتماعي���ة، �لعمر على هذه 

�لدو�فع.

الكلم��ات املفتاحي��ة: دو�ف���ع – طلبة �لدر��س���ات �لعلي���ا - برنام���ج ماج�س���تري �لرتبية 
�خلا�سة – �جلامعات �ل�سعودية.
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ABSTRACT
This study aims to explore the motives of graduate students to 

purse a master degree in Special Education in a Saudi context. The 
current study also intends to investigate how these motives can vary 
across many variables, such as: gender, occupation, social status, 
and age. Three hundred and seventeen graduate students participated 
in an online survey. A questionnaire was designed and classified into 
five categories. The results of the study indicate that their leading 
motives behind pursing a master degree were respectfully as follows: 
personal motivation, academic motivation, professional motivation, 
social motivation, and economic motivation. Interestingly, the 
results also reveal that there was no statistical significance among 
the variables, which includes gender, job status, social status and age. 

 
Key words: Motivation, graduate students- master program of 
Special Education - Saudi universities. 
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مقدمة: 
ُتع���د �جلامع���ة �ملوؤ�س�س���ة �لأم يف �أي جمتمع من �ملجتمع���ات لتاأثريها �لقوي يف 
باق���ي موؤ�س�س���ات �ملجتم���ع، فهي �ل�س���عاع �لذي تهتدي به ه���ذه �ملوؤ�س�س���ات، حيث ُتَخِرج 
�جلامع���ة م���ن يعمل بهذه �ملوؤ�س�س���ات، كما �أنها تعد �لكو�در �لب�س���رية �لت���ي تقوم ببناء 
�ملجتم���ع ونه�س���ته وتقدمه، ويقع على عاتقها �لرق���ي باملجتمع؛ لأن �ملجتمع و�لدولة 
ل���ن ترق���ى �إل باأبنائها و�س���بابها؛ لذلك لب���د �أن يكون هوؤلء �ل�س���باب على قدر حتمل 
هذه �مل�سئولية، وهذ� ما تقوم �جلامعة به من حيث �إعد�د هوؤلء �لطلبة �إعد�ًد� يالئم 

هذه �ملجتمعات يف تقدمها وتطورها.

كم���ا �أن �لتعلي���م �جلامعي له �أثر كبري يف �إعد�د �س���باب �مل�س���تقبل �إعد�ًد� جيًد�، 
فهو ي�سهم يف تنمية �جلو�نب �ملختلفة لدى �لطلبة �مللتحقني �سو�ء �جلو�نب �ملعرفية، 
�أو �لأكادميية، �أو �لأخالقية، �أو �لعاطفية، كما جند �أن هوؤلء �لطلبة عندما يلتحقون 
باجلامعة تتغري دو�فعهم وميولهم و�جتاهاتهم عما كانت عليه قبل �ملرحلة �جلامعية 
فنجد دو�فعهم تتجه نحو �مل�ستقبل ونحو �حلياة �لأف�سل ونحو تقدم جمتمعاتهم. 

�إن �جلامع���ات موؤ�س�س���ات �جتماعية وتربوية ته���دف �إىل حتقيق �لأهد�ف �لتي 
�أُ�س�س���ت م���ن �أجل حتقيقها باأعلى درجة م���ن �لكفاءة و�لإجناز، وذلك عن طريق �إعد�د 
�لك���و�در �لب�س���رية �ملتمي���زة �لقادرة عل���ى تقدمي �أف�س���ل �خلدمات �لتي ت�س���هم يف بناء 
جمتمعاته���م وتقدمه���ا، وكذلك معاجلة كافة ق�س���ايا �ملجتمع و�مل�س���اهمة يف تطويره 
م���ن �أج���ل حتقي���ق �لتنمية �مل�س���تد�مة فيه وتو�س���يع �أفاق �ملعرف���ة �لإن�س���انية، كما �أنها 
توؤث���ر يف كاف���ة جم���الت �ملجتم���ع، وتتاأثر به���ا كاملجال �لأكادمي���ي، و�لثق���ايف، و�ملهني، 
و�لجتماعي، و�لقت�سادي، وهذه �ملجالت هي �لتي توؤثر يف دو�فع �لتحاق �لطلبة به، 
فقد يلتحق �لطالب بهذ� �لنوع من �لتعليم لوجود برنامج �أكادميي مميز، ي�ساعده يف 
حتقيق �لتنمية �لثقافية و�ملهنية �لتي ي�سعى �إليها، وكذلك يف حتقيق و�سع �جتماعي 
مميز، ول يقت�سر �لأمر عند هذ� �حلد؛ بل �إن �جلانب �لقت�سادي يلعب دوًر� �أ�سا�سًيا 
يف دو�ف���ع �للتح���اق به، فالطلبة ياأخذون يف �حل�س���بان �لفائدة �لتي رمبا تعود عليهم 
منه، مثل �حل�سول على فر�سة عمل منا�سبة حتقق لهم �لأمان �لوظيفي، وتوفر لهم 
�سبل �لعي�س �لكرمية، فمعرفة دو�فع هوؤلء �لطلبة متثل �أهمية كبرية؛ لأنه ل وجود 

ل�سلوك �لإن�سان دون دو�فع توجهه وحتدد م�ساره.
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وكلم���ا �ت�س���عت د�ئ���رة �لتعلي���م �جلامع���ي وتنوع���ت موؤ�س�س���اته عل���ى �خت���الف 
تخ�س�س���اتها وم�س���توياتها، و�زد�دت �أع���د�د �مللتحق���ني ب���ه، تنوعت ه���ذه �لدو�فع �لتي 
حت���دو بالطلبة لاللتحاق ب���ه، وكلما تز�يد �لهتمام بنوعي���ة �لتعليم �لعايل وتطوير 
خمرجاته، ��ستدت �حلاجة ملعرفة دو�فع �للتحاق به؛ بهدف معرفة �لعو�مل �لكامنة 
ور�ء ذلك مما ي�ساعد يف تعديله، وتطوير �لعملية �لرتبوية فيه، وحت�سني خمرجاتها، 

وبالتايل حتقيق �أهد�فه �لتي ي�سبو �إليها )�لعمري، 2005، �س �س 140- 141(. 

و�إذ� كانت �حلاجة �إىل معرفة �لدو�فع �لتي حدت بالطلبة لاللتحاق بالتعليم 
�جلامع���ي متث���ل �أهمي���ة كب���رية ملعرف���ة �ل�س���بب ور�ء �لتح���اق �لطلب���ة ب���ه، وق���د يكون 
�لطال���ب تخ���رج م���ن �ملدر�س���ة �لثانوية ول جم���ال له غ���ري �للتحاق باجلامع���ة؛ لأنه 
م���ن �ل�س���روري بعد هذه �ملرحل���ة �لدر��س���ية �أن يلتحق باملرحلة �لأعل���ى وهي مرحلة 
�جلامع���ة، ف���اإن �لأهمي���ة تك���ون �أك���رب �إذ� كان �لأم���ر يتعل���ق بالتحاق �لطلب���ة بربنامج 
�ملاج�س���تري، فهذ� �لطالب قد ��س���تكمل در��س���ته �جلامعية، وي�س���تطيع �حل�س���ول على 
فر�س���ة عم���ل، وحت���ددت م�س���ار�ت حيات���ه، ور�س���م �لطري���ق لنف�س���ه، وح���دد طموحاته 
�مل�س���تقبلية، فما �لد�فع ور�ء �لتحاقه بهذ� �لنوع من �لدر��س���ة وهو برنامج ماج�ستري 

�لرتبية �خلا�سة.

 �إن �حلاجة ملعرفة �لدو�فع �لتي تكمن ور�ء �لتحاق �لطلبة برب�مج �لدر��سات 
�لعلي���ا؛ وذل���ك لأنه���ا متث���ل �أهمي���ة كب���رية بالن�س���بة له���وؤلء �لطلب���ة و�لقائم���ني على 
تدري�س���هم، فاأهمي���ة �لدو�فع �لإن�س���انية تنبع م���ن �حلاجة �إىل در��س���تها وفهمها فهًما 
�سحيًحا؛ لأنها متكننا من معرفة طبيعة �ل�سلوك �لإن�ساين و�مل�سار�ت �لتي ميكن �أن 
ياأخذه���ا، و�لنتائج �لتي ميك���ن �أن تنتهي �إليها، لذلك لبد من �إعطائها �لأولوية عند 

�إعد�د هوؤلء �لطلبة )�سماره، و�ملجايل، 2014، �س. 333(. 

كم���ا �أن قيام هوؤلء �لطلبة باللتحاق مباج�س���تري �لرتبية �خلا�س���ة ويف نف�س 
تخ�س�س �لبكالوريو�س، يجعل �لأمر يزد�د �أهمية ملعرفة �لدو�فع ور�ء �لتحاقهم بهذ� 

�لنوع من �لدر��سة ويف هذه �لتخ�س�سات. 

فالعم���ل يف جم���ال �لرتبي���ة �خلا�س���ة مهم���ة �إن�س���انية م���ن �لدرج���ة �لأوىل، 
وم���ن �لأعم���ال �لإن�س���انية �لت���ي تق���وم برعاي���ة وتاأهيل فئة م���ن فئ���ات �ملجتمع حتتاج 
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�إىل ن���وع خا����س م���ن �لرعاي���ة و�لتاأهي���ل، كم���ا �أنها تت�س���من تق���دمي خدم���ات تربوية 
وعالجي���ة وتاأهيلي���ة لأف���ر�د يحتاج���ون ملث���ل هذه �خلدم���ات، كما �أن �لعم���ل يف جمال 
�لرتبية �خلا�س���ة قد �أ�س���بح م���ن �مليادين �ملعرتف به���ا عاملًيا و�إقليمًي���ا وحملًيا، حيث 
�إن ل���ه �أهميت���ه يف تق���دمي �خلدمات له���وؤلء �لأف���ر�د ويف رعايتهم وتاأهيله���م؛ فالعمل 
يف مهن���ة �لرتبي���ة �خلا�س���ة يحت���اج �إىل �إع���د�د وتدري���ب خا�س مل���ن يعملون ب���ه؛ حتى 
ميكنه���م تق���دمي �لنفع و�لفائدة لفئات ذوي �لإعاقة، وهذ� ما �أكده هالهان وكوفمان
(Hallahan & Kauffman, 1991) حي���ث �أك���د� على �أن �لعمل يف جمال �لرتبية 
�خلا�سة من �لأعمال �لإن�سانية �لتي تت�سمن تقدمي خدمات تربوية وعالجية لأفر�د 
يحتاج���ون �إىل مث���ل هذه �خلدم���ات، كما يحتاج���ون للرعاية من كافة فئ���ات �ملجتمع 
مب���ا ي�س���اعدهم عل���ى �لتكي���ف م���ع بيئاتهم �ملحيط���ة بهم، ولق���د منا هذ� �ملج���ال منًو� 
�س���ريًعا و��س���تفاد م���ن هذه �لتطبيق���ات جمالت كث���رية؛ مثل: �لرتبية وعل���م �لنف�س، 
و�لطب، و�لجتماع فيما يت�سل بتوظيف هذه �لعلوم يف �لرب�مج �لوقائية و�لعالجية 

و�لتاأهيلية لالأطفال ذوي �لإعاقة.

و�أ�س���بح مي���د�ن �لرتبي���ة �خلا�س���ة م���ن �مليادي���ن �لإن�س���انية �ملع���رتف بقيمت���ه 
و�أهميت���ه وفاعليت���ه يف تق���دمي �خلدمات �لت���ي يحتاج �إليه���ا هوؤلء �لأفر�د كٌل ح�س���ب 
قدر�ته و��ستعد�د�ته، كما �أ�سبح �لعمل يف هذ� �مليد�ن مهمة حتتاج من يعمل فيها �إىل 
�إعد�د وتدريب معني يوؤهله مل�ساعدة هذه �لفئات مبا يعود عليهم وعلى �أ�سرهم وعلى 

جمتمعاتهم بالنفع و�لفائدة )�لعايد، وعرب، وح�سونة، 2012، �س. 17( 

لذلك كان من �ل�سروري معرفة �لدو�فع �لتي جعلت هوؤلء �لطلبة يلتحقون 
بدرجة �ملاج�س���تري يف �لرتبية �خلا�س���ة ويف در��س���ة هذه �لتخ�س�س���ات، وهذ� ما �أكدته 
نتائ���ج �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات �لت���ي �هتم���ت مبعرف���ة �لدو�ف���ع ور�ء �لتح���اق �لطلب���ة 
بالتعلي���م �جلامع���ي، �أو �لدر��س���ات �لعلي���ا، �أو درج���ة �ملاج�س���تري، �أو تخ�س����س �لرتبية 
�خلا�س���ة،ومن ه���ذه �لدر��س���ات در��س���ة كل م���ن: ربايع���ة )2009(؛ ر�س���دي )2009(؛ 
)2012(؛  وح�س���ونة  وع���رب  �لعاي���د  )2003(؛  �س���بيحات  )2014(؛  و�ملج���ايل  �س���ماره 
عب���د �ل���ر�زق )2006(؛ �لعم���ري )2005(؛ �لهباهب���ة و�جلعاف���رة و�خلر�ب�س���ة )2010(
 Dignan, 2003; Hanen & Silver, 2003; Mores,2000 2000;
,Petrovay, 2000; Plants  و�إدر�ًكا لأهمية معرفة دو�فع �لطلبة لاللتحاق بهذ� 
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�لن���وع من �لدر��س���ة بهذه �لأع���د�د �لهائلة، �جته �لباحثان له���ذ� �لبحث و�لتي �هتمت 
مبعرفة دو�فع �لتحاق �لطلبة مباج�س���تري �لرتبية �خلا�س���ة؛ حتى يت�س���نى للقائمني 

على تدري�سهم م�ساعدتهم على حتقيق هذه �لدو�فع.

م�سكلة البحث: 
يعد ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة �أحد �أق�س���ام كلية �لرتبية باجلامعات �ل�س���عودية، 
ونظ���ًر� مل���ا ميثله هذ� �لق�س���م من �أهمية كبرية بالن�س���بة للعامل �لعربي ب�س���فة عامة، 
وللمجتمع �ل�سعودي ب�سفة خا�سة، لهتمامه �ملتز�يد بفئات ذوي �لإعاقة، ورعايتهم، 
وتاأهيله���م، و�إقامة �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �خلا�س���ة به���م؛ مما �أدى �إىل �إقبال طالب هذ� 
�ملجتمع باأعد�د هائلة لاللتحاق به، لكن ما لفت �لنتباه هو �لإعد�د �لهائلة �ملتقدمة 
للدر��س���ة يف �ملاج�س���تري يف هذه �لتخ�س�س���ات من �ملنت�س���بني لق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة 
بجامع���ة �لق�س���يم، �أو �جلامع���ات �ل�س���عودية �لأخ���رى؛ رغب���ة م���ن ه���وؤلء �لطلب���ة يف 
�لدر��سة بنف�س �لق�سم ونف�س تخ�س�ساتهم يف درجة �لبكالوريو�س، وذلك بالرغم من 
�أن كلية �لرتبية باجلامعات �ل�س���عودية يوجد فيها برنامج �ملاج�س���تري يف تخ�س�س���ات 
�أخ���رى و�لفر�س���ة متاحة له���وؤلء �لطلبة لاللتح���اق بها، لكن لح���ظ �لباحثان تقدم 
�أع���د�د كب���رية لأق�س���ام �لرتبية �خلا�س���ة وترك �لتخ�س�س���ات �لأخ���رى �ملتاحة لهم يف 
�لكليات و�جلامعات �ل�س���عودية؛ رغبًة منهم ل�س���تكمال در��ستهم يف هذ� �ملجال، لذلك 
كان م���ن �ل�س���روري �لقي���ام بدر��س���ة علمية تك�س���ف �لدو�فع �لكامن���ة ور�ء ذلك، وهذ� 
م���ا جع���ل �لباحثان يتطرق���ا لهذ� �لبحث �لتي هدفت �إىل �لتع���رف على دو�فع �لتحاق 
�لطلب���ة بربنامج ماج�س���تري �لرتبية �خلا�س���ة، ومعرفة �أي �لدو�ف���ع كان لها �لتاأثري 
�لأكرب يف �لتحاقهم بهذ� �لنوع من �لدر��س���ة. وقد حتددت م�س���كلة �لبحث يف �لإجابة 

على �لأ�سئلة �لتالية: 
((( ما دو�فع �لتحاق طلبة �لدر��س���ات �لعليا بربنامج ماج�س���تري �لرتبية �خلا�سة 1

باجلامعات �ل�سعودية؟.
((( هل توجد فروق يف دو�فع �لتحاق �لطلبة بربنامج ماج�ستري �لرتبية �خلا�سة 1

ُتعزى �إىل �ختالف �لنوع )طالب – طالبات( ؟.
((( هل توجد فروق يف دو�فع �لتحاق �لطلبة بربنامج ماج�ستري �لرتبية �خلا�سة 1

ُتعزى �إىل �حلالة �ملهنية )موظف – غري موظف( ؟.
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((( ه���ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية يف دو�ف���ع �لتح���اق �لطلب���ة بربنام���ج 1
ماج�ستري �لرتبية �خلا�سة ُتعزى �إىل �حلالة �لجتماعية )�أعزب – متزوج( ؟.

((( هل توجد فروق يف دو�فع �لتحاق �لطلبة بربنامج ماج�ستري �لرتبية �خلا�سة 1
ُتعزى �إىل �ختالف �لعمر )�أقل من 25 �سنة / من 25- 30 �سنة / �أكرث من 30 �سنة( ؟. 

اأهداف البحث: 
يهدف �لبحث �حلايل �إىل: 

((( �لتع���رف عل���ى دو�فع �لتحاق �لطلبة بربنامج ماج�س���تري �لرتبية �خلا�س���ة يف 1
�جلامعات �ل�سعودية. 

((( �لتع���رف عل���ى �أك���رث ه���ذه �لدو�ف���ع تاأث���رًي� يف �للتح���اق بربنام���ج ماج�س���تري 1
�لرتبية �خلا�سة يف �جلامعات �ل�سعودية.

((( معرف���ة �أث���ر كل م���ن متغ���ري: �لن���وع، و�حلال���ة �ملهني���ة، و�حلال���ة �لجتماعية، 1
و�لعم���ر عل���ى دو�فع �لتح���اق �لطلبة بربنامج ماج�س���تري �لرتبية �خلا�س���ة يف 

�جلامعات �ل�سعودية.

اأهمية البحث: 
تت�سح �أهمية �لبحث �حلايل من خالل ما يلي: 

((( ت�س���اعد عملي���ة �لتعرف عل���ى دو�فع هوؤلء �لطلب���ة لاللتحاق به���ذ� �لنوع من 1
�لدر��س���ة ويف ه���ذه �لتخ�س�س���ات يف �لإ�س���هام ب�س���كل �إيجاب���ي يف و�س���ع خط���ة 
م�س���تقبلية م���ن حيث �لأع���د�د �ملتوقعة لاللتح���اق به، ومن ث���م تطوير بر�مج 
�ملاج�س���تري باأق�س���ام �لرتبي���ة �خلا�س���ة باجلامعات �ل�س���عودية مبا يتنا�س���ب مع 

�حتياجات �ملجتمع ودو�فع �لطلبة. 
((( ت�س���اعد عملي���ة �لتع���رف عل���ى ه���ذه �لدو�فع عل���ى تطوي���ر �لعملي���ة �لتعليمية 1

باأق�سام �لرتبية �خلا�سة مبا يحقق هذه �لدو�فع. 
((( ي�سهم هذ� �لبحث يف تو�سيع نطاق ��ستيعاب �لطلبة بالربنامج خالل �ل�سنو�ت 1

�لقادمة بناء على �أ�س����س علمية و�إ�س���رت�تيجية و��سحة تخدم �لطالب و�لق�سم 
و�ملجتمع. 

((( ي�س���اعد يف �لتو�س���ع يف طرح بر�مج جديدة تتفق مع رغبات �لطلبة، وميولهم، 1
وقدر�تهم، وت�سبع �حتياجاتهم. 
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((( ن���درة �لدر��س���ات �لعربي���ة يف ه���ذ� �ملج���ال حي���ث ُتع���د ه���ذ� �لبح���ث �لأوىل من 1
نوعها -وفًقا لإطالع �لباحثني - و�لتي �هتمت مبعرفة دو�فع �لتحاق �لطلبة 
بربنامج ماج�س���تري �لرتبية �خلا�س���ة باجلامعات �ل�س���عودية وعدم �قت�سارها 

على جامعة بعينها. 

حمددات البحث: 
يتحدد �لبحث �لتايل باملحدد�ت �لتالية:

املحددات الب�س�رية: تكونت �لعينة من �لطلبة �مللتحقني بربنامج �ملاج�س���تري بق�سم 
�لرتبية �خلا�سة باجلامعات �ل�سعودية باململكة �لعربية �ل�سعودية )317( طالًبا.

املحددات املكانية: متثلت يف �أق�سام �لرتبية �خلا�سة باجلامعات �ل�سعودية. 

املحددات الزمنية: مت تطبيق �أدو�ت �لبحث خالل �لف�سل �لدر��سي �لثاين من �لعام 
�جلامعي 1436- 1437ه�.

م�سطلحات البحث االإجرائية: 

الدوافع: يعرف �لباحثان دو�فع �لطالب لاللتحاق برب�مج �ملاج�ستري بق�سم �لرتبية 
�خلا�س���ة باأنه���ا: » �لق���وة �لكامن���ة ل���دى �لطلب���ة و�لت���ي تدفعه���م لاللتح���اق برب�م���ج 
�ملاج�س���تري بق�س���م �لرتبية �خلا�سة لتحقيق هدف معني ي�س���عون �إليه و�إ�سباع حاجات 
لديه���م »، وتع���رف �إجر�ئًي���ا باأنها: »�لدرجة �لتي يح�س���ل عليها �لطلبة على ��س���تبانة 
دو�ف���ع �لط���الب لاللتح���اق برب�مج �ملاج�س���تري بق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة باجلامعات 

�ل�سعودية �مل�ستخدمة يف �لبحث �حلايل ». 

الطلبة: »هم جمموعة من �لطلبة خريجي �أق�سام �لرتبية �خلا�سة باململكة �لعربية 
�ل�سعودية �مللتحقني بربنامج �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة«.

برنام�ج ماج�س�تري الرتبية اخلا�س�ة: »ه���و �أحد بر�م���ج �لدر��س���ات �لعلي���ا باجلامعات 
�ل�س���عودية، و�لت���ي ُتت���اح للطلب���ة �حلا�س���لني عل���ى بكالوريو����س �لرتبي���ة �خلا�س���ة يف 
خمتل���ف �لتخ�س�س���ات، ومُينح من خالل ه���ذ� �لربنامج درجة �ملاج�س���تري يف �لرتبية 

�خلا�سة مبختلف تخ�س�ساتها«. 
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اإطار نظري ودرا�سات �سابقة: 

اأولً: الإطار النظري: 
�إن �ل�س���باب هم حا�س���ر �لأمة �حلايل وم�ستقبلها �لقادم فهم من تعتمد عليهم 
�لأمم يف تقدمه���ا وتطوره���ا، و�إذ� كان �ل�س���تثمار �مل���ادي يحظ���ى باهتم���ام �ملجتمع���ات 
كاف���ة، فاإن ��س���تثمارها �لب�س���ري يفوق يف �لأهمية هذ� �ل�س���تثمار �مل���ادي، وعليه تقوم 
هذه �لأمم بتوجيه �ملوؤ�س�سات �لتي ترعى هوؤلء �ل�سباب وتخ�س�س لها من ميز�نياتها 
كثرًي� من �لأمو�ل؛ حتى حتقق �أهد�فها من �إعد�د �ل�سباب �لو�عي �لقادر على خدمة 
جمتمع���ه وعل���ى تقدمه، و�أوىل هذه �ملوؤ�س�س���ات �لت���ي تقوم على رعاية هوؤلء �ل�س���باب 
ه���ي موؤ�س�س���ة �جلامعة، و�لتي حت���رك �لطاقة �لكامنة لدى هوؤلء �ل�س���باب، وتوجهها 
�لوجه���ة �ل�س���ليمة؛ لتحقيق �أه���د�ف �ملجتمع �لتي ي�س���بو� �إليها م���ن �إعد�دهم علمًيا، 
ومهنًي���ا، وثقافًي���ا، و�أكادميًي���ا، و�جتماعًيا؛ فالتعليم هو �أ�س���ا�س �لتق���دم و�لرقي يف �أي 
�أم���ة م���ن �لأمم وعمادها �ل���ذي ترتقي به وتتميز على غريها م���ن �لأمم، لذلك تقوم 

�جلامعات باإعد�د هوؤلء �ل�سباب �إعد�ًد� علمًيا ليكون منهم �لنفع و�لفائدة. 

و�أك���دت وز�رة �ملع���ارف )1394، ����س. 23( �أن �لرتق���اء مبهنة �لتعليم م�س���ئولية 
تق���ع عل���ى عاتق �ملوؤ�س�س���ات �لتي تتوىل �إع���د�د هوؤلء �لطلبة وتدريبه���م، ومن ثم على 
�ملعلم���ني �أنف�س���هم �لذي���ن يقع عليهم �جلانب �لأكرب من هذه �مل�س���ئولية، ويتاأكد ذلك 
م���ن �أهد�ف �لتعليم يف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية و�لتي منه���ا »�إعد�د مو�طنني �أكفاء 
موؤهلني علمًيا وفكرًيا تاأهياًل عاملًيا لأد�ء و�جبهم يف خدمة بالدهم و�لنهو�س باأمتهم 

يف �سوء �لعقيدة �ل�سليمة ومبادئ �لإ�سالم �ل�سديدة« )يف: ر�سدي، 2009، �س. 57( 

وم���ن �لأم���ور �لت���ي يج���ب مر�عاته���ا يف �لتعلي���م �لع���ايل �أن تك���ون متفق���ة م���ع 
�حتياج���ات �ملجتم���ع و�أل تقت�س���ر يف �إع���د�ده له���وؤلء �لطلب���ة عل���ى �ملرحل���ة �جلامعية 
فق���ط؛ ب���ل ميتد دوره���ا يف �إع���د�ده يف مرحلة �لدر��س���ات �لعليا و�ملاج�س���تري مبا يتفق 
مع هذه �لحتياجات وي�س���اعد يف حل �مل�س���كالت �لقائمة �لتي يعاين منها �ملجتمع ويف 

تطوره وتقدمه �لقت�سادي، و�لجتماعي، و�لعلمي، و�ملهني.

ومن �مل�سكالت �لتي يعاين منها �ملجتمع م�سكلة �لفئات �ملختلفة لذوي �لإعاقة 
وكيفي���ة ��س���تثمار ه���ذه �لطاقة �لب�س���رية �مله���درة، و�لتي تنف���ق عليها �ل���دول �لعربية 
ب�س���فة عامة و�ململكة �لعربية �ل�س���عودية ب�س���فة خا�س���ة �أمو�ًل طائلًة �س���و�ء باإنفاقها 
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على هوؤلء �لأطفال �أنف�س���هم، �أو باإنفاقها على �لقائمني على رعايتهم وتاأهيلهم، كما 
�أن�س���اأت يف جامعاته���ا �أق�س���اًما تق���وم باإع���د�د من يتوىل رعاي���ة وتاأهيل ه���وؤلء �لأفر�د، 
وخ�س�س���ت له���ا م���ن ميز�نياتها �أم���و�ًل طائلة؛ لتنف���ق على تعليمه���م وتدريبهم وهي 
�ملتمثل���ة يف �أق�س���ام �لرتبي���ة �خلا�س���ة �لتي تقوم باإع���د�د �ملتخ�س�س���ني �لذين يقومون 

بالعمل مع هذه �لفئة من �لأفر�د و�إعد�دهم �إعد�ًد� يوؤهلهم للعمل معهم. 

كم���ا �أن جناح �لهتمام بذوي �لإعاقة مرهون بالإعد�د �جليد للمعلم و�إعد�ده 
�لرتبوي �ل�سليم مبا ي�ساعده على �لتعامل مع هذه �لفئة ب�سكل فعال وي�سهم ب�سكل �إيجابي 
 .(Pugah & Warger, 2001) يف ح�سول ذوي �لإعاقة على نتائج �إيجابية وفعالة

و�إمياًنا بدور ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة يف خدمة ذوي �لإعاقة فقد قامت كليات 
�لرتبي���ة باإع���د�د برنام���ج �ملاج�س���تري يف ه���ذ� �لق�س���م و�ل���ذي �ت�س���ح �أث���ره باجلامعات 
�ل�س���عودية، حيث قامت �أق�س���ام �لرتبية �خلا�س���ة بفتح برنامج �ملاج�س���تري يف خمتلف 
�لتخ�س�س���ات، ولكن ما ��س���رتعى �لنتباه هو �لإقبال �ل�س���ديد و�لأعد�د �لهائلة �لتي 
تقدم���ت لاللتح���اق به وبالتخ�س�س���ات �لتي طرحها؛ مم���ا �أدى �إىل ت�س���اوؤل �لباحثني 
ع���ن �س���بب ذلك و�للجوء �إىل معرفة �لدو�فع �لتي جعلت ه���ذه �لأعد�د �لهائلة تتقدم 
لاللتح���اق ب���ه �س���و�ء م���ن �أبن���اء جامع���ة �لق�س���يم، �أو م���ن �أبن���اء �جلامعات �ل�س���عودية 

�لأخرى، وب�سفة خا�سة يف �لتخ�س�سات �لتي يتم طرحها د�خل هذه �لأق�سام. 

فمعرف���ة ه���ذه �لدو�ف���ع ي�س���اعد يف حت�س���ني ط���رق ومعاي���ري �نتق���اء �لطلب���ة؛ 
لأن �لهتم���ام بدو�ف���ع �لطلب���ة ُيع���د من �لعو�م���ل �ملهمة �لتي ت�س���هم يف حتقيق غايات 
�لدر��س���ة �جلامعية وي�س���اعد يف تطويرها، كما �أن �لتعرف على هذه �لدو�فع �سي�س���هم 
بال �س���ك يف �ختيار �أف�س���ل �مل�ساقات و�لن�ساطات و�لو�سائل و�لطرق �لتي تلبي وحتقق 
ه���ذه �لدو�ف���ع مب���ا يلبي رغب���ات �لطلبة وي�س���بع �حتياجاته���م، وبالتايل ت�س���اعد على 

هوؤلء �لطلبة على زيادة فعاليتهم يف �لتح�سيل �لأكادميي. 

لذلك لبد من �لتعرف على دو�فع �لتحاق �لطلبة بربنامج ماج�ستري �لرتبية 
�خلا�س���ة يف �لتخ�س�س���ات �ملطروحة باجلامعات �ل�س���عودية، وذلك حتى ميكن حتقيق 
وتلبي���ة ه���ذه �لدو�ف���ع لدى هوؤلء �لطلبة؛ مما ي�س���هم يف تقدمهم �لعلمي ومو��س���لة 

در��ستهم �لعليا �إىل ما بعد �ملاج�ستري، ومبا يحقق طموحاتهم �لتي ي�سعون �إليها. 
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مفهوم الدوافع: 
ع���رف وولف���وك (Woolfok, 1990) �لد�ف���ع باأن���ه: “�لق���وة �لت���ي حت���رك 
�لف���رد لك���ي يقوم ب�س���لوك ما من �أجل حتقي���ق هدف ما” )يف: �لهباهب���ة، و�جلعافرة، 

و�خلر�ب�سة، 2010، �س.120( 
وعرف���ه �لعاي���د، وع���رب، وح�س���ونة )2012، ����س. 19( باأنه: “ق���وة كامنة تدفع 

�لطلبة �إىل �لإتيان ب�سلوك معني لتحقيق هدف، �أو �إ�سباع حاجة”. 
كم���ا عرف���ت �لدو�فع باأنه���ا: “جمموعة �لظ���روف �لد�خلي���ة و�خلارجية �لتي 
حترك �لفرد من �أجل �إعادة �لتو�زن، و�لد�فع بهذ� �ملفهوم ي�س���ري �إىل نزعة للو�س���ول 

�إىل هدف معني” )�ل�سربيني، ودمنهوري، 2006، �س. 91( 
فيم���ا عرف���ه �لديج���ان )1421، ����س. 2( باأنه: “ق���وة كامنة تدف���ع �لطالب �إىل 

�سلوك معني؛ لتحقيق هدف، �أو �إ�سباع حاجة ما”. 
ويعرف �لباحثان دو�فع �لطالب لاللتحاق برب�مج �ملاج�س���تري بق�سم �لرتبية 
�خلا�س���ة باأنه���ا: “�لق���وة �لكامن���ة ل���دى �لطلب���ة و�لت���ي تدفعه���م لاللتح���اق برب�م���ج 
�ملاج�س���تري بق�سم �لرتبية �خلا�س���ة، لتحقيق هدف معني ي�سعون �إليه و�إ�سباع حاجات 

لديهم.

اأنواع الدوافع: 
تنق�سم �لدو�فع �إىل نوعني: 

((( دو�فع �أولية كدو�فع �لطعام و�ل�سر�ب و�لنوع. 1
((( دو�فع ثانوية كدو�فع �حلاجة �إىل �لتملك وتقدير �لذ�ت. 1

ول يقت�س���ر تاأث���ري �لدو�ف���ع عل���ى �ل�س���لوك �لب�س���ري �لظاهر؛ بل يتع���د�ه �إىل 
�لعملي���ات �لعقلي���ة �لعلي���ا، �أو م���ا ي�س���مى بانتقائي���ة �لدو�ف���ع )�لهباهب���ة و�جلعاف���رة 

و�خلر�ب�سة، 2010، �س. 118(.

وظيفة الدوافع يف عملية التعلم: 
�إن وظيفة �لدو�فع يف عملية �لتعلم تتمثل يف ثالثة �أبعاد هي: 

((( توجي���ه �ل�س���لوك وجهة معينة دون �أخ���رى؛ وبالتايل �ل�س���تجابة ملوقف معني 1
و�إهمال �ملو�قف �لأخرى و�لت�سرف بطريقة معينة يف ذلك �ملوقف. 
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((( حتري���ك وتن�س���يط �ل�س���لوك بع���د �أن يك���ون يف مرحل���ة �ل�س���تقر�ر، �أو �لت���ز�ن 1
�لن�س���بي، �أي �أنه���ا حت���رك �لطاق���ة �لنفعالية يف �لفرد و�لتي ت�س���تثري ن�س���اًطا 

لديه. 
((( جتعل ن�س���اط �لفرد موجًها وم�س���تد�ًما طاملا بقيت حاجته قائمة حتى ي�س���بع 1

هذه �حلاجة ويزيل �لتوتر �ملوجود لديه )�سماره و�ملجايل، 2014، �س. 332( 

م�سادر الدوافع: 

ق�سم �سكول (Scholl, 2002) م�سادر �لدو�فع �إىل خم�سة �أق�سام هي: 
الدواف�ع املرتبطة بالعمليات الداخلية: يف هذه �حلالة يقوم �لأفر�د مبمار�س���ة ( 1)

�لأن�س���طة و�لأعم���ال �لت���ي يج���دون فيه���ا �ملتعة، ويك���ون هدفهم هو �حل�س���ول 
على �ملتعة، وهذ� متوفر لدى عينة �لدر��س���ة؛ لأنهم يلتحقون بهذه �لدر��س���ة 
لرغبتهم فيها دون �أن تفر�س عليهم مما يجعلهم ي�س���عرون باملتعة �أثناء هذه 

�لدر��سة. 
الدوافع املرتبطة باجلوانب املادية والنف�س�ية: ويكون م�س���در �لدو�فع يف هذ� ( 2)

�لنوع عندما يعتقد �لفرد باأن �ل�سلوك �لذي �سيقوم به �سيوؤدي �إىل ناجت معني 
ل���ه كاحل�س���ول عل���ى �لأج���ر، �أو �ملدي���ح، وهذ� ما ميك���ن �أن جنده ل���دى �لطلبة 
�لر�غبني يف در��س���ة ماج�س���تري �لرتبية �خلا�س���ة، فهم يعتقدون �أن ح�سولهم 
عل���ى ه���ذه �لدرجة يف هذ� �لتخ�س����س يجعلهم يح�س���لون عل���ى �لتعزيز �ملادي 
و�ملعن���وي م���ن جان���ب �ملجتم���ع �ل���ذي حتظ���ى في���ه ه���ذه �لفئ���ة م���ن �لرعاي���ة 
و�لهتمام، كما حظي �لقائمني على رعايتهم وتاأهيلهم وتدريبهم بجانب من 

هذ� �لهتمام. 
الدواف�ع املبني�ة عل�ى مفه�وم الذات اخلارج�ي:  ويف ه���ذه �حلالة يتبن���ى �لفرد ( ))

توقعات �ملجموعة، ويت�س���رف بطريقة تر�س���يها بهدف �حل�س���ول على قبولها 
وعلى منزلة جيدة فيها، كما �أن هذ� �مل�سدر متوفر لدى �لطلبة عينة �لبحث 
حي���ث جن���د توجههم ورغبتهم يف هذه �لدر��س���ة للح�س���ول على ر�س���ا �أ�س���رهم 

وعلى مكانة جيدة د�خلها ود�خل �ملجتمع.
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الدواف�ع املبنية عل�ى مفهوم الذات الداخلي:  وهنا يكون م�س���در توجيه �لفرد ( 4)
ذ�تًي���ا نابًع���ا م���ن د�خل���ه، وم�س���تنًد� �إىل معاي���ريه �خلا�س���ة �لتي ت�س���كل �أ�سا�ًس���ا 
لذ�ت���ه �لإن�س���انية، ويتحق���ق ذل���ك ل���دى ه���وؤلء �لطلب���ة ح���ني جن���د �أن �لد�فع 
لهذه �لدر��س���ة هو نابع من د�خلهم لرغبتهم �ل�س���ديدة يف �حل�سول على هذه 

�لدرجة ويف هذه �لتخ�س�سات.
 دافعي�ة تذوي�ت الأه�داف: وهن���ا يتبن���ى �لف���رد توجه���ات و�أد�ء جمموع���ة م���ن ( ))

�ل�س���لوكيات ب�س���بب �ن�س���جامها م���ع نظام���ه �خللق���ي و�لقيم���ي، وجن���د ه���ذ� 
�مل�س���در ق���د حتق���ق؛ لأن هوؤلء �لطلب���ة يتجهون �إىل هذه �لدر��س���ة بد�فع من 
�لإن�س���انية مل�س���اعدة هذه �لفئة �لتي ت�س���تحق �لرعاية و�لهتمام، وهذ� �لد�فع 
�لإن�س���اين يت�س���ق م���ع �لنظ���ام �خللق���ي و�لقيم���ي يف �ملجتم���ع �ل�س���عودي �ل���ذي 
ي�س���تند يف د�س���توره على �لقيم و�ملبادئ �لتي يقرها �لدين �لإ�س���المي �حلنيف                              

)ربايعة، 2009، �س �س.200- 201( 

وم���ن خ���الل �لعر�س �ل�س���ابق، جن���د �أن �لدو�فع ه���ي �لتي توجه �س���لوك �لفرد 
وتدفع���ه نح���و �لقيام بن�س���اط معني، �أو عمل ما، ومما ل �س���ك في���ه �أن �لتحاق �لطلبة 
عين���ة �لدر��س���ة بربنام���ج ماج�س���تري �لرتبي���ة �خلا�س���ة يك���ون مبعث���ه جمموع���ة م���ن 
�لدو�ف���ع �لت���ي وجهت �لطلبة لاللتحاق بهذ� �لنوع �لدر��س���ة، لذل���ك ظهرت �حلاجة 
ملعرفة هذه �لدو�فع حتى تتاح للقائمني على هذ� �لربنامج لتهيئة �لفر�س���ة وجعلها 
متاح���ة له���وؤلء �لطلب���ة؛ حت���ى ميكنه���م م���ن حتقيق و�إ�س���باع ه���ذه �لدو�ف���ع �ملوجودة 

لديهم، مبا يتفق مع رغباتهم، ويلبي �حتياجات جمتمعاتهم. 

ثانًيا: درا�سات وبحوث �سابقة: 
ذ�ت  �لعو�م���ل  (Petrovay, 2000) فح����س  بيرتوف���اى  در��س���ة  ��س���تهدفت 
�لتاأث���ري يف �ختي���ار �ملهن���ة للتدري����س لالأطف���ال ذوي �لإعاقة �لب�س���رية، وتكونت عينة 
�لدر��سة من �ثنني من �ملعلمني، و��ستخدمت �لدر��سة �أ�سلوب �ملقابلة، وتو�سلت نتائج 
�لدر��س���ة �إىل �أن �ل�س���بب يف �ختي���ار هذه �ملهنة لدى عينة �لبح���ث يرجع �إىل �أن هوؤلء 
�ملعلم���ني ينتمون �إىل بيئات تعمل مبهنة �لتدري�س، وت�س���جع هذه �ملهنة على �عتبارها 
متثل قيمة، وكذلك �لعمل مبهنة �لتدري�س للمعوقني ب�سرًيا تنبع من حبهم لهوؤلء 
�لأطف���ال و�لهتم���ام بتحقي���ق �لرفاهي���ة �لإن�س���انية، وتوقع���ات �لطلب���ة، و�لر�س���ا عن 
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�لوظيف���ة، و�أن �ل�س���بب كذلك يعزى �إىل �لت�س���ال باملهنيني �لعامل���ني يف هذ� �مليد�ن، 
كما �أن �حدهم عرب عن �أن هذه �ملهنة متثل حتدي له.

فيما ��ستهدفت در��سة هانني، و�سيلفر (Hanen & Silver, 2003) �لتعرف 
عل���ى دو�ف���ع �لطلبة لاللتح���اق بالتعليم �لع���ايل، وتكونت عينة �لدر��س���ة من )1278( 
طالًب���ا وطالب���ًة من طلبة �لدر��س���ات �لعليا يف جامعة �ململكة �ملتحدة، وتو�س���لت نتائج 
�لدر��سة �إىل �أن �أهم �لدو�فع لدى �أفر�د �لعينة كانت مرتبطة بدرجة كبرية برغبتهم 
يف تطوي���ر وحت�س���ني �آفاقهم �لعملية �لت�س���ويقية، و�ل�س���تجابة �إىل حو�فزهم �ملهنية، 
وكان ترتي���ب �لدو�ف���ع كالآتي: �مل�س���اعدة يف �حل�س���ول على وظيفة �أف�س���ل و�لهتمام 
مبو�س���وع �ملنه���اج و�لرغبة يف مو��س���لة �لتعلي���م و�لتعلم، كما �أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل �نه 
ل يوج���د دور ملتغ���ري �لعم���ر و�لن���وع و�لطبقة �لجتماعي���ة يف هذه �لدو�ف���ع يف �ختيار 

�لكلية، �أو �لربنامج �لذي �لتحقو� به. 

وللتع���رف عل���ى دو�ف���ع �لتح���اق �لطلب���ة برب�مج �لدر��س���ات �لعلي���ا باجلامعات 
�لفل�س���طينية ق���ام �س���بيحات )2003(  بدر��س���ة عل���ى عين���ة تكون���ت م���ن )429( طالًب���ا 
وطالبًة من ثالث جامعات فل�س���طينية، و��س���تخدمت �لدر��س���ة ��ستبانة �أعدت لغر�س 
�لدر��س���ة، وتو�س���لت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �أن �أه���م دو�ف���ع �للتحاق برب�مج �لدر��س���ات 
�لعليا كان مرتبة كالتايل: �لد�فع �ملهني، و�لد�فع �لعلمي، و�لد�فع �لنف�سي، و�لد�فع 
�لقت�س���ادي، ود�ف���ع �لبطال���ة، و�لد�ف���ع �لجتماعي، كما تو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل 
وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �ملتو�س���طات �حل�س���ابية لدو�فع �للتحاق تعزي 
�إىل متغ���ري �لن���وع ل�س���الح �لإناث، ووجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �ملتو�س���طات 
�حل�س���ابية لدو�فع �للتحاق تعزي �إىل متغري �لعمر ل�س���الح من هم �أقل من 25 �سنة، 
ويف جمال �لد�فع �لنف�س���ي �أظهرت �لدر��س���ة وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية تعزي 
ملتغ���ري �جلامع���ة و�لوظيف���ة �حلالي���ة ل�س���الح فئة �ملوظ���ف �حلكومي وملتغ���ري �حلالة 
�لجتماعية ل�س���الح )�أعزب(، ويف جمال د�فع �لبطالة ل�سالح �لطلبة غري �لعاملني، 
وملتغري م�ستوى �لدخل ل�سالح من دخلهم �أقل من )100 دينار(، كما �أظهرت �لنتائج 
ع���دم وج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني �ملتو�س���طات �حل�س���ابية لدو�ف���ع �للتحاق 

برب�مج �لدر��سات �لعليا تعزي �إىل ملتغري�ت �لتخ�س�س ومكان �ل�سكن. 
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�لتع���رف عل���ى دو�ف���ع �للتح���اق  �لعم���ري )2005(  ��س���تهدفت در��س���ة  بينم���ا 
بالدر��سات �لعليا لدى طلبة �جلامعات �حلكومية �لأردنية كما ير�ها طلبة �لدر��سات 
�لعلي���ا، ودرج���ة �أهمي���ة ه���ذه �لدو�ف���ع يف �ملج���الت �لنف�س���ية و�لثقافي���ة و�لجتماعية 
و�لعلمي���ة و�لقت�س���ادية، و�أث���ر كل من �لن���وع، و�لعمر، ونوع �لدر��س���ة، و�جلامعة على 
دو�فع �للتحاق بالتعليم �جلامعي، وتكونت عينة �لدر��س���ة من )500( طالًبا وطالبًة 
م���ن طلبة �لدر��س���ات �لعلي���ا )�لدبلوم و�ملاج�س���تري و�لدكتور�ه( يف �جلامع���ة �لأردنية 
وجامع���ة �لريم���وك وجامعة موؤتة، وتو�س���لت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �أن دو�فع �للتحاق 
بالتعلي���م �لع���ايل يف �جلامع���ات �حلكومي���ة �لأردني���ة كان���ت مرتب���ة تنازلًي���ا كالآت���ي: 
�لدو�فع �لنف�سية، �لدو�فع �لثقافية، �لدو�فع �لعلمية، �لدو�فع �لقت�سادية، �لدو�فع 
�لجتماعية، كما �أظهرت �لنتائج عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �ملتو�سطات 

�حل�سابية لدو�فع �للتحاق تعزى �إىل �لنوع، �أو �لعمر، �أو �مل�ستوى �لأكادميي. 

يف حني ��ستهدفت در��سة عبد �لر�زق )2006( �لتعرف على �أهم دو�فع �لتحاق 
ط���الب كلي���ة �لرتبية �لريا�س���ية بجامعة حلو�ن ب�س���عبة �لرتويح �لريا�س���ي، وتكونت 
عينة �لدر��س���ة من )33( طالًبا، و��ستخدمت �لدر��س���ة قائمة لقيا�س �لدو�فع �ملتمثلة 
يف �لدو�ف���ع �ملهني���ة و�لدو�ف���ع �لجتماعية و�لدو�فع �ل�سخ�س���ية، وتو�س���لت �لدر��س���ة 
يف بع����س نتائجه���ا �إىل �أه���م ه���ذه �لدو�فع على �لرتتي���ب هي �لدو�فع �ل�سخ�س���ية ثم 

�لدو�فع �ملهنية و�لدو�فع �لجتماعية. 

وللتع���رف عل���ى دو�ف���ع �لتح���اق �لد�ر�س���ني بجامع���ة �لقد�س �ملفتوح���ة، ومدى 
�ختالف هذه �لدو�فع باختالف متغري �لنوع، و�حلالة �لجتماعية، و�لو�س���ع �ملهني، 
ومكان �ل�سكن، و�لربنامج �لأكادميي، وعمر �لد�ر�س قام ربايعة )2009( بدر��سة على 
عينة تكونت من )436( طالًبا وطالبة، و��س���تخدمت �لدر��س���ة ��س���تبانة �أعدت لغر�س 
�لدر��س���ة )�إعد�د �لباحث(، وتو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل وجود تاأثري د�ل لكل جمال 
من جمالت �لدو�فع )�ل�سخ�س���ية، �لجتماعية، �لقت�سادية، �لأكادميية، �ل�سيا�سية( 
عل���ى �لتح���اق �لد�ر�س���ني بجامعة �لقد����س �ملفتوح���ة وكان تاأثري ه���ذه �لدو�فع مرتبة 
كالت���ايل: �لدو�ف���ع �لأكادميية، �لدو�ف���ع �لجتماعية، �لدو�فع �لقت�س���ادية، �لدو�فع 
�ل�سيا�سية، �لدو�فع �ل�سخ�سية، كما بينت �لنتائج عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني 
دو�ف���ع �لطلب���ة لاللتحاق باجلامعة وف���ق متغري �لنوع، و�حلال���ة �لجتماعية، ومكان 
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�ل�سكن، ومتغري �لعمر للد�ر�س، بينما وجدت فروق د�لة �إح�سائًيا وفق متغري �لو�سع 
�ملهني، �لربنامج �لأكادميي �لذي �لتحق به �لد�ر�س. 

فيما ��س���تهدفت در��سة در��س���ة ر�سدي )2009( �لتعرف على �أهم دو�فع �لتحاق 
�لطلب���ة بق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة بكلية �لرتبية جامع���ة �مللك �س���عود ومدى �ختالف 
هذه �لدو�فع باختالف �مل�س���ار�ت �لدر��س���ية و�لتخ�س����س يف �ملرحل���ة �لثانوية و�ملعدل 
يف �لثانوية �لعامة وم�س���توى دخل �لأ�س���رة، وتكونت عينة �لدر��س���ة من )616( طالًبا 
من طالب ق�س���م �لرتبية �خلا�سة بجامعة �مللك �سعود، و��ستخدمت �لدر��سة ��ستبانة 
دو�ف���ع �لتح���اق �لطلب���ة بق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة )�إع���د�د �لباح���ث(، وتو�س���لت نتائج 
�لدر��س���ة �إىل �أن �أعلى �لدو�فع يف �لتحاق �لطلبة بق�سم �لرتبية �خلا�سة هي �لدو�فع 
�ل�سخ�س���ية، كما �أكدت �لنتائج على عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية يف �لدو�فع 
�لقت�س���ادية ترجع لختالف �لتخ�س����س يف �لثانوية �لعامة، بينما وجدت فروق ذ�ت 
دلل���ة �إح�س���ائية يف �لدو�فع �ل�سخ�س���ية و�لدو�فع �لجتماعية و�لدو�ف���ع �لأكادميية 

ل�سالح �لطلبة يف �لتخ�س�س �لأدبي. 

يف حني ��س���تهدفت در��س���ة در��س���ة �لهباهب���ة، و�جلعافرة، و�خلر�ب�س���ة )2010( 
�لتع���رف عل���ى دو�ف���ع �لتح���اق �لطلب���ة بربنام���ج �ملاج�س���تري يف كلي���ة �لأم���رية عالي���ة 
�جلامعي���ة ودرج���ة �أهمي���ة ه���ذه �لدو�ف���ع، كم���ا هدف���ت �إىل �لتع���رف على �أث���ر كل من 
متغ���ري�ت �لن���وع و�لتخ�س����س و�لعم���ر و�حلال���ة �لجتماعي���ة لأف���ر�د �لعين���ة يف تل���ك 
�لدو�ف���ع، وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن )100( طالًبا وطالبة، و��س���تخدمت �لدر��س���ة 
��س���تبانة لقيا����س ه���ذه �لدو�ف���ع، و�أظه���رت نتائ���ج �لدر��س���ة �أن دو�فع �لتح���اق �لطلبة 
بربنام���ج �ملاج�س���تري كان���ت مرتبة تنازلًي���ا كما ياأت���ي: �لد�فع �لعلم���ي، �لد�فع �ملهني، 
�لد�فع �لنف�س���ي، �لد�فع �لقت�س���ادي، �لد�فع �لجتماعي، كما تو�سلت نتائج �لدر��سة 
�إىل وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بالن�س���بة للد�فع �لنف�س���ي، و�لد�ف���ع �لجتماعي على 
متغري �لنوع ل�س���الح �لطالبات، وعدم وجود فروق بني متو�سطات �لدو�فع تعزى �إىل 

�لتخ�س�س، �أو �لعمر، �أو �حلالة �لجتماعية. 

وملعرف���ة �جتاه���ات طلب���ة �لرتبي���ة �خلا�س���ة نح���و مهن���ة �مل�س���تقبل و�لدو�ف���ع 
�لكامن���ة ور�ء �لتحاقه���م بالتخ�س����س �لعايد، وعرب، وح�س���ونة )2012( بدر��س���ة على 
عين���ة تكون���ت من )155( طالًبا بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة جامعة �ملجمع���ة من �لذكور، 
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و��س���تخدمت �لدر��س���ة مقيا����س �لعو�مل �لكام���ن ور�ء �لتحاق �لطلبة بق�س���م �لرتبية 
�خلا�س���ة، ومقيا����س �لجت���اه نح���و مهنة �مل�س���تقبل )�إع���د�د �لباحث(، وتو�س���لت نتائج 
�لدر��س���ة �إىل ع���دم وج���ود ف���روق يف �لجتاهات نح���و مهنة �مل�س���تقبل ترجع لختالف 
�مل�ستوى �لدر��سي، وعدم وجود عالقة د�لة بني �لجتاه نحو مهنة �مل�ستقبل و�لتح�سيل 
�لدر��سي بينما وجدت عالقة د�لة بني �لجتاه نحو مهنة �مل�ستقبل و�لدو�فع �لكامنة 

ور�ء �للتحاق بق�سم �لرتبية �خلا�سة. 

بينما ��س���تهدفت در��س���ة �س���ماره، و�ملجايل )2014( �لتعرف على دو�فع �لطلبة 
�لو�فدي���ن لاللتح���اق برب�م���ج �لدر��س���ات �لعلي���ا بجامع���ة موؤت���ة يف �لأردن من وجهة 
نظرهم، كما هدفت �إىل �لك�س���ف عن �أثر متغري�ت �لنوع و�لعمر و�مل�س���توى �لدر��س���ي 
و�لو�سع �لجتماعي و�لو�سع �لوظيفي يف ت�سنيفهم للدو�فع، وتكونت عينة �لدر��سة 
م���ن )211( طالًب���ا وطالب���ة، و��س���تخدمت �لدر��س���ة ��س���تبانة �أع���دت لغر�س �لدر��س���ة 
)�إعد�د �لباحثني(، وتو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل �أن �لطلبة �لو�فدين قد �سنفو� دو�فع 
�لتحاقه���م برب�م���ج �لدر��س���ات �لعليا يف �أربعة جمالت ح�س���ب �أهميتها وهي: �لدو�فع 
�لعلمية، �لدو�فع �ملهنية، �لدو�فع �لنف�سية، �لدو�فع �لجتماعية، كما �أظهرت �لنتائج 
عدم وجود تاأثري ملتغري�ت �لنوع، و �لعمر، و �مل�ستوى �لدر��سي، و �حلالة �لجتماعية، 

و�لو�سع �لوظيفي يف ت�سنيف �لطلبة لهذه �لدو�فع. 

التعليق على الدرا�سات ال�سابقة: 

اأولً: من حيث املو�سوع: تتفق �لبحث �حلايل مع �لدر��سات �ل�سابقة يف �أهمية �ملو�سوع 
�لذي تتناوله، وهو دو�فع �لتحاق طلبة �لدر��س���ات �لعليا بربنامج ماج�س���تري �لرتبية 
�خلا�س���ة باجلامعات �ل�س���عودية، وبر�مج �لدر��س���ات �لعليا، وق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة، 
حيث �إن بع�س هذه �لدر��س���ات تناول دو�فع �لتحاق �لطلبة بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة، 
و�لبع�س �لآخر منها دو�فع �لتحاق �لطلبة بربنامج �ملاج�ستري، وكذلك تناولت بع�س 
ه���ذه �لدر��س���ات دو�ف���ع �لتحاق �لطلبة بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة ومن هذه �لدر��س���ات 
 Dignan, 2003; Hanen & Silver, 2003; Mores, 2000; :در��سة كل من
Petrovay, 2000; Plants, 2000 ؛ �لعاي���د وع���رب وح�س���ونة )2012(؛ و�لعمري 
ور�س���دي  وربايع���ة )2009(؛  و�لهباهب���ة و�جلعاف���رة و�خلر�ب�س���ة )2010(؛  )2005(؛ 
)2009(؛ و�س���ماره و�ملج���ايل )2014(؛  و�س���بيحات )2003(؛ وعب���د �ل���ر�زق )2006(.
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ثانًيا:من حيث الأهداف: تتفق �لبحث �حلايل مع �لدر��سات �ل�سابقة يف �لهدف �لذي 
ت�سعى لتحقيقه، وهو معرفة �لهدف ور�ء �لتحاق �لطلبة بربنامج ماج�ستري �لرتبية 

�خلا�سة.

ثالًثا:من حيث العينة: تتفق �لبحث �حلايل مع معظم �لدر��س���ات �ل�س���ابقة من حيث 
�ختيار �لعينة من خريجي �جلامعة.

رابًعا:من حيث الأدوات: تنوعت �لأدو�ت �لتي مت ��س���تخد�مها يف �لبحوث و �لدر��سات 
�ل�سابقة، وذلك بتنوع �لهدف من �لدر��سة، و�لفئة �لعمرية، وقد ��ستفاد �لباحثان من 
�لأدو�ت �مل�ستخدمة يف �لبحوث و�لدر��سات �ل�سابقة، و�لتي �أثبتت فاعليتها، وقد حدد 

�لباحثان �لأد�ة �لتي مت ��ستخد�مها يف �لبحث �حلايل وهي: 
��ستبانة دو�فع �لتحاق �لطلبة بربنامج ماج�ستري �لرتبية �خلا�سة. �إعد�د �لباحثني 

�ا:من حي�ث النتائ�ج: �أك���دت نتائج �لبح���وث، و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة على وجود  خام�سً
دو�ف���ع ور�ء �لتح���اق �لطلب���ة بالتعلي���م �لع���ايل، وق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة، وبر�م���ج                       

�لدر��سات �لعليا.

ا: اأوجه الختالف بني الدرا�سات ال�سابقة والبحث احلايل: ي�ستخل�س �لباحث من  �ساد�سً
خ���الل ما تقدم من عر�س لالإطار �لنظري للدر��س���ة �حلالية، و�لبحوث و�لدر��س���ات 

�ل�سابقة ما يلي: 
((( بالرغ���م م���ن تركيز �لدر��س���ات �ل�س���ابقة على مو�س���وع �لدو�ف���ع �إل �أنها ركزت 1

�إم���ا عل���ى دو�فع �لتح���اق �لطلب���ة بالتعليم �لعايل، �أو ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة، 
�أو بر�م���ج �لدر��س���ات �لعلي���ا، ول توجد در��س���ة عربية يف حدود عل���م �لباحثني 
تناولت دو�فع �لتحاق �لطلبة بربنامج ماج�ستري �لرتبية �خلا�سة باجلامعات 
�ل�س���عودية، كما يت�س���ح من �لعر�س �ل�س���ابق لنتائج بع�س �لدر��س���ات �ل�س���ابقة 
ع���دم وجود �تفاق فيما تو�س���لت �إليه من نتائج، وه���ذ� يوؤكد �إىل �أن هذ� �ملجال 

بحاجة �إىل در��سات جديدة.
((( كما �أن نتائج �لبحث �حلايل �ختلفت مع بع�س نتائج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة من 1

حيث ترتيب �لدو�فع و�أكرثها تاأثرًي� يف �للتحاق بربنامج ماج�ستري �لرتبية 
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�خلا�س���ة مثل در��س���ة در��سة �س���بيحات )2003(، حيث تو�س���لت نتائج �لدر��سة 
�إىل �أن �أه���م دو�ف���ع �للتح���اق برب�م���ج �لدر��س���ات �لعلي���ا كان مرتب���ة كالتايل: 
�لد�ف���ع �ملهن���ي و�لد�ف���ع �لعلمي و�لد�فع �لنف�س���ي و�لد�فع �لقت�س���ادي ود�فع 
�لبطالة و�لد�فع �لجتماعي، در��س���ة در��س���ة �لعمري )2005(، وتو�سلت نتائج 
�لدر��س���ة �إىل �أن دو�ف���ع �للتح���اق بالتعلي���م �لع���ايل يف �جلامع���ات �حلكومي���ة 
�لأردني���ة كان���ت مرتبة تنازلًي���ا كالآتي: �لدو�فع �لنف�س���ية، �لدو�ف���ع �لثقافية، 
�لدو�ف���ع �لعلمي���ة، �لدو�فع �لقت�س���ادية، �لدو�فع �لجتماعية، در��س���ة ربايعة 
)2009(، وتو�س���لت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �أن دو�ف���ع �لتح���اق �لد�ر�س���ني بجامعة 
�لقد����س �ملفتوح���ة كانت مرتبة تنازلًيا كالتايل: �لدو�ف���ع �لأكادميية، �لدو�فع 
�لجتماعي���ة، �لدو�ف���ع �لقت�س���ادية، �لدو�فع �ل�سيا�س���ية، �لدو�فع �ل�سخ�س���ية 
در��سة�لهباهبة، �جلعافرة، �خلر�ب�سة )2010( وتو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل �أن 
دو�ف���ع �لتح���اق �لطلب���ة بربنامج �ملاج�س���تري يف كلية �لأم���رية عالية �جلامعية 
كان���ت مرتب���ة تنازلًيا كالتايل �لد�ف���ع �لعلمي، �لد�فع �ملهني، �لد�فع �لنف�س���ي، 
�لد�ف���ع �لقت�س���ادي، �لد�ف���ع �لجتماع���ي، در��س���ة �س���ماره، �ملج���ايل )2014(، 
وتو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل �أن �لطلبة �لو�فدين قد �سنفو� دو�فع �لتحاقهم 
برب�م���ج �لدر��س���ات �لعلي���ا يف �أربعة جم���الت مرتبة تنازلًيا كالت���ايل: �لدو�فع 
�لعلمية، �لدو�فع �ملهنية، �لدو�فع �لنف�س���ية، �لدو�فع �لجتماعية، بينما كانت 
�لدو�فع يف �لبحث �حلايل مرتبة تنازلًيا كالتايل �لدو�فع �ل�سخ�سية، �لدو�فع 

�لأكادميية، �لدو�فع �لجتماعية، �لدو�فع �ملهنية، �لدو�فع �لقت�سادية. 
((( يت�سح من نتائج بع�س �لدر��سات �ل�سابقة عدم وجود �ت�ساق بينها وبني نتائج 1

�لبح���ث �حل���ايل م���ن حي���ث تاأث���ري �ملتغ���ري�ت كالن���وع، �حلال���ة �ملهني���ة، �حلالة 
�لجتماعي���ة، �لعم���ر على هذه �لدو�ف���ع مما يدعو �إىل �إجر�ء در��س���ات جديدة 

يف هذ� �ملجال. 
((( ل توجد در��س���ات عربية تناولت مو�سوع دو�فع �لتحاق طلبة �لدر��سات �لعليا 1

بربنام���ج ماج�س���تري �لرتبي���ة �خلا�س���ة يف �جلامعات �ل�س���عودية ب�س���فة عامة، 
وذلك يف حدود �إطالع �لباحثني؛ مما يوؤكد �أهمية �إجر�ء هذه �لدر��سة.
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فرو�ص البحث:
م���ن خالل عر�س م�س���كلة �لبح���ث و�خللفية �لنظرية، وما �أ�س���فرت عنه نتائج 

�لدر��سات �ل�سابقة ميكن �سياغة �لفرو�س �لتالية:
((( توج���د جمموع���ة م���ن �لدو�ف���ع ور�ء �لتحاق طلبة �لدر��س���ات �لعلي���ا بربنامج 1

ماج�ستري �لرتبية �خلا�سة باجلامعات �ل�سعودية.
((( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف دو�فع �لتحاق �لطلبة بربنامج ماج�ستري 1

�لرتبية �خلا�سة تعزى �إىل �ختالف �لنوع )طالب – طالبات(.
((( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف دو�فع �لتحاق �لطلبة بربنامج ماج�ستري 1

�لرتبية �خلا�سة تعزى �إىل �حلالة �ملهنية )موظف – غري موظف(.
(((  توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف دو�فع �لتحاق �لطلبة بربنامج ماج�ستري 1

�لرتبية �خلا�سة تعزى �إىل �حلالة �لجتماعية )�أعزب – متزوج(.
((( بربنام���ج 1 �لطلب���ة  �لتح���اق  دو�ف���ع  يف  �إح�س���ائية  دلل���ة  ذ�ت  ف���روق  توج���د 

                                         – ماج�س���تري �لرتبي���ة �خلا�س���ة تعزى �إىل �خت���الف �لعمر )�أقل من 25 �س���نة 
من 25: 30 �سنة – �أكرث من 30 �سنة(.

خطوات البحث واإجراءاته:
اأولً: منهج البحث: 

��س���تخدم �لباحث���ان �ملنهج �لو�س���في بحدوده �ملعروفة، و�ل���ذي يتم من خالله 
�لتع���رف عل���ى دو�ف���ع �لتح���اق طلب���ة �لدر��س���ات �لعلي���ا بربنام���ج ماج�س���تري �لرتبي���ة 

�خلا�سة باجلامعات �ل�سعودية.

ثانًيا: عينة البحث: 
تكونت عينة �لبحث من )317( طالًبا وطالبًة من �مللتحقني بربنامج �ملاج�ستري 
بق�س���م �لرتبية �خلا�سة باجلامعات �ل�س���عودية للعام �لدر��سي 1436- 1437ه� باململكة 
�لعربية �ل�سعودية من من�سوبي جامعة �لق�سيم و�جلامعات �ل�سعودية �لأخرى، وهم 
من خريجي ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بهذه �جلامعات، و�جلدول �لتايل يو�س���ح توزيع 

�أفر�د �لعينة من حيث �لنوع، و�حلالة �ملهنية، و�حلالة �لجتماعية، �لعمر.
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جدول )1( 
توزيع اأفراد العينة ح�سب متغري النوع واحلالة املهنية واحلالة الجتماعية والعمر

�لن�سبة�لعددم�ستويات �ملتغري�ملتغري

�لنوع
43،53%138طالب
56،47%179طالبات

46،69%148موظف�حلالة �ملهنية
53،31%169غري موظف

62،15%197�أعزب�حلالة �لجتماعية
37،85%120متزوج

�لعمر
47،95%152�أقل من 25 �سنة
30،60%97من 25- 30 �سنة
21،45%68�أكرث من 30 �سنة

ثالًثا: اأدوات البحث: 
 ��ستبانة دو�فع �لتحاق �لطلبة بربنامج ماج�ستري �لرتبية �خلا�سة �إعد�د �لباحثني 

لق���د مت بن���اء �أد�ة �لبح���ث بع���د �لط���الع عل���ى �لأدب مر�جعة �لإط���ار �لنظري 
و�لدر��سات �ل�سابقة للدر��سات �لتي تناولت دو�فع �لتحاق �لطلبة بربنامج �ملاج�ستري 
و�لدر��سات �لعليا، وكذلك �لطالع على �لأدو�ت �ل�سابقة �لتي هدفت �إىل �لتعرف على 
دو�فع �لتحاق �لد�ر�سني ببع�س �جلامعات و�لكليات و�لدرجات �لعلمية و�لتخ�س�سات، 
�إ�سافة �إىل مقابلة عدد من �ملتقدمني لهذ� �لبحث و�سوؤ�لهم عن �سبب توجههم لهذ� 
�لبح���ث وه���ذه �لتخ�س�س���ات، بع���د ذلك مت بن���اء �ل�س���تبانة يف �س���ورتها �لأولية، حيث 
تكون���ت م���ن )5( �أبع���اد، وي�س���تمل كل بعد عل���ى )8( فقر�ت، لي�س���بح �ملجم���وع �لنهائي 
لال�س���تبانة )40( فق���رة متث���ل دو�ف���ع �لتح���اق �لطلب���ة بربنام���ج ماج�س���تري �لرتبي���ة 

�خلا�سة وهي موزعة كالتايل: 
((( �لدو�فع �ل�سخ�سية   )8( فقر�ت 1
((( �لدو�فع �لأكادميية   )8( فقر�ت1
((( �لدو�فع �ملهنية   )8( فقر�ت1
((( �لدو�فع �لجتماعية )8( فقر�ت1
((( �لدو�فع �لقت�سادية )8( فقر�ت1
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وقد �أعطيت �ل�س���تجابة خم�س���ة م�س���تويات هي مو�فق متاًما، مو�فق، حمايد، 
غري مو�فق، غري مو�فق متاًما، لتقابل �لدرجات  )1،2،3،4،5( على �لرتتيب.

تقنني ال�ستبانة: 
مت تطبي���ق �ل�س���تبانة يف �س���ورتها �لأولي���ة عل���ى عين���ة ��س���تطالعية قو�مه���ا 
)40( طالًبا وطالبًة من �مللتحقني بربنامج �ملاج�س���تري بق�س���م �لرتبية �خلا�سة للعام 
�لدر��س���ي 1436- 1437ه� من من�س���وبي �جلامعات �ل�س���عودية وهم من خريجي ق�س���م 

�لرتبية �خلا�سة، وذلك حل�ساب ثبات و�سدق �ل�ستبانة.

          – �س�دق ال�س�تبانة: مت ح�س���اب �س���دق �ل�س���تبانة بطريقت���ني هم���ا �س���دق �ملحكمني 
�سدق �لت�ساق �لد�خلي.

اأولً: �سدق املحكمني: 
مت عر�س �ل�ستبانة على جمموعة من �أ�ساتذة �لرتبية �خلا�سة، وذلك للتاأكد 
م���ن �ل�س���دق �لظاه���ري لال�س���تبانة، بعد �أن مت حتدي���د �لتعريف �لإجر�ئي ل�س���تبانة 
�لدو�ف���ع و�أبعاده���ا �لفرعي���ة، حيث ت�س���من �ل�ستف�س���ار عن و�س���وح �لفق���ر�ت، ومدى 

�رتباطها بقيا�س ما و�سعت من �أجله.

ه���ذ� وقد كان عدد فقر�ت �ل�س���تبانة �ملبدئ���ي )50( فقرة فى )5( �أبعاد فرعية، 
وبع���د �أن مت عر�س���ها عل���ى �ملحكم���ني مت ��س���تبعاد ع���دد م���ن �لفقر�ت �لت���ي مل تتجاوز 
ن�سبة �تفاقهم عليها 90% وتعديل �لبع�س �لآخر منها، و�أ�سبحت فقر�ت �ل�ستبانة يف 

�سورتها �لنهائية )40( فقرة بحيث يحتوي كل بعد على )8( فقر�ت.

ثانًيا: الت�ساق الداخلي: 
قام �لباحثان با�س���تخر�ج معامالت �ل�س���دق با�س���تخد�م �لت�س���اق �لد�خلي عن 
طري���ق ح�س���اب معامالت �لرتب���اط بني درجة كل فقرة من فق���ر�ت كل بعد على حدة 

و�لدرجة �لكلية لهذ� �لبعد وبني درجة كل بعد و�لدرجة �لكلية لال�ستبانة.

وفيما يلي تو�س���يح معامالت �لرتباط لال�س���تبانة �مل�س���تخدمة يف �لبحث من 
خالل �جلد�ول �لتالية: 
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جدول )2( 
معامالت الرتباط بني درجات الفقرات والدرجة الكلية بعد حذف درجة العبارة )ن= 40( 
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1**0.5122**0.6653**0.6644**0.4555**0.458
6**0.4717**0.5738**0.5479**0.61010**0.529

11**0.41912**0.42213**0.46914*0.32515**0.579
16**0.62517**0.53318**0.61119**0.56820**0.421
21**0.56222*0.38223**0.42024**0.50925**0.582
26**0.65127**0.62228*0.37929**0.44530**0.602
31**0.54432**0.56633**0.41334*0.34635**0.459
36**0.51637**0.49638**0.58139**0.42940**0.602

** د�لة عند م�ستوى 0،01  * د�لة عند م�ستوى 0،05   

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن معام���الت �لرتب���اط ب���ني درج���ات فق���ر�ت 
�ل�س���تبانة و�لدرجة �لكلية جمعيها معامالت د�لة �إح�س���ائًيا مما يوؤكد �سدق متا�سك 

وجتان�س عبار�ت �ل�ستبانة فيما بينها.

جدول )3( 
معامالت الرتباط بني درجات اأبعاد ال�ستبانة والدرجة الكلية لال�ستبانة )ن= 40( 

معامل �لرتباط�لأبعاد
0.629**�لدو�فع �ل�سخ�سية
0.563** �لدو�فع �لأكادميية
0.532**�لدو�فع �لجتماعية

0.498**�لدو�فع �ملهنية
0.615**�لدو�فع �لقت�سادية

 * د�لة عند م�ستوى 0،05     ** د�لة عند م�ستوى 0،01
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يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن جمي���ع معام���الت �رتب���اط �أبع���اد �ل�س���تبانة 
بالدرجة �لكلية د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى 0.01، ومن خالل عر�س جد�ول �ل�سدق 
لفق���ر�ت �ل�س���تبانة يت�س���ح لن���ا �أن جمي���ع فق���ر�ت �أبع���اد �ل�س���تبانة كل منه���ا مرتبط 
بالبعد �لذي تنتمي �إليه �رتباًطا د�ًل �إح�سائًيا،مما يدل على �سدق فقر�ت �ل�ستبانة 

و�أبعادها �لرئي�سة. 

ثبات ال�ستبانة: 
ق���ام �لباحثان بح�س���اب معامل ثبات �ل�س���تبانة على عينة قو�مه���ا )40( طالًبا 
وطالب���ًة م���ن �مللتحق���ني برب�م���ج �ملاج�س���تري باأق�س���ام �لرتبي���ة �خلا�س���ة باجلامع���ات 
�ل�س���عودية للعام �لدر��س���ي 1436- 1437ه�، و�عتمد �لباحثني يف ذلك على طريقة �ألفا 

كرونباخ، فكانت معامالت �لثبات كما هي مو�سحة باجلدول �لتايل: 

جدول )4( 
ثبات اأبعاد ال�ستبانة والدرجة الكلية لها بطريقة األفا كرونباخ.)ن = 40( 

معامل �لثبات )�ألفا كرونباخ(  �لأبعاد
0.831�لدو�فع �ل�سخ�سية

0.791�لدو�فع �لأكادميية، �أو �لعلمية
0.847�لدو�فع �لجتماعية

0.853�لدو�فع �ملهنية
0.787�لدو�فع �لقت�سادية

0.817 �لدرجة �لكلية للمقيا�س

 يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن جمي���ع معام���الت �لثب���ات لأبع���اد �ل�س���تبانة 
و�لدرج���ة �لكلي���ة لها بطريقة �ألفا كرونباخ مرتفعة، حي���ث تر�وحت معامالت �لثبات 
م���ا ب���ني 0،787 – 0،853، مما يدل على �أن �أبعاد �ل�س���تبانة لها معامل ثبات مر�س���ية، 

ومما �سبق تتاأكد �سالحية ��ستخد�م �ل�ستبانة يف �لبحث �حلايل.
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ت�سحيح ال�ستبانة: 
يت���م �لإجاب���ة عل���ى �أ�س���ئلة �ملقيا����س من خالل و�س���ع عالمة )√( �أم���ام �لفقرة 
�لت���ي تتنا�س���ب مع �لطال���ب، �أو �لطالبة، حيث �أعطيت �ل�س���تجابة خم�س���ة م�س���تويات 
ه���ي مو�ف���ق متاًما، مو�فق، حمايد، غري مو�ف���ق، غري مو�فق متاًما، لتقابل �لدرجات 
)1،2،3،4،5( على �لرتتيب، وكلما �رتفعت �لدرجة دل ذلك على �أن هذ� �لبعد له تاأثري 

كبري يف �لتحاق �لطلبة بربنامج ماج�ستري �لرتبية �خلا�سة.

رابًعا: الأ�ساليب الإح�سائية امل�ستخدمة يف البحث: 
((( �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية. 1
((( �أ�سلوب �ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات �ل�ستبانة.1
((( معامل �رتباط بري�سون.1
((( �أ�سلوب �لت�ساق �لد�خلي للتحقق من �سدق �ل�ستبانة.1
((( �ختب���ار )ت( T-TEST للتحق���ق م���ن دللة �لف���روق بني متو�س���طات �لعينات 1

�مل�ستقلة.
((( �ختبار حتليل �لتباين �أحادي �لجتاه.1

 .SPSS وقد متت جميع �ملعاجلات �لإح�سائية با�ستخد�م برنامج

الفر�س الأول: 
ن����س �لفر����س �لأول عل���ى: »توجد جمموعة م���ن �لدو�ف���ع ور�ء �لتحاق طلبة 

�لدر��سات �لعليا بربنامج ماج�ستري �لرتبية �خلا�سة باجلامعات �ل�سعودية«.

ويف ذلك قام �لباحثان بح�س���اب �ملتو�س���طات �حل�س���ابية و�لنحر�ف���ات �ملعيارية 
لعب���ار�ت ��س���تبانة دو�ف���ع �لتح���اق �لطلب���ة بربنامج ماج�س���تري �لرتبية �خلا�س���ة كما 

يت�سح من �جلدول )5(.
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جدول )5( 
يو�سح املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لعبارات ا�ستبانة دوافع التحاق الطلبة 

بربنامج ماج�ستري الرتبية اخلا�سة:

 �ملتو�سط�لعبار�تم
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

در��سة �ملاج�ستري يف جمال �لرتبية �خلا�سة يحقق 1
4.5200.880طموحاتي �ل�سخ�سية.

4.3370.998�أ�سعر باأن لدي �لرغبة يف �لتدري�س لذوي �لإعاقة.2

در��ستي للماج�ستري �سوف ترفع كفاءتي �ملهنية يف جمال 3
4.6270.834�لرتبية �خلا�سة.

يحظى تخ�س�س �لرتبية �خلا�سة يف جمتمعي مبكانة 4
3.1831.252�جتماعية متميزة.

ت�ساعدين در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة يف 5
3.8771.094�حل�سول على عائد مادي �أف�سل.

�سوف توؤهلني در��سة �ملاج�ستري لتقدمي �لرعاية و�لتاأهيل 6
4.3970.931لذوي �لإعاقة.

4.4410.924لدي �سغف ملعرفة �ملزيد عن ذوي �لإعاقة.7

�أرغب يف �حل�سول على درجة �ملاج�ستري للرتقي يف �ل�سلم 8
4.1641.107�لوظيفي.

يقدر �ملجتمع �لعاملني مبهنة �لرتبية �خلا�سة مادياً 9
3.2111.194ومعنوياً.

�سوف �أح�سل على �لكثري من �حلو�فز و�لبدلت �لتي 10
3.4921.200متنح للعاملني يف جمال �لرتبية �خلا�سة.

لدى كثري من �ل�سفات �لتي متكنني من �لتاأثري يف فئة 11
4.1890.908ذوي �لإعاقة.

ت�ساعدين در��سة �ملاج�ستري يف تخ�س�س �لرتبية �خلا�سة 12
4.3120.967يف �كت�ساب مهارة �لتطبيق �لعملي للمقرر�ت �لتي در�ستها.

4.4100.972هذه �لدر��سة توؤهلني م�ستقباًل لأ�سبح �أ�ستاذ�ً جامعياً.13

ينظر �ملجتمع باإيجابية للد�ر�سني يف جمال �لرتبية 14
3.4921.192�خلا�سة.

ت�ساعدين در��سة �ملاج�ستري يف حت�سني �مل�ستوى 15
3.8481.148�لقت�سادي لأ�سرتي.

منذ دخويل �جلامعة ودر��سة �ملاج�ستري يف جمال �لرتبية 16
4.2831.150�خلا�سة حلم ير�ودين.
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 �ملتو�سط�لعبار�تم
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

در��سة ماج�ستري �لرتبية �خلا�سة توؤهلني لاللتحاق 17
4.5480.850بدرجة �لدكتور�ه يف نف�س �لتخ�س�س.

�أرغب يف �حل�سول على جمال عمل �أف�سل من خالل 18
4.3591.023در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة.

�أرغب يف �إكمال در��سة �ملاج�ستري لأحقق �أماين �أ�ساتذتي 19
3.8701.361و�أ�سرتي يف متابعة �لدر��سة يف هذ� �ملجال.

ت�ساعدين در��سة �ملاج�ستري يف �حل�سول على فر�سة عمل 20
3.9361.183�إ�سافية يف �لعديد من �ملوؤ�س�سات.

�أ�سعر برغبة عالية يف �حل�سول على موؤهالت در��سية عليا 21
4.6560.806يف جمال �لرتبية �خلا�سة.

تزيد در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة �ملعرفة 22
4.5070.829�لنظرية و�لتطبيقية بهذ� �ملجال.

تنمي در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة قدر�تي على 23
4.4700.854�لعمل مع ذوي �لإعاقة.

�أرغب يف در��سة �ملاج�ستري لأمتكن من خدمة جمتمعي 24
4.6530.679ب�سكل �أف�سل.

25
ت�ساعدين در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة يف �إن�ساء 

جمعية، �أو مركز متخ�س�س يف رعاية ذوي �لإعاقة 
وحتقيق عائد مادي من خالل ذلك.

3.7761.210

�أ�سعر باأن �لعمل يف جمال �لرتبية �خلا�سة قد ينمي يف 26
4.4060.854نف�سي حتمل �مل�سئولية.

ت�ساعدين در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة يف حت�سني 27
4.4030.842مهارة �لتفكري لدى.

در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة �ستوفر يل �ل�ستقر�ر 28
4.1321.068�لوظيفي يف �مل�ستقبل.

در��ستي للماج�ستري يف جمال �لرتبية �خلا�سة �سوف 29
4.1131.070متكنني من �حل�سول على مكانة �جتماعية �أف�سل.

30
ت�ساعدين در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة على 

�لعمل يف �ملركز و�جلمعيات �ملهتمة برعاية ذوي �لإعاقة 
ويف �ملر�كز �خلا�سة.

4.0721.045

�أتطلع لنيل لقب باحث، �أو �أ�ستاذ يف جمال �لرتبية 31
4.4470.931�خلا�سة من خالل در��ستي للماج�ستري.
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 �ملتو�سط�لعبار�تم
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

32
�أ�سعر باأن در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة قد 
ت�ساعدين يف حتقيق بع�س �لجناز�ت �لأكادميية و 

�لعلمية.
4.5640.754

ت�ساعدين در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة على 33
4.5520.729�لنهو�س مبهار�تي �ملهنية يف هذ� �ملجال.

34
�أرغب يف در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة لتكوين 
�لكثري من �ل�سد�قات �أثناء ح�سور �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت 

�لتي تعدها �ململكة �لعربية �ل�سعودية لأ�سحاب هذه 
�لتخ�س�سات.

4.5200.880

35
ت�ساعدين در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة يف 

�حل�سول على دعو�ت جمانية حل�سور �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت 
�لتي تعقد ب�ساأن ذوي �لإعاقة.

4.3910.933

�أ�سعر باأن در��سة �ملاج�ستري يف جمال �لرتبية �خلا�سة 36
4.1830.909�سيفتح يل �أفاقاً جديدة.

37
ت�ساعدين در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة يف 
تطوير قدر�تي يف تقدمي �خلربة �لعلمية و�مل�سورة 

لكافة �ملوؤ�س�سات و�لهيئات �ملنوط بها رعاية وتاأهيل ذوي 
�لإعاقة.

4.5420.854

در��سة �ملاج�ستري يف جمال �لرتبية �خلا�سة �ستوفر يل 38
4.4630.858فر�سة عمل مميزة.

39
ت�ساعدين در��سة �ملاج�ستري يف �لفهم �ل�سحيح للم�سكالت 

�لتي يعاين منها �ملجتمع �أثناء رعاية وتاأهيل ذوي 
�لإعاقة.

4.0251.113

40
ت�ساعدين در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة يف عمل 
�جلل�سات �خلا�سة لالأطفال ذوي �لإعاقة خارج �لدو�م 

�لر�سمي مقابل �أجر مادي.
3.7061.184

يت�سح من �جلدول )5( �أن �أكرث �لدو�فع تاأثرًي� ور�ء �لتحاق �لطلبة بربنامج 
ماج�ستري �لرتبية �خلا�سة هي �لدو�فع �ل�سخ�سية حيث ح�سلت عبار�تها على �أعلى 

ن�سبة يف �ملتو�سط مقارنًة باأبعاد �لعبار�ت �لأخرى، و�جلد�ول �لتالية تو�سح ذلك:
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جدول )6( 
 يو�سح املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لعبارات الدوافع ال�سخ�سية مرتبة تنازلًيا

 �ملتو�سط�لعبار�تم
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

�أ�سعر برغبة عالية يف �حل�سول على موؤهالت در��سية 21
4.6560.806عليا يف جمال �لرتبية �خلا�سة.

در��سة �ملاج�ستري يف جمال �لرتبية �خلا�سة يحقق 1
4.5200.880طموحاتي �ل�سخ�سية.

�أتطلع لنيل لقب باحث، �أو �أ�ستاذ يف جمال �لرتبية 31
4.4470.931�خلا�سة من خالل در��ستي للماج�ستري.

�أ�سعر باأن �لعمل يف جمال �لرتبية �خلا�سة قد ينمي 26
4.4060.854يف نف�سي حتمل �مل�سئولية.

�سوف توؤهلني در��سة �ملاج�ستري لتقدمي �لرعاية 6
4.3970.931و�لتاأهيل لذوي �لإعاقة.

منذ دخويل �جلامعة ودر��سة �ملاج�ستري يف جمال 16
4.2831.150�لرتبية �خلا�سة حلم ير�ودين.

لدى كثري من �ل�سفات �لتي متكنني من �لتاأثري يف 11
4.1890.908فئة ذوي �لإعاقة.

�أ�سعر باأن در��سة �ملاج�ستري يف جمال �لرتبية �خلا�سة 36
4.1830.909�سيفتح يل �أفاًقا جديدة.

يت�س���ح م���ن �جل���دول )6( �أن �لدو�ف���ع �ل�سخ�س���ية كان���ت كله���ا دو�ف���ع رئي�س���ة 
للتح���اق �لطلب���ة مباج�س���تري �لرتبي���ة �خلا�س���ة،حيث ح�س���لت جمي���ع عبار�تها على 
متو�سطات مرتفعة ن�سبًيا وهي على �لتو�يل �لعبارة رقم )21، 1، 31، 26،6،16،11، 36(.
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جدول )7( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لعبارات الدوافع املهنية مرتبة تنازلًيا 

�ملتو�سط�لعبار�تم
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

در��ستي للماج�ستري �سوف ترفع كفاءتي �ملهنية يف جمال 3
4.6270.834�لرتبية �خلا�سة.

ت�ساعدين در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة على 33
4.5520.729�لنهو�س مبهار�تي �ملهنية يف هذ� �ملجال.

تنمي در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة قدر�تي على 23
4.4700.854�لعمل مع ذوي �لإعاقة.

در��سة �ملاج�ستري يف جمال �لرتبية �خلا�سة �ستوفر يل 38
4.4630.858فر�سة عمل مميزة.

4.4100.972هذه �لدر��سة توؤهلني م�ستقباًل لأ�سبح �أ�ستاًذ� جامعًيا.13

�أرغب يف �حل�سول على جمال عمل �أف�سل من خالل در��سة 18
4.3591.023�ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة.

�أرغب يف �حل�سول على درجة �ملاج�ستري للرتقي يف �ل�سلم 8
4.1641.107�لوظيفي.

در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة �ستوفر يل �ل�ستقر�ر 28
4.1321.068�لوظيفي يف �مل�ستقبل.

يت�س���ح من �جلدول )7( �أن �لدو�فع �ملهنية كانت كلها دو�فع رئي�س���ة للتحاق 
�لطلبة مباج�س���تري �لرتبية �خلا�س���ة،حيث ح�س���لت جميع عبار�تها على متو�س���طات 

مرتفعة ن�سبًيا وهي على �لتو�يل �لعبارة رقم )3، 33، 23، 38،13،18،8، 28(.
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جدول )8( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لعبارات الدوافع الأكادميية مرتبة تنازلًيا 

�ملتو�سط�لعبار�تم
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

�أ�سعر باأن در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة قد ت�ساعدين 32
4.5640.754يف حتقيق بع�س �لجناز�ت �لأكادميية و �لعلمية.

در��سة ماج�ستري �لرتبية �خلا�سة توؤهلني لاللتحاق بدرجة 17
4.5480.850�لدكتور�ه يف نف�س �لتخ�س�س.

37
ت�ساعدين در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة يف تطوير 

قدر�تي يف تقدمي �خلربة �لعلمية و�مل�سورة لكافة �ملوؤ�س�سات 
و�لهيئات �ملنوط بها رعاية وتاأهيل ذوي �لإعاقة.

4.5420.854

تزيد در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة �ملعرفة �لنظرية 22
4.5070.829و�لتطبيقية بهذ� �ملجال.

4.4410.924لدي �سغف ملعرفة �ملزيد عن ذوي �لإعاقة.7

4.3370.998�أ�سعر باأن لدي �لرغبة يف �لتدري�س لذوي �لإعاقة.2

ت�ساعدين در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة يف حت�سني 27
4.4030.842مهارة �لتفكري لدى.

ت�ساعدين در��سة �ملاج�ستري يف تخ�س�س �لرتبية �خلا�سة يف 12
4.3120.967�كت�ساب مهارة �لتطبيق �لعملي للمقرر�ت �لتي در�ستها.

يت�س���ح م���ن �جل���دول )8( �أن �لدو�ف���ع �لأكادميي���ة كان���ت كله���ا دو�ف���ع رئي�س���ة 
للتح���اق �لطلب���ة مباج�س���تري �لرتبي���ة �خلا�س���ة، حيث ح�س���لت جمي���ع عبار�تها على 
متو�سطات مرتفعة ن�سبًيا وهي على �لتو�يل �لعبارة رقم )32، 17، 37، 22،7،2،27، 12(.



دوافع التحاق طلبة الدرا�صات العليا بربنامج ماج�صتري الرتبية اخلا�صةد . عبد اهلل بن علي  و د . الطيب حممد زكي 

 78 

جدول )9( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لعبارات الدوافع الجتماعية مرتبة تنازلًيا

�ملتو�سط�لعبار�تم
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

�أرغب يف در��سة �ملاج�ستري لأمتكن من خدمة جمتمعي ب�سكل 24
4.6530.679�أف�سل.

34
�أرغب يف در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة لتكوين �لكثري 
من �ل�سد�قات �أثناء ح�سور �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �لتي تعدها 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية لأ�سحاب هذه �لتخ�س�سات.
4.5200.880

در��ستي للماج�ستري يف جمال �لرتبية �خلا�سة �سوف متكنني 29
4.1131.070من �حل�سول على مكانة �جتماعية �أف�سل.

ت�ساعدين در��سة �ملاج�ستري يف �لفهم �ل�سحيح للم�سكالت 39
4.0251.113�لتي يعاين منها �ملجتمع �أثناء رعاية وتاأهيل ذوي �لإعاقة.

�أرغب يف �إكمال در��سة �ملاج�ستري لأحقق �أماين �أ�ساتذتي 19
3.8701.361و�أ�سرتي يف متابعة �لدر��سة يف هذ� �ملجال.

3.4921.192ينظر �ملجتمع باإيجابية للد�ر�سني يف جمال �لرتبية �خلا�سة.14
3.2111.194يقدر �ملجتمع �لعاملني مبهنة �لرتبية �خلا�سة مادي ومعنوًيا.9

يحظى تخ�س�س �لرتبية �خلا�سة يف جمتمعي مبكانة 4
3.1831.252�جتماعية متميزة.

يت�سح من �جلدول )9( �أن �لدو�فع �لرئي�سة من بني �لدو�فع �ملهنية للتحاق 
�لطلب���ة مباج�س���تري �لرتبي���ة �خلا�س���ة ه���ي �لعب���ارة رق���م )24( " �أرغ���ب يف در��س���ة 
�ملاج�ستري لأمتكن من خدمة جمتمعي ب�سكل �أف�سل "، و�لتي جاءت يف �ملرتبة �لأوىل 
مبتو�س���ط قدره " 4.653 "، و�نحر�ف معياري قدره " 0.679 "، وهو متو�س���ط مرتفع 
ن�س���بًيا وي���دل على �عتبار �لطلبة له���ذ� �لد�فع على �أنه من �أه���م �لدو�فع �لجتماعية 
�لت���ي جعل���ت �لطلب���ة يلتحق���ون بهذ� �لنوع م���ن �لدر��س���ة؛ رغبًة منهم للم�س���اهمة يف 
تنمية جمتمعهم، بينما جاءت �لعبارة رقم )4( يف �ملرتبة �لأخرية " يحظى تخ�س�س 
�لرتبية �خلا�سة يف جمتمعي مبكانة �جتماعية متميزة " مبتو�سط قدره " 3.183 "، 
و�نح���ر�ف معي���اري ق���دره " 1.252"، وه���و يدل على مو�فقة متو�س���طة نحو �للتحاق 
بهذ� �لنوع من �لدر��سة، كما �أن هذ� يدل على تف�سيل �لطالب مل�سلحة �ملجتمع على 

م�سلحتهم �ل�سخ�سية مما يجعلهم يتجهون لهذه �لدر��سة بهذه �لأعد�د �لهائلة.
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جدول )10( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لعبارات الدوافع القت�سادية مرتبة تنازلًيا 

�ملتو�سط�لعبار�تم
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

35
ت�ساعدين در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة يف �حل�سول 
على دعو�ت جمانية حل�سور �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �لتي تعقد 

ب�ساأن ذوي �لإعاقة.
4.3910.933

30
ت�ساعدين در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة على �لعمل 
يف �ملركز و�جلمعيات �ملهتمة برعاية ذوي �لإعاقة ويف �ملر�كز 

�خلا�سة.
4.0721.045

ت�ساعدين در��سة �ملاج�ستري يف �حل�سول على فر�سة عمل 20
3.9361.183�إ�سافية يف �لعديد من �ملوؤ�س�سات.

ت�ساعدين در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة يف �حل�سول 5
3.8771.094على عائد مادي �أف�سل.

ت�ساعدين در��سة �ملاج�ستري يف حت�سني �مل�ستوى �لقت�سادي 15
3.8481.148لأ�سرتي.

25
ت�ساعدين در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة يف �إن�ساء 

جمعية، �أو مركز متخ�س�س يف رعاية ذوي �لإعاقة وحتقيق 
عائد مادي من خالل ذلك.

3.7761.210

40
ت�ساعدين در��سة �ملاج�ستري يف �لرتبية �خلا�سة يف عمل 
�جلل�سات �خلا�سة لالأطفال ذوي �لإعاقة خارج �لدو�م 

�لر�سمي مقابل �أجر مادي.
3.7061.184

�سوف �أح�سل على �لكثري من �حلو�فز و�لبدلت �لتي متنح 10
3.4921.200للعاملني يف جمال �لرتبية �خلا�سة.

يت�س���ح من �جلدول )10( �أن �لدو�فع �لرئي�س���ة من بني �لدو�فع �لقت�س���ادية 
للتحاق �لطلبة مباج�ستري �لرتبية �خلا�سة هي �لعبارة رقم )35( " ت�ساعدين در��سة 
�ملاج�س���تري يف �لرتبية �خلا�س���ة يف �حل�س���ول على دعو�ت جمانية حل�س���ور �ملوؤمتر�ت 
و�لن���دو�ت �لت���ي تعقد ب�س���اأن ذوي �لإعاق���ة "، و�لتي جاءت يف �ملرتبة �لأوىل مبتو�س���ط 
قدره " 4.391"، و�نحر�ف معياري قدره " 0.933" وهو متو�سط مرتفع ن�سبًيا، ويدل 
عل���ى �عتب���ار �لطلبة له���ذ� �لد�فع على �أنه م���ن �أهم �لدو�فع �لقت�س���ادية �لتي جعلت 
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�لطلبة يلتحقون بهذ� �لنوع من �لدر��سة ؛ رغبًة منهم يف ح�سور �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت 
�خلا�س���ة بفئ���ة ذوي �لإعاق���ة و�كت�س���اب مزيد من �ملعرفة �لتخ�س�س���ية به���ذه �لفئات، 
ومن ثم م�س���اعدتهم ب�س���كل �أف�س���ل بينما جاءت �لعبارة رقم )10( يف �ملرتبة �لأخرية 
"�س���وف �أح�س���ل عل���ى �لكثري من �حلو�ف���ز و�لبدلت �لتي متن���ح للعاملني يف جمال 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة " مبتو�س���ط ق���دره " 3.492 "، و�نح���ر�ف معي���اري ق���دره " 1.200" 
وهو يدل على مو�فقة متو�س���طة نحو �للتحاق بهذ� �لنوع من �لدر��س���ة، كما �أن هذ� 
ي���دل عل���ى �أن �جتاه �لطالب لهذ� �لنوع من �لدر��س���ة و�إن كان لتحقيق بع�س �لفو�ئد 
�ملادي���ة �إل �أنه���ا ل تع���د م���ن �لدو�ف���ع �لرئي�س���ة، و�إمن���ا كان د�فعهم �لرئي�س ه���و �لإملام 
بكل ما هو جديد عن ذوي �لإعاقة من خالل ح�س���ور �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �لتي تعقد 
ب�ساأنهم، و�لتي ل ت�سمح لهم ظروفهم �ملادية بح�سورها نظًر� لتكلفتها �لعالية، ولكن 
بالتحاقه���م به���ذه �لدر��س���ة �س���وف تتهياأ لهم �لفر�س���ة حل�س���ورها جماًن���ا من خالل 

�لدعو�ت �ملختلفة �لتي تر�سل للعاملني يف �ملجال وتكون جمانية. 

جدول )11( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لأبعاد ا�ستبانة دوافع التحاق الطلبة بربنامج 

ماج�ستري الرتبية اخلا�سة مرتبة تنازلًيا

�ملتو�سط�لعبار�تم
�لنحر�ف �ملعياري�حل�سابي

33.0065.982�لدو�فع �ل�سخ�سية.1
32.9215.683�لدو�فع �ملهنية.2
31.9025.069�لدو�فع �لأكادميية.3
31.6685.364�لدو�فع �لجتماعية.4
31.6535.392�لدو�فع �لقت�سادية.5

يت�س���ح من �جلدول )11( �أن ترتيب �لأبعاد ح�س���ب �أهميتها وقوتها يف �لتحاق 
�لطلبة مباج�س���تري �لرتبية �خلا�س���ة هي �لدو�فع �ل�سخ�سية يف �ملرتبة �لأوىل، تليها 
�لدو�فع �ملهنية يف �ملرتبة �لثانية، ثم �لدو�فع �لأكادميية يف �ملرتبة �لثالثة، فالدو�فع 

�لجتماعية يف �ملرتبة �لر�بعة، و�أخرًي� �لدو�فع �لقت�سادية يف �ملرتبة �خلام�سة.
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الفر�س الثاين: 
ن����س �لفر����س �لث���اين عل���ى: »ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية يف دو�فع 
�لتح���اق �لطلب���ة بربنام���ج ماج�س���تري �لرتبي���ة �خلا�س���ة تع���زى �إىل �خت���الف �لن���وع 

)طالب – طالبات( ».

وللتحق���ق م���ن مدى �س���حة ه���ذ� �لفر����س مت ��س���تخد�م �ختب���ار )ت( للعينات 
�مل�س���تقلة للمقارنة بني متو�سطات درجات �لطالب وبني متو�سطات درجات �لطالبات 

فكانت �لنتائج كما هي مو�سحة باجلدول )12(.

جدول )12( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية وقيمة )ت( ل�ستبانة دوافع التحاق الطلبة

 بربنامج ماج�ستري الرتبية اخلا�سة تبًعا ملتغري النوع 

 �ملتو�سطات�لعدد�لنوع�لأبعاد
�حل�سابية

 �لنحر�فات
 م�ستوىقيمة ت�ملعيارية

�لدللة
�لدو�فع 

�ل�سخ�سية
غري د�لة13829.8406.0490.145طالب 17929.7435.879طالبات

�لدو�فع 
�لأكادميية

غري د�لة13829.7106.4330.47طالب 17929.7435.879طالبات

غري د�لة13829.8406.0490.145طالب�لدو�فع �ملهنية 17929.7435.879طالبات
�لدو�فع 

�لجتماعية
غري د�لة13830.0145.9900.288طالب 17929.8215.862طالبات

�لدو�فع 
�لقت�سادية

غري د�لة13829.7756.1460.570طالب 17929.3796.112طالبات
�لدرجة �لكلية 

لال�ستبانة
غري د�لة138130.17343.8040.319طالب 179128.57544.624طالبات

يت�س���ح م���ن �جل���دول )12( عدم وجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني درجات 
�لط���الب و�لطالب���ات يف جميع جم���الت دو�فع �للتحاق بربنامج ماج�س���تري �لرتبية 
�خلا�سة، وذلك يدل على �أن �لطلبة يلتحقون بهذ� �لنوع من �لدر��سة بنف�س �مل�ستوى 
بغ����س �لنظ���ر عن نوعهم، كما يدل هذ� على ع���دم وجود تاأثري للجن�س على �للتحاق 

بهذ� �لنوع من �لدر��سة. 



دوافع التحاق طلبة الدرا�صات العليا بربنامج ماج�صتري الرتبية اخلا�صةد . عبد اهلل بن علي  و د . الطيب حممد زكي 

 82 

الفر�س الثالث:
ن����س �لفر����س �لثال���ث عل���ى: » لتوج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية يف دو�فع 
�لتح���اق �لطلب���ة بربنام���ج ماج�س���تري �لرتبي���ة �خلا�س���ة تع���زى �إىل �حلال���ة �ملهني���ة 

)موظف – غري موظف(«.

وللتحق���ق م���ن مدى �س���حة ه���ذ� �لفر����س مت ��س���تخد�م �ختب���ار )ت( للعينات 
�مل�س���تقلة للمقارن���ة ب���ني متو�س���طات درج���ات �ملوظفني وب���ني متو�س���طات درجات غري 

�ملوظفني فكانت �لنتائج كما هي مو�سحة باجلدول )13(.

جدول )13( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية وقيمة )ت( ل�ستبانة دوافع التحاق الطلبة 

بربنامج ماج�ستري الرتبية اخلا�سة تبًعا ملتغري احلالة املهنية

 �حلالة�لأبعاد
 �ملتو�سطات�لعدد�ملهنية

�حل�سابية
 �لنحر�فات

 م�ستوىقيمة ت�ملعيارية
�لدللة

 �لدو�فع
�ل�سخ�سية

غري د�لة14829.4736.1880.086موظف 16929.5326.129غري موظف
 �لدو�فع

�لأكادميية
غري د�لة14829.6686.1460.000موظف 16929.6685.980غري موظف

غري د�لة14829.8045.9850.705موظف�لدو�فع �ملهنية 16929.3196.202غري موظف
 �لدو�فع

�لجتماعية
غري د�لة14829.7776.1960.140موظف 16929.6806.046غري موظف

 �لدو�فع
�لقت�سادية

غري د�لة14829.8645.9170.293موظف 16929.6685.980غري موظف
 �لدرجة �لكلية

لال�ستبانة
غري د�لة148132.19543.7140.891�أعزب 169127.78144.238متزوج

يت�س���ح م���ن �جل���دول )13( عدم وجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني درجات 
�لطلبة �سو�ء �ملوظفني، �أو غري �ملوظفني يف جميع جمالت دو�فع �للتحاق بربنامج 
ماج�س���تري �لرتبي���ة �خلا�س���ة، وذل���ك يدل عل���ى �أن �لطلب���ة يلتحقون به���ذ� �لنوع من 
�لدر��سة بنف�س �مل�ستوى بغ�س �لنظر عن طبيعة عملهم، كما يدل هذ� على عدم وجود 
تاأثري للحالة �ملهنية )موظف- غري موظف( على �للتحاق بهذ� �لنوع من �لدر��سة. 
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الفر�س الرابع:
ن����س �لفر����س �لر�ب���ع عل���ى: »ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية يف دو�فع 
�لتح���اق �لطلبة بربنامج ماج�س���تري �لرتبية �خلا�س���ة تع���زى �إىل �حلالة �لجتماعية 

)�أعزب – متزوج(«.

وللتحق���ق م���ن مدى �س���حة ه���ذ� �لفر����س مت ��س���تخد�م �ختب���ار )ت( للعينات 
�مل�س���تقلة للمقارن���ة بني متو�س���طات درجات فئ���ة �لأعزب وبني متو�س���طات درجات فئة 

�ملتزوجني فكانت �لنتائج كما هي مو�سحة باجلدول )14(.

جدول )14( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية وقيمة )ت( ل�ستبانة دوافع التحاق الطلبة

 بربنامج ماج�ستري الرتبية اخلا�سة تبًعا ملتغري احلالة الجتماعية:

 �حلالة�لأبعاد
 �ملتو�سطات�لعدد�لجتماعية

�حل�سابية
 �لنحر�فات

 م�ستوىقيمة ت�ملعيارية
�لدللة

 �لدو�فع
�ل�سخ�سية

غري د�لة19729.4416.2330.519�أعزب 12029.8085.871متزوج
 �لدو�فع

�لأكادميية
غري د�لة19729.4616.1380.495�أعزب 12029.8085.871متزوج

غري د�لة19729.8935.9210.124�أعزب�لدو�فع �ملهنية 12029.8085.871متزوج
 �لدو�فع

�لجتماعية
غري د�لة19729.5026.0420.442�أعزب 12029.8085.871متزوج

 �لدو�فع
�لقت�سادية

غري د�لة19729.6546.0220.449�أعزب 12029.3416.024متزوج
 �لدرجة �لكلية

لال�ستبانة
غري د�لة197132.15243.5500.888�أعزب 120127.63344.530متزوج

يت�س���ح م���ن �جل���دول )14( عدم وجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني درجات 
�لطلبة يف جميع جمالت دو�فع �للتحاق بربنامج ماج�ستري �لرتبية �خلا�سة تعزى 
ملتغري �حلالة �لجتماعية )�أعزب – متزوج(، وذلك يدل على �أن �لطلبة يلتحقون بهذ� 
�لنوع من �لدر��سة بنف�س �مل�ستوى بغ�س �لنظر عن �حلالة �لجتماعية لديهم، كما يدل 
هذ� على عدم وجود تاأثري للحالة �لجتماعية على �للتحاق بهذ� �لنوع من �لدر��سة. 
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الفر�س اخلام�س: 
ين����س �لفر����س �خلام�س عل���ى » لتوجد ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية يف دو�فع 
�لتح���اق �لطلب���ة بربنام���ج ماج�س���تري �لرتبي���ة �خلا�س���ة تع���زى �إىل �خت���الف �لعم���ر      

)�أقل من 25 �سنة – من 25: 30 �سنة – �أكرث من 30 �سنة( ».

وللتحق���ق من مدى �س���حة هذ� �لفر�س قام �لباحثان باإج���ر�ء حتليل �لتباين 
�أحادي �لجتاه بني )ذوي �لفئة �لعمرية �أقل من 25 �س���نة، �لفئة �لعمرية من 25: 30 
�سنة، و�لفئة �لعمرية �أكرث من 30 �سنة( فكانت �لنتائج كما هي مو�سحة باجلدول )15(.

جدول )15( 
حتليل التباين اأحادي الجتاه للفروق بني جمالت الدوافع تبًعا ملتغري العمر

 جمموعم�سدر �لتباين�لأبعاد
�ملربعات

 درجات
�حلرية

 متو�سط
�ملربعات

 قيمة
ف

 م�ستوى
�لدللة

 �لدو�فع
�ل�سخ�سية

8.18024.090بني �ملجموعات
 غري0.113

د�لة 11359.95231436.178د�خل �ملجموعات
11368.132316�لكلي

 �لدو�فع
�لأكادميية

25.994212.997بني �ملجموعات
 غري0.345

د�لة 11839.36231437.705د�خل �ملجموعات
11865.356316�لكلي

�لدو�فع �ملهنية
27.783213.891بني �ملجموعات

 غري0.361
د�لة 12079.03131438.468د�خل �ملجموعات

12106.814316�لكلي

 �لدو�فع
�لجتماعية

4.91322.457بني �ملجموعات
 غري0.067

د�لة 11477.21331436.552د�خل �ملجموعات
11482.126316�لكلي

 �لدو�فع
�لقت�سادية

13.76826.884بني �ملجموعات
 غري0.178

د�لة 12143.34931438.673د�خل �ملجموعات
12157.117316�لكلي

 �لدرجة �لكلية
لال�ستبانة

594.7062297.353بني �ملجموعات
 غري0.151

د�لة
619260.6823141972.168د�خل �ملجموعات

619855.388316�لكلي
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يت�س���ح م���ن �جل���دول )15( عدم وجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني درجات 
�لطلبة يف جميع جمالت دو�فع �للتحاق بربنامج ماج�ستري �لرتبية �خلا�سة تعزى 
ملتغري �لعمر )�أقل من 25 �س���نة – من 25- 30 �س���نة – �أكرث من 30 �س���نة(، وذلك يدل 
عل���ى �أن �لطلب���ة يلتحق���ون بهذ� �لنوع من �لدر��س���ة بنف�س �مل�س���توى بغ�س �لنظر عن 
�أعماره���م، كم���ا ي���دل هذ� على عدم وج���ود تاأثري للعمر على �للتح���اق بهذ� �لنوع من 

�لدر��سة.

مناق�سة النتائج: 
يت�س���ح م���ن �لعر����س �ل�س���ابق لنتائ���ج �لبح���ث �أن �لدو�ف���ع �ل�سخ�س���ية �حتل���ت 
�ملرتبة �لأوىل يف �لتحاق �لطلبة بربنامج ماج�س���تري �لرتبية �خلا�س���ة حيث ح�س���لت 
جميع عبار�تها على متو�س���طات مرتفعة ن�س���بًيا،كما ح�س���لت �لدرجة �لكلية للدو�فع 
�ل�سخ�سية على �أعلى ن�سبة يف �ملتو�سط باملقارنة ببقية �لدو�فع، تليها �لدو�فع �ملهنية 
يف �ملرتبة �لثانية، حيث ح�س���لت جميع عبار�تها على متو�س���طات مرتفعة ن�س���بًيا، كما 
ح�س���لت �لدرج���ة �لكلية �لدو�ف���ع �ملهنية على متو�س���ط مرتفع ن�س���بًيا، تليها �لدو�فع 
�لأكادميية يف �ملرتبة �لثالثة، حيث ح�س���لت جميع عبار�تها على متو�س���طات مرتفعة 
ن�س���بًيا،كما ح�س���لت �لدرجة �لكلي���ة �لدو�فع �ملهنية على متو�س���ط مرتفع ن�س���بًيا، �أما 
�لدو�ف���ع �لجتماعي���ة فق���د �حتل���ت �ملرتب���ة �لر�بع���ة، حيث �حتل���ت �لعب���ارة رقم )24( 
»�أرغب يف در��س���ة �ملاج�س���تري لأمتكن من خدمة جمتمعي ب�سكل �أف�سل �ملرتبة �لأوىل 
مبتو�س���ط ق���دره » 4.653 »، و�نح���ر�ف معي���اري ق���دره »0.679«، وهو متو�س���ط مرتفع 
ن�س���بًيا، بينم���ا ج���اءت �لعبارة رق���م )4( يف �ملرتب���ة �لأخرية »يحظى تخ�س����س �لرتبية 
�خلا�سة يف جمتمعي مبكانة �جتماعية متميزة« مبتو�سط قدره » 3.183 »، و�نحر�ف 
معياري قدره »1.252« وهو يدل على مو�فقة متو�سطة نحو �للتحاق بهذ� �لنوع من 
�لدر��سة، وهذ� يدل على تف�سيل �لطالب مل�سلحة �ملجتمع على م�سلحتهم �ل�سخ�سية، 
وه���ذ� دلي���ل عل���ى �نتمائهم لوطنهم؛ مم���ا جعلهم يلتحق���ون بهذه �لدر��س���ة من �أجل 
خدم���ة جمتمعه���م �لذي يوفر لهم �لكث���ري من �لرعاية و�لهتمام �س���و�ء من �لناحية 
�ل�سخ�س���ية، �أو �لجتماعي���ة، كم���ا �أن �لدو�ف���ع �لقت�س���ادية �حتل���ت �ملرتبة �خلام�س���ة، 
حيث �حتلت �لعبارة رقم )35( »ت�س���اعدين در��س���ة �ملاج�س���تري يف �لرتبية �خلا�س���ة يف 
�حل�س���ول عل���ى دع���و�ت جمانية حل�س���ور �ملوؤمتر�ت و�لن���دو�ت �لتي تعقد ب�س���اأن ذوي 
�لإعاق���ة«، �ملرتبة �لأوىل مبتو�س���ط قدره »4.391«، و�نح���ر�ف معياري قدره »0.933«، 
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وهو متو�س���ط مرتفع ن�س���بًيا، بينما جاءت �لعبارة رقم )10( يف �ملرتبة �لأخرية »�سوف 
�أح�س���ل عل���ى �لكث���ري من �حلو�ف���ز و�لبدلت �لتي متن���ح للعاملني يف جم���ال �لرتبية 
�خلا�س���ة مبتو�س���ط قدره »3.492«، و�نح���ر�ف معياري ق���دره »1.200«، وهو يدل على 
مو�فق���ة متو�س���طة نحو �للتح���اق بهذ� �لنوع من �لدر��س���ة، كما �أن ه���ذ� يدل على �أن 
�جت���اه �لط���الب له���ذ� �لنوع من �لدر��س���ة ل���ه �أهد�ف �أ�س���مى من �ملنفعة �لقت�س���ادية، 
و�إن كان���ت ه���ذه �لدو�فع متو�ف���رة لدى �لطلبة، لكن لي�س���ت �لباعث �لأ�سا�س���ي، و�إمنا 
كان �لد�فع �لرئي�س للدو�فع �لقت�س���ادية هو �حل�س���ول على دعو�ت جمانية حل�سور 
�ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �لتي تعقد ب�س���اأن هذه �لفئة من �لأفر�د من �أجل �حل�س���ول على 
�ملزي���د م���ن �ملعرفة بهم و�لتعامل معهم وتي�س���ري �س���بل �ندماجه���م د�خل جمتمعاتهم 
�لتي يعي�س���ون فيها ب�س���كل يحقق �أدميتهم، ويحفظ لهم كر�متهم ويلبي �حتياجاتهم 
ورغباتهم، وذلك كما يت�سح من �جلدول )5، 6، 7، 8، 9، 10، 11(، ورمبا يرجع ح�سول 
�لدو�ف���ع �ل�سخ�س���ية عل���ى �ملرتب���ة �لأوىل من جمل���ة �لدو�فع �إىل طبيع���ة �لطلبة وما 
ي�س���عرون ب���ه جت���اه هذه �لفئات �خلا�س���ة م���ن عاطفة �ل�س���فقة و�لرحم���ة و�لرغبة يف 
م�س���اعدتهم على تخطي �إعاقاتهم و�لندماج يف جمتمعاتهم ومع �أ�س���رهم و�أقر�نهم، 
وه���ذ� م���ا جع���ل �لدو�ف���ع �ل�سخ�س���ية حتت���ل �ملرتب���ة �لأوىل من ب���ني دو�ف���ع �للتحاق 
بربنامج ماج�س���تري �لرتبية �خلا�س���ة، وقد �تفقت نتائج هذه �لدر��سة مع در��سة عبد 
�ل���ر�زق )2006(، در��س���ة ر�س���دي )2009( و�لت���ي �أكدت على �لدو�فع �ل�سخ�س���ية حتتل 
�ملرتبة �لأوىل، كما �ختلفت نتائج هذ� �لبحث مع در��سة �سبيحات )2003( �لتي �حتل 
فيه���ا �لد�ف���ع �ملهني �ملرتبة �لأوىل، و�ختلفت عن در��س���ة �لعم���ري )2005( �لتي �حتل 
فيها �لد�فع �لنف�س���ي �ملرتبة �لأوىل، و�ختلفت عن در��س���ة ربايعة )2009( �لتي �حتلت 
فيه���ا �لدو�ف���ع �لأكادميية �ملرتب���ة �لأوىل، و�ختلفت عن در��س���ة �لهباهب���ة، �جلعافرة، 
�خلر�ب�سة )2010( �لتي �حتل فيها �لد�فع �لعلمي �ملرتبة �لأوىل، و�ختلفت عن در��سة 

�سماره، �ملجايل )2014( �لتي �حتلت فيها �لدو�فع �لعلمية فيها �ملرتبة �لأوىل.

كما �أكدت نتائج �لبحث على عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف جمالت 
�لدو�ف���ع ترج���ع للجن����س، �أو �حلال���ة �ملهني���ة، �أو �حلال���ة �لجتماعي���ة، �أو �لعم���ر، مم���ا 
يوؤكد على �أن �جتاه �لطلبة نحو برنامج ماج�س���تري �لرتبية �خلا�س���ة ل يتاأثر بعامل 
�لن���وع )ط���الب – طالب���ات(، �أو �حلال���ة �ملهني���ة )موظ���ف – غري موظ���ف(، �أو �حلالة 
�لجتماعية )�أعزب - متزوج(، �أو �لعمر )�أقل من 25 �سنة – من 25 – 30 �سنة - �أكرث 
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من 30 �س���نة(، وذلك كما يت�س���ح من �جلدول )12، 13، 14، 15( وقد �تفقت نتائج هذ� 
�لبح���ث م���ع در��س���ة هان���ني و�س���يلفر(Hanen & Silver, 2003)؛ در��س���ة �لعمري 
)2005(؛ در��س���ة �س���ماره، و�ملج���ايل )2014(. كم���ا �تفقت نتائج هذ� �لبحث مع در��س���ة 
كٍل من �لهباهبة، �جلعافرة، �خلر�ب�سة )2010( �لتي �أكدت نتائجها عدم وجود فروق 
ب���ني متو�س���طات �لدو�ف���ع تع���زى �إىل �لتخ�س����س، �أو �لعم���ر، �أو �حلال���ة �لجتماعي���ة، 
بينما �ختلفت معها، حيث تو�س���لت �لدر��س���ة �إىل وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بالن�سبة 
للد�فع �لنف�س���ي، و�لد�فع �لجتماعي على متغري �لنوع ل�سالح �لطالبات، كما �تفقت 
م���ع در��س���ة ربايع���ة )2009( �لتي �أك���دت نتائجها على عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا 
بني دو�فع �لطلبة لاللتحاق باجلامعة وفق متغري �لنوع و�حلالة �لجتماعية ومكان 
�ل�س���كن ومتغ���ري �لعم���ر للد�ر����س، بينم���ا �ختلفت معه���ا، حيث تو�س���لت �لدر��س���ة �إىل 
ووج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا وف���ق متغري �لو�س���ع �ملهني، �لربنام���ج �لأكادميي �لذي 
�لتحق به �لد�ر�س، و�ختلفت نتائج �لبحث �حلايل مع در��سة �سبيحات )2003(، حيث 
�أكدت �لدر��سة على وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية تعزي ملتغري �جلامعة و�لوظيفة 
�حلالية ل�س���الح فئة �ملوظ���ف �حلكومي وملتغري �حلالة �لجتماعية ل�س���الح )�أعزب(، 
ويف جم���ال د�ف���ع �لبطال���ة ل�س���الح �لطلب���ة غ���ري �لعامل���ني، وملتغ���ري م�س���توى �لدخل 

ل�سالح من دخلهم �أقل من )100 دينار(. 

تو�سيات البحث: 
((( �إج���ر�ء در��س���ة مقارن���ة لدو�ف���ع �لتح���اق طلب���ة �جلامع���ات �ل�س���عودية لدرج���ة 1

�ملاج�ستري د�خل كليات �لرتبية باأق�سامها �ملختلفة.
((( �لتو�س���ية لأق�س���ام �لرتبي���ة �خلا�س���ة باجلامع���ات �ل�س���عودية لتو�س���يع برنامج 1

�ملاج�ستري لي�سمل كافة تخ�س�ساتها. 
((( �أن تقوم بر�مج �لدر��س���ات �لعليا باجلامعات �ل�سعودية بتوجيه دو�فع �لطالب 1

نحو �مل�س���لحة �لعامة ل �مل�سلحة �ل�سخ�س���ية، وذلك من خالل توجيه �ملناهج 
�لدر��سية �لتي ي�سملها برنامج �ملاج�ستري لهذ� �لغر�س.

((( تطوير برنامج ماج�س���تري �لرتبية �خلا�س���ة باجلامعات �ل�س���عودية مبا يحقق 1
دو�فع �لطالب، و�حتياجاتهم، و�حتياجات �ملجتمع. 

((( �إجر�ء در��سة مو�سعة ملعرفة دو�فع �لتحاق �لطلبة بربنامج ماج�ستري �لرتبية 1
�خلا�سة باجلامعات �ل�سعودية منذ مرحلة �لبكالوريو�س.
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امللخ�ص:
يهدف �لبحث �إىل تنمية �لإدر�ك �لب�سري و�ل�سمعي لدى طالب �ل�سف �لأول 
�لإعد�دي ذوي �س���عوبات �لتعلم من خالل ت�س���ميم و�إنتاج كتاب �إلكرتوين وتدري�س���ه 
للطالب خالل ف�س���ل در��س���ي كامل، و�لتحقق من فعالية �لكتاب �مل�ستخدم يف حتقيق 
�أهد�ف���ه، وم���دى ��س���تمر�ر �أثره بعد �نتهائ���ه وخالل فرتة �ملتابع���ة، تكونت �لعينة من 
)24( طالًب���ا ط���الب �ل�س���ف �لأول �لإع���د�دي م���ن ذوي �س���عوبات �لتعل���م مت �ختيارها 
طبًقا لنظام �لت�س���خي�س �لذي �تبعه �لباحثان، وق�س���مو� �إىل جمموعتني: �لتجريبية 
وت�س���م )12( طالًبا، و�ل�س���ابطة ت�سم )12( طالًبا، مبدر�سة تفهنا �لأ�سر�ف �مل�سرتكة 
�لتابع���ة لإد�رة مي���ت غم���ر �لتعليمي���ة. وق���د مت تطبيق �ختب���ار �لذكاء، و�ختبار �مل�س���ح 
�لنيورولوجي، ومقيا�س �لإدر�ك �لب�س���ري و�ل�س���معي، وقد ك�سفت �لنتائج عن: وجود 
فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطي درجات طالب �ملجموعتني �لتجريبية �لتي در�ست 
با�س���تخد�م �لكتاب �لإلكرتوين و�ملجموعة �ل�س���ابطة �لتى در�س���ت با�س���تخد�م �لكتاب 
�لتقليدي يف �لقيا�س �لبعدي على مقيا�س �لإدر�ك �لب�س���ري و�ل�سمعي ل�سالح طالب 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة، ووج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي درج���ات طالب 
�ملجموعة �لتجريبية �لتي در�س���ت با�س���تخد�م �لكتاب �لإلكرتوين يف �لقيا�سني �لقبلي 
و�لبعدي على مقيا�س �لإدر�ك �لب�س���ري و�ل�سمعي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي ول توجد 
فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي درجات طالب �ملجموعة �ل�س���ابطة �لتي در�س���ت 
با�س���تخد�م �لكت���اب �لتقلي���دي يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي عل���ى مقيا����س �لإدر�ك 
�لب�س���ري و�ل�س���معي. ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي درج���ات طالب 
�ملجموعة �لتجريبية �لتي در�س���ت با�ستخد�م �لكتاب �لإلكرتوين يف �لقيا�سني �لبعدي 

و�لتتبعي على مقيا�س �لإدر�ك �لب�سري و�ل�سمعي.

الكلم��ات املفتاحية: �لكتاب �للكرتوين، �لإدر�ك �لب�س���ري و�ل�س���معي، ذوي �س���عوبات 
�لتعلم.
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Effectiveness of using E- book on enhancing visual and 
auditory perception  in first preparatory graders

 with learning disabilities

Abstract
E- book can be used as a remedial instruction to reduce LD 

symptoms in students with LD. The present study aimed to enhance 
visual and auditory perception in first prep graders with learning 
disabilities LD by developing an E- book, and teaching it throughout 
a full semester. Participants were 24 students with LD divided into 
two equal and matched groups; experimental and control groups 
from Tafahna el- Ashraf preparatory school. Experimental method 
was used. Intelligence scale, neurological screening test, and visual 
and auditory perception test in addition to an E- book were used, too. 
Results revealed the effectiveness of the E- book used, and it was 
concluded that the E- book was effective on reducing the symptoms 
of LD in prep graders.

Keywords; E- book, visual and auditory perception, students with 
learning disabilities  
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مقدمة:
 تعد �لكو�در �لب�س���رية من �لدعائم �لأ�سا�س���ية لتنمية �ملجتمع وحل م�سكالته 
ف���ى ظ���ل �لتغ���ري�ت �ملتالحق���ة و�لتط���ور�ت �ل�س���ريعة فى كافة ف���روع �لعل���م و�ملعرفة، 
ومل���ا كان �ملجتم���ع يحتوى على فئ���ات خمتلفة �لقدر�ت منها �لعادي���ون وذوو �حلاجات 
�خلا�سة كان من �ل�سروري مد يد �لعون لهذه �لفئات لتن�سئة جيل قادر على �لتفكري 

�ل�سليم حلل �مل�سكالت �لتى تو�جهه.

 ويف ظ���ل �لهتم���ام �ملتز�ي���د بجمي���ع فئ���ات �ملجتمع م���ن كافة �جلو�نب ب�س���فة 
عام���ة وذوي �لإعاقات ب�س���فة خا�س���ة ظه���ر �لهتمام ب�س���عوبات �لتعلم، وم���ن َثمَّ برز 
�لهتمام بالأطفال ذوي �سعوبات �لتعلم كالهتمام بالأن�سطة، و�إدخال ��سرت�تيجيات 
حديث���ة يف �لتعلي���م، و�لهتم���ام به���م كنظر�ئه���م م���ن �لط���الب �لعادي���ني، وحت�س���ني 
�لعالق���ات �لجتماعي���ة و�ل�س���تقاللية �لت���ي ت�س���اعدهم عل���ى تخطي �مل�س���كالت �لتي 
ميكن �أن تو�جههم يف �حلياه. ومن ثم يو�جه �لطالب ذوو �س���عوبات �لتعلم �س���عوبات 
كبرية يف عملية �لإدر�ك بجميع �أنو�عه، �سو�ء �لإدر�ك �ل�سمعي، �أو �لب�سري، �أو غريه؛ 
مما يرتتب عليه وجود �س���عوبات يف �لتح�س���يل يف جميع �ملو�د �لدر��سية و�لتي تعتمد 
عل���ى ه���ذ� �لإدر�ك. كما �أن �لطالب ذوي �س���عوبات �لتعلم �لذي���ن يعانون من �لإدر�ك 
�لب�سري و�ل�سمعي تظل �ملعلومات �لو�ردة �إليهم عن طريق �لب�سر، �أو �ل�سمع م�سو�سة 
مع ��س���تبعاد �مل�س���كالت �ملتعلقة بالب�س���ر، �أو �ل�س���مع. وقد يرجع ذلك لن�ساط �خلاليا 

�لع�سبية �لتي حتدث عنها ولرت فرميان )مروة �سامل، 2012، 15(.

 ونظ���ًر� للتق���دم �لعلم���ي و�لتكنولوجي و��س���تخد�م �مل�س���تحدثات �لتكنولوجية 
و�لق���درة عل���ى توظيفها يف �لعملية �لتعليمية �لتي �أثبتت فعاليتها يف جمالت عديدة 
م���ع �لط���الب مب���ا يتو�فر فيه���ا من و�س���ائط متع���ددة ومتنوع���ة ت�س���اعدهم يف �لتعلم 
بال�س���كل �لذي يتو�فق وقدر�تهم �لذ�تية فقد �أ�س���حى ل�س���تخد�م �لكتاب �لإلكرتوين 
�أهمي���ة كب���رية يف �لتعليم و�لتعل���م. وتعد �لكتب �لإلكرتونية م���ن �أحدث نظم �لتعليم 
�لإلك���رتوين، و�لت���ي تعم���ل على ت�س���ميم �ملحت���وى �لتعليم���ي للمتعلمني مب���ا يتو�فق 
و�مكاناتهم؛ فاملو�د و�لن�س���و�س �ملقدمة من خالل �لكتاب �لإلكرتوين عادة ما يكون 
م���ن �س���اأنها �أن ت���وؤدي �إىل ح���دوث نتائ���ج �إيجابية يف هذ� �ل�س���دد حيث م���ن �ملتوقع �أن 
ي���وؤدي ��س���تخد�م �لكت���ب �لإلكرتونية �إىل تطوي���ر �لعديد من �مله���ار�ت لدى �لطالب، 
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ويزيد من �لتح�سيل �لدر��سي وينمي �لتفكري، و�لإدر�ك بجميع �أنو�عه )حممود عبد 
 Connaway, 2003; Ellen, 2005; Mayfield, لكرمي وها�س���م �س���عيد،2008؛�

2004; Oach, 2001)

وم���ن هن���ا ميكن للكت���اب �للكرتوين �أن ي�س���اعد �لط���الب �لذي���ن يعانون من 
م�س���كلة يف �لدر�ك بجمي���ع �أنو�ع���ه؛ وذل���ك ملا يقدمه من ممي���ز�ت ل توجد يف �لكتاب 
���ا  �لعادي �أن ي�س���اعدهم يف �لتقدم نحو �لتعلم؛ وفًقا لقدر�تهم على �لتعلم، وخ�سو�سً
عن���د �لطالب �لذين يعانون من �س���عوبات �لتعلم. م���ا ميكن من خالله تعزيز عملية 
�لتعل���م لديه���م عن طريق توفري جمموعة و��س���عة من �أنو�ع �لو�س���ائط �لتي ميكن �أن 
ت�س���اعد ه���ذه �لفئة م���ن �لتعلم باأكرث من حا�س���ة؛ بل ��س���تطاعت �لكت���ب �لإلكرتونية 
و�مل���زودة بالو�س���ائط �ملتع���ددة حتقي���ق �أه���د�ف تعليمي���ة متنوعة يف �جلو�ن���ب �ملعرفية 

و�لوجد�نية و�لنف�س حركية ب�سكل متكامل.

م�سكلة البحث:
من �لدو�عي �لتي �أدت �إىل �لت�سدي لهذه �مل�سكلة:

( وج���ود �س���كاوى عديدة من �لط���الب �لذين يعانون من �س���عوبات �لتعلم، ومن 	
�أولياء �أمورهم من �ملناهج �لدر��سية �لتقليدية، و�لتي تعتمد يف تقدميها على 
�لأ�س���اليب و�لط���رق �لتقليدي���ة، وع���دم �إتباعها لالأ�س���اليب �حلديثة يف تقدمي 
هذه �ملقرر�ت، وهذ� ما ير�ه بع�س �ملتخ�س�س���ني و�مل�س���ئولني يف وز�رة �لرتبية 
و�لتعلي���م و�أ�س���اتذة �جلامع���ات �مل�س���ئولني ع���ن تدري����س �ملقرر�ت �لدر��س���ية يف 
�ملد�ر����س، وكذل���ك بع�س �لكت���اب �ملهتمني بق�س���ايا �لتعليم على م���د�ر �لأعو�م 
�لأخ���رية يف جمي���ع �أنحاء �لعامل )�إ�س���ماعيل حممد، 2005؛ �أنور ح�س���ن عطار، 
2009(؛ لذ� كان من �ل�س���روري �ل�س���عي �إىل تطوير �أ�ساليب تدري�س هذه �ملو�د 

�لدر��سية مع مر�عاة طبيعة �ملتعلم ومر�حل منوه �ملعرفية.
( 	 (Chen et al, 2007أ�س���ارت �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات و�لبح���وث �ل�س���ابقة؛� 

Pena & Almaguer, 2008 ؛ Blair, 2008 ؛ Vannesa, 2008 ؛منال 
مب���ارز، 2009؛Maha, 2009؛ فات���ن فتح���ي،2014(، و�لأدبي���ات �أن ��س���تخد�م 
�لكتب �لإلكرتونية قد حقق نتائج جيدة، وذلك من خالل ما يحققه للطالب 

من �أهد�ف �سامية، عند �لدر��سة من خالله.
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( تزد�د �مل�س���كلة �س���وًء� يف مو�س���وع �لكت���ب �لإلكرتونية حي���ث �أن معظم �ملعلمني 	
ب���ل جميعه���م يف �ملر�ح���ل �لتعليمي���ة �ملختلفة ل يعرفون �س���يًئا ع���ن كيفية بناء 
هذه �لكتب وت�سميمها حتى تتم �لفائدة منها، ويحقق ��ستخد�مها نتائج �أكرث 

�إيجابية.
( مت �لقي���ام بعم���ل مقابالت غري مقنن���ة مع �ملوجهني و�ملعلم���ني �لقائمني على 	

تدري����س م���ادة �حلا�س���ب �لآيل، يف حمافظت���ي �لدقهلي���ة، و�ل�س���رقية، حيث مت 
عر����س ��س���تبانة عليه���م تو�س���ح جو�نب �لق�س���ور يف تنمي���ة �لإدر�ك �لب�س���ري 
و�ل�سمعي، و�لذين �أكدو� جميًعا على �أن �لطالب يعانون �لكثري من �ل�سعوبات 
و�أوج���ه �لق�س���ور فى تنمية ه���ذ� �لإدر�ك؛ يرجع معظمه���ا �إىل طرق �لتدري�س 

�ل�سائدة و�مل�ستخدمة يف �لتدري�س �حلايل. 
( مت �لقي���ام بدر��س���ة ��ستك�س���افية، متثل���ت يف مالحظ���ة عينة من طالب �ل�س���ف 	

�لأول �لإعد�دي مبدر�سة �سيبة �لإعد�دية بنني، و�سيبة �لإعد�دية بنات مبدينة 
�لزقازي���ق حمافظ���ة �ل�س���رقية، وبل���غ عدد طالبه���ا )20( طالًب���ا؛ وذلك بهدف 
معرفة مدى متكن هوؤلء �لطالب من عمليات �لإدر�ك �لب�س���ري و�ل�س���معي. 
وق���د لوح���ظ وج���ود تدٍن و��س���ح يف عملي���ات �لإدر�ك ل���دى ه���وؤلء �لطالب يف 
در��سة �لكتاب �ملقرر عليهم؛ من خالل هذه �لدر��سة �ل�ستك�سافية، و�لذي قد 
يرجع �إيل عدم وجود بر�مج، �أو مقرر�ت متخ�س�سة متكنهم من �كت�ساب هذه 
�ملفاهيم و�ملعلومات بطريقة جيدة. و�إذ� كان هذ� هو �حلال بالن�س���بة للطالب 
�لعادين فاإن �لأمر حتًما �س���وف يزد�د �س���وًء� بالن�س���بة لأقر�نهم ذوي �س���عوبات 

�لتعلم.
( ونظ���ًر� لجن���ذ�ب ه���وؤلء �لط���الب �إىل �سا�س���ة �لكمبيوتر ب�س���كل كبري ��س���تغل 	

�لباحث���ان ذل���ك يف �إع���د�د كت���اب �إلكرتوين حتى ي�س���اعدهم على جت���اوز بع�س 
م�سكالتهم �لأكادميية. 

 وم���ن هن���ا تتبلور م�س���كلة �لبحث يف �لإجابة عن �ل�س���وؤ�ل �لرئي����س �لتايل: ما 
فعالي���ة ��س���تخد�م �لكت���اب �لإلك���رتوين يف تنمي���ة �لإدر�ك �لب�س���ري و�ل�س���معي ل���دى 

طالب �ل�سف �لأول �لإعد�دي ذوي �سعوبات �لتعلم؟.
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اأهداف البحث:
 يهدف �لبحث �إىل تنمية �لإدر�ك �لب�سري و�ل�سمعي لدى طالب �ل�سف �لأول 
�لإعد�دي ذوي �س���عوبات �لتعلم من خالل ت�س���ميم و�إنتاج كتاب �إلكرتوين وتدري�س���ه 
للطالب خالل ف�س���ل در��س���ي كامل، و�لتحقق من فعالية �لكتاب �مل�ستخدم يف حتقيق 

�أهد�فه، ومدى ��ستمر�ر �أثره بعد �نتهائه وخالل فرتة �ملتابعة.

اأهمية البحث:
 تتلخ�س �أهمية هذ� �لبحث نظرًيا وتطبيقًيا فيما يلي:

((( يهت���م �لبح���ث بظاهرة �س���عوبات �لتعلم �لتي تعد من �أه���م �ملجالت �لتي تعنى 1
بها �لكثري من �لعلوم؛ مثل: �لطب �لأع�س���اب، و�لرتبية وعلم �لنف�س، ف�ساًل 
���ا ملا لها من  عن �س���يوع حالت �س���عوبات �لتعلم و�نت�س���ارها بني �لطالب، و�أي�سً

�آثار �سلبية على �سخ�سياتهم، و�جتاهاتهم، و�إدر�كهم �لب�سري و�ل�سمعي. 
((( يق���دم ه���ذ� �لبح���ث كتاًب���ا �إلكرتونًيا ياأخ���ذ يف �عتب���اره يف �ملق���ام �لأول �لإدر�ك 1

�هتماماته���م  عل���ى  ويعتم���د  �لتعل���م،  �س���عوبات  ل���ذوي  و�ل�س���معي  �لب�س���ري 
و�حتياجاتهم، ف�س���اًل عن توفري عن�س���ر �جلذب و�لت�سويق يف �ملادة �لتعليمية 
�أف���ر�د                         �ملقدم���ة، وه���ذ� ق���د ي�س���هم يف رف���ع م�س���توى �لأد�ء �لأكادمي���ي ل���دى 

هذه �لفئة.
((( يكت�س���ب هذ� �لبحث �أهمية خا�س���ة لأنه يتجه �إىل �لتاأثري �ملبا�س���ر و�لتغيري يف 1

�ملتعلم نف�سه من حيث �جتاهاته.
((( يعتمد �لكتاب �للكرتوين �ملقدم يف هذه �لدر��سة على �لتعليم و�لتعلم �لفردي 1

�لذي ميثل �أ�س���ا�س �لتعامل مع ذوي �س���عوبات �لتعلم، كما هو �حلال يف معظم 
�لرب�م���ج �ملقدم���ة لهم، وبالت���ايل فهو يوفر �لكثري من �لوق���ت و�جلهد ويزيد 

من �ندماج �أفر�د هذه �لفئة مع �أقر�نهم.
((( تعد �لدر��س���ة �حلالية �إحدى �لدر��سات �لعربية �لقليلة، �لتي تناولت �لإدر�ك 1

�لب�س���ري و�ل�س���معي ل���دي ذوي �س���عوبات �لتعل���م من خ���الل ��س���تخد�م �لكتب 
�لإلكرتونية.
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م�سطلحات البحث:

الكت�اب الإلك�رتوين:  يعرف���ه �لباحث���ان �إجر�ئًي���ا باأنه كت���اب ميكن تقدميه يف �س���ورة 
ن�سية رقمية مكتوبة ومزودة بالعديد من �لو�سائل �مل�سموعة و�ملرئية و�ملقروءة، وهو 
يقر�أ وي�س���به يف ترتيبه �لكتاب �ملطبوع، وميكن �حل�س���ول عليه من خالل حتميله من 
موقع �لنا�س���ر على �لإنرتنت، ويقدم من خالل �أنو�ع متعددة، �س���و�ء على �لكمبيوتر، 

�أو �لأقر��س �ملدجمة و�لإنرتنت.

�س�عوبات التعل�م:  يتبن���ى �لباحث���ان تعريف �للجن���ة �لوطنية �لمريكية �مل�س���رتكة 
ل�س���عوبات �لتعل���م NJCLD و�ل���ذي يرى �أنها: تعد مبثابة م�س���طلح عام ي�س���ري �إىل 
جمموعة غري متجان�س���ة من �ل�س���طر�بات �لتي تظهر على هيئة �سعوبات ذ�ت دللة 
يف �كت�س���اب و��س���تخد�م �لق���درة على �ل�س���تماع، �أو �لتح���دث، �أو �لق���ر�ءة، �أو �لكتابة، �أو 
�لتفك���ري، �أو �لق���درة �لريا�س���ية �أي �لقدرة على �إج���ر�ء �لعمليات �حل�س���ابية �ملختلفة. 
وتعد مثل هذه �ل�س���طر�بات جوهرية بالن�س���بة للفرد، ويفرت�س �أن حتدث له ب�سبب 
ح���دوث �خت���الل يف �لأد�ء �لوظيفي للجهاز �لع�س���بي �ملركزي، وقد حتدث يف �أي وقت 
خ���الل ف���رتة حيات���ه. هذ� وق���د حتدث م�س���كالت يف �ل�س���لوكيات �لد�لة عل���ى �لتنظيم 
�لذ�تي، و�لإدر�ك �لجتماعي، و�لتفاعل �لجتماعي �إىل جانب �سعوبات �لتعلم. ولكن 
مثل هذه �مل�س���كالت ل متثل ول تعد �س���عوبة من �س���عوبات �لتعلم )يف: عادل عبد�هلل 

حممد، 2010، 21(.

الإدراك الب�س�ري: يعرف���ه عدن���ان �لعت���وم )2004، 98( باأن���ه: »عملي���ة معرفي���ة مركبة 
ومرحل���ة �أ�سا�س���ية م���ن مر�حل جتهيز �ملعلوم���ات �لقادمة من �لع���امل �خلارجي، ومن 
خالل �ملنافذ �لب�سرية لأجل تف�سريها و�إعطائها �ملعاين، ومن ثم تنميطها يف �لبناء 
�ملع���ريف ل���دى �لفرد و�ل�س���تجابة �أثناء �حلاجة، حيث يتمك���ن �لفرد من خالل خربته 

�ل�سابقة من ترجمة �إح�سا�ساته �لتي يتلقاها من �لعامل �خلارجي«.

الإدراك ال�س�معي: يع���رف �لباحث���ان �إجر�ئًي���ا باأنه نظ���ام للتعامل مع من���اذج �ملثري�ت 
�ملوؤقت���ة �لت���ي و�س���عت ب�س���كل مت�سل�س���ل �إىل �حل���د �لذي يرتب���ط فيه �لنظ���ام �لرمزي 

�ل�سفوي بال�سكل �حل�سي �ل�سمعي.
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حمددات البحث:
 يتحدد هذ� �لبحث باملحدد�ت �لتالية:

املح�ددات الزمنية: تتحدد �لدر��س���ة �حلالية بحدود زمنية وهى �لف�س���ل �لدر��س���ي 
�لأول من �لعام �لدر��سي )2015- 2016(.

املحددات الب�س�رية: وتتحدد �لدر��س���ة بعينة من طالب �ل�س���ف �لأول �لإعد�دي من 
ذوي �س���عوبات �لتعل���م، بلغ عدده���ا)24( طالًبا؛ مت �ختيارها طبًقا لنظام �لت�س���خي�س 
�ل���ذي �تبع���ه �لباحث���ان، وق�س���مو� �إىل جمموعت���ني: �لتجريبي���ة وت�س���م )12( طالًب���ا، 

و�ل�سابطة ت�سم )12( طالًبا.
املح�ددات املكاني�ة:  طبق���ت �لدر��س���ة د�خ���ل حمافظ���ة �لدقهلي���ة مبدر�س���ة تفهنا 

�لأ�سر�ف �مل�سرتكة �لتابعة لإد�رة ميت غمر �لتعليمية. 
املح�ددات املنهجي�ة: مت ��س���تخد�م �ملنه���ج �لتجريب���ي، �أم���ا �لأدو�ت ف�س���مت �ختبار 

�لذكاء، و�ختبار �مل�سح �لنيورولوجي، ومقيا�س �لإدر�ك �لب�سري و�ل�سمعي.

االإطار النظري:

املحور الأول: �سعوبات التعلم:
 تع���د �س���عوبات �لتعل���م باأ�س���كالها �ملختلفة من �مل�س���كالت �لدر��س���ية �لتي طاملا 
�س���غلت فك���ر �لباحث���ني و�ملخت�س���ني يف مي���د�ن عل���م �لنف�س وعل���وم �لرتبي���ة، ورغم �أن 
�لهتم���ام به���ذ� �ملج���ال ج���اء متاأخ���ًر�، يف �لعقد �لأخري م���ن �لقرن �لع�س���رين، مقارنة 
بالفئ���ات �لأخ���رى للرتبي���ة �خلا�س���ة، مث���ل: �لإعاق���ة �لعقلي���ة، و�لإعاق���ات �حل�س���ية، 
و�ل�س���طر�بات �لنفعالي���ة فق���د حتول���ت يف �ل�س���نو�ت �لأخ���رية �إىل �ملح���ور �لأ�سا�س���ي 

للعديد من �لأبحاث و�لدر��سات.

 وي�س���ري ع���ادل عب���د�هلل حمم���د )2010( �إىل �أن �س���عوبات �لتعل���م كما حتددها 
�للجنة �لوطنية �لمريكية �مل�س���رتكة ل�س���عوبات �لتعلم NJCLD باأنها: “م�سطلح 
ع���ام ي�س���ري �إىل جمموع���ة غ���ري متجان�س���ة من �ل�س���طر�بات �لت���ي تظهر عل���ى هيئة 
�س���عوبات ذ�ت دلل���ة يف �كت�س���اب و��س���تخد�م �لق���درة عل���ى �ل�س���تماع، �أو �لتح���دث، �أو 
�لق���ر�ءة، �أو �لكتاب���ة، �أو �لتفكري، �أو �لقدرة �لريا�س���ية �أي �لقدرة على �إجر�ء �لعمليات 
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�حل�سابية �ملختلفة”. وتعد مثل هذه �ل�سطر�بات جوهرية بالن�سبة للفرد، ويفرت�س 
�أن حتدث له ب�سبب حدوث �ختالل يف �لأد�ء �لوظيفي للجهاز �لع�سبي �ملركزي، وقد 
حتدث يف �أي وقت خالل فرتة حياته. هذ� وقد حتدث م�سكالت يف �ل�سلوكيات �لد�لة 
على �لتنظيم �لذ�تي، و�لإدر�ك �لجتماعي، و�لتفاعل �لجتماعي �إىل جانب �سعوبات 

�لتعلم. ولكن مثل هذه �مل�سكالت ل متثل ول تعد �سعوبة من �سعوبات �لتعلم.

 وهن���اك ثالث���ة حمكات رئي�س���ة كما ي�س���ري عادل عبد �هلل حمم���د )2006( يتم 
�حلكم يف �س���وئها على وجود �س���عوبات �لتعلم هي: حمك �لتباين، وحمك �ل�ستبعاد، 
وحم���ك �لرتبي���ة �خلا�س���ة. ويلخ�س خالد ربي���ع )2009، 52-53( خ�س���ائ�س �لطالب 

ذوى �سعوبات �لتعلم فيما يلي:

((( �لنخفا�س �لد�ل يف �لد�فعية ومفهوم �لذ�ت.1
((( �نخفا����س يف �لتو�ف���ق �ل�سخ�س���ي �ل���ذي يتمث���ل يف �نخفا����س �س���عور �لطال���ب 1

بقيمته، و�نخفا�س �ل�سعور بالنتماء للبيئة �لتعليمية.
((( �نخفا����س �لتو�ف���ق �لجتماع���ي يتمث���ل يف ميول م�س���ادة للمجتم���ع، وخلل يف 1

�لعالقات �ملدر�سية، و�لأ�سرية.
((( �ل�سعور بالعجز وعدم �لثقة وعدم �لتفاعل �لإيجابي.1
((( �لعالق���ة �ل�س���البة ب���ني مفه���وم �ل���ذ�ت، و�إغ���ر�ء�ت �لنج���اح �ملتعلق���ة باجله���د، 1

و�لقدرة.
((( �ختالف د�ل يف مفهوم �لذ�ت �جل�سمية، و�لتو�فق �ل�سخ�سي و�لجتماعي.1
((( �نخفا�س د�ل يف �لد�فعية، و�لرف�س من قبل �ملعلم، و�لزمالء.1
((( �لفتقار �إيل �لتعزيز، و�لقلق، و�لعدو�نية، و�لغرت�ب، و�لن�ساط �لز�ئد. 1
((( م�ستوى عادى، �أو فوق �لعادي من �لذكاء.1
((1( �ل�س���عوبة �لأك���رث �نت�س���اًر� تتعل���ق بانخفا����س �لد�فعي���ة، و�لتح�س���يل، يليهم���ا 1

�سعوبات �لنتباه، و�لذ�كرة، ثم �خللل يف �لقدر�ت �لنفعالية.
(((( �حلاجة �إىل �مل�س���اندة �لنف�س���ية و�لدعم، و�حلاجة �إىل �لهتم���ام باحتياجاتهم 1

�لنف�سية.
(((( �خل�س���ائ�س �لنف�س���ية �لت���ي يع���اين منه���ا ذوو �س���عوبات �لتعل���م ه���ي نتيج���ة 1

لل�سعوبات �لتي يو�جهونها يف �لتعلم، ولي�ست �سبًبا فيها.
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(((( �ختالف �خل�سائ�س �لنف�سية، باختالف �ملادة �لدر��سية �لتي ت�سبب �ل�سعوبة.1
(((( �ل�س���عوبات �لنمائية؛ مثل: �س���عوبات �لنتباه، و�لإدر�ك، و�لذ�كرة، و�لتفكري، 1

و�للغة.
(((( �نخفا����س يف �لأد�ء �لأكادمي���ي، ويتمثل يف م�س���توى حت�س���يل �أق���ل من �لقدرة 1

�لفعلية.
(((( �سعوبات يف �لقر�ءة، و�لتهجي، و�لكتابة، و�حل�ساب. 1
(((( �سعوبات يف مهام �لت�سفري، وم�ستوى �لتجهيز. 1
(((( �سعوبات يف ��سرت�تيجيات حل �مل�سكلة.1

املحور الثاين: الإدراك
حظ���ى �لإدر�ك باهتم���ام كبري من علماء �لنف�س �ملعرفيني و�لباحثني لأهميته 
وتاأث���ريه عل���ى حك���م �لف���رد جتاه كل م���ا ي�س���ادفه يف حيات���ه �ليومية. فب���الإدر�ك يتم 
تف�س���ري �ملدخ���الت �حل�س���ية �لكث���رية و�ملختلف���ة �لتي تنه���ال على �لف���رد يف كل حلظة 
يعي�س���ها، وكل م���ا يت���م �إدر�ك���ه ه���و م���ا يق���ع يف ذ�كرة �لف���رد، وما ظ���لَّ مبهًم���ا من هذه 
�لإح�سا�س���ات ي�س���يع هباء )مروة �س���امل،2010، 14(، ويعد �لإدر�ك من �مل�س���ائل �ملهمة 
�لتي يتناولها علم �لنف�س بالدر��س���ة و�لبحث، كونه ي�س���كل �لركيزة �لأ�سا�سية يف حياة 
�لإن�س���ان من �لناحية �لعملي���ة و�لعقلية، ويوؤلف �لقاعدة �ل�س���رورية لعملية �ملعرفة، 
وه���و ي�س���رتك مع جمي���ع �لعمليات �لعقلية �لأخرى من ت�س���ور وتخيل وتفكري، حيث 
ميدها باملعلومات �لالزمة و�ل�سرورية، وهو يعد �لدعامة �لرئي�سة يف جناح �أي جهد 

�إن�ساين، �سو�ء �أكان جهًد� نظرًيا معرفًيا، �أم كان جهًد� عملًيا تطبيقًيا.
ويعد �لإدر�ك �أحد مفاتيح �لتعلم وو�سائله �لفعاّلة، كون �لتعلم �لفعال يتطلب 
�إدر�ًكا فع���اًل للمثري�ت �لتي ي�س���تقبلها �ملتعلم، و�إعطاءها قيمة ومعنى، بحيث ي�س���هل 
��سرتجاعها يف �مل�ستقبل، فكان من �ملو�سوعات �لتي نالت �هتمام علماء �لنف�س، ب�سبب 
�س���لته �ملبا�س���رة بحياة �لنا�س �لذين يتعاملون مع �آلف �ملثري�ت، و�لتي تتطلب منهم 

�لفهم و�لتحليل و�ل�ستجابة �لفورية )عدنان �لعتوم،2004، 113(.
ويعرف���ه ر��س���ي �لوقف���ي )2000، 2( باأن���ه: »عملية ترجمة للمح�سو�س���ات �لتي 
تنتق���ل �إىل �لدم���اغ على �س���كل ر�س���ائل مرمزة ماهيتها نب�س���ات كهربائية ت�س���ري عرب 
�لأع�ساب �حل�سية �لتي ت�سل بني �أع�ساء �حل�س و�لدماغ. وهو عملية بنائية، مبعنى �أن 
�لإ�سار�ت �لكهربائية �لو��سلة �إىل �لدماغ تتجمع ويتاألف منها مدرك كلي ذو معنى«.
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وتتمي���ز عملي���ة �لإدر�ك مبجموع���ة م���ن �خل�س���ائ�س )خديج���ة ب���ن فلي����س                  
،2010، 102( ميكن عر�سها كالتايل:

((( �لإدر�ك عملية كلية حتدث دفعة و�حدة ويدرك �لطالب �لكل ثم �جلزء.1
((( تع���د �خل���رب�ت �حل�س���ية �لأ�س���ا�س يف عملي���ة �لإدر�ك؛ ف���ال يوج���د �إدر�ك دون 1

�ح�سا�س.
((( يت�سمن �لدر�ك �ملعنى و�لدللة للمثري�ت وعن طريق �لتعلم يتم �لربط بني 1

�خلرب�ت �حل�سية و�ملعنى.
((( يع���د تنظي���م �خلرب�ت و�ملثري�ت �حل�س���ية د�خل �أمناط مي�س���رة حلدوث �ملعنى 1

�لإدر�كي للفرد.
((( �لتمييز �حل�سي للمثري�ت يوؤدي �إىل تكوين �أمناط ح�سية خمتلفة.1
((( عملية تتو�سط �لعمليات �حل�سية و�ل�سلوك، وهذ� يعني �أنها عملية غري قابلة 1

للمالحظة �ملبا�سرة، و�إمنا ي�ستدل عليها بال�ستجابات �ل�سادرة عن �لفرد.

وتوج���د ع���دة �أنو�ع لالإدر�ك تلخ�س���ها كل من فاطمة ح�س���ني، برييفان �ملفتي 
)2002، 239-260( يف �لآتي:

الإدراك احل�س�ي ه�و: عملي���ة عقلية متك���ن �لفرد م���ن �لتو�فق مع بيئت���ه وتبد�أ ( 1)
بالتاأثري يف �لأع�س���اء �حل�س���ية. �إن �س���عور �لف���رد بنوع �لإح�سا�س���ات وبدرجتها 
وبعالقاتها بالأ�سياء �لأخرى ي�سمى �در�ًكا ح�سًيا )�إدر�ك عن طريق �حلو��س(.

الإدراك احلركي هو: �إد�رة �ملعلومات �لتي تاأتي للفرد، من خالل �حلو��س وعملية ( 2)
�ملعلوم���ات ورد �لفعل يف �س���وء �ل�س���لوك �حلركي �لظاهري وه���ذه �لعملية تتم 

على مر�حل:
• �لتعرف على �ملعلومات �حل�سية من خالل قنو�تها.	
• متييز �ملعلومات �لو�ردة.	
• �إر�سال هذه �ملعلومات �إىل �ملنطقة �ملعينة وتخزن يف �ملخ بناء على خرب�ت 	

�لفرد �ل�سابقة. 



فعالية ا�صتخدام الكتاب اللكرتوين يف تنمية الإدراك الب�صري وال�صمعي د . عادل عبد اهلل  و د . اأ�صرف اأحمد

 104 

الإدراك احل�س�ي – احلرك�ي:  يح���دث �لإدر�ك �حل�س���ي عندم���ا يق���وم موؤث���ر م���ا ( ))
بالتاأث���ري يف �لأع�س���اء �حل�س���ية بنق���ل �ملعلوم���ات �إىل �مل���خ وبو��س���طة �لنخ���اع 
�ل�س���وكي، ويقوم �ملخ باإد�رة �ملعلومات وتنظيمها و�إر�س���الها على �س���كل �إ�س���ار�ت 
بو�س���اطة �لنخاع �ل�س���وكي و�خلاليا �لع�سبية �إىل �أع�س���اء �حل�س �لتي ترتجم 
�إىل ��س���تجابة )�حل����س– حركي���ة(، ولك���ن يبق���ى يف �مل���خ )�لذ�ك���رة( �خل���ربة 
�ملكت�س���بة م���ن �ل�س���تجابة �حل����س حركية، وه���ذ� ما يطل���ق عليه ��س���م �لإدر�ك                          

)�حل�سي – �حلركي(

 وهن���اك �أ�س���كال عدي���دة ل���الإدر�ك �حل�س���ي حرك���ي منه���ا �لإدر�ك �لب�س���ري، 
و�ل�س���معي، و�للم�س���ي، و�ل�س���مي، و�لتذوق���ي، و�س���وف يقت�س���ر �لباحثان عل���ى �لإدر�ك 

�لب�سري و�ل�سمعي وفًقا لأهد�ف �لدر��سة �لر�هنة.

 ويعرف ه�س���ام �خلوىل )2002، 248( �لإدر�ك �لب�سري باأنه: »�أ�سلوب �لفرد يف 
�لتعامل مع �لعامل �خلارجي بطريقة ب�سرية بهدف �لتعرف على �ملثري�ت �خلارجية«. 
وتعرفه ح�سينة طاع �هلل )2008، 55( باأنه: »�لو�سيلة �لتي يت�سل بها �لإن�سان بالعامل 
�خلارجي من خالل �ملنافذ �لب�س���رية ومعاجلتها، ومن ثم �ل�س���تجابة �لإدر�كية �لتي 

تتم من خالل نتاج مر�حل وعمليات عديدة �أثناء �ملعاجلة«. 

 ويتكون �لإدر�ك �لب�س���ري كما ي�س���ري �ل�س���يد �س���ليمان )2008، 256( من عدة 
مهار�ت هي �ملطابقة، �لتمييز �لب�س���ري، �لإغالق �لب�سري، �لتد�خل �لب�سري، �لتاآزر 
�لب�س���ري- �حلركي، �ل�سكل- �لأر�سية. ويت�س���م �لإدر�ك �لب�سري كما ي�سري علي عبد 

�ملنعم )2000، 112-118( مبجموعة من �خل�سائ�س ميكن تلحي�سها فيما يلي:
(( �لإدر�ك �لب�سري ن�سبي..
(( �لإدر�ك �لب�سري �ختياري �نتقائي. .
((  �لإدر�ك �لب�سري �سابق على �لتعلم..
(( �لإدر�ك �لب�سري هادف. .
((  يتاأثر �ملثري �لب�سري بالإطار �ملرجعي للفرد..
((  حد�ثة �ملثري و�أ�سالته..
(( �لإدر�ك �لب�سري عملية د�ئرية ولي�ست خطية. .
(( �لإدر�ك �لب�سري منظم..
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 وم���ن ث���م حتدث �ل�س���عوبات يف �لإدر�ك �لب�س���ري عند �لطال���ب حني تختلط 
عليه �لأمور فال ير�ها، �أو مييزها ب�س���فافية ب�س���رية و��س���حة كما �أ�س���ار علي �س���عيب، 
وعب���د �هلل حمم���د )2014، 389( حيث يعاين كثري من �لطالب من �س���عوبات �لإدر�ك 

�لب�سري �لتالية:
((( �س���عوبات �لتميي���ز �لب�س���ري: �لتمييز �لب�س���ري هو �لقدرة عل���ي �لتمييز بني 1

�لأ�س���كال، و�إدر�ك �أوج���ه �ل�س���به و�أوج���ه �لخت���الف بينهم���ا، م���ن حي���ث �لل���ون 
و�ل�سكل و�حلجم و�لو�سوح و�لعمق و�لكثافة.

((( �س���عوبات �لإغالق �لب�سري: ي�سري مفهوم �لإغالق �لب�سري �إىل �لقدرة على 1
تعريف �ل�س���يغة �لكلية ل�س���يء ما من خالل �س���يغة جزئية له، �أو معرفة �لكل 

حيث يفقد جزًء�، �أو �أكرث من �لكل.
((( �س���عوبات �لذ�ك���رة �لب�س���رية: وه���ي ع���دم قدرة �لف���رد على ��س���تذكار �ل�س���ور 1

و�حل���روف و�لأرق���ام و�لرم���وز، و�إمكانية توف���ر دللت ممي���زة للمثري، بحيث 
ي�ستطيع �لفرد �لطبيعي ��سرتجاع بع�س �ل�سور �لب�سرية.

((( �س���عوبات متييز �ل�س���كل و�لر�س���ية: يق�س���د بها �لقدرة على ف�س���ل، �أو متييز 1
�ل�سيء، �أو �ل�سكل من �لأر�سية، �أو �خللفية �ملحيطة به.

((( �س���عف �لذ�كرة �لب�س���رية؛ فه���م ل ي�س���تطيعون تذكر �لكلمات �لتي �س���بق و�أن 1
�ساهدوها. 

 وم���ن ث���م ف���اإن �لط���الب �لذي���ن يعان���ون من ه���ذه �ل�س���عوبات ل ي�س���تطيعون 
�لرتكيز علي �ل�سكل م�ستقاًل عن �خللفية �لب�سرية �ملحيطة به.

 �أما �لإدر�ك �ل�سمعي على �جلانب �لآخر فهو نظام للتعامل مع مناذج �ملثري�ت 
�ملوؤقت���ة �لت���ي و�س���عت ب�س���كل مت�سل�س���ل �إىل �حل���د �لذي في���ه يرتبط �لنظ���ام �لرمزي 
�ل�س���فوي بال�س���كل �حل�سي �ل�س���معي، ويتطلب تو�فر عنا�سر رئي�سة �أ�س���ار �إليها �ل�سيد 

�سيد، وفائقة بدر )2001، 253( على �أنها تتمثل يف:

((( �ملنب���ه �ل�س���معي )�ل�س���وت( �ل���ذي ي�س���تقبل �لتنبيه���ات �ل�س���معية م���ن �لبيئ���ة 1
�ملحيط���ة وينقله���ا عرب �لع�س���ب �ل�س���معي �إىل �ملر�كز �ل�س���معية بامل���خ �لتي تتم 
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فيه���ا معاجل���ة �ملعلومات �ل�س���معية و�إدر�كه���ا، ويعرف �ملنبه �ل�س���معي باأنه تلك 
�حلركات �لذبذبية �لتي ت�س���در يف �س���كل موجات �سوتية متتالية من �ل�سغط 

و�لتخلخل �ملنت�سرة بني جميع جزئيات �لهو�ء �ملحيطة باجل�سم �ملتذبذب.
((( �جلهاز �ل�سمعي: ويتكون هذ� �جلهاز من �لأذن و�لع�سب �ل�سمعي �لذي يحمل 1

�ملعلومات �ل�س���معية من �لأذن ويقوم بتو�س���يلها �إىل �ملخ بالق�س���رة �ملخية �لتي 
تقوم بفك �س���فرة هذه �ملعلومات �ل�س���معية و�در�كها، ويتكون �جلهاز �ل�س���معي 

من ثالثة مكونات هي:
( �لأذن، وتتك���ون م���ن ثالث���ة �أج���ز�ء، وه���ي �لأذن �خلارجية– و�لو�س���طى- 	-

و�لد�خلية.
( �لع�سب �ل�سمعي، ويتكون من خاليا �لعقدة �حللزونية.	-
( �ل�س���معية 	- �ملر�ك���ز  �لق�س���رة �ملخي���ة؛ حي���ث توج���د  �ل�س���معية يف  �ملر�ك���ز   

د�خ���ل �س���قني عميق���ني يف كل ف�س من �لف�س���ني �ل�س���دعني، وهي تتلقى 
مدخالته���ا �ل�س���معية م���ن �لألي���اف �لع�س���بية �لت���ي تخ���رج م���ن �لن���و�ة 

�لركابية �لأن�سية)�لد�خلية(.

 كم���ا �أن �لط���الب يعان���ون م���ن �س���عوبات يف �لإدر�ك �ل�س���معي، كم���ا ي���رى علي 
�سعيب، وعبد�هلل حممد )2014، 389( كالآتي:

((( �سماع �أ�سو�ت و�أنغام خمتلفة، وذلك يوؤدي �إىل فهم خاطئ لهذه �لأ�سو�ت.1
((( �سعوبة تذكر �لأ�سياء �لتي �سمعوها.1
((( �سعوبة �لتمييز بني �لكلمات �ملت�سابهة.1
((( وجود �س���عوبة يف �لقر�ءة، وذلك ب�س���بب �س���عوبة تذكر �ملقطع �ل�س���وتي �لذي 1

ذكر من قبل �ملعلم.
((( �سعوبة يف متييز م�سدر �ل�سوت و�لتمييز بني �لكلمات.1
((( �سعوبة يف �إخر�ج نرب�ت �سوتية خمتلفة ودمج �أ�سو�ت كالمية.1

املحور الثالث: الكتاب الإلكرتوين، مفهومه، مميزاته، خ�سائ�سه...
 ي�س���هد ع�س���رنا �حلايل تطوًر� هائاًل يف �ملعلومات وتغري�ت متالحقة وخا�سة 
يف جم���ايل �لعل���وم و�لتكنولوجيا، ولذ� فاإن هذ� �لتطور �ل�س���ريع و�لتغري �ملتالحق يف 
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�ملعلوم���ات و�ملع���ارف، وث���ورة �لخرت�ع���ات تتطلب �س���رورة توظيف ه���ذه �ملعلومات يف 
جم���الت �حلياة �ملختلف���ة، وذلك عن طري���ق مو�كبة �لتطور�ت �ل�س���ريعة و�ملتالحقة 
يف �س���تى جم���الت �لعلوم و�ملعرفة. وق���د �أ�س���بحت �لتكنولوجي���ا �لآن مفهوًما مر�دًفا 
للتغيري. وبالرغم من �أنها قد �أ�سبحت جزًء� من �حلياة �ليومية؛ فهي مل جتد قبوًل 
عن���د كل �لنا����س ب�س���هولة، و�لبع����س �لآخ���ر ل يقبل بالتغي���ري �لتكنولوج���ي، ومل تعد 
�ملعلوم���ات تقت�س���ر عل���ى �لأدلة �ملطبوعة و�لكتب. و�إمنا �س���ارت يف �س���كل رقمي، ولكن 
 (Boone & Higgins, ا تعطي معلومات عن وجود دينامية �حلياة �جلديدة��� �أي�سً
(140-132 ,2003 حي���ث ميك���ن �لو�س���ول �إىل �لن����س �لرقم���ي م���ن خ���الل �س���بكة 
�لإنرتنت على خمتلف �أنو�ع �لكتب �لإلكرتونية، �أو �ملو�قع �ملتاح عليها �حل�سول على 

�لكتب �لإلكرتونية. 
 ويع���ُد �لكت���اب �لإلك���رتوين م�س���دًر� من م�س���ادر �ملعلوم���ات �لإلكرتونية �لتي 
ميكن ��س���تثمارها يف تنفيذ مناه���ج ومقرر�ت تكنولوجيا �لتعلي���م و�ملقرر�ت �لأخرى. 
مم���ا يتي���ح و�س���ول �لطالب ذي �س���عوبات �لتعلم للم���و�د �لتعليمية، مع ق���در �أكرب من 
�مل�س���او�ة لكل من حرم �ملدر�س���ة، و�ملتعلم �لبعيد �لذي ل ي�س���تطيع من خالل ظروفه 

(Donna, 2006, 5-6; Rao, 2004, 363-371) لقدرة على �لتعلم�

�لكت���اب   (Gayle et al., 2005, 205-219) و�آخ���رون  جايل���ي  ويع���رف   
�للك���رتوين باأنه: »�لإ�س���د�ر�ت �لرقمية من �لن����س �لكامل لكتاب ميكن قر�ءته على 
�أجهزة �لكمبيوتر �لعادية و�ملحمولة، �أو �أجهزة �مل�س���اعد �لرقمي �ل�سخ�سي وت�سليمها 
ع���ن طري���ق �ل�س���بكة �لعاملي���ة با�س���تخد�م م�س���تعر�س وي���ب، �أو ��س���تخد�م �لربجميات، 
مثل �أدوبي قر�ء �لكتاب �لإلكرتوين، وي�س���مل �ملر�جع و�لدر��س���ات و�لكتب و�ملن�سور�ت 
َفه �أحمد �لعلي )2005، 135( باأنه: »م�س���طلح ُي�س���َتخَدم لو�س���ف  �لعلمي���ة«. بينم���ا َعرَّ
ن����س م�س���ابه للكت���اب ُيعَر����س عل���ى �سا�س���ة �لكمبيوت���ر، مرتبًط���ا �رتباًط���ا تكنولوجًيا 
بالفيديو �لتفاعلي، ويتم ��ستخد�مه باإيجابية يف نظام �لتعليم عن بعد. ويعد �لكتاب 
�لإلك���رتوين م�س���دًر� م���ن م�س���ادر �ملعلوم���ات �لإلكرتوني���ة �لتي ميكن ��س���تثمارها يف 
تنفي���ذ مناه���ج ومق���رر�ت �لتعليم ع���ن بع���د«. ويعرف���ه زكري���ا لل )2011، 139( باأنه: 
»برنام���ج يعتم���د عل���ى �لن�س���و�س �ملكتوب���ة، بالإ�س���افة �إىل جمموع���ة م���ن �لعنا�س���ر 
و�ملثري�ت �مل�سورة و�ملر�سومة و�ملتحركة، ويقدم هذ� �لكتاب �لإلكرتوين �ملحو�سب عن 
طريق �ل�سبكات، و�لأقر��س �ملدجمة من خالل جهاز �حلا�سوب �أو �لهاتف �ملحمول«.
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 وترجع اأ�سباب ظهور الكتاب الإلكرتوين اإىل ما يلي:
((( �لعدد �ملت�سخم من �لكتب �لتي يتم ن�سرها كل عام.1
((( �رتفاع تكلفة �لن�سر �لتي نتجت عن �رتفاع تكلفة �لعمل، �لورق، معد�ت �لن�سر.1
((( يوفر �لكتاب �للكرتوين �لكلفة �لكبرية �لتي حتتاجها �ملكتبات من �لإجر�ء�ت 1

�لفنية كالطلب و�لتزويد و�لفهر�سة و�لت�سنيف و�لتجليد وغريها.

 وتتع���دد �أ�س���كال �لكت���ب �لإلكرتونية وط���رق قر�ءتها كما َذَكره���ا عبد �حلميد 
ب�سيوين)2007/ب، 20( كالتايل:

اأ- الكتب الإلكرتونية الن�سية: يت�سمن �لكتاب �لإلكرتوين �لن�سي عدًد� كبرًي� جًد� 
من �لكلمات �لتي تتجمع مع بع�س���ها �لبع�س لتكون فقر�ت هذ� �لكتاب، ول ي�س���رتك 
م���ع �لن����س �أي ن���وع �آخر من �لو�س���ائط �ملتعددة يف مكون���ات �لكتاب، وعل���ى �لرغم من 
�أن �لكت���اب يتك���ون م���ن ن����س فق���ط �إل �إن���ه يحتوي عل���ى فهار�س ُت�س���ِهل �لو�س���ول �إىل 
�ملو�س���وعات، كم���ا يحت���وي على حم���رك بحث يت���م فيه �لبحث ع���ن �ملو�س���وعات وفًقا 

للكلمات �ملفتاحية �لد�لة عليها.

ب- الكتب املحو�س�بة الن�سية امل�سورة: يتكون �لكتاب �لإلكرتوين �لن�سي �مل�سور 
من ن�س و�سور ثابتة ور�سوم تخطيطية. وهذه �ملكونات ل ميكن �لإبحار من خاللها 
كم���ا �إنه���ا غري تفاعلية. ويت�س���ابه �لكتاب �لإلكرتوين �لن�س���ي يف مكونات���ه مع �لكتاب 
�لورق���ي �لتقلي���دي، �إل �أن���ه يتمي���ز بوج���ود �لفهار����س وخدم���ة �لبحث. وميك���ن قر�ءة 
�لكتاب �لإلكرتوين �لن�سي �مل�سور با�ستخد�م جهاز �لكمبيوتر �ملكتبي، �أو �ملحمول، �أو 
�لهو�تف �لذكية… وميكن قر�ءته كذلك با�ستخد�م بع�س �أنو�ع �أجهزة قر�ءة �لكتب 

�لإلكرتونية �ل�سابقة.

ج- الكت�ب الإلكرتوني�ة التفاعلي�ة: يتك���ون �لكتاب �لإلك���رتوين �لتفاعل���ي من عدة 
�س���فحات جم�س���مة ميكن للطالب تقليبها و��ستعر��سها ب�س���كل ي�سبه �لكتاب �لورقي، 
وحتت���وي كل �س���فحة عل���ى جمموع���ة م���ن �لو�س���ائط �ملتع���ددة )ن�س، �أ�س���و�ت، �س���ور 
ور�سومات، مقاطع فيديو(. وميكن للطالب �لتفاعل مع هذه �لو�سائط يف كل �سفحة 
من خالل م�س���اهدة عدد كبري من �ل�سور ومقاطع �لفيديو، و�ل�ستماع �إىل �لأ�سو�ت 
�ملخزنة �ملرتبطة باملو�سوع، كما ميكن للم�ستخدم �إ�سافة �لتعليقات و�ملالحظات على 

هو�م�س �لكتاب �لتفاعلي �لإلكرتوين.
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 وقد �أ�سار كل من (Connaway, 2003, 13-18; Ellen, 2005,14-15؛ 
�أحم���د �لعل���ي،2005، 137، �آي���ة عبد�لعزي���ز،2010؛ ن���ادر �أب���و �لقا�س���م، حمم���د درغ���ام،                 
�لكت���ب  ��س���تخد�م  جتع���ل  �أن  ميك���ن  �لت���ي  و�ملمي���ز�ت  �خل�س���ائ�س  �إىل   )7-6  ،2012

�للكرتونية �سهلة كالتايل:
( �إمكاني���ة �لبحث Search Ability، حي���ث ميكن بحث �لن�س �لكامل للكتاب، 	

ولي�س فقط �لعتماد على �لك�ساف كما يف �لكتاب �ملطبوع. مع �إمكانية �لبحث 
للو�سول لأية كلمة موجودة فى ن�س �لكتاب.

( مطابق���ة �لجتاه���ات Attitudes، حي���ث تتمت���ع بع����س جمموع���ات �لق���ر�ء، 	
وبخا�س���ة �لط���الب باجتاهات نحو ق���ر�ءة �لكتب �لإلكرتوني���ة �أكرث منها نحو 

�لكتب �ملطبوعة.
( يحق���ق �لكت���اب �للك���رتوين جناًح���ا �أك���رث و�نت�س���اًر� �أ�س���رع و�أ�س���هل بكثري من 	

�لكتاب �ملطبوع، لأنه �سهل �ل�ستعمال و�سهل �لنقل، وهو ما يعد من �مل�سروعات 
�جليدة جًد�.

( يقدم �لكتاب �للكرتوين �ملعلومات بطريقة ت�س���ابه �لو�قع �ملح�س���و�س �مل�ساهد 	
�لذي يعي�سه �ملتعلم.

( �سهولة حتريره و�إعد�ده؛ مما يوؤدي �إىل �سهولة تد�وله ون�سره.	
( ميكن تخزينه مب�ساحات تخزين �سئيلة جًد� على �أي و�سط تخزيني. 	
( �س���هولة تناقل���ه ب���ني �لأف���ر�د مما ي�س���اعد على �س���هولة ن�س���خه يف �أي وق���ت، �أو 	

�لقتبا�س منه.
( �سهولة �حل�سول عليه، �أو �سر�وؤه يف حلظات؛ �إذ ل يكلفك �لأمر �سوى �جللو�س 	

لدقائق على �لإنرتنت و�لبحث عن كتابك يف �ملو�قع �ملتخ�س�سة.
( توف���ري �حلي���ز �مل���كاين: حيث ميك���ن تخزي���ن �آلف �لكتب على جه���از كمبيوتر 	

و�حد.
( �س���هولة �لو�س���ول �إىل حمتوياته با�س���تخد�م �لكمبيوتر �ملكتبي، �أو �ملحمول، �أو 	

�للوح���ي، كم���ا ميكن ق���ر�ءة حمتويات �لكت���اب �لتفاعلي �للكرتوين بو��س���طة 
بع�س �أنو�ع �لهو�تف �لنقالة �حلديثة.

( �س���هولة �لنق���ل وزي���ادة �إمكاني���ة �لو�س���ول للمحت���وى؛ مم���ا ي�س���هم يف تو�ف���ر 	
�ملعلومات وتو�جدها عند �لطلب.
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( م�ساعدة �لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم يف تنمية �لقدرة على �لإدر�ك �لب�سري 	
و�ل�سمعي، وذلك ملا يقدمه �لكتاب من تنوع يف �لو�سائط �ملتعددة لإنهم يجدون 
يف �لكت���اب �لإلكرتوين �مل�س���جل على �أقر��س ملي���زرة عوًنا كبرًي�، حيث تتو�فر 

�إمكانية �لقر�ءة وفًقا لحتياجاتهم �لفردية.
 وي�س���ري �لغري���ب ز�ه���ر)2001، 151( �إىل وج���ود ع���دٍد من �أجهزة ق���ارئ �لكتب 

�لإلكرتونية منها:
((( جهاز Soft Book Reader: ويتميز هذ� �جلهاز ب�س���غر حجمه وخفة وزنه 1

وجتهي���زه لالت�س���ال بالإنرتن���ت لي�س���مح بعر�س �لكت���ب و�لوثائ���ق و�ملجالت، 
وي�س���توعب هذ� �جلهاز ما يزيد عن)2000( �س���فحة، ويت���م فيه عر�س �لكتاب 
ا ميكن �إتاحة قر�ءة �لن�س باأنو�ع  ب�سورة متتالية؛ كل �سفحة على حدة. �أي�سً
خط���وط متع���ددة مع حتديد �ل�س���فحات وتظليل �لن�س���و�س، وه���ذ� �جلهاز ل 
يحت���اج �إىل وج���ود كمبيوت���ر لك���ي يت�س���ل بالإنرتنت لأن���ه م���زود بفاك�س مودم 
يربطه مبا�س���رة ب�س���بكة Soft Book، عن طريق خط �لهاتف لتنفيذ عملية 
�لربط كما �إن عملية حتميل كتاب يت�س���من)300( �س���فحة ت�س���تغرق دقيقتني 
ويتم عر�سه على �سا�سة م�ساحتها 9.5 بو�سة، ويتميز هذ� �جلهاز ب�سا�سة ذ�ت 
خلفي���ة رمادي���ة لو�س���وح �لكتابة وتي�س���ري عملي���ة �لقر�ءة دون �حلاجة مل�س���در 

�سوء �آخر.
((( جهاز Librius Millennium E-Book:  تتميز �سا�سة هذ� �جلهاز بوجود 1

�أ�س���و�ء خلفية ت�س���اعد �مل�س���تخدم على قر�ءة �لن�س يف �لأماكن قليلة �لإ�ساءة، 
�أي�س���ا �سهولة �لقر�ءة يف �سوء �ل�س���م�س �ملبا�سر. ويحتوى �جلهاز على بطارية 
قابل���ة لل�س���حن وتعم���ل ملدة ل تقل عن 18 �س���اعة، ويت�س���ل مبكتب���ة �إلكرتونية 
حتتوى على �أكرث من)150.000( عنو�ن لكتاب يف جميع فروع �ملعرفة. ويتميز 

هذ� �جلهاز برخ�س �سعره وخفة وزنه.
((( ���ا 1 جه���از Summer Wool Lunch Book:  ه���ذ� �جله���از �س���مم خ�سي�سً

لالأطفال ل�ستخد�مه يف قر�ءة كتب �لأطفال ويكون على هيئة �سندوق غذ�ء 
���ا لطالب �ملد�ر�س  �لأطف���ال، وه���و �أول ق���ارئ للكتب �للكرتوني���ة �أُِعدَّ خ�سي�سً
وي�س���تعمل يف �ملوؤ�س�س���ات �لتعليمية، ويتميز ��س���تخد�مه لنظم ت�س���غيل منا�سبة 

لقر�ءة �لكتب ل�سنو�ت طويلة بغ�س �لنظر عن �لتطور �لتقني.
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((( جه���از Rocket-Book: وه���و جه���از م�س���مم �س���غري �حلجم بحج���م �لورقة 1
لي�س���هل حمل���ه يف ر�ح���ة �لي���د، ويخ���زن م���ا يزي���د ع���ن )5000( �س���فحة م���ن 
�لن�س���و�س و�ل�س���ور ونظ���ًر� خلفة وزنه ميك���ن �لتنقل ب���ه يف �لأماكن �ملختلفة 
كما ميتاز با�س���تخد�مه يف �لت�س���ال �ملبا�س���ر ل�ستالم �لن�س���خ �لإلكرتونية من 
�لكتب، ويوفر بذلك عدة ميز�ت، �أهمها: �إ�س���افة �لعناوين �ملف�س���لة و�لتعليق 

و�لتظليل للن�س، و�إ�سافة �حلو��سي لل�سفحات.
((( جه���از Every Book Dedicated Reader:  م���ن مي���ز�ت هذ� �جلهاز �أنه 1

يحتوى على �سا�س���تني متتاز�ن بكفاءة عالية و�ألو�ن متو�فقة ويعمل باللم�س، 
ومن �أهم عيوبه وزنه �لكبري مقارنة بالأجهزة �لأخرى.

 وعل���ى �لرغ���م من هذه �خل�س���ائ�س و�ملميز�ت فاإن هناك بع����س �ملعوقات �لتي 
تو�جه ��ستخد�م �لكتاب �لإلكرتوين حيث هناك عدة معوقات ميكن �أن تقف حائاًل �أمام 
��س���تخد�م �لكتب �للكرتونية )عماد �س���الح، 2008؛ ها�س���م �ملحنك، 2009، 106-107؛ 
�آي���ة عبد�لعزي���ز،2010؛ Wikipedia, 2015؛ حممود �لفرم���اوى،2014( وذلك كما 

يلي: 
((( �رتفاع �أ�سعار �لكتب �لإلكرتونية وقارئيها مقارنًة بنظري�تها �ملطبوعة.1
((( عدم تو�فقية �لكتب �لإلكرتونية مع �لنظم و�لربجميات �ملختلفة.1
((( عدم وجود منوذج موحد للكتب �لإلكرتونية.1
((( �إمكاني���ة دخ���ول �لقر�س���نة عرب �لإنرتنت نح���و �لكتب �لإلكرتوني���ة قد يجعل 1

�ملوؤلفني و�لنا�سرين يرتددون يف توزيعها رقمًيا.
((( ��س���تنز�ف طاق���ة �لبطارية ل���دى �لقارئ �أثناء �لطالع و�لق���ر�ءة؛ مما يتطلب 1

منه �إعادة �سحنها.

املحور الرابع: دور الكتاب الإلكرتوين يف احلد من اأعرا�س �سعوبات الإدراك:
 حتتاج �لكتب �ملدر�س���ية �ملخ�س�س���ة للطالب ذوي �سعوبات �لتعلم؛ �إىل عملية 
تطوير م�س���تمرة بني �حلني و�لآخر مت�س���ًيا مع �لتقدم و�لتطور �لذي نعي�سه، و�لذي 
�أ�س���بح �س���رورة ملحة يف هذه �لأيام، على �لرغم من �أن �لكتب �ملدر�س���ية ماز�لت تقف 
دون تغي���ري ملحوظ ميكن �أن ن�س���اهده، فهي ماز�لت تعتم���د على جمموعة �لوريقات 
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�جلاف���ة �ل�س���ماء يف معظ���م �لأحي���ان �لتي ت���كاد تخلو من �ل�س���ور و�لر�س���وم و�ملثري�ت 
�لت���ي تعم���ل على ج���ذب �نتباه �لطالب نحو �ل�س���تمر�ر يف در��س���تها و�لأخذ بها. ومن 
هن���ا �س���عت �لعدي���د من �ل���دول �لأجنبي���ة و�لعربية �لتي ت�س���مح �إمكاناته���ا بالتجديد، 
و�لأخذ بكل ما هو حديث نحو �إيجاد حل لهذه �لكتب �ملدر�س���ية، و�س���رورة تطويرها، 
بحيث تعمل على جذب �لطالب و�لهتمام ب�س���رورة �لعمل على ��س���تعمال كل حو��س 
�لط���الب، �أو عل���ى �لأق���ل معظم هذه �حلو�����س �لتي لديه من خالل ��س���تغالل �لتقدم 

و�لتطور �لذي نعي�سه �لآن.

 كم���ا �أن �ملنه���ج �ملقدم م���ن خالل �لكتب �لإلكرتونية)�ملنه���ج �لإلكرتوين( يعد 
�لطالب لأد�ء مهام ووظائف غري متو�فرة بالف�سول �لدر��سية �لتقليدية، ويجب �أن 
يك�س���بهم مهار�ت حمددة تفيدهم يف �لعمل باملجتمع �ملحلي و�لعاملي، و�أن ي�س���اعدهم 
عل���ى �لتق���دم لالأم���ام، م���ن خ���الل م���ا يك�س���بهم م���ن مه���ار�ت ينفذونه���ا عملًي���ا ويت���م 
��س���تخد�مها �أك���رث و�أك���رث كلما تقدم بهم �ل�س���ن )�لغري���ب ز�ه���ر، 2009، 251(. ولهذ� 
ميك���ن للكت���اب �لإلك���رتوين مبا يتميز ب���ه من مر�ع���اة للفروق �لفردي���ة، حيث ميكن 
للطالب �لذي يعاين من �س���عوبة يف �لإدر�ك �ختيار �ملحتوى و�لوقت وم�سادر �لتعلم 
و�أ�س���اليب �لتعلم و�لو�س���ائل �لتعليمية و�أ�س���اليب �لتقومي �لتي تنا�سبه. ومن هنا فهو 
يعط���ي �لط���الب م�س���احة من �لتعبري ع���ن قدر�ته���م و�إدر�ك وتذكر و��س���تنتاج �ملعاين 
�ل�س���عبة، وفه���م �لأف���كار، و�إدر�ك �لعالقات و�لتفا�س���يل، وذلك من خالل ما يعر�س���ه 
�لكت���اب �لإلكرتوين، ومب���ا مينحه للطالب من وقت كاٍف للتاأمل من �أجل ��س���رتجاع 
ا �لتاأين فى  ما فى ذ�كرتهم من مو�قف وقر�ر�ت، ومن خالله ي�ستطيع �لطالب �أي�سً

�إ�سد�ر �لقر�ر�ت �لفورية جتاه �مل�سكالت �لتي تتطلب حلوًل �سليمة.

 ويوفر م�س���روع �لكتاب �لإلكرتوين ن�س���ًخا �إلكرتونية للطالب �لذين يعانون 
م���ن �س���عوبات �لتعل���م م���ن كاف���ة �لكت���ب �ملدر�س���ية ذ�ت مز�يا عدي���دة ت�س���مح بتحديد 
�لن����س �ملطل���وب قر�ءت���ه و�لإمكانية تغي���ري حجم مربع �لن�س م���ع �إمكانية تعتيم باق 
�ل�س���فحات م���ن خ���الل خيار�ت متعددة م���ن �لألو�ن �لتي تنا�س���ب �حتياجات كل طفل 

بالإ�سافة �إىل �ملميز�ت �لعديدة �لتالية:
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((( �سهولة �لو�سول �إىل �لف�سول و�ل�سفحات باأكرث من طريقة با�ستخد�م �لفاأرة 1
ولوحة �ملفاتيح.

((( �إمكانية �لنتقال مبا�سرة �إىل �لف�سول من خالل فهر�س �ل�سفحات.1
((( �إمكانية �لنتقال من خالل حتديد رقم �ل�سفحة.1
((( وجود عدد من �خللفيات �ملتعددة للتبديل بينها.1
((( �إمكانية �إ�سافة و�إلغاء �ملالحظات على �سفحات �لكتاب.1
((( �إمكانية �لنتقال �إىل ر�بط موقع وز�رة �لرتبية.1
((( �إمكانية �لنتقال �إىل برنامج معالج �لن�سو�س.1
((( 1.(Book Mark) إمكانية �إدر�ج عالمة فا�سلة�
((( �إمكانية تغيري لون �خللفية.1
((1( ميزة تكبري �أو ت�سغري �سا�سة �لعر�س.1
(((( �إمكانية طباعة �سفحات �لكتاب.1

���ا على �كت�س���اب �ملفاهيم �ملرتبطة بال�ستيعاب   و�إىل جانب ذلك فهو يعمل �أي�سً
و�لفهم، ومن َثمَّ �لقدرة على �لتفكري �ل�سليم، من خالل ما يقدمه �لكتاب �لإلكرتوين 
من مو�س���وعات ومعلومات، وبني ما يكت�س���فه �لطالب �لذين يعانون من �سعوبات يف 

�لإدر�ك باأنف�سهم �أثناء ��ستخد�مه.

درا�سات �سابقة:
املحور الأول: درا�س�ات وبحوث تناولت ا�ستخدام الكتاب الإلكرتوين وذوي �سعوبات 

التعلم:
 ��س���تهدفت در��س���ة باناجي (Banajee, 2007) �لتعرف على م�ستوى �لتعلم 
�لذي يتلقاه �لأطفال �ملعاقون حركًيا و�لذي ل ي�ساعدهم على �لإملام بالقر�ءة و�لكتابة 
مقارن���ة باأقر�نه���م �لأ�س���وياء. وقد �أ�س���فرت �لنتائج عن وجود حت�س���ن كب���ري يف تعرف 
�لأطف���ال عل���ى �س���كل �حلرف و�س���وته، وكذل���ك �لربط بني �س���كل �حل���رف ومنطوقه، 
وكذل���ك �لتع���رف عل���ى �أ�س���ماء �حلروف ونط���ق كل ح���رف عند تغي���ري ترتيب �حلرف 
د�خ���ل �لكلمة، كما �س���جعت �لكت���ب �لإلكرتونية �لأطف���ال على �إتقان مه���ار�ت �لقر�ءة 
�ل�س���فوية و�ل�س���امتة و�لقدرة على �إنتاج �لكلمات من خالل تقليد �لأ�س���و�ت، وكذلك 
حقق �لأطفال نتائج د�لة �إح�س���ائًيا على �ختبار �لوعي �ل�س���وتي، مقارنة بنتائجهم يف 

�لختبار �لقبلي؛ مما يدل على �سغف �لطالب بالكتاب �لإلكرتوين.
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 و��س���تهدفت در��س���ة ت�سني و�آخرين (Chen et al., 2007) �لتعرف على �أثر 
��س���تخد�م مو�قع �لإنرتنت �لإلكرتونية و�لتي ت�س���مل �مل�س���ادر �لإلكرتونية �ملختلفة، 
ومنه���ا �لكت���ب �لإلكرتوني���ة عل���ى �إك�س���اب �لط���الب مه���ار�ت �لق���ر�ءة و�لو�س���ول �إىل 
�ملعلومات. وقد �أ�سفرت �لنتائج عن فعالية ��ستخد�م �لكتاب �لإلكرتوين يف �لتدري�س، 
ا تف�سيل �لطالب �لقر�ءة من خالل �لكتب �لإلكرتونية، ومناق�سة حمتو�ها كما  �أي�سً

يتعلمون من �لكتب �لورقية.

 و��ستهدفت در��سة فاني�سا (Vannesa, 2008) �لتعرف على �لآثار و�لعقبات 
�لت���ي تو�ج���ه �لأطفال �ملعاقني �س���معًيا )�س���عاف �ل�س���مع( ج���ر�ء تعدد مف���رد�ت �للغة. 
وق���د ق���ام �لباحث باختيار عينته، كما قام باإع���د�د �أدو�ت بحثه و�لتي تتمثل يف)بطاقة 
�ملالحظ���ة و�ختب���ار �لتح�س���يل(، وبعد تطبيقها على عينة �لدر��س���ة و�إج���ر�ء �ملعاجلة 
�لإح�س���ائية، �أ�س���فرت �لنتائ���ج ع���ن �لت���ايل: ��س���تخد�م �لكتاب �للك���رتوين من خالل 
�لربيد �لإلكرتوين عمل على تعوي�س �لأطفال عن �أوجه �لق�سور يف م�سروع �لقر�ءة 
�مل�س���رتكة، كما �أن هذه �لدر��س���ة �لتي �أجريت يف ولية �إيو� �لأمريكية حاولت تطوير 
���ا  �ملع���ارف ل���دى �لأطفال �ل�س���م ملف���رد�ت �للغة، و�لكت���اب و�ملفاهيم �ملرتبطة بها، �أي�سً
تقييم �لتغري�ت يف �لتفاعل بني �لو�لدين و�لطفل �لتي حتدث �أثناء ��ستخد�م �لكتاب 

�للكرتوين، من خالل �لربيد �لإلكرتوين )مع، وبدون( دعم �لتوقيع من �أحد.

 و��س���تهدفت در��س���ة ماه���ا (Maha, 2009) �لتع���رف عل���ى �آث���ار �لربنام���ج 
�لتعليم���ي م���ن خالل �لدرو�س �لإلكرتونية لدى �لطالب و�لطالبات �س���عاف �ل�س���مع 
عل���ى �لد�ف���ع نحو �لتعلم ذ�ت �ل�س���لة بهذ� �ملو�س���وع “ در��س���ة حال���ة”. وقد مت �ختيار 
�لط���الب و�لطالبات من مد�ر�س �لهند �لتجريبية، وقد مت �إعد�د �لربنامج �لتعليمي 
و�ل���ذي يتمث���ل يف �لدرو����س �لإلكرتونية. و�أ�س���فرت نتائج �لدر��س���ة عن �لآت���ي: �أمكن 
للرب�م���ج �لتعليمي���ة م���ن خالل �لدرو����س �لإلكرتوني���ة �أن تكون م�س���دًر� للتعلم �لتي 
تدعم �لطالب مرحبا يف حتمل �لتعلم من خالل �لدرو�س بنجاح عن طريق �حلا�سوب، 
وتل���ك �لنتيجة متكنهم من �لتاأث���ري �لإيجابي على حتفيز �لطالب نحو �لتعلم، مكن 
ت�سميم هذه �لدرو�س �لإلكرتونية كل طالب باأن ي�ستخدم هذه �لدرو�س مبفرده من 
دون م�س���اعدة �ملعلم. لكن وفًقا لتعليقاتن���ا ووفًقا لإجابات �لطالب عندما كان يطلب 

منهم مبا�سرة بع�س �لأ�سئلة حول �لدرو�س �لإلكرتونية. 
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 وهدفت در��س���ة فاتن فتح���ي)2014( �إىل �لتعرف على فاعلية بع�س متغري�ت 
��س���تخد�م �لكت���اب �لإلك���رتوين )�لكت���اب �للك���رتوين �مل�س���مم- �لكت���اب �للك���رتوين 
�ملعلوم���ات«،  »تكنولوجي���ا  وح���دة  ف���ى  �لإبد�ع���ي  و�لتفك���ري  �لتح�س���يل  يف  �جلاه���ز( 
�ملت�س���منة يف كت���اب �لكمبيوت���ر لطالب �ل�س���ف �لأول �لإعد�دي �س���عاف �ل�س���مع. وقد 
�أ�س���فرت �لنتائج عن �لتايل: وجود فرق د�ل �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي درجات طالبات 
�ملجموعتني �لتجريبيتني �لأوىل �لتي در�س���ت با�س���تخد�م �لكتاب �لإلكرتوين �مل�سمم 
و�لثاني���ة �لت���ى در�س���ت با�س���تخد�م �لكت���اب �لإلك���رتوين �جلاه���ز يف �لتطبي���ق �لبعدي 
لختبار �لتح�س���يل �لدر��سي ل�س���الح طالبات �ملجموعة �لتجريبية �لأوىل، ول يوجد 
فرق د�ل �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي درجات طالبات �ملجموعت���ني �لتجريبيتني، �لأوىل 
�لتي در�س���ت با�س���تخد�م �لكتاب �لإلكرتوين �مل�س���مم و�لثانية �لتى در�س���ت با�س���تخد�م 

�لكتاب �لإلكرتوين �جلاهز يف �لتطبيق �لبعدي لختبار �لتفكري �لإبد�عي.

التعليق على الدرا�سات والبحوث ال�سابقة يف املحور الأول:
((( �أكدت معظم �لدر��سات و�لبحوث �ل�سابقة �أنه ميكن تنمية �لتح�سيل و�لتفكري 1

باأنو�ع���ه للط���الب وللط���الب ذوي �لإعاق���ات �ملختلفة من خ���الل بع�س �لكتب 
�لإلكرتونية.

((( �أكدت معظم �لدر��س���ات و�لبحوث �ل�س���ابقة �أنه ميكن تغيري �جتاهات �لطالب 1
و�لط���الب ذوي �لعاق���ات �ملختلف���ة �ل�س���البة نح���و �لكت���ب �لإلكرتوني���ة �إىل 

�جتاهات �إيجابية.
((( كما �أ�س���ارت معظم �لدر��س���ات �إىل �أن �لكتاب �لإلكرتوين ي�ساعد �لطالب ذوي 1

�لعاقات �ملختلفة يف �لقدرة على �لتعلم وذلك مبا تقدمه من و�سائل تعليمية 
خمتلفة تعمل على ت�سغيل جميع �حلو��س لدى �لطالب.

((( �أكدت معظم �لدر��سات و�لبحوث �ل�سابقة �أن �لكتاب �للكرتوين يعطي حرية 1
�حلركة و�لتنقل د�خل �لن�س على �سا�سة �لكمبيوتر.

((( �أظهرت معظم �لدر��س���ات �أن �لكتاب �للكرتوين ي�س���اعد على �إحد�ث �لتفاعل 1
بني �لطالب و�ملادة �لتعليمية �ملقدمة لهم من خالل �لكمبيوتر.

((( �أ�س���ارت بع����س �لدر��س���ات �إىل �أن ��س���تخد�م �لط���الب لبع����س ط���رق �ملعاجل���ة 1
باأنف�سهم يحقق نتائج حت�سيل �أف�سل، من ��ستخد�م �لطريقة �ل�سائدة.
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املحور الثاين: درا�سات وبحوث �سابقة عن الإدراك الب�سري وال�سمعي:
 هدف���ت در��س���ة خديج���ة ب���ن فلي����س )2005( �لك�س���ف ع���ن �لف���روق �ملوج���ودة 
ب���ني فئ���ة �لط���الب �لعادي���ني و�أقر�نهم من �لط���الب �لذين يعانون �س���عوبات يف تعلم 
�لريا�س���يات و�لكتاب���ة يف عملي���ة �لإدر�ك �لب�س���ري، كم���ا �عتم���دت �لباحث���ة يف ه���ذه 
�لدر��س���ة على جمموعة من �لأدو�ت ��س���تملت على ما يلي: )�ختبار �لذ�كرة �لب�سرية 
ل�سالح �ل�سريف و�آخرين، �ختبار �لإدر�ك �لب�سري، �ختبار �أمناط معاجلة �ملعلومات 
لكوفم���ان وكوفم���ان(. وق���د ��س���تملت عين���ة ه���ذه �لدر��س���ة عل���ى جمموع���ة ط���الب يف 
�ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة من �لتعليم يف �مل�س���تويني �لر�بع و�خلام�س. وقد ��س���فرت �لنتائج 
عن وجود فروق جوهرية يف �لأد�ء يف هذه �لعمليات بني �لأطفال �لعاديني ونظر�ئهم 
من ذوي �س���عوبات �لتعلم ل�س���الح �لأطفال �لعاديني، مما حذي بها �إىل �ل�ستنتاج باأن 
�ل�سطر�ب �لذي قد ي�سيب �لذ�كرة �لب�سرية، �أو �لإدر�ك �لب�سري، �أو منط معاجلة 

�ملعلومات �سبب رئي�س يف ظهور �سعوبات �لتعلم لدى هوؤلء �لأطفال.
 و��س���تهدف در��س���ة فوزي���ة حممدي، نادي���ة �لزق���اي )2010( �لبحث عن مدى 
�رتباط بع�س �ملتغري�ت و�ملتمثلة يف )��سطر�ب �لإدر�ك �لب�سري و��سطر�ب �لذ�كرة 
�لب�س���رية، و��س���طر�ب �لن�س���اط �لز�ئ���د وت�س���تت �لنتب���اه( بظه���ور �س���عوبة �لكتاب���ة 
ل���دى عينة م���ن طالب �ل�س���نة �لر�بعة �لبتد�ئي���ة بورقلة باجلز�ئر، وقد ��س���تخدمت 
�لدر��س���ة ثالثة �ختبار�ت. وبعد �لتاأكد من �س���دق وثبات هذه �لختبار�ت، مت تطبيق 
�لدر��س���ة �لأ�سا�س���ية عل���ى )120( طالًب���ا وطالبة. وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل ع���دم وجود 
عالقة �رتباطية د�لة �إح�س���ائًيا بني متغري�ت �لدر��سة)��س���طر�ب �لإدر�ك �لب�س���ري 
و��س���طر�ب �لذ�كرة �لب�سرية، و��س���طر�ب �لن�ساط �لز�ئد �مل�سحوب بت�ستت �لنتباه( 
و�س���عوبة �لكتابة، ومت تف�س���ري هذه �لنتيجة �إليها بعو�مل �أخرى لها عالقة ب�س���عوبة 
�لكتاب���ة ل���دى �لعين���ة �لت���ي ترجع �إىل ��س���طر�ب �ل�س���بط �حلركي للط���الب، ونق�س 
�لد�فعي���ة وط���رق �لتدري����س �خلاطئ���ة �خلا�س���ة بتعلي���م �لكتاب���ة و�أ�س���لوب �لتدري����س 

�جلماعي �لذي ل ير�عي قدر�ت وميول �لطالب �خلا�سة. 
 وهدف���ت در��س���ة م���روة �س���امل )2012( �إىل حت�س���ني مهار�ت �لق���ر�ءة �جلهرية 
لذوى �س���عوبات تعليم �لقر�ءة من خالل جل�س���ات �لربنامج وحت�سني مهار�ت �لكتابة 
�لعادي���ة لديه���م، وحت�س���ني مه���ار�ت �لكتاب���ة للح���روف �لأبجدي���ة ف���ى �جت���اه كتابتها 
�ل�س���حيح وحت�س���ني مه���ار�ت �لتميي���ز ب���ني �حل���روف �ملت�س���ابهة ر�س���ًما مبعرفة �س���كل 
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�حلرف بد�ية وو�س���ط ونهاية وحت�سني مهارة متييز بد�يات ونهايات �لكلمات �ملتفقًة، 
�أو �ملختلفة وحت�س���ني مهارة �لن�س���خ �ل�س���حيح مع مر�عاة �مل�س���افات و�أحجام �حلروف 
دون ت�س���وه �لكتابة. وقد ��سفرت نتائج �لدر��سة عن: وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
بني متو�سطي درجات �لأفر�د باملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدى 
لختبار �لقر�ءة �ل�سفهي فى �جتاه �ملجموعة �لتجريبية، ووجود فروق د�لة �إح�سائية 
ب���ني متو�س���طات درجات �لأف���ر�د باملجموع���ة �لتجريبية قبل وبعد تطبي���ق �لربنامج، 
عل���ى جمي���ع �أبع���اد �لختب���ار �لكتاب���ي، و�لختب���ار �ل�س���فهي للق���ر�ءة و�لدرج���ة �لكلية 

لالختبار فى �جتاه �لقيا�س �لبعدي.
 كم���ا هدفت در��س���ة بريفان �ملفتي و�آخري���ن )2015( �إىل �لتعرف على �لعالقة 
بني �س���عوبات �لتعلم �لنمائية و�لإدر�ك �لب�س���ري لأطفال ما قبل �ملدر�سة. و��ستخدم 
�لباحث���ون �ملنهج �لو�س���في باأ�س���لوب �لعالق���ات �لرتباطية ملالئمت���ه لطبيعة �لبحث، 
وتكونت عينة �لبحث من �أطفال ما قبل �ملدر�س���ة بعمر )5-6( �س���نو�ت يف معهد �س���ار� 
ل�س���عوبات �لتعل���م و�لتوح���د يف مرك���ز حمافظ���ة نين���وى/ �لع���ر�ق ومت �ختي���ار �لعينة 
بالطريق���ة �لعمدي���ة م���ن �لأطف���ال �لذي���ن يعان���ون م���ن �س���عوبات �لتعل���م �لنمائي���ة، 
و�لبال���غ عدده���م )9( �أطف���ال وبو�ق���ع )3( �إن���اث و)6( ذك���ور. ومت ��س���تخد�م مقيا����س 
�س���عوبات �لتعلم �لنمائية– �لإدر�ك �لب�س���ري كاأد�ة للبحث. وتو�س���لت �لدر��س���ة �ىل 
�ل�س���تنتاجات �لآتي���ة: يوج���د �رتب���اط ب���ني �ل�س���عوبات �لنمائي���ة و�لإدر�ك �لب�س���ري 
وتكافوؤ يف �ل�سعوبات �للغوية و�ملعرفية مع �لإدر�ك �لب�سري لأطفال ما قبل �ملدر�سة 

بعمر )5-6( �سنو�ت.

التعليق على الدرا�سات والبحوث ال�سابقة يف املحور الثاين:
 من خالل ما مت ��ستعر��سه من در��سات �سابقة حول هذ� �ملو�سوع جند �لآتي:

((( �أغلب هذه �لدر��س���ات ترى باأن �س���عوبات �لتعلم ترجع �إىل خلل، �أو ��س���طر�ب 1
يف و�ح���دة م���ن �لعمليات �ملعرفي���ة )�لإدر�ك، �لنتباه...( وهذ� ما مت �لتو�س���ل 
�إليه من خالل �ملقارنة بني �لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم و�أقر�نهم �لعاديني.

((( بع�س هذه �لدر��سات ��ستخدمت عينات من فئات عمرية خمتلفة.1
((( تناولت �لدر��سات �لعديد من �لفئات �خلا�سة وذوي �لإعاقة.1
((( ل توج���د در��س���ة- على ح���د علم �لباحثني- تناولت مادة �حلا�س���ب �لآيل بينما 1

تنوعت يف �ملو�د �لأخرى.
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 اأوجه ال�ستفادة من البحوث والدرا�سات يف البحث احلايل: 
((( تدعيم �لإطار �لنظري للدر��سة �حلالية بالأدبيات �ملرتبطة.1
((( �لتع���رف على �أ�س���لوب �س���ياغة �ملحت���وى �لتعليمي با�س���تخد�م بع�س �لأن�س���طة 1

و��سرت�تيجيات �لتدري�س �لتي تهدف �إىل ��ستخد�م �لكتاب �للكرتوين لتنمية 
�لإدر�ك �لب�سري و�ل�سمعي لدى �لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم.

((( �إعد�د �أدو�ت �لدر��سة �لتجريبية و�لتقوميية.1
((( حتديد و�ختيار �لت�سميم �لتجريبي �لذي ينا�سب هذ� �لبحث.1
((( �إعد�د وبناء وت�سميم بر�مج �لكتاب �للكرتوين.1
((( مناق�س���ة وتف�س���ري نتائج �لدر��س���ة �حلالية يف �سوء ما تو�س���لت �إليه �لدر��سات 1

�ل�سابقة من نتائج.

-اأوجه الختالف:
 تختلف هذه �لدر��س���ة عن �لدر��س���ات �ل�س���ابقة يف �أنها تعني با�س���تخد�م �لكتب 
�للكرتوني���ة لدي ذوي �س���عوبات �لتعلم و�لذين يعانون �س���عف يف �لإدر�ك �لب�س���ري 
و�ل�سمعي، يف حني مل تهتم �أية در��سة �سابقة على حد علم �لباحثني با�ستخد�م �لكتب 

�للكرتونية لدى �لفئة من �لطالب.

فرو�ص البحث:
((( ب���ني متو�س���طي درج���ات ط���الب �ملجموعت���ني 1 �إح�س���ائًيا  د�ل���ة  ف���روق  توج���د 

�لتجريبي���ة �لتي در�س���ت با�س���تخد�م �لكتاب �لإلكرتوين و�ملجموعة �ل�س���ابطة 
�لت���ى در�س���ت با�س���تخد�م �لكت���اب �لتقلي���دي يف �لقيا����س �لبع���دي عل���ى مقيا�س 

�لإدر�ك �لب�سري و�ل�سمعي ل�سالح طالب �ملجموعة �لتجريبية.
((( توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطي درجات طالب �ملجموعة �لتجريبية 1

�لتي در�س���ت با�س���تخد�م �لكتاب �لإلكرتوين يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي على 
مقيا�س �لإدر�ك �لب�سري و�ل�سمعي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.

((( ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطي درجات طالب �ملجموعة �ل�سابطة 1
�لت���ي در�س���ت با�س���تخد�م �لكتاب �لتقليدي يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي على 

مقيا�س �لإدر�ك �لب�سري و�ل�سمعي.
((( ب���ني متو�س���طي درج���ات ط���الب �ملجموع���ة 1 �إح�س���ائًيا  ل توج���د ف���روق د�ل���ة 

�لتجريبية �لتي در�س���ت با�س���تخد�م �لكت���اب �لإلكرتوين يف �لقيا�س���ني �لبعدي 
و�لتتبعي على مقيا�س �لإدر�ك �لب�سري و�ل�سمعي.
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منهجية البحث:

1-املنهج: ينتمي �لبحث �إىل فئة �لبحوث �لتجريبية و�لتي يتم فيها قيا�س فعالية 
�ملتغري �مل�ستقل �لتجريبي )�لكتاب �لإلكرتوين( على �ملتغري �لتابع )�لدر�ك �لب�سري 
و�ل�س���معي(. �أم���ا �لت�س���ميم �لتجريب���ي �ملتب���ع فه���و �لت�س���ميم �لتجريب���ي ملجموعتني 
متكافئت���ني �إحد�هم���ا جتريبية و�لأخرى �س���ابطة مع ��س���تخد�م �لقيا�س���ات �ملتعددة؛ 

�لقبلي- �لبعدي- �لتتبعي. 

2-العين�ة: �قت�س���ر �لبح���ث �حل���ايل على عين���ة مكونة م���ن )24( طالًب���ا من طالب 
جمموعت���ني  �إىل  تق�س���يمهم  مت  �لتعل���م،  �س���عوبات  ذوى  �لإع���د�دي  �لأول  �ل�س���ف 
متكافئتني ومت�س���اويتني يف �لعدد، �إحد�هما جتريبية و�لأخرى �س���ابطة، و�س���مت كل 
منهما )12( طالًبا، وجميعهم من �لطالب متو�سطي �لذكاء، ويوجد تباين كبري بني 
معامل ذكائهم وم�س���توى حت�س���يلهم يف مقرر �حلا�سب �لآيل كما يت�سح من درجاتهم 
يف �لختب���ار �لتح�س���يلي ويف �س���جالت �ملدر�س���ة، و�أن ه���ذ� �لتباي���ن يرج���ع يف �لأ�س���ا�س 
�إىل عو�م���ل نيورولوجي���ة كم���ا يت�س���ح من درجاتهم عل���ى �ختبار �مل�س���ح �لنيورولوجي 
�مل�س���تخدم. ومت �ختي���ار �أف���ر�د عين���ة �لبح���ث من مدر�س���ة تفهن���ا �لأ�س���ر�ف �لإعد�دية 

�لتابعة لإد�رة ميت غمر �لتعليمية يف �لعام �لدر��سي 2016/2015م. 

)-الأدوات: قام �لباحثان با�ستخد�م �لأدو�ت �لتالية:
ميكن عر�س هذه �لأدو�ت على �لنحو �لتايل:

اختب�ار �س�تانفورد- بيني�ه للذكاء )ال�س�ورة اخلام�س�ة( �إعد�د/ ج���ال رويد، ( 1)
تعريب/ �سفوت فرج )2011(

 قدم جال رويد )Roid )2003 �ل�سورة �خلام�سة من مقيا�س �ستانفورد بينيه 
بع���د م���ا يقرب من �س���بعة ع�س���ر عاًم���ا من ظه���ور �ل�س���ورة �لر�بعة من نف����س �ملقيا�س 
وذل���ك يف �إط���ار تطويره لكي يو�كب �لتطور يف در��س���ات �لقدر�ت �ملعرفية و�لأ�س���اليب 
�ل�س���يكومرتية، وه���ى متثل تطوي���ًر� جوهرًي���ا يف قيا�س �لقدر�ت �ملعرفي���ة حيث يقوم 
 Cattle- Horn- بقيا����س خم�س���ة عو�م���ل �أ�سا�س���ية يف نظري���ة كات���ل- ه���ورن- كارول
Carroll (C- H- C) كنم���وذج تكامل���ي ب���دل م���ن �أربع���ة يف �ل�س���ورة �لر�بع���ة م���ن 
�ملقيا����س، وتطويرعام���ل �لذ�ك���رة ق�س���رية �مل���دى �إىل �لذ�كرة �لعاملة. كم���ا مت تعزيز 
�ملحتوى غري �للفظي حيث ت�ستخدم ن�سف �لختبار�ت �لفرعية يف �ل�سورة �خلام�سة 
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طريقة غري لفظية لالختبار تتطلب ��س���تجابات لفظية حمدودة مما يجعله ينا�س���ب 
�لأف���ر�د ذوي �لإعاق���ات حيث تغطي ن�س���بة �لذكاء غري �للفظي���ة كل �لعو�مل �ملعرفية 
�خلم�س���ة �لرئي�س���ة �لتي يتناولها �ملقيا�س وهي ميزة تنفرد بها هذه �ل�سورة عن باقي 
بطاري���ات �ل���ذكاء �لأخ���رى. ومت �لعتماد يف تقن���ني �ملقيا�س على �لتط���ور�ت �حلديثة 
يف نظري���ة �لقيا����س وخا�س���ة نظري���ة �ل�س���تجابة للمف���ردة، كم���ا مت تطوي���ر �لدرجات 
�حل�سا�س���ة للتغري CSS كدرجات مرجعية �ملحك ت�س���اعد على �إدر�ك �لقيمة �ملطلقة 
للتغي���ري �س���لًبا �أو �إيجاًب���ا فى �أد�ء �لفرد ب�س���رف �لنظر عن موقع هذ� �لفرد بالن�س���بة 

جلماعة �لتقنني.

 وحتتف���ظ �ل�س���ورة �خلام�س���ة ببع����س مميز�ت �ل�س���ورة �لر�بعة م���ن �ملقيا�س، 
وتعتم���د عل���ى وج���ود عامل عام و�حد يقا����س من خالل جمالني لفظ���ي وغري لفظي، 
وين���درج حتت���ه خم�س���ة عو�م���ل ب���دًل م���ن �أربع���ة يف �ل�س���ورة �لر�بع���ة هي �ل�س���تدلل 
�لعامل���ة،  �ملكاني���ة، و�لذ�ك���رة  �لب�س���رية  �لكم���ي، و�ملعاجل���ة  �لتحليل���ي، و�ل�س���تدلل 
و�ملعلوم���ات. ويت�س���كل كل عام���ل م���ن �ختباري���ن �أحدهم���ا لفظ���ي و�لآخر غ���ري لفظي 
يقي�س���ان �لعام���ل نف�س���ه مم���ا يجع���ل �ملقيا����س ي�س���م ع�س���رة �ختب���ار�ت فرعي���ة منه���ا 
�ختباري���ن مدخليني �أحدهم���ا لفظي و�لآخر غري لفظي. وبذل���ك فاإنه ميثل بطارية 
م���ن �لختب���ار�ت �ملتكامل���ة و�مل�س���تقلة، ويتك���ون من فئت���ني متناظرتني م���ن �ملقايي�س 
�إحد�هم���ا غ���ري لفظية و�لأخرى لفظي���ة وذلك كمجالني للمقيا����س، وتقي�س كلتاهما 
�ملت�س���منة. وحتتف���ظ �ل�س���ورة �خلام�س���ة  �ملجموع���ة ذ�ته���ا م���ن �لعو�م���ل �خلم�س���ة 
مبقايي����س فرعي���ة م���ن �ل�س���ورة �لر�بع���ة مث���ل �مل�س���فوفات، و�ملف���رد�ت، و�ل�س���تدلل 
�لكمي، و�ل�سخافات �مل�سورة، وذ�كرة �جلمل. ويوجد بها م�ستوى مدخلي ي�ستخدم له 
�ختبار�ن هما �سال�س���ل �لأ�س���ياء/ �مل�س���فوفات و�إختبار �ملفرد�ت بدل من �ختبار و�حد 
يف �ل�سورة �لر�بعة. وبالتايل فهو يزودنا بتقييم كامل للذكاء �لفردي من �سن عامني 
�إىل �أك���رث م���ن 85 �س���نة. ويقدم تقييًما �س���اماًل لق���در�ت �لفرد �إىل جانب �لت�س���خي�س 
و�لتقيي���م �لإكلينيكي مث���ل �لتقييم �للفظي وغري �للفظي لعم���ل �لذ�كرة مما يجعله 
ي�س���لح م���ع �لأفر�د ذوي �لإعاقات. وتعطي مايقرب من ثم���اين معامالت ذكاء تتمثل 
يف معام���ل ذكاء كل���ي، ومعام���ل ذكاء لفظ���ي، ومعام���ل ذكاء عمل���ي �أو غ���ري لفظ���ي �إىل 
جانب خم�سة جمالت �أخرى مبعدل و�حد لكل عامل من �لعو�مل �خلم�سة �ملت�سمنة 
ميثل كل منها موؤ�س���ًر� مل�س���توى �لأد�ء عليه وذلك مبتو�سط 100 و�نحر�ف معياري 15 
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على خالف �ل�سورة �لر�بعة �لتي كان �لنحر�ف �ملعياري بها هو 16. وتتكون �ل�سورة 
�ملخت�س���رة م���ن �لختباري���ن �ملدخلي���ني غري �للفظي �سال�س���ل �لأ�س���ياء/ �مل�س���فوفات، 
و�للفظ���ي �ملف���رد�ت. وق���د مت جتدي���د كل �لختب���ار�ت �لفرعي���ة �ملت�س���منة، وتقدميها 
ب�س���كل فني جديد للمو�د �ملت�س���منة، ومت تزويدها بلعب ومو�د جديدة �أكرث مالءمة 
حيث مت ��س���تخد�م مو�د �أكرث جاذبية لالأطفال يف مرحلة ماقبل �ملدر�س���ة مما ي�س���هل 
تطبي���ق �ملقيا�س عل���ى �لأطفال، ورفع درجة �لد�فعية لديه���م. وقد �نتقلت �لذ�كرة يف 
�ل�س���ورة �خلام�س���ة نح���و مفه���وم جديد يتمث���ل يف عم���ل �لذ�كرة فتم تق���دمي �لذ�كرة 
�لعاملة. ومل حتتفظ �ل�س���ورة �جلدي���دة باختبار ذ�كرة �خلرز كاأحد �لختبار�ت �لتي 
تقي����س عم���ل �لذ�كرة، بل �إن هناك �ختبارين فرعيني يف �ل�س���ورة �خلام�س���ة يتمثالن 
يف �لذ�كرة �لعاملة �للفظية، و�لذ�كرة �لعاملة غري �للفظية، ويزودنا كالهما بقيا�س 
جي���د لهذه �لق���درة. كما �أنه يزودنا مبعلومات حول �لتدخالت �ملختلفة مثل �خلطط 
�لفردي���ة، و�لتقيي���م �ملهني، و�لتوجيه �ملهن���ي، و�لعالج �لنيورو�س���يكولوجي للبالغني. 
وميكن ��ستخد�م �ل�سورة غري �للفظية مع �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد كاأقر�نهم 

من �ل�سم و�سعاف �ل�سمع وذوي �لإعاقة �لب�سرية وذوي �سعوبات �لتعلم.

وق���ام �س���فوت فرج بتعري���ب هذ� �ملقيا����س، ومت �لحتفاظ مبكوناته �لأ�سا�س���ية 
مع تعديل بع�س �لختبار�ت و�لبنود لتتنا�سب مع �لثقافة �مل�سرية �لعربية. ولقيا�س 
�لثبات مت ��س���تخد�م �لتجزئة �لن�س���فية )ن= 350( وتر�وح متو�س���ط معامالت �لثبات 
لالختب���ار�ت �ملختلف���ة ب���ني 0.46- 0.97 وت���ر�وح معام���ل �ألف���ا لتل���ك �لختب���ار�ت بني 
0.64- 0.94 وع���ن طري���ق �إع���ادة �لختب���ار عل���ى عين���ة م���ن �أعم���ار خمتلف���ة )ن= 87( 
تر�وحت معامالت �لثبات بالن�س���بة للعو�مل �خلم�س���ة بني 0.777- 0.908 و�أو�س���حت 
نتائ���ج �لت�س���اق �لد�خل���ي �أن قيم )ر( بني درج���ة كل عامل و�لدرج���ة �لكلية للمقيا�س 
ل���دى عين���ة )ن= 200( ت���رت�وح ب���ني 0.363- 0.938 وهي جميًعا ن�س���ب د�لة عند 0.01 
�أما لقيا�س �ل�سدق فقد مت ��ستخد�م �ل�سدق �لظاهري �لذي دل على �أننا نتعامل مع 
�أد�ة ل تتعار����س م���ع �ملنطق �لعام لبنيتها، و�س���دق �مل�س���مون �لذي يعتمد على �س���دق 
�ملحكمني، وعند ��س���تخد�م كل من �ل�س���ورة �لر�بعة و�ل�س���ورة ل- م �ل�س���ابقة لها من 
ذ�ت �ملقيا����س كمح���ك خارج���ي على عينة )ن= 104( تر�وحت قي���م معامالت �لرتباط 
بني 0.81- 0.89 لل�سورة �لر�بعة، 0.73- 0.88 لل�سورة ل- م، و�أو�سحت نتائج �ل�سدق 

�لعاملي �أن �لعو�مل �خلم�سة �ملت�سمنة تت�سبع على عامل عام و�حد.
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ال�سجالت املدر�سية اخلا�سة بالتح�سيل:( 2)
 مت �حل�س���ول عل���ى درج���ات �لط���الب يف �لختب���ار�ت �ل�س���هرية، و�ختب���ار�ت 
�لطالب يف �لف�سل �لدر��سي �لأول للعام �حلايل يف مادة �حلا�سب �لآيل و�لتي �أظهرت 
مدى تدين م�س���توى �لطالب يف هذه �ملادة، و�لتي مل يتعدى 30% من �لدرجة �لكلية 
للطالب �س���و�ء كانت هذه �لدرجات يف �لمتحانات �ل�س���هرية، �أو �لمتحانات �خلا�سة 
بنهاية �لرتم �لدر��سي، وهذ� كان مدعاة ل�ستخد�م �مل�سح �لنيورولوجي للتعرف على 

�لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم. 

�ختبار امل�سح النيورولوجي  Quick)للتعرف على ذوي �سعوبات �لتعلم( �إعد�د / ( ))
مارجريت موتي و�آخرون، تعريب / عبد�لوهاب كامل )1999(

 يعد هذ� �ملقيا�س من �لأدو�ت �س���هلة �لتطبيق حيث �أنه و�س���يلة �س���ريعة لر�سد 
�ملالحظ���ات �ملو�س���وعية ع���ن �لتكام���ل �لنيورولوج���ي يف عالقت���ه بالتعل���م. ويت�س���من 
�لختبار �سل�سلة من �ملهام �ملخت�سرة �مل�ستقة من �لفح�س �لنيورولوجي لالأطفال حيث 
ي�س���تمل على �سل�س���لة مكونة من 15 مهمة خمت�سرة تقدم لالأطفال هي: مهارة �ليد- 
�لتعرف على �ل�سكل وتكوينه- �لتعرف على �ل�سكل بر�حة �ليد- تتبع �لعني مل�سار حركة 
�لأ�س���ياء- مناذج �ل�س���وت- �لت�س���ويب باإ�سبع على �لأنف )تنا�س���ق �لإ�سبع – �لأنف(- 
د�ئرة �لإ�س���بع و�لإبهام- �ل�س���تثارة �لتلقائية �ملزدوجة لليد و�خلد- �لعك�س �ل�س���ريع 
حل���ركات �لي���د �ملتك���ررة- مد �لذر�ع و�لأرجل- �مل�س���ي بالرت�دف )رج���ل خلف �لأخرى 
مل�س���افة ثالث���ة �أمتار(- �لوق���وف على رجل و�ح���دة- �لوثب- متييز �ليمني و�لي�س���ار- 
مالحظات �س���لوكية �س���اذة �أي غري منتظمة. �أما عن �لدرجة �لتي نح�س���ل عليها من 
�لختبار فهي �إما �أن تكون درجة مرتفعة )كلية( تزيد عن 50 وتو�سح بالتايل �رتفاع 
معان���اة �لطف���ل، �أو درج���ة عادية )درجة كلية ت�س���اوي 25 فاأقل( وت�س���ري ه���ذه �لدرجة 
�إىل �ل�س���و�ء نيورولوجًيا ف�س���اًل عن درجة متتد من 26- 50 وتدل على وجود �حتمال 
لتعر����س �لطف���ل ل�س���طر�بات يف �مل���خ �أو �لق�س���رة �ملخي���ة ي���زد�د بزيادة تل���ك �لدرجة. 
وع���ادة م���ا جن���د �أن �لختبار�ت �لفرعية ل تت�س���من �أي درجة تقع يف حدود �لال�س���و�ء           
)درجة مرتفعة(، ولن نكون على خطاأ �إذ� ما �فرت�س���نا �أن �لأطفال �لذين يح�س���لون 
عل���ى تل���ك �لدرج���ة �لعادي���ة لي�س لديه���م �أي م�س���كالت نيورولوجية حي���ث �أنهم لي�س 
لديه���م �أي ��س���طر�بات يف �مل���خ و�لق�س���رة �ملخية. وعموًم���ا فاإن �لدرج���ة �لعادية ميكن 
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�أن توؤك���د عل���ى �س���المة �لطف���ل �لنيورولوجية، بينما ت�س���ري �لدرج���ة �ملرتفعة للطفل 
على هذ� �ملقيا�س �إىل �رتفاع �ل�س���طر�ب يف �خل�س���ائ�س �لنيورولوجية. وقد قام معد 
�ملقيا�س بتقنينه على عينة من �أطفال �لبيئة �مل�سرية فبلغ معامل �لثبات 0.68 بينما 
بل���غ معامل �ل�س���دق �لتالزمي 0.56، وه���ي قيم د�لة عند 0.01 ولذلك يتم ��س���تخد�م 
ه���ذ� �ملقيا����س يف �لأ�س���ا�س للتحق���ق م���ن �أن �لطف���ل لي�س لدي���ه �أي ��س���طر�بات يف �ملخ 

و�لق�سرة �ملخية.

اختبار الإدراك الب�سري وال�سمعي   اإعداد: الباحثان( 4)
 ت�س���من بن���اء ه���ذ� �لختب���ار ع���دة خط���و�ت �س���مت �له���دف من���ه، و�لتعليم���ات 
�ملت�س���منة، ومكونات���ه، وح�س���اب خ�سائ�س���ه �ل�س���يكومرتية للتحق���ق م���ن �س���الحيته 
للتطبيق. ويهدف �لختبار �إىل قيا�س م�ستوى �لإدر�ك �لب�سري و�ل�سمعي قبل وبعد 
عر�س �لكتاب �لإلكرتوين مو�سع �لدر��سة �حلالية، وقد ��ستعان �لباحثان مبجموعة 
من �لختبار�ت �لب�س���رية و�ل�س���معية عند بناء هذ� �لختب���ار. ونظًر� لأن �لختبار مت 
مت حتويله �إىل �سورة �إلكرتونية فقد مت �إعطاء �لتعليمات قبل �لبدء يف �لإجابة على 
�لختبار �س���فهيا وعملًيا حتى ي�س���تطيع �لطالب �لإجابة على �لختبار ب�س���هولة. �أما 

عن مكونات �لختبار فقد مت �إعد�ده �إلكرتونيا وتق�سيمه �إىل جزءين هما:

اختبار الإدراك الب�سري؛ ويتكون من )13( �سوؤ�ًل لكل و�حد منها �إجابات متعددة . 1
ت�س���تمل عل���ى �لتطبيق���ات �لتالية:)�لتفريق ب���ني �لألو�ن يف �ل�س���كل- �لتمييز 
بني �لأ�س���كال �لهند�س���ية- �لتفرق بني �لأطو�ل �ملختلف���ة- �لتفرق بني درجات 
�لأل���و�ن- �لتف���رق ب���ني �ل�س���كل و�لأر�س���ية- �لتميي���ز ب���ني �لجتاه���ات لل�س���كل 
�لو�حد- �لتعرف على �لفرق بني �لحجام �ملختلفة- مطابقة �ل�سور �ملت�سابهة 
- �لتمييز �لب�سري لالأعد�د �ملختلفة من �لوحد�ت- �لتمييز بني �لأ�سكال ذ�ت 
�لأ�س���لع �لناق�س���ة- �لتفريق بني �لعالقات �ملكانية- �لتمييز �لب�س���ري لل�سور 
�س���به �ملتطابق���ة مع �لختالف �لب�س���يط(. وقد طلب م���ن �لطالب �لإجابة عن 
جمي���ع �لأ�س���ئلة. وبع���د �لنته���اء يقوم جهاز �حلا�س���ب �ليل باإعطائ���ه �لدرجة 

�لتي يح�سل عليها، و�لوقت �لذي �أجاب فيه.
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اختبار الإدراك ال�سمعي؛ ويتكون من )8( �أ�سئلة لكل و�حد منها �إجابات متعددة - 2
ت�س���تمل عل���ى �لتطبيق���ات �لتالية:)�لتفري���ق بني �أ�س���و�ت �حليو�ن���ات- متييز 
�سوت يف خلفية- �لتفريق بني �أ�سو�ت �لأفر�د- �لتفريق بني �أ�سو�ت �جلماد- 
�لتميي���ز �ل�س���معي لأ�س���و�ت �لع�س���اء �ملختلف���ة- �لتفري���ق بني �إيقاع �ل�س���وت 
�ل�سريع و�ل�سوت �لبطيء- حتديد �لأ�سو�ت �ملتطابقة- حتديد موقع و�جتاه 

�ل�سوت(. 

 وبذلك �أ�س���بح �لختبار �إجمالًيا مكوًنا من )21( �س���وؤ�ًل، ولكل �سوؤ�ل �أكرث من 
بدي���ل، حي���ث يوج���د بدي���ل و�حد �س���حيح و�لباقي بد�ئل خط���اأ، وق���د مت �إعطاء درجة 
لالإجابة �ل�سحيحة، و�سفًر� لالإجابة �خلطاأ، وبالتايل �أ�سبحت درجة �لختبار �لكلية 
)21( درج���ة، بو�ق���ع درجة لكل �س���وؤ�ل. وقد مت �ختيار عينة من طالبات �ل�س���ف �لأول 
�لإع���د�دي مبدر�س���ة �س���يبة �لإعد�دية بنات مبحافظة �ل�س���رقية، قو�مه���ا )15( طالبة 
من غري جمموعتي �لبحث �لأ�سا�سية، وذلك لعدة �أهد�ف �أولها حتديد زمن �لختبار 
وهو �لزمن �ملخ�س����س لالإجابة عنه وذلك ح�س���اب �لزمن �لذي ��س���تغرقه �أول طالب 
�نته���ى م���ن �لإجابة عن �أ�س���ئلة �لختب���ار، وه���ي )33( دقيقة، و�لزمن �لذي ��س���تغرقه 
�آخر طالب �نتهى من �لإجابة عن �لأ�سئلة �لختبار، وهي )43( دقيقة، وقد مت ح�ساب 
�ملتو�سط بني �لزمنني؛ ووفًقا لذلك وجد �أن زمن �لإجابة عن �لختبار )38( دقيقة. 
�أم���ا �له���دف �لثاين فق���د متثل يف �لتاأكد من مدى و�س���وح �لأ�س���ئلة ومنا�س���بتها، وقد 
روعي يف �س���ياغة �لأ�س���ئلة �لو�س���وح ودقة �ل�س���ياغة من خالل عر�سها على �لطالب، 
وقد تبني �أن ��ستف�س���ار�ت �أفر�د تلك �لعينة عن عدم و�س���وح بع�س �لأ�س���ئلة، �أو دقتها 

كانت طفيفة، ومتت مر�عاتها. 

 ه���ذ� وق���د مت ��س���تخد�م نف����س �لعين���ة يف ح�س���اب �خل�س���ائ�س �ل�س���يكومرتية 
للمقيا����س فت���م عر�س���ه �أول عل���ى جمموع���ة م���ن �ملحكم���ني �ملتخ�س�س���ني يف جمالت 
�ملناه���ج وط���رق �لتدري����س، و�لرتبي���ة �خلا�س���ة و�ل�س���حة �لنف�س���ية )ن= 10( متهي���ًد� 
حل�س���اب خ�سائ�س���ه �ل�س���يكومرتية بعد ذلك بعد �إبد�ء �لر�أي يف مدى �سالمة و�سحة 
�لختبار ومالءمته لطالب �ل�س���ف �لأول �لإعد�دي، وبالفعل �أبدى �ل�سادة �ملحكمون 
مالحظاتهم ومقرتحاتهم حول �سعوبة و�سهولة بع�س �لأ�سئلة، وقد �لتزم �لباحثان 
ب���كل م���ا ج���اء يف مالحظاته���م م���ن تعدي���الت و�قرت�ح���ات. وق���د مت ح�س���اب �لثب���ات 
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با�س���تخد�م معادلة كيودور- ريت�سارد�س���ون 21 وبلغ 0.72 وهي قيمة عالية ود�لة عند 
0.01 وحل�س���اب �س���دق �ملقيا�س مت �للجوء �إىل �س���دق �ملحك وذلك با�س���تخد�م مقيا�س 
�لنمو �لإدر�كي �لذي �أعدته مرة �س���ليمان )2004( وبلغت قيمة معامل �ل�س���دق 0.77 
وه���ي قيم���ة د�لة �إح�س���ائًيا عند 0.01 وه���و ما يدل على متت���ع �ملقيا�س مبعدلت ثبات 

و�سدق مرتفعة ميكن �لعتد�د بها.

الكتاب الإلكرتوين    �إعد�د: �لباحثان( ))
 م���ن خ���الل �لدر��س���ات و�لبح���وث و�لأدبي���ات �لرتبوي���ة �لتى تناول���ت خطو�ت 
ت�س���ميم و�إنت���اج �لكت���ب �لإلكرتوني���ة ��س���تطاع �لباحث���ان �لط���الع عل���ى �لعدي���د م���ن 
ومن���وذج/                                              �أم���ني،  زين���ب  مث���ل: )من���وذج/  �لكت���ب  ه���ذه  وت�س���ميم  لإع���د�د  �لنم���اذج 
حممد �لهادي، ومنوذج/ علي حممد عبد �ملنعم، ومنوذج/ حممد �حل�سيني، ومنوذج/ 
عبد �للطيف �جلز�ر، ومنوذج/ مرييل لت�سميم �لتعليم، وغريه من �لنماذج �ملختلفة. 
وقد قام �لباحثان بال�س���تفادة من هذه �لنماذج يف ت�س���ميم �لكتاب �لإلكرتوين، وبناًء 

عليه ��ستمل �إعد�د �لكتاب على �خلطو�ت �لتالية:

الطالع والدرا�سة:  -1
 ومت يف ه���ذه �ملرحل���ة �لط���الع عل���ى �ملر�جع و�لبح���وث و�لدر��س���ات �لرتبوية 
�لت���ي تناول���ت �إع���د�د وت�س���ميم وتق���ومي �لرب�م���ج �لتعليمي���ة و�لكمبيوتري���ة و�لكت���ب 
�لإلكرتوني���ة لتحدي���د مر�حل �إنتاجها، وحتديد �خل�س���ائ�س �لفني���ة و�لرتبوية �لتي 

يجب مر�عاتها �أثناء �إعد�د هذه �لكتب �لإلكرتونية. 

2-مرحلة الت�سميم وكتابة ال�سيناريو: ومتثلت هذه �ملرحلة يف �لآتي:
اأ- الت�سميم الفني:

 مت ت�س���ميم �لكت���اب �للك���رتوين بن���اًء عل���ى �لط���الع عل���ى �لنم���اذج �ملختلف���ة 
للت�س���ميم �لتعليمي و�لرب�مج �لكمبيوترية و�لكتب �لإلكرتونية و�لتي �س���بق ذكرها، 

وتت�سمن هذه �لعملية �لآتي:
1(- ت�سميم خريطة ال�سياق للنظام:

 وه���ى ترتبط بتدفقات �لبيانات من بيئة �لنظام �خلارجي �إىل �لنظام �ملقرتح 
بعملياته �ملختلفة و�س���جالته �ملتنوعة �لتى يوؤديها �لنظام Kوتتنوع م�س���ادر �لبيانات 

�ملت�سمنة فى �لبيئة �خلارجية مبا ت�ستمل عليه من خالل:
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( الطالب: وهو حمور عملية �لتعلم.	
( املعل�م: وهو حمور �لتنظيم �لأ�سا�س���ي للعمليات �ملتبادل���ة بني �لبيئة �خلارجية 	

و�لنظام.

2(- اخلريطة الن�سيابية للكتاب الإلكرتوين:
 وهي مبثابة �لطريق �لتي ي�سري عليه �ملربمج يف �إنتاج �لكتاب و�لطالب �أثناء 
�لدر��س���ة، وذلك من خالل �لعمليات �لتالية )�ل�س���فحة �لعامة، �ل�س���فحة �لرئي�س���ة، 
�ملقدمة، حتديد �أهد�ف حمتوى �لكتاب، عر�س حمتوى �لكتاب �لإلكرتوين، �لتقومي 

�لذ�تي، �لختبار �لنهائي للكتاب...(، 

ب-ت�سميم اأمناط وواجهات التفاعل:
( ت�سميم �أمناط �لتفاعل:	
( ت�سميم و�جهات �لتفاعل:	

 تعد و�جهة �لتفاعل مع �مل�ستخدم من �لعنا�سر �ملهمة فى �لكتب �لإلكرتونية، 
ومن اأنواع ت�سميم التفاعل ما يلي:

( �لتفاعل بني �لطالب و�لكتاب �لإلكرتوين.	
( �لتفاعل بني �لطالب و�لطالب.	
( �لتفاعل بني �لطالب و�ملعلم.	
( �لتفاعل بني �لطالب وو�جهة �لتفاعل.	

ج-اإعداد �سيناريو الكتاب الإلكرتوين للطالب:
�إع���د�د �لرب�م���ج �لتعليمي���ة   ويع���د �ل�س���يناريو م���ن �خلط���و�ت �لأ�سا�س���ية يف 
���ا؛ فه���ي مرحلة يتم فيها حتدي���د ما ينبغي  و�لإلكرتوني���ة و�لكت���ب �لإلكرتونية �أي�سً
فعله وعمله د�خل �لربجمية، �أو �لكتب �لإلكرتونية عند �إنتاجه، ومن هنا ميكن و�سع 
جمموعة من �ملعايري �لتي يجب مر�عاتها عند كتابة �ل�س���يناريو، وهذه �ملعايري هي:

1- �ملو�سوعية.    2- ترتيب �ملادة �لعلمية ترتيًبا منطقًيا.
3- �حلفاظ على مقروئية �ل�سا�سة.    4- حتا�سي �جلمل �لطويلة.

5- مر�عاة �مل�ستوى �للغوي للطالب. 
6- �لتنا�سق و�لتز�من بني �جلو�نب �ملرئية و�مل�سموعة.
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 وق���د ��س���تمل �لكت���اب يف عملية �إعد�د �ل�س���يناريو على ف�س���ول �لكت���اب �لورقي 
كن�س���و�س فق���ط يت���م معاجلتها �إلكرتونًيا و�إ�س���افة �لو�س���ائل �ملتعددة لها من)�س���ور 
ثابت���ة ومتحركة، ور�س���وم ثابتة ومتحركة، وموؤثر�ت �س���وتية...، ولق���د قام �لباحثان 
بعد كتابة �ل�سيناريو بتجهيز كل ما يلزم لعملية �لربجمة وتقدمية �إىل �ملربمج لكي 
يق���وم بتحويل كل ما �س���بق �إىل من���ط �إلكرتوين، وذلك بعد مر�جعته نهائًيا وعر�س���ه 
عل���ى �أ�س���اتذة �ملناهج وط���رق �لتدري�س وتكنولوجي���ا �لتعليم بكلي���ات �لرتبية. وقد مت 

�إجر�ء �لتعديالت �لالزمة �لتي متت �لإ�سارة �إليها لكي يتم برجمته �إلكرتونًيا.

)-اإنتاج الكتاب الإلكرتوين:
 تعد هذه �ملرحلة من �أهم �ملر�حل لإخر�ج �لكتاب �لإلكرتوين، حيث يتم حتويل 
�لن�س �ملكتوب )�ل�س���يناريو( �إىل م�س���اهد مرئية، �أو مرئية �سمعية. وبعد �لنتهاء من 
مرحل���ة �إع���د�د وكتاب���ة �ل�س���يناريو مت مناق�س���ة �ل�س���يناريو مع �لقائم عل���ى �لربجمة، 
وحتديد متطلبات �لإنتاج، من و�سائل تعليمية، و�أدو�ت، و�أجهزة، وجتهيز�ت، وحتديد 
�ملهام ودور كل منها، وقد مت جتهيز كل ذلك للمربمج ليقوم بدوره يف مرحلة �لإنتاج، 

وقد متت عملية �إنتاج �لكتاب، و�أ�سبح جاهًز� لتقوميه وحتكيمه، 
 

وقد ��ستخدم �ملربمج يف �إنتاجه برنامج Web Page Maker، وذلك لإن�ساء 
�س���فحات (HTML) �ملمهدة لإن�س���اء �س���فحات �لكت���اب �لإلكرتوين، كم���ا �أن �ملربمج 
��س���تخدم برنام���ج Adobe Flash، وذل���ك لعم���ل �لختب���ار�ت و�لر�س���وم �لتعليمي���ة 
�لالزم���ة لإع���د�د �لكتاب �لإلك���رتوين، ثم مت ��س���تخد�م �أحد بر�مج �لتاأليف �خلا�س���ة 

.E book Workshop بالربجمة من خالل برنامج

4- تقومي الكتاب الإلكرتوين: وتتمثل هذه �ملرحلة يف �لآتي:

اأ- و�سع الكتاب يف �سورته النهائية:
 بعد �أن �نتهى �لباحث من �إنتاج �لكتاب �لإلكرتوين مت عر�س���ه على جمموعة 
من �ملحكمني يف تخ�س�س���ات خمتلفة من �أ�ساتذة مناهج وطرق �لتدري�س، تكنولوجيا 
�لتعليم، وذلك للحكم على �س���المة �لكتاب، وقد مت تعديل كل ما �أ�س���ار �إليه �ملحكمون 

من مالحظات. 
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ب-التجربة ال�ستطالعية للكتاب:
 ق���ام �لباحثان باإجر�ء �لتجربة �ل�س���تطالعية للكت���اب �لإلكرتوين على عينة 
م���ن طالب���ات �ل�س���ف �لأول �لإع���د�دي مبدر�س���ة �س���يبة �لإعد�دية بن���ات، قو�مها )10( 
طالب���ات. وق���د �أظه���رت �لطالبات قبوًل �س���ديًد� لأ�س���لوب �لتعل���م �مل�س���تخدم، و�أبدين 
�س���عادتهن بدر��س���ة �لكت���اب، كما طالب���ت �لطالبات بتعمي���م هذ� �لأ�س���لوب على جميع 
�لكت���ب و�ملق���رر�ت �ملختلفة. وق���د لوحظ �هتم���ام �لطالبات �لبالغ بح�س���ور �لتجربة، 
وحماول���ة �ل�س���تفادة منه���ا، وقد ظه���ر ذلك من خ���الل �نتظام �لطالبات فى ح�س���ور 
�لتجربة. كما مت �إجر�ء �لتعديالت يف �سوء �لتجربة �ل�ستطالعية؛ ��ستعد�ًد� لإعد�د 
�لكت���اب �لإلك���رتوين يف �س���ورته �لنهائية، وبع���د �إجر�ء هذه �لتعديالت مت عمل ن�س���خ 

متعددة منه، و�أ�سبح �لكتاب �لإلكرتوين جاهًز� للتطبيق �لأ�سا�سي.

تنفيذ التجربة الأ�سا�سية:
 لتنفيذ جتربة �لبحث مت �لقيام بالإجر�ء�ت �لتالية:

اأ- التطبيق القبلي لأدوات البحث: 
 مت �لتعاون مع معلم �ملادة و�لقائم بتدري�س���ها، لتطبيق �أدو�ت �لبحث )�ختبار 
�لدر�ك �لب�س���ري و�ل�س���معي( عل���ى ط���الب �ل�س���ف �لأول �لإع���د�دي )عين���ة �لبحث(، 
وذل���ك قب���ل �لتدري����س �لفعل���ي للمجموعتني، وذل���ك للوق���وف على �مل�س���توى �ملبدئي 
لأف���ر�د �ملجموعت���ني، وه���ل هناك تكاف���وؤ بني �ملجموعت���ني �لتجريبيتني �أم ل، و�أي�س���ا 
للتاأك���د من عدم وجود فروق بني ط���الب �ملجموعتني �لتجريبيتني، وذلك من خالل 

��ستخد�م �ختبار (T test) فى كل من �لختبارين كالتايل:
جدول ) 1(

دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات اأفراد املجموعتني التجريبية التي در�ست با�ستخدام 
الكتاب الإلكرتوين واملجموعة ال�سابطة التى در�ست با�ستخدام الكتاب ال�سائد يف التطبيق 

القبلي على مقيا�س الدراك الب�سري وال�سمعي

 متو�سط�لعدد�ملجموع�لأبعاد
�لرتب

 جمموع
 م�ستوىU�لرتب

�لدللة
 �لدرجة
�لكلية

1214.58175.00جتريبية
47.000.160

غري د�لة 1210.42125.00�سابطة

قيمة (U) �جلدولية عن م�ستوى 0.05 = 45 
قيمة (U) �جلدولية عند م�ستوى 0.01 = 39
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جدول )2(
املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري للقيا�س القبلي للدرجة الكلية على مقيا�س الدراك 

الب�سري وال�سمعي للمجموعتني التجريبية وال�سابطة

�لبعد
جتريبية�سابطة

�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط

7.331.158.001.27�لدرجة �لكلية

وي�سري كل من جدول )1(، )2( �إىل عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني 
ط���الب �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة ف���ى �لتطبيق �لقبلي لأد�ة �لقيا�س �مل�س���ار 
�إليها �س���ابًقا؛ ويعني ذلك �أن هناك جتان�ًس���ا وتكافوؤً� بني �ملجموعتني، حيث �إن قيمتي 

)ت( غري د�لة �إح�سائًيا.

ب - تنفيذ التجربة:
(( مت �لقيام فى بد�ية كل يوم، �ل�س���اعة �لثامنة و�لن�س���ف �سباًحا باإعد�د وجتهيز .

�ملعم���ل، و�لتاأك���د م���ن �س���المة �لأجه���زة و�س���الحيتها لال�س���تخد�م. وق���د ب���د�أ 
�لتجري���ب ي���وم �ل�س���بت �ملو�ف���ق 10/24/ 2015م بع���د �لتطبي���ق �لقبل���ي لأد�ة 

�لبحث مبا�سرة، و��ستمر حتى يوم 2015/11/26م.
(( مت و�س���ع قائم���ة تعليم���ات �أم���ام كل جه���از، وذلك مل�س���اعدة �لطال���ب، وتعريفه .

بخطو�ت �ل�سري د�خل �لكتاب �للكرتوين.
(( �س���ار كل طال���ب ف���ى در��س���ة �لكتاب برتتي���ب حم���دد للدرو����س �لتعليمية، وفق .

�س���رعته وخطوه �لذ�تي، بحيث يبد�أ فى در��س���ة �لكتاب بدرو�سه وفًقا لرتتيبه 
�ملنطق���ي، ووفق���ا للتعليم���ات �ملوجه���ة ل���ه لدر��س���ة ه���ذ� �لكت���اب، وف���ى حال���ة 
م�س���ادفته لأي���ة �س���عوبة فاإن���ه يتوج���ه �إىل �ملعل���م، �أو �لباحث���ان د�خ���ل �ملعم���ل 

مل�ساعدته وتوجيهه.
ج - التطبي�ق البع�دي لأدوات البح�ث: بع���د �لنته���اء م���ن تدري����س �لوح���دة �ملختارة 
�لبح���ث  عين���ة  ط���الب  عل���ى  بعدًي���ا  �لبح���ث  �أد�ة  تطبي���ق  ث���م  �لبح���ث،  ملجموعت���ي 
مب�س���اعدة مدر����س �ملادة، ملعرفة �أث���ر تدري�س �لكتاب �لإلك���رتوين �ملختار على �لإدر�ك                          

�لب�سري و�ل�سمعي. 
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د- التطبي�ق التتبعي: بع���د �لنتهاء من تدري�س �لكت���اب بعدًيا ملجموعتي �لبحث، 
ث���م تطبي���ق �أد�ة �لبحث بعد �لتطبيق �لبعدي باأربعة �أ�س���ابيع على طالب عينة �لبحث 
مب�س���اعدة مدر����س �ملادة، ملعرفة �أث���ر تدري�س �لكتاب �لإلك���رتوين �ملختار على �لإدر�ك 

�لب�سري و�ل�سمعي وبقاء �أثر �لتعلم لديهم.

خطوات البحث: 
 مت �إجر�ء �لدر��سة وفًقا للخطو�ت �لتالية: 

((( �لطالع على �لدر��س���ات و�لأدبيات ذ�ت �ل�س���لة مبو�س���وع �لكتب �لإلكرتونية، 1
حتليله���ا  بغر����س  وذل���ك  �لتعل���م  و�س���عوبات  و�لب�س���ري،  �ل�س���معي  �لإدر�ك 
ومناق�س���تها و�ل�س���تفادة منها يف �إعد�د �لإطار �لنظري، وتوظيفها يف معاجلة 

م�سكلة �لدر��سة و�إجر�ء�تها.
((( �إع���د�د وت�س���ميم و�إنتاج �لكتاب �لإلكرتوين، وذلك يف �س���وء �أه���د�ف �لوحد�ت 1

�ملختارة.
((( �إعد�د �أدو�ت �لبحث.1
((( عر�س �لكتاب �لإلكرتوين و�أدو�ت �لبحث على جمموعة من �ملحكمني؛ لإبد�ء 1

�لر�أي يف �سالحيتهما.
((( جتريب �لكتاب �لإلكرتوين، و�أدو�ت �لبحث ��ستطالعًيا على عينة من �لطالب 1

ذوي �سعوبات �لتعلم؛ للتاأكد من �سالحيتها.
((( �ختيار عينة �لبحث من طالب �ل�سف �لأول �لإعد�دي ذوي �سعوبات �لتعلم. 1
((( تطبيق �أدو�ت �لبحث تطبيًقا قبلًيا على عينة �لبحث من طالب �ل�سف �لأول 1

�لإعد�دي ذوي �سعوبات �لتعلم. 
((( تدري����س �لكتاب �لإلك���رتوين للمجموعة �لتجريبي���ة، وتدري�س �لكتاب �لعادي 1

للمجموعة �ل�سابطة.
((( تطبيق �أدو�ت �لبحث تطبيًقا بعدًيا وتتبعيا على عينة �لبحث.1
((1( ر�س���د �لنتائج، وحتليلها �إح�س���ائًيا، ثم تف�س���ريها يف �سوء �لدر��سات و�لبحوث 1

�ل�سابقة، ومعطيات علم �لنف�س �لتعليمي و�لجتماعي.
(((( تقدمي �لتو�سيات و�ملقرتحات �مل�ستقبلية يف �سوء ذلك.1
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االأ�ساليب االإح�سائية للبحث:
((( 1.Mann- Whitney ختبار مان – ويتني�
((( 1.z ويلكوك�سون وقيمة
((( معامل �إيتا لقيا�س �لفعالية.1

نتائج البحث:
اأولً: نتائج الفر�س الأول 

 ين����س �لفر����س �لأول عل���ى �أن���ه: »وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي 
درج���ات ط���الب �ملجموعت���ني �لتجريبية �لتي در�س���ت با�س���تخد�م �لكت���اب �لإلكرتوين 
و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة �لتى در�س���ت با�س���تخد�م �لكت���اب �لتقليدي يف �لقيا����س �لبعدي 
عل���ى مقيا����س �لإدر�ك �لب�س���ري و�ل�س���معي ل�س���الح ط���الب �ملجموع���ة �لتجريبي���ة«. 
ولختبار �سحة هذ� �لفر�س ��ستخدم �لباحثان �ختبار مان ويتني ملعرفة �لفروق بني 
�ملجموعت���ني يف �لتطبي���ق �لبعدي على مقيا�س �لدر�ك �لب�س���ري و�ل�س���معي ويو�س���ح 

ذلك جدول )3(:

جدول )3(
دللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات اأفراد املجموعتني  التجريبية وال�سابطة يف التطبيق 

البعدي على مقيا�س الإدراك الب�سري وال�سمعي

 متو�سطعمن�ملجموعة
�لرتب

 جمموع
 م�ستوىU�لرتب

�لدللة
 حجم
�لأثر

1217.831.1118.50222.00جتريبية
00.000.010.971

127.661.556.5078.00�سابطة

قيمة (U) �جلدولية عن م�ستوى 0.05 = 45 
قيمة (U) �جلدولية عند م�ستوى 0.01 = 39

ويت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق �أن قيمة )U( ملعرفة �لف���روق بني �ملجموعتني 
�لتجريبي���ة �لت���ي در�س���ت با�س���تخد�م �لكت���اب �لإلك���رتوين و�ملجموعة �ل�س���ابطة �لتى 
در�س���ت با�س���تخد�م �لكتاب �ل�س���ائد يف �لتطبيق �لبعدي على مقيا�س �لإدر�ك �لب�سري 
و�ل�س���معي بلغ���ت )00و0( وه���ي قيم���ة د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى )1و0( مما ي�س���ري 
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�إىل وج���ود ف���روق ب���ني �ملجموعتني، وتوجه ه���ذه �لفروق ل�س���الح �ملجموعة �لأعلى يف 
متو�س���ط �لرت���ب، وه���ي �ملجموع���ة �لتجريبية وملعرفة �جت���اه �لف���روق يف �ملجموعتني 
�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة ثم ح�س���اب �ملتو�س���ط �حل�س���ابي و�لنحر�ف �ملعي���اري للقيا�س 
�لبعدي لكل من �ملجموعتني فكان �ملتو�سط �حل�سابي للمجموعة �لتجريبية �أعلى من 
�ملتو�س���ط �حل�سابي للمجموعة �ل�سابطة؛ مما ي�س���ري �إىل تفوق �ملجموعة �لتجريبية 
ا �أن حجم �لأثر كبري )�أكرب من 0.05( وهذ�  على �ملجموعة �ل�سابطة، كما يت�سح �أي�سً
يعد موؤ�سًر� على فاعلية �لتدري�س يف �لإدر�ك �لب�سري و�ل�سمعي لدى �أفر�د �ملجموعة 

�لتجريبية.

ثانًيا: نتائج الفر�س الثاين
 ين����س �لفر����س �لث���اين على �أنه: “وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي 
درج���ات ط���الب �ملجموع���ة �لتجريبية �لتي در�س���ت با�س���تخد�م �لكت���اب �لإلكرتوين يف 
�لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي على مقيا�س �لإدر�ك �لب�س���ري و�ل�سمعي ل�سالح �لقيا�س 
 )Z( لبعدي«. وحل�س���اب نتائج مقيا�س �لإدر�ك �لب�س���ري و�ل�س���معي مت ح�ساب قيمة�
ملعرفة �لفروق بني �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي للدرجة �لكلية، وذلك بتطبيق �ملقيا�س 
و�لت���ي مت تدري����س طالب �ملجموعة �لتجريبي���ة فيها با�س���تخد�م �لكتاب �للكرتوين، 

ويو�سح ذلك جدول)4(.
جدول )4(

 قيمة )Z( ملعرفة الفروق بني القيا�سني القبلي والبعدي يف الدرجة الكلية
 با�ستخدام معادلة ويلكوك�سون

متو�سط�لعدد�لرتب
�لرتب

 جمموع
 م�ستوىقيمة Z�لرتب

�لدللة
000�لرتب �ل�سالبة

3.081-0.01 126.5078.0�لرتب �ملوجبة
0�لت�ساوي
12�ملجموع

قيمة )Z( عند م�ستوي0.05 = 16و2            قيمة )Z( عند م�ستوي0.01 = 68و2
 يت�س���ح م���ن ج���دول )4( �أن قي���م )Z( ملعرف���ة �لفروق ب���ني �لقيا�س���ني �لقبلي 
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و�لبعدي يف �لدرجة �لكلية )-3.081( وهى قيمة د�لة عند م�ستوى )0.01(؛ مما ي�سري 
�إىل وج���ود ف���روق بني �لقيا�س���ني وذلك ل�س���الح �لقيا����س �لبعدي، حيث كان متو�س���ط 
�لرت���ب �ملوجب���ة �أعل���ى من متو�س���ط �لرت���ب �ل�س���البة، وهذ� يعد موؤ�س���ًر� عل���ى فاعلية 
�لتدريب �مل�ستخدم فى �لإدر�ك �لب�سري و�ل�سمعي لدى �أفر�د �لعينة �لتجريبية �لتي 

در�ست با�ستخد�م �لكتاب �للكرتوين.

 وملعرفة مقد�ر �لتح�س���ن فى �لإدر�ك �لب�س���ري و�ل�سمعي؛ مت ح�ساب �ملتو�سط 
�حل�سابي و�لنحر�ف �ملعياري للقيا�سني �لقبلي و�لبعدي للمجموعة �لتجريبية �لتي 

در�ست با�ستخد�م �لكتاب �للكرتوين، ويو�سح ذلك جدول )5(.

جدول )5(
املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري للدرجة الكلية يف الإدراك الب�سري وال�سمعي فى 

القيا�سني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

�لأبعاد
�لقيا�س �لبعدي�لقيا�س �لقبلي

 حجم
�لأثر  �لنحر�ف�ملتو�سط

 �لنحر�ف�ملتو�سط�ملعياري
�ملعياري

8.001.2717.831.110.962�لدرجة �لكلية

يت�سح من جدول )5( �أن �ملتو�سط �حل�سابي للقيا�س �لبعدي �أكرب من �ملتو�سط 
�حل�س���ابي للقيا�س �لقبلي يف �لدرجة �لكلية؛ مما ي�س���ري �إىل حت�سن �لإدر�ك �لب�سري 
���ا �أن حج���م �لأثر كبري  و�ل�س���معي ل���دى طالب �ملجموعة �لتجريبية، كما يت�س���ح �أي�سً
)�أكرب من 0.05(، وهذ� يعد موؤ�سًر� على فاعلية �لتدري�س د�خل جل�سات �لتدري�س فى 
�لإدر�ك �لب�س���ري و�ل�س���معي لدى طالب �ملجموعة �لتجريبية �لتي در�ست با�ستخد�م 

�لكتاب �للكرتوين. 

ثالًثا: نتائج الفر�س الثالث:
 ين�س �لفر�س �لثالث على �أنه: ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي 
درج���ات ط���الب �ملجموع���ة �ل�س���ابطة �لت���ي در�س���ت با�س���تخد�م �لكت���اب �لتقلي���دي يف 
�لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي عل���ى مقيا����س �لإدر�ك �لب�س���ري و�ل�س���معي. وحل�س���اب 
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نتائ���ج مقيا����س �لإدر�ك �لب�س���ري و�ل�س���معي؛ مت ح�س���اب قيم���ة )Z( ملعرف���ة �لف���روق 
ب���ني �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي للدرج���ة �لكلية، وذلك بتطبي���ق �ملقيا�س على طالب 
�ملجموعة �ل�سابطة �لتي در�ست با�ستخد�م �لكتاب �ل�سائد، ويو�سح ذلك جدول )6(.

جدول )6( 
قيمة )Z( ملعرفة �لفروق بني �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي يف �لدرجة �لكلية 

با�ستخد�م معادلة ويلكوك�سون

متو�سط�لعدد�لرتب
 م�ستوىZ قيمةجمموع �لرتب�لرتب

�لدللة

13.503.50�لرتب �ل�سالبة

1.633-0.102
غري د�لة

53.5017.50�لرتب �ملوجبة
6�لت�ساوى
12�ملجموع

قيمة )Z( عند م�ستوي0.01= 2.86 قيمة )Z( عند م�ستوي0.05 =2.16  

 يت�س���ح م���ن ج���دول )4( �أن قي���م )Z( ملعرف���ة �لفروق ب���ني �لقيا�س���ني �لقبلي 
و�لبع���دي يف �لدرج���ة �لكلي���ة )-1.633( وه���ى قيم���ة د�ل���ة عند م�س���توى )0.01(؛ مما 
ي�سري �إىل وجود فروق غري بني �لقيا�سني، حيث كان متو�سط �لرتب �ملوجبة م�ساوية 
ملتو�س���ط �لرت���ب �ل�س���البة، وه���ذ� يعد موؤ�س���ًر� على ع���دم فاعلي���ة �لتدري�س �مل�س���تخدم 
فى �لإدر�ك �لب�س���ري و�ل�س���معي لدى �أفر�د �لعينة �ل�س���ابطة �لتي در�س���ت با�ستخد�م 

�لكتاب �ل�سائد.

وملعرفة مقد�ر �لتح�س���ن فى �لإدر�ك �لب�س���ري و�ل�س���معي؛ مت ح�ساب �ملتو�سط 
�حل�سابي و�لنحر�ف �ملعياري، للقيا�سني �لقبلي و�لبعدي للمجموعة �ل�سابطة �لتي 

در�ست با�ستخد�م �لكتاب �ل�سائد، ويو�سح ذلك جدول )7(.

جدول )7(



املجلد اخلام�س - العدد )17( اكتوبر 2016 جملة الرتبية اخلا�صة

 135 

املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري للدرجة الكلية يف الإدراك الب�سري وال�سمعي فى 
القيا�سني القبلي والبعدي للمجموعة ال�سابطة 

�لأبعاد
�لقيا�س �لبعدي�لقيا�س �لقبلي

�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط

7.331.157.661.55�لدرجة �لكلية

ويت�س���ح من �جلدول )7( �أن �ملتو�س���ط �حل�س���ابي للقيا�س �لبعدي يتقارب من 
�ملتو�س���ط �حل�س���ابي للقيا����س �لقبل���ي يف �لدرج���ة �لكلي���ة مم���ا ي�س���ري �إىل عدم حت�س���ن 

�لدر�ك �لب�سري و�ل�سمعي لدى طالب �ملجموعة �ل�سابطة. 

رابًعا: نتائج الفر�س الرابع:
 ين����س �لفر�س �لر�بع على �أنه: ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي 
درج���ات ط���الب �ملجموع���ة �لتجريبية �لتي در�س���ت با�س���تخد�م �لكت���اب �لإلكرتوين يف 
�لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي عل���ى مقيا����س �لإدر�ك �لب�س���ري و�ل�س���معي. وحل�س���اب 
نتائج مقيا�س �لإدر�ك �لب�س���ري و�ل�س���معي مت ح�س���اب قيمة )Z( ملعرفة �لفروق بني 
�لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي للدرجة �لكلية، وذلك بتطبيق �ملقيا�س و�لتي مت تدريب 
طالب �ملجموعة �لتجريبية �لتي در�ست با�ستخد�م �لكتاب �للكرتوين، و يو�سح ذلك 

جدول )8(:
جدول )8( 

قيمة )Z( ملعرفة الفروق بني القيا�سني البعدي والتتبعي يف الدرجة الكلية
 با�ستخدام معادلة ويلكوك�سون

متو�سط�لعدد�لرتب
 م�ستوىZ قيمةجمموع �لرتب�لرتب

�لدللة
75.0035.0�لرتب �ل�سالبة

1.667-0.096
غري د�لة

25.0010.01�لرتب �ملوجبة
3�لت�ساوي
12�ملجموع

قيمة )Z( عند م�ستوي0.01= 2.86 قيمة )Z( عند م�ستوي0.05 =2.16  
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 ويت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق )8( �أن قيم )Z( ملعرفة �لفروق بني �لقيا�س���ني 
�لبع���دي و�لتتبع���ي يف �لدرج���ة �لكلي���ة )-1.667( وه���ى قيم���ة غري د�لة عند م�س���توى 
)0.01(؛ مم���ا ي�س���ري �إىل ع���دم وجود فروق بني �لقيا�س���ني، حيث كان متو�س���ط �لرتب 
�ملوجبة م�ساوية ملتو�سط �لرتب �ل�سالبة، وهذ� يعد موؤ�سًر� على بقاء فاعلية �لتدري�س 
�مل�س���تخدم ف���ى �لإدر�ك �لب�س���ري و�ل�س���معي ل���دى ط���الب �ملجموع���ة �لتجريبية �لتي 
در�س���ت با�س���تخد�م �لكتاب �لإلكرتوين. وملعرفة مقد�ر �لتح�سن فى �لإدر�ك �لب�سري 
و�ل�س���معي، مت ح�س���اب �ملتو�س���ط �حل�س���ابي و�لنح���ر�ف �ملعي���اري، للقيا�س���ني �لبع���دي 
و�لتتبعي للمجموعة �لتجريبية �لتي در�س���ت با�س���تخد�م �لكتاب �لإلكرتوين، ويو�سح 

ذلك جدول )9(: 

جدول )9( 
املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري للدرجة الكلية يف الإدراك الب�سري وال�سمعي فى 

القيا�سني البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية 

�لأبعاد
�لقيا�س �لتتبعي�لقيا�س �لبعدي

 �لنحر�ف�ملتو�سط
 �لنحر�ف�ملتو�سط�ملعياري

�ملعياري
17.831.1117.410.792�لدرجة �لكلية

يت�س���ح م���ن ج���دول )9( �أن �ملتو�س���ط �حل�س���ابي للقيا����س �لبعدي يتق���ارب من 
�ملتو�س���ط �حل�س���ابي للقيا����س �لتتبع���ي يف �لدرجة �لكلية؛ مما ي�س���ري �إىل بقاء حت�س���ن 

�لإدر�ك �لب�سري و�ل�سمعي لدى طالب �ملجموعة �لتجريبية. 
 

مناق�سة النتائج:
 �أظه���رت نتائ���ج �لبح���ث كم���ا يت�س���ح م���ن ج���دول )3( �أن���ه: »وجود ف���روق د�لة 
�إح�سائًيا بني متو�سطي درجات طالب �ملجموعتني �لتجريبية �لتي در�ست با�ستخد�م 
�لكتاب �لإلكرتوين و�ملجموعة �ل�س���ابطة �لتى در�س���ت با�ستخد�م �لكتاب �لتقليدي يف 
�لقيا����س �لبعدي على مقيا�س �لإدر�ك �لب�س���ري و�ل�س���معي ل�س���الح ط���الب �ملجموعة 
�لتجريبية«؛ مما ي�سري �إىل فعالية ��ستخد�م �لكتاب �للكرتوين فى �لإدر�ك �لب�سري 
و�ل�س���معي وبه���ذ� ميك���ن قب���ول �لفر�س �لأول. وميك���ن �إرجاع تفوق ط���الب �ملجموعة 

�لتجريبية على طالب �ملجموعة �ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي �إىل:
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( �أن �لط���الب �لذي���ن يدر�س���ون �لكت���اب �لإلك���رتوين يف وجود مر�س���د، �أو موجه 	
�أف�سل من �لطالب �لذين يدر�سون �لكتاب �ملقرر باأنف�سهم.

( تتي���ح در��س���ة �لكت���اب �لإلك���رتوين �لط���الب ممار�س���ة �لبح���ث ع���ن �أي كلمة يف 	
�لكت���اب وطباع���ة �لن�س �لذي يري���ده، و�أن يتحرك يف �لكتاب كيف ي�س���اء؛ مما 
يجعلهم �أكرث �ألفة ون�س���اًطا وحرية يف �لتعامل مع هذه �لكتاب، بعك�س �لكتاب 
�ملقرر �لذي ل يهتم بهذه �ملميز�ت، فيقت�سر دورهم على تلقي �ملعلومات فقط.

( ميك���ن �إرج���اع ه���ذ� �لتفوق �إىل تفاع���ل �لطالب مع ه���ذ� �لكتاب و�لذي �س���اعد 	
عل���ى وج���ود بيئ���ة تعليمية غني���ة باملعلوم���ات �أكرث مم���ا تقدمه �لكت���ب �ملقررة 
للمجموع���ة �ل�س���ابطة، بالإ�س���افة �إىل ذل���ك �أ�س���بح �لطال���ب حم���ور �لعملي���ة 
�لتعليمي���ة ومركزه���ا، وبذل���ك تغ���ري دور �ملعل���م �إىل موج���ه، ومر�س���د، ومنظم 
خل���رب�ت �لتعليم لأفر�د �لعينة �لتجريبي���ة بخالف دوره مع طالب �ملجموعة 
�ل�س���ابطة �لذي يقوم على تلقني �ملعرفة، ونقلها، و�أ�س���بح �لطالب يعلم نف�سه 

بنف�سه دون �لعتماد على �أحد.
( �إمكانية �لتعلم لدى طالب �ملجموعة �لتجريبية من خالل �لكتاب �لإلكرتوين 	

يف �أماكن خمتلفة بعيًد� عن �لبيئة �ملدر�سية.
( مهم���ا كان عر����س �لكتاب �لإلك���رتوين يف تقدميه للمادة �لعلمية فاإنه �أف�س���ل 	

بكثري من �لكتاب �ملدر�سي �ل�سائد و�ملقدم للمحتوى يف �سورة تقليدية، وتتفق 
 (Chin-neng et al., 2013,:ه���ذه �لنتيج���ة م���ع نتائ���ج در��س���ات كل م���ن
 303-312; Ho-Yuan &Syh-Jong, 2013, 131-141; Michelle,
 2014, 111-125; Elena & et al, 2014;Mohammed &

.Shimaa, 2015, 71-83)

���ا كما يت�س���ح م���ن ج���دويل )4(،)5( �أنه توجد  كم���ا �أظه���رت نتائج �لبحث �أي�سً
فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي درجات طالب �ملجموعة �لتجريبية �لتي در�س���ت 
با�س���تخد�م �لكت���اب �لإلكرتوين يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي على مقيا����س �لإدر�ك 
�لب�س���ري و�ل�س���معي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي؛ مما ي�س���ري �إىل فعالية ��ستخد�م �لكتاب 
�للك���رتوين ف���ى �لإدر�ك �لب�س���ري و�ل�س���معي وبه���ذ� ميك���ن قب���ول �لفر����س �لثاين. 

وميكن �إرجاع تفوق �لطالب يف �لقيا�س �لبعدي على �لقيا�س �لقبلي �إىل:
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((( عر����س �ملعلومات من خالل �لكتاب �لإلك���رتوين بطريقة تر�بطية مبعلومات 1
�أخرى بال�س���ورة و�ل�س���وت و�حلركة جعل �ملعلومات تخت���زن يف �لذ�كرة باأكرث 

من �سورة، وهذ� �ساعدهم على �سرعة تذكرها.
((( طبيع���ة تق���دمي �ملحت���وى و�لتي ت�س���منت �لعديد م���ن �لو�س���ائط و�لتي جتمع 1

ب���ني �لن����س �ملكت���وب و�ل�س���ورة و�ل�س���وت ومقط���ع �لفيدي���و؛ مما عم���ق �لفهم 
و�ل�ستيعاب لديهم.

((( ��س���رت�ك �ملعلم مع �لطالب خالل �لتعلم �ملتز�من قد ي�س���هم يف �لوقوف على 1
مو�طن �لقوة عند �لطالب ويعززها ويك�سف عن مو�طن �ل�سعف ويعاجلها.

((( �أن تز�م���ن عر����س عنا�س���ر �لكت���اب �لإلك���رتوين م���ن خ���الل �ل�س���ور �ملتحركة 1
و�للغ���ة �ملنطوق���ة و�لن�س���و�س و�ل�س���ور �لثابت���ة �س���اعد يف �إح���د�ث تفاع���ل بني 
حو�����س �لطالب �ملختلفة مع هذه �لعنا�س���ر )�ملثري�ت �لب�س���رية و�ل�س���معية(؛ 
مم���ا �أ�س���هم يف تركي���ز �نتباه �ملتعل���م وهو من �لعو�م���ل �لتى توؤثر ف���ى �لإدر�ك 

�لب�سري، و�أدى هذ� بدوره �إىل تنمية �لتح�سيل �ملعريف.
((( كم���ا �أن تع���رف �لطالب علي �لأهد�ف �لتعليمية �ملطلوب حتقيقها قبل در��س���ة 1

�لكتاب �لإلكرتوين �ساعد علي ت�سهيل عملية �لتعلم، بل و�إدر�ك ما هو مطلوب 
منه قبل بد�ية �لتعلم.

((( حي���ث �لتعل���م �لذ�تي �لذي يوفره �لكت���اب �لإلكرتوين، يجعل كل طالب يتعلم 1
ح�س���ب �س���رعته �لذ�تية، وميكنه من در��سة �ملحتوى �أكرث من مرة، متا�سًيا مع 
قدر�ته وي�سبح �أكرث ن�ساًطا، و�إيجابية �أثناء عملية �لتعلم، لأنه ر�عي �لفروق 
�لفردي���ة ب���ني �لطالب، فكل طال���ب يختلف عن غريه يف قدر�ته و��س���تعد�د�ته 

وميوله و�جتاهاته.
((( بالإ�س���افة �إىل �أن �لكت���اب �للك���رتوين- بنمط كثافة �ل�س���ور �لثابتة- قد �أدى 1

�إىل خف�س �لتوتر وتر�جع �لقلق بني �لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم، و�ل�سعور 
بالثقة بالنف�س وحتقيق �لذ�ت.

((( كم���ا �أن م���ا ي���ر�ه �لطالب وي�س���معونه يف وقت و�حد ي�س���تطيعون �لحتفاظ به 1
لفرت�ت طويلة �أكرث مما يذكر عن طريق �ل�سرد و�لتلقني فقط.

((( تر�بط كل عنا�س���ر �لف�س���ول �ملقدمة من خالل �لكت���اب �للكرتوين وتكاملها 1
من �لبد�ية حتى �لنهاية.
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((1( مر�عاة مطالب منو �لطالب و�إ�سباع حاجاتهم وميولهم.1
(((( و�سول �لطالب يف تعلمهم �إىل درجة �لإتقان، ويتفق ذلك مع نتائج در��سة كل من: 1

)منال مبارز، 2009، 371-402؛ حممود �أبو �لدهب، �س���يد عبد �لرحيم، 2013، 
(Mohammed & Shimaa, 2015, 71-83 173-190؛ فاتن �أحمد، 2014؛

���ا كما يت�س���ح من جدويل )6(،)7( �أنه ل توجد   كما �أظهرت نتائج �لبحث �أي�سً
فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي درجات طالب �ملجموعة �ل�س���ابطة �لتي در�س���ت 
با�س���تخد�م �لكت���اب �لتقلي���دي يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي عل���ى مقيا����س �لإدر�ك 
�لب�سري و�ل�سمعي؛ مما ي�سري �إىل �أن �لكتاب �ملقرر ل يقدم جديًد� وبهذ� ميكن قبول 
�لفر����س �لثال���ث.  وميك���ن �إرج���اع عدم تف���وق طالب �ملجموع���ة �ل�س���ابطة يف �لقيا�س 

�لبعدي عن �لقيا�س �لقبلي �إىل:
((( �أن �لكتاب ل يحتوي على و�سائل جذب �نتباه �لطالب.1
((( �نعد�م وجود �لأ�سو�ت �لتي ت�ساعد تفعيل حا�سة �ل�سمع لديهم؛ مما يجعلهم 1

�ساردي �لذهن �أثناء �لقر�ءة و�لطالع.
((( �لكتاب �ملدر�س���ي �ملوجود لدى �لطالب وطرق عر�س���ه للمحتوي ل ي�س���اعد يف 1

تنوع �أ�ساليب �لتعليم �أمام �لطالبات.
((( �عتماد �لكتاب على معلومات تقليدية ل زيادة فيها.1
((( �لت���ز�م �ملعل���م به���ذ� �لكت���اب دون معلوم���ات جدي���دة لرتباط���ه بتوزي���ع �ملنه���ج 1

�لدر��سي خالل �لف�سل �لدر��سي من قبل �لوز�رة.
((( منطية �لكتاب ل ت�ساعد على �لتفكري، �أو �لإدر�ك �لب�سري، �أو �ل�سمعي.1
((( كم���ا �أن �لط���الب ذوي �س���عوبات �لتعل���م له���م طبيعة خا�س���ة، حي���ث يحتاجون 1

�إىل عملي���ة تدقي���ق يف �ختي���ار عملية �لتعل���م، ويتفق ذلك مع نتائج در��س���ة كل 
من)خديج���ة ب���ن فلي����س، 2010؛ في�س���ل غ���ازي و�آخري���ن،2010(. وتوؤكد هذه 
�لنتائج ب�س���كل غري مبا�سر فعالية �لكتاب �لإلكرتوين حيث �أن �ملجموعة �لتي 
در�س���ت با�س���تخد�م �لكت���اب �لإلكرتوين كانت �أف�س���ل من �ملجموعة �ل�س���ابطة 

�لتي در�ست با�ستخد�م �لكتاب �ملدر�سي �لعادي. 
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���ا كما يت�س���ح من جدويل)8(،)9( �أنه ل توجد   كما �أظهرت نتائج �لبحث �أي�سً
فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي درجات طالب �ملجموعة �لتجريبية �لتي در�س���ت 
با�س���تخد�م �لكت���اب �لإلكرتوين يف �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي عل���ى مقيا�س �لإدر�ك 
�لب�س���ري و�ل�س���معي، مما ي�سري �إىل فعالية ��س���تخد�م �لكتاب �للكرتوين فى �لإدر�ك 
�لب�س���ري و�ل�س���معي وبه���ذ� ميك���ن قب���ول �لفر����س �لر�بع. وميك���ن �إرجاع ع���دم تفوق 

طالب �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س �لبعدي و�لتتبعي �إىل:
((( �إن �لتدري�س با�ستخد�م �لكتاب �لإلكرتوين ز�د من �لإدر�ك �ل�سمعي و�لب�سري 1

ل���دى �لطالب، ملا ي�س���تمل عليه من �لن�س���و�س و�لأ�س���و�ت و�ل�س���ور و�س���هولة 
�لو�سول للمعلومات �ملطلوبة مما كان د�عًيا لبقاء �أثر �لتعلم لفرت�ت طويلة.

((( يع���د �أ�س���لوًبا جدي���ًد� بالن�س���بة للط���الب؛ مم���ا ز�د من ثقته���م باأنف�س���هم، �إذ �إن 1
�لكتاب �لإلكرتوين يعطي �لطالب �لفر�س���ة �لكافية لإعادة �لدر�س كاماًل، �أو 
بع�س �أجز�ئه دون خجل من زمالئه، وهذ� �ساعد يف �لتعلم لالإتقان؛ مما كان 

�سبًبا يف فهم �لطالب �أكرث.
((( �إتاحة فر�س �لتعلم للطالب من خالل �لكتاب �للكرتوين يف �أماكن خمتلفة 1

بعيًد� عن �ملنزل و�لبيئة �ملدر�سية يف �أي مكان.
((( كم���ا �أن ��س���تخد�م �لكت���اب �لإلك���رتوين �أعط���ي �لفر�س���ة للطال���ب ل�س���تخد�م 1

حو��سه �ملختلفة؛ مما ز�د من ��ستيعابه للمادة �لعلمية ملدة �أطول، وتتفق هذه 
�لنتيجة مع نتائج در��سة من�سور �لعمري )2009(.

تو�سيات البحث:
 يف �سوء ما تو�سل �إليه �لبحث من نتائج يو�سي �لباحثان بالتايل:

((( �حل���ث عل���ى �أهمية هذه �لكت���ب �لإلكرتونية يف �لعملي���ة �لتعليمية؛ ملا لها من 1
�أهمية يف �س���وء �لتطور�ت �حلديثة �لتي ي�س���هدها �لع�س���ر �حلايل، وذلك من 
خالل )بر�مج �لإعالم- عقد �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت- ت�س���هيل �إدخال هذه �لكتب 

يف �لعملية �لتعليمية وحماولة �لأخذ بها(.
((( يو�سى �لباحثان باإجر�ء در��سات مماثلة فى �ملو�د �لدر��سية �ملختلفة.1
((( حتدي���ث معام���ل �لكمبيوت���ر باملد�ر�س و�ملعاه���د باأحدث �لأجهزة �لتي ت�س���اعد 1

على ت�سغيل هذه �لكتب �لإلكرتونية وحماولة �ل�ستفادة منها.
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((( �س���رورة توجي���ه نظر و��س���عي �ملناهج لالأخذ بالأ�س���اليب �حلديث���ة فى عر�س 1
حمتوى مادة �حلا�سب �لآيل و�ملو�د �لأخرى و�لتى تعمل على �إبقاء �أثر �لتعلم 

لفرت�ت طويلة.
((( عق���د دور�ت تدريبية للمعلمني فى �أثن���اء �خلدمة يف جميع �ملر�حل �لتعليمية 1

لتنمي���ة مهار�ته���م �لتدري�س���ية و�طالعه���م عل���ى �جلدي���د فى جمال ت�س���ميم 
و�نتاج �لكتب �لإلكرتونية.

((( حماول���ة ت�س���ميم و�إنت���اج جمي���ع �لكتب يف جمي���ع �لتخ�س�س���ات وحتويلها �إىل 1
كتب �إلكرتونية.
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امللخ�ص: 
�لوع���ي  يف  ق�س���ور  م���ن  �للكرتوني���ة  �لقوقع���ة  ز�رع���ي  �لأطف���ال  يع���اين   
�لفونولوج���ي؛ مما يوؤثر �س���لًبا على �لفه���م �لكالمي لديهم، ويعد �لتدريب �ل�س���معي 
�أحد �ل�س���رت�تيجيات �لتي قد تفيد يف حت�س���ني �ملهار�ت �ل�س���معية لديهم؛ لذ� يهدف 
�لبحث �حلايل �إىل �لتعرف على فعالية برنامج للتدريب �ل�س���معي يف حت�س���ني �لوعي 
�لفونولوج���ي و�لفه���م �لكالمي ل���دى �لأطفال ز�رعي �لقوقع���ة �للكرتونية، وتتكون 
عين���ة �لدر��س���ة من )20( طفاًل م���ن �لأطفال ز�رعي �لقوقع���ة �للكرتونية �مللتحقني 
برب�م���ج �س���عاف �ل�س���مع مبدر�س���ة �لأحن���ف بن قي����س �لبتد�ئي���ة يف مدين���ة �لطائف، 
مم���ن ترت�وح �أعمارهم بني )6-9( عاًما، مق�س���مني �إىل جمموعتني: �لأوىل جتريبية 
قو�مها )10( تلميًذ�، و�لثانية �س���ابطة قو�مها )10( تلميًذ�، وت�س���تمل �أدو�ت �لدر��سة 
على: مقيا�س �لوعي �لفونولوجي، ومقيا�س فهم �لكالم، وبرنامج �لتدريب �ل�سمعي، 
وجميعه���م م���ن �إع���د�د / �لباحث���ني. و�أ�س���ارت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل وج���ود ف���روق د�ل���ة 
�إح�س���ائًيا ب���ني �ملجموع���ة �ل�س���ابطة و�ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لوع���ي �لفونولوجي 
و�لفه���م �لكالمي بعد تطبيق �لربنامج ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية. وكذلك وجود 
ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني �ملجموع���ة �ل�س���ابطة و�ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لوع���ي 
�لفونولوج���ي و�لفه���م �لكالمي بعد تطبيق �لربنامج ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية، 
كما �أ�سفرت �لنتائج عن عدم وجود فروق بني �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي للمجموعة 
�لتجريبي���ة، مم���ا يدل على ��س���تمر�رية �أثر �لربنامج يف حت�س���ني �لوعي �لفونولوجي 

و�لفهم �لكالمي. 

الكلمات املفتاحية: �لتدريب �ل�سمعي - �لوعي �لفونولوجي - �لفهم �لكالمي - ز�رعي 
�لقوقعة �للكرتونية.
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Effectiveness the Auditory Training In Improving 
Phonological Awareness and Understanding of
the Speech For Children with Cochlear Implant

Abstract: 
 Children with cochlear implant are suffering from low 

in phonological awareness, which negatively affects the verbal 
understanding they have, auditory training is considered one of 
the strategies that may be useful in improving the auditory skills 
they have, so The present study aims to identify the effectiveness 
of the program of auditory training in improving phonological 
awareness and understanding of speech for children with cochlear 
implant. composed the study sample of 20 of the children hard of 
hearing with cochlear implant from the hard of hearing program 
in Al Ahanf Bin Qais primary school in the city of Taif,  ranging 
ages (6-9) years, divided into two groups: Experimental group (10 
students), and control group (10 students). the study includes tools: 
A phonological awareness scale, and the understanding speech scale, 
and program of audio training, all Prepared by the researcher. The 
results of this study indicate that: There are significant differences 
between pre and post measurements for the experimental group in 
phonological awareness and understanding of the speech in favor of 
the post measurement. There are significant differences between the 
experimental group and the control group in phonological awareness 
and understanding of the speech in favor of the experimental group. 
There are no significant differences between the post and follow-
up measurements. This indicates that the program has a continuous 
positive effect on phonological awareness and understanding of the 
speech.

Keywords: Auditory Training - Improving Phonological Awareness 
- Understanding of the Speech - Children with Cochlear Implant
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مقدمة:
 يتطل���ب �كت�س���اب �للغ���ة توفر جمموعة م���ن �لأمور �إذ� مل تتوفر �س���وف يوؤدي 
ذلك �إىل �لتاأثري �ل�س���لبي على �كت�س���اب �للغة ومن �أهمها �س���المة �حلو��س وبخا�س���ة 
�ل�س���مع، وم���ن ث���م توؤث���ر �لإعاقة �ل�س���معية على لغ���ة �لأطفال يف جمي���ع جو�نبها. ويف 
هذ� �ل�س���دد ي�س���ري �لزريقات )2005( �إىل �أن ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية يعانون من 
م�س���كالت يف �للغ���ة، و�س���عوبة يف فه���م �ل���كالم، وتاأخر يف �كت�س���اب �لقو�عد �ل�س���رفية 

مقارنة بال�سامعني من �أقر�نهم.

 وكلما ز�دت درجة �لفقد �ل�س���معي ز�دت درجة ��س���طر�بات �للغة حتى تختفي 
�للغة متاًما مع �لفقد �لتام لل�سمع، وخا�سة �إذ� كان �لفقد �ل�سمعي مع ميالد �لطفل 
وقب���ل تعلمه �للغ���ة. ومن ثم كان لظهور زر�عة �لقوقعة �للكرتونية دوًر� و��س���ًحا يف 
جع���ل �لأطف���ال �ل�س���م �لذي���ن ل جتدي معه���م �ملعينات �ل�س���معية نفًعا ميكنهم �س���ماع 
�لأ�سو�ت وكالم �لآخرين؛ �إل �أن قدرتهم على فهم �لكالم و�لأ�سو�ت �لتي ي�سمعونها 
يبقى حمدود� للغاية؛ وذلك لأنهم ل ي�س���معونها من قبل فقد كانو� �س���ًما قبل زر�عة 

�لقوقعة �للكرتونية لهم.

 (Andrade, Ioriob & Gila, 2016; Mondelli, Santosحيث �أ�س���ار 
(Jose, 2016, p.1 & �إىل تدين قدرة �لأطفال �ل�سم ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية 
عل���ى متيي���ز �لكلم���ات �مل�س���موعة وفه���م معناها يف �حلي���اة �ليومي���ة مقارن���ة باأقر�نهم 
�ل�س���امعني، كم���ا يزد�د ت���دين قدرتهم عل���ى �إدر�ك ومتييز �لكالم بزي���ادة درجة �لفقد 
�ل�س���معي لديه���م. كم���ا �أن ز�رع���ي �لقوقع���ة �للكرتوني���ة لديه���م ق�س���ور يف �ملعاجل���ة 
�ل�س���معية؛ مما يوؤدي �إىل �حلد من قدرتهم على �لتو��س���ل �للفظي و�لقدرة على فهم 
ومتييز �لأ�سو�ت من حولهم، فحو�يل 50 % من �لكلمات �لتي ي�سمعونها ل يفهمونها 
 .(Wagener,  Josvassen & Ardenkjaer, 2003, p.7) مييزونه���ا  ول 
ويتح���دد م�س���توى فه���م �ل���كالم لديهم وفًقا: خل�س���ائ�س مو�س���وع �ل���كالم وخربتهم 
�ل�س���ابقة باأ�س���و�ت �ملتكلم���ني، وحج���م �لحت���كاك بهم، و�س���دة �لفقد �ل�س���معي، ومدى 

.(Mondelli et al., 2016, p.2) وجود �ل�سو�ساء يف بيئة �حلو�ر
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 ويع���اين �لأطف���ال ز�رع���ي �لقوقع���ة �للكرتونية م���ن �نخفا�س م�س���توى فهم 
�ل���كالم خ���الل �لتو��س���ل �للفظ���ي يف كافة مو�قف �حلي���اة �ليومية، حي���ث يقل لديهم 
�لق���درة عل���ى متيي���ز �أ�س���و�ت �ل���كالم و�نخفا����س �مله���ار�ت �ل�س���معية؛ مث���ل: �لإغالق 
 (Andrade, 2014,) �ل�س���معي للكلم���ات  �ل�س���معي، و�لإدر�ك  �ل�س���معي، و�لتميي���ز 
 (Tawfik, El ولديه���م تاأخ���ر لغ���وي منائي و�س���عوبة يف فهم ومتييز �ل���كالم p.23.
(Kholi, Hesham Taha,, & Mahmoud., 2014, p.216، وخا�س���ة �أن فقد 
�ل�سمع لديهم يكون منذ �لولدة حيث �أن �لفقد �ل�سمعي قبل �كت�ساب �للغة يوؤثر على 
فهم وو�س���وح و�إنتاج �لكالم لدى �ل�س���م بدرجة �أكرب من �لفقد �ل�س���معي بعد �كت�ساب 

.(Hassen, Hegazi, & Rasha Al-Kassaby, 2013, p.202) للغة�

 ومن هنا تبدو �أهمية �لتاأهيل �لتخاطبي لز�رعي �لقوقعة �للكرتونية و�سرورة 
�إخ�س���اعهم لرب�م���ج �لتدري���ب �ل�س���معي �ملبكر؛ مما يعظ���م من ��س���تفادتهم من زر�عة 
 (Hassen et al., 2013, p.202) لقوقعة �للكرتونية. ويوؤكد ذلك ما �أ�سار �إليه�
من �أن ��س���تفادة �لأ�س���م من زر�عة �لقوقعة �للكرتونية يف فهم و�إنتاج �لكالم يتوقف 
عل���ى م���ا يقدم له من تدريب �س���معي بع���د زر�عتها، وثم يهدف �لتدريب �ل�س���معي �إىل 

حت�سني �ملهار�ت �ل�سمعية مبا يوؤدى �إىل زيادة �ل�ستفادة من بقايا �ل�سمع لديهم.

 ويف هذ� �ل�سدد ي�سري �لزريقات )2003( �إىل �أن �لهدف �لرئي�س من �إجر�ء�ت 
�لتدخ���ل و�لتدري���ب �ل�س���معي لالأ�س���خا�س �ل�س���م ز�رع���ي �لقوقع���ة �للكرتوني���ة ه���و 
�لتقلي���ل من �أثر �لإعاقة �ل�س���معية على �لأد�ء �لتو��س���لي ل�س���يما فه���م �لكالم خالل 
�لتو��سل �للفظي. وتو�سل (Hassen et al., 2013, p.202) �إىل فاعلية �لتدريب 
�ل�س���معي �ملركز على حت�س���ن �ملهار�ت �ل�س���معية وفهم وو�س���وح �لكالم لدى �ملر�هقني 
 (Mondelli et al., و�لر��سدين �ل�سم من ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية. كما تو�سل
(p.1 ,2016 �إىل �أن ق���درة �لأطف���ال �ل�س���م ز�رع���ي �لقوقع���ة �للكرتوني���ة عل���ى فهم 

و�إدر�ك �لكالم تتح�سن بالتدريب �ل�سمعي.

 ه���ذ� ف�س���ال ع���ن �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات �لت���ي تو�س���لت لفاعلي���ة �لتدري���ب 
ز�رع���ي  م���ن  �ل�س���م  ل���دى  �ل�س���تقبالية  و�للغ���ة  �ل���كالم  فه���م  �ل�س���معي يف حت�س���ني 
 (Bharadwaj, 2002;Cruz,2010;لقوقع���ة �للكرتونية ومنها در��س���ة كل م���ن�
 Fairgray Purdy,& Smart, 2010; Geers, Moog, Biedenstein,,
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 Brenner & Hayes,2009; Hassen et al.,2013; Holt
 & Dowell,2011;Inscoe,  Archbold & Nikolopoulos,2009;
 Justice, Swanson & Buebler,2008; Most & Peled,2007;
 Loebach, Pisoni & Svirsky, 2010; Ruggirello &  Mayer,
 2010; Schafer,2005; Schorr, Roth & Fox, 2008; Stacey,2005;
 Strelnikov, Rouger, Lagleyre,  Fraysse, Deguine & Barone,

2009; Sullivan, 2010)

 ومم���ا يزي���د م���ن �س���عوبة فهم �ل���كالم ل���دى �لأطفال �ل�س���م ز�رع���ي �لقوقعة 
�للكرتوني���ة م���ا ي�س���يع لديه���م م���ن ق�س���ور يف مه���ار�ت �لوع���ي �لفونولوج���ي، حي���ث 
�لقوقع���ة  ز�رع���ي  �لأطف���ال  �أن   (Webb & Lederberg, 2014, p.131)ذك���ر
�للكرتونية ي�س���عب عليهم متيي���ز �ملقاطع، و�لقو�يف، و�لفونيم���ات مقارنة بالأطفال 

�ل�سامعني.

 كم���ا تو�س���ل (Tse & So, 2012) �إىل وج���ود ف���روق يف �لوعي �لفونولوجي 
بني �لأطفال ما قبل �ملدر�سة ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية و�أقر�نهم �ل�سامعني ل�سالح 

�ل�سامعني.

 وم���ن ث���م يوؤثر �نخفا����س مهار�ت �لوع���ي �لفونولوجي لدى ز�رع���ي �لقوقعة 
ي�س���ري  �ل�س���دد  ه���ذ�  ويف  لديه���م،  �ل���كالم  فه���م  م�س���توى  عل���ى  �س���لبا  �للكرتوني���ة 
�لوع���ي  �نخفا����س م�س���توى  �إىل   (Ambrose, Fey,  & Eisenberg,  2012)
�لفونولوجي بني �لأطفال ز�رعي �لقوقعة ل�سالح �لأطفال �ل�سامعني، وكذلك وجود 
�رتب���اط بني �نخفا�س �لوعي �لفونولوجي و�إنت���اج وفهم �لكالم لدى �لأطفال ز�رعي 

�لقوقعة �للكرتونية.

 (Miller,  Lederberg, & Easterbrooks, 2011, p.206) كما �أ�سار 
�إىل �أن �لأطف���ال ز�رع���ي �لقوقعة �للكرتونية لديهم تدين و��س���ح يف م�س���توى �لوعي 
�لفونولوجي �للفظي، حيث يظهر لديهم �سعف يف متييز �ملقاطع، و�أ�سو�ت �حلروف، 

ومتييز �لقافية و�أن ذلك يوؤدي �إىل �نخفا�س م�ستوى فهم و�إنتاج �لكالم لديهم.
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�إىل وج���ود   (Holmer, Heimann, & Rudner, 2016)  كم���ا تو�س���ل 
عالق���ة �رتباطية �يجابية د�لة بني م�س���توى �لوع���ي �لفونولوجي و�لقدرة على قر�ءة 

�لكلمات و�إدر�ك معناها لدى �لأطفال ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية.

 وم���ن هن���ا تب���دو �س���رورة تنمية مه���ار�ت �لوع���ي �لفونولوجي ل���دى �لأطفال 
ز�رع���ي �لقوقع���ة �للكرتونية مي���ا ينعك�س �يجابًيا على م�س���توى فه���م و�إدر�ك �لكالم 

لديهم.

 حيث �أكد (Ambrose et al., 2012) على �سرورة �إخ�ساع ز�رعي �لقوقعة 
�للكرتوني���ة للتدخ���ل �ملبكر لتنمية �لوعي �لفونولوجي؛ مم���ا يوؤدى �إىل تطور �للغة 

وفهم �لكالم لديهم.

 (Ching, Day ,& Cupples, 2014) ويوؤكد ذلك ما تو�سلت �إليه در��سة 
م���ن �أن حت�س���ني م�س���توى �لوعي �لفونولوج���ي لدى �لأطفال �ل�س���م يرتب���ط �يجابًيا 
مب�س���توى �لقر�ءة وحت�س���ني �للغة �ل�س���تقبالية وفهم �لكالم و�لقدر�ت �ملعرفية غري 

�للفظية لديهم.

 كما تو�سل (Miller et al., 2011) �إىل �أن حت�سني م�ستوى �لوعي �لفونولوجي 
ي���وؤدي �إىل حت�س���ني فه���م �ل���كالم و�إدر�ك �ل���كالم ومه���ار�ت �لق���ر�ءة لالأطفال �ل�س���م.

 وكذل���ك �لدر��س���ات �لت���ي �أ�س���ارت �إىل فعالي���ة �لوعي �لفونولوجي يف حت�س���ني 
�جلانب �للغوي وفهم �لكالم لدى ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية ومنها در��سة كل من: 
 (Ambrose et al.,2012; Ching et al.,2014;Holmer et al.,2016;
 James, Rajput , Brown , Sirimanna , Brinton & Goswami .,2005;

.Miller et al.,2011; Tse & So,2012)

م�سكلة البحث:
 تاأ�سي�ًس���ا على ما �س���بق عر�س���ه يف مقدمة �لدر��س���ة يت�س���ح �أن �لأطفال ز�رعي 
�لقوقع���ة �للكرتوني���ة يعان���ون م���ن �نخفا����س يف م�س���توى قدرتهم على فه���م �لكالم 
حيث �أنهم مل يكن مبقدورهم �س���ماع �لأ�س���و�ت من حولهم قبل �إجر�ء زر�عة �لقوقعة 
�للكرتوني���ة لهم كما ي�س���يع لديهم �نخفا����س مهار�ت �لوعي �لفونولوجي لأ�س���و�ت 
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�ل���كالم و�س���عوبة يف �لتميي���ز و�لإدر�ك �ل�س���معي ومن ثم يبقي ��س���تفادتهم من زر�عة 
�لقوقع���ة �للكرتوني���ة مره���ون مب���ا يقدم له���م من بر�م���ج تاأهيلية ل�س���يما �لتدريب 
�ل�س���معي مب���ا يح�س���ن لده���م مه���ار�ت �لوع���ي �لفونولوجي و�لت���ي ي���وؤدي بدورها �إىل 
حت�س���ني م�س���توى �لفه���م �لكالم���ي لديهم؛ وعلي���ه تتمثل م�س���كلة �لبح���ث �حلايل يف 
�ل�س���وؤ�ل �لرئي�س �لتايل: ما فعالية �لتدريب �ل�س���معي يف حت�سني �لوعي �لفونولوجي 
و�لفه���م �لكالمي ل���دى �لأطفال ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية؟. ويتفرع عنه �لأ�س���ئلة 

�لتالية:
ه���ل توج���د ف���روق ذ�ت د�لة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعة ( 1)

�لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة يف �لوعي �لفونولوجي يف �لقيا�س �لبعدي؟.
ه���ل توج���د ف���روق ذ�ت د�لة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعة ( 2)

�لتجريبية يف �لوعي �لفونولوجي يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي؟.
ه���ل توج���د ف���روق ذ�ت د�لة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعة ( 3)

�لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة يف فهم �لكالم يف �لقيا�س �لبعدي؟.
ه���ل توج���د ف���روق ذ�ت د�لة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعة ( 4)

�لتجريبية يف فهم �لكالم يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي؟.
ه���ل توج���د ف���روق ذ�ت د�لة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعة ( 5)

�لتجريبية يف �لوعي �لفونولوجي يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي؟.
ه���ل توج���د ف���روق ذ�ت د�لة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعة ( 6)

�لتجريبية يف فهم �لكالم يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي؟.

اأهداف البحث: 
 يهدف �لبحث �حلايل �إىل:

�إعد�د برنامج للتدريب �ل�سمعي لالأطفال ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية.( 1)
معرف���ة م���دى فعالي���ة برنام���ج للتدريب �ل�س���معي �ملق���رتح يف حت�س���ني �لوعي ( 2)

�لقوقع���ة  لز�رع���ي  �لأطف���ال  ل���دى  �ل���كالم  فه���م  عل���ى  و�أث���ره  �لفونولوج���ي 
�للكرتونية.

�لوقوف على مدى ��ستمر�رية فعالية �لربنامج يف حت�سني �لوعي �لفونولوجي ( 3)
وفهم �لكالم لدى �لأطفال لز�رعي �لقوقعة �للكرتونية.
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اأهمية البحث:
 يت�سح �أهمية �لبحث �حلايل يف ما يلي:

تناول���ه للتدريب �ل�س���معي مب���ا ميثله من �أهمية لتنمية ق���درة ز�رعي �لقوقعة ( 1)
�للكرتونية على �ل�ستفادة من بقايا �ل�سمع لديهم �إىل �أق�سى درجة.

�هتمام���ه بتنمي���ة �لوع���ي �لفونولوج���ي مم���ا له م���ن �أثر �يجابي على حت�س���ني ( 2)
�لتعبري و�لفهم �لكالمي لدى �ل�سم.

 حماولت���ه للتغل���ب عل���ى ما ل���دى ز�رعي �لقوقع���ة �للكرتونية من ق�س���ور يف ( 3)
�ل�س���تيعاب �ل�س���معي وفه���م �ل���كالم مم���ا ميكنه���م م���ن �لندم���اج يف �ملجتم���ع 

و�لتو��سل �لجتماعي مع �ملحيطني بهم.
 �إب���ر�زه ل���دور �لتدري���ب �ل�س���معي و�لوع���ي �لفونولوج���ي يف تاأهي���ل �لأطف���ال ( 4)

�سمعًيا وتعظيم ��ستفادتهم من بر�مج تدريبهم وتنمية قدرتهم على �لتو��سل 
�لفعال.

 �إىل جانب �لفائدة �لتطبيقية �لناجتة عن تقدمي �لدر��سة لربنامج للتدريب ( 5)
�ل�س���معي ميك���ن �ل�س���تفادة من���ه يف بر�مج �لتاأهيل �ل�س���معي لالأطف���ال ز�رعي 

�لقوقعة �للكرتونية. 
م���ا يقدم من مقايي�س مقننة للوع���ي �لفونولوجي و �لفهم �لكالمي ميكن �أن ( 6)

تفيد �ملعلمني و�لآباء و�لعاملني يف �مليد�ن.
 ندرة �لدر��س���ات �لتي تناولت �لتدريب �ل�س���معي يف تنمية �لوعي �لفونولوجي ( 7)

و�لفهم �لكالمي على �مل�ستوى �لعربي- يف حدود �إطالع �لباحثان- ف�ساًل عن 
عدم وجود در��سة عربية جمعت بني متغري�ت �لبحث �حلايل .

االإطار النظري:

 :Auditory training اأولً: التدريب ال�سمعي
�لتدري���ب �ل�س���معي يعن���ي عملي���ة تنبيهي���ه تدريبية للق���درة �ل�س���معية للطفل 
�لأ�س���م لالعتم���اد عليها يف �لتدريب �لنطقي و�كت�س���اب �للغ���ة، ولي�س هنالك ما مينع 

من �لتدريب �ل�سمعي حتى للطفل �ل�سامع باختالف ب�سيط )منر، 2000(.
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 ويذك���ر �خلطي���ب )2005( �أن �لتدري���ب �ل�س���معي ي�س���تمل عل���ى تعلي���م �لطفل 
�لأ�سم وثقيلي �ل�سمع توظيف ما ميتلكه من بقايا �سمعية.

 ويع���رف باأن���ه: »تعلي���م �لف���رد �ملع���اق �س���معيا ��س���تخد�م �لبقايا �ل�س���معية �لتي 
ميتلكه���ا �أف�س���ل ��س���تخد�م وب�س���ورة �أك���رث كف���اءة من خ���الل �لتدريب على �ل�س���تماع 
وحماول���ة ��س���تخر�ج �ملعن���ي من �ملقاطع �ل�س���وتية غ���ري �ملكتملة �أو �مل�س���وهة« )حنفي 

و�ل�سعدون، 2012(. 

 كم���ا يع���رف �لتدري���ب �ل�س���معي باأن���ه: عملي���ة تدري���ب �لأف���ر�د �لذي���ن لديهم 
بقاي���ا �س���معيا عل���ى �كت�س���اف ومتيي���ز و�لتع���رف عل���ى �أ�س���و�ت �ل���كالم وفه���م معانيها            

(Hassen et al., 2013)

 ويقوم �لتدريب �ل�سمعي على تقدمي �لنظام �للغوي �لذي يقرن �ل�سوت باملعني 
مع �ل�ستعانة بالقنو�ت �حل�سية �لأخرى كقنو�ت مدعمة )حنفي و�ل�سعدون، 2012(. 

 وهناك �جتاهني رئي�سني للتدريب �ل�سمعي، هما:
• الجتاه الكلي: وي�سمي من �لأعلى لالأ�سفل ويتم �لرتكيز فيه على �كت�ساب �لطفل 	

�ملعني �لعام للجملة كلها من خالل ��سرت�تيجيات �لتو��سل مثل حت�سني �ل�سمع 
وحت�سني �لنتباه و��ستخد�م �إ�سرت�تيجية �ل�سياق و�لت�سحيح.

• الجت�اه التحليل�ي: وي�س���مي م���ن �لأ�س���فل �إىل �لأعل���ى ويرك���ز في���ه �لتدريب على 	
�لتع���رف و�إدر�ك وكتاب���ة �لكلم���ات �لت���ي ي�س���معها �لطف���ل م���ن �جلمل���ة ب���دل من 
�لرتكي���ز عل���ى �س���ياق �جلمل���ة باأكملها.وب�س���فة عام���ة ميك���ن ��س���تخد�م �أي م���ن 

.(Hassen et al.,2013) لجتاهني يف �لتدريب�

 ويهدف �لتدريب �ل�سمعي �إىل �ل�ستفادة من �لبقايا �ل�سمعية عند ذي �لإعاقة 
�ل�س���معية، و�مل�س���اعدة عل���ى تعل���م �للغ���ة، وتن�س���يط �لبقايا �ل�س���معية حتى ل تتال�س���ى 
م���ع �لوق���ت، كم���ا يتمثل �له���دف �لرئي����س من �إج���ر�ء�ت �لتدخ���ل بالتدريب �ل�س���معي 
ل���ذوي �لإعاق���ة �ل�س���معية يف �لتقليل من �أثر �لإعاقة �ل�س���معية على �لأد�ء �لتو��س���لي 

)�لزريقات، 2003؛ مطر، 2011(.
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 وهن���اك م���ربر�ت ع���دة للتدريب و�لتاأهيل �ل�س���معي ل���ذوي �لإعاقة �ل�س���معية 
كاأحد حماور تاأهيلهم ويبدو ذلك فيما يلي:

وجود بقايا �سمع لدى غالبية �ل�سم: �إن غالبية �ل�سم حتي ذوي �لفقد �ل�سمعي ( 1)
�ل�س���ديد لديه���م يف �حلقيق���ة قدر من �لقدرة على �ل�س���مع و�إن كان���ت متدنية، �إل 
�أنه���م عنده���م ما ميك���ن �أن ن�س���ميه بقايا م���ن قدرته���م �ل�س���معية، وبالتايل فمن 
�ملهم �لعمل على �ل�س���تفادة من هذه �لبقايا �إىل �أق�س���ي درجة يف �لتو��سل وتعلم 

�لكالم.
�إهمال �لقدر�ت �ل�س���معية �لباقية لدى ذي �لإعاقة �ل�س���معية يوؤدي �إىل تدهورها ( 2)

مع �لوقت وتال�س���يها يف �لنهاية وحتويله من �س���عيف �سمع �إىل �أ�سم، حيث يلجاأ 
�إىل ��س���تخد�م �لتو��س���ل غ���ري �للفظي ل�س���يما لغة �لإ�س���ارة و�لتو��س���ل بالهجاء 
�لإ�س���بعي ول يحاول �ل�س���تماع ملا يدور حوله �أو حماولة �لتحدث فتتدهور هذه 

�لقدر�ت لديه.
كما �أن من يعتمدون على �لتو��س���ل �ل�س���فوي من خالل قر�ءة �ل�س���فاه و�لتعرف ( 3)

عل���ى �ل���كالم من خالل حركات �ل�س���فاه يعد �لتاأهيل �ل�س���معي �أمر �س���روري لهم 
حيث ل ميكنهم من خالل �لعتماد على �لب�سر فقط من �لتفرقة بني �حلروف 
�لهجائية �لتي تت�س���ابه �أو تتقارب فيها حركة �ل�س���فاه، و�لتي ت�س���رتك يف �ملخرج 
مثل: /ت/، /ط/، /د/...وغريها، ومن ثم فهم بحاجة �إىل �لتدريب على �س���ماع 
�س���وت �حلرف و�لتمييز بني �أ�س���و�ت �حلروف �ملختلفة وم�س���احبة ذلك حلركة 

�ل�سفاه؛ مما يزيد من كفاءة لغة �ل�سفاه و�سد جو�نب �لق�سور فيها.
�ل�س���تفادة م���ن �حلو�����س �ملختلفة يف �لتو��س���ل:حيث يفيد �لتدريب �ل�س���معي يف ( 4)

�إيج���اد قن���و�ت تو��س���ل خمتلف���ة ل���ذي �لإعاقة �ل�س���معية تفي���ده يف �لتو��س���ل مع 
�لآخري���ن وفه���م كالمهم، على �س���بيل �ملثال ت�س���تخدم حا�س���ة �للم����س عند تعليم 
�لطفل نطق �أ�سو�ت �حلروف لل�سعور بالذبذبات �مل�ساحبة لنطقها، فتو�سع ر�حة 
�ليد �أ�سفل �لرقبة و�أعلى �ل�سدر للتدريب على �سوت /ب/، وطرف �ل�سبابة على 
�أحد جانبي �لأنف للتدريب على نطق �سوت /ن/ وهكذ�، هذ� �إىل جانب ��ستخد�م 
حا�س���ة �لب�س���ر للتعرف على خمرج �حلرف وحركة �أع�س���اء �لنطق �مل�ساحبة له، 
ف�س���اًل عن حا�س���ة �ل�س���مع وهي �لأ�س���ا�س يف �لتاأهيل �ل�س���معي )�لزريقات، 2003؛ 
.)Hassen et al.,2013 ؛  مط���ر وزي���د�ن، 2011؛ حنف���ي و�ل�س���عدون، 2012 
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 كم���ا �أن �إج���ر�ء زر�ع���ة �لقوقع���ة لل�س���م، �أو حت���ى ��س���تخد�م �ملعينات �ل�س���معية 
ل�سعاف �ل�سمع دون تدريب وتاأهيل �سمعي يفوت عليهم �ل�ستفادة من زر�عة �لقوقعة 
و�ملعين���ات �ل�س���معية، حي���ث �أن ز�رعي �لقوقعة كانو� �س���ما ل ي�س���معون قبلها، ومن ثم 
فه���م حديث���ي �لعه���د بال���كالم، ويحتاج���ون للتاأهيل �ل�س���معي، ف�س���اًل ع���ن �أن غالبية 
�س���عاف �ل�س���مع م�س���تخدمي �ل�س���ماعات رغ���م �أنه���م ي�س���معون �لأ�س���و�ت لكنه���ا تكون 
غ���ري مفهوم���ة لهم وغري و��س���حة، وم���ن ثم فهم بحاج���ة �إىل تدريبه���م على مهار�ت 
�لنتب���اه و�لتميي���ز و�لإدر�ك �ل�س���معي مبا يجعلهم �أكرث قدرة عل���ى فهم و�إدر�ك كالم 
�لآخرين �لذي ي�س���معونه من خالل �ملعني �ل�س���معي، وكذلك من ي�سمعونه بالقوقعة 

�للكرتونية.

و�لتدريب �ل�سمعي لذوي �لإعاقة �ل�سمعية يتم من خالل �أربع مر�حل، ت�سمل:
مرحلة �كت�ساف وجود �أ�سو�ت �لكالم.( 1)
مرحلة متييز �أ�سو�ت �لكالم )عايل– منخف�س(.( 2)
مرحلة �لتعرف على �أ�سو�ت �لكالم.( 3)
(4 ).(Hassen et al.,2013) مرحلة فهم �أ�سو�ت �لكالم

�لتاأهي���ل  برنام���ج  عنا�س���ر   )2003 و)�لزريق���ات،   (Bunch,1987) وح���دد 
�ل�سمعي يف:

�لت�سخي�س �ملبكر للفقد�ن �ل�سمعي.   ( 1)
�لتدريب و�لتدخل �ملبكر.( 2)
��ستعمال �ملعينات �ل�سمعية �ملنا�سبة.   ( 3)
توفري بيئة �سوتية لذي �لإعاقة �ل�سمعية.( 4)
توفري خربة �سمع لذي �لإعاقة �ل�سمعية.  ( 5)
�لتدريب �ل�سمعي لذي �لإعاقة �ل�سمعية.( 6)
��سرت�ك �لآباء و�ملعلمني يف تفعيل �لتاأهيل �ل�سمعي.( 7)

:Phonological awareness :ثانًيا: الوعي الفونولوجي
 يع���رف �لوع���ي �لفونولوج���ي باأن���ه: “وع���ى لغ���وى مُيّك���ن �لفرد م���ن توظيف 
�ملعلوم���ات ع���ن بنية �للغ���ة �ملتعلقة باأ�س���و�ت �حلدي���ث” (Bennett, 1998)، وباأنه: 
“م�س���طلح عام ي�س���تخدم لو�س���ف قدرة �لفرد على �لتعرف على �لأ�س���و�ت �لتي تكون 
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�لكلم���ات و�لتميي���ز بينه���ا و�لتالع���ب بالأ�س���و�ت �لتي تتك���ون منها �لكلم���ات و�ملقاطع 
و�جلمل و�ل�سجع، وذلك من خالل حذف، �أو �إ�سافة فونيمات للكلمة �أو �سم �لأ�سو�ت 

.(Oakhill & Kyl, 2000) ”لتكون كلمات

 كم���ا يع���رف �لوع���ي �لفونولوجي باأنه: “�لقدرة على �إدر�ك ومعاجلة �أ�س���و�ت 
�لكلمات �ملنطوقة من خالل �لفونيم �ل�سوتي �لو�حد �أو �لكلمات �أو �ملقاطع �ل�سوتية 
لل���كالم �مل�س���موع” (Macmillan,2002). ويع���رف باأن���ه: “�لق���درة عل���ى معرف���ة 

 .(Layton & Deeny,  2002) ”ومعاجلة �لبنية �ل�سوتية للغة �ل�سفهية

 ويعرف �لوعي �لفونولوجي يف �لبحث �حلايل باأنه: “�إدر�ك �لطفل لأ�سو�ت 
�حلروف �لهجائية �ملنطوقة،و�لكيفية �لتي تت�سكل بها لتكون مقاطع �سوتيه وكلمات 
وجمل لكل منها حدود �س���معيه و�س���وتية، و�إدر�ك �لت�سابه و�لختالف بينهما،ويظهر 
ذل���ك يف �لق���درة عل���ى تق�س���يم �جلم���ل �ل�س���فوية �مل�س���موعة �إىل كلم���ات، و�لكلمات �إىل 
مقاط���ع �س���وتية، و�لكلم���ات �إىل �أ�س���و�ت، وتركي���ب �لأ�س���و�ت �أو �ملقاط���ع مع���ا لتك���ون 
كلم���ات، وتقفية �أو �س���جع �لكلم���ات )�لإتيان بكلمات لها نف����س �لنغمة(، و�لتعرف على 
�أ�س���و�ت �حل���روف ومو�س���عها وحركتها يف �لكلمة كم���ا ينطق بها”. ويع���رف �إجر�ئًيا: 
بالدرجة �لتي يح�سل عليها �لطفل ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية على مقيا�س �لوعي 

�لفونولوجي �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل .

 وتت�سمن مهارات الوعي الفونولوجي على:

ع�زل الفوني�م Phoneme Isolation: ويعن���ى ع���زل �لفوني���م �ل���ذي تبد�أ به ( 1)
�لكلمة، مثال: ما �ل�سوت �لذي تبد�أ به كلمة كتاب، �جلو�ب: ك.

�س�م الفونيمات Phoneme Blending: ويعنى �سم �لفونيمات معا لتكون ( 2)
كلمة، مثال: ما �لكلمة �لتي تتكون من �أ�سو�ت )م – و- ز(، �جلو�ب: موز.

جتزئة الفونيم�ات Phoneme Segmentation:�أى ف�س���ل �لفونيمات �لتي ( ))
تك���ون �لكلم���ة ع���ن بع�س���ها، مثال: ما �لأ�س���و�ت �لت���ي تتكون منه���ا كلمة بيت، 

�جلو�ب: ب – ي- ت.
حذف الفونيم Phoneme Deletion: ويعنى نطق �لكلمة بعد حذف �س���وت ( 4)

منها، مثال: كلمة د�ر، �نطقها بدون �سوت )د(، �جلو�ب: �أر.
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تبديل الفونيم Phoneme Substitution: ويعنى ��س���تبد�ل �سوت و�حد يف ( ))
�لكلمة ب�سوت �أخر، مثال: كلمة قطة �إذ� تغري )ق( �إىل )ب( ماذ� تكون �لكلمة، 
(Yopp,  1992 ; Adams et al., 1998; Torgeson, 2001) جلو�ب: بطة�

�ملختلف���ة  بامل�س���تويات  �ملرتبط���ة  �مله���ار�ت  �أه���م  �أن  وي���رى عب���د �هلل )2006(   
للوعي �لفونولوجي تتمثل يف �ل�س���جع وياأتي يف قاعدة هذه �مل�س���تويات، يليه �لتجزئة               
)ويب���د�أ بتجزئ���ة �جلملة ثم �لكلمة ثم �ملقطع(، وبعده ياأتي �ل�س���م )عك�س �لتجزئة(، 

ثم تاأتى يف �لقمة �لت�سمية �ل�سريعة لالأ�سياء. 

الوعي الفونولوجي لدى زارعي القوقعة اللكرتونية:
 �أ�س���ار (James et al., 2005) �إىل حت�س���ن مه���ار�ت �لوع���ي �لفونولوج���ي 
ل���دى �لأطف���ال �ل�س���م بع���د زر�ع���ة �لقوقع���ة �للكرتوني���ة لديه���م مقارنت���ا مب���ن مل 
يزرع���و� �لقوقع���ة وخا�س���ة مه���ار�ت �لوعي باملقط���ع و�لقافي���ة و�لفونيم. كما تو�س���ل      
(Miller et al.,2011) �إىل �أن حت�سني م�ستوى �لوعي �لفونولوجي لذوي �لقوقعة 
ينعك����س �إيجابي���ا عل���ى فه���م �ل���كالم و�إدر�ك �ل���كالم ومهار�ت �لق���ر�ءة لالأطف���ال. �أما     
(Ambrose et al.,2012) فتناول �لوعي �لفونولوجي لدى �أطفال ما قبل �ملدر�سة 
ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية وتو�س���ل �إىل �نخفا�س م�س���توى �لوعي �لفونولوجي بني 
�لأطفال ز�رعي �لقوقعة ل�سالح �لأطفال �ل�سامعني وكذلك وجود �رتباط بني �لوعي 

�لفونولوجي و�إنتاج وفهم �لكالم لدى �لأطفال �ل�سم.

 وتن���اول در��س���ة (Tse & So, 2012) �لوع���ي �لفونولوج���ي ل���دى �لأطف���ال 
م���ا قبل �ملدر�س���ة ز�رع���ي �لقوقع���ة �للكرتونية و�لق���درة على �لتحدث وفه���م �لكالم، 
و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل وج���ود ف���روق يف �لوع���ي �لفونولوج���ي ب���ني �لأطف���ال م���ا قب���ل 
�ملدر�س���ة ز�رع���ي �لقوقعة �للكرتونية و�أقر�نهم �ل�س���امعني ل�س���الح �ل�س���امعني. وقام 
(Webb & Lederberg, 2014) بقيا�س �لوعي �لفونولوجي لدى �ل�سم، وتو�سل 
�إىل �أن �لأطفال �س���عاف �ل�س���مع ي�س���عب عليهم متيي���ز �ملقاطع و�لق���و�يف و�لفونيمات 

مقارنة بالأطفال �ل�سامعني.

 �أم���ا در��س���ة (Holmer et al., 2016) فق���د تناول���ت �لعالق���ة ب���ني �لوع���ي 
�لفونولوج���ي وق���ر�ءة �لكلمات لدى �لأطف���ال ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية، و�أ�س���فرت 
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�لنتائ���ج ع���ن وجود عالق���ة �رتباطية �يجابية د�لة بني م�س���توى �لوع���ي �لفونولوجي 
و�لقدرة على قر�ءة �لكلمات و�إدر�ك معناها لدى �لأطفال ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية. 
كما ركزت در��سة (Ching et al.,2014) على �لوعي �لفونولوجي ومهار�ت �لقر�ءة 
�ملبك���رة ل���دى �لأطف���ال �س���عاف �ل�س���مع ذوي �لقوقع���ة �للك���رتوين وتو�س���لت �إىل �أن 
حت�س���ني م�س���توى �لوع���ي �لفونولوج���ي ل���دى �لأطفال ز�رع���ي �لقوقع���ة �للكرتونية 
يرتبط �يجابًيا مب�س���توى �لقر�ءة ب�س���ورة �أف�س���ل وحت�س���ني �للغة �ل�س���تقبالية وفهم 

�لكالم و�لقدر�ت �ملعرفية غري �للفظية.

 :Understanding of the speech ثالًثا: فهم الكالم
�للغوي���ة                             للمه���ار�ت  �لأ�سا�س���ية  �ملكون���ات  �أح���د  ه���و  �ل���كالم  فه���م  يع���د   
:Language Skills وه���و م���ا يتعل���ق باللغ���ة �ل�س���تقبالية، حي���ث تع���رف �مله���ار�ت 
�للغوية باأنها: “�لقدرة على ��س���تقبال �أو �ل�ستماع للرموز �للغوية �ل�سوتية �ل�سادرة 
من �لآخرين وفهمها و�إدر�ك معناها، و�ل�س���تجابة باإر�س���الها يف �س���ياق لغوى �س���حيح 

من حيث �لنطق و�ملعنى و�لرتكيب، و�ل�ستخد�م و�لطالقة”، وتت�سمن:
1- مهارات فهم الكالم )�للغة �ل�ستقبالية(: وتعنى قدرة �لطفل على فهم و�إدر�ك ما 
ي�سمع من �لكالم �ل�سفوي �ملنطوق من �لآخرين مبا يت�سمنه من كافة مكونات �للغة 
�ملنطوقة من �أفعال و�أ�س���ماء و�سفات وظرف �لزمان و�ملكان و�ل�ستفهام و�ل�سمائر...
�ل���خ، و�إ�س���د�ر �ل�س���تجابة �لتي ت���دل على فهمه لذل���ك حتى و�إن كانت ��س���تجابة غري 

لفظية كالإمياءة، �أو فعل ما يوؤمر به، �أو �لإ�سارة �إىل ما ي�ساأل عنه.

عل���ى  �لطف���ل  ق���درة  �لتعبريية(:وتعن���ي  )�للغ���ة  الكالم�ي  التعب�ري  مه�ارات   -2
�لتحدث و�لتعبري �ل�س���فوي �لو��س���ح و�ل�س���ليم من حيث �لنط���ق، و�ملعنى، و�لطالقة، 
و�لرتكي���ب، وط���ول �جلمل���ة، و�ل�س���تخد�م �للفظ���ي �ل�س���ليم لكافة مكون���ات �للغة من 
�أفع���ال، و�أ�س���ماء، و�س���فات، وظ���رف �لزم���ان و�مل���كان، و�ل�س���تفهام، و�ل�س���مائر...�لخ                                                                   

)مطر، و�لعايد، 2009(.

ل�س���تقبال  وعناي���ة  �هتم���ام  �إعط���اء  تعن���ى  تعن���ي  �ل���كالم  فه���م  ومه���ارة   
�لأ�س���و�ت و�ملعلوم���ات وفه���م م�س���مونها )ف���ر�ج، 2003(، وتع���د مه���ارة فه���م �ل���كالم                                                 
)�للغة �ل�س���تقبالية( �أوىل �ملهار�ت �للغوية �لتي يكت�س���بها �لطفل حيث تكت�سب خالل 
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�لع���ام �لأول من �لعمر، ف�س���ال ع���ن �أنها �أكرث �ملهار�ت �للغوية ��س���تخد�ًما طو�ل حياة 
�لإن�سان، وهى تزيد عن جمرد �ل�سمع؛ لأنها مهارة �يجابية ن�سطة تتطلب من �لطفل 

�لنتباه ملا ي�سمع و�إدر�ك وفهم ملا ي�سمع )كرم �لدين، 2003(.

 كما يعد فهم �لكالم �مل�س���موع �أحد مكونات م�س���تويات �للغة ل�س���يما م�س���توى 
�ملع���اين �أو دلل���ة �لألفاظ؛ وهو �لذي يتعلق مبعاين �لكلم���ات و�لطريقة �لتي ترتبط 

بها �جلمل بع�سها �لبع�س، وهناك نوعان من �ملعنى: 

الأول: �ملعنى �ل�سمني، �أي �ل�سعور �لذ�تي �لذي يكونه �لفرد عن �لكلمة و�لعبارة.
الثاين: �ملعنى �مل�سار �إليه، وهو �ملعنى �ملحدد فطرًيا للكلمة.

 ويقوم �لأطفال با�ستخد�م معنى و��سع للكلمات باملقارنة بالبالغني فيطلقون 
كلم���ة ق���ط عل���ى حيو�ن���ات عدي���دة وذل���ك لع���دم �كتمال من���و �ملعن���ى عنده���م، وكذلك 
�أي ��س���تخد�م �للغ���ة يف �ملو�ق���ف �حلياتي���ة  م�س���توى �ل�س���تخد�م )توظي���ف �للغ���ة(: 
�ملختلف���ة، ويت�س���من ذل���ك جانب���ني: �لأول ق���درة �لف���رد عل���ى فه���م كالم �لآخري���ن 
)�للغة �ل�ستقبالية(، و�لثاين قدرة �لفرد على �لتعبري عن ما يريد بطريقة مفهومه 
)�للغة �لتعبريية( لالآخرين )�لزر�د، 1990؛ �ل�سرطاوي، �أبو جودة، 2000؛ مطر، 2011(.

 ويع���رف فه���م �ل���كالم يف �لبحث �حل���ايل باأنه: “قدرة �لطف���ل ز�رعي �لقوقعة 
�للكرتونية على �ل�ستجابة ملا ي�سمع من كلمات مبا يدل على فهمه ملا ي�سمع و�إدر�كه 
ملعن���اه حتى و�إن كانت ��س���تجابة غ���ري لفظية كالإمياءة �أو فعل ما يوؤمر به �أو �لإ�س���ارة 
�إىل م���ا ي�س���األ عن���ه”. ويع���رف �إجر�ئي���ا: بالدرجة �لتي يح�س���ل عليه���ا �لطفل ز�رعي 

�لقوقعة �للكرتونية على مقيا�س فهم �لكالم �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل .

فهم الكالم لدى زارعي القوقعة اللكرتونية:
 تو�س���ل (Schorr et al.,2008) �إىل �نخفا����س مه���ار�ت �لتعب���ري و�لفه���م 
�للغ���وي و�لقو�ع���د و�لنط���ق ل���دى ذوي �لقوقع���ة مقارن���ة بال�س���امعني، و�إنه���ا تتاأث���ر 
�يجابًي���ا بزر�ع���ة �لقوقع���ة يف عم���ر �س���غري ومب���دة ��س���تخد�مهم له���ا. كم���ا تو�س���ل                                         
(Inscoe et al.,2009) �إىل �نخفا����س مه���ار�ت قو�ع���د �لتعب���ري �للفظ���ي �لأطف���ال 
�ل�س���م ز�رع���ي �لقوقعة �مللتحق���ني بالتعليم �لر�س���مي مقارنة باأقر�نهم �ل�س���امعني يف 

�لتعليم �لنظامي.
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�نخفا����س  �إىل  تو�س���لت  فق���د   (Strelnikov et al.,2009) در��س���ة  �أم���ا   
م�ستوى �إدر�ك �لكالم)�لكلمات و�حلروف �مل�سموعة( لدى �ل�سم مقارنة بال�سامعني، 
وحت�س���ن �إدر�ك �ل���كالم ل���دى �ل�س���م بع���د زر�ع���ة �لقوقع���ة مقارن���ة بقبله���ا. و�أ�س���اف               
(Ruggirello &  Mayer, 2010) �أن زر�ع���ة �لقوقع���ة �للكرتوني���ة مبك���ر� وم���ا 
يتبعها من تاأهيل �س���معي يح�س���ن �لنمو �للغوي بدرجة رمبا تقارب �ل�سامعني. ويوؤيد 
ذلك ما تو�س���ل �إليه (Gale,2011) من حت�س���ن �كت�ساب �للغة لدى �ل�سم بعد زر�عة 
�لقوقعة، كما �أيد ذلك �ملهتمني مع �س���رورة �لتاأكيد على �لتاأهيل �ل�س���معي و�لكالمي 

لهم بعد زر�عة �لقوقعة.

(Ertmer &Goffman,2011;Meinzen- كما تو�س���لت در��س���ة كل م���ن 
(Derr et al.,2011 �إىل وجود تدين �س���ديد يف �للغة �لتعبريية و�ل�س���تقبالية لدى 
ذوي �لقوقع���ة مقارن���ة بال�س���امعني، و�ن م�س���تو�هم �للغ���وي ل ينا�س���ب م���ع قدر�ته���م 

�ملعرفية و�لعقلية.

�أم���ا (Flipsen, 2011) فق���د تو�س���ل �إىل �نخفا�س ق���در�ت �لنطق لدى ذوى 
�لقوقع���ة مقارن���ة بال�س���امعني، و�رتب���اط ذلك بعم���ر �لزر�عة ومدته���ا، يف حني �رتبط 

�يجابًيا بكمية ما تلقاه �لطفل من تدريب لغوي و�سمعي.

 �أما در��س���ة (Most et al.,2011) فقد تناولت �إدر�ك خ�س���ائ�س �لكالم فوق 
�ملقطع���ي ل���دى ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية يف �إحدى �لأذنني مع �س���ماعة يف �لأخرى 
و�أقر�نه���م ذوي �لقوقع���ة فق���ط، ، و�أ�س���فرت �لنتائ���ج ع���ن وج���ود ف���روق د�ل���ة يف �إدر�ك 
خ�سائ�س �لكالم من حيث �ملقاطع و�لت�سديد و�لتنغيم بينهما ل�سالح �ملعني �ل�سمعي 

و�لقوقعة. 

 هذ� ف�س���ال عن ما �أ�س���ارت �إليه در��سة (Andrade et al.,2016) من تدين 
ق���درة �لأطف���ال �ل�س���م عل���ى متيي���ز �لكلم���ات �مل�س���موعة وفه���م معناها، وي���زد�د تدين 
ق���درة �لأطفال عل���ى �إدر�ك ومتييز �لكالم بزيادة درجة �لفقد �ل�س���معي لديهم. وذكر 
(Mondelli et al., 2016) �أن ق���درة �لأطف���ال �ل�س���م عل���ى فه���م و�إدر�ك �ل���كالم 
تتح�س���ن عند ��س���تخد�م �ملعينات �ل�س���معية، وكذلك يف حالة �ل�س���مت يكون �أف�سل من 

�ل�سو�ساء عند حالت �سعف �ل�سمع �لب�سيط. 
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التدريب ال�سمعي وفهم الكالم لدى زارعي القوقعة اللكرتونية: 
 ي�س���ري (Bharadwaj, 2002) �إىل �أن ��ستخد�م �لتدريب �ل�سمعي و�لتغذية 
�ل�س���معية يح�س���ن م���ن فه���م و�إنت���اج �لكالم ل���دى ز�رع���ي �لقوقع���ة �للكرتوني���ة. كما 
��س���تخد�م �حلا�س���وب يف �لتدريب يزيد من فعاليته، ويف هذ� �ل�س���دد تو�س���لت در��س���ة 
�إدر�ك  حت�س���ن  يف  باحلا�س���وب  �ل�س���معي  �لتدري���ب  فعالي���ة  �إىل   (Stacey, 2005)
�لكالم لذوي �لقوقعة، وكذلك در��س���ة (Sullivan, 2010) و�لتي تو�س���لت لفعالية 
�لتدريب �ل�س���معي �لقائم على �حلا�س���وب يف حت�س���ني متييز �لكالم يف �ل�سو�ساء لدى 
ذوي �لإعاقة �ل�س���معية، و�أن �لتدريب �ل�س���معي �ملتقطع يف �ل�سو�س���اء كان �أف�س���ل من 

�ل�سمعي �مل�ستمر يف �ل�سو�ساء و�لتدريب �لب�سري يف �لهدوء.

��س���تخد�م �لتدري���ب �ل�س���معي �لقائ���م عل���ى �لق�س���ة حي���ث تو�س���ل    وكذل���ك 
(Justice et al.,2008) لفاعلي���ة برنام���ج يف حت�س���ن مه���ار�ت �للغ���ة و�ل���كالم لدى 
ذوي �لقوقع���ة. كم���ا �أن ��س���تخد�م �ملعين���ات �ل�س���معية يف �لتدري���ب ونوعيته���ا توؤث���ر يف 
فعاليته حيث تو�س���لت در��س���ة (Schafer, 2005) �إىل حت�س���ن متييز و�إدر�ك �لكالم 
يف �ل�سو�س���اء عن���د ��س���تخد�م �لتدريب �ل�س���معي م���ع معينات �س���معية بنظام FM مع 
ذوي �لقوقعة مقارنة بدونها. كما �أن �لتدريب �ل�س���معي يح�س���ن م�ستوى متييز وفهم 
�لكالم لدى ذوي �لفقد �ل�س���معي �حل�س ع�س���بي (Fitzpatrick, 2008)، ويح�س���ن 
من و�سوح كالم �ل�سم ذوي �لفقد �ل�سمعي �لعميق وكذلك �للغة �ل�ستقبالية لديهم 

.(Ellis & Beltyukova, 2008)

 كم���ا تو�س���ل (Dornan et al.,2009., Geers et al.,2009) �إىل فاعلي���ة 
�لتدري���ب �للفظ���ي �ل�س���معي يف حت�س���ني �لإدر�ك �ل�س���معي و�لتعبري �للفظ���ي و�لذكاء 
�للغ���وي ل���دى �لأطف���ال ز�رع���ي �لقوقع���ة. و�أ�س���اف (Loebach et al., 2010) �أن 
ت�س���مني برنامج �لتدريب �ل�س���معي لز�رع���ي �لقوقعة �للكرتونية عل���ى متييز بع�س 
خ�س���ائ�س �لكالم كال�س���ياق و�لنغمة يح�س���ن من �إدر�كهم للكالم �مل�سموع. كما تو�سل 
(Fairgray et al.,2010) �أن �لتدري���ب �ل�س���معي للكالم���ي وف���ق مب���ادئ �لع���الج 
�ل�س���فهي �ل�س���معي يح�س���ن م�س���توى فه���م و�إنت���اج �ل���كالم و�لق���ر�ءة، و�إدر�ك �لكالم يف 
�ل�سو�س���اء لدى �ل�س���م. وتو�سل (Cosby, 2011) �إىل حت�سن مهار�ت �إدر�ك �لكالم 

لدى عينة من �ل�سم بعد �إخ�ساعهم لربنامج للتدريب �ل�سمعي مقارنة ملا قبله.
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�للغ���ة  حت�س���ن  �لت���ي  �ل�س���رت�تيجيات   (Cruz, 2010) در��س���ة  وتناول���ت   
�ل�س���تقبالية و�لتعبريية لدى �لأطفال ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية �لتي ��ستخدمها 
�لآباء لتح�س���ني �للغة لديهم من خالل ت�س���جيل تفاعالتهم وكالمهم ولعبهم معهم، 
و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل �إن �لفني���ات ذ�ت �مل�س���توى �لأدنى و�لتي ��س���تخدمها �لآباء كثرًي� 
متثلت يف �لتوجيهات �للفظية، و�لتعليقات �للفظية، و��ستخد�م �أ�سئلة مغلقة ل حتتاج 
كالم، ومتثل���ت فني���ات �مل�س���توى �لأعل���ى و�لت���ي ��س���تخدمت كث���رًي� يف: �ل���كالم �ملو�زي 
ل���كالم �لطف���ل، �إعادة �س���ياغة �ل���كالم له، �لأ�س���ئلة مفتوح���ة �لنهايات، و�إن ��س���تخد�م 
�لآباء لالأخرية ح�سن �للغة بدرجة �أف�سل من �لأوىل، و�أو�ست ب�سرورة تدريب �لآباء 

على �لتاأهيل �ل�سمعي و�لكالمي لأطفالهم ز�رعي �لقوقعة.

�مله���ار�ت  حت�س���ن  �إىل   (Holt & Dowell, 2011) در��س���ة  وتو�س���لت   
�للغوي���ة و�لكالمي���ة لديه���م بع���د برنام���ج �لتدري���ب �ل�س���وتي، كم���ا �أدى ذل���ك عل���ى 
حت�س���ن �لثق���ة بالنف����س وتقدي���ر �ل���ذ�ت و�نخفا����س م�س���توى �لقل���ق لديه���م. وتن���اول

(Hassen et al.,2013) تاأث���ري �لتدري���ب �ل�س���معي �ملرك���ز عل���ى حت�س���ني �مله���ار�ت 
�ل�س���معية ودرج���ة و�س���وح وفه���م �لكالم ل���دى ز�رع���ي �لقوقع���ة �للكرتونية و�أ�س���ارت 
�لنتائ���ج �إىل وج���ود فروق د�لة يف �ملهار�ت �ل�س���معية وو�س���وح وفهم �ل���كالم لدى عينة 

�لدر��سة �لتجريبية مقارنة بالعينة �ل�سابطة 

 Hearing-impaired children :رابًعا: املعاقون �سمعًيا
 �لإعاقة �ل�س���معية: »تعني �نحر�ًفا يف �ل�س���مع يحد من �لقدرة على �لتو��س���ل 
�ل�سمعي – �للفظي« )�خلطيب، 2005(. ويعرف )�لزريقات، 2003( �لإعاقة �ل�سمعية 
عل���ى �أنه���ا: »�أي ن���وع �أو درج���ة م���ن �لفق���د�ن �ل�س���معي و�لت���ي ت�س���نف �س���من ب�س���يط، 

ومتو�سط، و�سديد، و�سديد جًد�«. 

 وت�سمل الإعاقة ال�سمعية فئتني هما: 

اأ- ال�س�م deaf: وهم من فقدو� حا�س���ة �ل�س���مع متاًما، ويعجز جهازهم �ل�سمعي عن 
�إحد�ث �أي تردد�ت �أو ذبذبات �س���وتية لأي مثري �س���معي، �أو لديهم فقد�ن �س���معي حاد 
يبلغ )70( دي�س���بل فاأكرث لدرجة ل متكنهم �ل�س���تفادة من حا�س���ة �ل�س���مع يف خمتلف 
�أغر��س �حلياة �ملختلفة حتى مع ��ستخد�م �ملعينات �ل�سمعية )�ل�سماعات( ويعتمدون 

يف �لتو��سل على �لتو��سل �ليدوي )لغة �لإ�سارة وهجاء �لأ�سابع( �أو قر�ءة �ل�سفاة.
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ب- �سعاف ال�سمع Hard of Hearing: وهم �لذين يعانون عجًز� جزئًيا يف حا�سة 
�ل�س���مع بدرجة ترت�وح من )35- 69( دي�س���بل؛ مما ُيعيق ��س���تخد�مهم حلا�سة �ل�سمع 
يف �لأغر�����س �لتعليمي���ة و�لجتماعية و�لأن�س���طة �حلياتية ويجعله���م بحاجة ملعينات 

�سمعية )�ل�سماعات( للتو��سل �للفظي )مطر وزيد�ن، 2011(.

Children with cochlear implant :ساد�سا: زارعي القوقعة اللكرتونية�
 �لقوقع���ة �للكرتوني���ة ه���ي: »عب���ارة ع���ن غر����س جه���از �ليكرتوين �س���غري يف 
ع�س���و �ل�س���مع )كورتي( �ملوجود د�خل قوقعة �لأذن �لد�خلية، وذلك لينقل �لإ�س���ار�ت 
�ل�سوتية من �خلارج �إىل ع�سب �ل�سمع مبا�سرة ومنه �إىل �ملناطق �ل�سمعية يف �لدماغ« 
)ف���وزي، 2008؛ مط���ر وزيد�ن، 2011(. كما تعرف باأنها: »نظام �ليكرتوين يهدف �إىل 
�إيج���اد �إح�س���ا�س �س���معي �نطالق���ا م���ن �لتنبي���ه �لكهربائ���ي لنهايات �لع�س���ب �ل�س���مع« 
(Dumont, 1997, p.12). كما تعرف باأنها: “جهاز يتيح �إمكانية �ل�سمع ويح�سن 
�لقدرة على �لتو��سل �للفظي لالأ�سخا�س ذوي �لفقد �حل�س – ع�سبي �حلاد و�لذين 
مل ي�س���تفيدو� من �ملعينات �ل�س���معية بعد فرتة من �لتاأهيل �ملنا�س���ب لذلك وذلك عن 
طري���ق جمموع���ة م���ن �لاللكرتود�ت ت�س���تخدم لنق���ل �ملعلوم���ات �ل�س���وتية �إىل �لأذن 
�لد�خلي���ة” )�بن حممد، 2013، �س 168(. كم���ا تعرف باأنها: “جهاز يحول �ملعلومات 

(Nathalie & Denis., 2009 p.32). ”ل�سوتية �إىل نب�سات كهربائية�

 ويتكون جهاز �لقوقعة �للكرتونية من مكونات خارجية ت�س���مل: ميكروفون 
�أو لق���ط �ل�س���وت: ووظيفت���ه �لتقاط �ل�س���وت من �لبيئ���ة �ملحيط���ة - ومعالج �لكالم 
ووظيفت���ه ت�س���فري وحتويل �لأ�س���و�ت �لت���ي �لتقطتها �مليكروف���ون �إىل �إ�س���ارة رقمية. 
يتلق���ى  �ل���ذي  وه���و  �ملث���ري،   / �مل�س���تقبل  فت�س���مل:  �لد�خلي���ة  �جله���از  مكون���ات  �أم���ا 
�لإ�س���ار�ت �لرقمي���ة م���ن معالج �لكالم ع���رب �ملر�س���ل وحتويلها �إىل نب�س���ات كهربائية 
�ليكرتوني���ة، ويو�س���ع حت���ت �جللد يف حفرة ب�س���يطة تع���د له يف �لعظام خل���ف �لأذن - 
و�س���لك �للكرتود�ت: وهو عبارة عن جمموعة من �لأقطاب )�لأ�س���الك( �لكهربائية 
�مل�س���نوعة من مادة معدنية يختلف عددها باختالف نوع �جلهاز �مل�س���تخدم وتو�س���ع 
جر�حي���ا د�خ���ل �لقوقع���ة ووظيفته���ا جتمي���ع �لإ�س���ار�ت �لقادمة من �مل�س���تقبل /�ملثري 
ونقلها �إىل مناطق خمتلفة من �لع�س���ب �ل�س���معي �ملوجود يف �لأذن �لد�خلية مبا�س���رة 

.(Dumont,1997 فوزي، 2008؛ مطر وزيد�ن، 2011 ؛ �بن حممد، 2013 ؛(
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 وتختل���ف طبيع���ة عمل قوقعة �لأذن متاما عن طبيعة عمل �ملعينات �ل�س���معية 
)�ل�س���ماعات(، حيث تعمل �ملعينات �ل�سمعية على ت�سخيم �لأ�سو�ت حتى يتم �سماعها 
م���ن خ���الل �لأذن عرب مكوناتها �ملختلفة وبنف�س طريقة �ل�س���مع �لعادية، �أي ت�س���خم 
�ل�س���ماعة �ل�س���وت لكي تهتز �لطبلة ثم �ملطرقة ثم �ل�س���ند�ن ثم �ل���ركاب وتنقل هذه 
�حلركة عرب �هتز�ز غ�س���اء �ل�س���باك �لبي�س���اوي بقاعدة �لقوقعة �إىل �ل�س���ائل �لتيهي 
�ملوج���ود د�خ���ل �لقوقع���ة و�ل���ذي ي���وؤدي �هت���ز�زة �إىل حركة �خلاليا �لع�س���بية بع�س���و 
�ل�سمع د�خل �لقوقعة فتنتج نب�سات ع�سبية تنقلها �إىل �لع�سب �ل�سمعي �لذي ينقلها 
�إىل �لدماغ، �أي �أن �ل�سماعة وظيفتها فقط رفع �ل�سوت �مل�سموع لتعو�س درجة فقد�ن 
�ل�س���مع ب���الأذن، �أما يف حالة �لقوقعة �للكرتوني���ة فاإن عملها يتجاوز �أجز�ء ومكونات 
�لأذن حيث يتم نقل �ل�سوت من �لبيئة �خلارجية ب�سكل مبا�سر �إىل �لع�سب �ل�سمعي 
وحتفيزه عرب �أ�سالك تزرع فيه، و�لإ�سار�ت �لع�سبية �لتي تولدها عملية �لزرع تر�سل 
عن طريق �لع�س���ب �ل�س���معي �إىل �لدماغ، و�ل�س���كل �لتايل يو�سح كيفية عمل �لقوقعة 
�للكرتوني���ة )مط���ر وزي���د�ن، 2011(. ووفق���ا لوكال���ة �لأغذية و�لعقاق���ري �لأمريكية 

FDA فاإن �ملر�سحون من �لأطفال لعملية زر�عة �لقوقعة هم:

�لأطفال مع عمر 12 �سهر �إىل 18 عام.( 1)
�لأطفال �لذين يعانون فقد�ن �سمعي ح�س ع�سبي عميق يف كال �لأذنني.( 2)
�لأطفال �لذين ل ي�ستفيدون من �ملعينات �ل�سمعية.( 3)
�لأطفال �لذين ل مييزون �أو يتعرفون على �لكالم.( 4)

 �أم���ا �إذ� كان �لطف���ل يع���اين م���ن فقد�ن �س���مع عميق يف �أح���د �لأذنني و�لأخرى 
طبيعية فال جتري له زر�عة قوقعة، ف�س���اًل عن عدم وجود مو�نع طبية، و�لأمر كله 
يح���دده فري���ق زر�ع���ة �لقوقعة )ف���وزي، 2008؛ مطر وزي���د�ن، 2011(. وتختلف درجة 
�ل�س���تفادة م���ن �لقوقع���ة �للكرتوني���ة من �س���خ�س لآخ���ر، ويتوقف ذلك على �ل�س���ن، 

و�لتدريب و�لتاأهيل �لكالمي و�ل�سمعي �لذي يتلقاه �لطفل بعد زر�عة �لقوقعة. 

 ويق�س���د بز�رع���ي �لقوقع���ة �للكرتونية يف �لبحث �حلايل : “�لأطفال �ل�س���م 
�لذين مت �إجر�ء لهم عملية لزر�عة �لقوقعة �للكرتونية ممن يرت�وح �لفقد �ل�سمعي 
لديهم بني )35-69( دي�س���يبل، ويتو��سلون لفظًيا �عتماًد� على �لقوقعة �للكرتونية، 
و�مللتحقني برب�مج �سعاف �ل�سمع مبد�ر�س �لتعليم �لعام �لبتد�ئية مبدينة �لطائف، 

وممن ترت�وح �أعمارهم بني )9-12( عام.
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فرو�ص البحث:
 توج���د ف���روق ذ�ت د�ل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة ( 1)

�لتجريبي���ة و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة يف �لوعي �لفونولوج���ي يف �لقيا�س �لبعدي 
ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.

توج���د ف���روق ذ�ت د�ل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة ( 2)
�لتجريبي���ة يف �لوع���ي �لفونولوج���ي يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي ل�س���الح 

�لقيا�س �لبعدي.
 توج���د ف���روق ذ�ت د�ل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة ( 3)

�لتجريبي���ة و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة يف فهم �ل���كالم يف �لقيا�س �لبعدي ل�س���الح 
�لقيا�س �لبعدي.

 توج���د ف���روق ذ�ت د�ل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة ( 4)
�لتجريبي���ة يف فه���م �ل���كالم يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي ل�س���الح �ملجموعة 

�لتجريبية.
ل توج���د ف���روق ذ�ت د�ل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة ( 5)

�لتجريبية يف �لوعي �لفونولوجي يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي.
ل توج���د ف���روق ذ�ت د�ل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموع���ة ( 6)

�لتجريبية يف فهم �لكالم يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي.

اإجراءات البحث: 
ت�سمنت �إجر�ء�ت �لبحث ما يلي:

اأولً: املنهج والت�سميم التجريبي: �عتمد �لبحث �حلايل على �ملنهج �سبه �لتجريبي، 
و�لت�سميم ذي �ملجموعتني �ملتجان�ستني )�لتجريبية – �ل�سابطة(.

ثانًيا: عينة البحث:
العين�ة ال�س�تطالعية: تكونت عينة �لبحث �ل�س���تطالعية م���ن )50( تلميًذ�  اأ- 
من �سعاف �ل�سمع وز�رعي �لقوقعة �للكرتونية باملرحلة �لبتد�ئية مبدينة �لطائف 

من غري �لعينة �لأ�سا�سية وبنف�س خ�سائ�سها، وذلك لتقنني �أدو�ت �لدر��سة.

العين�ة الأ�سا�س�ية: ��س���تملت عين���ة �لبح���ث �لأ�سا�س���ية عل���ى )20( طفال من  ب- 
�لأطف���ال ز�رع���ي �لقوقع���ة �للكرتوني���ة �مللتحقني برب�مج �س���عاف �ل�س���مع مبدر�س���ة 
�لأحنف بن قي�س �لبتد�ئية يف مدينة �لطائف باململكة �لعربية �ل�س���عودية، مق�س���مني 
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بالت�س���اوي �إىل جمموعت���ني: �ملجموع���ة �لتجريبي���ة �ملجموع���ة �ل�س���ابطة، كل منه���ا 
تت�سمن)10( �أطفال. وروعي توفر �ل�سروط �لتالية يف �لعينة:

�أن يرت�وح �لفقد �ل�سمعي بني 35 – 69 دي�سيبل.�أ( 
�أن تكون �لقوقعة �للكرتونية هي و�سيلة �لتو��سل �للفظي مع �لآخرين.)ب( 
عدم وجود �إعاقات �أخرى غري �لإعاقة �ل�سمعية. )ج( 
عدم �لعتماد على �لإ�سارة يف �لتو��سل.)د( 

 ومت �لعتماد يف ذلك على ملفات �لطالب باملدر�سة و�ملدر�سني. وقام �لباحثان 
باإيجاد �لتكافوؤ بني جمموعتي �لدر��س���ة يف متغري�ت )�لعمر �لزمني، معامل �لذكاء، 

و�لوعي �لفونولوجي، وفهم �لكالم(، و�جلدول �لتايل يو�سح ذلك.
جدول )1( 

نتائج اختبار مان – ويتني للتكافوؤ بني جمموعتي الدرا�سة يف العمر الزمني ومعامل الذكاء، 
والوعي الفونولوجي، وفهم الكالم

�ملتغري�ت

�ملجموعة �ل�سابطة
)ن = 10(

�ملجموعة �لتجريبية
 قيمة)ن = 10(

Zلدللة� متو�سط
�لرتب

جمموع
�لرتب

متو�سط
�لرتب

جمموع
�لرتب

غري د�ل0.719-11.45114.59.5595.5�لعمر
غري د�ل1.061-9.1091.011.90119.0معامل �لذكاء

جي
ولو

فون
ي �ل

وع
�ل

 جتزئة �جلمل �إىل
غري د�ل0.404-10.95109.510.05100.5كلمات

 جتزئة �لكلمات �إىل
غري د�ل0.892-11.6116.09.4094.0مقاطع

 �سم �أ�سو�ت
غري د�ل0.521-11.15111.59.8598.5�حلروف لكلمات

 جتزئة �لكلمات �إىل
غري د�ل0.081-10.60106.010.40104.0�أ�سو�ت �حلروف

غري د�ل0.563-9.8098.0011.20112.0�سجع �لكلمات
 حتديد �ل�سوت
غري د�ل0.921-11.65116.59.3593.5�لأول للكلمة

غري د�ل0.994-11.8118.09.2092.0�لدرجة �لكلية
غري د�ل0.994-11.8118.09.292.0فهم �لكالم
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ويت�سح من �جلدول �ل�سابق عدم وجود فروق د�لة بني �ملجموعتني �لتجريبية 
و�ل�سابطة يف �لعمر، ومعامل �لذكاء، و�لوعي �لفونولوجي، وفهم �لكالم، مما يحقق 

تكافوؤ �ملجموعتني. 

ثالًثا:اأدوات البحث:
 ��ستملت �لأدو�ت يف �لبحث �حلايل على ما يلي: 

�ختبار ر�سم �لرجل جلود – �نف للذكاء. ترجمة �أبو حطب و�آخرون 1979 ( 1)
مقيا�س �لوعي �لفونولوجي. �إعد�د:�لباحثان( 2)
مقيا�س فهم �لكالم. �إعد�د:�لباحثان( 3)
برنامج �لتدريب �ل�سمعي. �إعد�د: �لباحثان( 4)

 وفيما يلي بيان ذلك.
 Goodenough – Harris Drawing Test 1- اختبار ر�س�م الرجل جلود – ان�ف

ترجمة �أبو حطب و�آخرون 1979
 �أعدت هذ� �لختبار جود�نف Goodenough عام )1926(، وفى �سنة )1963( 
ع���دل هاري�س Harris �لختبار، و�أ�س���بح مكوًنا من )73( مف���ردة قابلة للقيا�س، بدًل 
من )51( مفردة يف �لختبار �لأ�سلي.وهو يقي�س ذكاء �لأطفال من عمر )3-15( عام 
ويعد من مقايي�س �لذكاء غري �للفظية )�لأد�ئية( �ملقننة وفيه يطلب من �ملفحو�س 
ر�س���م رجل، وقننه �أبو حطب )1979( على �لبيئة �ل�س���عودية، و�أ�س���بح مكوًنا من )77( 
مفردة، كما قننه و��س���تخد�مه عدد من �لباحثني على �لأطفال �ل�س���م يف نف�س �لعمر 
�لزمني لعينة �لبحث �حلايل )مطر، 2002، �لنوبي، 2004؛ �أبو �لنجا، 2006، وتر�وحت 
معامالت �لثبات بني )0.80- 0.95( وتر�وحت معامالت �ل�سدق بني )0.69- 0.89(.

 وف���ى �لبح���ث �حلايل مت ح�س���اب معامل �لثب���ات بطريقة �إع���ادة �لختبار على 
عينة �لدر��سة �ل�ستطالعية، وبلغ معامل �لثبات )0.89( وهو د�ل عند م�ستوى 0.01، 
كما مت ح�س���اب �ل�س���دق �لتالزمي �أو �ملحك من خالل معامل �رتباطه باختبار �لذكاء 
غ���ري �للفظ���ي �أعد�د / �س���الح )1978(، وقد بلغ معامل �لرتب���اط بينهما )0.75( وهو 

د�ل عند م�ستوى )0.01(.
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2- مقيا�س الوعي الفونولوجي  �إعد�د: �لباحثان
 لإع���د�د مقيا�س �لوعي �لفونولوجي لالأطفال �س���عاف �ل�س���مع ق���ام �لباحثان 
بالإطالع على �لأطر �لنظرية و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لتي تناولت �لوعي �لفونولوجي 
لالأطفال عامة ولدى �س���عاف �ل�س���مع وز�رعي �لقوقعة �للكرتونية خا�س���ة، وكذلك 
�لط���الع عل���ى مقايي����س �لوع���ى �لفونولوج���ى ومنه���ا عل���ى �س���بيل �ملثال ل �حل�س���ر: 
�ختب���ار (Marchal, 2000) للوعي �لفونولوج���ى، وقائمة (Gillon, 2004) ملهام 
�لوع���ى �لفونولوجى ومقيا�س (Grawburg, 2004) للوعى �لفونولوجى، و�ختبار   
(Peter, 2007) للوع���ي �لفونولوج���ى، وف���ى �س���وء ذل���ك مت �إع���د�د مقيا����س �لوع���ي 
�لفونولوج���ى �حلايل يف �س���ورته �لأولية، وهو ي�س���تمل )40( بن���ًد�، موزعني على )6( 

�ست �أبعاد فرعية هي:
 اأول: ُبع���د جتزئ���ة �جلم���ل �إىل كلم���ات: وه���و �ختب���ار �س���معي يقي����س ق���درة �لطف���ل 
عل���ى حتدي���د ع���دد �لكلم���ات يف �جلم���ل �لت���ي ي�س���معها �س���و�ء كان���ت كلم���ات �أ�سا�س���ية                                    

)�أ�سماء �أفعال( �أو وظيفية )حروف �جلر،�أ�سماء �لإ�سارة....(�لخ.
ثانًي�ا: ُبع���د جتزئ���ة �لكلم���ات �إىل مورفيم���ات )مقاطع(: وه���و �ختبار �س���معي يقي�س 
قدرة �لطفل على تق�س���يم �لكلمات �مل�س���موعة �إىل مقاطع لفظية منف�سلة عن بع�سها 

�لبع�س، وعدد �ملقاطع حمدد �أمام كل كلمة.
ثالثا: ُبعد �س���م �لفونيمات )�أ�س���و�ت �حلروف(: هو �ختبار �سمعي م�سحوب بال�سور 
يقي�س قدرة �لطفل على �س���م �أ�سو�ت �حلروف �لتي �سمعها منفردة لتكون كلمات لها 

معنى وي�سري �إىل �ل�سورة �ملنا�سبة لها من )3( كلمات و�ل�سور �خلا�سة بكل كلمة.
رابًع�ا: ُبع���د جتزئ���ة �لكلم���ات �إىل فونيمات )�أ�س���و�ت �حل���روف(: وهو �ختبار �س���معي 
م�سحوب ب )3( �سور لكل لكلمة، وهو يقي�س قدره �لطفل على حتديد عدد �لأحرف 
�لتي تتكون منها �لكلمة �لتي ي�سمعها من بني �لأرقام �ملوجودة �أ�سفل �ل�سورة �لد�لة 

على �لكلمة �ملنطوقة مع نطق �أ�سو�تها منفردة بنف�س حركاتها يف �لكلمة.
خام�سا: ُبعد �سجع �لكلمات: وهو �ختبار �سمعي يقي�س قدرة �لطفل �لإتيان بكلمة لها 

نف�س قافية �لكلمات �لتي ي�سمعها، حتى و�ن كانت لي�س لها معنى.
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�ا: ُبع���د حتديد �لفونيم )�س���وت �حل���رف( �لأول للكلمات: وهو �ختبار �س���معي  �ساد�سً
يقي�س قدرة �لطفل على �لتعرف على �سوت �حلرف �لأول �لذي تبد�أ به كل كلمة من 
ب���ني �لأو�س���اع �لثالث���ة له ومتييز حركته كما ينطق يف �لكلمة )فتح – ك�س���ر- �س���م(، 

مثل: �سجرة: �سا 
اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س الوعي الفونولوجى:

)1( �سدق املقيا�س:

 اأ - �س�دق املحكم�ني: مت عر����س �ملقيا����س يف �س���ورته �لأولي���ة عل���ى )10( ع�س���رة م���ن 
�ملتخ�س�سني يف علم �لنف�س و�ل�سحة �لنف�سية، و�لرتبية �خلا�سة، �إىل جانب )5( من 
معلمي ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية، ومت �لأخذ باملرئيات �لتي �تفق عليها �ملحكمون، 

بحيث �أ�سبح �لتفاق على بنود �ملقيا�س تاًما، كما مت تطبيق �ملقيا�س. 

ب- ال�سدق التالزمي )�ملرتبط باملحك(: مت ح�ساب معامل �لرتباط بطريقة بري�سون 
ب���ني درج���ات عين���ة �لتقنني)�لعين���ة �ل�س���تطالعية 50 طف���اًل( عل���ى �ملقيا����س �حلايل 
ودرجاته���م عل���ى مقيا�س �لوع���ي �لفونولوجي �إع���د�د: مطر و�لعاي���د )2009( كمحك 
خارجي، وبلغت قيمة معامل �لرتباط)0.83( وهى د�لة عند م�س���توى0.01، مما يدل 

على �سدق �ملقيا�س �حلايل.

 )2( ثبات املقيا�س: 
 مت ح�س���اب ثب���ات �ملقيا����س باأ�س���لوب �إع���ادة �لختبار ع���ن طريق �إع���ادة تطبيقه 
على عينه �لتقنني بفا�س���ل زمني قدره �أ�س���بوعني من �لتطبيق �لأول، وح�ساب معامل 
�لرتب���اط بطريق���ة بري�س���ون بني درج���ات �لعين���ة يف �لتطبيقني �لأول و�لث���اين، وبلغ 
معام���ل �لرتب���اط بينهم���ا )0.90( وه���و د�ل عند م�س���توى )01،( مما ي���دل على متتع 

�ملقيا�س بدرجة عالية من �لثبات.

)- مقيا�س فهم الكالم  اإعداد:الباحثان
 لإعد�د مقيا�س فهم �لكالم لالأطفال �س���عاف �ل�س���مع قام �لباحثان بالإطالع 
على �لأطر �لنظرية و�لدر��سات �ل�سابقة �لتي تناولت فهم �لكالم و�للغة �ل�ستقبالية 
لالأطفال عامة ولدى �لأطفال �س���عاف �ل�س���مع وز�رعي �لقوقعة �للكرتونية خا�سة، 
وكذل���ك �لط���الع عل���ى مقايي����س فه���م و�إدر�ك �ل���كالم و�مله���ار�ت �للغوي���ة، ل�س���يما 
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�ل�س���تقبالية منه���ا، وفى �س���وء ذلك مت �إع���د�د مقيا�س فهم �لكالم �حلايل يف �س���ورته 
�لأولية، وهو ي�ستمل )37( بنًد�، موزعني على )10( ع�سرة �أبعاد فرعية ملكونات �لكالم 

وهي:
فهم �لكالم �لد�ل على �لأ�سماء.                فهم �لكالم �لد�ل على �حلالت �لنفعالية.

فهم �لكالم �لد�ل على زمن �لفعل.          فهم �لكالم �لد�ل على �لأو�مر �لب�سيطة.
فهم �لكالم �لد�ل على �لأو�مر �ملتعددة.  فهم �لكالم �لد�ل على �ملكان.

فهم �لكالم �لد�ل على �مللكية.                  فهم �لكالم �لد�ل على �لأرقام.

فهم �لكالم �لد�ل على �ل�سفات.              فهم �لكالم �لد�ل على �لألو�ن.

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س:

)1( �سدق املقيا�س:
 اأ - �س�دق املحكم�ني: مت عر����س �ملقيا����س يف �س���ورته �لأولي���ة عل���ى )10( ع�س���رة م���ن 
�ملتخ�س�سني يف علم �لنف�س و�ل�سحة �لنف�سية، و�لتخاطب و�للغة و�لكالم، ومت �لأخذ 

باملرئيات �لتي �تفق عليها جميع �ملحكمون. 

ب- ال�سدق التالزمي )�ملرتبط باملحك(: مت ح�ساب معامل �لرتباط بطريقة بري�سون 
بني درجات عينة �لتقنني)�لعينة �ل�ستطالعية«50« طفاًل( على مقيا�س فهم �لكالم 
�حل���ايل ودرجاتهم على �ختب���ار لغة �لطفل.�إعد�د: �لرفاعى )1994( كمحك خارجي، 
وبلغ���ت قيم���ة معامل �لرتباط بينهما )0.78( وهى د�لة عند م�س���توى0.01، مما يدل 

على �سدق �ملقيا�س �حلايل.

 )2( ثبات املقيا�س: 
 مت ح�س���اب ثب���ات �ملقيا����س باأ�س���لوب �إع���ادة �لختبار ع���ن طريق �إع���ادة تطبيقه 
على عينه �لتقنني بفا�س���ل زمني قدره �أ�س���بوعني من �لتطبيق �لأول، وح�ساب معامل 
�لرتب���اط بطريق���ة بري�س���ون بني درج���ات �لعين���ة يف �لتطبيقني �لأول و�لث���اين، وبلغ 
معام���ل �لرتب���اط بينهم���ا )0.93( وه���و د�ل عند م�س���توى )01،( مما ي���دل على متتع 

�ملقيا�س بدرجة عالية من �لثبات.
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ال�سورة النهائية وت�سحيح مقيا�س فهم الكالم:
 يتك���ون �ملقيا����س يف �س���ورته �لنهائي���ة من )30( بن���ًد�، تتوزع على )10( ع�س���رة 
�أبع���اد فرعي���ة بو�ق���ع )3( بنود ل���كل بعد، وياأخذ �لطف���ل درجة)1( و�حدة ل���كل بند �إذ� 
كان���ت �إجابته �س���حيحة و )�س���فر( �إذ� كان���ت خاطئة، وعليه تكون �لدرج���ة �لكلية لكل 
بعد من �أبعاد �ملقيا�س �لع�سر هي )�سفر - 3( درجة، و�لدرجة �لكلية للمقيا�س ترت�وح 
ب���ني )�س���فر( �إىل)30( درج���ة، وتع���رب �لدرج���ة �ملرتفعة ع���ن �رتفاع فه���م �لكالم لدى 

�لطفل، و�لعك�س بالعك�س، ويطبق �ملقيا�س فردًيا.

4- برنامج التدريب ال�سمعي: اإعداد: الباحثان
 يت�سمن عر�س برنامج �لتدريب �ل�سمعي ما يلي:

م�سادر الربنامج: 
 مت �إعد�د برنامج �لتدريب �ل�سمعي �حلايل يف �سوء �لأطر �لنظرية و�لدر��سات 
�ل�س���ابقة وخا�س���ة �لت���ي تناول���ت بر�م���ج �لتدري���ب �ل�س���معي ل���ذوي �لإعاقة �ل�س���معية 
ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية، وكذ� بر�مج �لتاأهيل �لكالمي و�ملهار�ت �للغوية و�لوعي 
�لفونولوجي لديهم، ويف �سوء ما �سبق �إىل جانب خ�سائ�س �لأطفال ز�رعي �لقوقعة 
�للكرتونية مت �إعد�د برنامج �لتدريب �ل�سمعي �حلايل ب�سورته �لأولية، ومت عر�سه 
عل���ى )10( م���ن �ملتخ�س�س���ني يف عل���م �لنف�س و�ل�س���حة �لنف�س���ية و�لرتبية �خلا�س���ة، 
و )5( م���ن معلم���ي �لأطف���ال ز�رع���ي �لقوقعة �للكرتوني���ة، و)5( م���ن مدربي �لنطق 
و�لكالم و�أخ�س���ائي �لتخاطب، ومت �لأخ���ذ باملالحظات �لتي قدمت منهم جميعا، كما 
مت جتريب بع�س جل�سات �لربنامج على )3( تالميذ من ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية 
من غري �لعينة �لأ�سا�سية وذلك للوقوف على مدى منا�سبته لهم من حيث �لأ�سلوب 
و�ملحت���وى، وفه���م تعليم���ات �لتدري���ب، و�لوق���وف على م���ا ميكن �أن يظه���ر من عقبات 
خ���الل �لتطبي���ق �لفعل���ي للربنام���ج ومن ث���م �لعمل عل���ى تالفيه���ا �إىل جانب حتديد 

�لزمن �لأمثل للجل�سة يف �سوء مدى �نتباه و��ستيعاب وتفاعل �لأطفال. 

هدف الربنامج: 
 يهدف �لربنامج �إىل �إك�ساب �لأطفال من ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية �ملهار�ت 
�ل�س���معية من خالل �لتدريبات �ل�س���معية مما يوؤدي �إىل حت�س���ني فهم �لكالم و�لوعي 

�لفونولوجى لديهم. 
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اأ�س�س الربنامج:
�أن تتنا�س���ب حمتوي���ات �لربنام���ج م���ع خ�س���ائ�س �لأطف���ال ز�رع���ي �لقوقع���ة ( 1)

�للكرتونية.
�أن تتم�سى حمتويات �لربنامج مع ميول �لأطفال ورغباتهم.( 2)
�أن ت�س���تخدم �لأن�س���طة �أك���رث من حا�س���ة ل�س���يما �ل�س���مع و�لب�س���ر مم���ا يدعم ( 3)

�ل�ستيعاب �ل�سمعي.
�أن ترتبط �خلرب�ت و�لأن�س���طة �ملقدمة بتعظيم ��س���تفادة �لأطفال من �لبقايا ( 4)

�ل�سمعية لديهم.
�أن ينمى �أدرك وفهم �لطفل لالأ�س���و�ت �لتي ي�سمعها عامة و�لأ�سو�ت �للغوية ( 5)

�ملكونة من �أ�سو�ت �حلروف �لهجائية خا�سة.
�أن ترتبط �أن�س���طة �لتدريب �ل�س���معي مبهام �حلياة �ليومي���ة لالأطفال ز�رعي ( 6)

�لقوقعة �للكرتونية وما يت�سمنها من �أ�سو�ت وكلمات.
�أن تقوم على تفعيل دور �لأ�سرة يف �مل�ساركة �لفاعلة يف تدريب وتاأهيل �أطفالهم ( 7)

ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية.
�أن يتيح فر�س �ل�سرت�ك و�ملناف�سة جلميع �لأطفال.( 8)
�أن تكون حمتويات �لربنامج م�سوقة وممتعة ومثرية.( 9)
�أن تتميز �ملحتويات بالب�ساطة و�لو�سوح.( 10)
�أن تتوفر فيه عو�مل �لأمن و�ل�سالمة.( 11)

حمتويات الربنامج: 
 يت�س���من �لربنام���ج �حل���ايل جمموع���ة م���ن �أن�س���طة �لتدري���ب �ل�س���معي تقوم 
على �لنتباه �ل�س���معي، و�لتمييز �ل�س���معي، و�لإدر�ك �ل�سمعي لالأ�سو�ت غري �للغوية، 
وكذل���ك �لتميي���ز و�لإدر�ك �ل�س���معي لالأ�س���و�ت �للغوية)�لكالمي���ة(، بالإ�س���افة �إىل 
�أن�س���طة �لوعي �لفونولوجي، و�جلدول �لتايل يو�س���ح مو�سوع كل جل�سة من جل�سات 

�لربنامج.
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جدول)2( 
جل�سات الربنامج

 رقم
هدف �جلل�سة�جلل�سة

�لتعارف و�لتمهيد للربنامج1

تهدف �جلل�سة �إىل تدريب �لأطفال على �لتمييز بني حالة وجود �أ�سو�ت من حولهم 2
وحالة �ل�سمت وعدم وجود �ل�سوت

�لذي 3 �ل�سوت  ياأتى  �أين  من  حتديد  على  �لطفل  تدريب  �إىل  �جلل�سة  هذه  تهدف 
ي�سمعه، هل من �ليمني �أم من �لي�سار؟

�لذي 4 �ل�سوت  ياأتي  �أين  من  حتديد  على  �لأطفال  تدريب  �إىل  �جلل�سة  هذه  تهدف 
ي�سمعه

�لتمييز بني �ل�سوت �لعايل و�ل�سوت 5 �إىل تدريب �لأطفال على  تهدف هذه �جلل�سة 
�ملنخف�س

6
تهدف هذه �جلل�سة �إىل تدريب �لطفل على �لتميز بني بع�س �أ�سو�ت �لأ�سياء �ملوجودة 
– جر�س  �لباب  وفتح  – غلق  �ملطبخ  �أو�ين  �سقوط  �ملنزل من حوله مثل:�سوت  يف 

�لباب – طرق باب – �ملنبه – �لتليفون.. �لخ.

7
�حليو�نات  �أ�سو�ت  بع�س  بني  �لتميز  على  �لطفل  تدريب  �ىل  �جلل�سة  هذه  تهدف 
و�لطيور من حوله مثل: �سوت �حلمار – �لبقرة – �حل�سان – �ملاعز – �لقطة –

�لع�سفور �لببغاء-�لبط �لخ

8
تهدف هذه �جلل�سة �إىل تدريب �لطفل على �لتمييز بني �لأ�سو�ت �ملختلفة لالأفر�د 
عامة  ب�سفة  �لأفر�د  عن  ت�سدر  �لتى  و�لأ�سو�ت  –معلمه  زمالئه  �أ�سو�ت  مثل: 

كال�سحك – �لبكاء – �لأمل – كحة – عط�س.... �لخ

تهدف هذه �جلل�سة �إىل تدريب �لطفل على �لتمييز بني �لأ�سو�ت �ملختلفة لو�سائل 9
�ملو��سالت مثل:�سوت �سيارة – قطار – موت�سيكل –– طائرة –�لخ

10
تهدف هذه �جلل�سة �إىل تدريب �لطفل على �لتمييز بني �لأ�سو�ت �ملختلفة لأ�سو�ت 
من �لبيئة و�لطبيعة من حوله مثل: �سوت �سنبور �ملياه، �سوت �لرياح و�لعو��سف، 

�سوت �ملطر، �سوت �لرعد و�لربق �لخ
تهدف هذه �جلل�سة �إىل تعريف �لطفل ب�سوت �حلروف �لهجائية )�أ- ب- ت- ث(11
تهدف هذه �جلل�سة �إىل تعريف �لطفل ب�سوت �حلروف �لهجائية )ج-ح-خ- د(12
 تهدف هذه �جلل�سة �إىل تعريف �لطفل ب�سوت �حلروف �لهجائية )ذ-ر-ز-�س(13
تهدف هذه �جلل�سة �إىل تعريف �لطفل ب�سوت �حلروف �لهجائية )�س-�س-�س-ط(14
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 رقم
هدف �جلل�سة�جلل�سة

 تهدف هذه �جلل�سة �إىل تعريف �لطفل ب�سوت �حلروف �لهجائية )ظ-ع-غ-ف(15
 تهدف هذه �جلل�سة �إىل تعريف �لطفل ب�سوت �حلروف �لهجائية )ق-ك-ل-م(16
تهدف هذه �جلل�سة �إىل تعريف �لطفل ب�سوت �حلروف �لهجائية )ن-ه - و-ي(17

وتهدف هذه �جلل�سة لتدريب �لطفل على �لتفرقة بني �أ�سوت �حلروف �ملت�سابهة مثل 18
)َق - َك( )َت - َط( )�َس – َث(

19
وتهدف هذه �جلل�سة لتدريب �لطفل على �لتعرف على �أ�سوت �لكلمات �لتي ي�سمعها 
وتت�سمن هذه �لكلمات جمموعة �لأ�سماء كاأ�سماء �حليو�نات و�لطيور وو�سائل �لنقل 

و�ملو��سالت و�أدو�ت �ملنزل و�ملالب�س و�أع�ساء �جل�سم و�لأ�سخا�س �ملحيطني به 

20
وتهدف هذه �جلل�سة لتدريب �لطفل على �لتعرف على �أ�سوت �لكلمات �لتي ي�سمعها 
وتت�سمن هذه �لكلمات جمموعة �لأفعال مثل ياأكل يلعب ي�سبح يجري يجل�س يكتب 
ي�سرب مع �لرتكيز على �لأفعال �لتي يحتاج �إليها �لطفل يف �لتو��سل مع �ملحيطني به 

21
 وتهدف هذه �جلل�سة لتدريب �لطفل على �لتعرف على �أ�سوت �لكلمات �لتي ي�سمعها 
خائف-حزين-فرحان- مثل  �لنفعالية  �حلالت  جمموعة  �لكلمات  هذه  وتت�سمن 
�إليها �لطفل يف  غ�سبان-�ل�سمئز�ز-�لفخر.. مع �لرتكيز على �حلالت �لتي يحتاج 

�لتو��سل مع �ملحيطني به

22

وتهدف هذه �جلل�سة لتدريب �لطفل على �لتعرف على �أ�سوت �لكلمات �لتي ي�سمعها 
فوق-حتت-بني-على  مثل  و�لجتاهات  �ملو��سع  جمموعة  �لكلمات  هذه  وتت�سمن 
مع  –د�خل-خارج...  �سمال-لالأمام-للخلف  –بجانب-خلف-�أمام-قبل-بعد-ميني 
�لرتكيز على �ملو��سع و�لجتاهات �لتي يحتاج �إليها �لطفل يف �لتو��سل مع �ملحيطني 

به 

23
وتهدف هذه �جلل�سة لتدريب �لطفل على �لتعرف على �أ�سوت �لكلمات �لتي ي�سمعها 
�أحمر-�أخ�سر-�أ�سفر-�أزرق-�أبي�س- مثل  �لألو�ن  جمموعة  �لكلمات  هذه  وتت�سمن 

�أ�سود-بني...

وتهدف هذه �جلل�سة لتدريب �لطفل على �لتمييز �ل�سمعي لأ�سوت �لكلمات �ملت�سابهة 24
مثل )قلم – علم( )حبال – جبال( )�سورة – نورة(

�إدر�ك ما ي�سمعه و�ل�ستجابة �لعملية 25 وتهدف هذه �جلل�سة �إىل تدريب �لطفل على 
مبا يدل على وعيه مبا �سمع من �أو�مر وتعليمات من �ملدرب

وتهدف هذه �جلل�سة �إىل تدريب �لطفل على تنغيم وجتزئة �لكلمات وي�ستخدم فيها 26
�أ�سلوب �للفظ �ملنغم
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 رقم
هدف �جلل�سة�جلل�سة

وتهدف هذه �جلل�سة لتدريب �لطفل على �لتعرف على �أ�سوت �ل�سمائر مثل كتابي- 27
كتابك – كتابه -قلمي –قلمك- هو-هي –�أنت- �أنا- حقي –حقك.

28
�أ�سوت �لكلمات �لد�لة على  وتهدف هذه �جلل�سة لتدريب �لطفل على �لتعرف على 
 – كثري-خ�سن  –�سغري-قليل-  ق�سري-كبري  بطئ-طويل-  مثل:�سريع-  �ل�سفات 
ناعم-�ساخن بارد... مع �لرتكيز على �ل�سفات �لتي يحتاج �إليها �لطفل يف �لتو��سل 

مع �ملحيطني به
تدريب �لطفل على �لوعي �ل�سمعي لالأو�مر و�لتعليمات �ملركبة.29
�ملر�جعة وختام �لربنامج30

الإطار الزمني للربنامج:
 ت�س���من �لربنام���ج �لتدريب���ي )30( جل�س���ة، ُقدم���ت عل���ى مدى )10( �أ�س���ابيع، 
بو�ق���ع )3( جل�س���ات �أ�س���بوعًيا، م���دة �جلل�س���ة )45( دقيقة، وخ�س����س عدد )1( جل�س���ة 
للتعارف و�لتمهيد للربنامج، و )28( جل�سة للتدريب �ل�سمعي، )1( جل�سة للمر�جعة 

وختام �لربنامج، و�جلدول �لتايل يو�سح �لإطار �لزمني للربنامج.

جدول )3( 
الإطار الزمني للربنامج

زمن �جلل�سةعدد �جلل�سات�لهدفم

45 دقيقة)1( جل�سة�لتعارف و�لتمهيد للربنامج1

45 دقيقة)28( جل�سة�لتدريب �ل�سمعي2

45 دقيقة)1( جل�سة�ملر�جعة وختام �لربنامج3

1350 دقيقة)30( جل�سة�لإجمايل4

الفنيات امل�ستخدمة يف الربنامج:
 ت�س���منت �لفني���ات �لتعزي���ز )�للفظ���ي و�مل���ادي(، و �لنمذج���ة، ولع���ب �ل���دور، 

و�لقت�ساد �لرمزي، و�ملناق�سة و�حلو�ر، و�لو�جب �ملنزيل. 



فعالية التدريب ال�صمعي يف حت�صني الوعي الفونولوجيد . عبد الفتاح رجب   و د . ر�صا م�صعد اجلمال

 182 

رابًعا: اخلطوات الإجرائية: 
تت�سمن �خلطو�ت �لإجر�ئية �لتي �سوف يقوم بها �لباحث ما يلي: 

 �أخذ �ملو�فقات �لإد�رية �ملطلوبة على �إجر�ء �لدر��سة.( 1)
 �إعد�د وتقنني �أدو�ت �لدر��س���ة وت�س���مل مقيا�س �لوع���ي �لفونولوجي ومقيا�س ( 2)

فهم �لكالم برنامج �لتدريب �ل�سمعي.
حتديد عينة �لدر��سة �لتجريبية و�ل�سابطة.( 3)
 �لقيا�س �لقبلي: مت �إجر�ء �لقيا�س���ات �لقبلية ملجموعتي �لدر��س���ة �لتجريبية، ( 4)

و�ل�س���ابطة و�إيج���اد �لتكاف���وؤ بينهم���ا يف متغ���ري�ت )�لعمر-�ل���ذكاء –�لوع���ي 
�لفونولوجي- فهم �لكالم(.

 تطبيق برنامج �لتدريب �ل�سمعي على �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.( 5)
 �لقيا�س �لبعدي: بعد �نتهاء �ملدة �ملحددة لتنفيذ �لتجربة �لأ�سا�سية مت �إجر�ء ( 6)

�لقيا�س �لبعدي ملجموعتي �لدر��سة �لتجريبية و�ل�سابطة يف متغريي �لوعي 
�لفونولوج���ي، فه���م �ل���كالم، م���ع مر�عاة �إج���ر�ء �لقيا����س �لبعدي حت���ت نف�س 

�لظروف �لتي مت بها �إجر�ء �لقيا�س �لقبلي.
�لقيا����س �لتتبع���ي: مت �إج���ر�ء �لقيا����س �لتتبع���ي ملجموعة �لدر��س���ة �لتجريبية ( 7)

يف متغ���ريي �لوع���ي �لفونولوج���ي، فه���م �ل���كالم، بع���د مرور �س���هر م���ن �نتهاء 
�لربنامج، وحتت نف�س �لظروف �لتي مت بها �إجر�ء �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي.

ت�س���حيح �ل�س���تجابات وجدول���ة �لدرجات ومعاملتها �إح�س���ائًيا و��س���تخال�س ( 8)
�لنتائج وتف�سريها.

خام�سا: املعاجلات الإح�سائية
متثل���ت �لأ�س���اليب �لإح�س���ائية �مل�س���تخدمة يف: معام���ل �لرتب���اط لبري�س���ون، 
و�ختب���ار م���ان – ويتن���ي Mann-Whitney (U) للمجموعات �ل�س���غرية �مل�س���تقلة، 
و�ختبار ويلكوك�س���ون Wilcoxon (W) للمجموعات �ل�س���غرية �ملرتبطة، وذلك من 
.SPSS.خالل حزمة �لرب�مج �لإح�سائية للعلوم �لجتماعية و�ملعروفة �خت�ساًر� ب
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عر�ص النتائج ومناق�ستها:
اأولً:عر�س النتائج:

نتائج الفر�س الأول: 
وين�س �لفر�س على ما يلي:« توجد فروق ذ�ت د�لة �إح�س���ائية بني متو�س���طي 
رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لوع���ي �لفونولوج���ي يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي 
و�لبع���دي ل�س���الح �لقيا����س �لبعدي »، وللتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م 
�ختب���ار ويلكوك�س���ون لدللة �لفروق بني متو�س���طات �ملجموعات �ل�س���غرية �ملرتبطة. 

وكانت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول �لتايل:
جدول )4(

 نتائج اختبار ويلكوك�سن للفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعة التجريبية قبل وبعد 
تطبيق الربنامج يف الوعي الفونولوجي )ن=10(

�لبعدم
�لرتب �ملوجبة�لرتب �ل�سالبة

�لدللةZ قيمة  متو�سط
�لرتب

 جمموع
�لرتب

 متو�سط
�لرتب

 جمموع
�لرتب

2.8770.01-5.555.0�سفر�سفرجتزئة �جلمل �إىل كلمات1
2.8590.01-5.555.0�سفر�سفرجتزئة �لكلمات �إىل مقاطع2
2.8420.01-5.555.0�سفر�سفر�سم �أ�سو�ت �حلروف لكلمات3

 جتزئة �لكلمات �إىل �أ�سو�ت4
2.8770.01-5.555.0�سفر�سفر�حلروف

2.9130.01-5.555.0�سفر�سفر�سجع �لكلمات5
2.8590.01-5.555.0�سفر�سفرحتديد �ل�سوت �لأول للكلمة6
2.8100.01-5.555.0�سفر�سفر�لدرجة �لكلية7

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�سطي رتب 
درج���ات �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي للمجموعة �لتجريبي���ة يف �لوع���ي �لفونولوجي 
وذل���ك يف �لأبع���اد و�لدرج���ة �لكلية ل�س���الح �لقيا����س �لبعدي، مما يعن���ي �رتفاع �لوعي 
�لفونولوجي يف �لدرجة �لكلية و�لأبعاد كافة لديهم بعد تطبيق �لربنامج، مما يحقق 

�سحة �لفر�س �لأول من فرو�س �لبحث.
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نتائج الفر�س الثاين: 
وين�س �لفر�س على ما يلي:« توجد فروق ذ�ت د�لة �إح�سائية بني متو�سطي 
رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة و�ملجموعة �ل�س���ابطة يف �لوع���ي �لفونولوجي يف 
�لقيا����س �لبع���دي ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية »، وللتحقق من �س���حة ه���ذ� �لفر�س 
مت ��س���تخد�م �ختب���ار م���ان – ويتن���ي Mann-Whitney (U) لدلل���ة �لف���روق ب���ني 
متو�س���طات �ملجموع���ات �ل�س���غرية �مل�س���تقلة، وكان���ت �لنتائ���ج كم���ا يو�س���حها �جلدول 

�لتايل:
جدول )5( 

نتائج اختبار مان – ويتني للفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعتني ال�سابطة والتجريبية 
بعد تطبيق الربنامج يف الوعي الفونولوجي 

�لوعي �لفونولوجيم

�ملجموعة �ل�سابطة
)ن=10(

�ملجموعة �لتجريبية
�لدللةZ)ن=10( متو�سط

�لرتب
جمموع
�لرتب

متو�سط
�لرتب

جمموع
�لرتب

 جتزئة �جلمل �إىل1
3.7390.01-5.6556.5015.35153.5كلمات

 جتزئة �لكلمات �إىل2
3.6160.01-5.8058.015.2152.0مقاطع

 �سم �أ�سو�ت �حلروف3
3.6460.01-5.8058.015.2152.0لكلمات

 جتزئة �لكلمات �إىل4
3.8040.01-5.5555.515.45154.5�أ�سو�ت �حلروف

3.765-5.6056.015.4154.0�سجع �لكلمات5

 حتديد �ل�سوت �لأول6
3.700-5.7057.015.3153.0للكلمة

3.8040.01-5.5055.015.5155.0�لدرجة �لكلية7

يت�سح من �جلدول �ل�سابق وجود فروق د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى )01،0( يف 
�لوعي �لفونولوجي وذلك يف �لأبعاد و�لدرجة �لكلية بني �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية 
و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة بع���د تطبي���ق �لربنام���ج، وكان���ت �لف���روق ل�س���الح �ملجموع���ة 

�لتجريبية، مما يحقق �سحة �لفر�س �لثاين من فرو�س �لدر��سة.
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نتائج الفر�س الثالث: 
وين�س �لفر�س على ما يلي: » توجد فروق ذ�ت د�لة �إح�س���ائية بني متو�س���طي 
رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف فه���م �ل���كالم يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي 
ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبية »، وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار 
ويلكوك�س���ون لدلل���ة �لفروق ب���ني متو�س���طات �ملجموعات �ل�س���غرية �ملرتبطة، وكانت 

�لنتائج كما يو�سحها �جلدول �لتايل:

جدول)6( 
نتائج اختبار ويلكوك�سن للفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعة التجريبية قبل وبعد 

تطبيق الربنامج يف فهم الكالم )ن=10(

 �ملجموعة �لتجريبيةم
 متو�سطنقبلي/وبعدي

�لرتب
 جمموع
�لدللةZقيمة�لرتب

�سفر�سفر�سفر�لرتب �ل�سالبة1

-2.8100.01
105.5055.0�لرتب �ملوجبة2

�سفر�لت�ساوي3

10�ملجموع4

يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب 
درج���ات �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي للمجموع���ة �لتجريبي���ة يف فه���م �ل���كالم، وذلك 
ل�س���الح �لقيا����س �لبع���دي، مم���ا يعني �رتفاع م�س���توى فهم �ل���كالم لدى جمي���ع �أفر�د 

�لعينة �لتجريبية، مما يحقق �سحة �لفر�س �لثالث من فرو�س �لدر��سة.
 

نتائج الفر�س الرابع: 
وين�س �لفر�س على ما يلي:» توجد فروق ذ�ت د�لة �إح�س���ائية بني متو�س���طي 
رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة و�ملجموعة �ل�س���ابطة يف فهم �ل���كالم يف �لقيا�س 
�لبع���دي ل�س���الح �لقيا����س �لبع���دي« ، وللتحق���ق من �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م 
�ختبار مان – ويتني لدللة �لفروق بني متو�س���طات �ملجموعات �ل�س���غرية �مل�س���تقلة، 

وكانت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول �لتايل:
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جدول )7(
 نتائج اختبار مان – ويتني للفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعتني ال�سابطة والتجريبية 

بعد تطبيق الربنامج يف فهم الكالم

 متو�سطن�ملجموعة
�لرتب

جمموع
�لدللةUZ�لرتب

1015.40154.0�ملجموعة �لتجريبية
1-3.7310.01

105.6056.0 �ملجموعة �ل�سابطة

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى )01،0( 
يف مفه���وم �ل���ذ�ت �لأكادمي���ي، وذل���ك يف �لأبعاد و�لدرج���ة �لكلية بني �أف���ر�د �ملجموعة 
�لتجريبي���ة و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة بع���د تطبي���ق �لربنام���ج وكان���ت �لف���روق ل�س���الح 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لو�س���ع �لأف�س���ل، مم���ا يحق���ق �س���حة �لفر����س �لر�ب���ع من 

فرو�س �لدر��سة.

نتائج الفر�س اخلام�س: 
وين�س �لفر�س على ما يلي:" ل توجد فروق ذ�ت د�لة �إح�سائية بني متو�سطي 
رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لوع���ي �لفونولوج���ي يف �لقيا�س���ني �لبع���دي 
و�لتتبعي " وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار ويلكوك�سون لدللة 
�لفروق بني متو�س���طات �ملجموعات �ل�س���غرية �ملرتبطة، وكانت �لنتائج كما يو�س���حها 

�جلدول �لتايل: 
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جدول )8(
 نتائج اختبار ويلكوك�سن للفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعة التجريبية يف القيا�سني 

البعدي والتتبعي يف الوعي الفونولوجي )ن=10(

متو�سط ن�لبيان�لبعدم
�لرتب

جمموع 
�لدللةقيمة Z�لرتب

 جتزئة �جلمل1
�إىل كلمات

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�ملجموع

1
3
6

10

2.5
2.5

2.5
غري د�لة7.5-1

 جتزئة �لكلمات2
�إىل مقاطع

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�ملجموع

1
4
5

10

3
3

3
غري د�لة12-1.342

3
 �سم �أ�سو�ت

 �حلروف
لكلمات

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�ملجموع

4
3
3

10

4
4

16
غري د�لة12-0.378

4
 جتزئة �لكلمات

 �إىل �أ�سو�ت
�حلروف

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�ملجموع

2
3
5

10

2.5
3.33

5
غري د�لة10-0.700

�سجع �لكلمات5
�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�ملجموع

2
4
4

10

3.5
3.5

7
غري د�لة14-0.816

 حتديد �ل�سوت6
�لأول للكلمة

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�ملجموع

2
3
5

10

3
3

6
غري د�لة9-0.447

�لدرجة �لكلية7
�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي
�ملجموع

4
5
1

10

3.5
6.2

14
غري د�لة31-1.039
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ويت�سح من �جلدول �ل�سابق عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطي رتب 
درج���ات �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبع���ي للمجموعة �لتجريبية يف �لوع���ي �لفونولوجي، 

مما يحقق �سحة �لفر�س �خلام�س من فرو�س �لدر��سة.

نتائج الفر�س ال�ساد�س: 
وين�س �لفر�س على ما يلي: » ل توجد فروق ذ�ت د�لة �إح�سائية بني متو�سطي 
رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف فهم �لكالم يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي »، 
وللتحق���ق م���ن �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م �ختب���ار ويلكوك�س���ون لدللة �لفروق 
بني متو�س���طات �ملجموعات �ل�س���غرية �ملرتبطة، وكانت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول 

�لتايل: 
جدول )9( 

نتائج اختبار ويلكوك�سن للفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعة التجريبية فى القيا�سني 
البعدي والتتبعي يف فهم الكالم )ن=10(

�ملجموعة �لتجريبي
 متو�سطنقبلي/وبعدي

�لرتب
 جمموع
�لدللةZقيمة�لرتب

33.5010.50�لرتب �ل�سالبة

-0.632
 غري
د�لة

44.3817.50�لرتب �ملوجبة

3�لت�ساوي

10�ملجموع

ويت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي 
رت���ب درجات �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي للمجموع���ة �لتجريبية يف فهم �لكالم، مما 

يحقق �سحة �لفر�س �ل�ساد�س من فرو�س �لدر��سة.

مناق�سة النتائج:
 �أ�س���ارت نتائ���ج �لفر����س �لأول �إىل وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي 
رتب درجات �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي للمجموعة �لتجريبية يف �لوعي �لفونولوجي 
ل�سالح �لقيا�س �لبعدي، مما يعنى حت�سن �لوعي �لفونولوجي لدى �لعينة �لتجريبية 

بعد تطبيق برنامج �لتدريب �ل�سمعي.



املجلد اخلام�س - العدد )17( اكتوبر 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 189 

 كما تاأكدت فعالية �لتدريب �ل�سمعي يف حت�سني �لوعي �لفونولوجي لدى ز�رعي 
�لقوقع���ة �للكرتوني���ة، وذل���ك من خالل نتائ���ج �لفر�س �لثاين و�لت���ي �أظهرت وجود 
فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطي رتب درجات �لقيا�س �لبعدي لكل من �ملجموعتني 
�لتجريبي���ة. �ملجموع���ة  ل�س���الح  �لفونولوج���ي  �لوع���ي  يف  و�ل�س���ابطة  �لتجريبي���ة 
ولعل فاعلية �لربنامج يف حت�سني مهار�ت �لوعي �لفونولوجي تعود �إىل تعدد 
وتن���وع �لفني���ات �مل�س���تخدمة يف �لتدريب �لنمذج���ة ولعب �لدور وغريه���ا من �لفنيات 
�ملختلفة.ف�س���ال ع���ن �أن ��س���تمال �لربنام���ج على �لتدري���ب على �ملهار�ت �ل�س���معية قد 
�س���اهم يف �س���هولة �كت�س���اب �لطف���ل مله���ار�ت �لوع���ي �لفونولوج���ي حي���ث �أنه���ا مهار�ت 
�س���معية فتدريب �لطفل على �لتمييز �ل�س���معي لأ�س���و�ت �حلروف �لهجائية ي�سهم يف 
متيي���ز �لطف���ل حلركة �س���وت �حل���رف �لأول كما جاء يف �لكلمة عن���د نطقها وهو �أحد 

مهار�ت �لوعي �لفونولوجي.
 كما �أن ��س���تخد�م �أكرث من حا�س���ة يف �لتدريب من خالل �حلا�س���وب كال�س���وت 
و�حلرك���ة و�ل�س���ورة قد ز�د من فاعلية �إك�س���اب �لربنامج مله���ار�ت �لوعي �لفونولوجي 

لالأطفال.
 كما كان ملا تلقاه �لأطفال من تعزيز وت�سجيع يف نهاية كل جل�سة �لأثر �لبالغ 
يف د�فعيته���م يف تعل���م مه���ار�ت �لوعي �لفونولوجي ف�س���ال عما يتلق���اه من تعزيز من 

�أفر�د �لأ�سرة. 
 وي�س���ري (Holmer et al.,2016) �إىل وجود عالقة �رتباطية �يجابية د�لة 
ب���ني م�س���توى �لوع���ي �لفونولوجي و�لقدرة عل���ى �إدر�ك �لكالم ل���دى �لأطفال ز�رعي 

�لقوقعة �للكرتونية.
 وي�سري (Miller et al.,2011) �إىل �أن حت�سني م�ستوى �لوعي �لفونولوجي 

يوؤدي �إىل حت�سني فهم �لكالم و�إدر�ك �لكالم لالأطفال �ل�سم.
هذ� ويتفق �لبحث �حلايل فيما تو�س���ل �إليه من فعالية �لتدريب �ل�س���معي يف 
حت�سني �لوعي �لفونولوجي لدى �لأطفال ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية مع ما تو�سلت 
 (James et al.,2005; :إليه �لعديد من �لدر��سات، ولعل من �أهمها در��سة كل من�
 Miller et al.,2011; Ambrose et al.,2012; Tse & So,2012; Ching

.et al.,2014;Holmer et al.,2016)
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اأما فيما يتعلق بفهم الكالم �أ�سارت نتائج �لفر�سني �لثالث و�لر�بع �إىل م�ستوى فهم 
�لكالم لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية بعد تطبيق برنامج �لتدريب �ل�سمعي عليهم، 
�س���و�ء مقارنة بالتطبيق �لقبلي، �أو مقارنة باملجموعة �ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدي، 
وق���د يرجع ذلك �إىل �أن حت�س���ن م�س���توى �لوع���ي �لفونولوجي لديه���م بفعل �لتدريب 

�ل�سمعي قد �نعك�س �يجابيا على قدرتهم على فهم �لكالم.

ولعل فعالية برنامج �لتدريب �ل�س���معي يف حت�س���ني �لوعي �لفونولوجي لدى 
ز�رع���ي �لقوقع���ة �للكرتوني���ة تع���ود �إىل م���ا ت�س���منه م���ن �أن�س���طة متنوع���ة للتدريب 
�ل�س���معي كالتدري���ب على وجود �ل�س���وت من عدم���ه و�لتمييز بني �لأ�س���و�ت �ملختلفة 
ول�س���يما �لتدريب على �لتمييز لأ�س���و�ت �حلروف �للغوية �لتي يت�س���كل منها �لكالم 
مم���ا كان ل���ه �لأثر �لبالغ يف حت�س���ني قدرة ذوى �لقوقعة �للكرتوني���ة على �لنتباه ملا 
ي�س���مع ��س���تغالل ملا تبقى لديه من بقايا �س���معية يف معرفة ما ي�س���معه من كلمات مما 

�نعك�س �يجابيا على فهمه للكالم.

 كما �أن ت�س���مني جل�س���ات �لربنامج لبع�س �لأن�س���طة �لتي تعتمد على تدريب 
�لطفل ذوى �لقوقعة �للكرتونية على �ل�س���تماع وحماولة فهم ما ي�س���مع دون �لنظر 
�إىل وج���ه �ملتكل���م حي���ث كان يجل�س �ملدرب خلف �لطفل �أو يف و�س���ع ل ميكنه من روؤية 
وج���ه �مل���درب مما جعله ميعن يف �لرتكيز �ل�س���معي دون �لعتماد على تعبري�ت �لوجه 
وح���ركات �ل�س���فاه يف فه���م م���ا ي�س���مع و�لتي من �س���اأنها تقلل م���ن درجة �عتم���اده على 

�ل�سمع يف فهم �لكالم.

 كما �أن �لتدرج يف �لتدريب �ل�سمعي للطفل ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية مَكن 
�لأطف���ال م���ن �لكت�س���اب �لتدريجي للمهار�ت �ل�س���معية ومن ثم مه���ار�ت فهم �لكالم 
حيث ت�سمن �لربنامج يف �لبد�ية �لتدريب على �لتمييز و�لإدر�ك �ل�سمعي لالأ�سو�ت 
غ���ري �للغوي���ة �ملوج���ودة يف �لبيئ���ة كاأ�س���و�ت �لأمط���ار و�حليو�ن���ات و�لأدو�ت وو�س���ائل 
�ملو��سالت...ثم �لتدريب على �لتمييز و�لإدر�ك �ل�سمعي لالأ�سو�ت �للغوية تدريجيا 
بد�ي���ة م���ن �س���وت �حلرف ثم �لكلمة ثم �جلملة ف�س���ال عن �أن �لتدريب قد �س���مل كل 
مكونات �للغة �ملنطوقة كالأ�س���ماء و�لأفعال و�ل�س���فات و�حلالت و�لظروف وغريها..

�إىل جان���ب �أن �لتدري���ب كان يت�س���من �لأد�ء �لعمل���ي للفه���م �لكالم���ي لكلف���ة مكونات 
�للغة.
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كم���ا �أن ��س���تمال �لربنامج على �لتدريب على مه���ار�ت �لوعي �لفونولوجي قد 
�نعك�س �يجابيا على فهم و�إدر�ك �لكالم ول�س���يما �أن مهار�ت �لوعي �لفونولوجي عي 
مهار�ت �س���معية وتن�س���ب على �لأ�س���و�ت �للغوية �ملكونة للكالم �لذي ي�س���معه �لطفل 

ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية.
كم���ا لأن ��س���تخد�م �حلا�س���وب يف �لتدري���ب وما يت�س���منه من و�س���ائط متعددة 
قد �س���اهمت يف زيادة �كت�س���اب �لطفل ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية للمهار�ت �ل�سمعية 
ومن ثم فهم �لكالم، ويف هذ� �ل�سدد تو�سلت در��سة (Sullivan,2010) �إىل فعالية 
�لتدريب �ل�س���معي �لقائم على �حلا�س���وب يف حت�س���ني متييز و�إدر�ك �لكالم لدى ذوي 

�لإعاقة �ل�سمعية.
 كم���ا تع���ود فاعلي���ة �لربنام���ج يف �إك�س���اب فه���م �ل���كالم ل���دى ز�رع���ي �لقوقع���ة 
�للكرتوني���ة لإ�س���ر�ك �لأ�س���رة يف ��س���تكمال �أن�س���طة �لتدريب من خالل م���ا يكلف به 
�لطفل من و�جبات منزلية تقوم �لأ�سرة مب�ساعدة �لطفل يف تنفيذها ويف هذ� �ل�سدد 
ي�س���ري)�لزريقات، 2003( �إىل �أن م���ن �ل�س���روري �إ�س���ر�ك �لو�لدي���ن يف بر�م���ج تاأهي���ل 
ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية مبا يقلل من �أثر �لإعاقة �ل�سمعية على �لأد�ء �لتو��سلي 

ل�سيما فهم �لكالم خالل �لتو��سل �للفظي.
كما �أن ��س���تمال �لربنامج للعديد من مهار�ت �لتدريب �ل�س���معي مثل �لدر�ك 
�ل�س���معي و�لغالق �ل�س���معي و�لتمييز �ل�س���معي قد �س���اهم يف زيادة فاعليته لتح�س���ني 
فه���م �ل���كالم لدى �لأطفال، وقد ذه���ب (Mondelli et al., 2016,1) �إىل �أن قدرة 
�لأطف���ال ز�رع���ي �لقوقع���ة �للكرتوني���ة على فه���م و�إدر�ك �لكالم تتح�س���ن بالتدريب 

�ل�سمعي على �ملهار�ت �ل�سمعية.
ه���ذ� ويتف���ق �لبح���ث �حلايل مع �لعدي���د من �لدر��س���ات فيما تو�س���ل �إليه من 
فعالي���ة �لوع���ي �لفونولوج���ي يف حت�س���ني �جلان���ب �للغوي وفه���م �لكالم ل���دى ز�رعي 
 (Bharadwaj,2002; Stacey,2005; :لقوقعة �للكرتونية ومنها در��سة كل من�
 Schafer,2005; Most& Peled,2007; Schorr et al.,2008;
 Justice et al.,2008; Inscoe et al.,2009; Strelnikov et al.,2009;
 Geers et al.,2009; Ruggirello &  Mayer, 2010; Loebach et
 al.,2010; Fairgray et al.,2010; Cruz,2010; Sullivan,2010; Holt

& Dowell,2011; Hassen et al.,2013)
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اأم�ا فيما يتعلق با�س�تمرارية اأثر الربنامج �أ�س���ارت نتائج �لفر�س���ني �خلام�س 
و�ل�س���اد�س �إىل عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درجات �لقيا�سني 
�لبع���دي و�لتتبع���ي للمجموع���ة �لتجريبية يف �لوعي �لفونولوج���ي وفهم �لكالم. مما 
ي���دل عل���ى ��س���تمر�رية �لأثر �لإيجاب���ي لربنامج �لتدريب �ل�س���معي بع���د توقفه. وقد 
تعود ��ستمر�رية �أثر �لربنامج لإ�سر�ك �لو�لدين يف �لتدريب وما مل�سوه من حت�سن يف 
فهم �لكالم لدى �أطفالهم مما جعلهم ي�س���تمرون يف ت�س���جيع �أطفالهم و�ل�ستمر�ر يف 

تدريبهم وتوفري �لبيئة �لأ�سرية �لد�عمة لتحقيق �أهد�ف �لربنامج.

كم���ا �أن ��س���تمال �لربنام���ج على فه���م �لكالم �ل���ذي يحتاج �إلي���ه �لطفل ز�رعي 
�لقوقع���ة �للكرتوني���ة يف �لتو��س���ل خ���الل مو�ق���ف �حلي���اة �ليومية جعله ي�س���تمر يف 

��ستخد�مها مما عزز ��ستمر�ر حت�سنها لديه.

 ويتف���ق نتائ���ج �لبح���ث �حلايل يف هذ� �ل�س���دد م���ع �لعديد من �لدر��س���ات مثل 
 Most& Peled,2007; Schorr et al.,2008; Justice et :در��س���ة كل م���ن
 al.,2008; Inscoe et al.,2009; Strelnikov et al.,2009; Geers et

al.,2009

التو�سيات:
يف �سوء �لنتائج �لتي تو�سل �إليه �لبحث �حلايل يو�سى �لباحثان بالآتي:

 �ل�ستفادة من �لربنامج �لتدريبي �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل ملهار�ت �لوعي ( 1)
�لفونولوجي وفهم �لكالم لعينات �أخرى مماثلة لعينة �لبحث �حلايل .

 تدريب �ملعلمني على كيفية ��س���تخد�م تدريبات �لوعي �لفونولوجي لتح�س���ني ( 2)
�ملهار�ت �للغوية ل�سيما فهم �لكالم لز�رعي �لقوقعة �للكرتونية. 

 توعي���ة �أولياء �لأمور ب�س���رورة �لتاأهيل و�لتدريب �ل�س���معي لأطفالهم ز�رعي ( 3)
�لقوقع���ة �للكرتوني���ة وتدريبهم عل���ى كيفية �لقيام بدوره���م فيها من خالل 

�لبيئة �ملنزلية.
 ت�س���مني �ملناهج بالأن�س���طة �ل�س���فية و�لال�س���فية �خلا�س���ة بز�رعي �لقوقعة ( 4)

�للكرتوني���ة مبا ينمي �ملهار�ت �ل�س���معية و�لوع���ي �لفونولوجي و مبا ينعك�س 
�يجابيا على فهم �لكالم لديهم.
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 �عتبار ��سرت�تيجيات �لتدريب �ل�سمعي و�لوعي �لفونولوجي عن�سًر� حمورًيا ( 5)
يف بر�مج تاأهيل ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية.

 �إتباع �لو�لدين يف �لبيئة �ملنزلية �أثناء حديثهم �لعديد من �لأ�ساليب �لتي من ( 6)
�ساأنها تنمية �ملهار�ت �ل�سمعية لدى �أطفالهم ز�رعي �لقوقعة �للكرتونية.

 �لهتمام برب�مج �لتاأهيل �ل�سمعي و�لتخاطبي لز�رعي �لقوقعة �للكرتونية.( 7)
توعي���ة �أولياء �لأمور بالقوقعة �للكرتوني���ة وفائدتها لأطفالهم وحثهم على ( 8)

�إجر�ئها لهم.
دع���م عملي���ات زر�ع���ة �لقوقعة لالأطفال �ل�س���م وم���ا يتبعها من بر�م���ج تاأهيل ( 9)

�سمعي وتخاطبي.
�لتو�سع يف �إعد�د �أخ�سائيني �لتخاطب �ملوؤهلني لتاأهيل حالت ز�رعي �لقوقعة ( 10)

�للكرتونية.
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ملخ�ص البحث: 
��ستهدف �لبحث تنمية �حلركات �لع�سلية �لدقيقة وخف�س �ل�سلوك �لنمطي 
�لتك���ر�ري م���ن خالل برنام���ج قائم على �لع���الج �لوظيفي، وقد تكون���ت عينة �لبحث 
)5( �أطف���ال م���ن ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د �لذي���ن تر�وح���ت معام���الت ذكائه���م ما بني 
)59- 69(، وترت�وح �أعمارهم �لزمنية ما بني )6 – 9( عاًما و�س���دة ��س���طر�ب �لتوحد 
لديهم متو�سطة، و��ستخدم �لبحث �لأدو�ت �لآتية: مقيا�س تقدير �حلركات �لع�سلية 
�لدقيق���ة ل���دى �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د، مقيا����س تقدير �ل�س���لوك �لنمطي 
�لتك���ر�رى ل���دى �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد، برنامج �لع���الج �لوظيفي، مقيا�س 
تقدير �لتوحد �لطفويل، مقيا�س �ستانفورد بينيه للذكاء )�ل�سورة �لر�بعة(، مقيا�س 
�ل�س���لوك �لتكيف���ي. وقد �أ�س���فر �لبح���ث عن جمموعة م���ن �لنتائج: وجود ف���روق د�لة 
�إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س تقدير 
�حل���ركات �لع�س���لية �لدقيق���ة لدى �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د و�لدرجة �لكلية 
للمقيا����س يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي ل�س���الح �لقيا�س �لبعدى، ع���دم وجود فروق 
د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طي رت���ب درجات �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبي���ة على مقيا�س 
تقدير �حلركات �لع�سلية �لدقيقة لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد يف �لقيا�سني 
�لبع���دي و�لتتبع���ي. وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رت���ب درج���ات �أفر�د 
�ملجموع���ة �لتجريبية على مقيا�س تقدير �ل�س���لوك �لنمط���ي �لتكر�رى لدى �لأطفال 
ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د و�لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا����س يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي 
ل�س���الح �لقيا����س �لبع���دي مما يو�س���ح خف�س �ل�س���لوك �لنمطي �لتك���ر�رى يف �لقيا�س 
�لبع���دي، ل توج���د ف���روق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طي رتب درجات �أف���ر�د �ملجموعة 
�لتجريبي���ة عل���ى �أد�ء مقيا�س تقدير �ل�س���لوك �لنمطي �لتكر�رى ل���دى �لأطفال ذوي 

��سطر�ب �لتوحد و�لدرجة �لكلية للمقيا�س يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي.

الكلم��ات املفتاحي��ة: �لع���الج �لوظيف���ي - �حل���ركات �لع�س���لية �لدقيقة - �ل�س���لوكيات 
�لتكر�رية - ��سطر�ب �لتوحد.
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Effectiveness Occupational Therapy Program In The 
Development Fine Muscle Movements The 

Reduce the repetitive stereotyped 
Behavior Of Autistic Children

Abstract: 
The current research aims to develop fine muscle movements 

and reduce the repetitive stereotyped behavior through a program 
based on occupational therapy, the study sample consisted of (5) 
children with autism with IQ (59-69) aged (6-9) years with mild autism 
spectrum disorders. the researcher used fine muscle movements rating 
scale in children with autism, infantile autism rating scale, Arabic 
Stanford Beinat for intelligence (4th ed.), Adaptive behavior scale. 
The results showed that there are significant statistically differences 
between the mean degrees of the experimental group on fine muscle 
movements rating scale in children with autism, and in the total 
degree in the pre and post assessment favoring post assessment, and 
that there are no significant statistically differences between the mean 
degrees of the experimental group on fine muscle movements rating 
scale in children with autism in the post and follow-up assessment. It 
also showed showed that there are significant statistically differences 
between the mean degrees of the experimental group on repetitive 
stereotyped behavior scale in children with autism, and in the total 
degree in the pre and post assessment favoring post assessment that 
showed reducing the repetitive stereotyped behavior, and that there 
are no significant statistically differences between the mean degrees 
of the experimental group on repetitive stereotyped behavior scale in 
children with autism in the post and follow-up assessment.

Keyword: Occupational Therapy - Development Of Fine Motors - 
Vocational Rehabilitation – Autism Disorder
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مقدمة:
يع���د �لعالج �لوظيف���ي �أحد �لعالجات �ملهمة لالأطف���ال ذوي �لإعاقة من �أجل 
م�س���اعدتهم على تخطي �إعاقاتهم و�لن�سغال باأعمال يحبونها ويقدرون على حتقيق 
�لنج���اح فيه���ا، وم���ن ث���م تتحق���ق لهم �لثق���ة بالنف����س فيقبلون عل���ى بر�م���ج �لتدريب 

و�لتعليم �ملعدة من �أجلهم، ويقل �ن�سغالهم باإعاقاتهم وعجزهم. 

و�إذ� كان �لع���الج �لوظيف���ي مه���م جلمي���ع �لأطفال فاأنه �أك���رث �أهمية لالأطفال 
�مل�س���ابني با�س���طر�ب �لتوح���د؛ لأنه���م يعان���ون من �س���عوبة �س���ديدة يف �لتو��س���ل مع 
�لآخرين و�لرتباط بهم، وي�س���عب عليهم ممار�س���ة �لألعاب مع �أقر�نهم من �لأطفال 
�لعادي���ني، �أو تقليده���م، فيبق���ى كث���ري منه���م غ���ري مرتبط���ني بالآخري���ن، وتت�س���ف 

�سلوكياتهم باجلمود و�لآلية.

تعد �ل�س���لوكيات �ملتكررة )�لنمطية( من �أكرث �لعالمات �لد�لة على ��سطر�ب 
�لتوح���د، ه���ذ� وتتع���دد وتتنوع �ل�س���لوكيات �لنمطي���ة بتباين �لأطفال ذوي ��س���طر�ب 
�لتوح���د، وق���د تب���د�أ ب�س���كل خمتل���ف، وق���د تختل���ف م���ن حي���ث �ملدة �لت���ي ت�س���تغرقها 
وطبيعتها، وقد يكون بع�س���ها �أكرث تكر�ًر� من �لآخر، وبع�س���ها يعد طقو�ًس���ا �أ�سا�س���ية 
لدى بع�س �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد ملمار�س���ة �حلياة وبع�سها قد يلحق �لأذى 
بالطف���ل، ولك���ن �أغلبها ل يلحق �أي �س���رر بالطفل، وبع�س���ها يلحق �أ�س���ر�ر بالآخرين 

وبع�سها ل ي�سبب �أي �سرر)�خلويل، �أبو �لفتوح 2015، �س. 151(. 

ت�س���ري  �لأخ���رية  �لتقاري���ر  م���ع   (ASD) �لتوح���د  طي���ف  ��س���طر�ب  �نت�س���ار 
�إىل �أن���ه يف تز�ي���د م�س���تمر بن�س���بة )1( ل���كل )68( طف���اًل يعانون من ��س���طر�ب طيف 

.(Centers For Disease control and prevition, 2014)لتوحد�

 كما يعد ��سطر�ب �لتوحد (AD) من �لإعاقات �لتي تندرج حتت فئة ��سطر�ب 
طيف �لتوحد Autism Spectrum Disorder (ASD) باأنه: “��سطر�ب يتميز 
بعجز يف بعدين �أ�سا�س���يني هما؛ عجز يف �لتو��س���ل و�لتفاعل �لجتماعي، وحمدودية 
�لأمناط و�لأن�س���طة �ل�س���لوكية ويت�سمن ثالث م�ستويات، على �أن تظهر �لأعر��س يف 
فرتة منو مبكرة م�سببة �سعف �سديد يف �لأد�ء �لجتماعي ح�سب �لدليل �لت�سخي�سي 
�لإح�س���ائي لال�س���طر�بات �لنف�س���ية يف طبعت���ه �خلام�س���ة (DSM-V, 2013) فمن 
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�ل�س���مات �لرئي�س���ة عند �لأطفال �مل�س���ابني به عدم �لقدرة على �لتفاعل مع �لآخرين 
 (American Psychiatric �لت�س���خي�س  عملي���ة  يف  كب���رًي�  بع���ًد�  تاأخ���ذ  و�لت���ي 

.Association, 2013)

ويو�ج���ه �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د جمموع���ة م���ن �ل�س���عوبات مث���ل 
حمدودي���ة �ملهار�ت �لجتماعية، وحمدودية فه���م �لقو�عد �لجتماعية، وعدم �ملرونة 
و�للتز�م يف �لتفاقيات بقو�عد �لأ�سرة، و�هتمامات مقيدة و�سلوكيات منطية تكر�رية 

.(APA, 2013) وفرط حركة للخرب�ت �حل�سية

وعندم���ا ت���زد�د حده �ل�س���لوك �لنمط���ي �لتكر�ري ل���دي �لطفل ذي ��س���طر�ب 
�لتوح���د يلج���اأ �إىل �لتجن���ب �لجتماع���ي و�لعزل���ة ويعي����س وحي���ًد� يف ه���ذ� �لعامل مع 

نف�سه، وينتابه �لإح�سا�س باخلوف من مو�جهة �ملو�قف �لجتماعية. 

وهنا تربز �أهمية �لتدخل يف رعاية �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد خا�سة �أن 
�لدر��س���ات و�لبح���وث �مليد�نية قد �أثبتت �أن ن�س���بة كبرية من ه���وؤلء �لأطفال ميكنهم 

�لتكيف �لنف�سي و�لجتماعي �إذ� ما �أح�سن رعايتهم وتوجيههم. 

ومن خالل برنامج �لعالج �لوظيفي يف �لبحث �حلايل ميكن تنمية �حلركات 
�لع�س���لية �لدقيقة مما ي�س���اعد على خف�س �ل�س���لوك �لنمطي �لتك���ر�رى لهم مما قد 

ي�ساعدهم م�ستقبال على �لتاأهيل �ملهني.

م�سكلة البحث: 
نبعت م�سكلة �لبحث �حلايل مما لحظه �لباحث من خالل �لإ�سر�ف �مليد�ين 
مبعاهد �لرتبية �لفكرية لف�س���ول �لتوحد على طالب م�س���ار �ل�سطر�بات �ل�سلوكية 
و�لتوح���د، وم���ا �نتهت �إليه �لعديد من �لدر��س���ات �لنف�س���ية و�لرتبوي���ة. حيث لحظ 
�لباحث �أن هناك �لكثري من �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد لديهم ق�س���ور و��سح يف 

�حلركات �لع�سلية �لدقيقة مما يحد من قيامهم باأي عمل باأيديهم.

وكذل���ك زي���ادة �س���لوكياتهم �لتكر�ري���ة �لت���ي تعوقه���م ع���ن تاأدي���ة �أي عمل من 
�لعمال �ليدوية؛ مما يوؤثر م�ستقباًل على تاأهيلهم �ملهني، و�سادف �لباحث �أكرث من 
حال���ة توح���د يريد �أولياء �أمورهم �أن يعرف ما �لربنامج بعد معاهد �لرتبية �لفكرية 
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فيجيب �لتاأهيل �ملهني فيت�س���ح �أن �لطالب ذي ��س���طر�ب �لتوحد ل ي�س���تطيع م�سك 
�لأ�س���ياء بيديه؛ مما كان���ت �حلاجة �مللحة لتنمية حركاته �لع�س���لية �لدقيقة وكذلك 

خف�س �سلوكياته �لتكر�رية.

وميكن �سياغة م�سكلة �لبحث يف �ل�سوؤ�ل �لرئي�س �لآتي: ما فعالية برنامج يف 
تنمية �حلركات �لع�سلية �لدقيقة وخف�س �ل�سلوك �لنمطي �لتكر�رى لدى �لأطفال 

ذوي ��سطر�ب �لتوحد؟. ويتفرع من هذ� �ل�سوؤ�ل �لأ�سئلة �لتالية:
((( ه���ل يوج���د تاأثري للربنامج يف تنمية �حلركات �لع�س���لية �لدقيق���ة لدى �أفر�د 1

�ملجموعة �لتجريبية من �أطفال توحد؟.
((( ه���ل يوج���د تاأث���ري للربنام���ج يف خف����س �ل�س���لوكيات �لتكر�ري���ة ل���دى �أف���ر�د 1

�ملجموعة �لتجريبية من �أطفال توحد؟.
((( ه���ل ميت���د تاأثري �لربنام���ج يف تنمية �حلركات �لع�س���لية �لدقيقة ل���دى �أفر�د 1

�ملجموعة �لتجريبية من �أطفال توحد ملا بعد �لتطبيق بفرتة زمنية؟.
((( هل ميتد تاأثري �لربنامج يف خف�س �ل�سلوكيات �لتكر�رية لدى �أفر�د �ملجموعة 1

�لتجريبية من �أطفال توحد ملا بعد �لتطبيق بفرتة زمنية؟.

اأهداف البحث:
ي�س���عى �لبح���ث �إىل حتقي���ق عدة �أهد�ف تتمثل فيما يل���ي: �إعد�د برنامج عالج 
وظيف���ي و�إن �له���دف �لرئي����س من���ه ه���و تطوي���ر ��س���تقاللية �لأطفال ذوي ��س���طر�ب 
�لتوحد �ل�سخ�سية و�لجتماعية و�ملهنية من خالل تنمية �حلركات �لع�سلية �لدقيقة 
وعلى �أد�ء �لو�جبات و�لأعمال با�س���تقاللية، و�حلد من �عتماده على �لغري وحت�س���ني 
ق���در�ت �لف���رد �ل�سخ�س���ية و�لجتماعي���ة و�ملهني���ة و دم���ج �لفرد يف جمتمع���ه و�لتغلب 
على �ل�س���لوكيات �لتكر�رية �لناجتة عن �لإ�س���ابة با�س���طر�ب �لتوحد. وعمل مقيا�س 
تقدير �حلركات �لع�سلية �لدقيقة لالأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد، ومقيا�س تقدير 

�ل�سلوك �لنمطي �لتكر�رى لالأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد.
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اأهمية البحث:
تكم���ن �أهمي���ة �لبح���ث يف �أهمي���ة �ملو�س���وع �لذي يت�س���دى ل���ه حيث �أنه ي�س���عى 
للتحق���ق م���ن فعالية برنامج �لع���الج �لوظيفي يف تنمية �حلركات �لع�س���لية �لدقيقة 
وخف�س �ل�س���لوك �لنمطي �لتكر�رى و�أثرها �مل�س���تقبلي على �لتاأهيل �ملهني لالأطفال 
ذوي ��س���طر�ب �لتوحد ودجمهم باملجتمع. ومما ل�س���ك فيه �أن هذ� �ملو�سوع ينطوي 

على �أهمية كبرية �سو�ء من �لناحية �لنظرية، �أو من �لناحية �لتطبيقية.

1- فمن حيث الناحية النظرية:
( �ملو�س���وع �ل���ذي يت�س���دى ل���ه �لبحث ه���و تنمي���ة �حل���ركات �لع�س���لية �لدقيقة )	1

وخف�س �ل�سلوكيات �لتكر�رية لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد من خالل 
برنام���ج ع���الج وظيف���ي حي���ث يوؤث���ر ق�س���وره يف �حل���ركات �لع�س���لية �لدقيقة 
وزيادة �ل�س���لوكيات �لتكر�رية يف حياتهم م�س���تقبال �س���لًبا على �جلو�نب �ملهنية 

وعلى �أد�ئهم �لجتماعي. 
( بعد �أن تتبع �لباحث �لدر��سات �لعربية و�لأجنبية �لتي تناولت تنمية �حلركات )	1

�لع�سلية �لدقيقة وخف�س �ل�سلوكيات �لتكر�رية لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب 
�لتوح���د لح���ظ– يف ح���دود �طالع���ه - قل���ة �لدر��س���ات �لعربية �لت���ي تناولت 
�أهمي���ة �لع���الج �لوظيفي يف تنمية �حلركات �لع�س���لية �لدقيقة بينما در��س���ات 
عربي���ة كث���رية تناول���ت خف����س �ل�س���لوكيات �لتكر�ري���ة بينم���ا مل يج���د در��س���ة 
تناولت تنمية �حلركات �لع�س���لية �لدقيقة وخف�س �ل�سلوكيات �لنمطية لدى 
�لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد، مما يوؤكد �أننا يف �أم�س �حلاجة �إىل �ملزيد من 

�لدر��سات يف هذ� �ملجال.

2-من حيث الناحية التطبيقية:
( تت�س���ح �أهمي���ة �لبح���ث �حل���ايل يف ت�س���ميم برنام���ج ع���الج وظيف���ي لتنمي���ة )	1

�حلركات �لع�سلية �لدقيقة وخف�س �ل�سلوكيات �لتكر�رية مما يوؤثر م�ستقبال 
على �لتاأهيل �ملهني لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد.

( تطبي���ق �لرب�م���ج عل���ى �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد و�لتحقق من حت�س���ن )	1
�أد�ئه���م، وي�س���جع �أولي���اء �أموره���م على تهيئ���ة �لبيئة لهم مما ي�س���اعدهم على 

تنمية حركاتهم �لع�سلية �لدقيقة وخف�س �سلوكياتهم �لتكر�رية. 
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( توجي���ه نظ���ر �لقائم���ني نح���و رعاي���ة �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د �إىل )	1
�أف�س���ل �لأ�س���اليب �لتي من �س���اأنها تنمية حركاتهم �لع�سلية �لدقيقة وخف�س 

�سلوكياتهم �لتكر�رية.

م�سطلحات البحث االإجرائية:

1-الربنام�ج:Program: »برنام���ج خمطط منظم يف �س���وء �أ�س����س علمية لتقدمي 
�خلدم���ات �لإر�س���ادية �ملبا�س���رة وغ���ري �ملبا�س���رة فردًي���ا وجماعًيا جلميع من ت�س���مهم 
�ملوؤ�س�س���ة؛ به���دف م�س���اعدتهم يف حتقي���ق �لنم���و �ل�س���وي و�لقي���ام بالختي���ار �لو�ع���ي 
�ملتعق���ل، ولتحقي���ق �لتو�ف���ق �لنف�س���ي د�خ���ل �ملوؤ�س�س���ة وخارجه���ا، ويق���وم بتخطيط���ه 

وتنفيذه« )زهر�ن، 2002، �س. 499( .
�لوظيف���ي  �لع���الج  يه���دف   :Occupational Therapy الوظيف�ي  2-الع�الج 
�إىل م�س���اعدة �لطف���ل �لتوح���د على �تقان �مله���ار�ت �لوظيفية �لدقيق���ة �لتي يحتاجها 
ليعي�س باأكرث قدر ممكن من �ل�س���تقاللية، مثل: �حلركات �لدقيقة �لالزمة للكتابة 
و�لتاأهي���ل �ملهن���ي، وتنمية �لتاآزر �حلركي/�لب�س���رى، وتنمية مه���ار�ت �حلياة �ليومية 

)�جلالمدة، 2013، �س. 298(
)-احلركات الع�س�لية الدقيقة: Fine Motors: »هي �حلركات �لتي تت�س���من كف 
�ليد ومرونة �لأ�س���ابع �خلم�س يف م�س���ك �ملعلقة، �أو �لقلم، �أو �أي غر�س �أخر بحرفيه 
ودقة دون خلل، �أو �هتز�ز لكف �ليد، �أو �لأ�سابع«. تتحدد �حلركات �لع�سلية �لدقيقة 
�إجر�ئًيا بالدرجات �لتي يح�س���ل عليها �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد على مقيا�س 

تقدير �حلركات �لع�سلية �لدقيقة يف �لبحث �حلايل.
4- ال�س�لوك النمط�ي التك�راري :Repetitive Behavior “ه���و جمموع���ة من 
�ل�سلوكيات �لتي تت�سمن �ل�سلوك �لنمطي، و�ل�سلوك �جلامد، و�لدو�فع، و�لهو�ج�س، 
��س���تخد�م �للغ���ة”. يتح���دد �ل�س���لوك �لنمط���ي  و�ملحافظ���ة، و�لتك���ر�ر و�لنمطي���ة يف 
�لتكر�ري �إجر�ئًيا بالدرجات �لتي يح�سل عليها �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد على 

مقيا�س تقدير �ل�سلوك �لنمطي �لتكر�ري يف �لبحث �حلايل.
)- ا�س�طراب طي�ف التوح�دAutism Spectrum disorder: يع���رف �لدلي���ل 
 American Psychiatric لت�سخي�سي و�لإح�سائي �خلام�س لال�سطر�بات �لعقلية�
 Autism Spectrum سطر�ب طيف �لتوحد��  Association. (2013, p. 809)
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Disorder (ASD) باأنه “��سطر�ب يتميز بعجز يف بعدين �أ�سا�سيني هما؛ عجز يف 
�لتو��س���ل و�لتفاعل �لجتماعي، وحمدودية �لأمناط و�لأن�س���طة �ل�سلوكية ويت�سمن 
ثالث م�ستويات، على �أن تظهر �لأعر��س يف فرتة منو مبكرة م�سببة �سعف �سديد يف 
�لأد�ء �لجتماع���ي و�ملهني )�س���ليم،2014، �س. 12(. يتحدد �لتوح���د �إجر�ئًيا بالدرجة 
�لت���ي يح�س���ل عليه���ا �لطفل عل���ى مقيا�س تقدير �ل�س���لوك ذي ��س���طر�ب �لتوحد من 

�إعد�د )�ل�سمري و �ل�سرطاوي، 2002(.

حمددات البحث:
يتحدد �لبحث �حلايل باملحدد�ت �لتالية:

املح�ددات املنهجي�ة: ��س���تخدم �ملنه���ج �س���به �لتجريبي �ل���ذي يخترب فعالي���ة برنامج 
ع���الج وظيفي )متغري م�س���تقل( يف تنمية �حلركات �لع�س���لية �لدقيق���ة )متغري تابع 
�أول( وخف�س �ل�سلوك �لنمطي �لتكر�ري )متغري تابع ثاين( لدى عينة من �لأطفال 

ذوي ��سطر�ب �لتوحد.
املح�ددات الب�س�رية: تاألف���ت �لعينة من )5( �أطف���ال ذكور من ذوي ��س���طر�ب �لتوحد 
تر�وحت معامالت ذكائهم بني )59 - 69(، و�أعمارهم �لزمنية ما بني )6 – 9( عاًما، 
املح�ددات املكانية: مت تطبيق برنامج �لع���الج �لوظيفي يف حجرة �لعالج �لوظيفي 

مبعهد �لرتبية �لفكرية بالطائف.

االإطار النظري
مت عر�س متغري�ت �لبحث على �لنحو �لتايل: 

اأولً: العالج الوظيفي
يهدف �لعالج �لوظيفي لالأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد �إىل ما يلي:

((( تقدمي مثري�ت خارجية تنبه �إح�سا�سهم و�إدر�كهم مبا حولهم. 1
((( باأن�س���طة 1 �لن�س���غال  �إىل  و�لذ�تي���ة  �لع�س���و�ئية  بالأ�س���ياء  �ن�س���غالهم  حتوي���ل 

تفييدهم يف �لتفاعل مع �لآخرين، ومن ثم قدر�تهم على �لتو��سل. 
((( �إعد�دهم لتلقي بر�مج �لتعليم و�لتدريب. 1
((( حتقيق �لتكامل �حل�سي “�ل�سمع – �لب�سر – �للم�س..�لخ”.1
((( حتقيق �لتاآزر �حل�سي �حلركي. 1
((( خف�س �ل�سلوكيات �لنمطية و�لع�سو�ئية. 1
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 عندما يتحقق �لتكامل �حل�سي، وكذلك �لتاآزر �حل�سي – �حلركي عن طريق 
�لع���الج �لوظيف���ي فاأن���ه م���ن �ملوؤك���د �أن ي���زد�د مع���دل �لنتب���اه و�لرتكيز ل���دى هوؤلء 
�لأطف���ال، وق���د ينجح���ون يف �إدر�ك تعب���ري�ت �لآخري���ن و�إ�س���ار�تهم فيقوى �لتو��س���ل 
و�لرت�ب���ط بينه���م، وينم���و �لتفاع���ل �لجتماع���ي �ل���ذي يعد حج���ر �لز�وي���ة يف حتقيق 

�لن�سج �لجتماعي و�ملعريف )�ل�سعيد، 2009، �س. 72(.

وت�سري نتايل بوهايجر (Buhagiar, 2000, p. 6) �أن �أف�سل �لطرق لعالج 
��س���طر�ب �لتوح���د يتحق���ق م���ن خ���الل �أربعة �أمن���اط هي: �لع���الج بالعم���ل - �لعالج 
�لأ�س���ري - �لع���الج �لوظيف���ي - �لع���الج بالتكام���ل �حل�س���ي. و�أكدت �أي�س���ا عل���ى �لدور 

�لفعال �لذي يقدمه �لآباء لتفعيل هذه �لأمناط �لعالجية. 

تو�س���ح �أهمي���ة �لدر��س���ات �إىل �أن �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد �مل�س���اركني 
يف برنام���ج �لعالج �لوظيفي ي�س���بح �إدر�كه���م عايل يف مهار�تهم ومعارفهم للت�س���دي 

 (Whitney, & Miller-Kuhaneck, 2012) لحتياجاتهم

ومع ذلك فان �لعالج �لوظيفي يقدم حتى �لآن �أكرث من �حللول لالهتمامات 
�حلركي���ة �لدقيق���ة و�حل�س���ية، وعل���ى �لرغ���م من �أن �لبح���وث �حلديثة حت���دد �ملعرفة 
�لعامة عن �لعالج �لوظيفي، عندما تبد�أ �لأ�سرة �أوًل بتلقي �خلدمات فهم ل يعرفون 
�إل �لقلي���ل ع���ن ما ميكن توقعه لالأدو�ر �ملختلفة للمهتمني يف فريق �لعالج �لوظيفي 

(Woods & Lindeman, 2008)

رمب���ا �لو�لدي���ن يبحث���و� ع���ن معلوم���ات ع���ن �لع���الج �لوظيف���ي يف جمموع���ة 
متنوعة من �لأماكن. مبا يف ذلك �ل�سبكة �لعنكبوتية �لو��سعة لالأنرتنت. وقد تتعرث 
عل���ى معلوم���ات موثقه ودقيقة باأن �لع���الج �لوظيفي يف �ملجال �لرتب���وي غالًبا يعمل 

(Vann, 2010) على �لتحكم يف �حلركات �لع�سلية �لدقيقة مثل خط �ليد

كي���ف ميك���ن لالآب���اء �أن يعرفو� �أن �ملعال���ج �لوظيفي قادر على م�س���اعدتهم. �إذ� 
�لبح���وث �أنه ل توجد نتائج ت�س���ف بو�س���وح مطالب ممار�س���ة �لع���الج �لوظيفي؟. �إذ� 
كان �لآب���اء وغريه���م م���ن �ملهن���ني يو�س���فو� �لعالج �لوظيف���ي باأنه يرتب���ط باحلركات 
�لع�س���لية �لدقيقة و�حل�س���ية. بينما هو ل يت�سمن هذ� فقط؛ بل يت�سمن �ملمار�سات، 
و�إط���ار �لعم���ل، �ملطالب، �لعمليات �ملتنوعة يف �حلياة �ليومية حيث �أنه يتطلب �أ�س���ياء 
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 (American ,Occupational كث���رية يف حي���اة �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د
 Therapy Association, 2014)

تخربن���ا تقاري���ر �لبحوث باأن���ه توجد كثري من �ل�س���عوبات �ليومي���ة و�ملو�قف 
�حلياتي���ة لالأطف���ال �لبالغ���ني و�ملر�هق���ني با�س���طر�ب �لتوح���د يف �للع���ب، �مل�س���اركة 
�لجتماعي���ة، �لن���وم، روت���ني �لعائل���ة، �لعي����س �مل�س���تقل، �لتوظيف، وكل ه���ذه �ملطالب 
حتت���اج �إىل تدريب���ات لأبنائهم على �لعالج �لوظيفي من قبل خمت�س���ني حتى يتغلبو� 

.(Boyd, Mc Carty & Sethi, 2014) على كل �مل�ساعب �لتي تو�جههم

ويقوم �لعالج �لوظيفي على عدة عو�مل ينبغي توفريها لكي تتحقق �لأهد�ف 
�ملرجوة من هذ� �لنوع من �لعالج، ومن �أهم هذه �لعو�مل:

((( يج���ب توف���ري �لبيئ���ة �لهادف���ة و�لآمنة للطف���ل، وذلك باأن يخلو م���كان �لعالج 1
�لوظيفي من �لفو�سى و�ل�سخب و�ملثري�ت �ملنفرة للطفل؛ لذ� يف�سل �أن يتم 
ه���ذ� �لن���وع من �لعالج يف مركز خا�س لرعاية وتدري���ب وتاأهيل �لأطفال ذوي 

��سطر�ب �لتوحد. 
((( �أن يت���م عق���د جل�س���ات لأ�س���ر �لأطفال لتبادل �حل���و�ر مع �ملعاجل���ني، و�لتعرف 1

على مالحظاتهم على �أطفالهم خالل تو�جدهم باملنزل، وما �إذ� كان �نخر�ط 
�لطفل يف جمموعة �لعالج �لوظيفي قد �أحدث تغري� يف �سلوكه مع �لو�لدين 
و �لأخ���وة، �أو م���ع لعب���ه و�لأ�س���ياء �لأخرى باملن���زل ومدى هذ� �لتغ���ري، وما �إذ� 

كانت لديهم م�سكالت يف �لتعامل مع �أطفالهم.

 و�أخ���ري� يجب �أن ي�س���تمر �لع���الج �لوظيفي لالأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد 
مدة ل تقل عن )20( �س���هًر�، و�أن تكون �جلل�س���ات يومًيا، وترت�وح مدة �جلل�سة ما بني 
)20 – 30( دقيقة، وير�عى �ختيار �لتوقيت �ملالئم للطفل )�إبر�هيم، 2011، �س. 132(. 

ا �أولئك  يوفر �لعالج �لوظيفي دعًما لالأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد خ�سو�سً
�لذين يعانون من �س���عوبات يف �ملهار�ت �حل�س���ية، و�حلركية، و�لع�س���بية، و�لع�س���لية، 
و�لب�سرية.وتنفذ جل�سات �لعالج �لوظيفي يف �لأو�ساع �ملدر�سية با�ستخد�م �أجهزة حمددة 
مل�ساعدة �لطفل على جتاوز م�سكالته يف تن�سيق �حلركات �لكبرية و�مل�سكالت �حل�سية، 
وكذلك ي�س���تخدم يف عالج �مل�س���كالت �حلركية �لدقيقة )�لزريقات،2010، �س. 346(.
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Stereotypical Repetitive Behavior ثانًيا: ال�سلوك النمطي التكراري
ي�سري �ل�سلوك �ملتكرر عموًما ب�سفة عامة �إىل جمموعة و��سعة من �ل�سلوكيات 
مب���ا يف ذلك �لنمطية و�ل�س���لوك �جلام���د، و�لدو�فع، و�لهو�ج����س، و�ملحافظة، �لتكر�ر 
 (Watt, Wetherby, Barber, & Morgan, 2008). و�لنمطية يف ��ستخد�م �للغة

ويوؤث���ر �ل�س���لوك �ملتك���رر و�ملقي���د على �لتفاع���ل بني �لطف���ل و�لأ�س���رة، و�أثبتت 
�لدر��س���ات �أن ه���ذ� �ل�س���لوك عندم���ا يك���ون يف مرحل���ة متطورة ل���ه �آث���اره �ملدمرة على 
  (Klin, Danovitch,لتاأثري �لوظيفي لالأ�سرة و �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد�

Merz, & Volkmar, 2007)

وتظهر �أمناط من �ل�سلوك �لنمطي يف �لأن�سطة �لتي يوؤديها، ويف �هتماماته. 
وهذه �لأمناط ت�سمل �لن�سغال بو�حدة، �أو �أكرث من �لأمناط �ملقيدة لل�سلوك �لنمطي 
ومت�س���كه غري �ملرن باأعمال حمددة، �أو طقو�س، �أو �لن�س���غال باأجز�ء من �ملو�س���وعات 

)م�سطفى، 2014، �س. 282(.

فق���د جن���د بع����س �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د ي�س���فقون بذر�عيهم وهم 
مي�س���ون عل���ى �أط���ر�ف �أ�س���ابعهم، بينم���ا جند �لبع����س �لآخ���ر ثابًتا يف مكان���ه، كما قد 
يق�س���ي بع�س �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد �س���اعات طويلة بجو�ر �لعابهم دون �أن 
���ا ما فاإنهم يغ�س���بون غ�س���ًبا �س���ديًد� وقد  يلعب���و� به���ا، وحينما يقوم بتحريكها �سخ�سً
جند بع�س �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد ميار�س���ون حركة �لدور�ن حول �أنف�س���هم 
���ا هز �جل�س���م �إىل �لأمام و  با�س���تمر�ر ودون �إح�س���ا�س بالدوخة، �أو �لدو�ر، وكذلك �ي�سً
�إىل للخلف و�حلملقة و�لنظر لفرت�ت طويلة نحو �سيء معني وعدم �لتغري يف طريقة 
�مللب����س و�ل�س���تحمام و�لذه���اب �إىل م���كان ما )�خل���وىل، �أبو �لفت���وح، 2015، �س. 152(

وتذك���ر �ل�س���امي )2004، �س �س. 374 – 375( �لأ�س���باب �لتي توؤدى بالأطفال 
ذوي ��سطر�ب �لتوحد �إىل ممار�سة �سلوكيات منطية متكررة تتمثل يف �لآتي:

((( �لتخفيف من �س���حنة مثري�ت ي�سعب عليهم حتملها: �أن �ل�سلوكيات �لنمطية 1
�ملتكررة حتدث عندما يتعر�س �لطفل ذي ��س���طر�ب �لتوحد ل�س���حنة �سخمة 

من �ملثري�ت �لبيئية دون �أن يتمكن من عالجها.
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((( �حل���ركات �ل�س���لوكية هي م�س���در متعة لل�س���خ�س �ل���ذي ميار�س���ها:  �أن �لطفل 1
قد يعك�س �أحا�س���ي�س ممتعة، و�أن هذه �لأحا�سي�س �ملمتعة تبقي �لطفل منهمًكا 

بذلك �لنوع من �ل�سلوك، ول يكون �سببها جذب �نتباه �لآخرين.
وعادة حتدث �ل�سلوكيات �لتكر�رية لالأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد يف �أو�ساع 

�ل�سعادة، و�سكون �لنف�س، و�لتوتر و�لقلق )�ل�سامي ،2004، �س. 377(.

النظريات املف�سرة لل�سلوك النمطي التكراري لدى الأطفال ذوي ا�سطراب التوحد:
ت�س���مل �لنظري���ات �حلالي���ة �ملعتق���د�ت، �إذ تن�س���اأ �ل�س���لوكيات �لنمطي���ة �ملتكررة 
نتيج���ة �لق�س���ور �ملع���ريف. وه���ي نتيج���ة �ل�س���ر�ط �لإجر�ئ���ي، وترتبط مب�س���توي عال 
م���ن �لإثارة، وه���ي نتيجة للمزيج من �ل�س���عوبات �لجتماعية و�ملعرفية وتف�س���ر هذه 

(Firth,1989). :لنظريات �ل�سلوكيات �لنمطية من خالل �لفرو�س �لتالية�

( الفر��س الأول: �إن �ل�س���لوكيات �لنمطي���ة �ملتك���ررة حت���دث نتيج���ة �لتما�س���ك 	
�ل�س���عيف للجهاز �لع�س���بي �ملركزي بالن�سبة لالأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد )خلل 
�جلهاز �لع�سبي �ملركزي(، ونتيجة لهذ� �لتما�سك �ل�سعيف للجهاز �لع�سبي �ملركزي 
مما يجعل �لطفل ذي ��سطر�ب �لتوحد يركز على �أجز�ء فردية، �أو جو�نب، �أو �سمات 
م���ن �ملوق���ف ككل بدًل من �لنتباه لل�س���ورة �لكلية. مما يجعل���ه يركز على �جلزء من 
�ل�س���يء ولي�س �ل�س���يء كله. ورمبا تف�س���ر �ل�س���لوك �لنمطي �لتكر�ري، و�لإ�س���ر�ر على 
�لتماث���ل، و�لهتمام���ات �ل�س���يقة، و�لنتب���اه �إىل �لتفا�س���يل �ل�س���ئيلة، و�لرتكيز على 
جانب و�حد ملو�سوع من �ملوقف مما يقودنا �إىل �هتمامات حمددة موجودة لالأطفال 
ذوي ��سطر�ب �لتوحد، ومع ذلك نتيجة �لتما�سك �ل�سعيف للجهاز �لع�سبي �ملركزي 
ل ت�س���تطيع �لنظرية تف�س���ري �ل�س���لوكيات �لنمطي���ة �ملتكررة مثل �حلركات �لع�س���لية 

.(Turner,1999; Firth & Happe,1994) لنمطية�

( الفر�س الثاين: تكر�رية �ل�سلوك نتيجة �أعر��س ق�سور �لتنفيذ.	
فالأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د لديه���م ق�س���ور يف �لتخطي���ط، و�لتولي���د، 
�أو �ل�س���يطرة عل���ى �ل�س���لوك، مما يجعل �لفرد ذي ��س���طر�ب �لتوح���د مقيد )حبي�س( 
لفك���رة، �أو �س���لوك، مما ينت���ج عنها ل حقا �لأفكار و�ل�س���لوكيات �ملتكررة، هذه �لنظرية 
رمبا تف�سر �لتنويع، �لتف�سي )�لتغلغل(، �لتكر�ر، وجمود �ل�سلوكيات �ملتكررة لالأطفال 

.(Turner,1999) ذوي ��سطر�ب �لتوحد



املجلد اخلام�س - العدد )17( اكتوبر 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 216 

( فر�سية اأخرى:�إن �ل�سلوك �لنمطي �لتكر�ري يكون نتيجة �ل�سر�ط �لإجر�ئي 	
مع �ل�سلوكيات نف�سها مما يعطي مكافاأة للفرد:

وهذه �لفر�س���ية تدعم م���ن خالل حقيقة �أن �لكثري من �ل�س���لوكيات �لنمطية 
)متدن���ا( توف���ر �لإث���ارة �حل�س���ية. مم���ا يجعله���ا جترب���ة ممتعة للف���رد ذي ��س���طر�ب 
�لتوحد بالإ�س���افة �إىل ذلك. وقد وجد �لباحثون �أن هناك م�س���ادر بديلة لال�س���تثارة 
ت�س���تطيع �أن تخف�س �ل�س���لوك �لتكر�ري، و�إجر�ء�ت �لإنطفاء �حل�س���ي غالبا تنجح يف 

خف�س �ل�سلوكيات �ملتكررة.

ميكن ��س���تخد�م �ل�س���لوكيات �ملتكررة لتدعيم �ل�سلوكيات �لأخرى مثل �ل�سماح 
للطفل �لن�سغال يف نقر �لأ�سبع بعد �أد�ء �ملهام للعمل �ملطلوب منه ي�ستخدم �ل�سلوك 
�لنمط���ي �لتكر�رى كمعزز، كما تدعم هذه �لفر�س���ية �أن �لبحوث ت�س���ري �إىل �أن بع�س 
�ل�س���لوكيات �ملتك���ررة مثل �س���لوك �إيذ�ء �ل���ذ�ت رمبا ل يعزز من خالل �حل�س���ول على 
.(Lovass, Newsom & Hickman,1987) لنتباه �لجتماعي، �أو جتنب �ملهمة�

�لعدي���د من �لبحوث تدعم فر�س���ية �ل�س���ر�ط �لإجر�ئي: عل���ى �لرغم من �أن 
�ل�س���لوك �لنمط���ي �لتك���ر�ري قد يكون مبثابة تعزيز لل�س���لوكيات �لأخ���رى، فانه لي�س 
من �لو��س���ح �أن �لتو��س���ل �حل�س���ي هو �لذي يحافظ على �ل�سلوك، ويف ظروف �أخري 

.(Turner,1999) يكون �لتو��سل �حل�سي للفرد ذي ��سطر�ب �لتوحد غري و��سح

�ل�س���لوكيات �لنمطي���ة �ملتك���ررة رمب���ا تك���ون مبثابة و�س���يلة خلف�س م�س���تويات 
�لإث���ارة �لعالي���ة، وله���ذ� فال�س���لوكيات �لنمطي���ة �ملتك���ررة متن���ع مزي���د م���ن �ملدخالت 

�حل�سية، وبالتايل تقليل م�ستوى �لإثارة �حل�سية للطفل ذي ��سطر�ب �لتوحد.

�إن �لأطف���ال �لذي���ن يعانون من �لتوح���د عندما يظهرون م�س���تويات �أعلي من 
�ل�سلوكيات �لنمطية كما تظهر عليهم فت�سبح بيئتهم �أكرث تعقيد�.

( فر�س�ية اأخ�رى:�إن �ل�س���لوكيات �لنمطي���ة �ملتك���ررة م���ع �لطفل ذي ��س���طر�ب 	
�لتوح���د ه���ي و�س���يلة للح���د م���ن �لقل���ق نتيج���ة �س���عوبات فه���م ح���الت �لأ�س���خا�س 

.(Baron-Cohen,1989)لآخرين�
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�قرتح بارون كوهني يف �لنموذج �لجتماعي �ملعريف. »باأن �ل�سلوكيات �لنمطية 
�ملتكررة ناجته عن ق�س���ور يف فهم �حلالت �لعقلية لالآخرين، مما يوؤدي �إىل �س���عوبة 
�لتنب���وؤ، ويزد�د �لقل���ق يف �ملو�قف �لجتماعية، فان �ل�س���لوكيات �لنمطية �ملتكررة �لتي 
ميك���ن �لتنب���وؤ بها نتيج���ة �لتعر�س للمو�ق���ف �لجتماعية فاأنها حتد م���ن �لقلق لدى 

.(Baron-Cohen,1989)»لفرد �لتوحدى�

جمي���ع �لنظريات �ل�س���ابقة تقدم تف�س���رًي� جزئًيا لبع�س �ل�س���لوكيات �لنمطية 
�ملتكررة ول يوجد تف�س���ري كامال لل�س���لوك �لنمطي �لتكر�ري �ملالحظ لالأطفال ذوي 

. (Turner,1999)سطر�ب �لتوحد��

ومع عدم قدرة �أي من �لنظريات تف�س���ري �ل�س���لوكيات �لنمطية �ملتكررة متاما 
لالأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد جعل بع�س �لباحثني يقرتح من���وذج �لعجز �ملتعدد 

.(Baron- Cohen & Swettenham,1997) لل�سلوكيات �ملتكررة

هذ� �لنموذج يتعرف باأنه ل يوجد عجًز� و�حًد� ميكن �أن يف�سر على نحو و�يف 
جمي���ع �ل�س���لوكيات �ملتك���ررة، و�أن���ه بدًل من تف�س���ري و�حد م�س���تقل يعتم���د على وجود 
عدي���د م���ن �لعجز لالأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د مثل �لقلق مبفردة ي�س���تطيع �أن 
يو�سح هذ� �لعجز ولي�س بال�سرورة على �لإطالق يظهر كل �لأعر��س، ومع ذلك فاإن 
جمموعة هذه �لنقائ�س )�لعجز( تف�سر �أعر�س �ل�سلوكيات �لنمطية �ملتكررة للطفل 

ذي ��سطر�ب �لتوحد.

:Autism Disorderثالًثا:ا�سطراب التوحد
ع���رف �لدلي���ل �لت�سخي�س���ي و�لإح�س���ائي �خلام����س لال�س���طر�بات �لعقلي���ة 
American Psychiatric Association. (2013, p. 809)��س���طر�ب طي���ف 
�لتوحد Autism Spectrum Disorder (ASD) باأنه: “��سطر�ب يتميز بعجز 
يف بعدين �أ�سا�سيني هما؛ عجز يف �لتو��سل و�لتفاعل �لجتماعي، وحمدودية �لأمناط 
و�لأن�سطة �ل�سلوكية ويت�سمن ثالث م�ستويات، على �أن تظهر �لأعر��س يف فرتة منو 
مبكرة م�سببة �سعف �سديد يف �لأد�ء �لجتماعي و�ملهني« )يف: �سليم،2014، �س. 12(. 
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فيم���ا ع���رف كل من م�س���طفى، و�ل�س���ربيني )2014، �س. 30( ��س���طر�ب طيف 
�لتوح���د باأن���ه: » �أح���د ��س���طر�بات �لنم���و �لرتقائ���ي �ل�س���املة تنتج عن ��س���طر�ب يف 
�جله���از �لع�س���بي �ملرك���زي مما ينتج عنه تل���ف يف �لدماغ )خلل وظيف���ي يف �ملخ( يوؤدي 
�إىل ق�سور يف �لتفاعل �لجتماعي، وق�سور يف �لتو��سل �للفظي وغري �للفظي، وعدم 

�لقدرة على �لتخيل، ويظهر يف �ل�سنو�ت �لثالثة �لأوىل من عمر �لطفل«.

�سمات ا�سطراب التوحد:

ال�سمات ال�سلوكية: 
ميكن حتديد �ل�سمات �ل�سلوكية �ملميزة لالأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد فيما ياأتي:

( 	 Stereotyped and Ritualistic Behavior ل�سلوك �لنمطي و�لطقو�س�
�ل�س���لوك �لنمط���ي و�لطقو�س���ي م���ن �ل�س���لوكيات �ملالحظ���ة عل���ى �لعدي���د من 
�لأف���ر�د �مل�س���ابني بالتوح���د، وق���د يك���ون عدو�نًيا موجًه���ا لالآخري���ن، �أو �إيذ�ء 
�لذ�ت. ويف �حلقيقة فاإن �مل�س���كالت �ل�س���لوكية �ملرتبطة بالتوحد هي م�سكالت 
رئي�سة، ويف �لكثري من حالت �لتوحد �ل�سديدة فاإن �مل�سكالت �ل�سلوكية تكون 
د�ئم���ة وتعي���ق ب�س���دة �لفر�س���ة �ملتاح���ة للطف���ل للتعل���م و�لتفاع���ل �لجتماعي 

)�لزريقات، 2010، �س. 39(.
( �أرجح���ه �جل�س���م لالأم���ام و�خلل���ف، �أو �أرجح���ه مييًنا، �أو ي�س���اًر� بالرت���كاز على 	

�إحدى �لقدمني بالتناوب. 
( �لن�سغال باللعب بالأ�سابع، �أو �أحد �أع�ساء �جل�سم، �أو لوي خ�سالت �ل�سعر.	
( ح���ركات ل �إر�دي���ة بالي���د لإث���ارة �ل���ذ�ت ومنها رفرف���ة �ليدين، �أو ل���ف �ليدين 	

بانتظام   بالقرب من �لعينني، �لطرق باإحدى �ليدين على ر�سغ �ليد �لأخرى.
( �ل�س���ري عل���ى �أط���ر�ف �لأ�س���ابع، �أو �مل�س���ي بطريق���ة م���ا كاأن ي�س���ري �إىل �لأم���ام 	

�ل�س���رب  �مل�س���ي،  �أثن���اء  �لأرج���ل  �أرجح���ه  �خلل���ف خطوت���ني،  و�إىل  خطوت���ني 
بالقدمني على �لأر�س، �لدور�ن حول نف�سه با�ستمر�ر دون �إح�سا�س بالدوخة، 

�أو �لدو�ر )�ل�سعد، 1992، وعامر، 2008، �س. 65؛ وفر�ج، 1994(.
( �لتحديق يف ملبة �لكهرباء، �أو �سيء يف �لغرفة، ورع�سة �لعني �ملتكررة، وحتريك 	

�لأ�سابع �أمام �لعني، وتقليب �لكتفني، و�لنظر با�ستمر�ر، �أو �سمت يف �لف�ساء 
�أمامه.
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( �إحد�ث �سوت معني با�ستمر�ر، �سد �لأذن بالإ�سبع.	
( �حلك، م�سح �جل�سم باليد، �أو ب�سيء حمدد.	
( دحرج���ة �جل�س���م، تقليب �جل�س���م مو�س���عًيا من �لر�أ����س �إىل �لقدم���ني، تقليب 	

�جل�سم من جانب �إىل �آخر.
( ع�س �لقلم، �أو �ملمحاة با�ستمر�ر، و�سع �لإ�سبع، �أو �سيء يف �لفم حل�س، �أو لعق 	

�لأ�سياء.
( �سم �لأ�سياء، �أو �سم �لنا�س )زياد، 2001،  �س.11(.	
( يظهر �لطفل �سلوكات ل�إر�دية مثل رفرفة �ليدين، وهز �جل�سم ذهاًبا و�إياًبا.	
( يظه���ر �لطف���ل ق�س���وًر� و��س���ًحا يف د�فعيت���ه �إز�ء �ملث���ري�ت �ملوج���ودة يف �لبيئ���ة 	

�ملحيطة به. 
( مييل ذي ��سطر�ب �لتوحدون �إىل �نتقاء مثري حمدد ب�سورة مفرطة.	
( يف�س���ل ��س���طر�ب طيف �لتوحد �أن ت�س���ري �لأمور على منط حمدد دون تغري، 	

وي�سعرون بقلق ز�ئد عند حماولة تغري منط حمدد قد تعود� عليه )م�سطفى، 
و�ل�سربيني،2014 ،�س. 69(.

بحوث ودرا�سات �سابقة:
يقوم �لباحث يف حدود ما �طلع عليه باإيجاز عر�س عدد من بحوث و در��س���ات 

�ل�سابقة كما يلي:

املحور الأول: درا�سات تناولت احلركات الع�سلية الدقيقة لدى ذوي ا�سطراب التوحد
��س���تهدفت در��س���ة Kerri (2009) حتدي���د �لختالف يف �س���لوكيات �لأطفال 
ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د يف طبيعة منوهم فنجده���م �أما �لتاأخري، �أو �لعجز يف مهار�ت 
�حلركة وتتكون عينة �لدر��س���ة من )25( طفاًل ذوي ��س���طر�ب �لتوحد مت تق�س���يمهم 
�إىل ث���الث جمموع���ات. وتو�س���لت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �أن �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب 
�لتوح���د لديه���م ق�س���ور يف تخطي���ط وتنفيذ �مله���ار�ت �حلركية وميك���ن �أن تطور هذه 

�ملهار�ت �ملختلفة عن �أقر�نهم �لعاديني.

فيم���ا ��س���تهدفت در��س���ة Cid (2010) فح����س �إمكاني���ة ��س���تخد�م �مله���ار�ت 
�حلركي���ة كمالم���ح �خت���الف ب���ني �لأ�س���ربجر و�لتوح���د ذو �لأد�ء �لوظيف���ي �لع���ايل 
لالأطف���ال ب���ني )0-9( �س���نو�ت لكى تاأخ���ذ معلومات تفيدنا ومتيز بني �ل�س���طر�بني. 
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وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة من )46( طف���ال منهم )10( ت���رت�وح �أعماره���م �لزمنية من 
3-6 �س���نو�ت، )36( طف���ال ت���رت�وح �أعماره���م م���ا بني 3-7 �س���نو�ت ومت تق�س���يمهما �إىل 
جمموعتني وتو�س���لت نتائج �لد�ر�س���ة �إىل وجود فروق ذ�ت دلله و��س���حة يف �ملهار�ت 

�حلركية ل�سالح �لأ�سربجر.

�أما در��س���ة Toda (2012) فقد ��س���تهدفت تو�سيح �أن تعلم �ملهار�ت �حلركية 
لالأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د تع���د من �لأم���ور �ل�س���عبة لديهم؛ مث���ل: �جلري، 
و�لقف���ز، و�ل���دور�ن، و�للتق���اط. ه���ذه �مله���ار�ت �لع�س���لية يت���م ��س���تخد�مها يف رك���وب 
�لعجل، و�ألعاب �لكرة، و�لأن�س���طة �ملختلفة، و�ل�س���عف يف �مله���ار�ت �حلركية يوؤثر على 
ق���درة �لأطف���ال بامل�س���اركة يف �للع���ب و�لريا�س���ة، و�لعج���ز يف �مله���ار�ت �حلركي���ة يوؤدي 
بالأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د �إىل �لن�س���حاب م���ن �لأن�س���طة ويق���وم بالألع���اب 
�لنمطي���ة �لتقليدي���ة، وم���ن �مله���م �أن نح���دد �لهتم���ام عل���ى نق����س �مله���ار�ت �حلركي���ة 
لنع���رف كيف نحدث �لأن�س���طة لن�س���ل للنجاح. وتو�س���لت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �أهمية 
تنمي���ة �مله���ار�ت �حلركية يف �أنها تبع���د �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد عن تخفي�س 
�ل�سلوكيات �لتكر�رية �لتقليدية و��ستبد�لها باأن�سطة ريا�سية وعقلية. كما �أنه عندما 
يتعلم طالب ذي ��سطر�ب �لتوحد �ملهار�ت �حلركية �سيكون لديه �لد�فعية للم�ساركة 
يف �لأن�س���طة �لريا�س���ية و�لع�س���لية مم���ا يجعله���م يتمتع���و� باملناف�س���ة �لريا�س���ية م���ع 
زمالئهم، وهذ� يو�سح خمرجات �أهد�ف تنمية �ملهار�ت �حلركية مما يوؤدي �إىل خربة 

�يجابية لالأن�سطة �لبدنية للفروق بني �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد.

بينما ��س���تهدفت در��سة م�س���طفى، و�جلمال )2012( �لك�سف عن مدي فعالية 
برنام���ج للرتبي���ة �حلركي���ة يف خف�س بع����س �ل�س���لوكيات �لنمطية وحت�س���ني �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة ل���دي �لطف���ل ذي ��س���طر�ب �لتوح���د يف مدين���ة �لطائ���ف تكون���ت عين���ة 
�لدر��س���ة م���ن )8( �أطفال من ذوي ��س���طر�ب �لتوحد، ت���رت�وح �أعمارهم �لزمنية من 
)10-12( �س���نة وتو�س���لت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل فعالي���ة برنام���ج �لرتبي���ة �حلركي���ة يف 
خف�س بع�س �ل�س���لوكيات �لنمطية وحت�س���ني �ملهار�ت �لجتماعية لدي �لأطفال ذوي 

��سطر�ب �لتوحد. 

يف ح���ني ��س���تهدفت در��س���ة Mechling & Ayres (2012) �لتحق���ق م���ن 
�ملقارنة عن �كتمال ��ستخد�م �حلركات �لع�سلية �لدقيقة عند ��ستخد�م مناذج عر�س 
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فيدي���و على �سا�س���ه �س���غرية مقارنة مع جه���از كمبيوتر حممول )�لالب توب( �سا�س���ة 
كبرية �حلجم عن �لآخر. تكونت عينة �لدر��سة من )4( طالب ثانوي ذوي ��سطر�ب 
توح���د ولديه���م �إعاقة فكرية ب�س���يطة. وتو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل �أن���ه بالرغم من 
عدم ��ستقالل �لطالب بالعتماد على �حلركات لع�سلية �لدقيقة للمهام �ملكتبية مثل 
�لكتاب���ة عل���ى لوح���ة �لكمبيوتر طبًقا للحج���م، فيجب زيادة مهام �حلركات �لع�س���لية 
�لدقيق���ة وتطبيقه���ا �جر�ئًيا. با�س���تخد�م من���اذج �لفيديو على �سا�س���ات كبرية �حلجم 
فان ��ستجاباتهم �ليجابية على �ل�سا�سة �لكبرية �حلجم للطالب �لتوحد �أح�سن من 

�ل�سا�سة �ل�سغرية.

وهدف���ت در��س���ة LeBarton, &  Iverson  (2013) �لتحق���ق م���ن وج���ود 
عالق���ة ب���ني �مله���ار�ت �حلركية �لدقيق���ة، وتوقع �للغة �لتعبريية يف �لأ�س���قاء �لر�س���ع 
من �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد. وتكونت عينة �لدر��سة من )34( ر�سع تر�وحت 
�أعماره���م �لزمني���ة )12-36( �س���هًر�. وتو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل �أن �لأطفال �لذين 
لديهم تاأخر يف �ملهار�ت �حلركية �لدقيقة من �ملتوقع �أن تكون �للغة �لتعبريية لديهم 

�سعيفة.

�أم���ا در��س���ة  Gaoxia Zhu,  & Yuying Ma (2015) فق���د ��س���تهدفت 
تقيي���م فعالي���ة �إع���ادة تاأهي���ل �لأطف���ال �مل�س���ابني با�س���طر�ب �لتوحد مع �سل�س���لة من 
�لتطبيق���ات �لقائم���ة عل���ى �حلرك���ة. تكونت عينة �لدر��س���ة م���ن )6( �أطف���ال من ذوي 
��سطر�ب �لتوحد، وتو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل حت�سن �ثنني من �مل�ساركني يف �ملهار�ت 

�حلركية �لدقيقة وب�سكل ملحوظ.

املح�ور الث�اين:  درا�س�ات تناولت ال�س�لوك النمط�ي التكراري لدى ذوي ا�س�طراب 
التوحد

��س���تهدفت در��س���ة Barber (2008) �لتعرف على �ملحف���ز�ت و�لوظائف �لتي 
توؤدى ب�سغار �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد �إىل �ل�سلوكيات �لتكر�رية. تكونت 
عينة �لدر��سة من )55( طفاًل م�سابني با�سطر�ب �لتوحد تر�وحت �أعمارهم �لزمنية 
من 18-24 �سهًر� لديهم �سلوكيات منطية تكر�ريه، )22( طفاًل منوهم طبيعي، )37( 
طف���اًل منوه���م طبيع���ي، )47( طف���اًل مت ت�سخي�س���هم من خ���الل ت�س���جيالت �لفيديو 
�مل�سجل. وتو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل �ن �ل�سلوك �لنمطي �لتكر�ري خالل �ملجموعات 
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كان �أكرث يف �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد، �أما �لأ�سخا�س منوهم طبيعي كان �أقل، 
مما تعد �ل�سلوكيات �لتكر�رية �سمة ��سا�سية يف ت�سخي�س �أطفال ��سطر�ب �لتوحد.

يف ح���ني ��س���تهدفت در��س���ةKestep (2011) معرف���ه ه���ل توج���د عالقة بني 
�ل�سلوك �لنمطي �لتكر�رى و�لوظائف �لتنفيذية للتوحد ذو �لأد�ء �لوظيفي �لعايل؟ 
تكونت عينة �لدر��س���ة من )22( طفاًل ترت�وح متو�س���ط �أعمارهم �لزمنية 14.4 �س���نة 
وذكائهم )70(. وتو�س���لت نتائج �لدر��سة �إىل �أن �سعف �لوظائف �لتنفيذية يوؤدي �إىل 
زيادة �ل�س���لوك �لنمطي �لتكر�رى و�أن زيادة �لوظائف �لتنفيذية تقلل من �ل�سلوكيات 

�لتكر�رية لدى �لتوحد ذوي �لأد�ء �لوظيفي �لعايل.

بينما ��ستهدفت Rodgers et al.,(2012) بحث �لعالقة بني �لقلق و�ل�سلوك 
�لنمط���ي �لتكر�ري ل�س���طر�ب طيف �لتوحد، وتكونت عينة �لدر��س���ة من )67( طفل 
توحد ترت�وح �أعمارهم �لزمنية من 8-16 عاما. وتو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل وجود 
عالقة بني �لقلق و�ل�س���لوك �لنمطي �لتكر�رى، و�أن �لأطفال �لذين لديهم قلق عايل 
ي�س���اهية �س���لوك منطي تكر�رى عايل و�لأطفال �لذين لديه���م قلق منخف�س لديهم 
�سلوك منطي تكر�رى منخف�س. و�أثبتت �لدر��سة �أن �ل�سلوك �لنمطي �لتكر�رى �سمة 

من �سمات ت�سخي�س ��سطر�ب طيف �لتوحد.

 Bishop, Hus, Duncan, Huerta, Gotham, فيم���ا ��س���تهدفت در��س���ة
Pickles, et al., (2013) تق�س���يم �ل�س���لوكيات �لتكر�رية لالأطفال ذوي ��س���طر�ب 
�لتوحد �إىل حركات ح�س���ية متكررة و�لإ�س���ر�ر على �لت�س���ابه. وتكونت عينة �لدر��س���ة 
من )1852( مت ت�سخي�س���هم من و�قع �ل�س���جالت با�س���طر�ب طيف �لتوحد، تر�وحت 
�أعمارهم �لزمنية من )4-8( �س���نة. وتو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل �أن �زدياد �حلركات 
�حل�س���ية �ملتكررة و�لإ�س���ر�ر على �لت�س���ابه يف �ل�سن �ل�س���غري، �ما �ل�سن �لأكرب ودرجة 

�لذكاء �لأعلى يقل لديها �حلركات �حل�سية �ملتكررة و�لإ�سر�ر على �لت�سابه. 

 Damiano, Nahmias, Hogan-Brown, & Stone (2013)  أما در��سة�
��س���تهدفت �لتحق���ق م���ن �ل�س���لوكيات �لنمطي���ة و�لتي ترتب���ط بنتائج �لت�س���خي�س مع 
�ل�س���قاء �لر�س���ع من �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د و�لأطفال �لعادي���ني. وتكونت 
عينة �لدر��س���ة من )20( من �أ�س���قاء �لر�س���ع لأطفال ��س���طر�ب �لتوحد، )20(لأ�سقاء 
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�لر�سع لالأطفال �لعاديني. وتو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل �أن �لأ�سقاء �لر�سع لالأطفال 
ذوي ��سطر�ب �لتوحد كان معدلتهم يف �حلركات �لتكر�رية �على من �أ�سقاء �لأطفال 
�لطبيعي���ني يف منوهم. وتعد هذه �ل�س���لوكيات �لتكر�رية كعالمات مبكرة لت�س���خي�س 

�لر�سع وذوى ��سطر�ب �لتوحد.

و�أخ���ري� ��س���تهدفت در��س���ة م�س���طفى )2015( خف����س �لقلق و�أث���ره يف خف�س 
�ل�سلوك �لنمطي �لتكر�رى كعر�س يعاين منه بع�س �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد 
م���ن خ���الل برنام���ج تدريب���ي وقد تكون���ت عين���ة �لدر��س���ة )5( �أطفال ذوي ��س���طر�ب 
�لتوح���د �لذي���ن وترت�وح �أعمارهم �لزمنية ما بني )8 –11( عاًما، وقد �أ�س���فرت نتائج 
�لدر��س���ة ع���ن تاأثري �لربنامج وفاعليته يف خف�س م�س���توى �لقل���ق لدي �لأطفال ذوي 

��سطر�ب �لتوحد و �نخفا�س م�ستوى �ل�سلوك �لنمطي �لتكر�ري لديهم.

املحور الثالث:  درا�سات تناولت العالج الوظيفي لدى ذوي ا�سطراب التوحد
��س���تهدفت در��س���ة  Watling, & Dietz, (2007) فح����س �لآث���ار �ملرتتب���ة 
على �لتدخل بالتكامل �حل�سي ليري�س �لقائم على �ل�سلوك ومهام �مل�ساركة لالأطفال 
�ل�سغار �لذين يعانون من ��سطر�بات �لتوحد. تكونت عينة �لدر��سة من )4( �طفال 
لديهم ��س���طر�ب �لتوحد. تو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل �أن �لتكامل �حل�س���ي لإيري�س 
كان له تاأثري فورى وكبري على تعديل �ل�سلوكيات غري �ملرغوب فيها وذلك عندما مت 
مقارنت���ه بالعالج باللعب يف تعديل �ل�س���لوك غ���ري �ملرغوب فيه فكانت �لنتيجة فورية 

وذ�ت تاأثري كبري لربنامج �لتكامل �حل�سي �لقائم على �لعالج �لوظيفي.

يف حني ��ستهدفت در��سة Case-Smith, & Arbesman (2010) مر�جعة 
قو�ئم �لتدخل �لطبى ت�ستخدم �لعالج �لوظيفي، �أو �أي �سلة مرتبطة بالأطفال ذوي 
��سطر�ب �لتوحد. هدفت �لدر��سة �إىل حتديد وتقييم وجتميع �لبحوث عن �لتدخل 
ذ�ت �ل�س���لة بالعالج �لوظيفي، وتف�س���ري وتطبيق �لبحوث )49( وقد لحظ �لباحثان 
�ن �ملو�س���وعات �لت���ي ترتبط �رتباًط���ا وثيًقا بالعالج �لوظيفي ه���ي على �لنحو �لتايل    
)1( �لتكام���ل �حل�س���ي. )2(�لتدخالت �لتفعالي���ة )3( �لرب�م���ج �لتنموية)4(�لتدريب 

على �ملهار�ت �ملعرفية.)5(دور �لأ�سرة. )6(كثافة �لتدخل �ل�سلوكي حتت كل فئه.
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بينما ��س���تهدفت در��س���ة م�س���طفي )2014( �لتعرف على �أهمية كل من حمور 
دور �مل�سادر �ملوؤ�س�سية يف �لتاأهيل �ملهني لذوي ��سطر�ب �لتوحد. وحمور دعم �لتدخل 
�ملبك���ر و�أهمي���ة �لع���الج �لوظيف���ي لالأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د. حم���ور �أهمي���ة 
�لتاأهي���ل �ملهن���ي لذوي ��س���طر�ب �لتوحد لتنمية ثقتهم باأنف�س���هم وجعل���ه فرًد� فعاًل 
يف �ملجتم���ع. خرج���ت �لدر��س���ة مبجموعة من �لنتائ���ج �أهمها:-1-�لهتم���ام بالرتبية 
�ملهني���ة يف �ملرحل���ة �ملبك���رة لالأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد.2-�إع���د�د بر�مج تربوية 
ملعلم���ي م�س���ار �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية و�لتوح���د على كيفي���ة تنمية �مله���ار�ت ما قبل 
�ملهني.3-�أهمي���ة وج���ود غرفة للعالج �لوظيف���ي لالأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد يف 

جميع مر�كز ومعاهد �لتاأهيل.

تعقيب عام على البحوث والدرا�سات ال�سابقة: 
 يت�س���ح م���ن �لعر�س �ل�س���ابق �أهمي���ة بر�مج �لع���الج �لوظيف���ي لالأطفال ذوي 
 Case-Smith, & Arbesman (2010);:سطر�ب �لتوحد كما يف در��سة كل من��
LeBarton, &  Iverson  (2013); Watling & Dietz (2007)؛ وم�سطفي 
)2014(. وق���د �تفق �لبحث �حلايل مع �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �إىل �أهمي���ة بر�مج �لعالج 

�لوظيفي مع �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد.

تنمي���ة  �أهمي���ة  �لدر��س���ات  �لبح���وث  لتل���ك  �ل�س���ابق  �لعر����س  م���ن  يت�س���ح   
�حل���ركات �لع�س���لية �لدقيقة لالأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد كما يف در��س���ة كل من

 Cid (2010); Gaoxia Zhu,  & Yuying Ma (2015); Kerri (2009);:
 LeBarton, &  Iverson  (2013); Mechling & Ayres (2012); Toda
(2012)؛ وم�س���طفى، و�جلم���ال )2012(، فم���ن خ���الل عر����س �لبح���وث و�لدر��س���ات 
�ل�س���ابقة جند �أن �حلركات �لنمطية �لدقيقة ت�س���تخدم كمالمح �ختالف بني �لتوحد 
و�ل�س���طر�بات �لنمائي���ة �ل�س���املة، ودر��س���ات �أو�س���حت �أهمي���ة �لرتبي���ة �حلركي���ة يف 
خف����س �ل�س���لوكيات �لنمطي���ة، ودر��س���ة تناول���ت �أهمي���ة تنمي���ة �حل���ركات �لع�س���لية 
�لدقيق���ة لك���ى ي�س���تطيع �لطالب �لتوحد �لقي���ام باملهام �ملكتبي يف حيات���ه �لكادميية، 
ودر��س���ة تو�س���ح مدى �أهمية �حلركات �لدقيقة يف �لتوقع باللغة �لتعبريية، ودر��س���ة 
تطبق ��س���رت�تيجيات خمتلفة لتنمية �ملهار�ت �حلركية �لدقيقة. لذ� جند �ن �لبحث 
�حل���ايل تو�س���ح �أهمي���ة تنمي���ة �حل���ركات �لع�س���لية �لدقيق���ة وتتف���ق معها �لدر��س���ات 

�ل�سابقة يف ذلك. 
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يت�س���ح من �لعر�س �ل�س���ابق لتلك �لبحوث و �لدر��س���ات �أهمية تناول �ل�سلوك 
�لنمط���ي �لتك���ر�رى كعر����س يع���اين من���ه معظ���م �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د 
وكذلك ي�س���تخدم يف ت�س���خي�س �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد فنجد در��سة كل من:  
 Barber (2008); Bishop et al., (2013); Damiano, et al. (2013);
�ن  جن���د   )2015( وم�س���طفى  ؛   Kestep (2011); Rodgers et al.,(2012)
�لبح���وث و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة تبح���ث وت�ستك�س���ف ع���ن م���ا ه���ى �ملحف���ز�ت و�لوظائف 
�لت���ى ت���وؤدى �إىل �ل�س���لوكيات �لتكر�ري���ة، ودر��س���ة تبحث عن عالقة �ل�س���لوك �لنمطي 
�لتك���ر�رى بالوظائ���ف �لتنفيذي���ة، وكذلك در��س���ة تناول���ت تاأثر �أخ���و�ت �لأطفال ذوي 
��سطر�ب �لتوحد بال�سلوك �لنمطى �لتكر�رى، ودر��سة تناولت كيفية خف�س �ل�سلوك 
�لنمطي لتكر�رى. ومل تتناول �لدر��س���ات �ل�سابقة خف�س �ل�سلوك �لنمطي �لتكر�رى 

عن طريق �لعالج �لوظيفي.

 وق���د �تف���ق �لبح���ث �حل���ايل م���ع �لدر��س���ات و�لبح���وث �ل�س���ابقة مث���ل در��س���ة 
م���ن: م�س���طفى )2014(؛ وم�س���طفى )2015(؛ م�س���طفى، و�جلم���ال )2012(؛ كل 

  Gaoxia Zhu,  & Yuying Ma (2015);  Kerri (2009); Toda (2012);
Watling & Dietz (2007) عل���ى �أهمي���ة �لع���الج �لوظيف���ي يف تنمي���ة �حل���ركات 

�لع�سلية �لدقيقة وخف�س �ل�سلوكيات �لتكر�رية.

كم���ا تر�وح���ت �أع���د�د �أف���ر�د �لعين���ة ب���ني )1852 – طف���ل و�ح���د ذو ��س���طر�ب 
توحد( �إذ �أجريت در��سة على )1825( من �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد وهي در��سة 
ت�سخي�سية من و�قع �سجالت �مل�ست�سفى، ودر��سات مقارنة تتكون من )49( طفل توحد، 
فوجد �لباحث �ن �لدر��سات �لتي تناولت �لفح�س و�لت�سخي�س يزيد عدد �لعينة فوق 
)100(. �أما �لدر��سات �لتي تتناول بر�مج عالجية وتدريبية ينخف�س �لعدد حتي يتم 
�لتعام���ل مع �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد من خ���الل �لتدخل بالربنامج وهذ� ما 
يتفق مع عينة �لبحث �حلايل. وعينة �لبحث �حلايل تقع يف هذ� �ملدى حيث بلغ عدد 

�أفر�د �لعينة )5( �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد.
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فرو�ص البحث:
وفى �سوء ما �سبق، مت �سياغة فرو�س �لبحث �حلايل على �لنحو �لآتي:

((( وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة 1
�لتجريبية على مقيا�س تقدير �حلركات �لع�سلية �لدقيقة لدى �لأطفال ذوي 
��س���طر�ب �لتوح���د و�لدرج���ة �لكلية للمقيا�س يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي 

ل�سالح �لقيا�س �لبعدى.
((( ع���دم وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طي رتب درجات �أف���ر�د �ملجموعة 1

�لتجريبي���ة عل���ى مقيا����س تقدير �حل���ركات �لع�س���لية �لدقيقة ل���دى �لأطفال 
ذوي ��سطر�ب �لتوحد يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي.

((( وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة 1
�لتجريبية على مقيا�س تقدير �ل�سلوك �لنمطي �لتكر�رى لدى �لأطفال ذوي 
��س���طر�ب �لتوح���د و�لدرج���ة �لكلية للمقيا�س يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي 

ل�سالح �لقيا�س �لبعدي 
((( ع���دم وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طي رتب درجات �أف���ر�د �ملجموعة 1

�لتجريبية على �أد�ء مقيا�س تقدير �ل�سلوك �لنمطي �لتكر�رى لدى �لأطفال 
ذوي ��سطر�ب �لتوحد و�لدرجة �لكلية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي.

اخلطوات االإجرائية للبحث:
منهج البحث:

�عتم���د �لبح���ث �حل���ايل عل���ى �ملنه���ج �س���به �لتجريبي م���ن خ���الل �لتحقق من 
فعالي���ة برنامج ع���الج وظيفي لتنمية �حلركات �لع�س���لية �لدقيقة وخف�س �ل�س���لوك 

�لنمطي �لتكر�رى لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد.

عينة البحث:

1- عينة البحث ال�ستطالعية املتعلقة باأدوات البحث: 
تكون���ت عين���ة �لبح���ث �ل�س���تطالعية م���ن )60( طف���اًل م���ن ذوي ��س���طر�ب   
�لتوح���د مبعاهد ومد�ر�س �لرتبية �خلا�س���ة مبحافظ���ة جدة و�لطائف بغر�س تقنني 
�أدو�ت �لبح���ث و�لت���ي تت�س���من )مقيا�س تقدير �حلركات �لع�س���لية �لدقيقة ومقيا�س 
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تقدير �ل�س���لوك �لنمطي �لتكر�رى لالأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد(، بالإ�سافة �إىل 
�لوق���وف عل���ى بع�س �ل�س���عوبات �لتي ميكن تالفيه���ا عند تطبي���ق �أدو�ت �لبحث على 

�أفر�د �لعينة �لأ�سا�سية.

2- عينة البحث الأ�سا�سية: 
تاألفت عينة �لبحث �لأ�سا�سية من )5( �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد �لذين 
تر�وحت معامالت ذكائهم ما بني )59- 69(، وتر�وحت �أعمارهم �لزمنية من )6 -9( 

�سنو�ت.

اأدوات البحث:
1- مقيا�س تقدير ال�سلوك النمطي التكرارى  اإعداد: الباحث

يتك���ون �ملقيا����س م���ن )30( عب���ارة، ويق���وم بالإجاب���ة عل���ى ه���ذه �ل�س���ورة م���ن 
�ملقيا����س �أك���رث �لأف���ر�د تعام���اًل وتو�جًد� م���ع �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد د�خل 
�ملنزل �س���و�ء كان من �لو�لدين، �أو �لأخوة، �أو غريهم وذلك لتقدير �ل�س���لوك �لنمطي 
�لتك���ر�رى لديه���م ،�أو �ملعلم���ني يف معاه���د �لرتبي���ة �لفكري���ة، �أو مد�ر����س �لدمج لهذه 
�لفئ���ة، وق���د مت بن���اء �ملقيا�س �نطالًق���ا من �ملعايري �لت�سخي�س���ية ل�س���طر�ب �لتوحد 
�لت���ي وردت يف �لدلي���ل �لت�سخي�س���ي و�لإح�س���ائي �خلام����س لال�س���طر�بات �لعقلي���ة                            

 .(DSM-V, 2013)

�لتحقق من �سدق وثبات مقيا�س تقدير تقدير �ل�سلوك �لنمطي �لتكر�رى

اأ – �سدق املقيا�س:
للتحقق من �سدق �ملقيا�س ��ستخدم �لباحث �سدق �ملحكمني، و�لت�ساق �لد�خلي. 

1- �سدق املحكمني:
ق���ام �لباح���ث بعر����س �ملقيا����س عل���ى جمموعة م���ن �لأ�س���اتذة �ملتخ�س�س���ني يف 
جم���ال �لرتبي���ة �خلا�س���ة وعل���م �لنف�س بكلي���ة �لرتبية جامع���ة �لطائف، بل���غ عددهم 
)10( حمكم���ني وبن���اء عل���ى توجيهاته���م مت تعديل بع����س �لعبار�ت، و�جل���دول �لتايل 

يو�سع معامالت �لتفاق بني �ملحكمني لعبار�ت �ملقيا�س. 
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جدول )1(
معامالت التفاق بني املحكمني لعبارات مقيا�س تقدير ال�سلوك النمطى التكرارى

 رقم
�لعبارة

 عدد
 مر�ت

�لتفاق
 ن�سبة

�لتفاق
 رقم

�لعبارة
 عدد

 مر�ت
�لتفاق

 ن�سبة
�لتفاق

 رقم
�لعبارة

 عدد
 مر�ت

�لتفاق
 ن�سبة

�لتفاق

110%100118%802110%100
28%80129%902210%100
39%901310%100239%90
410%100149%90249%90
510%1001510%1002510%100
69%90169%90269%90
710%100178%802710%100
89%90189%90289%90
910%1001910%1002910%100

1010%100209%903010%100

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن ن�س���ب �تف���اق �ل�س���ادة �ملحكم���ني عل���ى عبار�ت 
�ملقيا����س تر�وح���ت ب���ني 80% - 100%، وبالت���ايل �س���وف يتم �لإبقاء عل���ى جميع عبار�ت 

�ملقيا�س.

2- الت�ساق الداخلي: 
ق���ام �لباح���ث باإيجاد �لتجان����س �لد�خل���ي للمقيا�س عن طريق ح�س���اب معامل 
�لرتب���اط ب���ني درج���ات �لأفر�د عل���ى كل عبارة م���ن عب���ار�ت �ملقيا�س و�لدرج���ة �لكلية 

للمقيا�س.
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جدول )2(
الت�ساق الداخلي لعبارات مقيا�س تقدير ال�سلوك النمطي التكرارى )ن = 60(

 معاملرقم �لعبارة
 معاملرقم �لعبارة�لرتباط

 معاملرقم �لعبارة�لرتباط
�لرتباط

10.478110.537210.498
20.409120.485220.527
30.511130.492230.438
40.436140.447240.501
50.476150.593250.463
60.492160.554260.477
70.531170.490270.459
80.442180.497280.462
90.508190.404290.519

100.482200.496300.525

م�ستوى �لدللة عند )0.01( = 0.397، )0.05( = 0.314
يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن جميع قيم معامالت �لرتباط د�لة �إح�س���ائيا 

عند م�ستوى دللة )0.01(.

ب – ثبات املقيا�س:
حل�س���اب ثب���ات �ملقيا����س مت ��س���تخد�م معادل���ة �ألف���ا لكرونب���اخ وقد بل���غ معامل 
�لثبات بهذه �لطريقة )0.827(، كما مت ح�ساب �لثبات عن طريق �إعادة تطبيق �ملقيا�س 
عل���ى نف����س �أفر�د �لعين���ة �لذين مت �لتطبي���ق �لأول عليهم وذلك بفا�س���ل زمنى قدره 
�أ�س���بوعني ب���ني �لتطبيق���ني �لأول و�لثاين، وقد بلغ معام���ل �لرتباط بني �لتطبيقني 

�لأول و�لثاين )0.839( وهو معامل د�ل �إح�سائًيا عند م�ستوى دللة )0.01(.

2- مقيا�س تقدير احلركات الع�سلية الدقيقة  �إعد�د: �لباحث
يتك���ون �ملقيا����س من)30( عب���ارة حيث يتم تقدير �حلركات �لع�س���لية �لدقيقة 
لالأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د يف كل عب���ارة، فالتقدي���ر )3( يع���رب ع���ن �لدرج���ة 
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�لعالي���ة وه���و م���ا يطلق علية يف �ملقيا�س بكلمة )تنطب���ق(، و�لتقدير )2( وهو ما يعرب 
عنه���ا يف �ملقيا����س بكلم���ة )�أحياًنا(، و�لتقدير )1( وهو ما يع���رب عنها يف �ملقيا�س بكلمة 
)ل تنطب���ق( وت�س���ري �لدرج���ة �ملنخف�س���ة عل���ى ه���ذ� �ملقيا����س �إىل وج���ود �س���عوبات يف 
�حلركات �لع�س���لية �لدقيقة، يف حني ت�س���ري �لدرجة �ملرتفعة �إىل عدم وجود �سعوبات 

يف �حلركات �لع�سلية �لدقيقة.
�لتحقق من �سدق وثبات مقيا�س تقدير �حلركات �لع�سلية �لدقيقة:

اأ – �سدق املقيا�س:
للتحق���ق م���ن �س���دق �ملقيا����س ��س���تخدم �لباح���ث �س���دق �ملحكم���ني، و�لت�س���اق 

�لد�خلي. 

1- �سدق املحكمني:
قام �لباحث بعر�س �ملقيا�س على جمموعة من �لأ�ساتذة �ملتخ�س�سني يف جمال 
عل���م �لنف����س و�لرتبية �خلا�س���ة، بل���غ عدده���م )10( حمكمني وبناء عل���ى توجيهاتهم 
مت تعدي���ل بع����س �لعبار�ت، و�جلدول �لتايل يو�س���ع معامالت �لتف���اق بني �ملحكمني 

لعبار�ت �ملقيا�س. 
جدول )3(

معامالت التفاق بني املحكمني لعبارات مقيا�س تقدير احلركات الع�سلية الدقيقة )ن = 10(

 رقم
�لعبارة

 عدد
 مر�ت

�لتفاق
 ن�سبة

�لتفاق
 رقم

�لعبارة
 عدد

 مر�ت
�لتفاق

 ن�سبة
�لتفاق

 رقم
�لعبارة

 عدد
 مر�ت

�لتفاق
 ن�سبة

�لتفاق

19%901110%100219%90
29%90129%902210%100
310%1001310%1002310%100
48%80148%802410%100
59%901510%100259%90
610%100168%802610%100
79%901710%100278%80
810%1001810%100289%90
99%90199%90298%80

109%90208%80309%90
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يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن ن�س���ب �تف���اق �ل�س���ادة �ملحكم���ني عل���ى عبار�ت 
�ملقيا����س تر�وح���ت ب���ني 80%: 100%، وبالت���ايل �س���وف يت���م �لإبقاء على جمي���ع عبار�ت 

�ملقيا�س.

2- الت�ساق الداخلي: 
ق���ام �لباح���ث باإيجاد �لتجان����س �لد�خل���ي للمقيا�س عن طريق ح�س���اب معامل 
�لرتب���اط ب���ني درج���ات �لأفر�د عل���ى كل عبارة م���ن عب���ار�ت �ملقيا�س و�لدرج���ة �لكلية 

للمقيا�س.
جدول )4(

الت�ساق الداخلي لعبارات مقيا�س تقدير احلركات الع�سلية الدقيقة )ن = 40(

 معاملرقم �لعبارة
 معاملرقم �لعبارة�لرتباط

 معاملرقم �لعبارة�لرتباط
�لرتباط

10.408110.502210.472
20.468120.556220.513
30.539130.492230.478
40.541140.552240.475
50.488150.399250.560
60.463160.496260.487
70.438170.399270.466
80.509180.425280.462
90.468190.398290.487

100.419200.461300.560

م�ستوى �لدللة عند )0.01( = 0.397، )0.05( = 0.314
يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن جميع قيم معامالت �لرتباط د�لة �إح�س���ائيا 

عند م�ستوى دللة )0.01(.
ب – ثبات املقيا�س:

حل�س���اب ثب���ات �ملقيا����س مت ��س���تخد�م معادل���ة �ألف���ا لكرونب���اخ وقد بل���غ معامل 
�لثبات بهذه �لطريقة )0.811(، كما مت ح�ساب �لثبات عن طريق �إعادة تطبيق �ملقيا�س 
عل���ى نف����س �أفر�د �لعين���ة �لذين مت �لتطبي���ق �لأول عليهم وذلك بفا�س���ل زمنى قدره 
�أ�س���بوعني ب���ني �لتطبيق���ني �لأول و�لثاين، وقد بلغ معام���ل �لرتباط بني �لتطبيقني 

�لأول و�لثاين )0.823( وهو معامل د�ل �إح�سائيا عند م�ستوى دللة )0.01(.



املجلد اخلام�س - العدد )17( اكتوبر 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 232 

)- برنامج العالج الوظيفي   اإعداد: الباحث
وق���د مت ت�س���ميم ه���ذ� �لربنام���ج يف �طار جمموعة م���ن �ملبادئ و�لأ�س����س �لتي 
ترتك���ز عليه���ا بر�م���ج �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د بحي���ث روع���ى �أن يت���م تقييم 
�لربنام���ج وف���ق خ�س���ائ�س �لأطف���ال وم�س���توى قدر�ته���م �ملختلف���ة، �أي �أن���ه لب���د من 
مر�ع���اة �لفروق �لفردية �لتي توجد بني ه���وؤلء �لأطفال، ويجب �أن ير�عى �لربنامج 
حاجات و�هتمامات هوؤلء �لأطفال، و�أن يقدم �أن�سطه ماألوفة لهم، و�أن يقدم �لتعزيز 
���ا يج���ب �أن يكون �لن�س���اط، �أو  و�لتعزي���ز �لتفا�س���لي و�لتدعي���م �ل���الزم يف حين���ه و�أي�سً
�للعاب يف متناول �أد�ئه، ويجب م�س���اعدتهم على �أد�ء �ملهام و�لأن�س���طة �مل�س���تهدفة ثم 

ن�سحب �مل�ساعدة تدريجًيا لت�سجيعهم على �ل�ستقاللية .

التخطيط العام للربنامج:
ت�سمل عملية �لتخطيط حتديد �لأهد�ف وحمتوى �لربنامج و�ل�سرت�تيجيات، 
و�لأ�ساليب �ملتبعة يف تنفيذ وحتديد �ملدى �لزمنى له وعدد �جلل�سات ومدة كل جل�سة 

ومكان �جر�ئه، ومن ثم تقييم �لربنامج.

اأهداف الربنامج:
يه���دف �لربنام���ج �إىل تنمي���ة �حل���ركات �لع�س���لية �لدقيق���ة وخف�س �ل�س���لوك 
�لنمط���ى �لتكر�رى من خالل ممار�س���ة �أن�س���طة �لعالج �لوظيفي ل���دي �لأطفال ذوي 

��سطر�ب �لتوحد و�لذين ترت�وح �أعمارهم �لزمنية )6-9( �سنو�ت.

ال�سرتاتيجيات والأ�ساليب املتبعة يف الربنامج:
((( �لتدريب على تنمية �حلركات �لع�س���لية �لدقيقة �لتي تت�س���من �جلزء �لأعلى 1

من �جل�سم.
((( �لنمذج���ة: وق���د ��س���تخدم �لباح���ث �لنمذج���ة فى كيفي���ة تدريبه���م من خالل 1

�لأن�سطة و�ملهار�ت على تنمية �حلركات �لع�سلية �لدقيقة.
((( �ملمار�س���ة: وهى �أن يقوم �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد مبمار�س���ة �لن�س���اط 1

بعد تعلمه �أمام �لباحث حتي يتاأكد من تعلم �لطفل لهذه �لن�ساط.
((( �لتغذية �لر�جعة: وت�س���تخدم �لتغذية �لر�جعة لتقييم تعلم �ملهارة من خالل 1

�لأن�سطة �حلركية �لدقيقة �ملتبعة يف �لربنامج.
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((( �لتعمي���م: فعندم���ا يحدث �لتمكن من �لإجر�ء�ت �لأ�سا�س���ية للمهارة فانه يتم 1
تعميمه���ا، وتع���د عملي���ة �لتعمي���م هامة من �أجل ��س���تمر�ر �لتغ���ري و�لتطور يف 

�لأد�ء حتى �لنهاية.
((( توفري نوع من �لدعم �مل�س���تمر و�مل�س���اندة �ليجابية لالأطفال ذوي ��س���طر�ب 1

�لتوح���د لإك�س���ابهم �لثق���ة باأنف�س���هم يف ��س���تخد�م �مله���ار�ت �جلدي���دة لنج���اح 
�لربنامج.

حمتوى الربنامج:
 مت �نتقاء حمتوى جل�سات �لربنامج من خالل �لدر��سة �ل�ستطالعية، وبناء 
على �لأهد�ف �لتي مت حتديدها يف �لربنامج، وكذلك �لجر�ء�ت �لعملية مبا ت�سمنه 
م���ن فني���ات و��س���رت�تيجيات وو�س���ائل م�س���تخدمة. بلغ ع���دد جل�س���ات �لربنامج )40( 
جل�سة بو�قع �ربع جل�سات يف �لأ�سبوع، ويرت�وح زمن �جلل�سة )25-30( دقيقة و�أحياًنا 

ت�سل بع�س �جلل�سات �إىل )45( دقيقة، ومت تطبيق �لربنامج يف مدة )10( �أ�سابيع.

نتائج البحث مناق�ستها وتف�سريها: 
نتائج الفر�س الأول: 

ن����س �لفر����س عل���ى �أن���ه: »توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طي رتب 
درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي ملقيا����س تقدي���ر 
�حل���ركات �لع�س���لية �لدقيقة ل���دى �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد ل�س���الح �لقيا�س 
�لبع���دى ». وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر����س مت ��س���تخدم �ختب���ار ويلكوك�س���ون                                  

Wilcoxon Test �لالبار�مرتى، و�جلدول �لتاىل يو�س�ح ذلك.
جدول )5(

دللة الفروق بني درجات الأطفال باملجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلى والبعدى ملقيا�س 
تقدير احلركات الع�سلية الدقيقة لدى الأطفال ذوي ا�سطراب التوحد

 جمموعمتو�سط �لرتبن�جتاه فروق �لرتب
 م�ستوىZ قيمة�لرتب

�لدللة
�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي

0
5
0

0
3

0
152.0230.05

م�ستوى �لدللة عند )0.05( = 1.96 م�ستوى �لدللة عند )0.01( = 2.58  
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يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن قيم���ة Z �ملح�س���وبة ملقيا�س تقدي���ر �حلركات 
�لع�س���لية �لدقيق���ة ل���دى �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد بلغ���ت )2.203( وهى قيمة 
�أك���رب م���ن �لقيم���ة �حلدي���ة )1.96(، مم���ا ي�س���ري �إىل وجود ف���روق د�لة �إح�س���ائيا عند 
م�ستوى دللة )0.05( بني درجات �لأطفال باملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سني �لقبلي 
و�لبع���دي ملقيا����س تقدير �حلركات �لع�س���لية �لدقيق���ة لدى �لأطفال ذوي ��س���طر�ب 
�لتوح���د يف �جت���اه �لقيا����س �لبع���دي، وه���ذ� يعن���ى حت�س���ن درج���ات �أطف���ال �ملجموع���ة 

�لتجريبية بعد تعر�سهم جلل�سات �لربنامج. 

و�ل�س���كل �لبي���اين �لت���ايل يو�س���ح �لف���روق ب���ني درج���ات �لأطف���ال باملجموع���ة 
�لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي للدرج���ة �لكلي���ة ملقيا�س تقدي���ر �حلركات 

�لع�سلية �لدقيقة لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد.
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�سكل )1(
الفروق بني درجات الأطفال باملجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلى والبعدى للدرجة الكلية 

ملقيا�س تقدير احلركات الع�سلية الدقيقة لدى الأطفال ذوي ا�سطراب التوحد
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نتائج الفر�ص الثاين: 
ن����س �لفر����س عل���ى �أنه: “ل توج���د فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طي رتب 
درج���ات �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبي���ة على مقيا�س تقدير �حلركات �لع�س���لية �لدقيقة 

لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي”. 

ويلكوك�س���ون               �ختب���ار  ��س���تخد�م  مت  �لفر����س  ه���ذ�  �س���حة  م���ن  وللتحق���ق 
Wilcoxon Test �لالبار�مرتى، و�جلدول �لتاىل يو�س�ح ذلك.

جدول )6(
دللة الفروق بني درجات الأطفال باملجموعة التجريبية فى القيا�سني البعدى والتتبعى ملقيا�س 

تقدير احلركات الع�سلية الدقيقة لدى الأطفال ذوي ا�سطراب التوحد

 متو�سطن�جتاه فروق �لرتب
�لرتب

 جمموع
 م�ستوىZ قيمة�لرتب

�لدللة
�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوى

1
2
2

2
2

2
4

غري د�لة0.577

م�ستوى �لدللة عند )0.05( = 1.96 م�ستوى �لدللة عند )0.01( = 2.58  
يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن قيم���ة Z �ملح�س���وبة ملقيا�س تقدي���ر �حلركات 
�لع�س���لية �لدقيق���ة ل���دى �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد بلغ���ت )0.577( وهى قيمة 
�أقل من �لقيمة �حلدية )1.96(، مما ي�س���ري �إىل عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا بني 
درجات �لأطفال باملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعى ملقيا�س تقدير 
�حلركات �لع�سلية �لدقيقة لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد، مما يعنى ��ستمر�ر 

�لتح�سن لدى �أطفال �ملجموعة �لتجريبية حتى فرتة �ملتابعة. 

و�ل�س���كل �لبي���اين �لت���ايل يو�س���ح �لف���روق ب���ني درج���ات �لأطف���ال باملجموع���ة 
�لتجريبية فى �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعى ملقيا�س تقدير �حلركات �لع�سلية �لدقيقة 

لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد.
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�سكل )2(
الفروق بني درجات الأطفال باملجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي والتتبعى ملقيا�س تقدير 

احلركات الع�سلية الدقيقة لدى الأطفال ذوي ا�سطراب التوحد

نتائج الفر�ص الثالث: 
ن�س �لفر�س على �أنه: » توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طي رتب درجات �أفر�د 
�ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي ملقيا�س تقدير �ل�س���لوك �لنمطى 

�لتكر�رى لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد ل�سالح �لقيا�س �لبعدى ». 
ويلكوك�س���ون                 �ختب���ار  ��س���تخدم  مت  �لفر����س  ه���ذ�  �س���حة  م���ن  وللتحق���ق 

Wilcoxon Test �لالبار�مرتى، و�جلدول �لتاىل يو�س�ح ذلك.

جدول )7(
دللة الفروق بني درجات الأطفال باملجموعة التجريبية فى القيا�سني القبلى والبعدى ملقيا�س 

تقدير ال�سلوك النمطى التكرارى لدى الأطفال ذوي ا�سطراب التوحد

 جمموعمتو�سط �لرتبن�جتاه فروق �لرتب
 م�ستوىZ قيمة�لرتب

�لدللة
�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي

0
5
0

0
3

0
15

2.0230.05

م�ستوى �لدللة عند )0.05( = 1.96 م�ستوى �لدللة عند )0.01( = 2.58  
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يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن قيمة Z �ملح�سوبة ملقيا�س تقدير �ل�سلوك �لنمطى 
�لتك���ر�رى لدى �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد بلغ���ت )2.203( وهى قيمة �أكرب من 
�لقيمة �حلدية )1.96(، مما ي�سري �إىل وجود فروق د�لة �إح�سائيا عند م�ستوى دللة 
)0.05( ب���ني درج���ات �لأطف���ال باملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبل���ى و�لبعدى 
ملقيا�س تقدير �ل�س���لوك �لنمطى �لتكر�رى لدى �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد فى 
�جت���اه �لقيا����س �لبعدى، وهذ� يعنى حت�س���ن درجات �أطفال �ملجموع���ة �لتجريبية بعد 

تعر�سهم جلل�سات �لربنامج. 

و�ل�س���كل �لبي���اين �لت���ايل يو�س���ح �لف���روق ب���ني درج���ات �لأطف���ال باملجموع���ة 
�لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ى و�لبع���دى للدرج���ة �لكلي���ة ملقيا����س تقدير �ل�س���لوك 

�لنمطى �لتكر�رى لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد.
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�سكل )3(
الفروق بني درجات الأطفال باملجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلي والبعدي للدرجة الكلية 

ملقيا�س تقدير ال�سلوك النمطى التكرارى لدى الأطفال ذوي ا�سطراب التوحد
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نتائج الفر�ص الرابع:
ن����س �لفر����س عل���ى �أن���ه: »ل توجد ف���روق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طي رتب 
درج���ات �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية عل���ى مقيا�س تقدير �ل�س���لوك �لنمطى �لتكر�رى 

لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي ». 

ويلكوك�س���ون               �ختب���ار  ��س���تخد�م  مت  �لفر����س  ه���ذ�  �س���حة  م���ن  وللتحق���ق 
Wilcoxon Test �لالبار�مرتى، و�جلدول �لتاىل يو�س�ح ذلك.

جدول )8(
دللة الفروق بني درجات الأطفال باملجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي والتتبعى ملقيا�س 

تقدير ال�سلوك النمطى التكرارى لدى الأطفال ذوي ا�سطراب التوحد

 متو�سطن�جتاه فروق �لرتب
�لرتب

 جمموع
 م�ستوىZ قيمة�لرتب

�لدللة
�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لت�ساوي

1
1
3

1.5
1.5

1.5
غري د�لة1.50.000

م�ستوى �لدللة عند )0.05( = 1.96 م�ستوى �لدللة عند )0.01( = 2.58  

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن قيم���ة Z �ملح�س���وبة ملقيا����س تقدير �ل�س���لوك 
�لنمط���ى �لتك���ر�رى لدى �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد بلغ���ت )0.000( وهى قيمة 
�أقل من �لقيمة �حلدية )1.96(، مما ي�س���ري �إىل عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا بني 
درجات �لأطفال باملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعى ملقيا�س تقدير 
�ل�سلوك �لنمطى �لتكر�رى لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد، مما يعنى ��ستمر�ر 

�لتح�سن لدى �أطفال �ملجموعة �لتجريبية حتى فرتة �ملتابعة. 

و�ل�س���كل �لبي���اين �لت���ايل يو�س���ح �لف���روق ب���ني درج���ات �لأطف���ال باملجموع���ة 
�لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعى ملقيا�س تقدير �ل�س���لوك �لنمطى �لتكر�رى 

لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد.



فعالية برنامج قائم على العالج الوظيفي لتنمية احلركات الع�صلية د . اأ�صامة فاروق م�صطفي 

 239 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5

األطفــــــــــــــــــــــــــــال

رى
كرا

 الت
طى

لنم
ك ا

سلو
ت ال

جا
در

القياس البعدى
القياس التتبعى

�سكل )4(
الفروق بني درجات الأطفال باملجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي والتتبعى ملقيا�س تقدير 

ال�سلوك النمطي التكرارى لدى الأطفال ذوي ا�سطراب التوحد

تف�سري النتائج
تو�س���لت نتائج �لبحث �إىل �أهمية برنامج �لعالج �لوظيفي يف تنمية �حلركات 

�لع�سلية �لدقيقة وخف�س �ل�سلوكيات �لتكر�رية لدى �أطفال ��سطر�ب �لتوحد.

كم���ا يع���زو �لباحث يف �لنهاية نتائج �لبحث ب�س���كل �إجمايل �إىل �أن �لتدخل عن 
طري���ق برنام���ج �لع���الج �لوظيفي كان له تاأث���ري �إيجابي يف تنمية �حلركات �لع�س���لية 
�لدقيق���ة وخف�س �ل�س���لوكيات �لتكر�رية ل���دى �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد، وقد 
كان حمت���و�ه مت�س���ًقا م���ع �لغر����س �لذى �س���مم من �أجل���ه، وكانت تعليم���ات �لربنامج 
دقيقة وو��س���حة وموجزة، كما يركز �لربنامج على فنيات �س���لوكية، وحركية متعددة، 
ولعل هذه �لعو�مل جتمعت معا متفاعلة لت�سهم ب�سورة �إيجابية يف حت�سني �أد�ء �أفر�د 
عينة �لبحث يف )تنمية �حلركات �لع�سلية �لدقيقة وخف�س �ل�سلوكيات �لتكر�رية( يف 

�لقيا�س �لبعدي ومدى جناح �لربنامج و��ستمر�ريته يف �لقيا�س �لتتبعى.

وعندم���ا يتحق���ق �لتكام���ل �حل�س���ي، وكذل���ك �لت���اآزر �حل�س���ي – �حلرك���ي ع���ن 
طري���ق �لع���الج �لوظيف���ي فاأن���ه م���ن �ملوؤك���د �أن ي���زد�د مع���دل �لنتب���اه و�لرتكيز لدى 
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ه���وؤلء �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد، وق���د ينجحون يف �إدر�ك تعب���ري�ت �لآخرين 
و�إ�س���ار�تهم فيقوى �لتو��س���ل و�لرت�بط بينهم، وينمو �لتفاعل �لجتماعي �لذي يعد 

حجر �لز�وية يف حتقيق �لن�سج �لجتماعي و�ملعريف )�ل�سعيد، 2009، �س. 72(.

حتقق الفر�س الأول: 
وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائيا عند م�س���توى دللة )0.05( ب���ني درجات �لأطفال 
�حل���ركات  تقدي���ر  ملقيا����س  و�لبع���دى  �لقبل���ى  �لقيا�س���ني  �لتجريبي���ة يف  باملجموع���ة 
�لع�س���لية �لدقيق���ة لدى �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد يف �جت���اه �لقيا�س �لبعدى، 
وهذ� يعنى حت�سن درجات �أطفال �ملجموعة �لتجريبية يف �حلركات �لع�سلية �لدقيقة 

بعد تعر�سهم جلل�سات �لربنامج. 
 (Woods & Lindeman, 2008) كما تتفق نتائج �لفر�س �لأول مع در��سة
�أن �لتكام���ل �حل�س���ي �لقائ���م على �لع���الج �لوظيفي يكون له تاأثري ف���ورى وكبري على 
تعدي���ل �ل�س���لوك �لغري مرغ���وب فيه، مما يوؤك���د �ن �لعالج �لوظيفي ل���ه تاأثري فورى 

وكبري على تنمية �حلركات �لع�سلية �لدقيقة. 
 و�لع���الج �لوظيف���ي يقدم حت���ى �لآن �أكرث من �حلل���ول لالهتمامات �حلركية 
�لدقيق���ة و�حل�س���ية، وعلى �لرغم م���ن �أن �لبحوث �حلديثة حت���دد �ملعرفة �لعامة عن 
�لعالج �لوظيفي، عندما تبد�أ �لأ�سرة �أوًل بتلقي �خلدمات فهم ل يعرفون �ل �لقليل 

عن ما ميكن توقعه لالأدو�ر �ملختلفة للمهتمني يف فريق �لعالج �لوظيفي.
وتتفق نتيجة �لفر�س �لأول �لتي تو�سل �ليها �لبحث يف تنمية �حلركات �لع�سلية 
 Kerri  (2009)، لدقيقة لدي �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد كما جاء يف - در��سة�
ودر��سة ،Cid (2010) ودر��سةToda (2012)، در��سة م�سطفى، و�جلمال)2012(، 
  LeBarton, &  Iverson  ودر��س���ة ،Mechling & Ayres (2012) ودر��س���ة

  Gaoxia Zhu,  & Yuying Ma (2015)(2013) ودراسة،

ومما يو�سح �أهمية برنامج �لعالج �لوظيفي يف �أنه يعد من �لعنا�سر �لرئي�سة 
�لتي ت�ستند �إليها بر�مج �لرتبية �خلا�سة �سو�ء يف مد�ر�س �لرتبية �خلا�سة وف�سولها، 
�أو يف مد�ر�س �لدمج يف �لتعليم �لعام وف�س���وله، ويقوم بالإ�س���ر�ف على هذ� �لربنامج 
�أخ�س���ائي �لعالج �لوظيفي و�لذي يرتكز عمله على تنمية �ملهار�ت �حلركية �لدقيقة 

�لالزمة للتعامل مع عنا�سر �لعملية �لتعليمية يف �ملدر�سة، �أو يف �حلياة عامة.
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حتقق الفر�س الثاين: 
بعدم وجود فروق د�لة �إح�سائيا بني درجات �لأطفال باملجموعة �لتجريبية يف 
�لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعى ملقيا�س تقدير �حلركات �لع�سلية �لدقيقة لدى �لأطفال 
ذوي ��سطر�ب �لتوحد، مما يعنى ��ستمر�ر �لتح�سن لدى �أطفال �ملجموعة �لتجريبية 

حتى فرتة �ملتابعة. 

تتف���ق نتائ���ج �لفر����س �لثاين للدر��س���ة م���ن حيث �أهمي���ة �لع���الج �لوظيفي يف 
تنمي���ة �حل���ركات �لع�س���لية �لدقيق���ة لالأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د مثل در��س���ة 
(Whitney, R.V.,&Miller-Kuhaneck, H,2012) تو�سح �أهمية �ن �لأطفال 
ذوي ��سطر�ب �لتوحد �مل�ساركني يف برنامج �لعالج �لوظيفي ي�سبح �در�كهم عايل يف 

مهار�تهم ومعارفهم للت�سدي لحتياجاتهم. 

مم���ا يو�س���ح �أهمي���ة �لع���الج �لوظيف���ي يف تنمية �حل���ركات �لع�س���لية �لدقيقة 
تتفق نتائج �لفر�س �لثاين مع در��سة(Vann,2010) باأن �لعالج �لوظيفي يف �ملجال 

�لرتبوي غالًبا يعمل على �لتحكم يف �حلركات �لع�سلية �لدقيقة مثل خط �ليد.

 (Boyd,Mc Carty&sethi,2014)تتفق نتائج �لفر�س �لثاين مع در��س���ة
يف �أنه لكي تتح�سن �حلركات �لع�سلية �لدقيقة وخف�س �ل�سلوكيات �لتكر�رية يجب �ن 
تخ�س���ع �فر�د �لعينة �إىل تدريبات لأبنائهم على �لعالج �لوظيفي من قبل خمت�س���ني 

حتى يتغلبو� على كل �مل�ساعب �لتي تو�جههم.

وتتف���ق نتائ���ج �لفر����س �لث���اين م���ع در��س���ة )�إبر�هي���م، 2011، 132( يج���ب �أن 
ي�س���تمر �لعالج �لوظيفي لالأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد مدة ل تقل عن 20 �س���هر�، 
و�أن تك���ون �جلل�س���ات يومي���ا، وترت�وح مدة �جلل�س���ة م���ا بني 20 – 30 دقيق���ة، وير�عى 
�ختي���ار �لتوقي���ت �ملالئ���م للطفل. وهذ� م���ا يتفق مع �لربنامج �ملطب���ق من حيث زمن 
�جلل�سة و�ملدة �لزمنية للربنامج مما كان له �لأثر �لفوري و�لكبري يف تنمية �حلركات 

�لع�سلية �لدقيقة. 

مم���ا يو�س���ح �أهمي���ة نتائ���ج �لفر����س �لثاين ب���اأن �لع���الج �لوظيفي يوف���ر دعًما 
ا �أولئك �لذين يعانون من �سعوبات يف �ملهار�ت  لالأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد خ�سو�سً
�حل�س���ية و�حلركية و�لع�سبية و�لع�سلية و�لب�سرية. وتنفذ جل�سات �لعالج �لوظيفي 
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يف �لأو�س���اع �ملدر�سية با�س���تخد�م �أجهزة حمددة مل�ساعدة �لطفل على جتاوز م�سكالته 
يف تن�س���يق �حلركات �لكبرية و�مل�سكالت �حل�س���ية، وكذلك ي�ستخدم يف عالج �مل�سكالت 
�حلركية �لدقيقة.)�لزريقات،2010، �س.346( وهذ� ما يتفق مع �لربنامج �ملطبق على 
عين���ة �لبح���ث حي���ث مت تطبيقه يف غرفة �لع���الج �لوظيفي مبعه���د �لرتبية �لفكرية.

حتقق الفر�س الثالث: 
مم���ا ي�س���ري �إىل وج���ود ف���روق د�لة �إح�س���ائيا عند م�س���توى دلل���ة )0.05( بني 
درج���ات �لأطفال باملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدى ملقيا�س تقدير 
�ل�س���لوك �لنمط���ي �لتكر�رى لدى �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د يف �جتاه �لقيا�س 
�لبعدى، وهذ� يعنى حت�سن درجات �أطفال �ملجموعة �لتجريبية يف خف�س �ل�سلوكيات 

�لتكر�رية بعد تعر�سهم جلل�سات �لربنامج. 
 فنجد در��سة Kester (2011) �هتمت بفح�س �لعالقة بني �ل�سلوك �لنمطى 
و�لوظائف �لتنفيذية. و ودر��سة Rodgers et al.,(2012) �هتمت بفح�س �لعالقة 
بني �لقلق و�ل�س���لوك �لنمط���ي �لتكر�رى، ودر��س���ة Bishop et al.,(2013) تناولت 
�لفئ���ات �لفرعي���ة لل�س���لوكيات �لنمطية، �أما در��س���ة م�س���طفى )2015( تناولت فعالية 
برنام���ج تدريب���ي خلف����س �لقلق و�ثره على خف�س �ل�س���لوك �لنمط���ي �لتكر�رى، ومل 
يج���د �لباح���ث على حد علمه در��س���ة تناولت خف�س �ل�س���لوك �لنمط���ي �لتكر�رى عن 

طريق �لعالج �لوظيفي مما يجعل للبحث قيمة علمية.

مم���ا يوؤك���د �أهمية �لفنيات �مل�س���تخدمة يف برنامج �لع���الج �لوظيفي مثل فنية 
�لتعزي���ز �لتفا�س���لي و�أثرة يف خف�س �ل�س���لوك �لنمط���ي �لتكر�رى، فيعد �أف�س���ل �أنو�ع 
�لعالج���ات �مل�س���تخدمة م���ع �ل�س���لوكات �لنمطية يكون �لتعزيز �لتفا�س���لي لل�س���لوكات 
�لأخرى، و�لتعزيز �لتفا�سلي لل�سلوك �لنقي�س (DRO/DRI) ودجمهما مع �أ�سلوب 

.Time-out لإق�ساء�

 وق���د �تفق���ت نتائ���ج �لفر����س �لثال���ث م���ع �لدر��س���ات و�لبح���وث �ل�س���ابقة مثل 
در��س���ة Kerri (2009)، ودر��س���ة Teri Toda (2012) ودر��سة م�سطفى، و�جلمال 
)2012(، ودر��س���ة Gaoxia Zhu,  & Yuying Ma (2015) ودر��س���ة م�س���طفى 
)2015(؛ Watling & Dietz (2007) ودر��س���ة م�س���طفى )2014( عل���ى �أهمي���ة 

خف�س �ل�سلوكيات �لتكر�رية.
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 (American ,Occupational وتتف���ق نتائ���ج �لفر����س �لثال���ث م���ع در��س���ة
�لأطف���ال  ي���زود  �لوظيف���ي  �لع���الج  ب���اأن   Therapy Association,2014)
باحتياجاته���م �ملختلف���ة ع���رب �أن�س���طة �إيجابي���ة مرح���ة لتح�س���ني مهار�ته���م �لذهني���ة 

و�حلركية و�جل�سدية وتعزيز معنى �ل�سعور بالذ�ت و�لإجناز لديهم.

�ذ� كان �لآب���اء وغريه���م م���ن �ملهن���ني يو�س���فو� �لع���الج �لوظيفي بان���ه يرتبط 
باحلركات �لع�س���لية �لدقيقة و�حل�س���ية. بينما هو ل يت�س���من هذ� فقط بل يت�س���من 
�ملمار�س���ات، و�ط���ار �لعم���ل، �ملطال���ب، �لعملي���ات �ملتنوع���ة يف �حلياة �ليومي���ة حيث �نه 
يتطلب �أ�س���ياء كثرية يف حياة �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد ومنها ما هو �س���روري 

مثل خف�س �ل�سلوكيات �لتكر�رية جلعل حياة �لطفل م�ستقرة. 

و�لع���الج �لوظيف���ي و�س���يلة عالجي���ة ترك���ز عل���ى م�س���اعدة �لأ�س���خا�س يف �أن 
يحققو� �لذ�تية يف كل نو�حي حياتهم.

 Gaoxia Zhu,  & Yuying وتتف���ق نتائ���ج �لفر����س �لثال���ث م���ع در��س���ة
Ma (2015) �إن �له���دف �لرئي����س للع���الج �لوظيف���ي ه���و تطوي���ر ��س���تقاللية �لفرد 
�ل�سخ�سية و�لجتماعية و�ملهنية. و على �أد�ء �لو�جبات و�لأعمال با�ستقاللية، و�حلد 
من �عتماده على �لغري. و حت�س���ني قدر�ت �لفرد �ل�سخ�س���ية و�لجتماعية و�ملهنية. و 
دمج �لفرد يف جمتمعه و�لتغلب على جو�نب �لق�س���ور، �أو �لعجز �لناجت عن �لإ�س���ابة 

وخا�سة �ل�سلوكيات �لتكر�رية.

حتقق الفر�س الرابع: 
عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيا بني درجات �لأطفال باملجموعة �لتجريبية فى 
�لقيا�س���ني �لبع���دى و�لتتبعى ملقيا�س تقدير �ل�س���لوك �لنمطى �لتك���ر�رى لدى �أطفال 
��س���طر�ب �لتوح���د، مما يعنى ��س���تمر�ر �لتح�س���ن ل���دى �أطفال �ملجموع���ة �لتجريبية 

حتى فرتة �ملتابعة. 

 (American ,Occupational وتتف���ق نتائ���ج �لفر����س �لر�ب���ع م���ع در��س���ة
(Therapy Association,2014 مم���ا يو�س���ح �أن دور �لأ�س���رة يف برنام���ج �لع���الج 
�لوظيف���ي بالقي���ام بعم���ل �لو�ج���ب �ملن���زيل كان ل���ه عظي���م �لأثر يف حت�س���ني �حلركات 
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�لع�س���لية �لدقيق���ة وخف����س �ل�س���لوكيات �لتكر�ري���ة، ت�س���اعد من���اذج ��س���رت�تيجيات 
�لتدخ���ل �لأ�س���ري عل���ى تعل���م �ملفاهيم، وفهم ��س���طر�ب �لتوح���د مما يكون ل���ه �لدور 

�لإيجابي على �لطفل ذي ��سطر�ب �لتوحد. 

ل���دى �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د  �أهمي���ة تنظي���م �لبيئ���ة  مم���ا يوؤك���د 
�مل�س���تخدمة يف برنام���ج �لع���الج �لوظيفي يذك���ر هالهان وكوفم���ان )2009( �أن �لطفل 
ذي ��س���طر�ب �لتوح���د ين�س���غل وينهمك باأ�س���ياء حمددة و�س���يقه �ملدي، يلعب ب�س���كل 
طقو�س���ي ومنطي باأ�س���ياء ل�س���اعات،�أو �إظهار �هتمام مفرط يف �أ�سياء من ونوع حمدد، 

.(Hallahan & Kauffman,2009)وهم ينزعجون لأي تغري يحدث يف �لبيئة

مم���ا يب���ني �أن تنظي���م �لبيئة �أثناء جل�س���ات برنام���ج �لعالج �لوظيف���ي �لتي مت 
تطبيقها كان لها تاأثري كبري يف تنمية �حلركات �لع�سلية �لدقيقة وخف�س �ل�سلوكيات 

�لتكر�رية.

مما يو�س���ح �أن دور �لأ�س���رة يف برنامج �لعالج �لوظيفي بالقيام بعمل �لو�جب 
�ملن���زيل كان ل���ه عظي���م �لأثر يف خف�س �ل�س���لوك �لنمط���ي �لتكر�ري، ف�س���اعدت مناذج 
��سرت�تيجيات �لتدخل �لأ�سري على تعلم �ملفاهيم، وفهم ��سطر�ب �لتوحد مما يكون 
له �لدور �لإيجابي على �لطفل ذي ��س���طر�ب �لتوحد يف خف�س �ل�س���لوكات �لتكر�رية 
�لتي تالزمه، ويوؤثر تدخل �لو�لد�ن يف خف�س �ل�س���لوك �لتكر�ري و�ملقيد و�لتخفيف 
من حدته، وكذلك يف حت�س���ني �حلياة للطفل ولأ�س���رته، وتتفق نتائج �لبحث �حلايل 
مع �و�سحه �تودد)2003(يف كتابه، كما قد تلجاأ بع�س �لآ�سر ل�ستيعاب �لأطفال ذوي 
��سطر�ب �لتوحد ذوي ��سطر�ب �ل�سلوك �ملقيد و�ملتكرر للحد من مثل هذه �لتجارب 

.(Attwood ,2003) ل�سلبية�

�أطفاله���م ��س���طر�ب  �لآب���اء ي�س���اركون  �أن  وتتف���ق نتائ���ج �لبح���ث �حل���ايل يف 
�لتوح���د يف �أن�س���طة �لأ�س���رة، وحتت���اج �إىل وق���ت كب���ري م���ع �أطفاله���م، مم���ا يجعل هذ� 
�ل�س���لوك �لنمط���ي �لتك���ر�ري و�ملقي���د �س���عب لالأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د لكي 
يتخل�س���و� من���ه، وينتبه���و� �إىل �لأن�س���طة �لت���ي تريد �لأ�س���رة منه���م م�س���اركتهم فيها                                                                  

.(South et al., 2005)
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وتتف���ق نتائ���ج �لبحث �حلايل مع در��س���ة )م�س���طفي،2014( يف �أهمية �لتدخل 
�ملبك���ر لأطف���ال ��س���طر�ب �لتوح���د بالع���الج �لوظيف���ي لتنمي���ة �حل���ركات �لع�س���لية 
�لدقيق���ة وخف����س �ل�س���لوكيات �لنمطي���ة �لتكر�ر�ية و�س���رورياتها م�س���تقباًل لأطفال 

��سطر�ب �لتوحد يف �لتاأهيل �ملهني.

ومما يو�سح �أهمية �لربط بني �ل�سلوك �لنمطي �لتكر�رى و�حلركات �لع�سلية 
�لدقيقة وتاأثريها �مل�س���تقبلي على �لتاأهيل �ملهني لأطفال ��س���طر�ب �لتوحد وهذ� ما 
تتناول���ه �لبح���ث �حل���ايل بانه يوؤثر �ل�س���لوك �ملتكرر و�ملقيد عل���ى �لتفاعل بني �لطفل 
و�لأ�س���رة، و�أثبتت �لدر��س���ات �أن هذ� �ل�س���لوك عندما يكون يف مرحلة متطورة له �آثار 

 .(Klin et al., 2007) مدمرة على �لتاأثري �لوظيفي لالأ�سرة و�لطفل م�ستقباًل

ملخ�ص النتائج:
من خالل عر�س �لنتائج وحتليلها ومناق�س���تها مت �لتو�س���ل �إىل �ل�ستنتاجات 
�لتالي���ة: �أن �لربنام���ج ق���د جن���ح يف تنمي���ة �حل���ركات �لع�س���لية �لدقيق���ة وخف����س 
�ل�س���لوكيات �لتكر�رية لالأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد، كما �س���اعدت �لبحث �حلايل 
على �إك�س���اب �لأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد �لثقة يف قدر�تهم و�تاحه �لفر�س���ة لهم 
لالعتم���اد عل���ى �لنف�س و تكوين �س���ورة �يجابية عن ذ�تهم من خ���الل برنامج �لعالج 
�لوظيفي �ملطبق عليهم، و�لعالج �لوظيفي له ردود فعل يف تنمية �حلركات �لع�س���لية 
�لدقيق���ة وخف�س �ل�س���لوكيات �لتكر�رية لالأطفال ذوي ��س���طر�ب �لتوحد، مما يوؤثر 
ب�سورة �يجابية على تنميه �حلركات �لع�سلية �ل�سغرى وخف�س �ل�سلوكيات �لتكر�رية 
و�ملقيدة وحت�سني �لتو��سل �لب�سري. و�أخرًي� ترى �لنتيجة �لتي تو�سلت �إليها �لبحث 
�سرورة وجود غرفة للتكامل �حل�سي �لذى يعتمد على �لعالج �لوظيفي يف كل معهد 
تاأهي���ل توحد ووج���ود بر�مج للتكامل �حل�س���ي �لقائمة على �لع���الج �لوظيفي ووجود 

معلم متخ�س�س يف �لعالج �لوظيفي. 

تو�سيات البحث.
 يف �س���وء �إج���ر�ء�ت �لبح���ث �حل���ايل، وما تو�س���ل �إلي���ه �لباحث م���ن نتائج، وما 
قدم���ه م���ن تف�س���ري�ت، وما مل�س���ه م���ن �س���عوبات و�جهته من خ���الل تطبي���ق �إجر�ء�ت 
�لبح���ث �حل���ايل، فاإن���ه يقرتح بع�س �لتو�س���يات �لرتبوية يف جم���ال �لهتمام باأطفال 

�لتوحد:
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((( �أهمي���ة �لع���الج �لوظيف���ي يف تنمي���ة �حل���ركات �لع�س���لية �لدقيق���ة وخف����س 1
�ل�سلوكيات �لتكر�رية.

((( تنظيم �لبيئة للطفل ذي ��سطر�ب �لتوحد للحد من �سلوكياته �لتكر�رية.1
((( �أهمية �جلد�ول �ليومية لتنظيم �لبيئة لطفل �لتوحد مما يحد من �سلوكياته 1

�لتكر�رية.
((( �أهمية �لعالج �لوظيفي ك�سيء ��سا�سي و�سروري للتاأهيل �ملهني م�ستقباًل.1
((( �أهمية تنمية �حلركات �لع�س���لية �لدقيقة يف �ملر�حل �ملبكرة من عمر �لأطفال 1

ذوي ��سطر�ب �لتوحد.
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املخل�ص:
ميثل �لتعليم �لعايل �أهم دعائم تطوير �ملجتمعات �لب�سرية و�أدو�ت �لنهو�س 
بها وذلك ملا يحتله من مكانة يف تهيئة و�إعد�د �لأطر �لفنية و�لعلمية �ملوؤهلة لتحقيق 
�لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية. �إ�سافة �إىل دوره يف �سناعة �ملعرفة و�لعلم ون�سرها، 
و�إن �عتم���اد نظ���م �جل���ودة يف �لتعلي���م �جلامعي ما ه���و �إل ��س���تجابة ملتطلبات �ملجتمع 
وحتفيز �لإبد�ع و�إجر�ء �لبحوث �لعلمية لتحقيق �لتنمية �مل�ستد�مة خدمة للمجتمع 
�لب�سري. يركز هذ� �لبحث على �حد �أهم مكونات نظام �لتعليم �جلامعي »�ملخرجات«، 
وكان �له���دف م���ن ذلك ه���و قيا�س جودة خمرجات �لتعليم �جلامعي للطالبات بق�س���م 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة م�س���ار �لإعاقة �ل�س���معية من خالل �ملق���رر�ت �لدر��س���ية وعالقتها 
ب�س���وق �لعم���ل وحتدي���د نقاط �لق���وة و�ل�س���عف فيها، يف �لوق���ت �لذي ينظ���ر فيه �إىل 
خمرج���ات �لتعلي���م �جلامعي على �أنه �لأ�س���ا�س �لذي ميكن �لو�س���ول م���ن خالله �إىل 
�س���وق �لعمل، و�أنه �حلل �ل�س���حري للم�س���كالت �لتي تو�جه �خلريجات عند خروجهم 
ل�س���وق �لعمل.�أم���ا �أد�ة �لدر��س���ة فتمثل���ت يف تطبي���ق �إ�س���تبيان لقيا����س م���دى ر�س���ا 
�لطالبات �خلريجات من ق�س���م �لرتبية �خلا�سة م�سار �لإعاقة �ل�سمعية عن م�ستوى 
ج���ودة خمرج���ات عملية �لتعليم من خالل �ملقرر�ت �لدر��س���ية �لتي مت در��س���تها، ومت 
��س���تخد�م �لأ�ساليب �لإح�سائية �ملنا�سبة لتحليل نتائج �لعينة، وتو�سلت �لدر��سة �إىل 
عدد من �ل�س���تنتاجات كان �أهمها �تفاق �آر�ء �لعينة على جودة بع�س �ملخرجات وعلى 
�لعك����س م���ن ذل���ك يف �لبع����س �لآخر، كما تب���ني �أي�س���ا �أن هناك �خت���الف يف روؤى فئة 

�لعينة يف بع�س جودة �ملخرجات �أي�سا

الكلمات املفتاحية: �جلودة – خمرجات �لتعليم �جلامعي – �ملقرر�ت �لدر��سية- 
�سوق �لعمل- م�سار �لإعاقة �ل�سمعية.
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Abstract: 
Higher Education is considered the most important pillars of 

the evolution of human Societies and tools of their improvement 
advancement that is because of its position occupied in creating 
and preparing technical and scientific frameworks qualified to 
achieve economic and social development. In addition to its role 
in the knowledge and dissemination of science and industry, and 
the adoption of quality systems in university education is only a 
response to the requirements of society and stimulate creativity and 
scientific research to achieve sustainable development of human 
society service. This research focuses on one of the most important 
university education system “components output,” The aim is to 
measure the quality of university education outcomes for students 
of special education department hearing disability path through the 
courses and their relationship to the labor market and to identify 
strengths and weaknesses, at the time in which the university 
education outcomes are considered a basis that can be accessed 
through the labor market, and the magic solution to the problems 
facing female graduates when they came out of the market. the 
instruments of the study were; application of a questionnaire to 
measure the extent of female graduates satisfaction of the Department 
of Special Education hearing disability on the quality of the output. 
the process of education through courses that have been studied, the 
appropriate statistical methods has been used to analyze the sample 
results, findings of the study were ; (1) – the agreement of the study 
sample on the Quality of the education al system outputs and on the 
contrary on others. (2)- it was also showed the difference in visions 
of the sample in some quality outputs.

Keywords: Quality - the outputs of university education - courses - 
Labor market - hearing disabilities path
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مقدمة: 
يع���د �لتعليم �جلامعي هو �لركيزة �لأ�سا�س���ية للتنمية �ل�س���املة ب�س���فة عامة، 
و�لتنمي���ة �لب�س���رية ب�س���فة خا�س���ة. ول تقت�س���ر �أهمية �لتعلي���م من منظ���ور �لتنمية 
�لب�س���رية �مل�س���تد�مة عل���ى كون���ه ي���وؤدي �إىل حت�س���ني نوعي���ة عن�س���ر �لعم���ل وزي���ادة 
�إنتاجيت���ه، فالتعلي���م ح���ق من حقوق �لإن�س���ان �لأ�سا�س���ية وه���و غاية يف ذ�ته و�إ�س���باعه 
يحت���اج �إلي���ه �لب�س���ر لتمكينه���م م���ن ممار�س���ة حياته���م و�أدو�ره���م �لإن�س���انية �ملختلفة 
عل���ى نح���و �أف�س���ل، و�لتعليم كذلك م���ن �لعو�مل �ملهم���ة لإز�لة �لفق���ر ومكافحته عن 
طريق منح �لنا�س مهار�ت تزيد من قدرتهم على �لك�سب و�حل�سول على فر�س عمل 
�أف�س���ل. وي���زود �لتعلي���م �لإن�س���ان بالقدرة على �لتو��س���ل و�لنتماء �لفع���ال للمجتمع 
ومقاوم���ة �لتهمي����س و�لع���زل، ويوفر له �لثقاف���ة �حلقوقية �لتي متكن���ه من �ملطالبة 
بحقوق���ه كاملة، كما �أن �ل�س���تثمار يف �لتعليم ميثل �أح���د مظاهر تكوين وتر�كم ر�أ�س 
�ملال �لب�س���ري �لذي يعد من ركائز �ل�س���تد�مة يف �لتنمية �لب�س���رية )وز�رة �لقت�س���اد 
�لوطني، 2003(، لذ� تعزي �ململكة �لعربية �ل�س���عودية قطاع �لتعليم �أهمية كبرية من 
جمي���ع �لنو�حي لكي ينمو ب�س���كل ت�س���اعدي ومن بني �لإهتمام���ات بالتعليم �لإهتمام 
بالتعلي���م �لع���ايل، حي���ث �لزيادة �مل�س���طردة يف كل �لتخ�س�س���ات مما كان �س���ببا جلعل 
تخ�س�س���ات فرعية �أكرث حتديًد�، ومن هذ� �ملنطلق �أ�سبح تخ�س�س �لرتبية �خلا�سة 
و�ل���ذي  �ملختلف���ة،  �لرتبي���ة  كلي���ة  ب���ني تخ�س�س���ات  م���ن   (Special Education)
يحم���ل يف طيات���ه ع���دة م�س���ار�ت )�إعاق���ة �س���معية - �س���عوبات تعلم – �إعاق���ة عقلية – 
�إعاقة ب�س���رية – موهبة وتفوق – ��س���طر�بات �سلوكية – ��سطر�ب �لتوحد( ويعمل 
�خلريجني من هذ� �لق�س���م يف �ملوؤ�س�س���ات �لتعليمية لذوى �لحتياجات �خلا�س���ة على 
ح�س���ب �لتخ�س�س)�مل�س���ار(، وعلى هذ� فق���د �هتمت �لدول ببناء �ملوؤ�س�س���ات �لتعليمية 
�ملنا�س���بة ل���كل �إعاقة وتعهدت باإعد�د �لطالب يف �أق�س���ام �لرتبية �خلا�س���ة باجلامعات 
م�ستعينة يف ذلك بكو�در تعليمية موؤهلة تك�سب �لطالب �ملهار�ت �لالزمة، و�لتدريبات 
�ملالئمة من خالل طر�ئق �لتعلم �ملنا�س���بة و��س���تخد�م �لتكنولوجيا لإعد�دهم للعمل 

يف موؤ�س�سات �لرتبية �خلا�سة )�لعابد و�آخرون ،2013، �س. 3(.

�إن عملي���ة بن���اء ق���در�ت �مل���و�رد �لب�س���رية و�إعد�ده���ا للدخ���ول يف �س���وق �لعم���ل 
م�سوؤولية جمتمعية م�سرتكة حتتاج لتبني �ملجتمع لروؤية جديدة، و�أن تلتزم بها كافة 
�جله���ات ذ�ت �لعالق���ة وبطريقة تكاملي���ة من �أجل �إحد�ث �لنقلة �لنوعية �مل�س���تهدفة 
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و�س���وًل للتناف�س���ية �لعاملية. ومن َث���مَّ ميكننا �لنطالق من هدف ��س���رت�تيجي و�حد 
يتمح���ور ح���ول دور �لتعلي���م يف �إع���د�د ر�أ�س �ملال �لب�س���ري وبناء جيل م���ن �ملحرتفني، 
�عتب���ار  �ملعتم���د عل���ى  �لتقلي���دي  �ملفه���وم  م���ن  �لعم���ل( ونقل���ه  وتطوي���ر )م�س���طلح 
)�لوظيفة( هي �لغاية �إىل مفهوم �أكرث حد�ثة �إىل ما ي�سمى ب)مورد �لرزق(. و�إدماج 
�لأخري يف �سيا�س���ات �لتنمية �مل�س���تد�مة حتت لفتة عري�س���ة ت�س���مى )�لتكاملية( بني 
�مل�س���اريع �لوطني���ة ليك���ون يف �لنهاي���ة كل فرد )تر�س( يف ماكين���ة �إنتاجية كربى. هذ� 
بالإ�س���افة �إىل �لهتم���ام بالإن�س���ان �لعم���ل من منظ���ور �لقيم و�لأخ���الق؛ لأنه مناط 
�لتنمي���ة �لقت�س���ادية و�لجتماعي���ة، فال تنمية حقيقي���ة بدون قي���م �إميانية و�أخالق 

فا�سلة ويجب �أن تكفل �لدولة لهذ� �لإن�سان �حلاجات �لأ�سلية �ملعي�سي.

ق���ي �س���وء هذ� �ل�س���دد �س���يتم قيا����س جودة خمرج���ات �لتعلي���م �جلامعي لدى 
طالب���ات ق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة م�س���ار �لإعاق���ة �ل�س���معية وه���ذ� يتطل���ب ��س���تخد�م 
جمموعة من �ملقرر�ت �لدر��س���ية و�ملوؤ�س���ر�ت �لتي توزن بها كفاءة �لرب�مج �لدر��س���ية 
لديه���م وم���دى جناحها فى حتقيق �لأهد�ف �ملر�س���ومة لهم، وللو�س���ول �إىل م�س���توى 
مالئ���م م���ن خمرج���ات �لتعليم ينبغ���ي �أن يوؤخ���ذ يف �لعتبار جميع عنا�س���ر �ملنظومة 
�جلامعي���ة له���ذ� �لتخ�س����س دون �لهتم���ام يبع�س���ها و�إهم���ال �لبع����س �لآخ���ر، بحيث 
ميك���ن تقدير م�س���ئولية كل عن�س���ر من هذه �لعنا�س���ر ع���ن جناح �لعملي���ة �لتعليمية 
ويقا����س ن���و�جت �لتعليم من خالل قيا�س خمرجات �لنظ���ام �لتعليمي ومدى حتقيقها 
لأهد�ف �ملجتمع، وذلك با�ستق�س���اء �أر�ء �أ�س���حاب �لأعمال عن كفاءة �لنظام �لتعليمي 
ومدى قدرته على تقدمي خمرجات ذ�ت جودة ونوعية تتم�س���ى مع �ملعايري و�ملحكات 
�لت���ي يتطلبها �س���وق �لعمل، وينبغ���ي عند قيا�س جودة �لتعليم �جلامعي ب�س���فة عامة 
وطالب���ات ق�س���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة م�س���ار �لإعاق���ة �ل�س���معية ب�س���فة خا�س���ة �أن تكون 
�ملعايري �ملو�سوعة ذ�ت مرونة ت�سمح باإعطاء تقدير حقيقي للجهد �لذي يبذله نظام 
�لتعليم فى �إعد�د �خلريجني وتزويدهم باملهار�ت �ل�س���رورية على �أ�س���ا�س م�س���تقبلي 
)حمم���د، 2004، 134(. فاجلامع���ة متث���ل قمة �لهرم �لتعليمي لي����س ملجرد كونها �أخر 
مر�ح���ل �لنظ���ام �لتعليمي فح�س���ب ب���ل لأنها تقوم مبهمة خطرية يف �س���يانة �ل�س���باب 
فك���ًر� ووجد�ًن���ا و�نتماء�، ومن خريجي �جلامع���ات تتخلق قياد�ت �ملجتمع فى خمتلف 
�ملجالت و�لتي من خاللها يتابع �ملجتمع م�سريته تقدًما �أو تثبيًتا �أو �نح�سار�    )عمار، 
1988، 34(، و�جلامع���ة �أك���رث من جمرد جتمع لالأ�س���اتذة فهي تت�س���من �أبعاًد� عديدة 



املجلد اخلام�س - العدد )17( اكتوبر 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 259 

فهى جامعة �ملعارف عامة م�سرتكة متثل قاعدة للمهن �ملتخ�س�سة، وجامعة ملختلف 
�إبد�ع���ات �لفكر �لإن�س���اين، وجامع���ة لثو�بت �ملجتمع وخ�سو�س���ياته �لثقافية وجامعة 
لف���رق عم���ل متكاملة ومتعاونة )�أبو �س���الح، و�خلو�لدة ،1993؛ عم���ار، 1999، �س. 25(، 
وف���ى ظل �ملتغ���ري�ت �ملحلية و�لعاملية �لتي مير بها �ملجتمع �ل�س���عودي ي�س���بح �لتعليم 
�جلامع���ي �أم���ًر� حتًم���ا و�س���رورًيا لإع���د�د �أف���ر�د تتمت���ع بالكف���اءة و�جل���د�رة و�لق���درة 
عل���ى �ملناف�س���ة، وبن���اء على ذلك ف���اإن قيا�س ج���ودة خمرجات �لتعليم ت�س���تخدم بهدف 
�حل�سول على معلومات دقيقة تو�سح �أد�ء �لنظام �لتعليمي فى �سكل نتائجه، وكذلك 
تو�س���ح طريق���ة �س���ري �لنظ���ام �لتعليم���ي ومدى حتقيق���ه لأهد�فه، و متث���ل خمرجات 
�أي نظ���ام �لغاية �لأ�سا�س���ية لوجوده، وتعك�س خمرج���ات �لتعليم �جلامعي مدى متانة 
�لنظ���ام �لتعليم���ي وم���دى تط���ور �أو تاأخر �ملجتم���ع، و�إذ� كانت خمرج���ات جامعاتنا مل 
تبلغ م�ستوى �لطموح يف مقايي�س �جلامعات �لعاملية، فهل حتظى باملكانة �ملرموقة يف 

موؤ�س�سات �سوق �لعمل �ل�سعودي.

 لذ� يتم �لرتكيز يف �لدر��سة على جمموعة من �أهم خمرجات �لتعليم �جلامعي 
وه���ي ن���و�جت تعل���م �لطالب���ات �خلريجات م���ن ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة م�س���ار �لإعاقة 
�ل�سمعية يف مدينة �لطائف وعالقتها ب�سوق �لعمل، خا�سة �أن �لفرتة �لأخرية �أظهرت 
لنا م�سكلة �رتفاع �لبطالة من عام �إىل �آخر، و�لتي �أ�سبحت �نعكا�ساتها �ل�سلبية توؤثر 
ب�س���كل كبري على تعليم فئة �ملعاقني �س���معيا من خالل عدم تو�فر متخ�س�س���ني لهذ� 
�مل�س���ار �يل جانب ق�سور يف �جلو�نب �لقت�سادية و�لجتماعية و�ل�سيا�سية وقد ي�سكل 

ذلك م�سكلة يف �ملجتمع �ل�سعودي مما دفع �لباحثتان لهذه �لدر��سة.

م�سكلة البحث: 
نظ���ر� للع���دد �ل�س���خم �ل���ذي ي�س���كله ع���دد �ملعاق���ني بالن�س���بة لع���دد �ل�س���كان 
�لكل���ي ظه���رت �س���حوة عاملية تدع���و �إيل �لهتم���ام بحقوقه���م يف �حل�س���ول علي حياة 
�إن�س���انية كرمي���ة، وتو�لت �ملوؤمت���ر�ت و�ملو�ثي���ق �لدولية �لتي تدع���و �إيل �لهتمام بهم 

وبحقوقهم)علي، وعبا�س، 2014(.

وبالت���ايل ُيالح���ظ يف �ل�س���نو�ت �حلالي���ة تز�ي���د �أع���د�د �لط���الب و�لطالب���ات 
�ملتقدمني لكليات �لرتبية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية وعلى وجه �خل�سو�س لأق�سام 
�لرتبية �خلا�س���ة، حيث جند �أكرب �أعد�د من �لطلبة ب�س���فة عامة و�لطالبات ب�س���فة 
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خا�س���ة يف �أق�س���ام كلي���ة �لرتبية وخا�س���ة ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة مما يعن���ى �أن هناك 
رغب���ات ملح���ة ل���دى �لط���الب و�لطالب���ات لاللتح���اق بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة وذلك 
لأن �لعم���ل يف جمال �لرتبية �خلا�س���ة من �لأعمال �لإن�س���انية �لذي يت�س���من تقدمي 

خدمات تربوية وعالجية لأفر�د يحتاجون �إىل مثل هذه �خلدمات.

ل���ذ� ق���د منا ه���ذ� �ملجال من���ًو� �س���ريًعا و��س���تفادت من هذه �خلدم���ات جمالت 
كث���رية مث���ل �لرتبي���ة وعل���م �لنف����س و�لط���ب و�لجتم���اع فيما يت�س���ل بتوظي���ف هذه 
�خلا�س���ة  �لحتياج���ات  ذوى  لالأطف���ال  و�لعالجي���ة  �لوقائي���ة  �لرب�م���ج  يف  �لعل���وم 
و�أ�س���بح مي���د�ن �لرتبي���ة �خلا�س���ة من �مليادي���ن �لإن�س���انية �ملعرتف بقيمت���ه و�أهميته 
وفاعليت���ه يف تق���دمي خدم���ات لع���دد م���ن �أف���ر�د �ملجتمع �لذين ه���م بحاج���ة �إليها كما 
�أ�س���بح �لعم���ل يف ه���ذ� �ملي���د�ن مهنة يحت���اج من يعمل فيه���ا �إىل �إع���د�د وتدريب معني

 (Hallahan & Kauffman, 1991, pp. 15- 36)؛ �إل �أن���ه رغ���م ذل���ك فهن���اك 
م�سكالت للعمالة يف �سوق �لعمل لهذ� �لتخ�س�س رمبا يرجع �إيل عدم تو�فق خمرجات 
�لتعلي���م �جلامع���ي م���ع متطلبات �س���وق �لعم���ل، و�إن كان من مهام �جلامعة �لت�س���دي 
مل�سكالت �لبطالة يف �ملجتمع �لذي تنتمي �إليه. فمن �لأوىل در��سة م�سكالتها �لذ�تية، 
خا�س���ة م�س���كالت �لطلبة و�لطالب���ات ذ�ت �ل�س���لة بحياتهم وم�س���تقبلهم �ملهني، ومن 
هذ� �ملنطلق متثل �لدر��سة �لر�هنة �أهمية كبرية، �إذ ميكن �أن تفيد نتائجها يف تطوير 
�ملقرر�ت �لدر��سية وبر�مج �لعملية �لتعليمية و�خلدمات �لإر�سادية �ملهنية، مبا يحقق 

�ملزيد من �ملالئمة بني �أهد�ف �جلامعة و�حتياجات �ملجتمع.

وعليه فاإن م�سكلة هذ� �لبحث �سوف تنح�سر يف �لتعرف على قيا�س خمرجات 
ن���و�جت �لتعلي���م للطالب���ات م�س���ار �لإعاق���ة �ل�س���معية بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة يف كلية 
�لرتبي���ة بجامع���ة �لطائ���ف من خ���الل �ملق���رر�ت �لدر��س���ية وعالقاتها ب�س���وق �لعمل، 
وونظ���ر� لن���درة �لدر��س���ات �لت���ي تناول���ت ذلك مما دف���ع �لباحثت���ان �إىل �لتطرق لهذه 
�لدر��س���ة، وت�س���اغ م�سكلة �لدر��سة يف �ل�س���وؤ�ل �لرئي�س �لتايل: ما عالقة قيا�س جودة 
خمرجات نو�جت �لتعليم �جلامعي لدى طالبات ق�س���م �لرتبية �خلا�سة م�سار �لإعاقة 

�ل�سمعية ب�سوق �لعمل؟
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ويتفرع من هذا ال�سوؤال اأ�سئلة فرعية:
((( م���ا م���دى مالئم���ة خمرج���ات �لتعليم �جلامع���ي ل���دى طالبات ق�س���م �لرتبية 1

�خلا�سة م�سار �لإعاقة �ل�سمعية مع حاجة ومتطلبات موؤ�س�سات �سوق �لعمل؟
((( م���ا �أه���م �لدو�ت �لت���ي ت�س���تخدم لقيا����س ج���ودة خمرج���ات �لتعلي���م يف �مل���و�د 1

�لدر��س���ية لدى طالبات �لرتبية �خلا�س���ة م�س���ار �لعاقة �ل�س���معية يف جامعة 
�لطائف؟

((( ما�لعالق���ة بني جودة خمرجات �لتعليم لطالبات كلية �لرتبية ق�س���م �لرتبية 1
�خلا�سة يف جامعة �لطائف نحو مهنة �مل�ستقبل وحت�سيلهم �لدر��سي ؟

اأهداف البحث:
يه���دف �لبح���ث �حل���ايل �إىل قيا����س ج���ودة خمرج���ات تعلي���م طالب���ات �لرتبية 
�خلا�س���ة م�س���ار �لإعاق���ة �ل�س���معية م���ن خالل �ملق���رر�ت �لدر��س���ية وعالقاتها ب�س���وق 
�لعمل، حيث توجد �لعديد من �لعو�مل مثل: �لعو�مل �لقت�سادية وما يتعلق مبهنة 
�مل�س���تقبل وعو�مل �جتماعي���ة، و�ملكانة �لجتماعية ملهنة �مل�س���تقبل، وعو�مل �أكادميية 
تتعل���ق بن���وع �لدر��س���ة، وطبيع���ة �مل���و�د �لدر��س���ية، وعو�م���ل �سخ�س���ية تتعل���ق بقدر�ت 
�لطالب بق�سم �لرتبية �خلا�سة و�جتاهاته نحو �لعمل مع ذوى �لحتياجات �خلا�سة.

اأهمية البحث
الأهمية النظرية:- 

تتجل���ى �أهمي���ة �لبحث �حل���ايل من �لناحي���ة �لنظرية يف حماولة �لك�س���ف عن 
قيا�س جودة خمرجات �لتعليم من خالل �ملو�د �لدر��س���ية لدى طالبات كلية �لرتبية 
ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة م�س���ار �لإعاقة �ل�سمعية وعالقاتها ب�س���وق �لعمل، حيث تبني 
للباحثت���ان م���ن خالل مر�جع���ة �لأدبيات �لعلمي���ة يف جمال خمرجات ن���و�جت �لتعليم 
�س���و�ء على م�س���توى �لرت�ث �لغربي،�أم على م�ستوى �لرت�ث �لعربي عامة، و�ل�سعودي 
خا�س���ة ع���دم وجود در��س���ة ق���د تناولت ه���ذ� �جلانب بالدر��س���ة �لعملي���ة، ونتيجة لن 
ه���ذه �لدر��س���ة ذ�ت �أهمية خا�س���ة كونه���ا من �لدر��س���ات �لقليلة �لتي مت���ت حول هذ� 
�ملو�س���وع، ول ميك���ن �حلدي���ث عن در��س���ات �س���ابقة متت حول هذه �لدر��س���ة يف م�س���ار 
�لإعاقة �ل�س���معية ب�س���فة خا�س���ة ،ولكن ميكن �لتنويه �إىل بع�س �لدر��س���ات �لنظرية 
�لت���ي �هتم���ت بجزئي���ات فق���ط من هذ� �ملو�س���وع، مث���ل �ملناهج �لت���ي ُتعنى به���ا �لهيئة 
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�لتدري�س���ية �أو �لبحث �لعلمي وغريها ومل ت�س���مل مو�س���وع هذه �لدر��س���ة كما ينبغي 
�لإ�س���ارة �إىل �أن هناك جمموعة من �مل�س���وحات �لتي قامت بها جهات ر�س���مية مت فيها 

�لإ�سارة �إىل طبيعة �سوق �لعمل يف بع�س �لبلد�ن �لعربية.

لذا ترجع اأهمية الدرا�سة النظرية اإيل ما يلي:
((( �إن �ختيار �لطالبات للتخ�س����س و�مل�س���ار �لذي يتفق م���ع ميولهم و�جتاهاتهم 1

وقدر�تهم �حلقيقية يوؤدى �إىل زيادة �لتفوق و�لإبد�ع مما ي�س���هم يف م�س���اعدة 
�جلامعات باأد�ء ر�سالتها كما ينبغي.

((( �لتحاق �لطالبات باأق�س���ام وم�س���ار�ت تتفق مع ميولهم و�جتاهاتهم وقدر�تهم 1
يجعلهم يبذلون جهد �أكرب يف �لتح�س���يل �لدر��س���ي مما يجعلهم �أكرث تو�فًقا 
يف �لدر��س���ة، ويحقق���ون معدلت �أعلى يف �لتح�س���يل وه���ذ� يتيح لديهم فر�س 

�لعمل.
((( �لتح���اق �لطالب���ات بامل�س���ار �ل���ذي يتفق م���ع �جتاهاته���م ودو�فعه���م �حلقيقية 1

ملز�ولة �ملهنة يجعل �جتاهاتهم نحو �ملهنة �أكرث �يجابية مما يجعلهم ي�سهمون 
�إ�س���هاًما حقيقًيا يف تنمية �ملجتمع بالبحث عن ما ينا�س���بهم من مهن يف �س���وق 

�لعمل. 
((( عن���د �لتح���اق �لطالب���ات ب�س���وق �لعم���ل �ل���ذي يرغبون في���ه، و�ل���ذي يتفق مع 1

ميوله���م و�جتاهاته���م جنده���م يبذل���ون �أق�س���ى جهد، وي���وؤدون �لعم���ل بطرق 
�إبد�عية ويقاومون �ملعاناة من �لبطالة.

الأهمية التطبيقية: - 
تتمثل �لأهمية �لتطبيقية للدر��سة يف �ملحاولت �لآتية. 

((( �إع���د�د ��س���تبيان لقيا�س جودة خمرجات �لتعلي���م �جلامعي من خالل �ملقرر�ت 1
�لدر��س���ية وعالقته���ا ب�س���وق �لعم���ل ل���دى �لطالبات بق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة 

م�سار�لإعاقة �ل�سمعية.
((( �ل�س���تفادة من نتائ���ج �لبحث �حلايل فى قيا�س ج���ودة خمرجات �لتعليم لدى 1

طالبات كلية �لرتبية ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة م�س���ار�لإعاقة �ل�س���معية ب�س���فة 
خا�سة وعالقة ذلك ب�سوق �لعمل.
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((( حتديد معايري كفاءة �لتعليم و�لتي تت�س���من روؤية �لق�س���م ور�س���الته و�أهد�فه 1
عل���ى �أن تك���ون متالئم���ة م���ع �ملتغ���ري�ت و�مل�س���تحدثات �لع�س���رية لكي ت�س���بح 
جامعاتن���ا �لعربية »جامعات ريادية«، قادرة على تلبية �حتياجات �س���وق �لعمل 
م���ن �لكف���اء�ت �لعلمي���ة �ملختلف���ة، ونق���ل �ملعرفة م���ن مرحلة �ملعرف���ة �لعلمية 

�لبحتة �إىل مرحلة �لإنتاج وخدمة �ملجتمع.
((( م�س���اعدة �لعامل���ني يف جم���ال قيا����س خمرج���ات ن���و�جت �لتعلي���م على �س���رورة 1

�إرتباطه���ا ب�س���وق �لعم���ل �إثن���اء �لعملي���ات �لتدري�س���ية م���ن �أج���ل حت�س���ني �أد�ء 
�لعملية �لرتبوية.

((( حماول���ة �لو�س���ول �إيل مقارن���ة ب���ني و�ق���ع خريج���ي �جلامع���ة ق�س���م �لرتبي���ة 1
�خلا�سة م�سار �لإعاقة �ل�سمعية و�حتياجات �سوق �لعمل.

((( �لتو�س���ل �إيل بع����س �ملقرتح���ات و�لتو�س���يات �لتي ميكن �أن ت�س���اهم يف جتويد 1
خمرجات قطاع �لتعليم �جلامعي.

م�سطلحات البحث:

مفه�وم التعلي�م اجلامعي: مفهوم �لتعليم �جلامع���ي �لإجر�ئي هو مرحلة عليا من 
�لتعلي���م ي�س���اعد يف �إع���د�د �لطلب���ة للتعامل م���ع �لتد�خل �لقيمي و�لثق���ايف من خالل 
تنمية مهار�ت �لتفكري �لنقدي و�لبتكاري و�لقدرة على �تخاذ �لقر�ر �ل�س���ائب وحل 
�مل�س���كالت ومهار�ت �لبحث �ملعريف �أي كيفية �حل�س���ول على �ملعرفة وكيفية معاجلتها 
�إ�س���افة للعم���ل �جلماع���ي و�لتعام���ل م���ع �مله���ام و�إجنازها،من خ���الل در��س���ة مقرر�ت 
توؤهله���م للعم���ل يف ميادي���ن ذوى �لحتياجات �خلا�س���ة بكف���اءة بعد �أن يح�س���لو� على 

�ل�سهادة يف تخ�س�سهم �أثناء در��ستهم �جلامعية.

مفه�وم اجل�ودة: وتعرف �جلودة �إجر�ئي���ا باأنها جمموعة �ملعايري و�خل�س���ائ�س �لتي 
ينبغي �أن تتوفر يف جميع عنا�سر �لعملية �لتعليمية، �سو�ء منها ما يتعلق باملدخالت 
�أو�لعمليات �أو �ملخرجات و�لتي تلبي �حتياجات �ملجتمع ومتطلباته ورغبات �ملتعلمني 
من طالبات كلية �لرتبية ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة م�س���ار �لإعاقة �ل�سمعية وحاجاتهم 
وحتقيق تلك �ملعايري من خالل �ل�ستخد�م �لفعال جلميع �لعنا�سر �ملادية و�لب�سرية.
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م�سار الإعاقة ال�سمعية: يق�سد به يف هذه �لدر��سة م�سار ي�سم جمموعة من �ملقرر�ت 
�لدر��س���ية �مل�س���توى �لأول 13 وحدة و�مل�س���توى �لث���اين 12 وحدة و�مل�س���توى �لثالث 20 
وحدة و�مل�س���توى �لر�بع 20 وحدة ويبد�أ �لتخ�س����س من �مل�ستوى �خلام�س �إىل �لثامن 
بدر��س���ة �ملقرر�ت �خلا�س���ة باملعاقني �سمعيا، �مل�ستوى �خلام�س 20 وحدة و�ل�ساد�س 21 

وحدة و�ل�سابع 20 وحدة و�لثامن 12 وحدة.

االإطار النظري:
نظر� لأن غالبية �لطلبة و�لطالبات يعانون كثرًي� عند �ختيار نوع �لتخ�س�س 
�لدر��س���ي خا�س���ة بع���د �إنهاء �ملرحل���ة �لثانوي���ة، لذ� تتع���دد �أمامهم جمالت �لدر��س���ة 
�ملتاح���ة و�لت���ي توؤهله���م �إىل مهنة م�س���تقبلية، كم���ا ويوج���د �لكث���ري م���ن �لر��س���دين 
غ���ري ر��س���ني عن مهنته���م �لتي ميار�س���ونها وه���ذ� قد يرج���ع �إىل �إنه���م مل يخططو� 
به���ا يرغب���ون  �لت���ي  للمهن���ة  يوؤهله���م  �ل���ذي  �لدر��س���ي  لختيار �لتخ�س����س  جي���ًد� 

(Zhang, 2007, pp. 447- 458)، ولذل���ك يج���ب �أن يوؤخ���ذ بع���ني �لعتبار وجود 
جمموع���ة م���ن �لعنا�س���ر �لأ�سا�س���ية عن���د �لتخطي���ط لختي���ار �لتخ�س����س �لدر��س���ي 
منها �مليول، و�ل�س���تعد�د�ت، و�لقدر�ت، و�لأهد�ف، �لّقيم، و�لتخ�س����س و�س���وق �لعمل 

. (Song & Jennifer, 2005, pp. 1401- 1421)

 �إيل جان���ب �إن عملي���ة بن���اء ق���در�ت �مل���و�رد �لب�س���رية و�إعد�ده���ا للدخ���ول يف 
�س���وق �لعم���ل م�س���وؤولية جمتمعي���ة م�س���رتكة حتت���اج لتبن���ي �ملجتم���ع لروؤي���ة جديدة، 
و�أن تلت���زم به���ا كافة �جلهات ذ�ت �لعالق���ة وبطريقة تكاملية من �أج���ل �إحد�ث �لنقلة 
�لنوعية �مل�س���تهدفة و�س���وًل للتناف�س���ية �لعاملية. ومن َثمَّ ميكننا �لنطالق من هدف 
��س���رت�تيجي و�حد يتمحور حول دور �لتعليم يف �إعد�د ر�أ�س �ملال �لب�س���ري وبناء جيل 
من �ملحرتفني، وتطوير )م�س���طلح �لعم���ل( ونقله من �ملفهوم �لتقليدي �ملعتمد على 
�عتبار )�لوظيفة( هي �لغاية �إىل مفهوم �أكرث حد�ثة �إىل ما ي�سمى ب)مورد �لرزق(. 
و�إدماج �لأخري يف �سيا�سات �لتنمية �مل�ستد�مة حتت لفتة عري�سة ت�سمى )�لتكاملية( 
ب���ني �مل�س���اريع �لوطني���ة ليكون يف �لنهاي���ة كل فرد )تر�س( يف ماكين���ة �إنتاجية كربى. 
هذ� بالإ�سافة �إىل �لهتمام بالإن�سان �لعمل من منظور �لقيم و�لأخالق؛ لأنه مناط 
�لتنمي���ة �لقت�س���ادية و�لجتماعي���ة، فال تنمية حقيقي���ة بدون قي���م �إميانية و�أخالق 

فا�سلة ويجب �أن تكفل �لدولة لهذ� �لإن�سان �حلاجات �لأ�سلية �ملعي�سية.
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ول �س���ك يف �إن �لتكنولوجيا و�لت�س���الت قد �أثرت ب�س���كل و��سع على جمريات 
�لعملي���ة �لتعليمي���ة ،ولهذ� يدور �لبح���ث �حلايل علي قيا�س ج���ودة خمرجات �لتعليم 
لدى طالبات ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة م�سار �لإعاقة �ل�سمعية وعالقاتها ب�سوق �لعمل 
حي���ث يرتب���ط ذلك بنوعي���ة خريجي �لتعلي���م �جلامع���ي وحتديد �لرب�مج �لدر��س���ية 
وع���دد �س���نو�ت �لدر��س���ة للخري���ج، وهذ� يحت���اج من �لدول���ة حتديد م�س���توى �لتعليم 
خلريج���ي كل مهن���ة، وذلك لإعد�د �لكفاء�ت �لب�س���رية �ملطلوبة لها، ولكن يالحظ �أن 
هن���اك فج���وة بني �مل�س���توى �لتعليمي للخريج و�حتياجات �س���وق �لعم���ل، وذلك لغياب 
معاي���ري �لأد�ء و�لتو�س���يف �لدقي���ق للمهن، وع���دم �لتحديد �لدقيق مل���ا تتطلبه �ملهنة 
م���ن نو�حي كيفية من حيث نوع �لتدريب وم�س���تويات �مله���ار�ت �لالزمة وغريها، مما 

�أدى �إيل �سعف �لعالقة �ملتبادلة بني �لتعليم �جلامعي و�سوق �لعمل. 

وم���ع �لزي���ادة �ملت�س���ارعة يف �ملعرف���ة تتغ���ري �لأعم���ال ومتطلباته���ا، كم���ا يتغري 
تركي���ب وتوزي���ع �لق���وى �لعامل���ة. ومن هذه �لتغري�ت ت�س���اوؤل �حلاج���ة للعمالة غري 
�ملهرة، وتغري تكنولوجيا �لأعمال، وزيادة �ملهن �خلدمية و�ملعلوماتية وتغري دور �ملر�أة 
يف �لعم���ل، و�لزيادة �مل�س���تمرة يف �لبطالة بني �ل�س���باب �ل���ذي ل تتوفر لديه متطلبات 
�سوق �لعمل، ومن جهة �أخرى متثل م�سكالت �لبطالة و�سعف قيم �لعمل و�نخفا�س 
م�ستوى �لإنتاجية كًما وكيًفا حتدًيا كبرًي� ملعظم موؤ�س�سات �ملجتمع، خا�سة �جلامعية 
منه���ا، و�لت���ي عليه���ا �أن تن�س���ق بني طاق���ات وحاجات �أبنائه���ا من جهة وحاجات �س���وق 
ا عقبة حتول دون تنمية  �لعمل �ملتغرية من جهة �أخرى. كما متثل هذه �مل�سكالت �أي�سً
�ملجتم���ع، وه���و �ملجتمع �لذي يدخر معظم ��س���تثمار�ته، �س���و�ء على م�س���توى �لفرد �أو 
�لدول���ة م���ن �أج���ل تعليم و�إعد�د �ل�س���باب ل�س���وق �لعم���ل، وطاملا عقد �آم���اًل كبرية على 

جهودهم و طاقاتهم نحو بناء م�ستقبل �أف�سل.

يف �س���وء هذ� �ل�س���دد يت�س���ح �أن هناك �رتباط���ا وثيقا تني �لكف���اء�ت �لد�خلية 
و�خلارجية للتعليم �جلامعي، فكلما �رتفعت �لكفاءة �لد�خلية وجنح �لنظام �لتعليمي 
يف حتوي���ل مدخالت���ة �لب�س���رية باملو��س���فات و�ل�س���روط �لت���ي و�س���عها �إيل خمرج���ات 
ب�س���رية يطلبها �س���وق �لعم���ل، كلما �رتفعت كفاءت���ه �خلارجية، مما يثب���ت معه �لقول 
ب���اأن �لكف���اءة �خلارجية للنظام �لتعليمي تعني متاما كف���اءة خارجية يف مو�قع �لعمل 

�لتي يلتحقون بها
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التعليم اجلامعي:
�س���هاد�ت  تعط���ي  وه���ي  و�لبح���وث،  �لع���ايل  للتعلي���م  ه���ي موؤ�س�س���ة  �جلامع���ة 
�أو �إج���از�ت �أكادميي���ة خلريجيه���ا. وه���ي توف���ر در��س���ة م���ن �مل�س���توى �لثال���ث و�لر�ب���ع 
)كا�س���تكمال للدر��س���ة �ملدر�س���ة �لبتد�ئي���ة و�لثانوي���ة(. وكلم���ة جامع���ة م�س���تقة م���ن 
كلم���ة �جلم���ع و�لجتم���اع، ككلم���ة جام���ع، ففيها يجتم���ع �لنا����س للعل���م و يطلق لفظ 
جامع���ة عل���ى جمموع���ة م���ن �ملدر�س���ني و�لطلب���ة �لذي���ن يتابع���ون يف م���كان مع���ني 
ه���وؤلء �لأف���ر�د ويكون���و� برت�بطهم مع���ا جمتمعا �أو هيئة مت�س���امنة لها �س���لطة منح 
 �لدرج���ات �لعلمي���ة و�لمتي���از�ت كم���ا ي�س���مل م�س���طلح �جلامع���ة �ملب���اين و�ملعام���ل.
 ولقد عرف �رن�ست �جلامعة باأنها معهد منظم مينح �لدرجات �لعلمية ويدر�س فروع 
�لتعليم �لعايل �ملختلفة ويعمل على تقدمها و هو ذو طبيعة م�ستقلة ويد�ر �إد�رة ذ�تية. 
»ولقد عرفها دكتور برو�س ترو �سكوت باأنها هيئة �أو جامعة هيئت نف�سها للبحث عن 
�ملعرفة ومن �جل �ملعرفة نف�س���ها وكثري� ما ي�س���تخدم �مل�س���طلح يف �أمريكا ��س���تخد�ما 
غ���ري دقي���ق لي�س���ري �إىل مدر�س���ة ثانوي���ة وكلي���ة لبن���ني و�لبن���ات ومدر�س���ة للخرجني 

و�ملهنيني وطالب �لدر��سات �لعليا ومر�كز �خلدمة �لعامة )حممد، 2008(.

�أما �لتعليم فقد �هتمت �لدول بالتنمية يف جميع جمالت �حلياة، ومن بني    
�هتمامات �لدول يف �ملقام �لأول �لتعليم، وتنمية مهار�ت �لأفر�د، و��ستغالل �لطاقات 
�لب�س���رية باأكملها، حيث تنعك�س �آثار �لتعليم �إيجابًيا على جميع �ملجالت �لجتماعية 
و�لقت�س���ادية و�لثقافية، ومن بني �لهتمام���ات بالتعليم �لهتمام بالتعليم �جلامعي 
و�ختي���ار �لتخ�س����س حي���ث �أن ل���ه �أث���ر كبري يف �سخ�س���ية �لف���رد ويف حياته �حلا�س���رة 
و�مل�س���تقبلية فهي عملية م�س���ريية حا�س���مة حتدد م�ستقبله وتر�س���م له معامل �لنجاح 
�أو �لف�س���ل يف �حلي���اة، فاختيار �لتخ�س����س من �أهم �لقر�ر�ت �لت���ي يتخذها �لفرد بني 
قر�ر�ت كثرية يتخذها يف كل يوم وكل �ساعة �إل �أن �ختيار �لتخ�س�س �لدر��سي قر�ر ذو 
طابع خا�س حيث �أن �لفرد ل ي�س���تطيع �أن يتخذه جز�ًفا فهذ� �لقر�ر ل بد �أن ير�عي 
مي���ول �لف���رد وقدر�ت���ه وقيم���ه و�س���ماته �ل�سخ�س���ية ومفهوم���ه عن ذ�ته وتف�س���يالته 

�لدر��سية، و�أو�سحت در��سة )�لقحطاين، 1998(.

�إن �أه���م �لعو�م���ل �لتي �أ�س���همت يف عدم تو�فق خمرج���ات �لتعليم �جلامعي مع 
متطلب���ات �س���وق �لعم���ل تتمث���ل يف ع���دم توزي���ع �لط���الب و�لطالبات د�خ���ل �جلامعات 



املجلد اخلام�س - العدد )17( اكتوبر 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 267 

ب���ني �لتخ�س�س���ات �لت���ي يحتاج �ليه���ا �لعمل يهتم �ل�س���خ�س �لناجح بجم���ع معلومات 
و�فيه و�س���املة تتعلق بالتخ�س����س ويفكر يف م�ستقبله �لدر��س���ي ب�سكل م�ستقل ولي�س 
متاأث���ر� بالآخري���ن ف���اإذ� م���ا �أح�س���ن �ختي���ار �لتخ�س����س ��س���تطاع �أن يتكيف م���ع بيئته 
�لدر��س���ية ومع نف�س���ه، �لأمر �لذي ي�س���اعده على �ل�س���عور بال�س���عادة و�لر�سا و�لقدرة 
على حتقيق �لذ�ت، فاختيار �لطالب للتخ�س�س �ملنا�سب يوؤدي �إىل عدم ��سطر�ره �إىل 
تغيري تخ�س�س���ه بعد �أن يكون ق�س���ى فيه �س���هوًر� �أو �سنو�ت ف�س���اًل عن حالت �لف�سل 
�لت���ي ق���د تنتج من �س���وء �لختيار، ويف كثري من �لأحيان جن���د �أن �لطلبة ل يختارون 
�لتخ�س�س���ات �لدر��س���ية وفقا لأ�س����س علمية ومو�س���وعية �أو بناًء على معرفة �س���ابقة 
بطبيعة هذه �لتخ�س�س���ات ومو�س���وعات �لدر��س���ة �لتي يت�س���منها ومعرفة �س���هولتها 
�أو �س���عوبتها؛ لكنن���ا جن���د �أن هن���اك كث���ري م���ن �لع���اد�ت �خلاطئ���ة يف �ختي���ار �لطالب 
���ا نظًر� ملا يتمت���ع به من �س���هرة وبريق وهناك  لتخ�س�س���ه فهن���اك م���ن يختار تخ�س�سً
من يلتحق بتخ�س����س معني بناًء على توجيهات �لآباء �أو ن�س���ائحهم دون �أن ياأخذ يف 
�حل�س���بان ميوله وقدر�ته و��س���تعد�د�ته �أو قد يلتحق بتخ�س����س ملجرد �أنه ر�أى زمالًء 
له �لتحقو� وينجحون فيه وين�سى �أن هناك فروًقا فردية بني �لنا�س جتعل ما ينا�سب 
ف���رًد� م���ا ق���د ل يتنا�س���ب م���ع غ���ريه (Zhang, 2007. p447- 458) ،ه���و �لقاعدة 
�لرئي�س���ة �لت���ي تبن���ي لن���ا �أهم عنا�س���ر �لإنت���اج متمثلة يف �مل���ورد �لب�س���ري و�لذي يعد 

�أ�سا�س �لعملية �لإنتاجية )�ملطرودى ،2009، 3(.

عنه���ا            ع���رب  فق���د  �لتعلي���م  يف  �ل�س���املة  �جل���ودة  �إد�رة  منظوم���ة  �أم���ا 
(Hixon,j,1992, p.6)، باأنها: “عملية �إ�س���رت�تيجية �إد�رية ت�س���تند على جمموعة 
م���ن �لقيم ت�س���تمد طاقتها من �ملعلومات ومبا ميكنها م���ن توظيف �إمكانات �لعاملني 
و��س���تثمار قدر�ته���م �لفكري���ة ��س���تثمار� �إبد�عي���ا ي�س���من حتقي���ق �لتح�س���ني �مل�س���تمر 

للعملية �لتعليمية”. 

وتع���رف جودة �لتعليم �جلامع���ي: “بالقدرة على جعله مالئًما من حيث دوره 
ومكانت���ه يف �ملجتم���ع، ومهامه �لتعليمي���ة و�لبحثية و�خلدمي���ة و�لإنتاجية، وعالقته 
بالدول���ة و�لع���امل، و�لتمويل �لعام وتفاعله مع م�س���تويات �لتعليم �نطالًقا من حاجة 
�لقت�ساديات �حلديثة �إىل خريجني قادرين على تطوير معارفهم با�ستمر�ر،و�لتحلي 
ب�سفات �لباحثني و�أ�سحاب �لعمل يف �سوق متغري با�ستمر�ر” )ح�سن، 1999، �س. 54(.
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اأهداف التعليم اجلامعي:
تنب���ع �أه���د�ف �لنظ���ام �لتعلي���م �جلامع���ي من �أه���د�ف �ملجتم���ع، لذ� ف���اإن قدرة 
�لتعلي���م �جلامع���ى على حتقيق �أهد�ف �ملجتمع تعد مقيا�ًس���ا و��س���ًحا لتحديد كفاءته 

ومدى جناحه فى مو�جهة �لتغري�ت و�لتحديات �مل�ستقبلية.

ونظًر� لأن �جلامعة ل تعي�س فى فر�غ بل تعي�س فى عامل متغري يت�سم بتفجر 
�ملعرفة وتطورها كًما وكيًفا، وبت�س���ارع �لكت�سافات �لعلمية و�لإبتكار�ت �لتكنولوجية، 
و�س���رعة تط���ور �ملتغري�ت �لإجتماعية و�لقت�س���ادية فى �ملجتمع���ات �ملختلفة، فاإن من 
و�ج���ب �جلامع���ة �أن ت�س���اير ه���ذه �لتغ���ري�ت �ل�س���ريعة وتو�ئ���م وتكي���ف وظائفه���ا معه 

)رئا�سة �جلمهورية، 1998، �س. 626(.

ونتيج���ة لذل���ك �أ�س���حبت �لوظائف �لتقليدي���ة للجامعة فى هذ� �لع�س���ر غري 
كافي���ة، ل���ذ� يج���ب عل���ى �جلامع���ة �لبح���ث ع���ن �أدو�ر ووظائ���ف جدي���دة ت�س���تطيع من 

خاللها تقدمي خدماتها للمجتمع.

وتتح���دد فل�س���فة �لتعلي���م �جلامع���ى و�أهد�فه فى �س���وء �لتغ���ري�ت و�لتحديات 
�لع�سرية على �أ�سا�س �لو�قع و�لت�سور�ت �ملت�سلة باأربعة جو�نب هى:

- طبيعة املعرفة: حيث تت�س���م �ملعرفة فى �لقرن �حلاىل بالزيادة �مل�س���تمرة و�لتو�سع 
و�لتغ���ري �لد�ئ���م، مم���ا يرتت���ب عليه �أن �لإحاط���ة بها �س���يكون �أمًر� غري ممكًن���ا، و�إمنا 
م���ن �ملمك���ن �أن يهياأ �مل���رء ملتابعة حركتها و�لقدرة على �لو�س���ول �إليها و�لإختيار منها 

و�لتحقق من دقتها.
- طبيعة املجتمع: فاملجتمع فى �لقرن �حلاىل �أ�سبح جمتمًعا مفتوًحا و��سًعا تتغري 
طبيعته با�س���تمر�ر، وبالتاىل �أ�س���بح على �لتعليم �جلامعى م�س���ئولية م�س���اعدة �لفرد 

على متابعة تغري �ملجتمع وتبدله.
- طبيع�ة الف�رد يف القرن احلاىل ل حتددها حدود املكان: فالتط���ور �لعلمى و�لتكنولوجى 
�أدى �إىل زو�ل �لكث���ري م���ن �حل���دود و�لقي���ود �لقدمي���ة، وظهور حدود وقي���ود جديدة، 
فالتعليم �جلامعى مطالب باإعد�د �لفرد �لقادر على �لعي�س فى هذ� �ملجتمع، و�لتنقل 

بحرية من جمتمع لآخر.
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- طبيع�ة القي�م: حي���ث تتغ���ري �لقي���م با�س���تمر�ر وتظه���ر قيم جدي���دة على �مل�س���توى 
�لعاملى، و�ملوؤ�س�س���ة �جلامعية �س���تحتاج لي�س فقط �إىل �لعناية بغر�س بع�س هذه �لقيم 
�جلدي���دة، ولكن متكن �لفرد من �لتعام���ل �لإيجابى و�لناقد مع هذه �لقيم �جلديدة 

و�ملطروحة على �لنطاق �لعاملى.

وهناك جمموعة من �لأهد�ف و�لأدو�ر �جلديدة فر�ستها �ملتغري�ت �لع�سرية 
على �لتعليم �جلامعى يجب �لتعرف عليها، وعلى مدى قدرته على حتقيقها و�لوفاء 

مبتطلباتها، ومن هذه �لأهد�ف ما يلى:
((( �إعد�د خريجني ذوى مهار�ت عالية �مل�ستوى، ومو�طنني م�سئولني وتزويدهم 1

باملعلوم���ات �حلديثة و�ملهار�ت �لعالية �مل�س���توى مبا يو�ك���ب �ملتغري�ت �لكبرية 
و�ملت�سارعة على �مل�ستويني �ملحلى و�لعاملى.

((( �إك�ساب �لطالب مهار�ت �لتعلم �لذ�تى، و�لقدرة على �لإبد�ع و�لإبتكار، وكذلك 1
�لقدرة على �لتكيف و�ملو�ءمة مع ظروف �حلياة �ملتغرية.

((( �إتاحة فر�سة �لتعليم �مل�ستمر و�لتعلم �لذ�تى �لذى يتيح لأفر�د �ملجتمع فر�سة 1
جتدي���د معلوماته���م وخرب�ته���م ب�س���فة منتظم���ة، وذل���ك مل�س���ايرة �لتط���ور�ت 

�لعلمية و�لتكنولوجية فى جمالت �لتخ�س�س.
((( �إك�ساب �لطالب �لقدرة على �مل�ساركة فى تنمية جمتمعهم، وكذلك �لرغبة فى 1

�ل�ستمر�ر فى �لتعلم.
((( �إتاح���ة جم���ال مفت���وح للتعلي���م �جلامع���ى عل���ى م�س���توى ع���ال وللتعل���م م���دى 1

�حلياة يتيح للد�ر�سني �أكرب قدر من �خليار�ت مع �ملرونة للدخول فى �لنظام 
و�خل���روج من���ه ف���ى �أى وقت، وكذلك �إتاحة فر�س���ة �لتنمي���ة �لذ�تية و�حلر�ك 

�لجتماعي فى �إطار روؤية عاملية �ساملة.
((( �مل�ساعدة على فهم �لثقافات �لوطنية، و�لإقليمية، و�لدولية وتف�سريها و�سونها 1

وتعزيزه���ا وتطويره���ا ون�س���رها �س���من �لتعددية �لثقافي���ة و�لتن���وع �لثقافى.
((( �مل�ساعدة على حماية وتعزيز �لقيم �ملجتمعية عن طريق �سمان تلقني �ل�سباب 1

�لقي���م �لأ�سا�س���ية �لت���ى تق���وم عليه���ا �ملو�طن���ة �لدميقر�طي���ة، وفت���ح جمالت 
للتفك���ري �مل�س���تقل ت�س���اعد عل���ى مناق�س���ة �خلي���ار�ت �لإ�س���رت�تيجية، وتعزي���ز 

�لتوجهات ذ�ت �لنزعة �لإن�سانية )�لإعالن �لعاملي، 1998، �س. 2(.
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((( �مل�س���اهمة فى حل �مل�س���كالت �لعاملية �لتى تو�جه �ملجتمعات وت�س���جيع �لتعاون 1
�لفكرى على �مل�ستوى �لدوىل.

((( �إنت���اج �ملع���ارف ون�س���رها عن طري���ق �لبحوث �لعلمي���ة، و�لإ�س���طالع بجزء من 1
مهمتها فى خدمة �ملجتمع وذلك بتوفري �خلرب�ت �ملالئمة مل�ساعدة �ملجتمعات 

فى عملية �لتنمية �ل�ساملة.
((1( �لربط بني �لبحوث �لعلمية وم�سكالت �ملجتمع �ملحلى، وكذلك �إجر�ء �لبحوث 1

�لبيئية �لتى تعالج بع�س �مل�سكالت �ملتد�خلة من خالل �أكرث من تخ�س�س.
(((( �لتاأكي���د عل���ى تكام���ل وت���ز�وج �لتخ�س�س���ات �لعلمي���ة وتنمي���ة �س���بكات �لعل���وم 1

�ملتد�خل���ة، و�إلغ���اء �لنعز�لي���ة �لقائم���ة عل���ى �لنظ���رة �لتخ�س�س���ية �ل�س���يقة 
�لبيئي���ة                             �لدر��س���ات  تنمي���ة  عل���ى  و�لعم���ل  �ملختلف���ة  و�لأق�س���ام  �لكلي���ات  ب���ني 

)�سحاتة ،2001، �س �س. 111 - 112(.
(((( �للت���ز�م مبعاي���ري �جل���ودة �لأكادميي���ة �ملعمول بها ف���ى �مل�س���تويات �لأكادميية 1

�ملناظرة على �مل�ستوى �لعاملى.

وميك���ن �لتع���رف على كف���اءة جودة خمرج���ات �لتعليم �جلامعي ل���دى طالبات 
ق�سم �لرتبية �خلا�سة م�سار �لإعاقة �ل�سمعية من خالل عدة معايري تت�سل ب�سيا�سة 
�لقب���ول و�لإنتق���اء ونوعي���ة �ملناه���ج و�ملق���رر�ت �لدر��س���ية، ونظ���ام �لدر��س���ة، ونوعي���ة 

�خلدمات �ملقدمة للطالب.

1- �سيا�سة القبول والإنتقاء:
�إن �حل�س���ول على �س���هادة �لثانوية �لعامة �أو ما يعادلها هو �ل�س���رط �لأ�سا�س���ى 
للقب���ول باجلامعات ومعاهد �لتعليم �لعاىل فى معظم �لدول، وهذ� �لإرتباط �لوثيق 
بينهم���ا �أدى بالتعلي���م �لعاىل و�جلامعى �إىل �أن ي�س���بح �أ�س���رًي� للتعليم قبل �جلامعى، 
وتتحك���م في���ه م�س���تويات ه���ذ� �لتعلي���م باعتب���ار �أن خمرجات���ه ه���ى مدخ���الت �لتعليم 
�لع���اىل و�جلامع���ى، وه���ذ� �أدى �إىل �إنخفا����س كف���اءة �لتعلي���م �جلامع���ى وعدم حتقيق 

�أهد�فه كاملة.

كم���ا �أدى نظ���ام �لقب���ول �حل���اىل �إىل توزي���ع �لط���الب عل���ى خمتل���ف �لكلي���ات 
ناحي���ة،  م���ن  وقدر�ته���م  وميوله���م  رغباته���م  م���ع  يت���الءم  ل  ب�س���كل  و�لتخ�س�س���ات 

و�حتياجات �سوق �لعمل من ناحية �أخرى.
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ومن ثم فاإن مو�جهة �لتغري�ت و�لتحديات �ملعا�س���رة �لتى متر بها �ملجتمعات 
يتطل���ب نوعي���ة معين���ة م���ن �خلريج���ني لديها م���ن �ملعارف و�مله���ار�ت م���ا ميكنها من 
�لتكي���ف و�لت���و�ءم م���ع تل���ك �لتغري�ت، وه���ذ� يفر�س عل���ى �لتعليم �لع���اىل و�جلامعى 
�سرورة �نتقاء �لطالب �لذين يلتحقون به، و�أن ي�ستند �لقبول به �إىل معايري �لكفاءة 
و�لق���درة و�ملثاب���رة و�لتفان���ى ل���دى من يري���دون �لإلتح���اق به، وميك���ن �أن يتم لك فى 
�أى وق���ت وعل���ى مدى �حلياة. هذ� بالإ�س���افة �إىل �إتاحة فر����س متكافئة �أمام �لطالب 
وتهيئة �ملجال لقبولهم فى نوعيات �لدر��س���ات و�لتخ�س�س���ات �لتى تتفق مع ميولهم 
وقدر�تهم، حيث تتوقف كفاءة وجودة �لتعليم على مدى �قتناع �لطالب بالتخ�س�سات 

�لتى يدر�سونها من ناحية، ود�فعيتهم و��ستعد�د�تهم نحو �لتعلم من ناحية �أخرى.

ومتث���ل �لنتقائية يف �سيا�س���ة قبول �لطالب باملرحل���ة �جلامعية �لأوىل �إحدى 
�ملمار�س���ات �ل�س���ائعة و�ل�س���هرية ف���ى �جلامع���ات و�لكلي���ات بال���دول �ملتقدم���ة، وينبث���ق 
ه���ذ� �لإهتم���ام م���ن �لع���اد�ت و�لتقاليد �جلامعية، فف���ى بريطانيا جن���د �أن  �جلامعات 
تتمتع بقدر كبري من �لإ�س���تقاللية بالن�س���بة لعملية قب���ول �لطالب، فللجامعات حق 
�نتفاء �لطالب �ملقبولني بها وفًقا لعدة معايري حمددة ياأتى فى مقدمتها لتح�س���يل 
و�ملقابالت �ل�سخ�س���ية �لتى يجريها �أع�س���اء هيئة �لتدري�س للقبول بالكلية �أو �لق�سم 

)�سهاب، 2000، �س. 762(.

وف���ى �لولي���ات �ملتح���دة �لأمريكية تق���وم �جلامع���ات باإجر�ء �ختب���ار�ت لقبول 
�لط���الب به���ا كمعيار �إ�س���افى بجانب �حل�س���ول عل���ى �ل�س���هادة �لثانوية، ويت���م �نتقاء 
�لط���الب باجلامعات على �أ�س���ا�س ه���ذه �لختب���ار�ت، ويرتتبط نظام �إج���ر�ء �ختبار�ت 
�لقب���ول بتحدي���د �لإع���د�د �لت���ى ميك���ن قبوله���ا ف���ى كل جامع���ة ف���ى �س���وء �لق���درة 
�لإ�س���تيعابية للموؤ�س�س���ة �جلامعية ذ�ته���ا، وميكن للجامعات رف����س طلبات �ملتقدمني 
لها، حيث ل يوجد تدخل حكومى فى نظم و�سيا�س���ات �لقبول �لتى تتبعها كل جامعة 

�إل فى �حلالت �ملرتبطة بالتفرقة �لعن�سرية وحماية �لأقليات.

مما �س���بق جن���د �أن �نتقاء �لط���الب و�لطالبات و�ختيارهم يعد �أحد �ملوؤ�س���ر�ت 
�ملهم���ة جل���ودة وكف���اءة �لتعلي���م �جلامعى، ويتم ه���ذ� �لإنتفاء عن طري���ق عدة معايري 
جت���رى للط���الب فاجلامع���ات �لت���ى تنتق���ى طالبه���ا �نتق���اًء� جي���ًد� غالًب���ا م���ا تك���ون 

خمرجاتها �أعلى جودة و�أكرث كفاءة فى مو�جهة �لتغري�ت �مل�ستقبلية.
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وم���ن ث���م فاإن���ه ل ميكن مو�كب���ة �لتغ���ري�ت و�لتحدي���ات �لع�س���رية من خالل 
قو�ع���د ونظ���م �لقب���ول �حلالي���ة، و�إمن���ا يج���ب تعديله���ا وتطويرها بحيث تك���ون �أكرث 
مرونة و�أكرث مو�كبة للع�س���ر وظروفه ويجب �لرتكيز على �نتفاء �لطالب بالتعليم 
�جلامعى طبًقا لالأعد�د �لتى ميكن قبولها فى كل جامعة وميكن �أن يتم هذ� �لنتقاء 

من خالل:
( �لتو�سع فى �ختبار�ت �لقدر�ت طبًقا لنوعية �لدر��سة و��سرت�ط �لنجاح مب�ستوى 	

منا�س���ب فى هذه �لختبار�ت للقبول فى نوع �لدر��س���ة �ملطلوبة، مع �لتن�سيق بني 
�لتخ�س�سات �ملتقاربة و�ملتكاملة فى هذ� �ملجال.

( �لأخ���ذ مبب���د�أ تعمي���م �س���نة متهيدي���ة عل���ى م�س���توى قطاع���ات �لتعلي���م �لع���اىل 	
و�جلامع���ى لدر��س���ة بع����س �ملق���رر�ت �لإ�س���افية، ثم ي���وزع �لطالب عل���ى �لكليات 

طبًقا مليولهم وقدر�تهم، وطبًقا للنجاح فى تلك �ملقرر�ت.

2- اخلطط واملقررات الدرا�سية:
تتوق���ف نوعي���ة �لطال���ب �جلامع���ى على مدى �أ�س���الة �لرب�مج وج���ودة �ملناهج 
من حيث �مل�ستوى و�ملحتوى و�لطريقة، و�إىل �أى مدى ترتبط هذه �ملناهج و�ملقرر�ت 
�لدر��سية بالع�سر ومتغري�ته وبالبيئة وم�سكالتها، وكذلك �إىل �أى مدى تعك�س هذه 
�ملناه���ج �ل�سخ�س���ية �لقومية للمجتمع، ومن ثم فاإنه كلم���ا ز�د �لإرتباط بني �ملقرر�ت 
�لدر��س���ية و�لو�قع كلما ز�دت فعالية �لتعلم، و�أدرك �ملتعلم قيمة ما تعلمه فى �حلياة 

�لعلمية )ح�سان ،1994، �س.  348(.

كما يرتبط هذ� �جلزء من �ملعايري باملدى �لذى ميكن فيه للمناهج �لدر��سية 
�أن تنم���ى ق���درة �لطال���ب عل���ى حتدي���د �مل�س���كالت �ملرتبطة بالتخ�س����س �ملهن���ى �ملعني 
و�لعم���ل عل���ى حله���ا، ه���ذ� بالإ�س���افة �إىل �لفه���م وح�س���ن �لتقدي���ر خل�س���ائ�س �ملهن���ة 
وممار�س���تها، و�ملق���درة على �لإحتفاظ بامله���ارة �ملهنية و�لتفوق فى جمال �لتخ�س����س 

من خالل �لتعلم �لذ�تى و�لتعلم �مل�ستمر مدى �حلياة وغريها.

ولك���ى ي�س���بح �لطالب �جلامعى ق���ادًر� على مو�كبة �لتغ���ري�ت �لتى تطر�أ على 
�س���وق �لعم���ل، فاإن ذلك يتطل���ب �إحد�ث تغيري ج���ذرى فى حمتوى �ملناهج �لدر��س���ية 

بحيث ت�ستجيب ملطلبني متكاملني هما:
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( تطوير �ملناهج تطويًر� تفر�س���ه �لثورة �لعلمية و�لتكنولوجية وما ينجم عنها 	
من معارف جديدة �سريعة �لتطور.

( تطوير �ملناهج تطويًر� ت�ستلزمه حاجات �سوق �لعمل �ملتجددة، ول �سيما تطور 	
و�سائل �لإنتاج و�ملو��سفات �ملتطورة للمهن و�لأعمال.

ومن ثم فاإن رفع كفاءة �لطالب �جلامعى حتتاج �إىل �أمناط و�سور جديدة من 
�ملناه���ج و�لرب�مج �لدر��س���ية يل���زم لإعد�دها خرب�ء متخ�س�س���ون لديهم خربة وروؤية 
و��س���حة لي����س من منظور لتغ���ري�ت �لعلمية و�لتكنولوجية فح�س���ب، ب���ل من منظور 
�لتغري�ت �لإجتماعية و�لإقت�س���ادية و�ل�سيا�س���ية �لتى ت�س���ود �لع���امل �ليوم، ويجب �أن 
ت�س���اعد ه���ذه �ملناه���ج على �لتغيري �ل�س���امل فى فك���ر وعقلية �لطالب، وتخلي�س���ة من 
�لتبعي���ة �لفكري���ة و�لعتماد على �لأ�س���لوب �لعلمى �لذى يدفع �إىل �لت�س���ور و�لتخيل 
و�لتحلي���ل �ملنطقى و�ل�س���تنباط، هذ� بالإ�س���افة �إىل �إك�س���اب �لط���الب مهار�ت �لتعلم 
�لذ�ت���ى وكذل���ك مه���ار�ت �لتو�س���ل �إىل �ملعلومات وحتليله���ا و��س���تخد�مها.وفيما يلي 
جدول يو�سح �خلطة �لدر��سية مل�سار �لإعاقة �ل�سمعية بق�سم �لرتبية �خلا�سة –كلية 

�لرتبية – جامعة �لطائف.

جدول )1(
امل�ستوى الأول

 �لوحد�تعملينظري��سم �ملقرررقم �ملقرر
�ملعتمدة

�ملتطلب
�ل�سابق

312�للغة �لجنليزية )1(3- 981501
22مهار�ت �لت�سال2- 600130
33لغة عربية )1(3- 103101
33مفاهيم �أ�سا�سية يف �لريا�سيات3- 202111

22�لثقافة �لإ�سالمية )1(2- 2004101
1322�ملجموع

جمموع �لوحد�ت= 13 وحدة
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امل�ستوى الثاين

 �لوحد�تعملينظري��سم �ملقرررقم �ملقرر
�ملعتمدة

�ملتطلب
�ل�سابق

�للغة �لجنليزية 312�للغة �لجنليزية)2(3- 981502
)1(

22مهار�ت �لتفكري و�لتعليم2- 316101
22�حلا�سب وتقنية �ملعلومات2- 500101

ثقافة �إ�سالمية )1(22ثقافة �إ�سالمية )2(2- 2004102
لغة عربية )1(33لغة عربية )2(3- 103102

1221�ملجموع
جمموع �لوحد�ت = 12 وحدة

امل�ستوى الثالث

 �لوحد�تعملينظري��سم �ملقرررقم �ملقرر
�ملعتمدة

�ملتطلب
�ل�سابق

22�لقر�آن �لكرمي )1(2- 102101
22طرق �لبحث �لعلمي2- 316214
22مبادئ �لرتبية2- 305101
22علم �لنف�س �لعام2- 316110
22مقدمة يف �لرتبية �خلا�سة2- 302201

�ل�سحة �لنف�سية لذوي 2- 302202
22�لحتياجات �خلا�سة

22��سطر�بات �لنطق و�لكالم2- 302203
22تعديل وبناء �ل�سلوك2- 302204

�لرتبية �حلركية لذوي 2- 302205
22�لحتياجات �خلا�سة

تطور �لرتبية �خلا�سة 2- 302206
22باململكة

جمموع �لوحد�ت= 20 وحدة
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امل�ستوى الرابع

 �لوحد�تعملينظري��سم �ملقرررقم �ملقرر
�ملعتمدة

�ملتطلب
�ل�سابق

22102101�لقر�آن �لكرمي )2(2- 102202
22305101�أ�سول �لرتبية �لإ�سالمية2- 305102
22�لتعليم يف �ململكة2- 305103
22316110علم نف�س �لنمو2- 316211
22مقدمة يف �لإد�رة �لتعليمية �لرتبوية2- 305409
22302201�لإعاقة �لبدنية2- 302207

 منو �ملفاهيم �لُلغوية و�لعلمية لذوي2- 302208
22302201�لحتياجات �خلا�سة

22302201مقدمة يف تاأهيل �ملعوقني2- 302209
22�لعمل مع �أ�سر غري �لعاديني2- 302210

 �لرتبية �لفنية لذوي �لحتياجات2- 302211
22�خلا�سة

جمموع �لوحد�ت = 20 وحدة

امل�ستوى اخلام�س

 �لوحد�تعملينظري��سم �ملقرررقم �ملقرر
�ملعتمدة

�ملتطلب
�ل�سابق

222004202�لثقافة �لإ�سالمية )3(2- 2004303

 �لتقييم و�لت�سخي�س يف �لرتبية3- 302304
33302201�خلا�سة

22�لرتبية �لوطنية2- 305309
22�أ�س�س �ملناهج وتنظيماتها2- 317320
33302201مدخل �إىل �لإعاقة �ل�سمعية3- 302301
33302201طرق �لتو��سل �ليدوي �لكلي)1(3- 302302
22302201 تربية وتعليم �ملعوقني �سمعًيا2- 302303
33�أحياء عامة3- 201102

جمموع �لوحد�ت = 20 وحدة
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امل�ستوى ال�ساد�س

�لوحد�تعملينظري��سم �ملقرررقم �ملقرر
�ملعتمدة

�ملتطلب
�ل�سابق

22302301طرق تدري�س �ملعاقني �سمعًيا )1(2- 302305
22316110�لختبار�ت و�ملقايي�س2- 316315
22�لو�سائل وتكنولوجيا �لتعليم2- 317321
22302201مناهج غري �لعاديني و�أ�س�س بنائها2- 302306
22�لعلوم للمعاقني �سمعًيا2- 302307
22�لريا�سيات للمعاقني �سمعًيا2- 302308
33302301طرق �لتو��سل �ل�سفهي3- 302309
33كيمياء عامة3- 204102
33فيزياء عامة3- 203102

جمموع �لوحد�ت = 21 وحدة

امل�ستوى ال�سابع

 �لوحد�تعملينظري��سم �ملقرررقم �ملقرر
�ملعتمدة

�ملتطلب
�ل�سابق

22316110علم �لنف�س �لرتبوي2- 316213
22302305طرق تدري�س �ملعاقني �سمعًيا )2(2- 302406
33302301تنمية �لتو��سل للمعاقني �سمعًيا3- 302408
22302301در��سة حالة للمعاقني �سمعًيا2- 302402
33302302طرق �لتو��سل �ليدوي �لكلي)2(3- 302404
22302201تربية غري �لعاديني يف �ملد�ر�س �لعادية2- 302405
22302201�لرب�مج �لرتبوية �لفردية2- 302406
22��ستخد�م �حلا�سوب للمعاقني �سمعًيا2- 302403

 قر�ء�ت باللغة �لإجنليزية يف �لرتبية2- 302407
22302201�خلا�سة

جمموع �لوحد�ت = 20 وحدة



املجلد اخلام�س - العدد )17( اكتوبر 2016 جملة الرتبية اخلا�صة 

 277 

امل�ستوى الثامن

 �لوحد�تعملينظري��سم �ملقرررقم �ملقرر
�ملعتمدة

�ملتطلب
�ل�سابق

222004303�لثقافة �لإ�سالمية )4(2- 2004404
22316110�لتوجيه و�لإر�ساد2- 316212

 تربية ميد�نية يف جمال8- 302406
88�لإعاقة �ل�سمعية

�لوحد�ت �ملعتمدة = 12 وحدة

�ملجموع �لكلي للوحد�ت = 138 وحدة

)- اخلدمات اجلامعية املقدمة للطالب والطالبات:
�هتمت �لدول بالتعليم �جلامعي لآن �جلامعة معقل �لفكر �لإن�س���اين يف �أرفع 
�س���ورة وم�س���توياته وبيت �خلربة يف �س���تي �س���نوف �لآد�ب و�لعلوم و�لفنون وم�س���در 
�لإله���ام لتطبي���ق �لنظري���ات �لعلمي���ة و�س���ول �إيل �رق���ي �س���ور �لتكنولوجي���ا و�لركن 
�لرئي�س���ي للحفاظ علي �لقيم �لإن�سانية وتنميتها يف تكامل مع قيم �لثقافة �لوطنية 
مب���ا يحف���ظ �ل�سخ�س���ية �لوطني���ة مبجتمعه���ا ويربطه���ا يف ذ�ت �لوق���ت بالعنا�س���ر 
�لأ�س���يلة يف �لثقافة �لإن�س���انية يف �أرجاء �لعامل )جالل، 1993، �س. 23(، وهي �أي�س���ا 
معم���ل �إع���د�د �لأجيال �ملتعاقب���ة وتكوينهم وتاأهيلهم )بهاء �لدي���ن، 1997، �س. 138(، 
ومتثل �جلامعة قمة �لهرم �لتعليمي لي�س ملجرد كونها �أخر مر�حل �لنظام �لتعليمي 
فح�سب بل لأنها تقوم مبهمة خطرية يف �سياغة �ل�سباب فكر� ووجد�نا و�نتماء� ومن 
خريج���ي �جلامع���ات تتخل���ق قي���اد�ت �ملجتمع يف خمتل���ف �ملجالت و�لت���ي من خاللها 

يتابع �ملجتمع م�سريته تقدما �أو تثبيتا �أو �نح�سار�)عمار، 1988، �س. 324(.

ل���ذ� فاأن توفري �خلدمات �لطالبية فى �س���تى �ملج���الت �لثقافية و�لإجتماعية 
و�لريا�س���ية و�ل�س���حية و�لفني���ة �أم���ر �س���رورى وجوه���رى لتحقي���ق �أه���د�ف وغاي���ات 
�جلامع���ة م���ن ناحي���ة، ولرف���ع كف���اءة �لطالب م���ن ناحية �أخ���رى، وتت�س���من �لرعاية 
�لطالبية كل ما يقدم للطالب من رعاية �سحية و�إجتماعية وريا�سية وكذلك توفري 
�لإ�سكان �لطالبى و�لنو�دي �لجتماعية و�لريا�سية وغريها)�أبي�س ،1993، �س. 35(.
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وتتمثل �أوجه �لرعاية �لتى تقدم للطالب و�لطالبات فى �جلامعات فيما يلى:
الرعاي�ة ال�س�حية: وهى تتمث���ل فى رعاية �لطالب �س���حًيا، وتوف���ري �لتاأمني  اأ- 
�ل�س���حى �ملنا�س���ب له���م، وكذلك توفري �لع���الج و�لأدوية �لالزمة للط���الب على نفقة 

�جلامعة.

خدمات الإ�س�كان: وهى تتمثل فى توفري �لوحد�ت �ل�سكنية �ملنا�سبة للطالب  ب-  
�ملغرتبني و�سيانتها با�ستمر�ر، وكذلك توفري �لوجبات �لغائية و�لنو�دى �لإجتماعية 
و�ملالع���ب �لريا�س���ية �لالزم���ة للط���الب ملمار�س���ة �لأن�س���طة �ملختلف���ة بد�خ���ل �مل���دن 

�جلامعية.

4- اأع�ساء هيئة التدري�س:
يعد �أع�س���اء هيئة �لتدري�س من �أهم �لقوى �حلاكمة و�ل�س���ابطة و�ملوؤثرة فى 
كف���اءة �لتعلي���م �جلامعى، وتتع���دد وظائفهم ب���ني �لتدري�س و�لبح���ث �لعلمى وخدمة 
�ملجتمع، وبقدر كفاءمت تتحدد كفاءة �جلامعة فى خدمة جمتمعها �ملحلى، فاإذ� كانت 
»�لهيئة �لتدري�س���ية لي�س���ت على درجة كافية من �لكفاءة و�لفاعلية، فاإن ذلك ينعك�س 
بال�سلب على م�ستويات �لتعليم و�لبحث �لعلمى باجلامعة، وكذلك �إذ� مل يكن �أع�ساء 
هيئة �لتدري�س على م�ستوى رفيع من �خللق و�ل�سلوك �ملحمود، فاإن �جلو �لأكادميى 
كله �س���يتاأثر بذلك، وكذلك �إذ� �أنغم�س �أع�ساء هيئة �لتدري�س فى �لأن�سطة �ل�سيا�سية 
وم���ا تت�س���منه م���ن نز�عات وخ�س���ومات، فاإن �جلامعة تكون عر�س���ة لأن ت�س���بغ بتلك 
�ل�سبغة مما يوؤدى �إىل �إنخفا�س كفاءة �لعملية �لتعليمية بها)حجاج ،1994، �س. 410(.

وتقا�س جودة �لتعليم �جلامعى فى �لوقت �حلا�سر ومدى قدرته على حتقيق 
�أهد�ف���ه، مبدى جودة وكفاءة �أع�س���اء هيئة �لتدري�س ب���ه، كما �أن نوعية �لتعليم �لذى 
يقم���ه �لتعلي���م �جلامع���ى لطالب���ه تعتمد �إىل ح���د كبري على �س���فاتهم وخ�سائ�س���هم 

ومدى كفايتهم �لعلمية و�لبحثية.

وقد فر�ست �لتغري�ت �لتى حدثت فى جمالت �لعلم و�لتكنولوجيا على �ملعلم 
�جلامعى �أدو�ًر� ومهاًما جديدة مل ميار�سها من قبل، وهذه �لتغري�ت تتطلب �أن يكون 
�ملعلم �جلامعى على م�ستوى عال من �جلودة و�لتميز فى �لأد�ء، و�أن ي�سعى با�ستمر�ر 

ملتابعة �جلديد فى جمال تخ�س�سه.
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كم���ا �هتم���ت �لدول ببن���اء �ملوؤ�س�س���ات �لتعليمية �ملنا�س���بة لكل �إعاق���ة، وتعهدت 
باإعد�د �لطالب و�لطالبات يف �أق�س���ام �لرتبية �خلا�س���ة باجلامعات م�س���تعينة يف ذلك 
بك���و�در تعليمي���ة موؤهلة تك�س���ب �لط���الب �مله���ار�ت �لالزمة، و�لتدريب���ات �ملالئمة من 
خالل طر�ئق �لتعلم �ملنا�س���بة ،و��س���تخد�م �لتكنولوجيا لإعد�دهم للعمل يف موؤ�س�سات 

�لرتبية �خلا�سة.
فالرتق���اء مبهن���ة �لتعلي���م م�س���وؤولية تقع عل���ى �ملوؤ�س�س���ات �لتي تت���وىل �إعد�د 
وتدري���ب �ملعلمني �أنف�س���هم. مم���ا جعل �أوىل �أهد�ف �لتعليم �لع���ايل يف �ململكة �لعربية 
�ل�س���عودية »�إع���د�د مو�طنني �أكفاء موؤهلني علمًيا وفكرًي���ا تاأهياًل عالًيا لأد�ء و�جبهم 
يف خدم���ة بالده���م و�لنهو����س باأمته���م يف �س���وء �لعقي���دة �ل�س���ليمة ومبادئ �لإ�س���الم 
�ل�س���ديدة«، ولتحقي���ق ه���ذ� �لهدف كان لز�ًم���ا على �ملوؤ�س�س���ات �لرتبوية وعلى ر�أ�س���ها 
�جلامعات �أن ت�سعى د�ئًما �إىل قبول �لطالب و�لطالبات يف �لتخ�س�سات �ملختلفة وفًقا 
ل�س���روط و�س���و�بط حمددة، منها �لد�فع �حلقيقي لدر��س���ة تخ�س����س ما دون غريه، 
فاجلامعة �أكرث من جمرد جمتمع لالأ�ساتذة فهي تت�سمن �أبعاد� عديدة فهي جامعة 
ملعارف عامة م�سرتكة متثل قاعدة للمهن �ملتخ�س�سة وجامعة ملختلف �إبد�عات �لفكر 
�لإن�ساين وجامعة لثو�بت �ملجتمع وخ�سو�سياته �لثقافية وجامعة لفرق عمل متكاملة 
ومتعاون���ة ،حي���ث ت�س���مح جلميع �لر�غب���ني �للتحاق به���ا )عبد �لرحم���ن، 2009، 25( 

و)�سرجيت، 1991، 467(.

تكنولوجيا التعليم اجلامعي والأهداف الإ�سرتاتيجية.
�أدت �ملتغري�ت �لع�س���رية وبخا�س���ة ث���ورة �لتكنولوجيا و�لت�س���الت �إيل ظهور 
�أمن���اط وبد�ئ���ل جدي���دة من �لتعلي���م �جلامعي، توف���ر فر�س بالتعلي���م �جلامعي لكل 
م���ن يرغب فيه، وكذلك توفر فر�س �لتدريب و�لتعليم �مل�س���تمر خلريجي �جلامعات 
بحيث ي�س���تطيعون �لتكيف مع متطلبات �س���وق �لعمل ومتغري�ته )حممد، 2004، 8(، 
كم���ا �أدت هذه �ملتغري�ت �إيل زيادة �ل�س���عوبات �لتي تو�ج���ه خريجي �لتعليم �جلامعي، 
فل���م يع���د �خلريج���ون مبهارتهم وقدر�تهم �حلالي���ة قادرين علي �لتعام���ل بكفاءة مع 
تكنولوجيا �لع�سر و�لتكيف مع متطلبات �سوق �لعمل، كما مل يعد يف و�سع �جلامعات 
تعلي���م وتدري���ب طالبه���ا لوظائف ثابتة، لن �لوظائف �لتي يلتحق���ون بها بعد �نتهاء 
در��س���تهم، رمب���ا تختف���ي كنتيج���ة طبيعي���ة للتف�س���ري�ت �لتكنولوجي���ة و�لقت�س���ادية، 
ونتيجة لذلك �سي�سطر �لفرد �إيل تغيري مهنته عدة مر�ت، و�لنتقال مبرونة و�سرعة 



قيا�س جودة خمرجات التعليم اجلامعي د . منى حلمي  و د . �صهري حممد حممد 

 280 

م���ن تخ�س����س �إيل �أخ���ر، وه���ذ� يقت�س���ي �س���رورة توفر قاعدة عري�س���ة م���ن �خلرب�ت 
و�لق���در�ت متكنه عند �ل�س���رورة من �لنتقال �ل�س���هل �يل مهن���ة �أخرى، وهذ� يفر�س 
عل���ي �جلامع���ات �لهتم���ام بالتدري���ب و�لتدريب �لتحويل���ي يبكون همزة �لو�س���ل بني 
�لتعليم و�سوق �لعمل بحيث ير�عي هذ� �لتدريب عاد�ت �لعمل �ملنتج و�أهمها �لرتكيز 
علي �لإتقان و�لتنظيم وتقدير �لوقت و�ملثابرة وغريها )جويلي ،2000 ،262(، و�أكدت 
�إح���دى �لدر��س���ات علي �س���رورة �لتدريب علي مه���ام �لرب�مج �لتدريبي���ة لدى طالب 
�جلامع���ة لرف���ع م�س���توى �لأد�ء �ملع���ريف و�لعقلي لديه���م و�متد�د ه���ذ� �لأثر لتوظيف 
فني���ة �لعب���ور بالربنامج )�س���المة،2003، 33(، وحت�س���ني مه���ار�ت �ل���ذكاء �لجتماعي 

ملو�جهة �ل�سغوط )م�سطفي ،2011(.

 لذ� فاأن عملية بناء قدر�ت �ملو�رد �لب�س���رية و�إعد�دها للدخول يف �س���وق �لعمل 
م�سوؤولية جمتمعية م�سرتكة حتتاج لتبني �ملجتمع لروؤية جديدة، و�أن تلتزم بها كافة 
�جله���ات ذ�ت �لعالق���ة وبطريقة تكاملي���ة من �أجل �إحد�ث �لنقلة �لنوعية �مل�س���تهدفة 
و�س���وًل للتناف�س���ية �لعاملية. ومن َث���مَّ ميكننا �لنطالق من هدف ��س���رت�تيجي و�حد 
يتمح���ور ح���ول دور �لتعلي���م يف �إع���د�د ر�أ�س �ملال �لب�س���ري وبناء جيل م���ن �ملحرتفني، 
�عتب���ار  �ملعتم���د عل���ى  �لتقلي���دي  �ملفه���وم  م���ن  �لعم���ل( ونقل���ه  وتطوي���ر )م�س���طلح 
)�لوظيفة( هي �لغاية �إىل مفهوم �أكرث حد�ثة �إىل ما ي�سمى ب)مورد �لرزق(. و�إدماج 
�لأخري يف �سيا�س���ات �لتنمية �مل�س���تد�مة حتت لفتة عري�س���ة ت�س���مى )�لتكاملية( بني 
�مل�س���اريع �لوطني���ة ليك���ون يف �لنهاي���ة كل فرد )تر�س( يف ماكين���ة �إنتاجية كربى. هذ� 
بالإ�س���افة �إىل �لهتم���ام بالإن�س���ان �لعم���ل من منظ���ور �لقيم و�لأخ���الق؛ لأنه مناط 
�لتنمي���ة �لقت�س���ادية و�لجتماعي���ة، فال تنمية حقيقي���ة بدون قي���م �إميانية و�أخالق 

فا�سلة، ويجب �أن تكفل �لدولة لهذ� �لإن�سان �حلاجات �لأ�سلية �ملعي�سية.

واقع خمرجات التعليم وحتديات �سوق العمل.
 �إن �س���وق �لعمل هو �ملوؤ�س�س���ة �لتنظيمية �لقت�سادية �لتي تتحقق فيها عملية 
�لتفاعل �لديناميكي بني )عر�س �لعمل( و )�لطلب على �لعمل(، و�سول �ىل حتديد 
�مل�س���توى �لت���و�زين لالأج���ر �حلقيقي وكمي���ة �لعمل �لتو�زنية. و ي�س���اهم هذ� �ل�س���وق 
يف تخ�س���ي�س �مل���و�رد �لب�س���رية بني �ملن�س���اآت و�ل�س���ناعات و�ملهن و�لأقالي���م للوظائف 
�ملختلف���ة عن���د مع���دلت �أجر حم���ددة. كما ت�س���اهم تلك �ل�س���وق يف حتديد م�س���تويات 
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�لت�س���غيل و�لبطالة و�لأجور �لهجرة و�لتعليم. وتدفع ظروف �ملناف�س���ة كل طرف �ىل 
�تخاذ قر�ر�ته كا�س���تجابة لقر�ر�ت �أو رد فعل لقر�ر�ت �لأطر�ف �لأخرى �مل�س���اهمة يف 
تلك �ل�سوق. وتو�جه تلك �ل�سوق يف كل من �لقت�ساد�ت �لنامية و�ملتقدمة م�سكلة يف 
�س���عوبة حتقيق �لتو�ف���ق �أو �ملو�ئمة بني خمرجات �لنظام �لتعليمي ومتطلبات �س���وق 
�لعمل، وتكاد �أن تتحول هذه �مل�سكلة �ىل ظاهرة عاملية، فلم تعد تقت�سر على �قت�ساد 
بعينه �أو جمموعة �قت�سادية دون غريها، رغم تفاوت حدتها و�أبعادها بح�سب �لتفاوت 
يف قوة �أو �س���عف �لقت�س���اد ويف طبيعة �ل�سيا�س���ات �لقت�سادية �مل�ستخدمة وم�ستويات 
�لتعلي���م �ل�س���ائدة، وتائ���ر �لنمو �لقت�س���ادي �ملتحققة و�ل�س���وط �ل���ذي قطعته عملية 
�لتنمي���ة يف مر�حله���ا �ملختلف���ة. )�أب���و ع���ون ،2009(. يجب �أن تكون ن���و�جت )خمرجات 
�أو ح�س���يلة( تعلم �لطلبة �مل�س���تهدفة مت�س���قة مع “�لإطار �لوطني للموؤهالت”، ومع 
�مل�س���تويات )�ملعايري( �ملقبولة يف حقل �لتخ�س����س �ملعنّي، مب���ا يف ذلك متطلبات �ملهن 
�لت���ي يت���م �إع���د�د �لطلب���ة ملمار�س���تها. كم���ا يج���ب �أن يت���م �لتخطيط للربنامج ب�س���كل 
ي�سمن �إ�سهام كل مقرر�ته �لدر��سية يف حتقيق نو�جت تعلم �لربنامج ب�سورة مت�سقة.

.Training Programs الربامج التدريبية ملوؤ�س�سات املجتمع
يرك���ز ه���ذ� �لنوع من �ملخرجات على �ملهار�ت و�خل�س���ائ�س �ملميزة ذ�ت �لتاأثري 
�ملبا�س���ر يف حت�س���ني �ل�س���لوك و�لأد�ء لالأف���ر�د و�ملوؤ�س�س���ات ب�س���كل عام، وتع���د �لرب�مج 
�لتدريبي���ة �لت���ي تقدمها �ملوؤ�س�س���ة �لتعليمية من �لأولويات �ملهمة لتح�س���ني وتطوير 
مه���ار�ت �لك���و�در �لوظيفي���ة ملختل���ف �مل�س���تويات �لتعليمي���ة و�لتخ�س�س���ية و�نطالق���ا 
م���ن دور �جلامع���ة كموؤ�س�س���ة ريادية لتطوير �ملجتم���ع فاإنها مدع���وة �إىل تبني مفهوم 
�جلامعة كمركز خلدمة موؤ�س�سات �ملجتمع. عليه فان جودة تلك �لرب�مج تعتمد على 

(Hughes,1998:43) :عدة مبادئ وهي
(( �أن حتقق بر�مج �لتدريب �لتطابق �أو �لتو�فق ما بني �لأفكار �لنظرية و�ملمار�سات .

�لعملية لدى �لطالبات �خلريجات.
((  تلبية �حلاجات �ملهنية للمتدربات..
((  �ملرونة وتعدد �لختبار�ت يف برنامج �لتدريب..
((  توجه بر�مج �لتدريب نحو �لكفايات �لتعليمية..
((  ��ستمر�ر حت�سني عملية تدريب �ملتدربات..
((  ��ستثمار تكنولوجية �لرب�مج �لتدريبية لنتائج �لبحوث و�لدر��سات �لعلمية.
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خمرجات النظام التعليمي.
تعد موؤ�س�س���ات �لتعليم �لعايل من �ملوؤ�س�س���ات ذ�ت �ملخرجات �ملتنوعة و�ملتعددة 
�ىل ح���د كب���ري باعتباره���ا �لو�س���يلة �لأ�سا�س���ية لتق���دم و�زده���ار �أي جمتم���ع يف �لعامل، 
كم���ا يالحظ �ن خمرجات �لعملية �لتعليمية لها تت�س���ع �أطره���ا وفقا ملتطلبات �لبيئة 
�خلارجية �ل�سريعة �لتغري مما جعلها �أكرث تنوعا و�سمولية )�حلاج و�آخرون، 2008 ،36(، 
وم���ن �ملعل���وم �أن خمرجات �لنظ���ام تتاأثر �إىل حد كبري بنوعية مدخالتها ف�س���ال عن 
دور �لعمليات يف ذلك، ولذ� فاإن على �أي منظمة مهما كانت طبيعة ن�س���اطها �ن توفر 
بع����س �لعنا�س���ر �ملهم���ة يف مدخالتها كمتطلبات �أ�سا�س���ية لبد م���ن تو�فرها لكي يتم 

حتويلها �إىل خمرجات ب�سورة منتجات �أو خدمات

 .Quality of Graduates امل�ستوى النوعي للخريجني
يع���د �خلريج���ون م���ن �أهم �أن���و�ع �ملخرج���ات �لتي ت�س���عى �ملوؤ�س�س���ات �لتعليمية 
�ىل �لرتق���اء بجودته���ا، ويرك���ز ه���ذ� �لن���وع م���ن �ملخرج���ات عل���ى �ملعرف���ة �لأ�سا�س���ية 
و�ملعلوم���ات �لت���ي ت�س���كل �لبني���ة �لتحتي���ة جل���ودة �خلريج���ني، وت�س���تند ه���ذه �ملعرفة 
و�ملعلومات على بعدين هما �لتمكني و�ل�س���تيعاب حلقائق عمل منظمات وموؤ�س�س���ات 
�لأعم���ال �لأ�سا�س���ية، و �ملعرف���ة �ملهني���ة ذ�ت �لعالقة بعمليات تل���ك �ملنظمات، ويرتبط 
�مل�س���توى �لنوع���ي للخريج���ني بق���در�ت �لطلب���ة عل���ى متابعه وفه���م �لأ�س����س و�ملبادئ 
�ملهني���ة وكذل���ك فه���م و�س���ائل تطبيقه���ا يف ميادي���ن �لعم���ل، ويتز�من ذلك مع تو�س���ع 
�ملنظ���ور �ل�س���امل وتن���وع �لأدو�ر وكذلك تو�س���ع فكر �خلريج لي�س���بح قائد� ر�س���الًيا ذو 
منظور ��سرت�تيجي و�هتمام �سمويل بالعمليات و�ملمار�سات �لإد�رية ملنظمات �لأعمال 

)�لطائي و�آخرون، 2005: 192(.

جودة العملية التعليمية.
مما ل�سك فيه �ن �أي نظام مهما كان حجمه ونوعه يتكون من ثالث مكونات 
رئي�س���ية ل يبن���ى بدونه���ا وهي �ملدخ���الت و�لعمليات و�ملخرجات، وهك���ذ� هو �حلال يف 
�لتعليم �أي�س���ا، ولأن بحثنا يركز على در��سة �ملخرجات فيمكن و�سف جودة خمرجات 
�لعملي���ة �لتعليمية باأنها �لإ�س���رت�تيجية �لتي ته���دف �إىل توظيف �ملعلومات و�ملهار�ت 
و�لقدر�ت لتحقيق �لتح�سني �مل�ستمر مبا ي�سهم يف �لرتقاء بقيمة موؤ�س�سات �ملجتمع، 
و�جل���ودة بذل���ك ت���ربز م���ن خ���الل �لتفاع���ل �ملتكام���ل م���ا ب���ني م���ا حتتوي���ه خمرجات 
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�لعملي���ة �لتعليمي���ة م���ن تخ�س�س���ات وخ���رب�ت ومع���ارف مرت�كم���ة وم���ا ب���ني �لآليات 
و�لعملي���ات �لت���ي توؤديه���ا �ملنظم���ات و�لقطاع���ات �ملختلف���ة وفق���ا لتوجهها وفل�س���فتها

 .(Haksen ,et al.,, 2000,p.76)

درا�سات �سابقة:
�أجرى هارمتان (Hartman, 1968) در��سة هدفت �إيل فاعلية ��ستخد�م قائمة 
موتي Mooney للم�سكالت �ملهنية �مل�ستقبلية و�لتي �أجريت على عينة مكونة من )141( 
طالًبا وطالبًة بكلية �حلا�س���ب �لآيل. وقد ك�س���فت هذه �لدر��س���ة عن نتائج منها �نت�س���ار 
م�سكالت �مل�ستقبل، بدرجة تزد�د لدى �لذكور عنها لدى �لإناث، و�أن عدد �مل�سكالت لديهم 

ب�سفة عامة �أكرب منه لدى �لإناث.

كما قام جناتي )1974( بدر��س���ة هدفت �إيل ح�س���ر م�س���كالت �لطالب با�ستخد�م 
قائمة معدلة عن قائمة موين للم�سكالت �ملهنية ،وتكونت �لعينة من )866( طالًبا وطالبًة 
بجامعة �لكويت. ومن �أهم ما ك�سفت عنه �لدر��سة �أن �مل�ستقبل �لتعليمي و�ملهني من �أقل 
�ملجالت �إثارة مل�سكالت �ل�سباب �لكويتي، بينما �أبرز �ملجالت �إثارة للم�سكالت هي �ملناهج 
ا عدم وجود فروق  وطرق �لتدري�س و�لتو�فق مع �حلياة �لدر��سية. ومن نتائج �لدر��سة �أي�سً
بني �لطالب و�لطالبات من �جلن�سية �لكويتية يف هذه �لنوعية من �مل�سكالت �ملهنية. يف 
ح���ني كان���ت �لطالب���ات من �لبحرين وفل�س���طني �أك���رث �هتماًما بهذه �مل�س���كالت باملقارنة 
باأقر�نهن من �لطالب، و�أن هناك �ت�ساًقا بني رتب �مل�سكالت لدى �سباب �لكويت و�لبحرين 

و�لإمار�ت و�ليمن.

 و�أجرى كل من عي�س���وي، )1986( و�ل�س���هري )1990( در��س���ة هدف���ت �إيل حتديد 
�أ�س���باب �ختيار �لطالب لق�س���مه �لدر��س���ي، بينت هذه �لدر��س���ة �أن 50 % من �أفر�د �لعينة 
�خت���ارو� �لتخ�س����س لتفاقها م���ع ميولهم، وحاج���ة �ملجتمع، وتوف���ر �لوظائف يف جمال 
�لتخ�س�س و�أن 23% �ختارو� �لتخ�س�س ل�سمعة �لأ�ساتذة يف �لق�سم، و�أن 29.2 % من �أفر�د 
�لعين���ة �ختارو� �لتخ�س����س حلد�ثت���ه، و�أن 20.5%دخلو� �لتخ�س����س م�س���طرين، 17.5 % 
ل�س���هولة �لعمل �لذي يوؤهل �إليه �لتخ�س����س، 15.8% �س���هولة در��سة �لتخ�س����س، 15.2 % 

ن�سائح �لأ�سدقاء، 4.1 % ن�سائح �لأهل.



قيا�س جودة خمرجات التعليم اجلامعي د . منى حلمي  و د . �صهري حممد حممد 

 284 

و�أجرى رم�س���ان )1987( در��س���ة هدفت �يل �لك�سف عن �جتاهات طلبة ق�سم علم 
�لنف�س بجامعة عني �سم�س نحو بع�س �لق�سايا �لجتماعية، وذلك على عينة مكونة من 
)108( طالب و )201( طالبًة. فتبني �أن �لطالبات �أكرث ر�س���ا عن تخ�س�س���هن �لدر��س���ي، 

مقارنًة بالطالب.
كما قام حنورة )1988( بدر��س���ة هدفت �إيل در��س���ة خمتلف �مل�س���كالت �لتي يعاين 
منها �لطلبة �جلامعني، وتكونت �لعينة من )92( طالًبا و )55( طالبًة. و�أ�سفرت �لنتائج 
ع���ن �أن �لطالب �أكرث معاناة من م�س���كالت �لعمل و�لتوظي���ف باملقارنة بالطالبات. وعز� 
�لباحث ذلك �إىل ظروف �لتن�سئة �لجتماعية و�لثقافية �لتي تفر�س على �لفتى �أن يكون 

م�سئوًل عن رعاية نف�سه و�لآخرين. 
وك�س���فت در��س���ة عبد �لعظي���م )1990( بالريا����س �لتي �أجريت عل���ى عينة تكونت 
م���ن )268( طالب���ًة بكلي���ة �لرتبي���ة عن عدم ر�س���ا �لطالبات ع���ن طريقة �لتقيي���م، و عن 
مدة �لتدريب، و�سعف �إمكانيات �لتدريب، وق�سر �لتقييم على �ل�سلبيات يف �أد�ء �ملتدربة، 
و�لختالف يف �أ�سلوب �لعمل بني �مل�سرفات على �لتدريب. ول تختلف هذه �لنتائج كثرًي� 
عما ك�س���فت عنه در��س���ة �أخرى �أجر�ها كل من �أديبي و بدر )1990( بالبحرين على عينة 
مكونة من )120( طالًبا وطالبًة بكلية �لرتبية، وك�س���فت عن م�س���كالت، من �أهمها �س���وء 
�لتقيي���م و�س���عف �ملتابعة و�لإ�س���ر�ف و�لتوجيه وعدم مالئمة �لأن�س���طة لالأه���د�ف �ملر�د 
حتقيقها، وعدم �ل�ستفادة من بع�س �ملو�د �لنظرية. هذ� �إىل جانب م�سكالت �أخرى تتعلق 

بالإد�رة �ملدر�سية و�ملمار�سة �ل�سفية ،
ويف در��س���ة �أخ���رى �أجر�ه���ا ليل���ة و�آخ���رون )1991( عل���ى عينة تكونت م���ن )540( 
فرًد� من �لطلبة و�لعاملني باأعمال خمتلفة، ومن م�ستويات تعليمية متباينة. فكان من 
بني نتائج �لدر��س���ة وجود عدد من �مل�س���كالت، منها عدم تنا�سب �ملوؤهل مع �لعمل )%54(، 

و�نخفا�س �لدخل من �لعمل )87%(، وعدم �إ�سباع �لعمل لتطلعات �لأفر�د، 
وتو�سلت در��سة قام بها ق�سم علم �لنف�س باإ�سر�ف �ل�سيد )1991( �إيل زيادة �نت�سار 
�لعمل يف غري �لتخ�س����س، خا�س���ة لدى �لطالبات، وتزد�د هذه �مل�سكلة تكر�ًر� لدى طلبة 
�لكليات �لنظرية، عنها لدى طلبة �لكليات �لعملية، كما تزد�د لدى طلبة �ل�سفوف �لأوىل، 
عنها لدى طلبة �ل�سفوف �لنهائية، ومن �لو��سح �أن �إدر�ك �لطلبة مل�سكلة �لعمل يف غري 

�لتخ�س�س ي�سري �إىل معاناتهم من م�سكالت يف �إعد�دهم �ملهني.
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و�أجرى عبد �لوهاب )1993( در��سة عن م�سكالت �لطلبة ببع�س كليات فرع بنها 
مب�سر، وذلك على عينة مكونة من )250( طالًبا وطالبًة، فتبني �أن من �مل�سكالت �ملهنية 

�لتي يعانون منها �ساآلة فر�س �لعمل، و�لتعيني خارج �لتخ�س�س.

 كما �أجرى م�سطفى )1995( در��سة تناولت �لعو�مل �ملوؤثرة يف �ختيار �لتخ�س�س 
لدى طلبة �لبكالوريو�س باجلامعة �لأردنية، ومن نتائج �لدر��سة �أن �أكرث �لعو�مل تاأثرًي� 
يف �ختيار �لتخ�س����س لدى طلبة �لبكالوريو�س يف �جلامع���ة �لأردنية، حاجة �ملجتمع �إىل 
هذ� �لتخ�س����س م�س���تقباًل، �لرغبة �ل�سخ�سية، يتيح �لتخ�س�س للطلب فر�سة �مل�ساركة 
�لجتماعية، �س���عور �لطالب باأنه �س���يكون منتًجا يف هذ� �لتخ�س����س، �أن �لتخ�س�س �لذي 
�ختاره �لطالب يوفر م�ستوى ثقايف مرتفع للطالب، رغبة �لطالب يف معرفة �أ�سر�ر هذ� 
�لتخ�س�س، �أن �لتخ�س�س يحقق للطالب مكانة �جتماعية يف �مل�ستقبل، �لتخ�س�س �لذي 
�ختاره �لطالب يوفر له �ملهنة �لتي يرغبها،�لتخ�س����س �لذي �ختاره �لطالب يحثه على 
�لتفكري، كما توجد فروق يف �ختيار �لتخ�س����س تعزى للكلية وجن�س �لطالب و�مل�س���توى 

�لتعليمي لالأم و�لدخل �ل�سهري لالأ�سرة ومكان �ل�سكن ،

وهدفت در��س���ة برتويف Petrovay (2000) �إيل فح�س �لعو�مل ذ�ت �لتاأثري يف 
�ختيار �ملهنة للتدري�س لالأطفال ذوي �لإعاقة �لب�سرية، وذلك من خالل مقابلة لأثنني 
م���ن �ملعلم���ني، و�نتهت نتائج هذه �ملقابل���ة �إيل �أن �ملُعلمني ينتمون �إيل بيئات تعمل مبهنة 
�لتدري�س، وت�سجع هذه �ملهنة على �عتبارها متثل قيمة، وكذلك �لعمل مبهنة �لتدري�س 
للمعوقني ب�سرًيا تنبع من حبهم لهوؤلء �لأطفال، و�لهتمام بتحقيق �لرفاهية �لإن�سانية، 
وتوقعات �لطالب، و�لر�سا عن �لوظيفة، و�أن �ل�سبب يعزي كذلك �إيل �لت�سال باملهنيني 

�لعاملني يف هذ� �مليد�ن، كما �أن �أحدهم قد عرب عن �أن هذه �ملهنة متثل حتدي له. 

و�أج���رى ه���وجن در��س���ة Hong (2000) فقد ركزت ب�س���كل خا�س علي �لربنامج 
�لتعليمي �ملتمثل يف �إعد�د �لأفر�د كمعلمني يف ميد�ن �لرتبية �خلا�سة، وت�سري �لنتائج �إيل 
41.1% قررو� �أن �سبب �ختيارهم ملهنة �لتدري�س للعمل مع ذوي �لحتياجات �خلا�سة تعزي 
�إيل �أنهم على �ت�س���ال باملهنيني �لعاملني يف هذ� �حلقل، و�لذين يزودنهم مبعلومات عن 
طبيعة متطلبات �ملهنة، و�أن 23.8% �أ�سبحو� و�عيني باملهنة من خالل �لت�سال بالعاملني 
�أو �لأ�سدقاء �لذين يعملون يف هذه �ملهنة، ون�سبة 15.3% تاأثرو� باملهنة من خالل قر�ء�تهم 
�ملو�س���عة يف �لكتب و�ملجالت �ملتخ�س�س���ة مبجال �لإعاقة �لب�س���رية، و�أن 12% كان لديهم 
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خ���ربة مبا�س���رة م���ع �ملعوقني ب�س���رًيا، كما كان���ت �لدو�فع �لو��س���حة لدخ���ول هذ� �حلقل 
�لرغبة يف م�ساعدة �لآخرين بن�سبة 60%، و�نتهت نتائج �لدر��سة بالن�سبة للنوع �يل �أن %67 
من �لذكور يف مقابل 59% من �لإناث كانو� �أكرث مدفوعني لدخول هذ� �مليد�ن، من خالل 
رغبتهم يف م�ساعدة �لآخرين، و�أن 58% من �لذكور يف مقابل 41% لالإناث كانو� مدفوعني 
للعمل يف هذ� �ملجال بناًء� علي �لت�سال مع �ملهنيني �لعاملني يف هذ� �ملجال، وكانت �لن�سبة 
19.2% من �لإناث يف مقابل 10.2% للذكور مدفوعني للعمل يف هذ� �ملجال بناًء� على عمل 
�أحد �أفر�د �لأ�سرة، و�لن�ساء ف�سلن هذه �ملهنة حلبهم وميلهم للعمل مع �لأطفال �ملعوقني، 

كما �أن �لعمل بالن�سبة لالإناث كان مهًما لهن يف �سوء �لفر�س �ملحدودة للعمل، 

و�ج���ري هي�س���تار Haussatter, (2007) در��س���ة تناول���ت �لأ�س���باب �لت���ي جعلت 
�لطالب يلتحقون بق�سم �لرتبية �خلا�سة و�لتحديات �لتي تو�جه عملية �لدمج، وما هو 
�ملتوقع تعلمه �أثناء �لدر��سة، ومن نتائج �لدر��سة �أنه �سبب �ختيار طالب �جلامعة تخ�س�س 
تربي���ة خا�س���ة لي�س���بحون مدر�س���ني ل���ذوى �لحتياج���ات �خلا�س���ة و مل�س���اعدة �لط���الب 
منخف�سي �لتح�سيل لكي تتح�سن درجاتهم ويقدمو� عالج لهوؤلء �لتالميذ من خالل 

تعلمهم �لإر�ساد و�لتوجيه �أثناء �لدر��سة.

وتناول حممد )2004( در��سة هدفت �إيل �لتو�سل �إيل جمموعة من معايري �لكفاءة 
�لتي تفر�س���ها �ملتغري�ت �لع�س���رية و�لتي ميكن ��س���تخد�مها يف �حلكم علي مدى كفاءة 
جامعة �أ�سيوط وو�سع تخطيط ��سرت�تيجي مقرتح لرفع كفاءة نظام �لتعليم باجلامعة 
،وتكونت �لعينة من �مل�س���ئولني باملوؤ�س�س���ات �لإنتاجية وعينة من �أع�س���اء هيئة �لتدري�س 
و�لطالب و�لقياد�ت �لإد�رية باجلامعة وتو�س���لت �لدر��س���ة �إيل �أن �أفر�د �لعينة يجمعون 
علي �أن كفاءة �لعملية �لتعليمية باجلامعة متحققة بدرجة متو�س���طة لنخفا�س كفاءة 
جو�نب �لعملية �لتعليمية باجلامعة مثل �ملقرر�ت �لدر��سية، و�جمع �أع�ساء �لتدري�س علي 
�رتفاع كفاءة �لإد�رة �لتعليمية، و�أجمع �مل�سوؤوؤلني علي �نخفا�س �ملهار�ت �لعملية و�لعلمية 

�لتي ميتلكها خريجي جامعة �أ�سيوط و�لتي توؤهلهم لاللتحاق ب�سوق لعمل.

كما �أجرت عويد )2006( در��س���ة هدفت �يل حتقيق عدة �أهد�ف تتمثل يف معرفة 
�جتاهات �ل�سباب �مل�سري نحو �لتعليم �لفني من خالل معرفة مدى �إقبالهم �أو �إحجامهم 
ع���ن ه���ذ� �لنمط من �لتعلم و�لوق���وف علي مدى تلبية �لتعليم �لفني لحتياجات �س���وق 
�لعمل من �لعمالة �ملدربة، وتو�س���لت �لدر��س���ة �يل وجود خلل و��س���ح بني بر�مج �لتعليم 
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�لفني و�حتياجات �س���وق �لعمل و�أكدت �لدر��س���ة علي �أن �لأ�سلوب �لذي تتم بة �لدر��سة يف 
�ملد�ر�س �لثانوية �لفنية يجمع ما بني �لنظري و�لتدريب يف �لور�س، كما �أو�سحت �لدر��سة 
�أن هن���اك �لعدي���د من �لأ�س���باب �لتي �أدت �إيل عدم عمل �خلريج يف جمال تخ�س�س���ه وقد 

ترجع �إيل �لتوزيع �ل�سيئ من قبل �لقوى �لعاملة.

�إىل  هدف���ت  در��س���ة  �لجتماعي���ة)2009(  للدر��س���ات  �ليمن���ي  �ملرك���ز  و�أج���رى 
حتقي���ق �لت���ايل- در��س���ة �ل�سيا�س���ات �لعام���ة للدول���ة فيم���ا يتعل���ق بالتعلي���م �جلامع���ي 
وعالق���ة ذل���ك باحتياج���ات �لتنمي���ة و�س���وق �لعمل. ودر��س���ة �سيا�س���ة �لقبول باملوؤ�س�س���ات 
�لتعليمي���ة �جلامعي���ة وقدرته���ا عل���ى تلبي���ة �حتياج���ات �س���وق �لعم���ل و در��س���ة �لنظ���ام 
�لعم���ل  �س���وق  و  �لتنمي���ة  لحتياج���ات  تلبيت���ه  م���دى  و  �جلامع���ات  يف  �لتعليم���ي 
 و�لتع���رف عل���ى �لإ�س���كاليات و�لتحدي���ات �لت���ي تو�ج���ه خمرج���ات �لتعلي���م �جلامع���ي.
و تق���دمي روؤي���ة لتطوي���ر خمرجات �لتعلي���م �جلامعي مبا يلب���ي �حتياجات �س���وق �لعمل 
ومتطلبات �لتنمية �ل�ساملة، و�أ�سفرت �لدر��سة �أن �أع�ساء هيئة �لتدري�س ي�ساركون يف و�سع 
ا عرب جمال�س �لأق�سام بن�س���بة )62.8%(، كما بينت  �سيا�س���ات �لتعليم �جلامعي وخ�سو�سً
�لدر��س���ة �أن )19.25( من هذه �لعينة يرون عدم م�س���اركة �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف و�سع 
�ل�سيا�سات للتعليم �جلامعي وترى �لن�سبة �لكبرية منهم )80%( �أن �ل�سبب يف ذلك يرجع 
�إىل غياب �لآلية �لتي تتيح �مل�ساركة.،و �أن ن�سبة )61.75%( من عينة �لطلبة ترى �أن �سيا�سة 
�لتعليم جيدة نوًعا ما، و)27.9%( يرون �أن �سيا�سة �لتعليم غري جيدة ويعزي �لغالبية منهم 
)53%( �سبب ذلك �أن �سيا�سة �لتعليم �جلامعي غري مو�كبة لحتياجات �سوق �لعمل، و�أن 
�لتعليم �جلامعي يو�جه �لعديد من �لتحديات �أبرزها �سعف خمرجات �لتعليم �لثانوي 
بح�س���ب ر�أي )89.1%( من عينة �أع�س���اء هيئة �لتدري�س، و �أن خمرجات �لتعليم �جلامعي 
قادرة �إىل حد ما على تلبية متطلبات �لتنمية و�س���وق �لعمل، حيث تبني �أن )55.1%( من 
عينة �أع�س���اء هيئ���ة �لتدري�س ترى �أن خمرجات �لتعليم �جلامعي ق���ادرة �إىل حد ما على 
تلبية �حتياجات �لتنمية و�س���وق �لعمل، كما �أن ن�س���بة )69.6%( من عينة �ملن�ساآت ترى �أن 
�ل�سيا�س���ات و�لرب�مج �لتعليمية �حلالية قادرة �إىل حد ما على تلبية تلك �لحتياجات ،و 
�سيا�سة �لقبول يف �لتعليم �جلامعي مل تكن ملبية لرغبات وطموحات �لطلبة �مللتحقني 
به���ا، فيتب���ني م���ن �لدر��س���ة �أن )52.8%( من عين���ة �لطلبة كانت ترغب يف تخ�س����س �أخر 
 غري �لذي �لتحقت به و�أن ن�سبة )47.2%( فقط �لتحقو� بالتخ�س�س �لذي يرغبون فيه. 
�إيل جانب �أن ل يتم �لتقيد ب�س���روط �لقبول ب�س���كل دقيق وتظهر �عتبار�ت �أخرى، حيث 
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لوحظ �أن ن�سبة )83%( من �ملقبولني يف �لتخ�س�سات �لتي يرغبون بها متت وفق �ل�سروط 
�ملطلوب���ة، بينم���ا ي���رى )29.7%( م���ن غ���ري �ملقبول���ني يف �لتخ�س�س���ات �أن ذلك يع���ود �إىل 
�لو�ساطة و�ملح�سوبية،و�أن )69.2%( من عينة �لطلبة �لتحقو� بالتخ�س�س بح�سب �لرغبة 
يف �لتخ�س�س ولي�س بح�سب طلب �سوق �لعمل، و�أن ن�سب )62.4%( من عينة �لدر��سة يرون 
�أن �ملناهج تغلب عليها �لطابع �لنظري �لذي ل يك�سب �لطالب �ملهار�ت �لعلمي، وتو�سلت 
در��س���ة )�ملاح���ي،2009( �أن نظ���ام �لتعلي���م و �لتكوي���ن يف �جلز�ئ���ر م���ن بني �لأ�س���باب �لتي 
ز�دت يف تفاقم م�سكلة �لبطالة و خا�سة عند تز�يد ن�سب �لبطالة بني حاملي �ل�سهاد�ت، 
و ل�س���ك �أن تكلف���ة �لبطالة كبرية على �لقت�س���اد �لوطني و كم���ا �أن �فتقاد نظام �لتعليم 
لطابعه �لتكويني و �ملهني و عدم �لتن�سيق بني �ل�سيا�سات �لتعليمية و �لتوظيف كان �سببا 
يف �لختالل �حلا�سل بني جانبي �لعر�س و �لطلب يف �سوق �لعمل. رغم جهود �لدولة يف 
حت�س���ني م�س���توى �لتعليم و �لتكوين �ملهني �إل �أنها تفتقر لليد �لعاملة و �ملهار�ت �ملوؤهلة 
ملجالت �لعمل، لذ� بجدر �لإ�سارة �إىل �أن �ل�ستثمار يف �جلز�ئر يف قطاع �لتعليم يحتاج �إىل 

�ملر�جعة بحيث ي�سبح �ملعيار هو �لكيف و �جلودة و لي�س �لكم مثل ما ن�سهد.

وهدفت در��س���ة �لرتيكي، و�لنقر�طي )2013( �إيل تقييم �أد�ء خريجي �ملوؤ�س�س���ات 
�لتعليمية وربطة مبتطلبات �سوق �لعمل، وتو�سلت �لنتائج �يل �سرورة �حتياج �ملوؤ�س�سات 
�لتعليمية يف ليبيا �إيل �إ�سرت�تيجية و��سحة �ملعامل تتعلق بتوفري �ملتطلبات �لرئي�سية ل�سوق 
�لعمل، ويرجع تز�يد �لبطالة �يل زيادة خريجي موؤ�س�سات �لتعليم �جلامعي و�لثانوي يف 
وقت تتو�فر فيه �لعمالة �لأجنبية للعمل وعدم تو�فر �للغات �لأجنبية لدى �خلريجني 

�إيل جانب عدم �لهتمام باملناهج و�لرب�مج �لتدريبية �لتي يحتاجها �سوق �لعمل.

كما هدفت در��س���ة �لظاملي و�آخ���رون )2013( �إيل قيا�س ج���ودة خمرجات �لتعليم 
�لع���ايل وحتدي���د نقاط �لقوة و�ل�س���عف فيها، حيث �س���ممت ��س���تبانه بثمانية حماور 
�أ�سا�س���ية متث���ل �أه���م خمرج���ات جامعاتن���ا �لعر�قي���ة، وكان���ت عينة �لبح���ث مكونة من 
فئتني، �ألفئة )�أ( من د�خل �جلامعة و�ملتمثلة بعينة �لكادر �لتدري�سي لبع�س �لكليات 
يف جامع���ات �لف���ر�ت �لأو�س���ط، �أم���ا �لفئ���ة )ب( فه���م م���ن خ���ارج �جلامعة وه���م مدر�ء 
وم�س���ئويل معظم موؤ�س�س���ات �س���وق �لعمل يف منطقة �لفر�ت �لأو�س���ط، ومت ��س���تخد�م 
�لأ�س���اليب �لإح�س���ائية �ملنا�س���بة لتحلي���ل نتائ���ج �لعين���ة، وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل عدد 
م���ن �ل�س���تنتاجات كان �أهمها �تفاق �آر�ء �لعين���ة على جودة بع�س �ملخرجات و�ختالف 

�لبع�س �لآخر.
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التعليق على الدرا�سات ال�سابقة:
وفى �س���وء ما �س���بق ميكن ��س���تخال�س بع�س �لنقاط �لتى ميكن �ل�س���تدلل بها 

لرفع كفاءة �خلطط و�ملقرر�ت �لدر��سية وذلك لرفع كفاءة �لطالب، وهى:
( تطور �خلطط و�للو�ئح �لدر��سية مبختلف �ملتخ�س�سات بالكليات مبا يتم�سى مع 	

�لتغري�ت و�لتطور�ت �لع�سرية.
( �رتباط �ملناهج و�ملقرر�ت �لدر��سية بالتغري�ت �لعلمية و�لتكنولوجية �لتى مير بها 	

�ملجتمع من ناحية، وبق�سايا �ملجتمع وم�سكالته من ناحية �أخرى.
( مرونة وتنوع �ملقرر�ت �لدر��سية مبا يتيح تنوع �لتاأهيل �لعلمى للطالب.	
(  �لرتباط بني �ملقرر�ت �لدر��سية و�لو�قع �لعملى.	
( �لهتمام باجلو�نب �لعملية و�لتطبيقية فى �ملقرر�ت �لدر��سية لإك�ساب �لطالب 	

�ملهار�ت �ملتنوعة.
( تو�سيف �ملحتوى �لعلمي للمقرر�ت �لدر��سية مع تطوير هذ� �ملحتوى با�ستمر�ر 	

ليو�كب �لتطور�ت �لعلمية و�لتكنولوجية.
( �أخذ �أر�ء رجال �لإنتاج و�خلدمات فى �لإعتبار عند �سياغة حمتوى مناهج �لكليات 	

�لنظرية و�لعملية.
( �أن تعتمد �ملقرر�ت �لدر��سية مو��سفات �ملهن وحاجات �سوق �لعمل.	
( �إك�ساب �لطالب مهار�ت �لتعلم �لذ�تى و��ستخد�م �أ�ساليبه فى �حل�سول على �ملعرفة 	

�ملتطورة.
( ت�س���جيع �لط���الب على �لنقد �لبن���اء و�لإب���د�ع و�لإبت���كار و�لإعتماد عل���ى �لنف�س، 	

و�لتخل�س من �لتبعية �لفكرية.
( �لتع���اون ب���ني �لكليات �ملتناظرة فى حتديد حمتوى �ملق���رر�ت �لتى تدر�س بها مبا 	

يتالءم مع متطلبات �لإعد�د فى تلك �لكليات.

اإجراءات البحث
�سوف ن�ستعر�س �لأتي يف �إجر�ء�ت �لدر��سة. منهج �لدر��سة و�خلطو�ت �لإجر�ئية، 
وعينة �لدر��س���ة، و�أدو�ت �لدر��س���ة،و�ملتغري�ت، و�لأ�س���اليب �لإح�س���ائية �مل�ستخدمة فيها. 

وفيما يلي بيان ذلك بالتف�سيل:
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اأول: منهج البحث:
 �إن �لبح���ث �حل���ايل ��س���تهدف قيا�س جودة خمرجات �لتعلي���م �جلامعي لطالبات 
ق�س���م �لرتبية �خلا�سة م�س���ار �لإعاقة �ل�س���معية من خالل �ملقرر�ت �لدر��سية وعالقتها 

ب�سوق �لعمل لذلك �تبعت �لدر��سة �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي. 

ثانًيا : اخلطوات الإجرائية للبحث:
عند �إجر�ء �جلانب �لتطبيقي من �لبحث �حلايل، �تبعت �لباحثتان �خلطو�ت �لآتية: 

(( قامت �لباحثتان باإعد�د �أدو�ت �لدر��سة وهى عبارة عن: ��ستبانه خمرجات �لتعليم .
�جلامع���ي لطالب���ات ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة م�س���ار �لإعاقة �ل�س���معية من خالل 
�ملقرر�ت �لدر��س���ية وعالقتها ب�س���وق �لعمل وعر�س �أدو�ت �لدر��س���ة على عدد من 

�ملحكمني ومت �إجر�ء �لتعديالت �ملنا�سبة.
(( مت تطبيق �لأدو�ت على عينة ��ستطالعية حل�ساب ثبات و�سدق �لأدو�ت لكي ت�سبح .

�لأدو�ت ب�سورتها �لنهائية �ساحلة للتطبيق.
(( مت تطبيق �لأدو�ت على عينة �لدر��سة �لأ�سا�سية من خريجات طالبات ق�سم �لرتبية .

�خلا�سة م�سار �لإعاقة �ل�سمعية جامعة �لطائف.
(( مت ت�سحيح �أدو�ت �لدر��سة �لتي مت تطبيقها ومن ثم ر�سد �لدرجات..
(( مت ��س���تخال�س �لنتائج وتف�س���ريها يف �س���وء �لإطار �لنظري و�لدر��سات �ل�سابقة .

�ملرتبطة مبو�س���وع �لبحث �حلايل وبناء على نتائج �لدر��س���ة مت تقدمي تو�سيات 
�لدر��سة.

ثالثا:مربرات  البحث:
((( ه���ذه �لدر��س���ة تقدم �أ�سا�ًس���ا لقيا�س وتطوي���ر جودة �لتعليم �جلامع���ي من خالل 1

�ملقرر�ت �لدر��س���ية و�لرب�مج �لإر�س���ادية �لتي يجب �أن تتو�فق مع متطلبات �سوق 
�لعمل لدى �لطالبات �خلريجات من ق�سم �لرتبية �خلا�سة م�سار �لإعاقة �ل�سمعية 
و�لتي تقدم من قبل �أع�ساء هيئة �لتدري�س للطالب �ملتقدمني للدر��سة يف جمال 

�لرتبية �خلا�سة م�سار �إعاقة �سمعية.
((( من خالل �لبيانات �لتي يتم جمعها مت �لتعرف على �لعو�مل �لتي دفعت �لطالبات 1

للدر��سة بالق�سم ويف هذ� �لتخ�س�س.
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رابعا: جمتمع البحث: 
ميثل جمتمع �لدر��سة طالبات خريجات من ق�سم �لرتبية �خلا�سة بكلية �لرتبية 

بجامعة �لطائف تخ�س�س �إعاقة �سمعية.

خام�سا:: ت�ساوؤلت البحث والتي تتمثل يف:
((( م���ا م���دى مالئم���ة خمرج���ات �لتعليم �جلامع���ي ل���دى طالبات ق�س���م �لرتبية 1

�خلا�سة م�سار �لإعاقة �ل�سمعية مع حاجة ومتطلبات موؤ�س�سات �سوق �لعمل؟
((( م���ا �أه���م �لدو�ت �لت���ي ت�س���تخدم لقيا����س ج���ودة خمرج���ات �لتعلي���م يف �مل���و�د 1

�لدر��س���ية لدى طالبات �لرتبية �خلا�س���ة م�س���ار �لعاقة �ل�س���معية يف جامعة 
�لطائف؟

((( ما�لعالق���ة بني جودة خمرجات �لتعليم لطالبات كلية �لرتبية ق�س���م �لرتبية 1
�خلا�سة يف جامعة �لطائف نحو مهنة �مل�ستقبل وحت�سيلهم �لدر��سي ؟

اأدوات الدرا�سة
قامت �لباحثتان  بتطبيق ��س���تبيان خمرجات جودة �لتعليم �جلامعي لطالبات ق�س���م 

�لرتبية �خلا�سة م�سار �إعاقة �سمعية  - �إعد�د �لباحثتان- ملحق رقم )1(

و�سف  ال�ستبيان: 
مت �إعد�د �ل�ستبيان علي �سكل �أبعاد رئي�سية وعددها �إحدى ع�سر بعد� ويندرج حتت 
كل بعد خم�س عبار�ت، بحيث �أ�سبح عدد �لعبار�ت )55( عبارة، بعد �أن مت حذف خم�سة من 
�لعبار�ت من �لأبعاد �ملختلفة ومت تعديل بع�س عبار�ت �أخرى مبا يتنا�سب مع �لطالبات 
�خلريجات يف �ملجتمع �ل�سعودي ور�عت �لباحثتان �أن تكون �لعبار�ت و��سحة غري معقدة 
ومفهومة ومت و�سع �لعبار�ت من خالل �لطالع على �لدر��سات �ل�سابقة يف جمال �لبحث 

�حلايل.

هدف  ال�ستبيان:
 مت ��س���تخد�م �ل�س���تبيان يف �لبحث �حلايل للوقوف علي م�س���توى جودة �لتعليم 
�جلامعي من خالل �ملقرر�ت �لدر��سية لدى �لطالبات م�سار �لإعاقة �ل�سمعية وعالقتها 
ب�سوق �لعمل، حيث قامت �لباحثتان بالتطبيق لهذ� �ل�ستبيان للتعرف علي مدى فاعلية 

كفاءة جودة �لتعليم �جلامعي وعالقتها ب�سوق �لعمل.
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�سياغة عبارات مقيا�س ال�ستبيان: 
�مل�س���تخدم                                         �ل�س���تبيان  عب���ار�ت  �س���ياغة  يف  �ل�س���تفادة  �لباحثت���ان  حاول���ت 
)للبحث �حلايل( من �لدر��سات �ملرتبطة و�ملقايي�س و�لقو�ئم �لأجنبية و�لعربية �ل�سابقة 
وترجمة عبار�ت �ل�ستبيان بطريقة تتنا�سب و�لبيئة �ل�سعودية وذلك لال�ستفادة منه يف 

�لت�سحيح وثبوت فاعليته على �أن تكون عبار�ته مرتبطة باحلياة �لو�قعية.

تقنني  املقيا�س:
مت تقن���ني �ملقيا����س علي عينة قو�مها)30( طالب���ة، وفيما يلي طرق �لتقنني �لتي 

�تبعتها �لباحثتان:

ثبات و�سدق املقيا�س: مت ح�ساب �سدق وثبات �ملقيا�س على �لنحو �لتايل:

1- ال�سدق

- ال�سدق الظاهري:
وه���و �ل�س���دق �ملتعلق باملظه���ر �لعام لال�س���تبيان، من حي���ث نوع �لعب���ار�ت ومدى 
و�س���وحها ،كذل���ك تعليمات �ل�س���تبيان و�لدرجة �لت���ي يتمتع به من مو�س���وعية. ومدى 
منا�سبة للطالبات ذوى �مل�سار �ل�سمعي بالبيئة �ل�سعودية، وقد مت �لتاأكد من �سالحية كل 

ما �سبق من خالل مالحظات �ملحكمني ونتائج �لتجربة �ل�ستطالعية.

- �سدق املحتوى: 
يتناول �سدق �ملحتوى در��سة مفرد�ت �ل�ستبيان وحمتوياته ومادته، و�ل�ستبيان 
�ل�سادق هو �لذي ميثل متثيال �سليما يف �ملجالت �ملر�د قيا�سها، وللتحقق من هذ� �ل�سدق 
عر�س �ل�ستبيان علي جمموعة من �ملحكمني عددهم )15( من �أ�ساتذة �لرتبية �خلا�سة 
وريا�س �لأطفال وعلم �لنف�س ومناهج وطرق �لتدري�س �ملتخ�س�سني بهدف �حلكم على 
�سالحيته لتحقيق �أهد�ف �لبحث حيث قامو� بدر��سة كل مفردة علي حدة و�لتاأكد من 
�سدقها و�سالحيتها و�سالمة �سياغتها، و�أرفق بال�ستبيان ��ستمارة للحكم علي مفرد�تة 
ومدى منا�س���بتها ملا و�س���عت لقيا�سه، وطلب من �ملحكم و�س���ع عالمة )�سح( يف ��ستمارة 
�لتحكيم �أمام رقم �لعبارة �إذ� كانت تقي�س نف�س �ملجال �ملو�سح �إمامها، كما طلب منهم �إبد�ء 
�أي مالحظة �أو توجيه يرونه منا�س���با وميكن �أن يفيد �لدر��س���ة يف �ل�س���اأن، ويف �س���وء �أر�ء 
�ملحكمني ومالحظاتهم مت تعديل �ل�ستبيان وو�سعت يف �سورتها �لنهائية، لذ� �عتمدت 
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�لباحثتان يف �ل�ستبيان �حلايل على �لعبار�ت �لتي حظيت باتفاق 100%و�أ�سفرت �لنتائج 
عن معامالت �رتباط د�لة.

- �سدق الت�ساق الداخلي:
مت تطبيق �ل�ستبيان ب�سورته �لأولية على عينة ��ستطالعية قو�مها )30( طالبة 
من طالباتق�س���م �لرتبية �خلا�سة م�س���ار �لإعاقة �ل�سمعية، وبعد ت�سحيح ��ل�ستبيان مت 
�إيجاد �سدق �لت�ساق �لد�خلي لكل عبارة مع �لدرجة �لكلية للمجال، وكانت جميع �لعبار�ت 
�ملكونة لال�ستبيان د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى )0.01(، وهذ� يدل على متيز كل �لعبار�ت 
بالت�ساق �لد�خلي مما يوؤكد على �أن �ل�ستبيان يتمتع بدرجة عالية من �ل�سدق ،و�سالح 

للتطبيق على عينة �لدر��سة.

عينة البحث:

اأ– العينة ال�ستطالعية: 
مت �ختيار عينة �لدر��سة �ل�ستطالعية من طالبات ق�سم �لرتبية �خلا�سة بكلية 
�لرتبية بجامعة �لطائف و�لتي بلغ عددها )30( طالبة خريجة من م�سار �لإعاقة �ل�سمعية.

ب – عينة الدرا�سة الأ�سا�سية: 
مت �ختي���ار عين���ة �لدر��س���ة �لأ�سا�س���ية م���ن طالبات ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بكلية 
�لرتبية بجامعة �لطائف يف �لعام �جلامعي 1436- 1437ه، بعد ��ستبعاد �حلالت �لتي كانت 
��ستجاباتها على �ملقايي�س غري كاملة فبلغت عينة �لدر��سة)55( طالبة من طالبات ق�سم 
�لرتبية �خلا�سة ��ستبعد منهم )25( ��ستبانه نتيجة عدم �كتمال �ل�ستجابات فيها وبقي 
منها )30( ��ستبانه �سكلت عينة �لدر��سة، وجدول رقم )2( يو�سح نتائج تطبيق �لإ�ستبانة:
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جدول )2(

غري مو�فق عبار�ت �لإ�ستبانة
ب�سدة 

غري 
مو�فق ل �دريمو�فق

مو�فق ب�سدة

0.41.21.410.36.7�أول: فاعلية �لعملية �لتعليمية 
0.30.82.311.84،8ثانيا: �ملقرر�ت  �لدر��سية 

0،40.70.99.66.3ثالثا: �لرب�مج  �لتدريبية ملوؤ�س�سات  �ملجتمع 
0.10.11.97.88.5ر�بعا:�ملهار�ت   �ملهنية  و�لعامة

0.40.51.210.26خام�سا:جودة   �مل�ستوى �لنوعي للخريجني
0.10.42.610.46.3�ساد�سا:�لكتب  و�ملوؤلفات  �لعلمية 

0.22.90.97.064.3�سابعا:�ملوؤمتر�ت  و�لندو�ت
0.10.81.46.46ثامنا:�ملمار�سات  �لعادلة ل�سمان 

0.31.32.810.17.6تا�سعا:توفر  �لإمكانات
0.071.41.66.59.6عا�سر�:�لدعم  �لكادميي  للطالبات

0.031.71.49.75.1�إحدى ع�سر:قيا�س  وتقومي �لطالبات

يف �سوء �جلدول �ل�سابق، يتم تف�سري �أهم �لنتائج يف �لنقاط �لآتية:
((( تفاوت وجهات نظر عينة �لبحث، فالعينة كانت نظرتها �سلبية جلودة عدة �أنو�ع من 1

خمرجات �جلامعة، ويعود ذلك �ىل �أ�سباب خمتلفة بع�سها يقع �سمن م�سوؤولية 
�جلامعات و�لبع�س �لآخر يقع على عاتق موؤ�س�سات �سوق �لعمل.

((( �أك���دت �لعين���ة �أن ج���ودة �مل�س���توى �لنوع���ي للخريج���ات، �لت���ي تعد �لأك���رث �أهمية 1
يف خمرج���ات موؤ�س�س���ات �لتعلي���م �لعايل هي مب�س���توى مرتفع نوعا م���ا، ورغم �ن 
م�س���وؤولية ذلك ملقاة على عاتق �جلامعات، �إل �إنها لي�س���ت �جلهة �ملق�سرة د�ئما، 
�إذ تعود �أ�سباب ذلك �إىل بع�س �لعو�مل �ملوؤثرة على قر�ر�ت �لتدري�س يف �جلامعات 

و�لبع�س �لآخر يعود �إىل �لعو�مل �ملوؤثرة على �جلامعات نف�سها. 
((( تبني من خالل حتليل �لنتائج �ن �مل�سار �ملبحوث مل يتبنى عملية قيا�س وتقييم 1

ر�سا موؤ�س�سات �ملجتمع عن �أد�ءه ب�سكل دوري، وهذ� يعد موؤ�سر� �سلبيا جتاه جودة 
خمرجاتها، لأن ذلك يتعار�س مع مبد�أ “�ملتابعة �مل�ستمرة لر�سا �مل�ستفيد”.
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((( تتف���ق �آر�ء مديرو وم�س���ئويل موؤ�س�س���ات �س���وق �لعم���ل على �أن هناك تدين و��س���ح 1
يف جودة بع�س �ملخرجات �لأخرى للق�س���م، فهناك تدين �أي�س���ا يف جودة �لرب�مج 

�لتدريبية �ملخ�س�سة خلدمة �ملجتمع وكذلك �ل�ست�سار�ت �لعلمية.
((( تو�فقت �لآر�ء على جودة �ملخرجات يف كل من �مل�ساريع �لبحثية، �لكتب و�ملوؤلفات 1

�لعلمي���ة، �لبح���ث �لعلمي �ملوج���ه خلدمة �ملجتم���ع، �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت، و�س���معة 
�جلامعة، مع �ن هذ� �لتو�فق كان متفاوًتا يف بع�س �لأحيان. 

((( هن���اك تو�فق و��س���ح حول مر�عاة �جلامع���ة لالأبعاد �لأخالقي���ة �ملتعلقة بخدمة 1
�ملجتمع، كما توؤكد نتائج �لدر��سة مل�سار �ل�سمعي على �ن �جلامعات �ملبحوثة كانت 
مهتمة ب�س���رورة م�س���اركة ممثلي موؤ�س�سات �س���وق �لعمل يف ندو�تها وموؤمتر�تها 
وبر�جمها �لعلمية، �إل تلك �إن �ملوؤ�س�سات مل ت�ستثمر هذه �لفر�س يف دعم قدر�تها 

و�حتياجاتها.
((( �أت�سح من خالل �لبحث �ن موؤ�س�سات �سوق �لعمل مل ت�ستثمر خمرجات �جلامعات 1

��ستثمار� تاما رغم �إن تلك �ملخرجات كانت تت�سم بال�سمولية �لتي ميكن �أن تغطي 
معظم �حتياجات قطاعات �لأعمال يف �سوق �لعمل.

( يتب���ني م���ن خالل مما�س���بق �أن �لتح���اق طلبات �لرتبية �خلا�س���ة م�س���ار ��لإعاقة 	
�ل�سمعية بق�سم �لرتبية �خلا�سة يرجع �إىل �أن �لأبناء يلتحقون بالتخ�س�س �لذي 
جمع���و� معلومات عنه دون �أخ���ذ ر�أى �لو�لدين، وهذ� ل يتعار�س كثري� مع وجود 
م�س���ادر للمعلومات غزيرة وو�فرة تغني عن ر�أي �لو�لدين وميكن �أن تعزى هذه 
�لإجابة �أي�سا �إىل حماولة كثري من �لأبناء و�ل�سباب �ل�ستقاللية يف �لر�أي وتنفيذ 
�لرغب���ة �لذ�تي���ة دون �لرج���وع لأي م�س���در �أخ���ر وهو ميثل متطل���ب مرحلة من 
�لناحية �لنف�سية حيث �أكد ذلك �إجابة �لطلبات على �أن �لرغبة �ل�سخ�سية ت�سدرت 

�سلم �لأولويات يف دفع �لطلبة لختيار تخ�س�س �لرتبية �خلا�سة.
( �جتاهات طالبات �لرتبية �خلا�سة يف جامعة �لطائف نحو مهنة �مل�ستقبل، بينت 	

�لدر��س���ة �ن �لجتاه���ات نح���و مهنة �مل�س���تقبل �يجابية مم���ا يوؤك���د �إن �أعباء مهنة 
تدري�س ذوي �لحتياجات �خلا�سة هي و�حدة بغ�س �لنظر عن �مل�سار �أو �لتخ�س�س 
حي���ث تو�س���لت �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات �لت���ي تناول���ت �لجتاهات نح���و �لتدري�س 
لإح���دى فئ���ات �ملعاق���ني �ن �لجتاهات كانت �يجابية ومن هذه �لدر��س���ات در��س���ة                      

(Petrovay, D.2008) و (Dignan , 2003)
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و)�لعاب���د و�آخ���رون، 2013( و�لتي �أ�س���ارت �إىل �أن �لأف���ر�د �لذين �لتحقو� مبهنة �لتدري�س 
ل���ذوى �لحتياج���ات �خلا�س���ة كان���ت �لأ�س���باب �لد�فع���ة لذل���ك ح���ب �لعمل م���ع �لأطفال 
�ملعوقني، وحب �لتدري�س لهم.وتاأثري�ت �لعو�مل �لقت�سادية، ووجود بع�س �خلرب�ت من 
قبل �حد �لأقرباء �أو �لأ�سدقاء �لذين يعملون يف هذ� �ملجال، وعلى �لرغم من �أن �لطالبات 
يف �جلامعة قد يف�سلون �لتدري�س لفئة �إعاقة عن �أخرى �إل �أن �جلميع �جتاهاتهم نحو 
مهن���ة �مل�س���تقبل �إيجابية وهذ� قد يك���ون ناجت عن رغباتهم �ل�سخ�س���ية، وبع�س �لعو�مل 
�ملوؤثرة يف �لجتاهات كالعامل �لقت�سادي �أو �لجتماعي �لإن�ساين، وهذ� ما تو�سلت �إليه 
در��س���ة (Obani & Doherty , 2002 ,285- 291) و)عي�س���ان و�آخرون ،2006(. كما 
�ن هن���اك عو�م���ل هامة تلع���ب دور� كبري� يف تعديل �لجتاهات يف كثري من �لتخ�س�س���ات 
على �مل�ستوى �لطالبي و�مل�ستوى �ملجتمعي و�مل�ستوى �ل�سخ�سي و�مل�ستوى �لقت�سادي فمن 
حيث �مل�ستوى �لطالبي فان تخ�س�س �لرتبية �خلا�سة يف جامعة �لطائف له �سمعة قوية 
ب���ني �لطلب���ات ويدلل على ذلك �ن كثري من �لطلبات يرغبون �ىل �لتحويل لهذ� �لق�س���م 
وهذ� �سي ملمو�س لال�ساتذة و�لكلية ب�سكل عام وهذ� �نعك�س بدوره على �ملجتمع مما جعل 
م�س���موعات �لرتبية �خلا�س���ة ممتازة يف �لوؤ�ساط �لجتماعية و�ل�سخ�سية كما �ن فر�س 
�لعمل �ملتوفرة �ي�سا تلعب دور� كبري� يف تعديل �لجتاهات وجعلها �يجابية نحو �ملهنة يف 
�مل�ستقبل و�لدليل على ذلك �ن كثري من �لطلبات حني مقابلتهم و�سوؤ�لهم عن �جتاههم 
نحو �لرتبية �خلا�س���ة وم�س���تقبلها فانهم يجيبون باأن فر�س���ة �لعمل فيها ماأمنة وهذ� 
من �س���انه �ن يجعل جميع �لجتاهات ولكافة �مل�س���تويات �يجابية لن �لعامل �لقت�سادي 
ل���ه عالقة مبا�س���رة يف قوة �لجتاه و�يجابيته.مما جعل ه���ذه �لنتيجة يف �لبحث �حلايل 
منطقية جد�. وقد يتفق ذلك مع در��س���ة كل من )ن�س���و�تي، 1984، �س �س. 475- 476( 
و)عي�س���وي، 1986( و)�أحم���د ،1990( و(Obani & Doherty , 2002). وه���ذ� يوؤكد �ن 
��س���تجابة �لطلبات يف ق�س���م �لرتبية �خلا�سة كانت ��س���تجابة جدية على �ل�ستبانات مما 

�ظهر هذه �لنتيجة �ملتناغمة مع �لدب �ل�سابق. 

التو�سيات
((( �س���رورة تركي���ز �ملوؤ�س�س���ات �لتعليمي���ة عل���ى مو�ءم���ة خمرجاته���ا م���ع �حتياجات 1

ومتطلبات موؤ�س�سات �سوق �لعمل ل�سد تلك �لحتياجات من جهة، ول�سمان ح�سول 
�خلريجني على فر�س �لعمل �ملنا�سبة لتخ�س�ساتهم. 
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((( �س���رورة منح �جلامعات قدر� كبري� من �ل�س���تقاللية وع���دم �لتدخل يف قر�ر�تها 1
�لعلمية لأجل حتقيق �جلودة يف كافة خمرجاتها ول�سيما �مل�ستوى �لنوعي جلودة 

�خلريجني باعتبارهم من �أهم خمرجات �لتعليم �لعايل.
((( �لرتكيز على عمليات وبر�مج �لتعلم وجعلها مر�دفة لرب�مج �لتدري�س �لعتيادية 1

كونها تعزز م�ستوى كفاءة �ملخرجات �لتعليمية وت�سهم م�ساهمة كبرية يف �سمان 
جودة �خلريجني. 

((( �لهتم���ام مبب���د�أ �لتح�س���ني �مل�س���تمر improvement continuous يف كاف���ة 1
�ملجالت ذ�ت �لعالقة بجودة �لتعليم وذلك ل�س���مان معاجلة نقاط �ل�سعف �لتي 

يتم �كت�سافها، و�لرتقاء بنقاط �لقوة �ملتحققة ملو�كبة �لتقدم �لعلمي �مل�ستمر. 
((( �إج���ر�ء �ملقارن���ات �ملرجعية م���ع �جلامعات �لر�ئدة عربيا وعامليا وب�س���كل دوري مبا 1

ي�سهم يف حتقيق �سمان �جلودة بامل�ستوى �ملقبول عامليا. 
((( �لعمل على ��ستخد�م �جلامعات لال�سرت�تيجيات �لت�سويقية و�لرتويجية �ملنا�سبة 1

لت�سجيع موؤ�س�سات �سوق �لعمل على �ل�ستفادة من خمرجاتها باإطار و��سع وفاعل.
((( �ملر�جعة �لدورية و�مل�س���تمرة لحتياجات موؤ�س�سات �سوق �لعمل ودر��ستها و�لعمل 1

حتقيقها.
((( و�سع �لرب�مج �لكفيلة با�ستخد�م �ملخرجات �مل�ستهدفة وجعلها من �أهم مدخالت 1

�لعملية �لتعليمية كاإعد�د مبكر للمخرجات �ملخطط لها م�ستقبال. 
((( تقدمي �لإر�س���اد �ملهني للطالب، و�أولي���اء �أمورهم عندما يكون �لطلبة يف �ملر�حل 1

�لأخرية من �ملدر�سة لكي يتمكنو� من حتديد تخ�س�ساتهم �لتي يريدون در��ستها 
يف �ملرحل���ة �جلامعي���ة بحيث يرتبط �لتحاق �لطالب بق�س���م مع���ني برغبة �لفرد 

ا ب�سوق �لعمل. وطموحاته �ملرتبطة �أي�سً
((1( تبني فل�سفة من وز�رة �لرتبية و�لتعليم للرفع من مكانة معلم �لرتبية �خلا�سة 1

�حلالية �ملهنية و�لجتماعية و�لقت�سادية 
(((( تبني �جلامعات فل�سفة لتعزيز �لجتاهات نحو �لتخ�س�سات �لتي تدر�س بها وذلك 1

يكون باإقر�ر مو�د تتعلق بهذ� �ملو�سوع.
((((  قي���ام �جلامعات با�س���رت�ط �ختب���ار ميول مهنية قبل قبول �لطلبة يف تخ�س����س 1

معني.
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(((( متابعة �أد�ء خريجي ق�س���م �لرتبية �خلا�سة فى ميد�ن عملهم باملد�ر�س ومعرفة 1
�مل�سكالت �لتي تو�جههم يف �لو�قع �لفعلي �لعملي و�لتي قد توؤثر على �جتاهاتهم 

�ليجابية نحو تدري�س ذوى �لحتياجات �خلا�سة وحل هذه �مل�سكالت.
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فعالية برنامج تدريبى قائم على االأن�سطة الفنية خلف�ص حدة 
ال�سلوك النمطى التكرارى فى تنمية مهارات التوا�سل 

الوظيفى لدى االأطفال ذوى ا�سطراب طيف التوحد
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امللخ�ص :
   هدف���ت �لدر��س���ة �إىل �لتع���رف على فعالية برنامج تدريبى قائم على �لأن�س���طة 
�لفنية خلف�س حدة �ل�سلوك �لنمطى �لتكر�رى فى تنمية مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى 
لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد ، وبلغ عدد �مل�ساركني )15( من طفاًل وطفلة 
م���ن ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد مبوؤ�س�س���ة �بنى للفئات �خلا�س���ة و�لتوحد مب�س���ر 
�جلدي���دة ، وق���د تر�وح���ت �أعمارهم �لزمنية ماب���ني )7-13( عاماً ، مبتو�س���ط )10،8( 
عاماً، و�نحر�ف معياري )2،08( ، وتر�وحت ن�سب ذكائهم مابني )58- 79( ، مبتو�سط 
)74،3( و�نح���ر�ف معي���اري )5.2(، ومت تق�س���يم �مل�س���اركني �إىل جمموعتني:جتريبية 
وبلغ عدد �أفر�دها )7( ،و�سابطة وبلغ عدد �أفر�دها)8(، و�أ�ستملت �أدو�ت �لدر��سة على 
لوح���ة ج���ود�رد للذكاء ، ومقيا�س �لطفل �لتوحدي، وقائمة تقييم �أعر��س ��س���طر�ب 
�لتوحد، ومقيا�س �ل�س���لوك �لنمطى �لتكر�رى، ومقيا�س مهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى 
،وبرنام���ج تدريب���ى قائم على �لأن�س���طة �لفنية،وقد �أ�س���ارت نتائج �لدر��س���ة �إىل وجود 
فروق د�لة �إح�س���ائياً بني متو�سطي رتب درجات �ل�سلوك �لنمطى �لتكر�رى ومهار�ت 
�لتو��س���ل �لوظيفى للمجموعة �لتجريبية وللمجموعة �ل�س���ابطة ل�سالح �ملجموعة 
�لتجريبية )يف �لجتاه �لأف�سل( ، كما توجد فروق د�لة �إح�سائياً بني متو�سطي رتب 
درجات �ل�سلوك �لنمطى �لتكر�رى ومهار�ت �لتو��سل �لوظيفى للمجموعة �لتجريبية 
يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي)يف �لجتاه �لأف�سل( ، بينما  ل 
توج���د فروق د�لة �إح�س���ائياً بني متو�س���طي رتب درجات �ل�س���لوك �لنمط���ى �لتكر�رى 
ومه���ار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ى للمجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�ملتابعة 
و�لتتبعى ، كما توجد فروق د�لة �إح�سائياً بني متو�سطي رتب درجات �ل�سلوك �لنمطى 
�لتك���ر�رى ومهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى للمجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ات �ملتكررة 
ل�سالح �لقيا�سات �لتنازلية لل�سلوك �لنمطى �لتكر�رى و�لت�ساعدية ملهار�ت �لتو��سل 
�لوظيفى)يف �لجتاه �لأف�سل(، كما �أو�ست �لد�ر�سة باأهمية ممار�سة �لن�سطة �لفنية 

�سمن �خلدمات �لرتبوية �ملقدمة لتلك �لفئة .

الكلمات املفتاحية :�لأن�سطة �لفنية - �ل�سلوك �لنمطى �لتكر�رى – مهار�ت �لتو��سل 
�لوظيفى – �لأطفال ذوو ��سطر�ب طيف �لتوحد .
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Effectiveness of a Training Program Based on Artistic 
Activities in Reducing Stereotypical Repetitive Behavior 
in the development of Functional  Communication skills 

for Children with Autism Spectrum Disorder

Abstract:
The study aimed to identify the effectiveness of a program 

based on artistic activities in the reduction of stereotypical repetitive 
behavior in the development on functional Communication skills in 
children with autism spectrum disorder.

The number of participants consisted of (15) of the boys and 
girls with autism spectrum disorder in My Son Foundation for Special 
Groups and Autism at Heliopolis ,the sample has ranged from the 
ages of (7-10) years, with an average of (8.6)years and a standard 
deviation (0.62), the proportion of intelligence ranged between 
(58-67), average (60.4) and standard deviation (4.62), The participants 
were divided into two groups , the experimental and the control, 
the study instruments comprised the Panel Goddard intelligence, 
and the measure of autistic child, list of assessing symptoms of 
autism, the Stereotypical Repetitive Behavior Scale ,the Functional 
Communication Skills Scale and the Artistic Activities Program  and 
which lasted for (23) sessions.  Results of the study revealed that there 
are statistically significant  difference between the pre and post mean 
score ranks of stereotypical repetitive behavior in the development 
on functional communication skills of the first experimental group 
and the second experimental in the best direction , the first control 
group and the second control on the other hand in favour of the post 
measurement of the experimental group signalling a better direction 
.The study also indicated that there are no statistically significant 
differences in the stereotypical repetitive behavior and the functional 
communication skills of the experimental group in the pre-, post-, 
and follow-up measurments .Besides , the study results revealed that 
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there are statistically significant difference in the mean score ranks of 
stereotypical repetitive behavior and the functional communication 
skills of the experimental group in the descending measurement 
verferring to a better direction. Hence , the study recommends the 
necessity of giving the children with autism spectrum disorder the 
opportunity to practice artistic activities  as a part of the instructional 
program given to such a class of children .

Key Words :Artistic Activities ; Stereotypical Repetitive Behavior 
; Functional  Communication skills ; Children with Autism Spectrum 
Disorder.
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املقدمة:
 (ASD) Autism Spectrum Disorder يع���د �إ�س���طر�ب طي���ف �لتوح���د   
“�لوتي���زم” Autism ��س���طر�ب منائى م�س���تقل توؤثر �س���لوكياته �س���لباً على �لعديد 
م���ن جو�ن���ب �لنم���و �لأخ���رى، وتناول���ه �لدلي���ل �لت�سخي�س���ي و�لإح�س���ائي �خلام����س 
(DSM-V) * فى جمالني رئي�سيني هما:�لتو��سل و�لتفاعل �لجتماعي، و�هتمامات 
مقيدة ومكررة من �ل�س���لوك و�لأن�س���طة. وخا�س���ة �ل�س���لوك �لنمطى �لتكر�رى �لذى 
يرتب���ط بوج���ود هذ� �لأ�س���طر�ب.كما يت�س���م هوؤلء �لأطف���ال بوجود عجز و��س���ح فى 
�لتو��س���ل و�للع���ب و�لرتب���اط بالأخري���ن و�لق���درة عل���ى تعل���م �مله���ار�ت، وبالنغ���الق 
و�لن�س���حاب وعدم �لتو��س���ل م���ع �لعامل �خلارجى )غ���ازى،2012، �س.12(. كما �أ�س���ار
�إىل   (Watt, 2006 ;Watt, Wetherby, Barber  &Morgan, 2008)
�أن �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د �أظه���رو� تك���ر�ر�ً  �أعل���ى و�أط���ول ف���ى مدة 
�لتاأث���ري  بالأ�س���ياء و�حل���ركات �جل�س���مية. ويظه���ر  �ملرتبط���ة  �لنمطي���ة  �ل�س���لوكيات 
�ل�س���لبي لل�س���لوك �لنمطى �لتك���ر�رى باإنخر�ط ه���وؤلء �لأطفال يف �س���لوكيات منطية 
وتكر�رية لتكيفية، مما يعيق م�س���اركتهم يف �لأن�سطة �ل�سفية،و�لجتماعية �ليومية           
  Wolff,2010,P.8;  ,2011,P.23  Schnell Gordon,2000; Lam بنج���اح
 Chanel; Pichon; Conty; Berthoz ; ق���ام  وق���د   & Aman, 2007).
(Chevallier & Grèzes2016,P.P.78-88 بت�س���نيف �لأف���ر�د ذوى ��س���طر�ب 
طيف �لتوحد با�ستخد�م �لرنني �ملغناطي�سي للتحقق من �لعالمات �لع�سبية �ملتعلقة 
مبمار�س���ة �لن�ساط �لذى مييزهم. ويت�س���م هوؤلء �لأطفال بال�ستثارة �لذ�تية ، و�لتى 
تظهر فى هزهزة �جل�س���م لفرت�ت طويلة و�لرفرفة وحتريك �ليد ، و�لعني ، و�إ�س���د�ر 
�أ�س���و�ت عالية ب�س���ورة متكررة .... �ألخ ، ويعد �لتو��سل لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب 
طي���ف �لتوح���د م�س���كلة متع���ددة �جلو�ن���ب تظه���ر ف���ى �س���ورة �نخفا����س ف���ى مهار�ت 
�لتو��سل،كما �أن هوؤلء �لأطفال ل يبادرون بالتو��سل ب�سهولة �سو�ء باإ�ستخد�م �لكالم 
�أو �للغة �ملعززة ؛ �إذ ت�ساحبهم �سعوبة فى فهم �لكالم نتيجة لق�سور تطور �لتو��سل 
 (DSM IV-TR, 2000; Potter & Whittaker , 2001 ,P. 37).لديه���م
  فى حني �أن �ل�سعوبة �لأ�سا�سية لتطور �لتو��سل لديهم تكمن فى عدم قدرتهم 
عل���ى �لنتب���اه �مل�س���رتك ،كما �أنهم يجدون �س���عوبة فى توجيه �نتب���اه �لآخرين �إىل ما 

  .( National Research Council , 2001, P.57 ) يريدونه
 APA 6  قام �لباحث بتوثيق �لبحث �حلاىل بطريقة * 



املجلد اخلام�س - العدد )17( اكتوبر 2016 جملة الرتبية اخلا�صة

 311 

    فى حني تقوم �لأن�س���طة �لفنية على تنمية �ملدركات �حل�س���ية �خلا�سة بالألو�ن 
و�ملج�س���مات،وحتدد فنون �لر�س���م و�لت�س���ميم �للوين و�لت�س���كيل مب���و�د طينية لإنتاج 
�أعمال فنية)�لعفيفي، 2007،�س. 14(. وميار�س �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد 
�لأن�س���طة �لفني���ة �لأد�ء�ت �ملحبب���ة فنياً وتتمثل فى لعب �لأدو�ر ، و�لر�س���م و�لزخرفة 
و�ملو�س���يقى و�ل�سل�س���ال وت�سميم �لأ�سكال بعجينة �ل�س���ري�ميك ... ، وهذ� �لأمر دفع 
�لباح���ث �إىل �ختب���ار فعالية برنامج تدريبى قائم على �لأن�س���طة �لفنية خلف�س حدة 
�ل�سلوك �لنمطى �لتكر�رى فى تنمية مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى لدى �لأطفال ذوى 

��سطر�ب طيف �لتوحد .

م�سكلة البحث :
  ق���ام �لباح���ث بالإط���الع عل���ى بع����س �لأط���ر �لنظرية و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لتى 
تناولت �ل�س���لوك �لنمطى �لتكر�رى ، ومهار�ت �لتو��سل �لوظيفى، و�لأن�سطة �لفنية، 
و��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د مث���ل در��س���ة: �أحم���د ؛ عق���ل ؛ ب�س���اتوة)2013( ، ودر��س���ة

 Chugani ; Chugani; Wiznitzer; Parikh; Evans  
 ;Hansen;Nass;Janisse; Dixon-Thomas ;Behen ; Rothermel;
 Parker; Kumar; Muzik; Edwards;Hirtz & Autism Center of
 Fulceri ;Narzisi ; Apicella.;ودر��س���ة Excellence Network(2016) ،
 Balboni ; Baldini; Brocchini; Domenici; Cerullo; Igliozzi;
ودر��س���ة   ،  .Cosenza; Tancredi ; Muratori & Calderoni(2016)
 Chien; Jheng; Lin; Tang; Taele; Tseng & ودر��س���ة   يو�س���ف )2014(، 
Chen(2015) ، ودر��س���ةWiklund (2016) ،  ودر��س���ة ع���و�د ؛ و�لبل���وى )2012( 
، ودر��س���ة Schweizer ; Knorth and Spreen(2014) و�لت���ى تناول���ت فعالي���ة 
�لأن�س���طة �لفني���ة ف���ى تنمي���ة مه���ار�ت �لتو��س���ل وبع�س �مله���ار�ت �لأخرى ل���دى ذوى 
��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د؛ بالإ�س���افة �إىل قي���ام �لباح���ث بع���دة زيار�ت لبع����س مر�كز 
�لتالميذ ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد بالقاهرة ، و�لذين يظهرون �ل�سلوك �لنمطى 

�لتكر�رى مع �سعف فى مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى.
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  وتتحدد م�سكلة البحث احلالية يف الت�ساوؤلت التالية : 
(( ه���ل توج���د ف���روق ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ل�س���لوك �لنمط���ى �لتكر�رى .

ومهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى للمجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�س���ابطة يف 
�لقيا�س �لبعدى ؟

(( ه���ل توج���د ف���روق ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ل�س���لوك �لنمط���ى �لتكر�رى .
�لقبل���ي  �لقيا����س  �لتجريبي���ة يف  �لوظيف���ى للمجموع���ة  �لتو��س���ل  ومه���ار�ت 

و�لبعدي و�ملتابعة و�لتتبعى ؟
(( ه���ل توج���د ف���روق ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ل�س���لوك �لنمط���ى �لتكر�رى .

ومهار�ت �لتو��سل �لوظيفى للمجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سات �ملتكررة ؟

اأهداف البحث : 
�إع���د�د برنام���ج قائ���م عل���ى فعالي���ة برنام���ج تدريب���ى قائم عل���ى �لأن�س���طة �لفنية 
خلف����س ه���ذه �ل�س���لوكيات وتنمي���ة مه���ار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ى لدى �لأطف���ال ذوى 
�أ�س���طر�ب طي���ف �لتوح���د. كما هدف���ت �إىل �ختبار فعالي���ة برنامج �لأن�س���طة �لفنية ، 

و�لتاأكد من ��ستمر�ر فعالية �لربنامج بعد توقفه فى �لقيا�سني �ملتابعة و�لتتبعى.

اأهمية البحث : 
تكم���ن �أهمي���ة �لدر��س���ة فى تقدمي �إطار نظري ودر��س���ات �س���ابقة حول �لأن�س���طة 
�لفني���ة و�ل�س���لوك �لنمط���ى �لتك���ر�رى ومه���ار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ى و�لأطفال ذوى 
��س���طر�ب طي���ف �لتوحد ، مع ت�س���ميم برنامج قائم على �لأن�س���طة �لفني���ة ، و�أختبار 
فعاليت���ه خلف����س ح���دة �ل�س���لوك �لنمط���ى �لتك���ر�رى ف���ى تنمي���ة مه���ار�ت �لتو��س���ل 
�لوظيف���ى عل���ى عين���ة �لدر��س���ة، وق���د تفي���د ه���ذه �لدر��س���ة �س���انع �لق���ر�ر يف تعمي���م 
�أ�س���تخد�م �لأن�س���طة �لفني���ة خلف����س حدة بع����س �لأ�س���طر�ب وتنمية بع����س �ملهار�ت 

لهوؤلء �لأطفال فى مد�ر�س ومر�كز �لرعاية �خلا�سة بهم .

م�سطلحات البحث :

 :Artistic Activities : اأولً: الأن�سطة الفنية
    تع���رف �لأن�س���طة �لفنية �إجر�ئياً يف �لدر��س���ة �حلالية باأنه���ا جمموعة �لأد�ء�ت 
و�ملمار�س���ات �لفني���ة �لت���ي قدم���ت لأف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبية من خ���الل �لربنامج 
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�لتدريب���ي �مل�س���تند عليه���ا و�لت���ى متثل���ت فى : �لر�س���م، �لتلوي���ن، �لطباعة، �لت�س���كيل، 
�لزخرف���ة، �ل�س���يكودر�ما ممثل���ة ف���ى لعب �ل���دور وعك�س �ل���دور على �مله���ن ، و�وبريت 

�لليلة �لكبرية – و�أوبريت قناة �ل�سوي�س ، وحفلة تنكرية ....(.

 Stereotypical Repetitive Behavior :ثانيًا: ال�سلوك النمطى التكرارى
     يع���رف �لباح���ث �ل�س���لوك �لنمط���ى �لتكرت���رى ل���دى �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب 
طيف �لتوحد باأولئك �لذين يقاومون ويرف�سون �أي تغري يف روتني حياتهم �ليومية 
لالأ�س���ياء �أو �لأفع���ال �لت���ى �أعت���ادو� عل���ى فعله���ا ؛ ول���ذ� تظهر عدم وظيفي���ة �حلركات 
�لتكر�ري���ة �لقهري���ة وغ���ري �ملفيدة �لت���ى يوؤديها ه���وؤلء �لأطفال مثل رفرف���ة �لأيدي، 
و�سرعة حركة �لأيدي �ملتكررة ، ويعرف �ل�سلوك �لنمطى �لتكر�رى �إجر�ئياً بالدرجة 
�لت���ى يح�س���ل عليه���ا �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد عل���ى مقيا�س �ل�س���لوك 
�لنمطى �لتكر�رى و�أبعاده �ملتمثلة فى: �حلركات �جل�سمية �ملتكررة ، تكر�رية ��ستخد�م 
�حلو��س ، �لأن�سطة و�لهتمامات �ملحدودة ، �لأفكار �ملتكررة ، روتينية �لأ�سياء وثباتها 

�إعد�د �لباحث.

   Functional Communication Skills:ثالثًا:مهارات التوا�سل الوظيفى
  يعرف �لباحث مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى �إجر�ئياً بكونه و�سيلة تبادلية لفظية 
�أو غري لفظية حتمل هدفاً و��سحاً ،وتقا�س تلك �ملهار�ت بالدرجة �لتي يح�سل عليها 
�لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد فى مقيا����س مهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى من 
خالل ��س���تجابات �لقائ���م بالرعاية ،و�لتى متثل �أبعادة فى : �ملب���اد�أة بالتحية ، �لقدرة 
عل���ى �لطلب، �لقدرة على �لختيار�ت، تقليد �لنماذج، و�لقدرة على �لنتباه �مل�س���رتك 

�إعد�د �لباحث .

Autism Spectrum Disorder :رابعًا : ا�سطراب طيف التوحد
    ي�س���ف �لدلي���ل �لت�سخي�س���ى و�لح�س���ائى �خلام����س لال�س���طر�بات �لعقلي���ة 
 ،  Diagnostic and Statistical Manual of Mental(2013,P.809)
��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د  Autism Spectrum Disorder (ASD) ، بوج���ود 
عج���ز ف���ى جمال���ني رئي�س���يني هم���ا : �لتو��س���ل و�لتفاع���ل �لجتماع���ي، و�هتمام���ات 
مقيدة ومكررة من �ل�سلوك و�لأن�سطة. ويتحدد ��سطر�ب طيف �لتوحد �إجر�ئياً فى 
�لدرجة �لتى يح�سل على �لطفل فى مقيا�س �لطفل �لتوحدي:�إعد�د:عادل عبد �هلل 
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حممد )2005(، وقائمة تقييم �أعر��س ��سطر�ب �لتوحد:�إعد�د/ رميالند و�إديل�سون 
ترجمة وتعريب/ عادل عبد �هلل حممد )2006( . 

االإطار النظرى والدرا�سات ال�سابقة :

اأولً : ال�سلوك النمطى التكرارى لذوى ا�سطراب طيف التوحد :
   يظه���ر �ل�س���لوك �لنمط���ي �لتك���ر�رى ب���اأد�ء �س���لوكيات �س���اذة تب���دو عل���ى هيئ���ة 
��س���تجابات متباين���ة م���ن �لناحي���ة �ل�س���كلية، �إل �أنه���ا تت�س���ابه م���ن حي���ث كونه���ا غ���ري 
وظيفي���ة �أي لي�س لها ه���دف �أو وظيفة توؤديها) �خلطيب ،2004، �س.20( . كما يظهر 
 Sterotype andلأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد �س���لوكيات منطية وتكر�رية�
Repetitive Behaviors  تتمث���ل ف���ى ح���ركات ج�س���دية متكررة تظه���ر فى رفرفة 
�ليدي���ن و�لرجل���ني وتاأرجحهما ، وه���ز �ليدين لأعلى �أو لأ�س���فل �أو حركة لف �ليدين 
و�ل���دور�ن �مل�س���تمر، �أو طقطق���ة �لأ�س���ابع، و�لنقر  بالأ�س���ابع كمحاولة منهم خلف�س 
�سدة �ملثري�ت �لعالية �لآتية من �خلارج، وخلف�س حدة م�سدر �لإثارة وتعلقهم باأ�سياء 
م���ن حوله���م ؛ ف�س���اًل ع���ن مقاومة �أي تغي���ري يف �لأم���ور �حلياتية �لعادي���ة �لروتينية

(Lam & Aman,2007, P. 855؛ ذيب، 2004(. وغالباً ي�ساحب حركات �لأطفال 
ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد طقو�س���اً غ���ري وظيفية، ومقاوم���ة �أى حماولة لإحد�ث 
تغري فى �ل�س���لوك �أو �لأ�س���ياء �أو �لأماكن ، وي�س���رون على �ملد�ومة فى ممار�س���ة ذلك 
�لروتني. فقد يعتادو� على �رتد�ء مالب�س معينة ل يريدون تغيريها، �أو �أن يجل�سون 
ف���ى م���كان م���ا ف���ى �ملن���زل �أو فى موؤ�س�س���ة �لرعاي���ة ، كما يحافظ���ون عل���ى �أماكن قطع 
�لأثاث فى مكانها ، وتظهر رغبتهم فى عدم تغيري ذلك �لروتني مع �سعورهم بالتوتر 

عندما تتغري �لبيئة �ملحيطة بهم. 

    وميك���ن تق�س���يم �ل�س���لوك �لنمط���ي �لتك���ر�رى ل���دى �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب 
طيف �لتوحد �إىل �إىل خم�سة �أ�سكال ، منها تلك �ملتعلقة باحلركات �جل�سمية �ملتكررة 
مث���ل رفرف���ة �ليدي���ن و�لذر�عني و�لقفز، و�ل���دور�ن كثري�ً يف �مل���كان، مع كرثة حركات 
يدي���ه ورجلي���ه عن���د ��س���تثارته �أو عندم���ا ميع���ن �لنظر يف �س���يء معني، كم���ا قد تظهر 
ه���ذه �حل���ركات يف �س���ورة حتريك كامل �جل�س���م حول نف�س���ه ويف �أرجحة �جل�س���م من 
�خل�س���ر ، وتدوي���ر �لأ�س���ياء ح���ول نف�س���ها ، كم���ا �أظه���رو� مع���دلت �أعل���ى يف �ل�س���لوك 
 .)Barber,2008 لروتين���ي و�لتك���ر�ري �ملتعلق بح���ركات �جل�سم)�ل�س���خ�س، 2002؛�
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و�ل�س���لوك �لنمط���ي �ملتعل���ق بالأن�س���طة و�لهتمام���ات ويتمثل فى �ل�س���تغر�ق يف عمل 
و�ح���د حم���دد مل���دة طويل���ة ومتك���ررة ، و�لتقي���د �جلام���د بالع���اد�ت �أو �لطقو����س غ���ري 
�لعملية )�ل�س���خ�س، 2003(،  كما �أن هناك �ل�س���لوك �لنمطي �ملتعلق بروتينية �لأ�سياء 
وبثباته���ا: وف���ى ذلك �لن���وع يثبت �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوح���د على روتني 
ومن���ط مع���ني ويقوم���ون مبقاوم���ة �أي تغي���ري يط���ر�أ علي���ه، مث���ل رف�س تغي���ري مكان 
قطع���ة �لأث���اث يف �ملن���زل ولو لب�س���ع �س���نتمرت�ت، �أو ي�س���ر على �أن تو�جد �س���يء معني 
كلعب���ة �أو زجاج���ة مث���اًل برفقته طو�ل �ليوم ، �أو تغيري نوع �لأكل �لذي يتناوله ، حيث 
يق���اوم �أي تغي���ري يف �لأو�س���اع �ملاألوف���ة لدي���ه، ويح���زن �أو يث���ور عن���د ح���دوث �أي تغري 
له���ا ، كم���ا �أظه���ر هوؤلء م�س���توى �أعل���ى لل�س���لوك �لروتين���ي و�لنمطي)عام���ر، 2008؛    
 (Matson; Fodstad & Dempsey, 2009. كم���ا �أن هن���اك �ل�س���لوك �لنمط���ي 
�ملتعل���ق بالأف���كار �ملتك���ررة: ويظه���ر فى �لت�س���اوؤلت �مل�س���تمرة، و�لأهتمام مبو�س���وع �أو 
�أثن���ني بحي���ث يك���ون هذ� �لهتم���ام م�س���تحوذ�ً على فكر ه���وؤلء �لأطفال ، �إ�س���افة �إىل 
�مل�س���اد�ة وه���ي تكر�ر �ملقطع �لأخ���ري �أو �لكلمة �لأخرية من كالم �ملتحدث) �ل�س���امي، 
2004 ب(. وهن���اك �ل�س���لوك �لنمطي �ملتعلق بتكر�رية �أ�س���تخد�م �حلو��س: ويظهر فى 
�مل�س���ي يف �أرجاء �حلجرة ، وقد مي�س���ي �ل�ساعات حملقاً يف �جتاه معني �أو نحو م�سدر 
�س���وت  قريب �أو بعيد عنه ،وكذلك �حلملقة يف �لأ�س���ياء �لالمعة مثل �إ�س���اءة �لأنو�ر 
و�إطفائها)حمم���د، 2003؛�ل�س���امي، 2004 ب(.كم���ا تناول���ت بع�س �لنظريات �ل�س���لوك 
�لنمط���ي �لتك���ر�رى مث���ل نظري���ة �لإث���ارة Arousal Theory و�لت���ى ت���رى �أن ذل���ك 
�ل�س���لوك حماولة ل�س���بط م�س���توى �لإثارة �ملرتفعة نتيجة وجود ن�ساط ز�ئد بالدماغ 
، وترج���ع زي���ادة م�س���توى �ل�س���تثارة ل���دى ه���وؤلء �لأطف���ال �إىل وج���ود �لبيئ���ة �ملعقدة 
     .)Schnell,2011,P.24؛ �ل�سامي ،2004،�س.374؛ Barber,2008,P.P.8-9)

    ف���ى ح���ني تناولت �لنظرية �ل�س���لوكية تكر�رية �ل�س���لوك �لنمط���ي �إىل ما يعقبه 
م���ن �لتعزيز �حل�س���ي ، �أو ما ي�س���مى بالتعزيز �لآيل  بو��س���طة �ملحاول���ة و�خلطاأ و�لتى 
حتق���ق ل���ه �لتعزيز �حل�س���ي ، وترجع نظرية �خللل �لتنفيذي وجود �ل�س���لوك �لنمطي 
�لتكر�رى خللل وظيفي يف �ملهام �لتنفيذية يف �لدماغ، و�لتى تتمثل فى �ملهار�ت �ملعرفية 
كالتخطي���ط، و�لتنفيذ، و�ملن���ع، وحتويل �لنتب���اه (Barber, 2008,P.13). وتتعدد 
�لجتاه���ات �لتدخلي���ة لل�س���لوك �لنمط���ي �لتك���ر�رى لالأطف���ال ذوى ��س���طر�ب طيف 
 Behavior و�لعالج �ل�س���لوكي ،Art Therapy لتوح���د م���ن خالل �لع���الج بالف���ن�
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 Languageوعالج �للغة و�لت�س���ال، Play Therapy و�لعالج باللعب ،Therapy
 ،)126-122 ،�س.����س.   ،2001 and Communication Therapy)�خلطي���ب، 
 Family  Counseling و�لإر�ساد �لأ�سري ، Music Therapy و�لعالج باملو�سيقى
،ف���ى ح���ني يتم �لتدخل بالنطف���اء باإيقاف �ملثري�ت �لبغي�س���ة �أو �لإكث���ار من �ملعزز�ت 
�لت���ي كان���ت تتب���ع �ل�س���لوك غري �ملقب���ول يف �ملا�س���ي، وهناك �لع���الج �لبيئي و�لأ�س���ري 
ويت���م  م���ن خالل���ه توف���ري فر����س �لتفاع���الت �لجتماعي���ة و�إيج���اد �لبيئية �ملنا�س���بة

)ن�س���ر، 2002، ����س. 89؛�خلطيب،2001،�س.122(.كم���ا يت���م �لتدخ���ل بتنظي���م و�إعادة 
�لو�س���ع Manipulation of Setting و�لت���ى ته���دف للتحك���م يف �لظ���روف �لبيئية 
�لتي متهد حلدوث �ل�سلوك �لنمطي،وهناك �لإجر�ء�ت �لإيجابية وت�ستخدم �لتعزيز 
وعدم ��ستخد�م �لأ�ساليب �لعقابية �ملنفرة ، وميثل نقي�س �لتعزيز �لتفا�سلي لل�سلوك        
)�لع���زة، 2000،����س. 243؛ �خلطي���ب، 2003، �س.����س.30- 31(.وم���ع تن���وع �لأجتاهات 
�لتدخلية خلف�س حدة �ل�سلوك �لنمطى �لتكر�رى لأ�سطر�ب طيف �لتوحد قام �لباحث 
باختيار برنامج تدريبى خلف�س حدة هذه �ل�سلوكيات و�لذى متثل فى �لأن�سطة �لفنية .

  وهناك در��سات تناولت بر�مج خلف�س حدة �ل�سلوك �لنمطى لدى ذوى ��سطر�ب 
طي���ف �لتوح���د مث���ل در��س���ة ح�س���ونة )2010( و�لت���ى بحث���ت �أث���ر �لن�س���اط �لريا�س���ى 
ف���ى خف����س �ل�س���لوك �لنمط���ى ل���دى عينة مكون���ة من )3( م���ن �لأطف���ال �لتوحديني 
م���ن �ملرك���ز �لأردنى �لتخ�س�س���ى للتوح���د ،و�أ�س���ارت �لنتائج �ىل ح���دوث �نخفا�س فى 
�ل�س���لوك �لنمطى بعد ممار�س���ة برنامج �لأن�س���طة �حلركية �لريا�سية . بينما تناولت 
در��س���ة مطر )2012( فعالية برنامج قائم على �لق�س���ة �حلركية يف �حلد من �ل�سلوك 
�لنمط���ي، و�س���لوك �إي���ذ�ء �لذ�ت ل���دى عينة مكونة م���ن )12( تلميذ�ً م���ن �لتوحديني 
�لذك���ور ف���ى برنام���ج �لتوح���د �مللح���ق مبعه���د �لرتبي���ة �لفكري���ة مبكة، وق���د تر�وحت 
�أعماره���م م���ا ب���ني )7.17- 13.7( عام���اً، و�أ�س���فرت �لنتائ���ج ع���ن خف�س حدة �ل�س���لوك 
�لنمط���ي، و�س���لوك �إي���ذ�ء �لذ�ت ل���دى �ملجموع���ة �لتجريبي���ة بعد تطبي���ق �لربنامج .

    كما قام �لعيد )2013( ببناء برنامج تعليمي م�ستند �إىل �للعب �لرتفيهي وبيان 
فاعليت���ه يف خف����س �ل�س���لوك �لنمط���ي و�لن�س���حاب �لجتماعي لدى �أطف���ال �لتوحد، 
حي���ث بل���غ عدده���م )16( طف���اًل م���ن مدر�س���ة �ل�س���لوك �لتوح���دي يف �لكوي���ت، مم���ن 
تر�وحت �أعمارهم �لزمنية مابني)8-10( �أعو�م ، وقد �أظهرت �لنتائج وجود فروق ذ�ت 
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دللة �إح�س���ائية فى �ل�س���لوك �لنمطى بني �أطفال �لتوحد يف �ملجموعتني �لتجريبية 
و�ل�س���ابطة ل�س���الح �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبي���ة فى �جتاه خف�س �ل�س���لوك �لنمطى.

  ف���ى ح���ني هدف���ت در��س���ة �أحمد ؛ عق���ل ؛ ب�س���اتوة)2013( لبحث فاعلي���ة برنامج 
قائ���م عل���ى �لتعلم �مللطف يف تعديل بع�س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية لدى عينة مكونة 
م���ن )10( �أطفال م���ن �لأطفال �لتوحديني مبعهد �لرتبية �لفكرية مبدينة �لطائف، 
و�أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن وجود فروق بني درجات �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة 
�ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبع���دي لل�س���لوك �لنمط���ي ف���ى �جت���اه �لقيا����س �لبعدى.كم���ا 
تناولت در��س���ة Chugani et al. (2016) بح���ث فعالية �لعالج �لدو�ئى و�لإيحائى 
ممثاًل فى تناول �جلرعات �ملنخف�س���ة من �لبو�س���بريون خلف�س حدة �ل�س���لوك �ملقيد 
و�ملتك���رر و�لكف���اءة �لجتماعي���ة ، ومت  �ختيار عينة مكونة م���ن )166( طفاًل من ذوى 
��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د مم���ن ت���رت�وح �أعماره���م م���ا ب���ني )2-6( �أع���و�م، وتو�س���لت 
�لنتائ���ج �إىل ح���دوث خف����س ف���ى حدة �ل�س���لوك �ملقي���د و�ملتكرر ل���دى عينة �لدر��س���ة. 

   وتع���ددت �لرب�م���ج �لتدخلي���ة خلف����س ح���دة �ل�س���لوك �لنمط���ى �لتك���ر�رى مثل 
�لن�س���اط �لريا�س���ى ف���ى در��س���ة ح�س���ونة )2010( ، و�لق�س���ة �حلركي���ة كما فى در��س���ة 
مط���ر )2012( ، و�للع���ب �لرتفيه���ي ف���ى در��س���ة �لعي���د )2013(، و�لتعل���م �مللط���ف فى 
در��س���ة �أحم���د ؛ عق���ل ؛ ب�س���اتوة)2013( ، و�لع���الج �لدو�ئى و�لإيحائى كما فى در��س���ة 
Chugani et al. (2016) ؛ ول���ذ� ق���دم �لبح���ث �حل���اىل مدخاًل �أخ���ر خلف�س حدة  
�ل�س���لوك �لنمط���ى �لتك���ر�رى متث���ل فى ممار�س���ة هوؤلء �لأطف���ال لالأن�س���طة �لفنية .

ثانيًا: مهارات التوا�سل الوظيفى لذوى ا�سطراب طيف التوحد :
��س���طر�ب  ذوى  �لأف���ر�د  ل���دى  �لوظيف���ى  �لتو��س���ل  مه���ار�ت  مفه���وم  يع���د    
عل���ى  �لأف���ر�د  ه���وؤلء  وم�س���اعدة   ، �لتو��س���ل  لنم���و  �أ�سا�س���ى  معي���ار  �لتوح���د  طي���ف 
حتقي���ق طلباته���م ورغباته���م وت�س���جيعهم عل���ى �لتعب���ري ع���ن طلباته���م ورغباته���م 
بط���رق منا�س���بة وماألوف���ة وفيه���ا مرونة)ك�س���ك ،2007،����س.103(. وير�ع���ى تعزي���ز 
�ملبا�س���رة لالأطف���ال وحتقي���ق رغباته���م                                                                                    �ل�س���لوك �لوظيف���ى للتو��س���ل بال�س���تجابة 
(Scott; Clark & Brady, 2000 ,P. 216). ويت���م تنمي���ة مه���ار�ت �لتو��س���ل 
�لوظيف���ي بتحدي���د وظيف���ة �أو ه���دف �ل�س���لوك �ملزع���ج �ل���ذي يق���وم ب���ه �لطف���ل مثل: 
�ل�س���رب، �ل�س���ر�خ ، �أو �أخذ �لدمى من �لآخرين؛ وي�ستخدم كلمات حتتوى على طلب 
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 .( Schieltz; Wacker; Harding; Berg; Lee &  Dalmau,2010)مل�ساعدة�
كم���ا �أن �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د ل ي�س���تطيعون �ملب���اد�أة با�س���تخد�م 
�لتو��س���ل؛ ول���ذ� ف���اإن من �لأهمية �لعتماد على نظام تو��س���لى ب�س���يط ف���ى  �لتفاعل 
معه���م ، ويتمثل ذلك فى و�س���ف �أى �س���لوك يف�س���ر من �لآخرين على �أن���ه �أد�ء وظيفة 
( Keen ;Potter and Whittaker , 2001 , P.37;  .تو��سلية ذ�ت �سلوك هادف

(Sigafoos & Woodyatt ,2001,P. 385 ، ف���ى ح���ني يق���وم حتلي���ل �ل�س���لوك 
�لوظيف���ي مله���ار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ي بتعلي���م �لطف���ل �آتي���ان ��س���تجابات تو��س���لية 
�لتكيف���ي، وق���د تك���ون �لأ�س���تجابات  �ل�س���لوك غ���ري  مالئم���ة و�لت���ي تع���ادل وظيف���ة 
�لتو��س���لية ف���ى �س���ورة  �إ�س���ارة يدوي���ة ، �أو �س���ورة، �أو ��س���تخد�م �لتقني���ات �مل�س���اندة 
، �أو ح���دوث ��س���تجابات لفظي���ة م���ع ظهور �ل�س���لوك �ملالئ���م وتعزيز هذه �ل�س���تجابات 
  .(Conroy; Alter & Scott ، 2009)لوظيفي���ة عن���د ظهوره���ا ل���دى �لطف���ل�

   وقد ذكر Grossman and Tager-Flusberg (2012) �أن هناك �ختالفات 
بني مهار�ت �لتو��س���ل �للفظى ) �لتعبريي �أو �ل�س���تقباىل(،  و�لتو��س���ل غري �للفظي 
ممثاًل فى تعبري�ت �لوجه لدى �ملر�هقني ذوى ��س���طر�ب �لتوحد ، و�لتى مت مقارنة 
�أد�ئهم على تقبل �ملهام �لتعبريية، و�أظهرت �لنتائج وجود فروق د�لة �إح�سائياً ل�سالح 
�ملجموعة �ملمثلة للمهام �لتعبريية، ومت �لتو�سل �إىل �أن ذوى ��سطر�ب  �لتوحد لديهم 
 Wiklund (2016) عج���ز يف �مله���ار�ت �لتعبريية عرب جمموعة من �ملهام. بينما �أكد
عل���ى وجود حتديات يف �لتو��س���ل م���ن خالل �ملحادثات �لتفاعلية ل���دى �لأطفال ذوى 
��س���طر�ب �لتوح���د ف���ى فنلند� مع ظهور �س���عوبات ف���ى �لتفاعل غ���ري �للفظي ممثلة 
 Beighley;Matson;فى عدم �لفهم لبع�س���هم �لبع�س .وقد �أ�س���ار  �أي�س���اً  كل م���ن
�لتو��س���ل  �إىل �لختالف���ات يف مه���ار�ت   Rieske; Konst & Tureck (2014)
عند ت�س���خي�س ��س���طر�ب طيف �لتوحد من خالل فح�س جمال �لتو��سل با�ستخد�م 
�ملعاي���ري �لت�سخي�س���ية ف���ى DSM-V  ، و�لت���ى �أظه���رت ع���دم وجود ف���روق ذ�ت دللة 
�إح�س���ائية يف جم���ال �لتو��س���ل �لع���ام �أو �لتو��س���ل �لتعب���ريي ب���ني �س���غار �ل�س���ن م���ن 
�لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد مع وجود تاأثري ب�سيط يف جمال �لتو��سل ب�سكل عام. 

  كما يرجع �لق�سور فى مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب 
طيف �لتوحد �إىل غياب �للغة  وعدم �لقدرة على ��ستخد�م مهار�ت تو��سل بديلة و�لتى 
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تفتق���د �إىل �لوظيف���ة �ملنوطة بها، وتت�س���من غياب �لهدف من ور�ء �أ�س���تخد�مها مثل 
�لإ�سارة �إىل �ل�سئ �ملرغوب فيه ، ومتثلت مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى للدر��سة �حلالية 
فى  �ملباد�أة بالتحية ، �لقدرة على �لطلب مببادرة �لطفل لذلك نحو �س���خ�س حميط 
به بهدف �حل�س���ول على �ل�س���ئ �لذى يرغب فيه ، �لقدرة على �لختيار و�لتمييز نحو 
�ل�س���ئ �ل���ذى يري���ده من بني �س���يئني �أو �أك���رث ، تقليد �لنم���اذج و�لنتباه ل�س���لوكياتهم 
و�أفعالهم وتقليدهم ،و�لقدرة على �لنتباه �مل�سرتك �أثناء �أد�ءه للمهار�ت �لتو��سلية . 

    وتناول���ت بع����س �لدر��س���ات �ل�س���ابقة بر�م���ج لتنمي���ة بع����س مهار�ت �لتو��س���ل 
ل���دى ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د مثل در��س���ة ب���ن �س���ديق )2007( و�لت���ى تناولت 
فعالي���ة برنام���ج مق���رتح لتطوي���ر مه���ار�ت �لتو��س���ل غ���ري �للفظ���ي ل���دى عين���ة م���ن 
�لجتماع���ي،  �س���لوكهم  عل���ى  ذل���ك  و�أث���ر  �لريا����س،  مبدين���ة  �لتوّحدي���ني  �لأطف���ال 
وق���د بلغ���ت عين���ة �لدر��س���ة )38( طف���اًل م���ن ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د مم���ن تر�وحت 
د�ل���ة  ف���روق  وج���ود  �لدر��س���ة  نتائ���ج  و�أظه���رت  �س���نو�ت،   )6-4( ب���ني  م���ا  �أعماره���م 
�إح�س���ائيا يف مه���ار�ت �لتو��س���ل غ���ري �للفظي ب���ني �ملجموع���ة �لتجريبي���ة و�ملجموعة 
�ل�س���ابطة عل���ى �لقيا�س���ني �لبع���دي و�ملتابع���ة ل�س���الح �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة .

   كم���ا تناول���ت در��س���ة ك�س���ك )2007( فاعلي���ة �لتدري���ب عل���ى برنام���ج �لتو��س���ل 
با�ستبد�ل �ل�سور فى تنمية مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى لدى عينة مكونة من )8( من 
�لأطفال �لتوحديني ، ممن ترت�وح �أعمارهم ما بني ) 9-12( عاماً ، وتو�سلت �لنتائج 
�إىل وجود فروق بني متو�س���طى رتب درجات �أطفال �لتوحد للمجموعتني �لتجريبية 
و�ل�س���ابطة ف���ى مه���ار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ى ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة. بينم���ا 
هدفت در��س���ة �س���الم )2012( لبحث فاعلية برنامج تدريبى لتنمية مهار�ت �لتو��سل 
غ���ري �للفظ���ي لدى عينة م���ن �لأطفال �لتوحديني حمدودي �للغ���ة �مللتحقني مبعهد 
�لرتبية �لفكرية،ومركز �لتدخل �ملبكر للتوحد بحائل، و�لذين تر�وحت �أعمارهم ما 
ب���ني)6-8( �أعو�م ،وبينت �لنتائج وجود فروق د�لة �إح�س���ائياً يف مهار�ت �لتو��س���ل فى 
�لقيا�س �لبعدي ل�س���الح �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية. فى حني هدفت در��س���ة ح�س���نني 
)2013( لبح���ث فعالية برنامج تدريبي لالأن�س���طة �جلماعية يف تعديل بع�س مهار�ت 
�لتو��س���ل �للفظ���ي ، وتكون���ت �لعين���ة م���ن )10( �أطفال م���ن �لأطفال  ذوى �أ�س���طر�ب 
�لتوح���د، مم���ن تر�وح���ت �أعمارهم �لزمنية ب���ني )6- 9( �أعو�م ، وتو�س���لت �لنتائج �إىل 
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وجود فروق د�لة �إح�سائياً بني متو�سطات رتب درجات �أطفال �ملجموعتني �لتجريبية 
و�ل�س���ابطة عل���ي مه���ار�ت �لتو��س���ل �للفظ���ي و�لدرجة �لكلية ل�س���الح متو�س���ط رتب 
درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة .بينم���ا تناولت در��س���ة يو�س���ف )2014( فعالية برنامج 
تدريب���ى للط���الب معلمى �مل�س���تقبل م�س���ار �لتوح���د بجامعة �لق�س���يم لتنمية مهار�ت 
�لتو��س���ل �لجتماع���ى ل���دى عين���ة مكون���ة م���ن)16( طالبا مب�س���ار �لرتبية �خلا�س���ة 
بجن���وب  �لفكري���ة  �لرتبي���ة  �لتوح���د مبدر�س���ة  ��س���طر�ب  ذوى  م���ن  �أطف���ال  و)8(   ،
بري���دة بالق�س���يم بال�س���عودية ، ومت تطبي���ق مقيا����س مه���ار�ت �لتو��س���ل �لجتماعى ، 
و�لربنام���ج �لتدريب���ى ، وتو�س���لت �لنتائ���ج �إىل وج���ود ف���روق ذ�ت دللة �ح�س���ائية فى 
مه���ار�ت �لتو��س���ل �لجتماع���ى فى �لتطبي���ق �لبعدى ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية.

    ف���ى ح���ني بحث���ت در��س���ة Chien et al. (2015) فعالي���ة برنامج تعليمى عن 
طريق �لكمبيوتر �للوحي و�لقائم على تبادل �ل�س���ور لتنمية مهار�ت �لتو��س���ل لدى 
عينة مكونة من )11( من �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد ، وتو�س���لت �لنتائج 
�إىل فعالي���ة �لربنام���ج ف���ى تنمية مهار�ت �لتو��س���ل لأفر�د �لعين���ة �لتجريبية . بينما 
��ستهدفت در��سة حممد ؛ عبد �ل�سالم ؛ ر�جح )2015( لبحث فعالية برنامج تدريبى فى 
تنمية مهار�ت �لتو��سل �للفظى لدى عينة مكونة من )8( من �لأطفال ذوى ��سطر�ب 
�لتوحد ، و�لذين تر�وحت �أعمارهم ما بني )6-9( �أعو�م ، و��ستخدمت �لدر��سة مقيا�س 
مهار�ت �لتو��سل �للفظى ، و�لربنامج �لتدريبى ، و�أ�سارت �لنتائج �إىل فعالية �لربنامج 
�لتدريبى فى تنمية مهار�ت �لتو��سل �للفظى لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد .

     كم���ا بح���ث Wiklund (2016) فعالي���ة برنام���ج تدخل���ى لتنمي���ة �لتو��س���ل 
غ���ري �للفظ���ى من خ���الل �ملحادث���ات �لتفاعلية عن طريق جل�س���ات عالجي���ة جماعية 
مكون���ة من مو�د �س���معية وب�س���رية م�س���جلة لدى عينة م���ن �لأطفال ذوى ��س���طر�ب 
كم���ا   ، �أعماره���م ماب���ني )11- 13( عام���اً  تر�وح���ت  و�لذي���ن   ، �لفنلندي���ني  �لتوح���د 
مت �لتو�س���ل �إىل �أن���ه ل يوج���د �أي �ت�س���ال بالع���ني ل���دى )84%( م���ن �أف���ر�د �لعين���ة 
، كم���ا �أظه���رت �لنتائ���ج مي���ل ه���وؤلء �لأطف���ال لتجن���ب �لت�س���ال بالع���ني مبا�س���رة.

   ف���ى ح���ني تناول���ت بع�س �لدر��س���ات مه���ار�ت �لتو��س���ل �ملختلفة مث���ل : مهار�ت 
�لتو��س���ل �للفظى كما فى در��س���ة ح�س���نني )2013( ، ودر��س���ة حممد و�أخرون )2015( 
، ومه���ار�ت �لتو��س���ل غ���ري �للفظ���ي كم���ا ف���ى در��س���ة ب���ن �س���ديق )2007( ،ودر��س���ة 
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�س���الم )2012(، و�لتو��س���ل �لجتماعى ممثاًل فى )�لتو��س���ل �لب�س���رى – �لتو��س���ل 
�للفظ���ى - �لتو��س���ل غ���ري �للفظ���ى( كم���ا ف���ى در��س���ة يو�س���ف )2014(، و�لتو��س���ل 
�لوظيف���ى كم���ا فى در��س���ة ك�س���ك )2007( .وقد ق���ام �لباحث مبحاول���ة تنمية مهار�ت 
�لتو��س���ل �لوظيف���ى لتحديد هدف و��س���ح من ور�ء �أد�ء كل مهارة م���ن هذه �ملهار�ت.

ثالثًا:الأن�سطة الفنية لذوى ا�سطراب طيف التوحد :
    تعمل �لأن�سطة �لفنية على تنمية �ملدركات �حل�سية �خلا�سة باخلطوط و�لألو�ن 
و�ملج�س���مات، وت�ستمل تلك �لأن�سطة على �لر�سم و�لت�سميم �للوين و�لت�سكيل �ملج�سم 
مب���و�د طيني���ة قابلة للت�س���كيل �س���و�ء �لنحتي �أو �خل���زيف وكذلك �لتولي���ف باخلدمات 
�ل�س���هلة كالورق لإنتاج �أعمال فنية ،وممار�س���ة �ملو�س���يقى من خالل ��ستخد�م �لنماذج 
�حلي���ة �أو �لرمزي���ة لتحقي���ق ج���ودة �حلي���اة لالأطف���ال ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد 

)�لعفيفي، 2007،�س. 14؛ حممد ،2005(.    

  كم���ا تو�س���ف �لأن�س���طة �لفني���ة ب���كل م���ا ي�س���اهم يف بن���اء �لف���رد وتكوين���ه م���ن 
بالف���ن  للتدري���ب  كث���رية  تنموي���ة  ملد�خ���ل  �أد�ة  وتع���د  و�جلمالي���ة  �لفني���ة  �لناحي���ة 
)�ل�سربيني ؛ �ملو�يف ؛ �لبنا ، 2011، �س.219(. فى حني تعمل �لأن�سطة �لفنية على �حلد 
من بع�س �ل�سلوكيات �لنمطية �لتكر�رية من خالل �لإن�سغال فى �أن�سطة فنية حمببة 
وحماول���ة �إحد�ث تنفي����س �إنفعاىل و�لتخل�س من  �لتوتر�ت و�إتاحة �لفر�س���ة لتنمية 
بع�س �ملهار�ت .وتتمثل متطلبات ممار�سة �لأن�سطة �لفنية كما جاء عند  �سري)1990( 
فى : �ملكان، و�ملو�د �مل�ستخدمة عند �أد�ء هذه �لأن�سطة مع تنظيم عملية �ملمار�سة ، وعدم 
حتديد زمن للجل�س���ات �لفنية تبعاً لنوع �لن�س���اط �لفنى �لذى ميار�سه �لطفل ب�سورة 
فردية �أو جماعية  ، و��س���تمر�ر �جلل�س���ات على �أل تقل عن ثالث جل�س���ات يف �لأ�س���بوع، 
م���ع توف���ري �ملو�د و�خلامات، و�ملالب�س ، و�لألو�ن بجميع �أنو�عها : فلوما�س���رت، مائية، 
فر�س، ورق، �سل�س���ال، عجائن �س���ري�ميك ، مق�سات، �أ�سغال فنية، طباعة، �سمغ �أو�أى 
�أدو�ت �أخرى. كما يتم حتديد حمتوى �جلل�س���ات وفقاً ملبد�أ �لتدرج �لت�س���اعدى)فى : 
جمال �لدين ، 2009(. كما �أكدت در��س���ة �لبلوى )2011( على فعالية �لأن�س���طة �لفنية 
فى خف�س �ل�سلوك �لنمطى لدى عينة من �أطفال ��سطر�ب طيف �لتوحد فى �لأردن.
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    رابعًا:الأن�سطة الفنية بني ال�سلوك النمطى التكرارى ومهارات التوا�سل الوظيفى 
لذوى ا�سطراب طيف التوحد : ال�ستجابات والفعالية .

     تظه���ر فعالي���ة �لأن�س���طة �لفني���ة فى خف�س حدة �ل�س���لوك �لنمط���ى �لتكر�رى 
وتنمي���ة مه���ار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى لدى ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوح���د - كما يرى
�لتوح���د  طي���ف  ��س���طر�ب  ذوى  �لأطف���ال  �إن�س���غال  �أن   -  Schnell (2011,P.5)
بالإهتمامات �ملحببة من خالل ممار�ساتهم لالأن�سطة �لفنية �لتى يتقنوها ويهتمون 
به���ا ويربع���ون يف �أد�ئها وت�س���هم فى �إلهائم عن ممار�س���ة �ل�س���لوك �لنمط���ي �لتكر�ري 
 Fulceri et al.(2016)وتنمى مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى لديهم . فى حني �أ�سارت
لإقت�س���ار �ل�س���لوك �لنمط���ي �ملتك���رر عل���ى �لهتمام���ات و�لأن�س���طة ، و�لت���ى تع���د م���ن 
Blackmon;Ben-ل�س���مات �لأ�سا�سية لت�سخي�س ��سطر�ب طيف �لتوحد. كما بني�
 Avi; Xiuyuan;Pardoe;Di Martino; Halgren;Devinsky;Thesen
Kuzniecky(2016) &  �أن �لأ�س���طر�ب �حل���ادث فى �لبطين���ات �لدماغية فى �ملح 
ت�س���بب فى تكر�ر �ل�س���لوك �ملقيد ، وظهر ذلك من خالل �لعثور على ت�سوهات ق�سرية 
مبعدلت �أعلى فى �لدماغ، كما وجدت زيادة فى �ل�سلوكيات �ملتكررة من خالل مر�جعة 
�مل�سح �لب�سري للدماغ بالت�سوير بالرنني �ملغناطي�سي لذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد. 
بينما �أظهر Bitsika; Sharpley; Agnew &  Andronicos(2015) �لفروق 
�ملرتبط���ة بالعمر لل�س���لوك �لنمطي لدى �لذكور ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد ، كما 
مت حتديد �لأعر��س �لرئي�س���ية لذلك �ل�س���طر�ب ممثلة فى �لإجهاد �لف�س���يولوجية 
، وتركي���ز�ت هرم���ون �لكورتي���زول �ملرتبط���ة بالتوت���ر. وعل���ى �لرغ���م م���ن ��س���تخد�م 
�إ�س���رت�تيجيات عدي���دة للح���د م���ن �ل�س���لوك �لنمطي مث���ل: تعزي���ز �ل�س���لوك �لبديل، 
و�لتدري����س �مللط���ف، �إل �أن هن���اك حاجة �إىل �إ�س���رت�تيجيات ميكن للمعلم ممار�س���تها 
م���ع ع���دد كبري يف وقت و�حد، ل�س���يما مع كرثة عدد �لأطفال ذوى �أ�س���طر�ب �لتوحد      
(Conroy et  al.,2005, P.P.223-232)�إىل جان���ب �أن ه���ذه �لأن�س���طة من �لنوع 

�ملحبب لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد.

  ف���ى ح���ني �أ�س���ار Sayers, Oliver, Ruddick & Wallis (2011)  �إىل 
�أن �لأطفال �لتوحديني يظهرون �ل�س���لوك �لنمطي �لتكر�رى عند ممار�س���ة �لن�س���اط 
�حلر �أكرث منه يف وقت �خل�س���وع لالأن�س���طة �لتدري�سية. كما �أن �لأ�سلوب �مل�ستخدم يف 
�لدر��س���ة �حلالية هو �لأن�س���طة �لفنية �لتلقائية �لرتويحية حيث تت�س���ابه �لأن�س���طة 
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�لفنية مع �للعب، وتعتمد هذه �لأن�سطة على �لأد�ء �لفنى فى بيئات مفتوحة ت�ستمل 
عل���ى : لع���ب �لأدو�ر فى �مل�س���رح ، وبالقاعات �لدر��س���ية ، وحجرة �لأن�س���طة مبوؤ�س�س���ة 
�بنى للفئات �خلا�سة و�لتوحد بالقاهرة ، ومركز �لتنمية �لريا�سية بالقاهرة مبدينة 
ن�سر ، و�لأن�سطة �لفنية �ملتنوعة و�لتى ت�ستمل على �لر�سم ، �لنق�س ، �لتلوين ، �لق�س 
و�لل�سق ، لعب �لأدو�ر ، �لق�س ، �لل�سق ، �لدر�ما ، �لغناء ، �لرق�س ، �لأوبريت �لغنائى 

، و�لأن�سطة �لرتويحية .

   وتناول���ت بع����س �لدر��س���ات فعالي���ة �لأن�س���طة �لفني���ة ف���ى خف����س ح���دة بع����س 
�ل�س���لوكيات وتنمي���ة بع����س �مله���ار�ت ل���ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د مث���ل در��س���ة 
حممد؛وعب���د �لعظيم )2007(حيث �أعد� برناجماً للعالج باملو�س���يقى لتنمية �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة و�أث���ره فى تنمية م�س���توى �لتو��س���ل �للفظ���ي وغري �للفظ���ي لدى عينة 
مكونة من )10( �أطفال من ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد، ممن ترت�وح �أعمارهم بني 
)10- 13(، و��س���تخدم �لباحث���ان �ختب���ار جود�رد لل���ذكاء، ومقيا�س �لطف���ل �لتوحدي، 
ومقيا����س �لتو��س���ل، وبرنام���ج �لع���الج باملو�س���يقى، ومت �لتو�س���ل �إىل فعالي���ة برنامج 
�لعالج باملو�سيقى يف تنمية م�ستوى �لتو��سل لدى �لأطفال ذوى �أ�سطر�ب �لتوحد .

    كم���ا هدف���ت در��س���ة �لبلوى )2011( لبحث فعالية برنامج تدريبى م�س���تند �إىل 
�لأن�س���طة �لفني���ة فى تنمية مه���ار�ت �لتفاع���ل �لجتماعى وخف�س �ل�س���لوك �لنمطى 
ل���دى عينة مكون���ة )15( طفاًل من �أطفال �لتوحد فى �لأردن ممن تر�وحت �أعمارهم 
ما بني )4-6( �أعو�م ، وتو�س���لت �لنتائج �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية فى منو 
مهار�ت �لتفاعل �لجتماعى وخف�س �ل�س���لوك �لنمطى لدى �فر�د �لعينة �لتجريبية 

تعزى للربنامج �لتدريبى بو��سطة �لأن�سطة �لفنية. 

   ف���ى ح���ني هدفت در��س���ة ع���و�د ؛ و�لبل���وى )2012( لبحث فعالي���ة �لعالج بالفن 
يف تنمي���ة مه���ار�ت �لتفاع���ل �لجتماع���ي لدى عين���ة مكونة من )15( طف���اًل من ذوى 
��س���طر�ب �لتوح���د يف �لأردن، وق���د تاألف���ت عينة �لدر��س���ة من مركز تو��س���ل للتوحد 
مبدين���ة عم���ان، وقد تر�وح���ت �أعمارهم ما بني )4-6(�أعو�م، وقد �أ�س���فرت �لنتائج عن 
فعالي���ة �لتدخ���ل بالف���ن م���ع �أفر�د �لعين���ة. كما بحث���ت در��س���ة ح�س���ن )2012( فعالية 
برنام���ج قائم عل���ى تدريب �أمهات �لأطفال �لتوحديني على ��س���تخد�م �أن�س���طة �لغناء 
يف تنمي���ة مه���ار�ت �لتو��س���ل غري �للفظي لأطفاله���ن ، وتكونت �لعينة م���ن )17(  �أماً 
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و�أطفالهن �لتوحديني من �ملرتددين على مركز �لهدف باملعادي �جلديدة بالقاهرة ، 
وتو�س���لت �لنتائج �إىل فعالية برنامج �لأن�سطة �ملو�سيقية من خالل ��ستخد�م �أن�سطة 

�لغناء فى تنمية مهار�ت �لتو��سل غري �للفظي "�لب�سرى" لدى �أطفالهن. 

  فى حني تناولت در��سة Schweizer ; Knorth & Spreen(2014) فعالية 
�لعالج بالفن فى تنمية �سورة �لذ�ت ومهار�ت �لتو��سل لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب 
طي���ف �لتوح���د، ومت تطبي���ق �لدر��س���ة عل���ى جمموعة جتريبي���ة و�س���لت �أعمارها �إىل     
)18( عام���اً ، و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل فعالي���ة �لع���الج بالف���ن يف �لتخفي���ف م���ن �مل�س���اكل 
�لجتماعية �لتو��س���لية، و�أمناط �ل�سلوك �ملقيدة و�ملتكررة. ولحظ �لباحث �ختالف 

�لأن�سطة �لفنية �ملقدمة تبعاً للبيئة �لتى مت تطبيق �لدر��سة بها وعينتها. 

فرو�ص البحث : 
ف���ى �س���وء ما �س���بق م���ن عر�س لالإط���ار �لنظرى و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة ،متت �س���ياغة 

فرو�س �لدر��سة �حلالية على �لنحو �لتاىل :
(( ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائياً بني متو�س���طي رتب درجات �ل�س���لوك �لنمطى .

�لتك���ر�رى ومه���ار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ى للمجموع���ة �لتجريبي���ة و�ملجموعة 
�ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدى .

(( ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائياً بني متو�س���طي رتب درجات �ل�س���لوك �لنمطى .
�لتك���ر�رى ومه���ار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ى للمجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا����س 

�لقبلي و�لبعدي و�ملتابعة و�لتتبعى.
(( ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائياً بني متو�س���طي رتب درجات �ل�س���لوك �لنمطى .

�لتك���ر�رى ومهار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ى للمجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ات 
�ملتكررة .

عينة البحث: 
و�س���لت عين���ة �لدر��س���ة �لنهائي���ة �ىل )15( تلمي���ذ�ً وتلمي���ذة نتيجة ع���دم �نتظام 
طفل���ة من �أف���ر�د �لعينة �لتجريبية فى �لربنامج ، وتكون���ت �ملجموعة �لتجريبية من 

)7( �أطفال، و�ملجموعة �ل�سابطة من )8( �أطفال .
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اأدوات البحث :  
متثلت �أدو�ت �لدر��سة فى �لدو�ت �لتالية :

اأولً: لوحة الأ�سكال جلودارد لقيا�س الذكاء : 
   تعريب وتقنني ثريا �ل�سيد عطى )2004(: ويعد �أحد �أختبار�ت �لذكاء �لأد�ئية 
)غري �للفظية( �لتى يتم �للجوء �إليها لكونها �س���هلة �لتطبيق وتتنا�س���ب مع �لأطفال 
ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د ، ويتك���ون م���ن لوح���ة خ�س���بية م�س���احتها ت�س���ل �إىل                  
) 12 بو�س���ة × 18 بو�س���ة ( وحتت���وى عل���ى ع�س���ر قط���ع خ�س���بية تتطابق �أ�س���كالها مع 
�س���كل �لفتح���ات �ملحف���ورة ف���ى هذه �للوح���ة �لكبرية . كما مت و�س���ع ه���ذه �للوحة �أمام 
�ملفحو����س وو�س���ع �لقطع فى ثالث كومات م���ن �لناحية �لأخرى من �للوحة ، وطلب 
من �ملفحو�س �أن ي�سع �لقطع �خل�سبية فى �أماكنها �ل�سحيحة )فى �لفتحات �ملنا�سبة 
لها ( باأ�س���رع ما ميكن على �أن ي�س���مح له فى �لختبار بثالث حماولت بحيث ل يزيد 
زمن �ملحاولة عن خم�س دقائق ، ولتقدير �لدرجات لالختبار يتم ح�ساب �لزمن �لذى 
�أخذت���ه �أق���ل �ملحاولت �ل�س���حيحة �لثالث، �أو يتم �أخذ متو�س���ط �لزمن فى �ملحاولت 
�لث���الث ) �لنج���ار ، 1998 ، ����س.150(. وق���د �أتب���ع �لباحث �لطريقة �لثاني���ة ، وقد قام 

�لباحث هذ� �لختبار للتاأكد من عدم وجود �إعاقة عقلية. 

ثانيًا: مقيا�س الطفل التوحدي: �إعد�د : عادل عبد �هلل حممد )2005(.
   تك���ون ه���ذ� �ملقيا����س م���ن) 28( عبارة يجيب عنها �لأخ�س���ائي �أو �أح���د �لو�لدين 
با�ستخد�م )نعم( وحت�سل على درجة و�حدة ، �أو )ل( وحت�سل على �سفر  ، وقد متت 
�لإجاب���ة عن���ه يف �لدر��س���ة �حلالية من قبل �لقائم بالرعاية فى موؤ�س�س���ة �أبنى للفئات 
�خلا�سة و�لتوحد . وتلك �لعبار�ت متثل �أعر��س ��سطر�ب �لتوحد �مل�ستقة من �ملحكات 
�ملت�سمنة يف �لطبعة �لر�بعة من دليل �لت�سنيف �لت�سخي�سي و�لإح�سائي لالأمر��س 
و�ل�س���طر�بات �لنف�سية و�لعقليةDSM-IV �ل�سادر عن �جلمعية �لأمريكية للطب 
�لنف�س���يAPA (1994) ، وي�س���رتط �نطباق)14( عبارة عل���ى �لأقل على �لطفل لكى 
ي�سخ�س �أنه يعاين من هذ� �ل�سطر�ب ، ومت ح�ساب �سدق �ملحكمني ، وح�ساب �سدق 
�ملح���ك وذل���ك با�س���تخد�م مقيا�س عبد �لرحي���م بخيت )1999( كمح���ك خارجي، وبلغ 
معامل �ل�س���دق) 0،863(، ومت ح�س���اب �لثبات باإعادة �لتطبيق لدى عينة من �لأطفال 
�لتوحديني )ن= 13( حيث بلغت قيمة معامل �لثبات ) 0،917(،و)0،846(، وهي جميعاً 

قيم د�لة عند ) 0،01. (
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ثالث�ًا : قائمة تقيي�م اأعرا�س ا�س�طراب التوحد:�إعد�د/ رميالند و�إديل�س���ون ترجمة 
وتعريب/ عادل عبد �هلل حممد )2006(: 

   وت�س���تخدم ه���ذه �لقائمة لتقييم �أعر��س ��س���طر�ب �لتوحد، وق���د �أعد �لقائمة 
رميالن���د و�إديل�س���ون Rimland & Edelson، وته���دف �إىل ت�س���خي�س ��س���طر�ب 
طيف �لتوحد بني �لأطفال، و�لتعرف على مدى حدة �أو �س���دة �ل�س���لوكيات �لتوحدية 
، وتكون���ت ه���ذه �لقائم���ة م���ن )4( مقايي����س فرعية يتم �ل�س���تجابة لها م���ن قبل �أحد 
�لو�لدين، �أو �لأخ�سائي ، وحتتوى �ملقايي�س �لفرعية يف �لتو��سل �للفظي على:�للغة 
و�حلدي���ث، و�لجتماعي���ة، و�لإدر�ك �أو �لوعي �حل�س���ي/ �ملعريف، و�مل�س���كالت �ل�س���حية 
و�حلال���ة �جل�س���مية، وتكون �ملقيا�س �لفرع���ي �لأول من)14(عب���ارة، و�لثاين من)20( 
عب���ارة، �أم���ا �لثال���ث فتكون من ) 18( عب���ارة، و�لر�بع من)25( عبارة لي�س���بح �إجمايل 
ع���دد �لعب���ار�ت �لكل���ى)77( عب���ارة ، بينم���ا يتب���ع �ملقيا����س �لفرع���ي �لثال���ث )�لإدر�ك 
�أو �لوع���ي �حل�س���ي/ �ملع���ريف( عك�س ه���ذ� �لتدريج )�س���فر، 1، 2( على �لت���و�يل فرت�وح 
�إجم���ايل درج���ات �ملقيا����س �لفرع���ي �لأول م���ا بني)�س���فر- 28 ( درج���ة، و�لث���اين ب���ني 
)�س���فر- 40 ( درج���ة، و�لثال���ث ب���ني) �س���فر- 36( درج���ة ، وتر�وح���ت درج���ات �ملقيا�س 
م���ا ب���ني  ) �س���فر- 179( درج���ة ، ومت ح�س���اب �ل�س���دق �لتالزم���ى با�س���تخد�م مقيا����س 
�لطف���ل �لتوح���دي �ل���ذي �أع���ده ع���ادل عب���د �هلل )2001(كمح���ك خارج���ي، وق���د بل���غ 
معام���ل �ل�س���دق )0.78( لالآب���اء، وللمعلمني ) 0.71( ، ومت ح�س���اب �لثب���ات على عينة 
م���ن �آب���اء �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د ، وبل���غ )89 ،.( للدرج���ة �لكلي���ة .

رابعًا: مقيا�س ال�س�لوك النمطى التكرارى لدى الأطفال ذوى ا�سطراب طيف التوحد 
�إعد�د �لباحث.

    ق���ام �لباح���ث مبر�جع���ة بع����س �لأط���ر �لنظري���ة وبع����س �لدر��س���ات �ل�س���ابقة 
و�ملقايي����س �ل�س���ابقة �لت���ى تناولت �ل�س���لوك �لنمطى �لتك���ر�رى ، و�لإطالع على بع�س 
مقايي�س �ل�سلوك �لنمطي �لتكر�رى و�لدر��سات �ل�سابقة ذ�ت �لعالقة ، ومنها: مقيا�س 
�ل�سلوك �لنمطى �إعد�د :عبد �لفتاح مطر )2011(، ومعايري ت�سخي�س �لتوحد �لو�ردة 
ف���ى �لدلي���ل �خلام����س لالأ�س���طر�ب �لعقلي���ة DSM-V(2013)، ومقيا�س �ل�س���لوك 
��لنمطى �إعد�د : مو�س���ى عبد �هلل بن مو�س���ى �ل�سمر�ين )1432ه�(، ومقيا�س �ل�سلوك 
�لنمطى �إعد�د : عمر فو�ز عبد �لعزيز )2008(. وقام �لباحث بت�س���ميم  هذ� �ملقيا�س 
؛ نظ���ر�ً لختالف �لبيئ���ة �لثقافية لالأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد و�إختالف 
�لعمر �لزمنى و�لعمر �لعقلى للعينة ، ومت تطبيق ��ستبيان مفتوح على بع�س معلمي 
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و�أولياء �أمور �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد ت�سمن �أهم �ل�سلوكيات �لنمطية 
�ملنت�س���رة لدىهم د�خل �لأ�س���رة و�ل�سف �لدر��س���ى ، وتكون �ملقيا�س يف �سورته �لولية 
من )49( عبارة تندرج حتت )7( �أبعاد لل�س���ورة �لأولية ، وقد و�س���لت فقر�ته �لنهائية 
�إىل )32( عبارة تندرج حتت )5( �أبعاد بعد �لتحكيم وح�ساب ثبات و�سدق �ملقيا�س، لكل 
منها خم�سة �ختيار�ت وهى : �أ – ي�سدر هذ� �ل�سلوك ب�سدة)5(درجات، ب- ي�سدر هذ� 
�ل�سلوك غالباً ) 4( درجات، وج� - ي�سدر هذ� �ل�سلوك �حياناً ) 3( درجات، ود– ي�سدر 
هذ� �ل�سلوك نادر�ً ) 2( درجتان، وه� – ل ي�سدر هذ� �ل�سلوك مطلقا)1 ( درجة و�حدة 
، وكان���ت �لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا����س )160( درج���ة ، و�لدرجة �لدنيا ه���ى )32( درجة .
- مت �لأ�ستجابة ملالحظات �ملحكمني **على فقر�ت �ملقيا�س ومت تعديلها وحذف بع�سها. 

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية: 

اأولً: �سدق املقيا�س :
  اأ - �س�دق املحكمني : قام �لباحث بعر�س فقر�ت مقيا�س �ل�س���لوك �لنمطى �لتكر�رى 
عل���ى جمموع���ة من �ملحكمني من �أع�س���اء هيئ���ة �لتدري�س ببع����س �جلامعات، وبع�س 
معلم���ى �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د، وبع����س معلم���ى �لرتبي���ة �لفني���ة ، 
وبع����س �أولي���اء �لأمور، ومت �لإبقاء على �ل�س���تجابات �لتى بلغت ن�س���بة �لتفاق عليها 

) 80( % فاكرث .
ب- ال�سدق التالزمى : مت ح�ساب معامل �لرتباط بطريقة بري�سون بني درجات �لعينة 
على �ملقيا�س �حلايل ودرجاتهم على مقيا�س �ل�سلوك �لنمطى �لتكر�رى لدى �لأطفال 
ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد �إعد�د : �أ�س���امة فاروق �س���امل )2015(  كمحك تالزمى ، 
وكان���ت قيمة معام���ل �لرتباط )0.876( وهى د�لة عند م�س���توى)0.01(، �لمر �لذى 

يدل على �سدق �ملقيا�س .
جدول )1(

معامل الرتباط حل�ساب ال�سدق التالزمى بطريقة بري�سون بني درجات مقيا�س ال�سلوك النمطى 
التكرارى لدى الأطفال ذوى ا�سطراب طيف التوحد اإعداد : اأ�سامة فاروق �سامل )2015(  

كمحك تالزمى
معامالت �لرتباط

0.876�لدرجة �لكلية
** د�لة عند )0.01( * د�ل عند )0.05(    
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ثانيًا: ثبات املقيا�س :  
مت ح�ساب ثبات �ملقيا�س من خالل �لطرق �لتالية :

اأ -الثبات بالتجزئة الن�س�فية: مت جتزئة مفرد�ت مقيا�س �ل�س���لوك �لنمطى �لتكر�رى 
�إىل ن�س���فني بع���د تطبيق���ه عل���ى عينة مكون���ة من )20( م���ن �لأطفال ذوى ��س���طر�ب 
طي���ف �لتوح���د ؛ �إذ يحتوى �لن�س���ف �لأول على �لبنود �لفردية و�لن�س���ف �لثانى على 
�لبن���ود �لزوجي���ة. ومت ح�س���اب �لرتب���اط بينهم���ا من خ���الل معامل بري�س���ون و�لذى 
بل���غ لالأبع���اد �لتالي���ة : �حل���ركات �ملتك���ررة، �حلو�����س، �لأن�س���طة، �لأف���كار، و�لأ�س���ياء                                            
) 0.698 ،0.723 ، 0.775،0.845، 0.734، و�لدرج���ة �لكلي���ة 0.755( ، وتع���د معام���الت 

�لثبات بالتجزئة �لن�سفية هى معامالت مقبولة.
** �أ. د/ �ل�سعيد غازى حممد �أ�ستاذ �ل�سحة �لنف�سية ، كلية �لرتبية ، جامعة �لأزهر.
�أ. د/ ب�س���يونى ب�س���يونى �سليم �أ�ستاذ �ل�س���حة �لنف�سية ورئي�س ق�س���م �ل�سحة �لنف�سية 

�لأ�سبق، كلية �لرتبية،جامعة �لأزهر.

ب -اإعادة الختبار: ح�ساب معامل �لرتباط بطريقة بري�سون ،وذلك باإجر�ء تطبيقني 
على �لعينة بفا�سل زمني قدره )15( يوماً ، وكان معامل �لرتباط بينهما على �لتو�ىل 
كالتاىل لالأبعاد :)0.792، 0.824 ، 0.758 ، 0.876 ، 0.776،وللدرجة �لكلية :  0.805 ،  

وهو د�ل عند م�ستوى )01،.( مما يدل على متتع �ملقيا�س بالثبات.
جدول )2(

معامل الرتباط باإعادة الإختبار مقيا�س ال�سلوك النمطى التكرارى لدى الأطفال ذوى ا�سطراب 
طيف التوحد اإعداد الباحث

معامالت �لرتباط�لأبعاد
0.792�حلركات �جل�سمية �ملتكررة
0.824تكر�رية ��ستخد�م �حلو��س

0.758�لأن�سطة و�لهتمامات �ملحدودة
0.876�لأفكار �ملتكررة

0.776روتينية �لأ�سياء وثباتها
0.805�لدرجة �لكلية

** د�لة عند )0.01(          * د�ل عند )0.05(  
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 ج� - الفا كرونباخ: قام �لباحث بح�س���اب ثبات �ملقيا�س بطريقة �ألفا كرونباخ، وو�س���لت 
قيمت���ه لالأبع���اد �لتالي���ة : �حل���ركات �ملتك���ررة، �حلو��س، �لأن�س���طة، �لأفكار، و�لأ�س���ياء 
0.745، 0.842، 0.764،0.654، 0.769 وللدرج���ة �لكلي���ة 0.754 ، وه���ى قيم���ة تدل على 

متتع �ملقيا�س بدرجة منا�سبة من �لثبات.

د- الت�س�اق الداخلي : مت ح�ساب �لأت�ساق �لد�خلى ملقيا�س �ل�سلوك �لنمطى �لتكر�رى 
مت ح�س���اب معام���ل �رتباط كل مفردة من مفرد�ت �ملقيا����س و�أبعاده و�لتى تر�وحت ما 
ب���ني )0.39، 0.74( ، و�أت�س���ح �أن �ملف���رد�ت رق���م )3، 6 ،9، 11 ،14،  16 ،19،  22 ،  25، 
27،29، 33،37، 40،42،46، 49 (مل يك���ن معام���ل �رتباطها ذ� دللة �إح�س���ائية ، ولذ� فاإن 
هذه �ملفرد�ت مت حذفها من �ملقيا�س وبذلك �أ�سبح عدد مفرد�ت �ملقيا�س)32( مفردة 

)�ل�سورة �لنهائية للمقيا�س(.

ه- �سبريمان – براون وجتمان: مت ح�ساب ثبات �ملقيا�س بطريقة �سبريمان بر�ون وبلغت 
قيمت���ه لالأبع���اد �لتالية : �حلركات �ملتكررة، �حلو��س، �لأن�س���طة، �لأفكار، و�لأ�س���ياء  ، 
0.683، 0.694، 0.734، 0.657، 0.762، وللدرج���ة �لكلي���ة 0.706كما بلغت قيمة جتمان 
0.692، 0.784، 0.843، 0.760،  0.686،وللدرج���ة �لكلي���ة 0.753 وه���ى قيم مقبولة من 

�لثبات.                        

جدول )3(
ثبات املقيا�س بطريقة الثبات بالتجزئة الن�سفية والفا كرونباخ و�سبريمان – براون وجتمان 

ملقيا�س ال�سلوك النمطى التكرارى اإعداد الباحث

 معامالت �لرتباط�لأبعاد
بالتجزئة �لن�سفية

 �لفا
كرونباخ

 �سبريمان
جتمان– بر�ون

0.6980.7450.6830.692�حلركات �جل�سمية �ملتكررة
0.7230.8420.6940.784تكر�رية ��ستخد�م �حلو��س

0.7750.7640.7340.843�لأن�سطة و�لهتمامات �ملحدودة
0.8450.6540.6570.760�لأفكار �ملتكررة

0.7340.7690.7620.686روتينية �لأ�سياء وثباتها
0.7550.7540.7060.753�لدرجة �لكلية

** د�لة عند )0.01( * د�ل عند )0.05(   
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خام�س�ًا: مقيا��س مه�ارات التوا�س�ل الوظيف�ى لدى الأطف�ال ذوى ا�س�طراب طيف 
التوحد �إعد�د �لباحث:

 قام �لباحث مبر�جعة �لإطار �لنظرى وبع�س �لدر��س���ات �ل�سابقة و�ملقايي�س �ل�سابقة 
�لتى تناولت مهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد 
، و�لأطالع على بع�س مقايي�س مهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى، و�لدر��سات �ل�سابقة ذ�ت 
�لعالقة ، ومنها: در��سة بدير ؛ و�سادق )2000(، كما مت �لإطالع على قو�ئم �لتقدير 
�لتي تقي�س مهار�ت �لتو��س���ل لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوّحد و�ملت�سمنة 
لقو�ئ���م ت�سخي�س���هم  كم���ا ف���ى در��س���ة �ل�س���مري( 2000( ، وقائمة مالحظة �لتو��س���ل 
�للغوى للطفل �لتوحدى �إعد�د حممد �سوقى عبد �ل�سالم )2004( . ونظر�ً لإختالف 
�لبيئة �لثقافية و�لعمر �لزمنى و�لعقلى لأفر�د �لعينة عن عينات �لدر��س���ات �ل�سابقة 

جلاأ �لباحث �إىل �إعد�د هذ� �ملقيا�س .

 - �إقرت�ح عدد من �ملهار�ت �خلا�سة باملقيا�س وعر�سها على عدد من �ل�سادة �ملحكمني  
من بع�س �أ�س���اتذة �جلامعات بق�س���م علم �لنف�س و�ل�س���حة �لنف�س���ية بجامعات �لأزهر 
و�لزقازي���ق ، وبع����س معلم���ى �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوح���د وعر�س فقر�ت 
مقيا����س مه���ار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ى، كم���ا ق���ام �لباحث با�س���تقاق معايري ت�س���خي�س 
�لتوح���د �ل���و�ردة ف���ى �لدليل �خلام�س لال�س���طر�ب �لعقلي���ة DSMV(2013)، ومت 
تطبيق ��ستبيان مفتوح على بع�س معلمي و�أولياء �أمور �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف 
�لتوحد ت�س���من �أهم �ل�س���لوكيات �لنمطية �ملنت�سرة لدى هوؤلء �لأطفال د�خل �ل�سف 
�لدر��سى وخارجه، وتكون �ملقيا�س يف �سورته �لأولية من )49( عبارة تندرج حتت )7( 
�أبعاد ، وقد و�سلت فقر�ته �لنهائية �إىل )35( عبارة تندرج حتت )5( �أبعاد ولكل عبارة 

خم�سة �ختيار�ت وهى : 
�أ – يق���وم به���ذه �مله���ارة ب�س���دة ) 5 (، ب- يق���وم به���ذه �مله���ارة غالي���ا ) 4( ، ج���� - يق���وم 
به���ذه �مله���ارة �حيان���اً ) 3( ، د– يق���وم به���ذه �مله���ارة ن���ادر�ً ) 2( ، ه���� – ل يق���وم به���ذه 
�ملهارة مطلقاً )1( درجة و�حدة ، وعليه تكون �لدرجة �لكلية ملقيا�س مهار�ت �لتو��سل 
�لوظيف���ى ه���ى )175( درجة ، و�لدرجة �لدني���ا هى )35( درجة ، ومتثلت �أبعاد مقيا�س 
–  �لقدرة على �لطل���ب – �لقدرة  مه���ار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ى ف���ى :�ملباد�أة بالتحي���ة 

–  تقليد �لنماذج – �لقدرة على �لنتباه �مل�سرتك. على �لختيار�ت 
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اخل�سائ�س ال�سيكومرتية: 

اول: �سدق املقيا�س :
  اأ - �س�دق املحكم�ني : ومت �لإبق���اء على �ل�س���تجابات �لتى بلغت ن�س���بة �لتفاق عليها            
)80( % فاك���رث ف���ى حتكيم �ملقيا�س من قبل بع�س �أ�س���اتذة �جلامعات وبع�س �ملعلمني 

و�لقائمني على �لرعاية لالأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد . 

ب-ال�سدق التالزمي: مت ح�ساب معامل �لرتباط بطريقة بري�سون بني درجات �لعينة 
على �ملقيا�س �حلايل ودرجاتهم على مقيا�س مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى لدى �لأطفال 
ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد �إعد�د : ر�س���ا عبد �ل�س���تار رجب ك�س���ك )2007(  كمحك 
تالزم���ى ، وكان���ت قيم���ة معامل �لرتب���اط )893،0( وه���ى د�لة عند م�س���توى)0.01( ، 

�لمر �لذى يدل على �سدق �ملقيا�س �حلايل.
جدول ) 4 (

معامل الرتباط حل�ساب ال�سدق التالزمى بطريقة بري�سون بني درجات مقيا�س مهارات التوا�سل 
الوظيفى لدى الأطفال ذوى ا�سطراب طيف التوحد اإعداد : ر�سا عبد ال�ستار رجب ك�سك 

)2007(  كمحك تالزمى
معامالت �لرتباط

0.826�لدرجة �لكلية
** د�لة عند )0.01( * د�ل عند )0.05(    

ثانيًا: ثبات املقيا�س : 
مت ح�ساب ثبات �ملقيا�س من حالل �لطرق �لتالية :

اأ- اإع�ادة الختب�ار: ومت ذل���ك باإجر�ء تطبيق���ني على �لعينة بفا�س���ل زمني قدره )15( 
يوم���اً بني �لتطبي���ق �لأول و�لثانى ، وبلغ معامل �لرتباط بطريقة بري�س���ون لالأبعاد     
�لكلي���ة 0.809(، وه���و د�ل عن���د  ، 0.833،0.762، 0.843، وللدرج���ة   0.783،  0.825 (

م�ستوى )01،( مما يدل على متتع �ملقيا�س بدرجة عالية من �لثبات.
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جدول )5(
معامل الرتباط باإعادة الإختبار ملقيا�س مهارات التوا�سل الوظيفى لدى الأطفال ذوى ا�سطراب 

طيف التوحد اإعداد الباحث
معامالت �لرتباط�لأبعاد

0.825�ملباد�أة بالتحية
0.783�لقدرة على �لطلب

0.833�لقدرة على �لختيار�ت
0.762تقليد �لنماذج

0.843�لقدرة على �لنتباه �مل�سرتك
0.809�لدرجة �لكلية

** د�لة عند )0.01( * د�ل عند )0.05(    

ب- الثبات بالتجزئة الن�سفية: مت جتزئة مفرد�ت مقيا�س مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى 
�إىل ن�س���فني بع���د تطبيق���ه عل���ى عينة مكون���ة من )20( م���ن �لأطفال ذوى ��س���طر�ب 
طي���ف �لتوح���د ؛ �إذ يحت���وى �لن�س���ف �لأول عل���ى �لبن���ود �لفردي���ة و�لن�س���ف ��لثان���ى 
عل���ى �لبنود �لزوجي���ة. وبلغ معامل بري�س���ون لأبعاد �ملقيا�س �لتالية �ملب���اد�أة بالتحية، 
�لق���درة عل���ى �لطلب، �لق���درة على �لختي���ار�ت، تقليد �لنماذج، و�لق���درة على �لنتباه 
�مل�س���رتك وللدرج���ة �لكلي���ة ه���ى)  0.743،  0.758، 0.821، 0.767،  0.824، 0.782 ( ، 

وتعد معامالت �لثبات بالتجزئة �لن�سفية هى معامالت مقبولة.

 ج�- الفا كرونباخ:  و�س���لت قيمة �لثبات بطريقة �ألفا كرونباخ، لأبعاد �ملقيا�س �لتالية 
�ملباد�أة بالتحية، �لقدرة على �لطلب، �لقدرة على �لختيار�ت، تقليد �لنماذج، و�لقدرة 
على �لنتباه �مل�سرتك وللدرجة �لكلية)0.682،0.748، 0.684،0.783، 0.789، 0.737( 

وهى قيمة تدل على متتع �ملقيا�س بدرجة منا�سبة من �لثبات.

د���- �س�بريمان – ب�راون وجتمان: مت ح�س���اب ثبات �ملقيا����س بطريقة �س���بريمان بر�ون 
وبلغ���ت قيمت���ه لأبع���اد �ملقيا����س �لتالية �ملب���اد�أة بالتحي���ة، �لقدرة على �لطل���ب، �لقدرة 
عل���ى �لختيار�ت، تقليد �لنماذج، و�لقدرة على �لنتباه �مل�س���رتك وللدرجة �لكلية هى 
)0.762، 0.794، 0.758،0.765، 0.745،  0.764( ، كما بلغت قيمة جتمان لهذه �لأبعاد  

)0.725، 0.679، 0.746،0.683، 0.792،0.725(، وهى قيم مقبولة من �لثبات. 
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جدول )6(
ثبات املقيا�س بطريقة الثبات بالتجزئة الن�سفية والفا كرونباخ و�سبريمان – براون وجتمان 

ملقيا�س مهارات التوا�سل الوظيفى اإعداد الباحث

 معامالت �لرتباط�لأبعاد
بالتجزئة �لن�سفية

 �لفا
كرونباخ

 �سبريمان –
جتمانبر�ون

0.7430.6820.7620.725�ملباد�أة بالتحية
0.7580.7480.7940.679�لقدرة على �لطلب

0.8210.6840.7580.746�لقدرة على �لختيار�ت
0.7670.7830.7650.683تقليد �لنماذج

0.8240.7890.7450.792�لقدرة على �لنتباه �مل�سرتك
0.7820.7370.7640.725�لدرجة �لكلية

** د�لة عند )0.01( * د�ل عند )0.05(    

ه- الت�س�اق الداخلي : مت ح�ساب �لت�ساق �لد�خلى ملقيا�س مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى 
بح�س���اب معامل �رتباط كل مفردة من مفر�د�ت مقيا�س مهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى 
و�أبع���اده م���ن عب���ار�ت �ملقيا����س بالدرج���ة �لكلي���ة للمقيا����س ، و�لت���ى تر�وح���ت م���ا بني            
)0.31، و0.76( ، و�أت�س���ح �أن �ملف���رد�ت رق���م)5، 8 ، 12،16، 23 ، 33، 36، 41( مل يك���ن 

معامل �رتباطها ذ� دللة �إح�سائية ، ولذ� فاإن هذه �ملفرد�ت مت حذفها من �ملقيا�س.

ثالثًا: برنامج الأن�سطة الفنية: �إعد�د �لباحث
 ق���ام �لباح���ث بعدة خطو�ت لإعد�د برنامج �لأن�س���طة �لفني���ة متثلت فى �لإطالع 
علي �لأدب �لنظرى و�لدر��سات �ل�سابقة و�خلا�سة بالأن�سطة �لفنية و�ل�سلوك �لنمطى 
�لتكر�رى ، ومهار�ت �لتو��سل �لوظيفى، وكذلك على بع�س �لرب�مج �لتى �أ�ستخدمت 
�لأن�س���طة �لفنية مع ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد مثل در��سة حممد ؛ وعبد �لعظيم 
)2007(، ودر��س���ة �لبلوى )2011(، ودر��س���ة عو�د ؛ و�لبلوى )2012( ، ودر��س���ة ح�س���ن 
)2012( ، ودر��س���ة Schweizer et al.(2014) ، و�ق���رت�ح بع����س �لأن�س���طة �لفني���ة 
�لقائمة على ميول و�أهتمامات �أفر�د �لعينة �لتجريبية فى �لأن�س���طة �لفنية ، ثم قام 

�لباحث بو�سع ت�سميم مقرتح لربنامج �لأن�سطة �لفنية .
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( عر����س �لباحث �لربنامج على بع�س �ملتخ�س�س���ني** يف جمال �لرتبية �ل�س���حة -
�لنف�س���ية وعل���م �لنف����س ، و�لرتبي���ة �خلا�س���ة و�لرتبي���ة �لفني���ة ف���ى بع����س كلية 

�لرتبية بجامعة �لأزهر و�لزقازيق، وحلو�ن ، وبع�س معلمى �لرتبية �لفنية .

الأ�س�ا�س النظري للربنامج: �أعتمد �لربنامج  �لتدريبى �لقائم على �لأن�س���طة �لفنية 
عل���ي نظري���ة �لتعلم �لجتماعي من خالل ممار�س���ة هذه �لأن�س���طة من قبل �لأطفال 
ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د ، وذل���ك م���ن خالل حتوي���ل �هتماماتهم من ممار�س���ة 
�ل�س���لوك �لنمط���ى �لتك���ر�رى �إىل �كت�س���اب �أمن���اط �س���لوكية و�إلهائه���م ع���ن �إتيان تلك 

�ل�سلوكيات .

اأهمية برنامج الأن�سطة الفنية:
تت�س���ح �أهمي���ة برنامج �لأن�س���طة �لفنية يف �حلد من �ل�س���لوك �لنمط���ى �لتكر�رى فى 
تنمي���ة مهار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ى لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف  �لتوحد من 

خالل برنامج تدريبى قائم علي �لأن�سطة �لفنية .

اأهداف الربنامج:

 اله�دف الع�ام:  متث���ل �لهدف �لع���ام فى خف�س حدة �ل�س���لوك �لنمط���ى �لتكر�رى فى 
تنمية مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد، وذلك 

من خالل ��ستخد�م برنامج قائم على �لأن�سطة �لفنية . 

الهدف الإجرائى : ويتمثل فى خف�س حدة �ل�سلوك �لنمطى �لتكر�رى ، وتنمية مهار�ت 
�لتو��سل �لوظيفى لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد �لب�سيط .

مكون�ات الربنام�ج: تك���ون �لربنامج �لتدريبى �لقائ���م على �لأن�س���طة �لفنية من عدًد 
من �جلل�س���ات �أ�س���تملت على �أن�س���طة فنية متنوعة و�لتى مت ��س���تقاقها من �أهتمامات 
وميول �أفر�د �لعينة  وتت�سم بكونها ترويحية جتلب �ملتعة،وقام بتاأديتها �لأطفال ذوو 

��سطر�ب طيف �لتوحد.

   ومتثل���ت �لأن�س���طة �لفنية �لتى ��س���تخدمها �أفر�د �لعينة ف���ى : �لتلوين ، �لق�س 
و�لل�س���ق ، �ل�س���يكودر�ما ممثل���ة ف���ى لع���ب �ل���دور ب���اأد�ء �ملهن كاأد�ء �سخ�س���ية �ل�س���يف 
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و�حل���الق ، و�وبري���ت �لليل���ة �لكبرية – و�أوبريت قناة �ل�س���وي�س ، وحفلة تنكرية .... ، 
�لغناء ، و�لرق�س ، �لر�س���م، بال�س���افة لعزف �ملو�س���يقى ، و�لأعمال �ليدوية ، م�س���ابقة 

�مل�سرح ، م�سرح �لعر�ئ�س .....
* �أ. د/ ر�س���اد عبد �لعزيز على مو�س���ى �أ�س���تاذ �ل�س���حة �لنف�س���ية �ملتفرع ورئي�س ق�س���م 

�ل�سحة �لنف�سية �لأ�سبق، كلية �لرتبية ، جامعة �لأزهر.
�أ.د./ ع����ي��اد �أبو ب��كر ه�����ا�س�����م �أ�س�����تاذ �لفنون �لت�س�كيلية وعميد كلية �لفنون و�لإعالم 

طر�بل�س ليبيا �سابقا. 
د./ �أحم���د عب���د �لعزي���ز مدر�س �لرتبية �لفني���ة بكلية �لرتبية جامعة حلو�ن مب�س���ر 

و�لباحة بال�سعودية.

وتكونت جل�س���ات �لربنامج من )24( جل�س���ة، موزعة على )8( �أ�س���ابيع، بو�قع )3( 
جل�سات �أ�سبوعياً للمجموعة �لتجريبية، وتدرج زمن �جلل�سة ما بني )20- 45( دقيقة، 
منها)5( دقائق للجزء �لتمهيدي ،ثم مت ممار�سة �لن�ساط �لفنى ، ثم تختتم �جلل�سة 
  Feed Back بتلخي�س ومر�جعة �لن�ساط �لذى متت ممار�سته وعمل تغذية ر�جعة
ل���ه م���ع �أفر�د �لعينة، و�أ�س���تملت �ملرحل���ة �لتمهيدية على �لتعارف به���دف حدوث �ألفة 
بني �لباحث و�أفر�د �لعينة ومدتها ثالث جل�س���ات ، ثم �ملرحلة �لتدريبية ومتثلت فى 
ممار�سة �لأن�سطة �لفنية �ملتنوعة و�ملحببة وتكونت من)18( جل�سة لأفر�د �لعينة ،ثم 
�ختت���م �لباحث �لربنامج بثالث جل�س���ات مبرحلة �إعادة �لتدريب وهى خا�س���ة باإعادة 

�لتدريب على �أن�سطة �لربنامج �لفنية و�إنهاء �لربنامج.

اعتبارات مت مراعاتها فى الربنامج :
روع���ى �أن تك���ون جل�س���ات �لربنامج جماعية وفى حجرة يعتاد عل���ى �لتو�جد بها �أفر�د 
�لعين���ة فى بد�ية �جلل�س���ات �لتدريبية بالأن�س���طة �لفنية ، ثم مت بع���د ذلك نقلهم �إىل 

�أماكن �أخرى .

الفنيات امل�ستخدمة يف الربنامج:
 �أحتوي �لربنامج على بع�س �لفنيات و�لأ�ساليب �ل�سلوكية لنظرية �لتعلم �لجتماعى 
من خالل �أ�س���تخد�م )لعب �لدور - �لتعزيز �لإيجابي -�لتعزيز �ل�س���لبي – �لتكر�ر - 
�لنمذج���ة– �ملناق�س���ة- �لتجاه���ل )�لتكتيك���ى �أو �ملخطط (- �إع���ادة �لتوجيه - �لتحكم 

�لذ�تى-�لتلقني و�حلث – �لتقليد - �لتعذية �لر�جعة - �لو�جبات �ملنزلية(.
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الدرا�سة ال�ستطالعية:
 مت تطبيق �لربنامج �ملقرتح كتطبيق �أ�ستطالعى ، وذلك على )3( من �لأطفال ذوى 
��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د من نف����س جمتمع �لدر��س���ة ، وذلك مب�س���اعدة م���ن �لقائم 
بالرعاي���ة، وذل���ك للتع���رف على م���دى منا�س���بة برنامج �لأن�س���طة �لفنية خل�س���ائ�س 
�أطف���ال �لعين���ة، و�لتعرف على مدى مالءمة �لربنامج �مل�س���تخدم ، و�س���الحية �ملكان 
�ملخ�س����س لأف���ر�د �لعين���ة ملمار�س���ة �لأن�س���طة �لفني���ة عليه، وم���دى منا�س���بة �لفنيات 

و�لأدو�ت �مل�ستخدمة فى �لربنامج.

الأدوات الالزمة لتنفيذ الربنامج: 
متثلت �أدو�ت �لربنامج فى :حجرة مبوؤ�س�س���ة �بنى للفئات �خلا�س���ة و�لتوحد مب�س���ر 
�جلدي���دة بالقاه���رة ، وم�س���رح وملع���ب مرك���ز �لتنمية �لريا�س���ية بالقاهرة ، وم�س���رح 
وملع���ب �لكلي���ة �حلربية ، ومالب�س للعب �لأدو�ر ، و�أكالت )وجبات لل�س���يف( ، و�دو�ت 

للر�سم ، و�أدو�ت للت�سكيل و�لتزيني و�لق�س و�لل�سق ، و�أدو�ت لعجينة �ل�سري�ميك .

جدول )7(
جل�سات برنامج الأن�سطة الفنية  للحد من ال�سلوك النمطى التكرارى فى تنمية مهارات التوا�سل 

الوظيفى لدى الأطفال ذوى ا�سطراب طيف التوحد
نوع �لن�ساط�لزمن�لت�سكيلرقم �جلل�سة

�ملرحلة �لتمهيدية )�لتعارف (

 من �جلل�سة
�لأوىل �إىل

 �جلل�سة
�لثالثة

 من20
 �إىل25
دقيقة

  �لهدف :حدوث �لتعارف بني �لباحث و�أفر�د �لعينة وبث
 مناخ يت�سم  باملرح و�ل�سعادة و�لألفة  بني �أفر�د �لعينة
 مع توزيع  �حللوى و�لألعاب  ، و�لتعريف بالربنامج
 و�ختيار نوعية �لأن�سطة �لفنية �ملحببة لدى �أفر�د

. �لعينة �لتجريبية



املجلد اخلام�س - العدد )17( اكتوبر 2016 جملة الرتبية اخلا�صة

 337 

�ملرحلة �لتدريبية )ممار�سة �لأن�سطة �لفنية (

نوع �لن�ساط�لزمن�لت�سكيلرقم �جلل�سة

من
 �جلل�سة
�لر�بعة

�إىل
 �جلل�سة
 �لثامنة

ع�سر

من
30
�إىل
40

دقيقة

 هدفت �ملرحلة �لتدريبية �إىل خف�س حدة �ل�سلوك
 �لنمطى �لتكر�رى وتنمية مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى
 من خالل ممار�سة �لأن�سطة �لفنية متمثلة فى : لعب
 �لأدو�ر بال�سيكودر�ما : )دور �ل�سيف – دور �حلالق ،
 ....( - ممار�سة �لر�سم – ممار�سة �لت�سكيل – �لق�س

 و�لل�سق – ت�سكيل �ل�سل�سال - �لتلوين -�لتمثيل
 ، �لغناء ، �لرق�س ، �لأن�سطة �لرتويحية ، �لر�سم،

 �لت�سكيل ، �لطباعة، �لتزيني، عزف �ملو�سيقى ، �لت�سوير
 �لفوتوغر�فى ، ،�لأعمال �ليدوية ، م�سابقة �مل�سرح،

....م�سرح �لعر�ئ�س ، �أوبريت قناة �ل�سوي�س

مرحلة �إعادة �لتدريب
نوع �لن�ساط�لزمن�لت�سكيلرقم �جلل�سة

من �جلل�سة
 �حلادية

و�لع�سرين
 �إىل �جلل�سة

 �لر�بعة
و�لع�سرين

من
30

 �إىل40
دقيقة

 �إعادة ممار�سة بع�س �لأن�سطة �ل�سابق ممار�ستها و�إعادة-
 �لتدريب عليها للتاأكد من ��ستمر�رية خف�س حدة

 �ل�سلوك �لنمطى �لتكر�رى وتنمية مهار�ت �لتو��سل
. �لوظيفى

التكاف�وؤ ب�ني املجموعتني ال�س�ابطة والتجريبية: ق���ام �لباحث باإج���ر�ء �لتكافوؤ بني 
�أف���ر�د جمموعت���ي �لبحث �ل�س���ابطة و�لتجريبية م���ن حيث �لعمر �لزمن���ي، و�لذكاء، 
�لباح���ث  ،و��س���تخدم  �لوظيف���ى  �لتو��س���ل  ومه���ار�ت  �لتك���ر�رى  �لنمط���ى  و�ل�س���لوك 
  Mann-Whitney Test  لإح�س���اء �لالبار�م���رتي ممثاًل فى  �ختب���ار مان ويتن���ي�

للتكافوؤ بني �ملجموعتني من حيث :

1( العم�ر الزمني: مت �ختيار �أع�س���اء �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة فى �ملرحلة 
�لعمري���ة من )9-13( �س���نة ومتت �ملكافئ���ة بينهما فى �لعمر �لزمني، ويو�س���ح جدول 

)8( ذلك �لتكافوؤ .
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جدول )8(
الفروق بني متو�سطي رتب درجات اأفراد املجموعتني التجريبية وال�سابطة فى العمر الزمني

�ملتغري
          �لبيان         

�ملجموعة       
 �ملتو�سطن

�حل�سابي
 �لنحر�ف
�ملعياري

 متو�سط
�لرتب

 جمموع
 م�ستوىU�لرتب

�لدللة

 �لعمر
�لزمني

710.851.577.5753.0025.000.722�لتجريبية
غري د�لة 811.121.648.3867.00�ل�سابطة

قيمة (U) �جلدولية عن م�ستوى 0.05 = 0.003
قيمة (U) �جلدولية عند م�ستوى 0.01 = 8

2( متغري الذكاء: مت �ختيار �أفر�د �لعينة ممن متتد ن�سب ذكائهم من )55- 69( درجة 
فئة �لقابلني للتعلم على مقيا�س لوحة �لأ�سكال جلود�رد ،ويو�سح  ذلك جدول )9( .

  يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن قيم���ة (U) ملعرف���ة �لف���روق ب���ني �ملجموعت���ني 
�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف متغ���ري �لعمر �لزمني بلغ���ت )25.00( وهي قيمة غري د�لة 
�إح�س���ائياً مم���ا ي�س���ري �إىل ع���دم وجود ف���روق بني �ملجموعت���ني وهذ� يعد موؤ�س���ر�ً على 

�لتكافوؤ بينهما يف متغري �لعمر �لزمني.
جدول ) 9 (

الفروق بني متو�سطي رتب درجات اأفراد املجموعتني التجريبية وال�سابطة على متغري الذكاء

�ملتغري
        �لبيان

�ملجموعة
 متو�سطن

�لرتب
 جمموع
 م�ستوىU�لرتب

�لدللة

77.7954.5026.500.862�لتجريبية�لذكاء
غري د�لة 88.1965.50�ل�سابطة

قيمة (U) �جلدولية عن م�ستوى 0.05 = 0.003
قيمة (U) �جلدولية عند م�ستوى 0.01 = 8

  يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن قيم���ة (U) ملعرف���ة �لف���روق  ب���ني �ملجموعت���ني 
�لتجريبية و�ل�سابطة يف متغري �لذكاء بلغت )26.50( ، وهي قيمة غري د�لة �إح�سائياً 
؛مم���ا ي�س���ري �إىل ع���دم وجود ف���روق بني �ملجموعت���ني وهذ� يعد موؤ�س���ر�ً عل���ى �لتكافوؤ 

بينهما يف متغري �لذكاء.
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)( ال�س�لوك النمط�ي التك�رارى: مت �إج���ر�ء �لتكاف���وؤ ب���ني جمموعت���ى �لدر��س���ة قبل 
تطبي���ق  �لربنام���ج �لتدريب���ى �لقائم على �لأن�س���طة �لفنية فى �ل�س���لوك �لنمطي من 

�إعد�د �لباحث، وذلك ويو�سح ذلك جدول)10(: 

جدول )10(
الفروق بني متو�سطي رتب درجات اأفراد املجموعتني  التجريبية وال�سابطة فى القيا�س القبلي 

لل�سلوك النمطى التكرارى

 متو�سط�لعدد ن�ملجموعات�لأبعاد
�لرتب

 جمموع
 م�ستوىU�لرتب

�لدللة

 �حلركات �جل�سمية
�ملتكررة

88.4467.50�سابطة
0.694 غ د24.50

77.5052.50جتريبية
 تكر�رية ��ستخد�م

�حلو��س
88.3867.00�سابطة

0.779 غ د25.00
77.5753.00جتريبية

 �لأن�سطة و�لهتمامات
�ملحدودة

88.6969.50�سابطة
0.536 غ د22.50

77.2150.50جتريبية

�لأفكار �ملتكررة
88.9471.50�سابطة

0.397 غ د20.50
76.9348.50جتريبية

 روتينية �لأ�سياء
وثباتها

86.1949.50�سابطة
0.094 غ د13.50

710.0770.50جتريبية

�لدرجة �لكلية
88.3867.00�سابطة

0.779 غ د25.00
77.5753.00جتريبية

قيمة (U) �جلدولية عن م�ستوى 0.05 = 0.003
قيمة (U) �جلدولية عند م�ستوى 0.01 = 8

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن قيم���ة (U) ملعرف���ة �لف���روق ب���ني �ملجموعت���ني 
�لتجريبية و�ل�سابطة يف �لقيا�س �لقبلي بلغت على �لرتتيب )24.50، 25.00، 22.50، 
20.50 ، 13.50 ، 25.00( ،وهي قيم غري د�لة �إح�سائياً عند م�ستوى )0.01( مما ي�سري 

�إىل عدم وجود فروق بني �ملجموعتني مما يدل على تكافوؤ �ملجموعتني .
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4( مه�ارات التوا�س�ل الوظيف�ى : كم���ا ��س���تخدم �لباح���ث �ختب���ار مان ويتن���ي ملعرفة 
�لف���روق بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لقبلي ملهار�ت �لتو��س���ل 

�لوظيفى .  

جدول )11(
الفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة

يف القيا�س القبلي ملهارات التوا�سل الوظيفى

�لأبعاد
        �لبيان    

�ملجموعة
 متو�سطن

�لرتب
 جمموع
 م�ستوىU�لرتب

�لدللة

�ملباد�أة بالتحية
89.5676.50�ل�سابطة

15.500.152
76.2143.50�لتجريبية

89.0072.0020.000.397�ل�سابطة�لقدرة على �لطلب
76.8648.00�لتجريبية

 �لقدرة على
�لختيار�ت

89.1373.00�ل�سابطة
19.000.336

76.7147.00�لتجريبية

تقليد �لنماذج
810.0080.00�ل�سابطة

12.000.072
75.7140.00�لتجريبية

 �لقدرة على �لنتباه
�مل�سرتك

88.6369.00�ل�سابطة
23.000.613

77.2951.00�لتجريبية

�لدرجة �لكلية
89.9479.50�ل�سابطة

12.500.072
75.7940.50�لتجريبية

قيمة (U) �جلدولية عن م�ستوى 0.05 = 0.003
قيمة (U) �جلدولية عند م�ستوى 0.01 = 8

      يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن قيم���ة )U( ملعرفة �لف���روق بني �ملجموعتني 
�لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لقبلي للتو��س���ل �لوظيفى بلغت )15.50 ، 20.00 ، 
19.0 ، 12.0 ، 23.0 ، 12.50( وهي قيم غري د�لة �إح�س���ائياً عند م�س���توى )0.01( مما 
ي�س���ري �إىل ع���دم وج���ود فروق بني �ملجموعتني ، ويو�س���ح ذلك ج���دول)12( من خالل 
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ح�ساب �ملتو�سط �حل�سابي و�لنحر�ف �ملعياري للقيا�س �لقبلي لكل من �ملجموعتني.
جدول ) 12 (

املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري للقيا�س القبلي على مقيا�س مهارات التوا�سل الوظيفى 
للمجموعتني التجريبية وال�سابطة

�لبعد
جتريبية�سابطة

 �لنحر�ف�ملتو�سط
 �لنحر�ف�ملتو�سط�ملعياري

�ملعياري
9.371.688.140.69�ملباد�أة بالتحية

9.001.518.420.78�لقدرة على �لطلب
9.621.408.850.89�لقدرة على �لختيار�ت

8.871.247.710.75تقليد �لنماذج
9.871.559.280.75�لقدرة على �لنتباه �مل�سرتك

46.754.6242.422.22�لدرجة �لكلية

  يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن �ملتو�س���ط �حل�س���ابي للمجموع���ة يتق���ارب م���ن 
�ملتو�س���ط �حل�س���ابي للمجموعة �ل�س���ابطة وهذ� يعد موؤ�س���ر�ً على تكافوؤ �ملجموعتني 
يف مه���ار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ى ل���دى �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية. ومت ح�س���اب دللة 
�لف���روق بني متو�س���طي رتب �ملجموع���ة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�س���ابطة با�س���تخد�م 

.Mann Whitny معادلة مان ويتنى

نتائج الفر�س الأول :
ين�س �لفر�س �لأول على �أنه » ل توجد فروق بني متو�سطي رتب درجات �ل�سلوك 
�لنمطى �لتكر�رى ومهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى للمجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة 

يف �لقيا�س �لبعدى «.

  وينق�سم الفر�س احلاىل اإىل التاىل :
�أ- لختب���ار �س���حة ه���ذ� �لفر�س ��س���تخدم �لباحث �ختب���ار مان ويتن���ي ملعرفة �لفروق 
ب���ني �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبعدي للدرج���ة �لكلية ملقيا�س 

�ل�سلوك �لنمطى �لتكر�رى، ويو�سح ذلك جدول )13(:       
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جدول )13 (
الفروق بني متو�سطي رتب درجات اأفراد املجموعتني التجريبية وال�سابطة فى القيا�س البعدي 

لل�سلوك النمطى التكرارى

 متو�سط�لعدد�ملجموعات�لأبعاد
�لرتب

 جمموع
 م�ستوىU�لرتب

�لدللة

 �حلركات �جل�سمية
�ملتكررة

811.5092.00�سابطة
00.000.01

74.0028.00جتريبية
 تكر�رية ��ستخد�م

�حلو��س
811.4091.20�سابطة

00.000.01
74.0028.00جتريبية

 �لأن�سطة و�لهتمامات
�ملحدودة

811.4591.60�سابطة
00.000.01

74.0028.00جتريبية

�لأفكار �ملتكررة
811.5092.00�سابطة

00.000.01
74.0028.00جتريبية

 روتينية �لأ�سياء
وثباتها

811.3590.80�سابطة
00.000.01

74.0028.00جتريبية

�لدرجة �لكلية
811.5592.40�سابطة

00.000.01
74.0028.00جتريبية

قيمة (U) �جلدولية عن م�ستوى 0.05 = 18 
قيمة (U) �جلدولية عند م�ستوى 0.01 = 11

    يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن قيم���ة )U( ملعرف���ة �لفروق ب���ني �ملجموعتني 
�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبع���دي كان���ت �س���فر، وه���ي د�ل���ة �إح�س���ائياً عند 
م�س���توى )0.01( مم���ا ي�س���ري �إىل وجود فروق ب���ني �ملجموعتني، وتوج���ه هذه �لفروق 
ل�س���الح �ملجموع���ة �لأق���ل يف متو�س���ط �لرت���ب، وه���ي �ملجموع���ة �لتجريبي���ة وملعرف���ة 
�جت���اه �لفروق يف �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة ثم ح�س���اب �ملتو�س���ط �حل�س���ابي 

و�لنحر�ف �ملعياري للقيا�س �لبعدي لكل من �ملجموعتني.
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جدول ) 14 (
املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري للقيا�س البعدي لالأبعاد والدرجة الكلية على مقيا�س 

ال�سلوك النمطى التكرارى للمجموعتني التجريبية وال�سابطة

�لبعد
جتريبية�سابطة

 حجم
�لأثر  �لنحر�ف�ملتو�سط

 �لنحر�ف�ملتو�سط�ملعياري
�ملعياري

26.500.9311.421.130.99�حلركات �جل�سمية �ملتكررة

28.872.5810.851.210.97تكر�رية ��ستخد�م �حلو��س

26.750.7111.280.950.99�لأن�سطة و�لهتمامات �ملحدودة

29.751.1611.141.340.99�لأفكار �ملتكررة

26.251.1610.420.960.99روتينية �لأ�سياء وثباتها

136.05.7555.002.470.99�لدرجة �لكلية

  يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن �ملتو�سط �حل�سابي للمجموعة �لتجريبية �أقل من 
�ملتو�س���ط �حل�س���ابي للمجموعة �ل�س���ابطة مما ي�س���ري �إىل تفوق �ملجموعة �لتجريبية 
على �ملجموعة �ل�سابطة، كما يت�سح �أي�ساً �أن حجم �لأثر كبري ) �أكرب من 0.5 ( وهذ� 
يعد موؤ�سر�ً على فاعلية �لربنامج �لتدريبي يف �ل�سلوك �لنمطى �لتكر�رى لدى �أفر�د 

�ملجموعة �لتجريبية.

   وتو�س���ح معادل���ة م���ان ويتن���ي ملعرف���ة �لف���روق ب���ني �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة 
و�ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي ملهار�ت �لتو��سل �لوظيفى من خالل جدول)15(:
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جدول ) 15(
الفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف القيا�س البعدي

 ملهارات التوا�سل الوظيفى

�لأبعاد
       �لبيان    

�ملجموعة
 متو�سطن

�لرتب
 جمموع
 م�ستوىU�لرتب

�لدللة

 �لهتمام
�مل�سرتك

84.5036.000.000.01�ل�سابطة 711.0077.00�لتجريبية
 �لتو��سل
بالعني

84.4035.000.000.01�ل�سابطة 710.0070.00�لتجريبية

84.6037.000.000.01�ل�سابطةلغة �جل�سد 712.0084.00�لتجريبية

84.3034.000.000.01�ل�سابطةتعبري�ت �لوجه 713.0091.00�لتجريبية
 �لإ�سار�ت

و�لمياء�ت
84.2034.000.000.01�ل�سابطة 79.0063.00�لتجريبية

84.7038.000.000.01�ل�سابطة�لدرجة �لكلية 714.0098.00�لتجريبية

قيمة (U)  �جلدولية عن م�ستوى 0.05 = 18 
قيمة (U)  �جلدولية عند م�ستوى 0.01 = 11

   يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن قيم���ة )U( ملعرف���ة �لف���روق ب���ني �ملجموعتني 
�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبعدي للتو��س���ل �لوظيفى بلغ���ت )0.00( ، وهي 
قيم د�لة �إح�س���ائياً عند م�س���توى )0.01( مما ي�سري �إىل وجود فروق بني �ملجموعتني 
وتوج���ه ه���ذه �لف���روق ل�س���الح �ملجموع���ة �لأعل���ى يف متو�س���ط �لرتب وه���ي �ملجموعة 

�لتجريبية.

 ب- ولختب���ار �س���حة هذ� �لفر�س �أي�س���اً ��س���تخدم �لباحث �ختبار م���ان ويتني ملعرفة 
�لف���روق بني �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبع���دي للدرجة �لكلية 

ملقيا�س مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى، ويو�سح ذلك جدول )16(:
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جدول ) 16(
املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري للقيا�س البعدي على مقيا�س ملهارات التوا�سل الوظيفى 

للمجموعتني التجريبية وال�سابطة

�لبعد
جتريبية�سابطة

حجم �لأثر
 �لنحر�ف�ملتو�سط

 �لنحر�ف�ملتو�سط�ملعياري
�ملعياري

8.871.4525.710.760.99�لهتمام �مل�سرتك
8.750.7125.851.060.99�لتو��سل بالعني

9.251.2830.281.110.99لغة �جل�سد
9.001.0625.711.110.99تعبري�ت �لوجه

9.621.8430.281.490.98�لإ�سار�ت و�لمياء�ت
45.504.34138.142.790.99�لدرجة �لكلية

يو�س���ح �جلدول �ل�س���ابق �أن �ملتو�س���ط �حل�س���ابي للمجموعة �لتجريبية �أعلى من 
�ملتو�س���ط �حل�س���ابي للمجموع���ة �ل�س���ابطة ،كم���ا يت�س���ح �أي�س���اً �أن حج���م �لأث���ر كبري            
)�أكرب من 0.5 ( مما ي�س���ري �إىل تفوق �ملجموعة �لتجريبية على �ملجموعة �ل�س���ابطة 
وهذ� يعد موؤ�سر�ً على فاعلية �لربنامج �لتدريبي يف مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى لدى 

�أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.

نتائج الفر�س الثانى :
   ين�س �لفر�س �لثانى على �أنه » توجد فروق بني متو�سطي رتب درجات �ل�سلوك 
�لنمطى �لتكر�رى ومهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى للمجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني 

�لقبلي و�لبعدي و�ملتابعة و�لتتبعى ».

   وينق�سم ذلك �لفر�س �إىل �لتاىل :
�أ-ولختب���ار �س���حة ه���ذ� �لفر�س ق���ام �لباحث بح�س���اب معادلة ويلكوك�س���ن من خالل 
�لف���روق بني �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبع���دي لالأبعاد  �لتع���رف عل���ى قيم���ة )Z( ملعرفة 
وذل���ك بتطبي���ق �ختب���ار �ل�س���لوك �لنمطى �لتك���ر�رى قبل وبع���د �لنتهاء م���ن تطبيق 
�لربنامج �لتدريبى �لقائم على برنامج �لأن�سطة �لفنية لأفر�د �ملجموعة �لتجريبية 
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، ويو�سح ذلك جدول )17(.
جدول ) 17 (

الفروق بني القيا�سني القبلى والبعدى لأبعاد ال�سلوك النمطى التكرارى والدرجة الكلية

 متو�سط�لعدد�لرتب�لأبعاد
�لرتب

 جمموع
 م�ستوىZ قيمة�لرتب

�لدللة

 �حلركات
 �جل�سمية
�ملتكررة

7428�لرتب �ل�سالبة

2.375 -0.05 000�لرتب �ملوجبة
0�لت�ساوى
7�ملجموع

 تكر�رية
 ��ستخد�م
�حلو��س

7428�لرتب �ل�سالبة

2.410-0.05 000�لرتب �ملوجبة
0�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لأن�سطة
 و�لهتمامات

�ملحدودة

7428�لرتب �ل�سالبة

2.388-0.05
000�لرتب �ملوجبة

0�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لأفكار
�ملتكررة

7428�لرتب �ل�سالبة

2.388-0.05 000�لرتب �ملوجبة
0�لت�ساوى
7�ملجموع

 روتينية
 �لأ�سياء
وثباتها

7428�لرتب �ل�سالبة

2.375-0.05
000�لرتب �ملوجبة

0�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لدرجة
�لكلية

7428�لرتب �ل�سالبة

2.371-0.05
000�لرتب �ملوجبة

0�لت�ساوى
7�ملجموع

قيمة (Z) عند م�ستوي)0.01( = 2.60 قيمة (Z) عند م�ستوي0.05 = 2.00  
  يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن قيم  (Z)ملعرفة �لفروق بني �لقيا�س���ني �لقبلى 
و�لبع���دى لالأبع���اد ه���ى عل���ى �لت���و�ىل) -2.375،  -2.410، -2.388 ، -2.388 ، -2.375 
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،2.371( ، وه���ى قي���م د�ل���ة عن���د م�س���توى ) 0.05 (، مم���ا ي�س���ري �إىل وج���ود ف���روق بني 
�لقيا�س���ني وذل���ك ل�س���الح �لقيا����س �لبع���دى، حي���ث كان متو�س���ط �لرت���ب �ملوجبة �أقل 
من متو�س���ط �لرتب �ل�س���البة، وهذ� يعد موؤ�س���ر�ً على فاعلية �لربنامج �مل�س���تخدم فى 
�ل�سلوك �لنمطى �لتكر�رى لدى �أفر�د �لعينة �لتجريبية. وملعرفة  مقد�ر �لتح�سن فى 
�أبعاد �ل�س���لوك �لنمطى �لتكر�رى ، مت ح�ساب �ملتو�سط �حل�سابى و�لنحر�ف �ملعيارى، 

للقيا�سني �لقبلى و�لبعدى للمجموعة �لتجريبية، ويو�سح ذلك جدول )18( .

جدول )18 (
املتو�سط احل�سابى والنحراف املعيارى لأبعاد ال�سلوك النمطى التكرارى

والدرجة الكلية للمجموعة التجريبية فى القيا�سني القبلى والبعدى

�لبعد
بعديقبلي

 حجم
�لأثر  �لنحر�ف�ملتو�سط

 �لنحر�ف�ملتو�سط�ملعياري
�ملعياري

26.710.7511.421.130.99�حلركات �جل�سمية �ملتكررة
28.572.1510.851.210.99تكر�رية ��ستخد�م �حلو��س

26.570.9711.280.950.99�لأن�سطة و�لهتمامات �ملحدودة
29.711.7011.141.340.97�لأفكار �ملتكررة

26.711.3810.420.960.99روتينية �لأ�سياء وثباتها
137.854.1455.002.470.99�لدرجة �لكلية

  يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن �ملتو�س���ط �حل�س���ابى للقيا�س �لبع���دى �أكرب من 
�ملتو�س���ط �حل�س���ابى للقيا�س �لقبلى فى �لأبعاد �خلم�س���ة و�لدرجة �لكلية ؛ مما ي�سري 
�إىل حت�سن �ل�سلوك �لنمطى �لتكر�رى لدى تالميذ �ملجموعة �لتجريبية ، كما يت�سح 
�أي�س���اً �أن حج���م �لأثر كب���ري ) �أكرب من 0.5 ( وهذ� يعد موؤ�س���ر�ً على فاعلية �لتدريب 
د�خ���ل جل�س���ات �لربنامج فى تنمية �ل�س���لوك �لنمطى �لتكر�رى ل���دى �أفر�د �ملجموعة 

�لتجريبية.

ب- ولختبار �س���حة هذ� �لفر�س قام �لباحث بح�س���اب معادلة ويلكوك�س���ن من خالل 
�لتعرف على قيمة )Z( ملعرفة �لفروق بني �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي لالأبعاد وذلك 
بتطبيق �ختبار مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى ، قبل وبعد �لنتهاء من تطبيق �لربنامج 
�لتدريبى �لقائم على برنامج �لأن�س���طة �لفنية لأفر�د �ملجموعة �لتجريبية ، ويو�سح 
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ذلك جدول )19(.
جدول)19 (

 الفروق بني القيا�سني القبلى والبعدى ملهارات التوا�سل الوظيفى والدرجة الكلية

 متو�سط�لعدد�لرتب�لأبعاد
�لرتب

 جمموع
 م�ستوىZ قيمة�لرتب

�لدللة

 �ملباد�أة
بالتحية

000�لرتب �ل�سالبة

2.428 -0.05 7428�لرتب �ملوجبة
0�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لقدرة على
�لطلب

000�لرتب �ل�سالبة

2.375-0.05 7428�لرتب �ملوجبة
0�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لقدرة على
�لختيار

000�لرتب �ل�سالبة

2.456-0.05 7428�لرتب �ملوجبة
0�لت�ساوى
7�ملجموع

 تقليد
�لنماذج

000�لرتب �ل�سالبة

2.375-0.05 7428�لرتب �ملوجبة
0�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لقدرة على
 �لنتباه
�مل�سرتك

000�لرتب �ل�سالبة

2.392-0.05 7428�لرتب �ملوجبة
0�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لدرجة
�لكلية

000�لرتب �ل�سالبة

2.371-0.05 7428�لرتب �ملوجبة
0�لت�ساوى
7�ملجموع

قيمة )Z( عند م�ستوي0.01 = 2.60 قيمة )Z( عند م�ستوي0.05 = 2.00  
    يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن قيم ) Z ( ملعرفة �لفروق بني �لقيا�سني �لقبلى 
و�لبع���دى لالأبع���اد ه���ى عل���ى �لت���و�ىل) -2.375،  -2.410، -2.388 ، -2.388 ، -2.375 
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،2.371( ، وه���ى قي���م د�ل���ة عن���د م�س���توى ) 0.05 (، مم���ا ي�س���ري �إىل وج���ود ف���روق بني 
�لقيا�س���ني وذل���ك ل�س���الح �لقيا����س �لبع���دى، حي���ث كان متو�س���ط �لرت���ب �ملوجبة �أقل 
من متو�س���ط �لرتب �ل�س���البة، وهذ� يعد موؤ�س���ر� على فاعلية �لربنامج �مل�س���تخدم فى 
مهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى ل���دى �أفر�د �لعينة �لتجريبية. وملعرفة  مقد�ر �لتح�س���ن 
فى مهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى ، مت ح�س���اب �ملتو�سط �حل�س���ابى و�لنحر�ف �ملعيارى، 
للقيا�سني �لقبلى و�لبعدى للمجموعة �لتجريبية، وجدول )20( يو�سح ذلك.                                         

جدول )20(
املتو�سط احل�سابى والنحراف املعيارى ملهارات التوا�سل الوظيفى
والدرجة الكلية للمجموعة التجريبية فى القيا�سني القبلى والبعدى

�لبعد
بعديقبلي

حجم �لأثر  �لنحر�ف�ملتو�سط
 �لنحر�ف�ملتو�سط�ملعياري

�ملعياري
11.421.1325.710.760.99�ملباد�أة بالتحية

10.851.2125.851.060.99�لقدرة على �لطلب
11.280.9530.281.110.99�لقدرة على �لختيار

11.141.3425.711.110.99تقليد �لنماذج
10.420.9730.281.490.98�لقدرة على �لنتباه �مل�سرتك

55.142.47138.142.790.99�لدرجة �لكلية  
 يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن �ملتو�س���ط �حل�س���ابى للقيا�س �لبع���دى �أكرب من 
�ملتو�س���ط �حل�س���ابى للقيا�س �لقبلى فى �لأبعاد �خلم�س���ة و�لدرجة �لكلية ؛ مما ي�سري 
�إىل حت�س���ن مه���ار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ى ل���دى تالمي���ذ �ملجموع���ة �لتجريبي���ة ، كما 
يت�س���ح �أي�س���اً �أن حج���م �لأث���ر كبري ) �أكرب م���ن 0.5 (،  وهذ� يعد موؤ�س���ر�ً على فاعلية 
�لتدري���ب د�خ���ل جل�س���ات �لربنامج فى تنمية �ل�س���لوك �لنمطى �لتك���ر�رى لدى �أفر�د 

�ملجموعة �لتجريبية.
ج��- ولختبار �س���حة هذ� �لفر�س قام �لباحث بح�س���اب معادلة ويلكوك�س���ن من خالل 
�لتع���رف عل���ى قيم���ة )Z( ملعرف���ة �لفروق ب���ني �لقيا�س���ني �لبع���دي و�ملتابع���ة لالأبعاد 
وذلك بتطبيق �ختبار �ل�س���لوك �لنمطى �لتكر�رى بعد �لنتهاء من تطبيق �لربنامج 
�لتدريب���ى �لقائ���م عل���ى برنام���ج �لأن�س���طة �لفنية لأف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبية وبعد 

مرور �سهر على �لقيا�س �لبعدى ، ويو�سح ذلك 
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جدول)21(
الفروق بني القيا�سني البعدي واملتابعة لأبعاد ال�سلوك النمطى التكرارى والدرجة الكلية

 متو�سط�لعدد�لرتب�لأبعاد
�لرتب

 جمموع
 م�ستوىZ قيمة�لرتب

�لدللة

 �حلركات
�ملتكررة

000�لرتب �ل�سالبة

1.732 -
0.083

غ د
326�لرتب �ملوجبة

4�لت�ساوى
7�ملجموع

�حلو��س

000�لرتب �ل�سالبة

1.000-
0.317

غ د
111�لرتب �ملوجبة

6�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لأن�سطة
و�لهتمامات

000�لرتب �ل�سالبة

1.000-
0.317

غ د
111�لرتب �ملوجبة

6�لت�ساوى
7�ملجموع

�لأفكار

224�لرتب �ل�سالبة

0.378-
0.705

غ د
236�لرتب �ملوجبة

3�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لأ�سياء
وثباتها

122�لرتب �ل�سالبة

0.447-
0.655

غ د
111�لرتب �ملوجبة

5�لت�ساوى
7�ملجموع

�لدرجة �لكلية

122�لرتب �ل�سالبة

1.518-
0.129

غ د
43.2513.00�لرتب �ملوجبة

2�لت�ساوى
7�ملجموع

قيمة (Z) عند م�ستوي0.01 = 2.60  2.00 قيمة (Z) عند م�ستوي0.05 =  
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   يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن قيم ) Z ( ملعرفة �لفروق بني �لقيا�سني �لبعدى 
و�ملتابع���ة لالأبع���اد هى على �لت���و�ىل) -1.732،  -1.000، -1.000 ، -0.378 ، -0.447،-
1.518( ، وه���ى قي���م غ���ري د�لة ، مما ي�س���ري �إىل عدم وجود فروق بني �لقيا�س���ني وهذ� 
يع���د موؤ�س���ر� عل���ى بقاء فاعلي���ة �لربنامج �مل�س���تخدم فى �ل�س���لوك �لنمط���ى �لتكر�رى 
ل���دى �أف���ر�د �لعين���ة �لتجريبية. وملعرفة  مقد�ر �لتح�س���ن فى �أبعاد �ل�س���لوك �لنمطى 
�لتك���ر�رى ، مت ح�س���اب �ملتو�س���ط �حل�س���ابى و�لنحر�ف �ملعي���ارى، للقيا�س���ني  �لبعدي 

و�ملتابعة  للمجموعة �لتجريبية، وجدول )22( يو�سح ذلك.
جدول )22(

املتو�سط احل�سابى والنحراف املعيارى لأبعاد ال�سلوك النمطى التكرارى
والدرجة الكلية للمجموعة التجريبية فى القيا�سني البعدى واملتابعة

�لبعد
متابعةبعدي

 �لنحر�ف�ملتو�سط
 �لنحر�ف�ملتو�سط�ملعياري

�ملعياري
11.421.1311.000.82�حلركات �جل�سمية �ملتكررة
10.851.2110.711.11تكر�رية ��ستخد�م �حلو��س

11.280.9511.140.89�لأن�سطة و�لهتمامات �ملحدودة
11.141.3411.000.57�لأفكار �ملتكررة

10.420.9610.570.53روتينية �لأ�سياء وثباتها
55.002.4754.431.72�لدرجة �لكلية

   يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق �أن �ملتو�س���ط �حل�س���ابى للقيا�س �لبع���دى �أكرب من 
�ملتو�س���ط �حل�س���ابى للقيا�س �لقبلى فى �لأبعاد �خلم�س���ة و�لدرجة �لكلية؛ مما ي�س���ري 
�إىل حت�سن �ل�سلوك �لنمطى �لتكر�رى لدى تالميذ �ملجموعة �لتجريبية ، وهذ� يعد 
موؤ�سر�ً على بقاء فاعلية �لتدريب د�خل جل�سات �لربنامج فى تنمية �ل�سلوك �لنمطى 

�لتكر�رى لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.
د- ولختب���ار �س���حة ه���ذ� �لفر�س قام �لباحث بح�س���اب معادلة ويلكوك�س���ن من خالل 
�لتعرف على قيمة )Z( ملعرفة �لفروق بني �لقيا�سني �لبعدى و�ملتابعة لالأبعاد وذلك 
بتطبي���ق �ختب���ار مه���ار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ى ، بع���د �لنتهاء م���ن تطبي���ق �لربنامج 
�لتدريب���ى �لقائ���م عل���ى برنامج �لأن�س���طة �لفنية لأف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبية  وبعد 

مرور �سهر على �لقيا�س �لبعدى ، ويو�سح ذلك جدول )23(.
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جدول ) 23 (
 الفروق بني القيا�سني البعدى واملتابعة ملهارات التوا�سل الوظيفى والدرجة الكلية

 متو�سط�لعدد�لرتب�لأبعاد
�لرتب

 جمموع
 م�ستوىZ قيمة�لرتب

�لدللة

�ملباد�أة بالتحية

326�لرتب �ل�سالبة

1.732 -
0.083

غ د
000�لرتب �ملوجبة

4�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لقدرة على
�لطلب

122�لرتب �ل�سالبة

0.477-
0.655

غ د
111�لرتب �ملوجبة

5�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لقدرة على
�لختيار

000�لرتب �ل�سالبة

1.000-
0.317

غ د
111�لرتب �ملوجبة

6�لت�ساوى
7�ملجموع

تقليد �لنماذج

326�لرتب �ل�سالبة

1.732-
0.083

غ د
000�لرتب �ملوجبة

4�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لقدرة على
 �لنتباه
�مل�سرتك

224�لرتب �ل�سالبة

0.577-
0.564

غ د
122�لرتب �ملوجبة

4�لت�ساوى
7�ملجموع

�لدرجة �لكلية

43.6314.50�لرتب �ل�سالبة

0.564-
0.395

غ د
23.256.50�لرتب �ملوجبة

1�لت�ساوى
7�ملجموع

قيمة (Z) عند م�ستوي0.01 = 2.60 قيمة (Z) عند م�ستوي0.05 = 2.00  
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    يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن قيم ) Z ( ملعرفة �لفروق بني �لقيا�سني �لبعدى 
و�ملتابع���ة لالأبع���اد ه���ى عل���ى �لت���و�ىل) -1.732،  -447، -1.000 ، -1.732 ، -0.577 
،0.395(، وهى قيم غري د�لة عند م�س���توى ) 0.05 (، مما ي�س���ري �إىل عدم وجود فروق 
بني �لقيا�س���ني ، حيث كان متو�س���ط �لرتب �ملوجبة �أقل من متو�س���ط �لرتب �ل�س���البة، 
وهذ� يعد موؤ�س���ر�ً على بقاء فاعلية �لربنامج �مل�س���تخدم فى تنمية مهار�ت �لتو��س���ل 
�لوظيف���ى ل���دى �أف���ر�د �لعين���ة �لتجريبي���ة.  وملعرف���ة مق���د�ر �لتح�س���ن ف���ى مه���ار�ت 
�لتو��س���ل �لوظيف���ى،مت ح�س���اب �ملتو�س���ط �حل�س���ابى و�لنح���ر�ف �ملعيارى، للقيا�س���ني 

�ملتابعة و�لبعدي للمجموعة �لتجريبية، وجدول )24( يو�سح ذلك.
جدول )  24 (

املتو�سط احل�سابى والنحراف املعيارى ملهارات التوا�سل الوظيفى والدرجة الكلية للمجموعة 
التجريبية فى القيا�سني البعدي واملتابعة

�لبعد
متابعةبعدي

 �لنحر�ف�ملتو�سط
 �لنحر�ف�ملتو�سط�ملعياري

�ملعياري
25.710.7626.140.899�ملباد�أة بالتحية

25.851.0626.000.816�لقدرة على �لطلب
30.281.1130.141.35�لقدرة على �لختيار

25.711.1126.141.21تقليد �لنماذج
30.281.4930.431.27�لقدرة على �لنتباه �مل�سرتك

138.142.79138.852.73�لدرجة �لكلية

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن �ملتو�س���ط �حل�س���ابى للقيا�س �لبعدى يتقارب من 
�ملتو�س���ط �حل�س���ابى للقيا�س �ملتابعة فى �لأبعاد �خلم�س���ة و�لدرجة �لكلية؛ مما ي�س���ري 
�إىل حت�سن مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى لدى تالميذ �ملجموعة �لتجريبية ، وهذ� يعد 
موؤ�س���ر�ً على بقاء فاعلية �لتدريب د�خل جل�س���ات �لربنامج فى تنمية �لتو��س���ل غري 

�للفظى لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.

ه�- ولختبار �س���حة هذ� �لفر�س قام �لباحث بح�س���اب معادلة ويلكوك�س���ن من خالل 
�لتع���رف عل���ى قيم���ة )Z( ملعرف���ة �لفروق ب���ني �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبع���ي لالأبعاد، 
وذلك بتطبيق �ختبار �ل�س���لوك �لنمطى �لتكر�رى بعد �لنتهاء من تطبيق �لربنامج 

�لتدريبى وبعد مرور �سهرين على �لقيا�س �لبعدى ، وجدول )25( يو�سح ذلك.
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جدول ) 25 (
الفروق بني القيا�سني البعدي والتتبعي لأبعاد ال�سلوك النمطى التكرارى والدرجة الكلية

 متو�سط�لعدد�لرتب�لأبعاد
�لرتب

 جمموع
�لرتب

قيمة 
Z

 م�ستوى
�لدللة

 �حلركات
�ملتكررة

122�لرتب �ل�سالبة

0.577 -
0.564

غ د
224�لرتب �ملوجبة

4�لت�ساوى
7�ملجموع

�حلو��س

224�لرتب �ل�سالبة

0.577-
0.564

غ د
122�لرتب �ملوجبة

4�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لأن�سطة
و�لهتمامات

000�لرتب �ل�سالبة

1.342-
0.180

غ د
21.503�لرتب �ملوجبة

5�لت�ساوى
7�ملجموع

�لأفكار

122�لرتب �ل�سالبة

0.577-
0.564

غ د
224�لرتب �ملوجبة

4�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لأ�سياء
وثباتها

32.507.50�لرتب �ل�سالبة

1.000-
0.317

غ د
12.502.50�لرتب �ملوجبة

3�لت�ساوى
7�ملجموع

�لدرجة �لكلية

000�لرتب �ل�سالبة

1.732-
0.083

غ د
326�لرتب �ملوجبة

4�لت�ساوى
7�ملجموع

قيمة )Z( عند م�ستوي0.01 = 2.60 قيمة )Z( عند م�ستوي0.05 = 2.00 
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  يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن قيم ) Z ( ملعرفة �لفروق بني �لقيا�سني �لبعدى 
و�لتتبع���ي لالأبع���اد ه���ى عل���ى �لت���و�ىل) 0.577،  -0.577، -1.342 ، -0.577 ، -1.000، 
-1.732( ، وهى قيم غري د�لة ؛ مما ي�س���ري �إىل عدم وجود فروق بني �لقيا�س���ني وهذ� 
يع���د موؤ�س���ر� عل���ى بقاء فاعلي���ة �لربنامج �مل�س���تخدم فى �ل�س���لوك �لنمط���ى �لتكر�رى 
ل���دى �أف���ر�د �لعين���ة �لتجريبية. وملعرفة  مقد�ر �لتح�س���ن فى �أبعاد �ل�س���لوك �لنمطى 
�لتك���ر�رى ، مت ح�س���اب �ملتو�س���ط �حل�س���ابى و�لنح���ر�ف �ملعي���ارى، للقيا�س���ني �لبعدي 

و�لتتبعي للمجموعة �لتجريبية، ويو�سح ذلك جدول )26(.
جدول )26 (

املتو�سط احل�سابى والنحراف املعيارى لأبعاد ال�سلوك النمطى التكرارى والدرجة الكلية 
للمجموعة التجريبية فى القيا�سني البعدي والتتبعي

�لبعد
تتبعيبعدي

 �لنحر�ف�ملتو�سط
 �لنحر�ف�ملتو�سط�ملعياري

�ملعياري
11.421.1311.281.38�حلركات �جل�سمية �ملتكررة
10.851.2111.001.00تكر�رية ��ستخد�م �حلو��س

11.280.9510.850.899�لأن�سطة و�لهتمامات �ملحدودة
11.141.3411.000.816�لأفكار �ملتكررة

10.420.9610.710.755روتينية �لأ�سياء وثباتها
55.002.4754.712.49�لدرجة �لكلية

     يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن �ملتو�س���ط �حل�س���ابى للقيا�س �لبعدى �أكرب من 
�ملتو�س���ط �حل�س���ابى للقيا�س �لقبل���ى فى �لأبعاد �خلم�س���ة و�لدرجة �لكلية مما ي�س���ري 
�إىل حت�س���ن �ل�سلوك �لنمطى �لتكر�رى لدى تالميذ �ملجموعة �لتجريبية ،وهذ� يعد 
موؤ�س���ر�ً بق���اء فاعلي���ة �لتدريب د�خل جل�س���ات �لربنامج ف���ى تنمية �ل�س���لوك �لنمطى 

�لتكر�رى لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.
و- ولختب���ار �س���حة هذ� �لفر�س قام �لباحث بح�س���اب معادلة ويلكوك�س���ن من خالل 
�لتع���رف عل���ى قيم���ة )Z( ملعرفة �لف���روق بني �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي لالأبعاد 
وذلك بتطبيق �ختبار مهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى بعد �لنتهاء من تطبيق �لربنامج 
�لتدريب���ى �لقائ���م على برنامج �لأن�س���طة �لفني���ة لأفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية ، وبعد 

مرور �سهرين على �لقيا�س �لبعدى ، وجدول )27( يو�سح ذلك.                           
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جدول ) 27 (
الفروق بني القيا�سني البعدي والتتبعي ملهارات التوا�سل الوظيفى والدرجة الكلية

 متو�سط�لعدد�لرتب�لأبعاد
 م�ستوىقيمة Zجمموع �لرتب�لرتب

�لدللة

 �ملباد�أة
بالتحية

32.678�لرتب �ل�سالبة

1.134 -0.257
غ د

12.002�لرتب �ملوجبة
3�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لقدرة
 على

�لطلب

144�لرتب �ل�سالبة

0.378-
0.705

غ د
326�لرتب �ملوجبة

3�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لقدرة
 على

�لختيار

000�لرتب �ل�سالبة

1.000-0.317
غ د

111�لرتب �ملوجبة
6�لت�ساوى
7�ملجموع

 تقليد
�لنماذج

32.507.50�لرتب �ل�سالبة

1.000-0.317
غ د

12.502.50�لرتب �ملوجبة
3�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لقدرة
 على

 �لنتباه
�مل�سرتك

4312�لرتب �ل�سالبة

1.342-0.180
غ د

133�لرتب �ملوجبة
2�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لدرجة
�لكلية

32.337�لرتب �ل�سالبة

0.730-0.465
غ د

13.003�لرتب �ملوجبة
3�لت�ساوى
7�ملجموع

قيمة (Z) عند م�ستوي0.01 = 2.60 قيمة (Z) عند م�ستوي0.05 = 2.00  
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    يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن قيم ( Z ) ملعرفة �لفروق بني �لقيا�سني �لبعدي 
و�لتتبع���ي لالأبع���اد ه���ى عل���ى �لت���و�ىل) -1.134،  -378، -1.000 ، -1.000 ، -0.1.342 
،0.730( ، وه���ى قي���م غري د�لة؛ مما ي�س���ري �إىل عدم وجود فروق بني �لقيا�س���ني حيث 
كان متو�س���ط �لرتب �ملوجبة �أقل من متو�س���ط �لرتب �ل�سالبة، وهذ� يعد موؤ�سر� على 
بق���اء فاعلي���ة �لربنامج �مل�س���تخدم فى مهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى ل���دى �أفر�د �لعينة 
�لتجريبي���ة.  وملعرف���ة  مق���د�ر �لتح�س���ن ف���ى مهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى ، مت ح�س���اب 
�ملتو�س���ط �حل�س���ابى و�لنح���ر�ف �ملعي���ارى، للقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي للمجموعة 

�لتجريبية، وجدول )28( يو�سح ذلك.
جدول )28(

املتو�سط احل�سابى والنحراف املعيارى ملهارات التوا�سل الوظيفى والدرجة الكلية للمجموعة 
التجريبية فى القيا�سني البعدي والتتبعي

تتبعيبعدي�لبعد

 �لنحر�ف�ملتو�سط
 �لنحر�ف�ملتو�سط�ملعياري

�ملعياري
25.710.7626.141.06�ملباد�أة بالتحية

25.851.0625.710.755�لقدرة على �لطلب
30.281.1130.141.34�لقدرة على �لختيار

25.711.1126.001.15تقليد �لنماذج
30.281.4930.711.38�لقدرة على �لنتباه �مل�سرتك

138.142.79138.712.56�لدرجة �لكلية

    يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن �ملتو�سط �حل�سابى للقيا�س �لبعدى يتقارب من 
�ملتو�س���ط �حل�س���ابى للقيا�س �لتتبعي فى �لأبعاد �خلم�س���ة و�لدرجة �لكلية مما ي�س���ري 
�إىل حت�س���ن مه���ار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ى لدى تالمي���ذ �ملجموعة �لتجريبي���ة ، وهذ� 
يع���د موؤ�س���ر�ً عل���ى بقاء فاعلية �لتدريب د�خل جل�س���ات �لربنامج فى تنمية �لتو��س���ل 

�لوظيفى لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.
ز- ولختب���ار �س���حة ه���ذ� �لفر�س قام �لباحث بح�س���اب معادلة ويلكوك�س���ن من خالل 
�لتع���رف عل���ى قيم���ة (Z) ملعرف���ة �لف���روق ب���ني �لقيا�س���ني �ملتابع���ة و�لتتبع���ي لالأبعاد 
وذلك بتطبيق �ختبار �ل�س���لوك �لنمطى �لتكر�رى بعد �لنتهاء من تطبيق �لربنامج 
�لتدريبى �لقائم على برنامج �لأن�سطة �لفنية لأفر�د �ملجموعة �لتجريبية بعد مرور 
�سهر على قيا�س �لبعدى مت �إجر�ء قيا�س �ملتابعة ، وبعد مرور �سهر على قيا�س �ملتابعة  

مت �إجر�ء �لقيا�س �لتتبعى “، ويو�سح ذلك جدول )29(.                                  
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جدول ) 29(
الفروق بني القيا�سني املتابعة والتتبعي لأبعاد ال�سلوك النمطى التكرارى والدرجة الكلية

 متو�سط�لعدد�لرتب�لأبعاد
�لرتب

 جمموع
 م�ستوىZ قيمة�لرتب

�لدللة

 �حلركات
 �جل�سمية
�ملتكررة

11.501.50�لرتب �ل�سالبة

0.816 -0.414
غ د

22.254.50�لرتب �ملوجبة
4�لت�ساوى
7�ملجموع

 تكر�رية
 ��ستخد�م
�حلو��س

000�لرتب �ل�سالبة

1.414-0.157
غ د

21.503�لرتب �ملوجبة
4�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لأن�سطة
 و�لهتمامات

�ملحدودة

21.503�لرتب �ل�سالبة

1.414-0.157
غ د

000�لرتب �ملوجبة
5�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لأفكار
�ملتكررة

22.505�لرتب �ل�سالبة

0.0001.00
غ د

22.505�لرتب �ملوجبة
3�لت�ساوى
7�ملجموع

 روتينية
 �لأ�سياء
وثباتها

122�لرتب �ل�سالبة

0.577-0.564
غ د

224�لرتب �ملوجبة
4�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لدرجة
�لكلية

248�لرتب �ل�سالبة

541-0.589
غ د

43.2513�لرتب �ملوجبة
1�لت�ساوى
7�ملجموع

قيمة )Z( عند م�ستوي0.01 = 2.60 قيمة )Z( عند م�ستوي0.05 = 2.00  
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   يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن قيم ( Z ) ملعرفة �لفروق بني �لقيا�سني �ملتابعة 
و�لتتبع���ي لالأبع���اد ه���ى عل���ى �لت���و�ىل) 0.816،  -0.1.414، -1.414 ، 0.00 ، -577،  
-0.541(، وهى قيم غري د�لة عند م�ستوى ) 0.01 (؛ مما ي�سري �إىل عدم وجود فروق 
بني �لقيا�س���ني، وهذ� يعد موؤ�س���ر� على بقاء فاعلية �لربنامج �مل�س���تخدم فى �ل�س���لوك 
�لنمط���ى �لتك���ر�رى لدى �أفر�د �لعينة �لتجريبية.  وملعرفة  مقد�ر �لتح�س���ن فى �أبعاد 
�ل�س���لوك �لنمط���ى �لتك���ر�رى ، مت ح�س���اب �ملتو�س���ط �حل�س���ابى و�لنح���ر�ف �ملعي���ارى، 

للقيا�سني �ملتابعة و�لتتبعي للمجموعة �لتجريبية، ويو�سح ذلك جدول )30 (.
جدول )30 (

املتو�سط احل�سابى والنحراف املعيارى لأبعاد ال�سلوك النمطى التكرارى والدرجة الكلية 
للمجموعة التجريبية فى القيا�سني املتابعة والتتبعي

�لبعد

متابعةتتبعي

 �لنحر�ف�ملتو�سط
 �لنحر�ف�ملتو�سط�ملعياري

�ملعياري
11.281.3811.000.82�حلركات �جل�سمية �ملتكررة
11.001.0010.711.11تكر�رية ��ستخد�م �حلو��س

10.850.89911.140.89�لأن�سطة و�لهتمامات �ملحدودة
11.000.81611.000.57�لأفكار �ملتكررة

10.710.75510.570.53روتينية �لأ�سياء وثباتها
54.712.4954.421.72�لدرجة �لكلية

   يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن �ملتو�سط �حل�س���ابى للقيا�س �ملتابعة يتقارب من 
�ملتو�س���ط �حل�س���ابى للقيا�س �لتتبعي فى �لأبعاد �خلم�س���ة و�لدرجة �لكلية ؛مما ي�سري 
�إىل حت�س���ن �ل�سلوك �لنمطى �لتكر�رى لدى تالميذ �ملجموعة �لتجريبية ،وهذ� يعد 
موؤ�س���ر�ً بق���اء فاعلي���ة �لتدريب د�خل جل�س���ات �لربنامج ف���ى تنمية �ل�س���لوك �لنمطى 

�لتكر�رى لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.
ح- ولختبار �س���حة هذ� �لفر�س قام �لباحث بح�س���اب معادلة ويلكوك�س���ن من خالل 
�لتعرف على قيمة )Z( ملعرفة �لفروق بني �لقيا�سني �ملتابعة و�لتتبعي لالأبعاد وذلك 
بتطبيق �ختبار مهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى قب���ل وبعد �لنتهاء من تطبيق �لربنامج 
�لتدريبى �لقائم على برنامج �لأن�سطة �لفنية لأفر�د �ملجموعة �لتجريبية بعد مرور 
�سهر على قيا�س �لبعدى مت �إجر�ء قيا�س �ملتابعة ، وبعد مرور �سهر على قيا�س �ملتابعة  

مت �إجر�ء �لقيا�س �لتتبعى ، وجدول )31( يو�سح ذلك.                                     
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جدول ) 31 (
الفروق بني القيا�سني املتابعة والتتبعي ملهارات التوا�سل الوظيفى والدرجة الكلية

 متو�سط�لعدد�لرتب�لأبعاد
�لرتب

 جمموع
 م�ستوىZ قيمة�لرتب

�لدللة

 �ملباد�أة
بالتحية

133�لرتب �ل�سالبة

0.001.00
غ د

21.503�لرتب �ملوجبة
4�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لقدرة على
�لطلب

200�لرتب �ل�سالبة

1.414-0.157
غ د

000�لرتب �ملوجبة
5�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لقدرة على
�لختيار

000�لرتب �ل�سالبة

0.001.00
غ د

000�لرتب �ملوجبة
7�لت�ساوى
7�ملجموع

تقليد �لنماذج

339�لرتب �ل�سالبة

0.477-0.655
غ د

236�لرتب �ملوجبة
2�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لقدرة على
 �لنتباه
�مل�سرتك

000�لرتب �ل�سالبة

1.414-0.157
غ د

21.503�لرتب �ملوجبة
5�لت�ساوى
7�ملجموع

 �لدرجة
�لكلية

224�لرتب �ل�سالبة

0.577-0.564
غ د

122�لرتب �ملوجبة
4�لت�ساوى
7�ملجموع

قيمة (Z) عند م�ستوي0.01 = 2.60 قيمة (Z) عند م�ستوي0.05 = 2.00  
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  يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن قيم ( Z ) ملعرفة �لفروق بني �لقيا�س���ني �ملتابعة 
 0.1.414- ،  0.477- ، �لت���و�ىل)0.00،  -1.414، 0.00  و�لتتبع���ي لالأبع���اد ه���ى عل���ى 
،0.577(، وه���ى قي���م غ���ري د�لة؛ مما ي�س���ري �إىل عدم وجود فروق بني �لقيا�س���ني حيث 
كان متو�س���ط �لرتب �ملوجبة �أقل من متو�س���ط �لرتب �ل�سالبة، وهذ� يعد موؤ�سر� على 
بق���اء فاعلي���ة �لربنامج �مل�س���تخدم فى مهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى ل���دى �أفر�د �لعينة 
�لتجريبي���ة. وملعرف���ة  مق���د�ر �لتح�س���ن فى مه���ار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى ، مت ح�س���اب 
�ملتو�س���ط �حل�س���ابى و�لنح���ر�ف �ملعي���ارى، للقيا�س���ني �ملتابع���ة و�لتتبع���ي للمجموع���ة 

�لتجريبية، ويو�سح ذلك جدول )32(.

جدول ) 32  (
املتو�سط احل�سابى والنحراف املعيارى ملهارات التوا�سل الوظيفى والدرجة الكلية للمجموعة 

التجريبية فى القيا�سني املتابعة والتتبعي

�لبعد
متابعةتتبعي

 �لنحر�ف�ملتو�سط
 �لنحر�ف�ملتو�سط�ملعياري

�ملعياري
26.141.0626.140.89�ملباد�أة بالتحية

25.710.75526.000.82�لقدرة على �لطلب
30.141.3430.141.34�لقدرة على �لختيار

26.001.1526.141.21تقليد �لنماذج
30.711.3830.421.27�لقدرة على �لنتباه �مل�سرتك

138.712.56138.852.73�لدرجة �لكلية

   يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن �ملتو�س���ط �حل�س���ابى للقيا����س �ملتابع���ة يتق���ارب 
من �ملتو�س���ط �حل�س���ابى للقيا����س �لتتبعي فى �لأبعاد �خلم�س���ة و�لدرج���ة �لكلية؛ مما 
ي�س���ري �إىل حت�س���ن مهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية وهذ� 
يع���د موؤ�س���ر�ً عل���ى بقاء فاعلية �لتدريب د�خل جل�س���ات �لربنامج فى تنمية �لتو��س���ل 

�لوظيفى لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.
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نتائج الفر�س الثالث :
    ين����س �لفر����س �لثال���ث عل���ى �أن���ه » توج���د ف���روق ب���ني متو�س���طي رت���ب درجات 
�ل�س���لوك �لنمط���ى �لتكر�رى ومهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى للمجموع���ة �لتجريبية يف 

�لقيا�سات �ملتكررة«

  وللتحقق من �سحة �لفر�س �أجرى �لباحث  »حتليل �لتباين للقيا�سات �ملتكررة 
» للك�سف عن �لفروق بني متو�سطات درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية على �لدرجة 
�لكلي���ة يف مقيا����س �ل�س���لوك �لنمط���ي �لتك���ر�رى يف �جلل�س���ات �لتالي���ة )6، 9، 12، 15(، 
ومله���ار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ى ف���ى �جلل�س���ات �لتالي���ة )7 ، 10 ، 13 ، 16( للك�س���ف ع���ن 

�لفروق بني متو�سطات درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لتاىل :
�أ- �ل�س���لوك �لنمط���ي �لتك���ر�رى ، و�جل���دول �لت���ايل  يو�س���ح نتائ���ج حتلي���ل �لتباي���ن 
للقيا�س���ات �ملتك���ررة لدى �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية يف �ل�س���لوك �لنمطي �لتكر�رى ، 

ويو�سح جدول )33( ذلك .
جدول )  33 (

حتليل التباين للقيا�سات املتكررة للمجموعة التجريبية يف �ل�سلوك �لنمطي �لتكر�رى

 درجاتجمموع  �ملربعاتم�سدر �لتباين
�حلرية

 متو�سط
 م�ستوى)قيمة )ف�ملربعات

�لدللة
19220.14336406.714�لقيا�سات

253.8110.001 454.3571825.242�خلطاأ
19674.50021�ملجموع �لكلي

- درج���ات �حلرية*ب���ني �لقيا�س���ات = )ك - 1( = 4- 1= 3 .* للخط���اأ= )ك- 1( )ن- 1( 
.18 = 6* 3 =

�لقيا�س���ات                                ب���ني  �إح�س���ائياً  د�ل���ة  »ف«  قيم���ة  �أن  �ل�س���ابق  ج���دول  م���ن  يت�س���ح     
)6 ، 9 ، 12 ، 15( �ملتك���ررة ل���دى �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة على �ل�س���لوك �لنمطي ؛ 
حيث بلغت قيمة »ف« )253.811( ، وهى �أكرب من قيمتها �جلدولية) بدرجتي حرية 
3 ، 18 عند م�س���توى 0.01= 5.09 ( ، وهذ� ي�س���ري �إىل وجود فروق د�لة �إح�س���ائياً بني 
�لقيا�س���ات �ملتكررة لدى تالميذ �ملجموعة �لتجريبية يف �ل�س���لوك �لنمطي. ويو�س���ح 
ج���دول )36( ه���ذه �لنتيجة م���ن خالل ��س���تخد�م �ملتو�س���طات و�لنحر�ف���ات �ملعيارية 

للقيا�سات �ملتكررة لل�سلوك �لنمطي �لتكر�رى . 
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جدول ) 34 (
املتو�سطات والنحرافات املعيارية للقيا�سات املتكررة يف ال�سلوك النمطي التكرارى

�ملتو�سطات و�لنحر�فات �ملعيارية
�لنحر�ف �ملعيارى�ملتو�سط�لقيا�س����ات

127.0010.63�لقيا�س بعد �جلل�سة رقم ) 6 (
101.718.40�لقيا�س بعد �جلل�سة رقم ) 9 (

75.286.62�لقيا�س بعد �جلل�سة رقم ) 12 (
58.002.58�لقيا�س بعد �جلل�سة رقم ) 15 (

    ويو�سح �سكل )1( �لفروق بني �لقيا�سات �ملتكررة فى �ل�سلوك �لنمطي �لتكر�رى 
لدى �ملجموعة �لتجريبية. 

�سكل)1(
الفروق بني القيا�سات املتكررة فى ال�سلوك النمطي التكرارى
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    ويظه���ر م���ن خ���الل �ل�س���كل �ل�س���ابق وج���ود ف���روق بني �لقيا�س���ات فى �ل�س���لوك 
�لنمط���ى �لتك���ر�رى ؛ حي���ث ي�س���ري )1( �إىل متو�س���ط �لقيا����س )6( ، وت�س���ري )2( �إىل 
متو�س���ط �لقيا����س )9( ، وت�س���ري )3( �إىل متو�س���ط �لقيا����س )12( ، وت�س���ري )4( �إىل 
متو�س���ط �لقيا�س )15( ، فى �ملحور �لأفقى ، بينما ي�س���ري �ملحور �لر�أ�سي  �إىل متو�سط 
درج���ات �لتالمي���ذ يف �ل�س���لوك �لنمط���ي �لتكر�رى .وللك�س���ف عن �جتاه ه���ذه �لفروق 
��س���تخدم �لباح���ث �ختب���ار �س���يفيه ملعرف���ة �جت���اه �لف���روق ب���ني �لقيا�س���ات �ملتك���ررة يف 
�ل�س���لوك �لنمط���ي �لتكر�رى لدى �ملجموعة �لتجريبية. ويو�س���ح ج���دول )35( نتائج 

هذ� �لختبار.
جدول )  35(

اختبار �سيفيه لتحديد اجتاه الفروق بني القيا�سات املتكررة يف ال�سلوك النمطى التكرارى

�لقيا�سات

�لقيا�س بعد 
�جلل�سة رقم 

)6(

�لقيا�س بعد 
�جلل�سة رقم 

)9(

�لقيا�س بعد 
�جلل�سة رقم 

)12(

�لقيا�س بعد 
�جلل�سة رقم 

)15(
م = 58.00م = 75.28م = 101.71م = 127.0

**69.00**51.71**25.28-�لقيا�س بعد �جلل�سة رقم )6(
**43.71**26.43�������لقيا�س بعد �جلل�سة رقم )9(

**17.28�������لقيا�س بعد �جلل�سة رقم )12(

�������لقيا�س بعد �جلل�سة رقم )15(

** د�لة عند م�ستوى 0.01
    ويت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن �جت���اه �لف���روق بالن�س���بة مله���ار�ت �لتو��س���ل 

�لوظيفى كما يلي :
ب - عن���د �ملقارن���ة ب���ني �لقيا����س بعد �جلل�س���ة رق���م )6( ، و)9( ، و)12( ، و)15( وباقي 

�لقيا�سات كانت �لفروق د�لة عند م�ستوى )0.01( ل�سالح �لقيا�س �ملتاأخر.
  وللتحقق من �سحة �لفر�س �أجرى �لباحث  »حتليل �لتباين للقيا�سات �ملتكررة «

للك�س���ف عن �لفروق بني متو�س���طات درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية على �لدرجة 
�لكلي���ة يف مقيا����س مه���ار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى يف �جلل�س���ات �لتالي���ة )7، 10، 13، 16( 
للك�س���ف ع���ن �لف���روق بني متو�س���طات درجات �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبي���ة يف مهار�ت 

�لتو��سل �لوظيفى .
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جدول ) 36 (
حتليل التباين للقيا�سات املتكررة للمجموعة التجريبية يف مهارات التوا�سل الوظيفى

  جمموعم�سدر  �لتباين
�ملربعات

 درجات
�حلرية

 متو�سط
�ملربعات

قيمة  
)ف(

  م�ستوى
�لدللة

18495.82136165.274�لقيا�سات
689.590.001 160.929188.940�خلطاأ

18656.75021�ملجموع �لكلي

- درجات �حلرية *بني �لقيا�س���ات = )ك - 1( = 4- 1= 3  .* للخطاأ= )ك- 1( )ن- 1( 
18  = 6* 3 =

    يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن قيم���ة »ف« د�ل���ة �إح�س���ائياً ب���ني �لقيا�س���ات                          
)7 ، 10 ، 13 ، 16( �ملتك���ررة ل���دى �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة على مهار�ت �لتو��س���ل 
�لوظيف���ى ؛ حي���ث بلغ���ت قيم���ة »ف« )689.59( ، وه���ى �أك���رب م���ن قيمته���ا �جلدولي���ة                   
) بدرجت���ي حري���ة 3 ، 18 عن���د م�س���توى 0.01= 5.09 ( ، وه���ذ� ي�س���ري �إىل وج���ود فروق 
د�لة �إح�س���ائياً بني �لقيا�س���ات �ملتك���ررة لدى تالميذ �ملجموع���ة �لتجريبية يف مهار�ت 
�لتو��س���ل �لوظيف���ى .ويو�س���ح �جل���دول �لت���اىل �ملتو�س���طات و�لنحر�ف���ات �ملعياري���ة 

للقيا�سات �ملتكررة يف مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى. 

جدول )37  (
املتو�سطات والنحرافات املعيارية  للقيا�سات املتكررة ملهارات التوا�سل الوظيفى

�لنحر�ف �ملعيارى�ملتو�سط�ملتو�سطات و�لنحر�فات �ملعيارية �لقيا�س����ات

63.002.16�لقيا�س بعد �جلل�سة رقم ) 7 (
89.431.98�لقيا�س بعد �جلل�سة رقم ) 10 (
110.714.68�لقيا�س بعد �جلل�سة رقم ) 13 (
132.434.57�لقيا�س بعد �جلل�سة رقم ) 16 (

    ويو�سح �سكل )2( �لفروق بني �لقيا�سات �ملتكررة فى مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى 
لدى �ملجموعة �لتجريبية. 
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�سكل )2(
الفروق بني القيا�سات املتكررة فى مهارات التوا�سل الوظيفى

   ويظه���ر م���ن خ���الل �ل�س���كل �ل�س���ابق وج���ود ف���روق ب���ني �لقيا�س���ات ف���ى مهار�ت 
�لتو��س���ل �لوظيفى ؛ حيث ي�س���ري )1( ، و)2( ، و)3(، و)4( �إىل متو�سط �لقيا�س )7( ، 
و )10( ، و )13( ، و)16( على �لتو�ىل ، فى �ملحور �لأفقى ، بينما ي�سري �ملحور �لر�أ�سي  
�إىل متو�سط درجات �لتالميذ يف مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى. وللك�سف عن �جتاه هذه 
�لفروق ��س���تخدم �لباحث �ختبار �س���يفيه ملعرفة �جتاه �لفروق بني �لقيا�س���ات �ملتكررة 

لدى �ملجموعة �لتجريبية. 
جدول ) 38 (

نتائج اختبار �سيفيه لتحديد اجتاه الفروق بني القيا�سات املتكررة يف التوا�سل الوظيفى

�لقيا�سات

�لقيا�س بعد 
�جلل�سة )7(

�لقيا�س بعد 
�جلل�سة )10(

�لقيا�س بعد 
�جلل�سة )13(

�لقيا�س بعد 
�جلل�سة )16(

م = 132.43م = 110.71م = 89.43م = 63.00
69.42**47.71**26.42**�������لقيا�س بعد �جلل�سة  )7(
43.00**21.28**�������لقيا�س بعد �جلل�سة )10(
21.71**�������لقيا�س بعد �جلل�سة )13(
�������لقيا�س بعد �جلل�سة )16(

** د�لة عند م�ستوى 0.01
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     يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن �جتاه �لفروق بالن�سبة �لتو��سل �لوظيفى كما يلي : 
ب- عن���د �ملقارن���ة بني �لقيا�س بعد �جلل�س���ة رق���م )7( ، )10( ، )13( ، ) 16( وباقي 

�لقيا�سات كانت �لفروق د�لة عند م�ستوى )0.01( ل�سالح �لقيا�س �ملتاأخر.

مناق�سة نتائج الفر�س الول :
   �أ�س���ارت نتائج هذين �لفر�س���ني �إىل وجود فروق د�لة �إح�س���ائياً بني متو�س���طي 
رت���ب درجات �ل�س���لوك �لنمط���ى �لتك���ر�رى ومهار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ى للمجموعة 
�لتجريبي���ة و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدى ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية 
فى �لأجتاه �لأف�س���ل.  مما يدل على فعالية �لإجر�ء �لتجريبى با�س���تخد�م �لربنامج 
�لقائ���م عل���ى �لأن�س���طة �لفني���ة على �ملجموع���ة �لتجريبي���ة ، وقد ظهر ه���ذ� �لأمر فى 
خف����س حدة �ل�س���لوك �لنمطى �لتك���ر�رى وتنمية مهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى لديهم 

مقارنة باملجموعة �ل�سابطة. و�أ�سارت نتائج هذ� �لفر�س �إىل �لتاىل :

  - وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائياً ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ل�س���لوك �لنمطى 
�لتك���ر�رى ومهار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ى للمجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلي 
و�لبع���دي ل�س���الح �لقيا����س �لبع���دى ف���ى �لأجتاه �لأف�س���ل، وقد ظهر ذل���ك �لأمر من 
خالل خف�س حدة �ل�سلوك �لنمطى �لتكر�رى وتنمية مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى فى 
�لقيا�س �لبعدى،  وقد �تفقت نتائج �لدر��س���ة �حلالية مع بع�س  �لدر��س���ات �ل�س���ابقة 
و�لت���ي �أك���دت على فعالي���ة بع�س �لرب�م���ج خلف�س حدة �ل�س���لوك �لنمط���ى �لتكر�رى 
ل���دى ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد مثل در��س���ة �لعي���د )2013( و�لتى �أ�س���ارت لوجود 
فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية فى �ل�س���لوك �لنمطى بني �أطفال ��سطر�ب طيف  �لتوحد 
بع���د تعر�س �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية �إىل برنامج �للعب �لرتفيهى، وفعالية بع�س 
�لرب�مج لتنمية بع�س مهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى و�لعام  لدى ذوى ��س���طر�ب طيف 
�لتوحد مثل: در��سة حممد و�آخرون )2015( ، كما �أكدت بع�س �لدر��سات على فعالية 
�لأن�سطة �لفنية فى خف�س حدة �ل�سلوك �لنمطى �لتكر�رى وتنمية مهار�ت �لتو��سل 
وبع����س �مله���ار�ت �لأخ���رى لدى ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد مثل :در��س���ة حممد ؛ 
وعب���د �لعظي���م )2007(، و�لت���ى �أ�س���فرت نتائ���ج �لدر��س���ة �حلالية عن فعالي���ة برنامج 
�لعالج باملو�سيقى يف تنمية م�ستوى �لتو��سل لدى �لأطفال �لتوحديني ، كما تو�سلت 
در��سة �لبلوى )2011( �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �ح�سائية فى تنمية مهار�ت �لتفاعل 
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�لجتماعى وخف�س �ل�س���لوك �لنمطى لدى �ف���ر�د �لعينة �لتجريبية تعزى للربنامج 
�لتدريبى بو��س���طة �لأن�سطة �لفنية. ويرجع �لباحث فعالية برنامج �لأن�سطة �لفنية  
�إىل ما ت�سمنته �لأن�سطة �لفنية من تنوع وممار�ستها باإقبال من قبل �أفر�د �ملجموعة 
�لتجريبي���ة ؛ ف�س���اًل ع���ن �أن هذه �لأن�س���طة كانت نابعة م���ن �أهتمامات ومي���ول �أفر�د 
�لعينة ، �لأمر �لذى جعل �أفر�دها ين�سغلون بالأد�ء عن ممار�سة �ل�سلوكيات �لنمطية 
�لتكر�رية ؛ نظر�ً ل�س���عورهم باملتعة و�لإقبال عليها ؛ ولذ� �تفقت �لدر��س���ات �ل�س���ابقة 
مع �لدر��س���ة �حلالية عل���ى فعالية �لرب�مج �لتدخلية خلف�س حدة �ل�س���لوك �لنمطى 
؛        �أحم���د  ،2013؛  �لعي���د  ،2012؛  ،2011؛  مط���ر  �لبل���وى  ،2010؛  �لتكر�رى)ح�س���ونة 
عق���ل ؛ ب�س���اتوة، 2013(.  كم���ا ترجع فعالية �لربنامج �لتدريبى �لقائم على �لأن�س���طة 
�لفني���ة �إىل كون���ه عامل �س���بط وحتكم ف���ى �ملثري�ت �لت���ى تلقتها �أف���ر�د �لعينة، �لأمر 
�لذى جعلهم يحولون �نتباههم عن ممار�س���ة �ل�س���لوكيات �لنمطية �لتكر�رية، كما �أن 
نظرية �لإثارة تعزى ممار�سة �ل�سلوك �لنمطي �لتكر�رى لزيادة م�ستوى �لإثارة �لتى 
يتعر�س لها �أفر�د �لعينة من �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد ؛ ولذ� مت خف�س  
ه���ذ� �مل�س���توى م���ن �لإث���ارة، وم���ع تن���وع �لأجتاه���ات �لتدخلي���ة خلف�س حدة �ل�س���لوك 
�لنمط���ى �لتك���ر�رى وتنمية مهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى لأف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية 
ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد قام �لباحث باختيار برنامج تدريبى خلف�س حدة هذه 

�ل�سلوكيات وتنمية �ملهار�ت و�لذى متثل فى �لأن�سطة �لفنية. 

   كم���ا �أن �لربنام���ج �لتدريب���ى �لقائ���م على �لأن�س���طة �لفنية ق���د خف�س من حدة 
�ل�س���لوك �لنمطى �لتكر�رى فى �لبعد �ملتعلق باحلركات �جل�س���مية �ملتكررة بامل�ساهمة 
ف���ى �لتقلي���ل م���ن رفرف���ة �ليدي���ن و�لذر�ع���ني و�لقفز، و�مل�س���ي عل���ى �أطر�ف �أ�س���ابعه 
و�ل���دور�ن كث���ري�ً يف �مل���كان، و�حل���د م���ن ح���ركات �ليدي���ن و�لرجل���ني �أو حتريك كامل 
�جل�س���م حول نف�س���ه ويف �أرجحة �جل�سم ، وفى بعد تكر�رية ��ستخد�م �حلو��س وتظهر 
فى عدم �مل�سي و�حلركة بدون د�عى �أو بدون وظيفة كامل�سى يف �أرجاء �حلجرة لتح�س�س 
�حلو�ئ���ط، وع���دم تركيز �لنتباه نحو مثري ما لفرت�ت زمنية طويلة  كاجتاه معني �أو 
نحو م�سدر �سوت قريب �أو بعيد عنه ، وعدم ��ستمر�رية ممار�سة �لأ�سياء ملدة طويلة 
وتظه���ر ف���ى رم�س���ة �لع���ني، و�لأمن���اط �لإلز�مي���ة. وف���ى بع���د �لأن�س���طة و�لهتمامات 
�ملحدودة متثل فى عدم �ل�س���تغر�ق يف عمل و�حد حمدد ملدة طويلة ومتكررة ب�س���ورة 
غ���ري وظيفي���ة، وعدم �لتقي���د بالعاد�ت �أو �لطقو�س غري �لوظيفي���ة ، وفى بعد �لأفكار 
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�ملتكررة ويتمثل فى عدم طرح �لت�س���اوؤلت ب�س���ورة م�ستمرة ، وعدم �لهتمام مبو�سوع 
ي�س���تحوذ عل���ى فكره ، وف���ى �لبعد �ملتعلق بروتينية �لأ�س���ياء وثباته���ا و�لذى ظهر من 
خالل عدم مقاومة �أي تغيري يطر�أ عليه، وعدم رف�س تغيري مكان �أى �سئ �أعتاد عليه 
�س���و�ء فى �ملنزل �أو �لف�س���ل �لدر��سى كقطع �لأثاث �أو تغيري نوع �لأكل �لذي يتناوله ، 

و�حلد من مقاومة �أي تغيري يف �لأو�ساع �ملاألوفة لديه . 

      ويرجع �لباحث نتائج هذ� �لفر�س �إىل وجود فروق د�لة �إح�س���ائياً بني �أفر�د 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة فى �ل�س���لوك �لنمطى �لتك���ر�رى ومهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى 
للمجموع���ة �لتجريبي���ة و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدى ل�س���الح �ملجموعة 
�لتجريبية فى �لأجتاه �لأف�س���ل �إىل فعالية �لربنامج �لتدريبى �لقائم على �لأن�سطة 
�لفنية ؛ مبا ي�سري �إىل �نخفا�س �ل�سلوك �لنمطي �لتكر�رى ،وتنمية مهار�ت �لتو��سل 
�لوظيفى ،ومت �لتاأكد من هذه �لنتيجة وفقاً ملا  �أ�سفرت عنه �لنتائج من وجود فروق 
د�لة �إح�س���ائياً يف �ملتغري�ت ذ�تها لدي �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية ، قبل وبعد تطبيق 

�لربنامج عليهم ،وذلك ل�سالح �لقيا�س �لبعدي .

وك���ذ� ف���اإن فعالي���ة �لربنام���ج �لتدريبى �لقائ���م على �لأن�س���طة �لفنية ف���ى تنمية 
مه���ار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ى ترج���ع �إىل حمت���وى هذه �لأن�س���طة و�لت���ى تركزت على 
مي���ول و�هتمام���ات �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد.ف���ى ح���ني �تفق���ت بع����س 
�لدر��س���ات �ل�س���ابقة مع �لدر��سة �حلالية فى فعالية بع�س �لرب�مج فى تنمية مهار�ت 
�لتو��س���ل �لوظيف���ى بع���د ��س���تخد�م برنام���ج �لأن�س���طة �لفني���ة )ب���ن �س���ديق ، 2007؛                                                   
ك�سك ، 2007؛ حممد ؛ وعبد �لعظيم ،2007؛ �سالم ، 2012؛ ح�سن ،2012؛ ح�سنني ، 2013؛

;  ؛ حمم���د   Chen et al., 2015 2014؛  ، Schweizer et al,2014; ؛يو�س���ف 
و�آخ���رون، 2015؛ (Wiklund ,2016. ول���ذ� ق���ام �لباح���ث بتفعي���ل ��س���تخد�م �أف���ر�د 
�لعين���ة للمب���اد�أة بالتحي���ة ، �لق���درة عل���ى �لطل���ب ، �لق���درة عل���ى �لختي���ار�ت ، تقلي���د 
�لنم���اذج، و�لق���درة على �لنتباه �مل�س���رتك . كما ترج���ع فعالية �لربنام���ج �إىل �إقبالهم 
على ممار�سة �لأن�سطة �لفنية بتلقائية وباإندماج ، مع بث �ل�سرور و�لبعد عن ممار�سة 

�ل�سلوكيات �لنمطية ، وتنمية مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى لديهم.
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مناق�سة نتائج الفر�س الثانى :

 �أ�سارت نتائج هذ� �لفر�س �إىل :
�أ- وجود فروق د�لة �إح�س���ائياً بني متو�س���طي رتب درجات �ل�سلوك �لنمطى �لتكر�رى 

ومهار�ت �لتو��سل �لوظيفى للمجموعة �لتجريبية يف �لقيا�سات �لقبلى و�لبعدي.
  وق���د �تفق���ت نتائج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة مع نتائج �لفر�س �حلاىل عل���ى فعالية بع�س 
�لرب�م���ج خلف����س ح���دة �ل�س���لوك �لنمط���ى �لتك���ر�رى ل���دى ذوى ��س���طر�ب طي���ف 
�لتوحد مثل در��س���ة ح�س���ونة )2010( و�لتى �أ�س���ارت �إىل حدوث �نخفا�س فى �ل�سلوك 
�لنمطى بعد ممار�س���ة برنامج �لأن�س���طة �حلركية ، كما �أ�س���فرت در��س���ة مطر )2012( 
ع���ن �نخفا����س �ل�س���لوك �لنمط���ي لدى �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد ، فى 
حني �أكدت در��س���ة �لعيد )2013( على وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية فى �ل�س���لوك 
�لنمط���ى ب���ني �أطف���ال �لتوح���د بعد تعر����س �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة �إىل برنامج 
�للع���ب �لرتفيه���ى ، كم���ا �أك���دت بع�س �لدر��س���ات على فعالي���ة بع�س �لرب�م���ج لتنمية 
بع�س مهار�ت �لتو��سل لدى ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد مثل در��سة ك�سك )2007( 
على وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى)0.01( بني متو�سطى رتب درجات 
�أطفال �لتوحد للمجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة فى مهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى 
بعد تطبيق برنامج تبادل �ل�سور وذلك ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية، كما مت �لتعرف 
ف���ى در��س���ة Chien et al.(2015) عل���ى وج���ود ق�س���ور فى فعالية �ل�س���ورة �لورقية 
�ليدوية لتنمية مهار�ت �لتو��سل مقارنة بالربنامج �لقائم على �لكمبيوتر �مل�ستخدم 

مع �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد.

   كم���ا �أك���دت بع����س �لدر��س���ات عل���ى فعالي���ة �لأن�س���طة �لفني���ة ف���ى خف����س ح���دة 
�ل�س���لوك �لنمط���ى �لتكر�رى وتنمية مهار�ت �لتو��س���ل وبع�س �مله���ار�ت �لأخرى لدى 
ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد مثل در��سة �لبلوى )2011( و�ىل �أ�سارت �إىل وجود فروق 
ذ�ت دللة �ح�سائية فى تنمية مهار�ت �لتفاعل �لجتماعى وخف�س �ل�سلوك �لنمطى 
ل���دى �ف���ر�د �لعين���ة �لتجريبية تع���زى لربنامج �لأن�س���طة �لفنية، فى حني �أن در��س���ة 
ح�س���ن )2012( تو�س���لت �إىل فعالية برنامج �لأن�س���طة �ملو�س���يقية من خالل ��ستخد�م 
�أن�س���طة �لغناء فى تنمية مهار�ت �لتو��س���ل غري �للفظي وخا�س���ة �لتو��سل �لب�سرى 
لدى �أطفالهن. فى حني �أن �لتاأثر مبالحظة �س���لوكيات �لآخرين وت�س���رفاتهم و عن 
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طريق �ملالحظة و�لتقليد، �لأمر �لذى قد �أ�سهم فى حتويل �لنتباه مل�سار �سلوكى �آخر 
عري �ل�س���لوكيات �لنمطية �لتكر�رية وحترير �ل�س���تجابات �ملكفوفة �أو �ملقيدة لتظهر 

من خالل �أد�ئهم �لفنى و�كت�ساب  �ل�سلوك �لإيجابى .

ب- ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائياً ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ل�س���لوك �لنمط���ى 
�لتك���ر�رى ومه���ار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ى للمجموع���ة �لتجريبي���ة يف قيا����س �لبع���دي 

و�ملتابعة.         
     و�تفق���ت بع����س �لدر��س���ات م���ع نتائ���ج �لدر��س���ة �حلالي���ة مث���ل در��س���ة �لبل���وى 
)2011( على فعالية برنامج تدريبى م�ستند �إىل �لأن�سطة �لفنية فى خف�س �ل�سلوك 
�لنمط���ى ل���دى عينة من �أطف���ال �لتوحد فى �لأردن . كما �أكدت بع�س �لدر��س���ات على 
فعالي���ة بع����س �لرب�م���ج لتنمية بع�س مهار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ى  و�لعام لدى ذوى 
��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د مث���ل در��س���ة ح�س���نني )2013( وجود ف���روق د�لة �إح�س���ائياً 
بني متو�س���طات رتب درجات �أطفال �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة علي مهار�ت 
�لتو��س���ل �للفظ���ي و�لدرج���ة �لكلي���ة . كم���ا �أن ��س���تخد�م �إ�س���رت�تيجيات عديدة للحد 
م���ن �ل�س���لوك �لنمطي مثل: تعزيز �ل�س���لوك �لبديل، و�لتدري����س �مللطف، �إل �أن هناك 
حاج���ة �إىل �إ�س���رت�تيجيات ميك���ن للمعل���م ممار�س���تها م���ع ع���دد كب���ري يف وق���ت و�ح���د، 
ل�سيما مع كرثة عدد �لأطفال �لتوحديني، بل وميكن �إ�سر�ك �أقر�نهم �لعاديني فيها 
(Conroy et  al.,2005, P.P.223-232)  ، وق���د ��س���تخدم �لباح���ث ف���ى در��س���ته 
�حلالي���ة فني���ات متنوع���ة قائم���ة عل���ى ممار�س���ة �لأن�س���طة �لفني���ة ، حي���ث �إن خ���رب�ت 
�لإن�س���ات لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد ميكن لها �أن توفر خربة مل�سية 
وب�سرية �إ�سافية ) حممد ،2005(.  �إىل جانب �أن تلك �لأن�سطة من �لنوع �ملحبب لدى 
�لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد.كما �أظهر Bitsika et al. (2015) �لفروق 
�ملرتبطة بالعمر يف �لعالقة بني �ل�سلوك �لنمطي و�لكورتيزول �للعابي يف لدى ذوى 
��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د ، �لأمر �لذى �أ�س���ار �إىل �أن �لتعلم �ملرتب���ط بالعمر قد يكون 
طريق���اً ممكناً لتقليل �ل�س���لوك �لنمط���ى.  �لأمر �لذى يدل على فعالية و�أ�س���تمر�رية 
فعاليت���ه ف���ى خف����س ح���دة �ل�س���لوك �لنمط���ى �لتكر�رى وحدوث حت�س���ن ف���ى مهار�ت 
�لتو��س���ل �لوظيف���ى ل���دى �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة .وتكم���ن ��س���تمر�رية فعالية 
�لربنام���ج �لتدريب���ى �لقائ���م على �لأن�س���طة �لفنية ف���ى قيام �لأطفال ذوى ��س���طر�ب 
طيف �لتوحد باأن�س���طة فنية تتطلب مهار�ت متنوعة وم�س���تقة من ميول و�هتمامات 
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�أفر�د �لعينة ، �لأمر �لذى حول  �هتمام هوؤلء �لأفر�د عن ممار�س���ة �ل�س���لوك �لنمطى 
�لتكر�رى ، وتوظيف مهار�ت �لتو��س���ل ب�س���ورة مقبولة بالرتويح عنهم و�إلهائهم فى 

ممار�سة �أن�سطة حمببة وغري تقليدية . كما �أ�سارت نتائج هذ� �لفر�س �إىل �أنه :
ج����- ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائياً ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ل�س���لوك �لنمطى 
�لتك���ر�رى ومهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى للمجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبعدى 
و�لتتبعى بعد مرور �سهر من �إجر�ء �لقيا�س �لبعدى، مما يدل على ��ستمر�رية فعالية 
�لربنام���ج ف���ى خف����س حدة �ل�س���لوك �لنمطى �لتك���ر�رى وحدوث حت�س���ن فى مهار�ت 

�لتو��سل �لوظيفى .

   و�أ�سار)Sayers et al  (2011.  �إىل �أن �لأطفال �لتوحديني يظهرون �ل�سلوك 
�لنمطي �لتكر�رى عند ممار�س���ة �لن�س���اط �حلر �أكرث منه يف وقت �خل�سوع لالأن�سطة 
�لتدري�س���ية، كم���ا ي���رى Schnell(2011,5)  �أن �إن�س���غال �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب 
طي���ف �لتوح���د ف���ى �إهتمام���ات حمببة من خ���الل ممار�س���تهم لالأن�س���طة �لفنية �لتى 
يتقنونه���ا ويهتم���ون به���ا ويربع���ون يف �أد�ئها ويحر�س���ون على �لتو�جد فى �جلل�س���ات 
و�لأقبال على �مل�س���اركة ب�س���ورة فردية �أو جماعية فى هذه �لأن�سطة و�لتى تت�سابه مع 
�للعب و�ل�سيكودر�ما ، �لأمر �لذى قد �ل�سلوكيات �لنمطية �لتكر�رية وتنمية مهار�ت 
�لتو��س���ل �لوظيفى ؛ �إذ ين�س���غلون فى ممار�سة �أن�س���طة فنية و�أهتمامات �خرى تلهيه 
عن ممار�سة �ل�سلوكيات �لنمطية �لتكر�رية و�لإخفاق فى مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى 
بفعالي���ة. بينم���ا �أك���دت در��س���ة Schweizer et al.(2014) عل���ى فعالي���ة �لع���الج 
بالف���ن  - م���ن خ���الل مزج عنا�س���ر �لف���ن بالتجارب �حل�س���ية مع �لب�س���ر و�للم�س- يف 
�لتخفيف من �مل�ساكل �لجتماعية �لتو��سلية، و�أمناط �ل�سلوك �ملقيدة و�ملتكررة. كما 
�أن �لأن�سطة �لفنية تت�سم بالتلقائية و�لرتويحية و�لتنوع و�لتى ت�ستمل على �لر�سوم 
�لفني���ة و�لنق����س و�لتلوين ولعب �لأدو�ر من خالل ��س���تخد�م �ل�س���يكودر�ما و�ملو�هب 
�لفني���ة و�لت���ى متار����س ف���ى بيئ���ات حمبب���ة ت�س���تمل عل���ى : لع���ب �لأدو�ر ف���ى �لأماكن 
�ملخ�س�س���ة لذلك وفى �مل�س���رح ، وبالقاعات �لدر��سية وحجرة �لأن�سطة مبوؤ�س�سة �بنى 
للفئ���ات �خلا�س���ة و�لتوح���د بالقاهرة ، ومرك���ز �لتنمية �لريا�س���ية بالقاه���رة مبدينة 
ن�س���ر ؛ حي���ث ميثل تط���ور�ً جديد�ً لالأن�س���طة غ���ري �لتقليدي���ة بالرتكيز عل���ى �مليول 
و�لهتمامات �لفنية �ملف�س���لة لدى عينة �لدر��س���ة من �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف 

�لتوحد.
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    كما اأ�سارت نتائج هذا الفر�س اإىل اأنه :
د-  ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائياً ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ل�س���لوك �لنمط���ى 
�لتك���ر�رى ومه���ار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ى للمجموع���ة �لتجريبي���ة يف قيا����س �ملتابع���ة 
و�لتتبع���ى فى �ل�س���لوك �لنمط���ى �لتكر�رى ومهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى ،�لأمر �لذى 
ي���دل عل���ى ��س���تمر�ر فعالي���ة �لربنام���ج فى خف�س ح���دة �ل�س���لوك �لنمط���ى �لتكر�رى 

وحدوث حت�سن فى مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى.

   و�تفق���ت تل���ك �لنتيجة مع نتائج در��س���ات �أكدت فعالي���ة بع�س �لرب�مج خلف�س 
ح���دة �ل�س���لوك �لنمط���ى �لتك���ر�رى ل���دى ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د مثل در��س���ة 
ح�سونة )2010( و�لتى �أ�سارت �إىل حدوث �نخفا�س فى �ل�سلوك �لنمطى بعد ممار�سة 
برنامج �لأن�س���طة �حلركية ، كما �أ�س���فرت در��س���ة مطر )2012( عن �نخفا�س �ل�سلوك 

�لنمطي لدى �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد .

   وك���ذ� �تفق���ت ه���ذه �لنتيج���ة م���ع در��س���ات �س���ابقة �أك���دت فعالية بع����س �لرب�مج 
لتنمية بع�س مهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى و�لعام  لدى ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد 
مثل : در��سة بن �سديق )2007( و�لتى �أ�سارت لوجود فروق د�لة �إح�سائيا يف مهار�ت 
�لتو��سل غري �للفظي بني �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة على �لقيا�سني 
�لبعدي و�ملتابعة ل�س���الح �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية ، بينما �أكدت نتائج در��س���ة ك�سك 
)2007( عل���ى وج���ود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى)0.01( بني متو�س���طى 
رت���ب درجات �أطفال طيقف �لتوحد للمجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة فى مهار�ت 
�لتو��س���ل �لوظيف���ى بع���د تطبي���ق برنام���ج تب���ادل �ل�س���ور وذل���ك ل�س���الح �ملجموع���ة 
�لتجريبية.  كما �س���اعد ممار�س���ة �لأن�سطة �لفنية على �لأ�س���تجابة �لإيجابية ملمار�سة 
تلك �لأن�س���طة باإقبال وظهور �لفردية و�جلماعية فى �لأد�ء �لفنى لتلك �لأن�س���طة ؛ 
ف�ساًل عن تنوع �لأن�سطة قد �أعطى �أبعاد�ً مقبولة لالإنخر�ط و�مل�ساركة فيها من قبل 

�أفر�د �لعينة . 

  كما اأ�سارت هذا الفر�س اإىل اأنه:
ه����- ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائياً ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �ل�س���لوك �لنمطى 
�لتك���ر�رى ومه���ار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ى للمجموع���ة �لتجريبي���ة يف قيا����س �ملتابع���ة 
و�لتتبع���ى بع���د م���رور �س���هر م���ن �إج���ر�ء �لقيا�س �لبع���دى، مما ي���دل على ��س���تمر�رية 



فعالية برنامج تدريبى قائم على الأن�صطة الفنية د . حممد النوبى حممد على

 374 

فعالي���ة �لربنام���ج ف���ى خف����س حدة �ل�س���لوك �لنمط���ى �لتكر�رى وحدوث حت�س���ن فى 
مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى.

  و�تفقت بع�س �لدر��سات �ل�سابقة مع هذه �لنتيجة فى حينما �أكدت على فعالية 
بع����س �لرب�م���ج خلف�س حدة �ل�س���لوك �لنمطى �لتكر�رى لدى ذوى ��س���طر�ب طيف 
�لتوح���د مث���ل در��س���ة �أحمد و�آخ���رون)2013( �إىل وج���ود فروق بني درج���ات �ملجموعة 
�لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي لل�سلوك �لنمطي ول�سالح �لقيا�س 
�لبعدى فى �لجتاه �لف�سل يعزى للربنامج �لقائم على �لتعلم �مللطف .  وكذ� �تفقت 
ه���ذه �لنتيجة مع بع�س �لدر��س���ات �ل�س���ابقة حينما �أكدت عل���ى فعالية بع�س �لرب�مج 
لتنمي���ة بع�س مهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى و�لعام لدى ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد 
مث���ل در��س���ة �س���الم )2012( و�لتى �أ�س���ارت �إىل وجود ف���روق د�لة �إح�س���ائياً يف مهار�ت 
�لتو��س���ل غ���ري �للفظي بني �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبية و�أفر�د �ملجموعة �ل�س���ابطة 
على �لقيا�س �لبعدي ل�س���الح �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية، كما �أظهرت در��س���ة ح�سنني 
)2013( وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائياً بني متو�س���طات رتب درج���ات �أطفال �ملجموعتني 
�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة علي مهار�ت �لتو��س���ل �للفظي و�لدرج���ة �لكلية.  كما �تفقت 
بع����س �لدر��س���ات م���ع �لنتيج���ة �حلالية فى فعالية �لأن�س���طة �لفنية ف���ى خف�س حدة 
�ل�س���لوك �لنمط���ى �لتكر�رى وتنمية مهار�ت �لتو��س���ل وبع�س �مله���ار�ت �لأخرى لدى 
ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد مثل در��س���ة عو�د ؛ و�لبل���وى )2012( و�لتى �أكدت على 
وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائياً يف من���و مهار�ت �لتفاعل �لجتماع���ي لأطفال �لتوحد فى 
ب���ني �أف���ر�د �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة وذلك ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية 
تعزى �إىل �لربنامج �لتدريبي �لقائم على �لعالج بالفن، كما تو�س���لت در��س���ة ح�س���ن 
)2012( �إىل فعالية برنامج �لأن�س���طة �ملو�س���يقية من خالل ��س���تخد�م �أن�س���طة �لغناء 
فى تنمية مهار�ت �لتو��سل غري �للفظي وخا�سة �لتو��سل �لب�سرى لدى �أطفالهن.

كم���ا ظه���ر �لتعل���م �لجتماعي من خالل ��س���تخد�م �لتعزي���ز ، و�لتعلم باملالحظة 
، وظهر �كت�س���اب �أمناط �س���لوكية و�جتماعي���ة باملحاكاة و�لتعل���م باملالحظة ، وحتويل 
�لأهتمام���ات و�لتعل���ق باجتاه �ل�س���لوكية �ملكت�س���بة �جلديدة و�لعزوف عن �ل�س���لوكيات 
�لنمطي���ة �لتكر�ري���ة وتنمية وظيفية مهار�ت �لتو��س���ل ،كما تولد لديهم �لقدرة على 
�لتمييز بني �كت�ساب ��ستجابات �ملحاكاة و�أد�ئها ، مع وجود هدف ملهار�ت �لتو��سل لديهم.
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ثالثًا: مناق�سة نتائج الفر�س الثالث :
 �أ�س���ارت نتائ���ج ه���ذ�  �لفر����س �إىل وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائياً ب���ني متو�س���طي 
رت���ب درجات �ل�س���لوك �لنمط���ى �لتك���ر�رى ومهار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ى للمجموعة 
�لتجريبية يف �لقيا�سات �ملتكررة، مما ي�سري �إىل وجود فروق جوهرية بني عدد مر�ت 
�لقيا�س ل�س���الح �لقيا�س���ات �لتنازلية لل�س���لوك �لنمطى �لتكر�رى ول�س���الح �لقيا�سات 

�لت�ساعدية ملهار�ت �لتو��سل �لوظيفى فى �لجتاه �لأف�سل.

    و�تفق���ت نتائ���ج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة مع �لنتيجة �حلالية و�لت���ى تناولت فعالية 
بع����س �لرب�م���ج خلف�س حدة �ل�س���لوك �لنمطى �لتكر�رى لدى ذوى ��س���طر�ب طيف 
�لتوحد مثل در��س���ة ح�س���ونة )2010( و�لتى �أ�س���ارت �إىل حدوث �نخفا�س فى �ل�سلوك 
�لنمطى بعد ممار�س���ة برنامج �لأن�س���طة �حلركية ، كما �أ�س���فرت در��س���ة مطر )2012( 
ع���ن �نخفا����س �ل�س���لوك �لنمط���ي لدى �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد ، فى 
حني �أكدت در��س���ة �لعيد )2013( على وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية فى �ل�س���لوك 
�لنمط���ى ب���ني �أطف���ال �لتوح���د بعد تعر����س �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة �إىل برنامج 
�للع���ب �لرتفيهى ، وكذ� �تفقت نتائج بع�س �لدر��س���ات �ل�س���ابقة مع �لنتيجة �حلالية 
فى فعالية بع�س �لرب�مج لتنمية بع�س مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى و�لعام لدى ذوى 
��س���طر�ب طيف �لتوحد مثل در��س���ة فتح���ي )2012( و�لتى تو�س���لت لفعالية برنامج 
كمبيوت���ر با�س���تخد�م �لألع���اب �لرتبوي���ة �للكرتوني���ة ف���ى تنمية م�س���توي �لتو��س���ل 
�لجتماع���ي لالأطف���ال �لتوحدي���ني، كم���ا �أك���دت در��س���ة يو�س���ف )2014( �إىل وج���ود 
ف���روق ذ�ت دلل���ة �ح�س���ائية فى مه���ار�ت �لتو��س���ل �لجتماعى فى �لتطبي���ق �لبعدى 
ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة ف���ى �لجت���اه �لف�س���ل ، كم���ا مت �لتع���رف ف���ى در��س���ة

 Chien et al.(2015) عل���ى وج���ود ق�س���ور ف���ى فعالي���ة �ل�س���ورة �لورقي���ة �ليدوية 
لتنمي���ة مه���ار�ت �لتو��س���ل مقارن���ة بالربنام���ج �لقائم عل���ى �لكمبيوتر �مل�س���تخدم مع 

�لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد. 

  كما �ساعد برنامج �لأن�سطة �لفنية يف خف�س تكر�ر�ت �ل�سلوك �لنمطى وتنمية 
مه���ار�ت �لتو��س���ل �لوظيف���ى م���ع  �لأخرين به���دف ووظيفة حمددة ، كم���ا لوحظ �أن 
حتويل م�س���ار �ل�س���لوك �لنمطي �لتكر�ري بالنخفا�س �أدى لتوجيه مهار�ت �لتو��سل 
نح���و حتقيق �أه���د�ف معينة  من خالل فعالية �لربنامج �لتدريبى �لقائم على ميوله 
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و�إهتمامات �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد ، كما ظهر �أن �نتقال �ل�س���تجابات 
يف �لتعل���م باملالحظ���ة للمه���ار�ت �ملكت�س���بة لأف���ر�د �لعين���ة ف���ى �جلل�س���ات �لتدريبي���ة 
وممار�س���تهم لالأن�س���طة �لفني���ة ب�س���ورة مقبول���ة و�لتى ظه���رت فى فردي���ة وجماعية 
�لأد�ء م���ع مالحظ���ة �لتعر�س للنم���وذج و�لذى متثل فى كف �أو حترير �ل�س���لوك غري 

�ملرغوب فيه.

تو�سيات وا�ستنتاجات البحث: 
 يف �سوء �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها يو�سى �لباحث بالآتي:

( تطبيق برنامج �لأن�سطة �لفنية  فى �ملوؤ�س�سات و�ملد�ر�س و�ملر�كز �لتى يلتحق بها 	
�لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد  .

(  �ل�س���ماح بو�س���ع ح�س����س وبرنام���ج لالأن�س���طة �لفنية وزيادة �س���اعات ف���ى بر�مج 	
�لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد  .

( م�س���اركة معلمي و�أولياء �أمور �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد يف برنامج 	
�لأن�سطة �لفنية  مع هوؤلء �لأطفال.

( تدريب �لقائمني بالرعاية و�لخ�سائيني ومعلمني ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد 	
على كيفية تطبيق برنامج �لأن�سطة �لفنية .

( �أهمي���ة تعلي���م �لأن�س���طة �لفنية ف���ى �ملرحل���ة �لبتد�ئية لربنامج ذوى ��س���طر�ب 	
طيف �لتوحد.

البحوث املقرتحة: 
( فاعلي���ة �لعالج �ملعريف �ل�س���لوكي لتنمية �لتفاع���ل �لجتماعي لدي �لأطفال ذوى 	

��سطر�ب طيف �لتوحد. 
( �ثر �لتدريب علي �لق�س�س �لجتماعية يف تنمية مفهوم �لذ�ت �لجتماعي لدي 	

�لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد. 
( فعالي���ة برنام���ج قائ���م عل���ى �لأن�س���طة  �لتكاملي���ة للح���د م���ن �ل�س���لوك �لنمط���ى 	

�لتك���ر�رى فى تنمي���ة مهار�ت �لتو��س���ل �لوظيفى لدى �لأطفال ذوى ��س���طر�ب 
طيف �لتوحد. 

( فعالية م�سرح �لعر�ئ�س فى تنمية مهار�ت �لتو��سل �لوظيفى لدى �لأطفال ذوى 	
��سطر�ب طيف �لتوحد. 
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( �أث���ر ��س���تخد�م نظري���ة �لعق���ل يف تنمية �لتفاع���ل �لجتماعي ل���دي �لأطفال ذوى 	
��سطر�ب طيف �لتوحد. 

( فاعلية برنامج لتنمية مهار�ت �لتو��س���ل �للفظي با�س���تخد�م �حلا�سوب يف تنمية 	
مفهوم �لذ�ت �لأكادميي لدي �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد. 
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امللخ�ص:
خلفية: ت�س���ري �لبحوث �ل�س���ابقة �إىل �س���عوبات و��س���حة يف قدرة ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة �لب�س���يطة عل���ى �تخ���اذ �لق���ر�ر، م���ن خالل حتقي���ق �لتكام���ل ب���ني �ملعلومات 
و�خليار�ت �ملتاحة وت�سنيفها و�لنظر �إىل نتائجها و�تخاذ قر�ر�ت منا�سبة يف �سوئها. 

هدف �لبحث �حلايل �إىل �لتحقق من فعالية برنامج تدريبي فى تنمية مهارة 
�تخاذ �لقر�ر لدى ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة. وتكونت عينة �لبحث من )10( ذكور 
بالغني مت تق�س���يمهم بالت�س���اوي �إىل جمموعتني �إحد�ها جتريبية و�لأخرى �سابطة، 
م���ن مدر�س���ة �لرتبي���ة �لفكرية مبدينة نا�س���ر مبحافظة بني �س���ويف للعام �لدر��س���ي 
2015 / 2016، وتر�وح���ت �أعماره���م �لزمنية بني )14- 17( �س���نة، ومعامل ذكائهم بني 
)50-68(. ومت ��س���تخد�م مقيا�س �ستانفورد بينيه للذكاء)�ل�سورة �لر�بعة(، ومقيا�س 
فاينالند لل�سلوك �لتكيفي، ومقيا�س �مل�ستوى �لجتماعي �لقت�سادي، ومقيا�س �تخاذ 
�لق���ر�ر، و�لربنام���ج �لتدريبي. وك�س���فت �لنتائج عن وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
ب���ني متو�س���طي رتب درج���ات �ملجموعتني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدي 
مله���ارة �تخ���اذ �لقر�ر ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية، مما ي�س���ري �إىل فعالي���ة �لربنامج 
�لتدريب���ي يف تنمي���ة �لق���درة على �تخ���اذ �لقر�ر ل���دى �لبالغني ذوي �لإعاق���ة �لفكرية 

�لب�سيطة.

الكلمات املفتاحية: �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة- �تخاذ �لقر�ر.
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The effectiveness of a training program in the 
development of ability to decision-making

 with mild intellectual disability

summary:
Background: Previous research indicates a clear difficulties in 

the ability of people with mild intellectual disability on decision-
making, through the integration of the information, options available, 
classification, look at the results, and make  appropriate decisions. 

The present research aimed to verify the effectiveness of 
training program in developing the decision-making skill with mild 
intellectual disability. The sample research consisted of (10) adult 
men from the School of Intellectual Education in Nasser - Beni Suef, 
for the academic year 2015/2016. they were divided equally into 
two groups; experimental group and control group. their age ranged 
between (14 to 17) years, their degree of intelligence ranged between 
(50 to 68). The research used Stanford Binet (fourth image), scale of 
intelligence, Vineland scale of Adaptive Behavior, the measurement 
of socio-economic level, the measurement of decision-making, and 
the training program.The results revealed that There are statistically 
significant differences between means of degrees of the two groups; 
experimental and control in the post test of the decision-making, in 
favour of the experimental group, and this indicates the effectiveness 
of the training program in the development of decision-making in 
adults with mild intellectual disability.

Key words: mild intellectual disability-  decision-making
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مقدمة: 
 لي����س هن���اك من �س���ك يف �أن �لإعاق���ة �لفكرية لها خ�سو�س���ية كبرية عن باقي 
فئات �لرتبية �خلا�سة، حيث �أنها ترتبط باجلانب �لأكرث �أهمية يف جو�نب �ل�سخ�سية 
وه���و �جلان���ب �لعقلي، وتزد�د هذه �خل�سو�س���ية عندم���ا تظهر �آثارها �ل�س���لبية وبقوة 
عل���ى باق���ي جو�ن���ب �ل�سخ�س���ية �لت���ى ق���د متت���د �إىل �جلو�ن���ب �جل�س���مية و�لنف�س���ية 
�لنفعالية و�لجتماعية. ومع ذلك وبالتاأكيد �إذ� ما تو�فرت �خلدمات و�لعناية لهذه 
�لنوعي���ة م���ن �لأفر�د يتح�س���ن �أد�وؤهم �ل�س���امل يف كل �ملجالت مما ي�س���اهم يف حتقيق 
�لتو�فق �ل�سخ�سي و�لجتماعي لهم مبا يتنا�سب مع قدر�ت كل حالة. ومل يعد ينظر 
�إىل �لإعاق���ة �لفكرية على �أنها و�س���مة عار وخجل، بل �أ�س���بح ينظ���ر �إىل ذوي �لإعاقة 
�لفكرية على �أنهم �أفر�د �س���ركاء لنا يف �ملجتمع ود�خل �لكثري من بيوتنا وي�س���تحقون 
بذل �ملزيد من �لعناية و�لهتمام يف تربيتهم وتعليمهم، ويحتاجون �إىل م�ساحة �أكرب 
م���ن �لتدري���ب على �ل�س���تقاللية و�لتى م���ن �أهم مظاهرها �لقدرة عل���ى �تخاذ �لقر�ر 

فيما يو�جهونه وميرون به �أثناء تعامالتهم �ليومية.

 وتعت���رب عملية �تخاذ �لقر�ر Decision Making من �لعمليات �لهامة فى 
حي���اة كل ف���رد و�لتي تعد موؤ�س���ر� قويا على �س���وية و��س���تقاللية �لف���رد، و�لتى يرتتب 
عليها نتائج قد توؤثر على حا�سر وم�ستقبل هذ� �لفرد. وتتعدد �أوجه �تخاذ �لقر�ر�ت 
فى حياته �ليومية وفى �لعديد من �ملو�قف �سو�ء فى �ملنزل �أو فى �لعمل، �سو�ء خا�سة 
مب�س���كالته �أو عالقاته بالآخرين �أو مب�س���تقبله. وقد نالت عملية �تخاذ �لقر�ر عناية 
بالغة من كل علماء �لنف�س و�لجتماع و�لإد�رة �حلديثة لكونها تالزم �لإن�س���ان �لذى 
ينف���رد ع���ن غريه م���ن �لكائن���ات �لأخرى بامتالك���ه ق���در�ت عقلية حتقق ل���ه �إمكانية 
�لتجرب���ة �ملطلوب���ة و�لختي���ار عند مو�جهة م�س���كلة م���ا. ويذكر ع���الوي )1997، �س. 
79( �أن عملي���ة �تخ���اذ �لق���ر�ر ه���ى فى �لأ�س���ل عملية له���ا وجهان، �لوج���ه �لأول ميكن 
�عتب���اره عملي���ة معرفي���ة Cognitive Process لأنه���ا تعتم���د عل���ى �لكف���اءة ف���ى 
��س���تخد�م ومعاجل���ة �ملعلوم���ات �ملتاح���ة لتخاذ �لق���ر�ر، و�لوجه �لآخر ميك���ن �عتباره 
عملي���ة �جتماعي���ة Social Process لأنها قد تت�س���من �آر�ء �جلماعة �مل�س���رتكة فى 

�تخاذ �لقر�ر، ويتدخل فيها �عتبار�ت �جتماعية خمتلفة.
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وتعترب تنمية مهارة �تخاذ �لقر�ر عملية مهمة لدي ذوي �لإعاقة �لفكرية ملا لها من 
فائدة يف �خت�سار �لوقت و�جلهد و�ختيار �أف�سل �لبد�ئل �ملتاحة ذ�ت �لفائدة �ملرجوة. 
ولع���ل �لت�س���اوؤل هنا يظهر بق���وة هل ميكن لذوي �لإعاقة �لفكري���ة �لبالغني �أن ميرو� 
بالعملي���ات �لعقلي���ة �لالزمة لتخاذ ق���ر�ر على �لرغم من تو��س���ع قدر�تهم �لعقلية؟ 
وهذ� ما يحاول �لبحث �حلايل �لإجابة عليه من خالل عر�س �تخاذ �لقر�ر مبفهومه 
�لو��س���ع من خالل بع�س �خلطو�ت �ملت�سل�س���لة لتخاذ �لقر�ر و�لتى تتد�خل بقوة مع 
�أ�سلوب حل �مل�سكلة، وبني مفهوم �تخاذ �لقر�ر مبفهومه �لأقل �سعة و�لذي يرتكز على 

�أركان رئي�سية لتخاذ �لقر�ر وهو ما مت تبنيه يف هذ� �لبحث.

م�سكلة البحث: 
 يتعر����س ذوي �لإعاق���ة �لفكرية فى مر�حل حياته���م �ملختلفة وخالل �ملو�قف 
�ليومي���ة �لعادي���ة خليار�ت عديدة وعليهم �أن يخت���ارو� �إحد�ها، وتزد�د �حلرية لديهم 
م���اذ� �خت���ار وم���اذ� ل �خت���ار؟ وعل���ى �أي �أ�س���ا�س؟ وم���ا �لفو�ئ���د �لتى ترتت���ب على هذ� 
�لختي���ار وم���ا �لأ�س���ر�ر �ملرتتب���ة عل���ى هذ� �لختي���ار؟. وم���ا يزيد �حلرية ل���دى ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة تو��س���ع قدر�ته���م �لعقلي���ة بالفعل وهذ� م���ا يوؤكده �ل���رت�ث �لأدبي 
 Wehmeyer & Abery (2013) ف���ى �حلدي���ث عن هذه �لفئ���ة. في�س���ري كال م���ن
�أن �لأدب يظهر ب�س���كل و��س���ح، �أن �لأ�س���خا�س ذوي �لإعاقة �لفكرية و�لنمائية لديهم 
فر�س �أقل بكثري فى �س���نع خيار�ت و�لتعبري عن �لتف�س���يالت يف حياتهم، و�أن �لكثري 
ممن لديهم �لقدرة على ممار�سة �ل�سيطرة على حياتهم تبقى يف �إطار بديل لرتتيبات 
 Fisher, Bailey, & تخ���اذ �لق���ر�ر �لت���ي متي���ل �إىل �أن تكون د�ئم���ة. ويوؤك���د �أي�س���ا�
Willner (2012) �أن �لأبحاث �ل�س���ابقة �أثبتت �أن �لأ�س���خا�س ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�لب�س���يطة يج���دون �س���عوبة يف �ملعلوم���ات “ذ�ت وزن”، �لت���ى تو�س���ف باأنه���ا ت���وؤدي �إىل 

تكامل �لعنا�سر �ملتباينة من �ملعلومات من �أجل �تخاذ قر�ر. 

 ويع���د �عتم���اد �لأطف���ال �ل�س���غار عل���ى �لآخرين �أم���ر� طبيعيا لتحقي���ق �لنمو 
�ملبكر، ولكن مع تقدم �لعمر بالطفل تقل �حلاجة �إىل �مل�س���اعدة من �لآخرين ويتجه 
نح���و �ل�س���تقاللية و�لت���ي تعترب من �ملوؤ�س���ر�ت �ملهمة لنمو �ل�سخ�س���ية �ل�س���وية. ويف 
هذ� �ل�س���ياق يوؤكد �لعي�س���وي )1999، �س. 126( باأن هناك حاجة لتدريب �ملعاق فكريا 
عل���ى �ل�س���تقاللية و�لعتم���اد على �ل���ذ�ت، و�حلقيقة �أننا جند م���ن بني هذه �حلالت 
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م���ن يتمتعون بال�س���تقالل �لتام، بينما حالت �أخ���رى تعتمد �عتماد كليا على غريها. 
فالتكي���ف و�ل�س���تقالل يوج���د�ن كث���ري� ب���ني ح���الت �لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة بني 

�لر��سدين، و�إن كان هذ� �لتكيف من �لنوع �لهام�سي. 

 ويوؤك���د Werner(2012) باأحقي���ة ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة عل���ى �أن يكون���و� 
قادرين على ممار�س���ة عملية �تخاذ �لقر�ر، لتخاذ قر�ر�تهم باأنف�س���هم و�إي�س���ال هذه 
�لقر�ر�ت لالآخرين. ولدعم ��ستقاللية �تخاذ �لقر�ر�ت، توؤكد �ملادة )12( من �تفاقية 
�لأمم �ملتح���دة حلق���وق �لأ�س���خا�س ذوي �لإعاق���ة عل���ى حقه���م يف �لأهلي���ة �لقانوني���ة 
عل���ى ق���دم �مل�س���او�ة م���ع �لآخرين. و�أ�س���ارت باأن���ه على �لرغم م���ن �أن بع�س �لدر��س���ات 
تق���دم تو�س���يات ب�س���اأن كيفية حت�س���ني عملية �تخ���اذ �لقر�ر بني هذه �لفئ���ة، مل توجد 
�أي در��س���ة تق���دم من���اذج للعمل �ل�س���امل �لتي ميكن ��س���تخد�مها لإر�س���اد وتنفيذ دعم 
�تخ���اذ �لق���ر�ر�ت. وهذه و�حدة من �مله���ام �لتى يف متناول �ليد للم�س���تقبل، و�أن هناك 
حاجة �إىل زيادة دعم �تخاذ �لقر�ر�ت لالأفر�د ذوي �لإعاقة �لفكرية على �سبيل �ملثال، 
�س���رورة تطوير مناذج دعم �تخاذ �لقر�ر ل�س���تخد�مها يف قطاعات �ل�س���حة و�لرعاية 

�لجتماعية و�لتعليم. 

 وم���ن ثم تنبع م�س���كلة �لبحث من حماولة توظيف �أ�س���لوب مب�س���ط يتنا�س���ب 
م���ع ق���در�ت ذوي �لإعاقة �لفكرية ي�س���اعدهم على �تخاذ قر�ر�ت منا�س���بة تعود عليهم 
بالنف���ع و�لفائ���دة وجتنبه���م ق���در �لإم���كان �لكث���ري م���ن �لأ�س���ر�ر �لت���ى ترتت���ب عل���ى 
�ختيار�ته���م و�تخاذه���م للق���ر�ر�ت غ���ري �ل�س���حيحة. وه���ذ� م���ا يدعمه بق���وة كال من 
Shogren & Wehmeyer (2015) و�أ�س���ار� باأن���ه، لق���د ب���رز تدعي���م �تخاذ �لقر�ر 
كبدي���ل للنم���اذج �لتقليدي���ة للو�س���اية كو�س���يلة لدع���م ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة ليت���م 
ت�س���مينها �حل���د �لأق�س���ى يف جممل حياته���م. و�لبحث ع���ن �لعو�مل �ملت�س���لة باتخاذ 
�لق���ر�ر لت�س���ميم �لتدخ���الت �لت���ي تع���زز �ملع���ارف و�مله���ار�ت �ملتعلق���ة بعملي���ة �تخ���اذ 
�لق���ر�ر، ه���ي م���ن ب���ني �خلط���و�ت �ملقبل���ة �لالزمة للب���دء يف حتقي���ق �له���دف، وهو �أن 
�لأ�س���خا�س ذوى �لإعاق���ة �لفكرية ميكن �لعتماد عليهم ف���ى �تخاذ �لقر�ر�ت. ويوؤكد
Saaltink, MacKinnon, Owen, & Tardif-Williams (2012) �أن �لبحوث 
ت�سري �إىل �أن �لأ�سخا�س ذوي �لإعاقة �لفكرية من �ملتوقع �أن يكونو� �أكرث �ن�سياعا �أو 
خ�سوعا من �لأ�سخا�س غري �ملعاقني و�أن توقعات �لمتثال تبد�أ يف مرحلة �لطفولة. 
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ومع ذلك، ل توجد در��سة، يبدو حتى �لآن ت�سمنت �لرتكيز ب�سكل �أ�سا�سي على حقوق 
�مل�ساركة، �أو على �حلق يف �لتعبري عن �آر�ئهم، و�أخذت على حممل �جلد �تخاذ �لقر�ر 
ب���ني ذوى �لإعاق���ة �لفكري���ة �لذي���ن ل تعتربه���م حت���ى �لآن بالغ���ني قانون���ا. وم���ن ثم 
وفى �س���وء ذلك ميكن حتديد م�س���كلة �لبحث �حلايل يف �لت�س���اوؤل �لرئي�س �لتايل: ما 
فعالية برنامج تدريبي فى تنمية �تخاذ �لقر�ر لدى ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة؟

 ويتفرع من هذ� �ل�سوؤ�ل �لأ�سئلة �لفرعية �لتالية:
((( ه���ل توج���د فروق بني متو�س���طي رت���ب درجات �أف���ر�د �ملجموعت���ني �لتجريبية 1

و�ل�سابطة فى �لقيا�س �لبعدي لتخاذ �لقر�ر ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية؟
((( ه���ل توج���د فروق بني متو�س���طي رتب درج���ات �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية فى 1

�لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي لتخاذ �لقر�ر ل�سالح �لقيا�س �لبعدي؟ 
((( ه���ل توج���د فروق بني متو�س���طي رتب درج���ات �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية فى 1

�لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي لتخاذ �لقر�ر؟ 

اأهداف البحث: 
يهدف �لبحث �حلايل �إىل:

((( تنمية مهارة �تخاذ �لقر�ر لدى �لبالغني من ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة. 1
((( بناء �أد�ة لقيا�س �تخاذ �لقر�ر لدى ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.1
((( �لتحق���ق من فعالي���ة برنامج لتنمية �تخاذ �لقر�ر ل���دى ذوي �لإعاقة �لفكرية 1

�لب�سيطة.

اأهمية البحث: 
ميكن �أن ُيفيد �لبحث �حلايل يف:

الأهمية النظرية: 
(((  �لتاأكي���د عل���ى �إمكاني���ة ممار�س���ة ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة ملهار�ت �تخ���اذ �لقر�ر 1

مب�ستوى  منا�سب وفعال.
((( ندرة �لبحوث فى �لبيئة �لعربية �لتى تناولت �تخاذ �لقر�ر لدى عينة �لبحث.1
((( �إث���ر�ء �أدبي���ات �لرتبي���ة �خلا�س���ة باملزي���د عن �تخ���اذ �لقر�ر ل���دى ذوي �لإعاقة 1

�لفكرية.
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الأهمية التطبيقية:
((( توفري �أد�ة لقيا�س �تخاذ �لقر�ر لدى ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.1
((( توف���ري ت�س���خي�س دقيق لتخاذ �لق���ر�ر للمهنيني �ملهتم���ني و�لعاملني مبيد�ن 1

�لإعاقة �لفكرية.
((( تقدمي وتوفري برنامج لتنمية مهارة �تخاذ �لقر�ر لدى ذوي �لإعاقة �لفكرية 1

�لب�سيطة.

االإطار النظري:
 الإعاقة الفكرية:

 ظه���رت م�س���طلحات عدي���دة ملفهوم �لإعاق���ة �لفكري���ة منها �لإعاق���ة �لعقلية
 Feeble �لعق���ل  و�ه���ن  وم�س���طلح   ،Mental Impairment or Handicap
 Mental و�لتخل���ف �لعقل���ي ،Mental Deficiencyو�لنق����س �لعقل���ي ،Minded
�مل�س���طلحات  ه���ذه  و�أح���دث   ،Digo-Phrcuic �لعق���ل  وقلي���ل   ،Retardation
 The Persons With Mental Needsلعقلي���ة� �لأ�س���خا�س ذوي �لحتياج���ات 
؛ نظ���ًر� لأن م�س���طلح �لإعاقة ي�س���بب عبء نف�س���ي على �آباء و�أمهات ه���وؤلء �لأطفال، 
كذل���ك مت�س���يا مع �لنظ���رة �حلديثة مل�س���طلح �لأ�س���خا�س ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة

The Persons With Special Needs )�ل�س���يد، وعل���ى،2006، ����س. 83(. وف���ى 
 (AAMR) American ع���ام 2007 قام���ت �جلمعي���ة �لأمريكي���ة للتخل���ف �لعقل���ي
 Association on mental Retardationبتغيري ��سمها �إىل �جلمعية �لأمريكية 
 American Association on Intellectual and لالإعاقات �لفكرية و�لنمائية
�لأمريك���ي  �ملجتم���ع  Developmental Disability (AAIDD) وق���د طالب���ت 
بالتخلي عن م�س���طلح �لتخلف �لعقلي و�لذى كان �س���ائد� خلم�سني عاًما، كما تغريت 
�إ�سد�ر�ت هذه �ملوؤ�س�سة لتعك�س �مل�سطلح �مل�ستخدم �جلديد وهو “�لق�سور �أو �لإعاقة 
�لفكرية �أو �لذهنية” Intellectual Disability. ومت �لتاأكيد على ذلك فى �لدليل 
�لت�سخي�س���ي و�لإح�س���ائي �خلام�س، في�س���ري �إىل �أن م�س���طلح �لإعاقة �لفكرية يعادل 
�مل�سطلح �مل�ستخدم فى �لدليل �لعاملي لت�سنيف �لأمر��س (ICD-11) �لتابع ملنظمة 
�ل�س���حة �لعاملية لت�س���خي�س �ل�س���طر�بات �لنمائية �لفكرية، وع���الوة على ذلك، فاإن 
 )Rosa’s Law ،256- 111 لقان���ون �لحت���ادي يف �لوليات �ملتح���دة )�لقانون �لع���ام�
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ي�س���تبدل م�س���طلح �لتخل���ف �لعقلي مب�س���طلح �لإعاق���ة �لفكرية، و�ملج���الت �لبحثية 
��س���تخدمت هذ� �مل�س���طلح وبالتايل، �لإعاقة �لفكرية هو �مل�سطلح �ل�سائع �ل�ستعمال 

.(DSM.5, 2013, p. 33) من قبل �ملجموعات �لطبية و�لتعليمية و�ملهنية

 �أم���ا فيم���ا يخ����س تعري���ف �لإعاق���ة �لفكري���ة، فيج���ب �لإ�س���ارة �إىل �أن �لإعاقة 
�لفكري���ة تق���ع �س���من فئ���ات مهنية خمتلف���ة، لهذ� فقد حاول �ملخت�س���ون ف���ى ميادين 
�لط���ب و�لجتم���اع و�لرتبي���ة وغريهم �لتعرف عل���ى هذه �حلالة من حي���ث طبيعتها، 
وم�س���بباتها، وط���رق �لوقاي���ة منه���ا، وج���رت �لع���ادة عل���ى ت�س���نيف تعريف���ات �لإعاق���ة 
�لنظري���ة  للخلفي���ات  تعريف���ات طبي���ة، و�جتماعي���ة، وتربوي���ة، طبق���ا  �إىل  �لفكري���ة 
للباحث���ني بتن���وع تخ�س�س���اتهم وجمالتهم �لعلمي���ة، �إل �أن �أك���رث �لتعريفات دقة هى 
�لتعريفات �لتى ت�س���منت ُبعد �ل�س���لوك �لتكيفي و�أ�س���بحت تتبناها �ملوؤ�س�سات �لعلمية 
يف هذ� �ملجال. وظهرت �لتعريفات �ل�س���لوكية على يد Heber,1959 و�لتى �أكد فيها 
على �س���رورة �حتو�ء تعريف �لإعاقة �لفكرية على �لق�س���ور يف �ل�سلوك �لتكيفي، ومن 
هن���ا بد�أ منح���ى جديد تبنت���ه �جلمعية �لأمريكية يف �إ�س���د�رتها للدليل �لت�سخي�س���ي 
و�لإح�سائي فى تعريف �لإعاقة �لفكرية، ومن هذه �لتعديالت جاء �لتعريف �لأخري 
 Psychiatric Association و�ل���ذى �أقرت���ه �جلمعية �لأمريكي���ة للط���ب �لنف�س���ي
American (A.P.A.,1994) يف �لإ�سد�ر �لر�بع للدليل �لت�سخي�سي و�لإح�سائي 
 Diagnostic and Statical Manual of Mental �لعقلي���ة  لال�س���طر�بات 
Disorders (DSM-IV)، باأنها �أد�ء عقلي وظيفي دون �ملتو�سط، معامل �لذكاء 70 
�أو �أدنى على �ختبار ذكاء فردي، ي�ساحبه ق�سور يف �لأد�ء �لتكيفي �لر�هن على �لأقل 
يف �ثن���ني من �ملج���الت �لآتية: �لت�س���ال، وحماية �لذ�ت، و�ملعي�س���ة �ملنزلية، و�ملهار�ت 
�لجتماعي���ة، و��س���تخد�م �مكان���ات �ملجتم���ع، و�لتوج���ه �لذ�ت���ي، و�ل�س���حة، و�مله���ار�ت 
�لأكادميية، و�لوظيفة، و�لفر�غ، و�لعمل. ويحدث هذ� �لق�سور �أثناء دورة �لنمو حتى 

.(DSM-IV,1994, p. 27) سن 18 �سنة�

 وقدمت �جلمعي���ة �لأمريكية للتخلف �لعقلي (A.A.M.R.,1992) تعريًفا 
يع���د �أكرث تف�س���يال ويحم���ل جو�ن���ب �إيجابية ويركز عل���ى وجود �لعجز و�لق�س���ور يف 
�ل�سلوك �لتكيفي وي�سعها كمحك قبل معامل �لذكاء، حيث ي�سري �إىل �لإعاقة �لفكرية، 
باأنها ق�س���ور يت�س���ف مبحدد�ت مهمة يف كل من �لوظيفة �لعقلية و�ل�س���لوك �لتكيفي 
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يظه���ر يف �مله���ار�ت �لإدر�كي���ة و�لجتماعي���ة و�لتكي���ف �لعمل���ي، ويظه���ر هذ� �لق�س���ور 
قبل �س���ن 18 �س���نة. وهناك خم�س���ة �فرت��سات �أ�سا�س���ية �نطلق منها هذ� �لتعريف: 1( 
�لوظيف���ة �حلالية، يجب �أن تكون حمددة يف �س���ياق �لبيئ���ة �لجتماعية، كالتي يعي�س 
فيه���ا �أق���ر�ن �لف���رد مم���ن ه���م يف نف����س عم���ره. 2( تقدي���ر �س���حيح ياأخ���ذ يف �لعتب���ار 
�لتنوع �لثقايف و�للغوي بالإ�س���افة �إىل �لختالفات يف عو�مل �لت�س���ال، و�لإح�س���ا�س، 
و�حلرك���ة، و�ل�س���لوك. 3( غالب���ا ما تكون �أوجه �لق�س���ور �لتكيفية م�س���حوبة مبهار�ت 
تكيفية �أخرى قوية. 4( �لغر�س �ملهم من حتديد جو�نب �لق�سور هو حماولة حتديد 
جو�ن���ب �مل�س���اعدة �لتي تقدم له���م. 5( من خالل تو�فر �خلدمات �ملنا�س���بة على مدى 

زمن كاف يتح�سن �لأد�ء �ل�سامل لل�سخ�س ذي �لإعاقة �لفكرية ب�سفة عامة.

 وفى هذ� �ل�سدد ��ستمرت �جلمعية �لأمريكيةA.P.A. فى �لدليل �لت�سخي�سي 
و�لإح�س���ائي �خلام�س، �لتاأكيد على تعريف �لإعاقة �لفكرية باأنها )��س���طر�ب منائي 
�لنمائي���ة  �لف���رتة  خ���الل   )Intellectual Developmental Disorderفك���ري
�لت���ي ت�س���مل ق�س���ور يف �لوظيف���ة �لفكرية و�لتكيفي���ة فى كل من �ملج���الت �ملفاهيمية 

و�لجتماعية و�لعملية. ويجب �أن تتحقق �ملعايري �لثالثة �لتالية:
( �لق�س���ور يف �لوظائ���ف �لفكري���ة، مث���ل �لتفك���ري، ح���ل �مل�س���كالت، �لتخطي���ط، )	1

�لتفك���ري �ملجرد،و�حلك���م، و�لتعل���م �لأكادمي���ي، و�لتعلم من �خل���ربة، و�لتي مت 
تاأكيدها من �لتقييم �ل�سريري و�لفردي، و�ختبار�ت �لذكاء. 

( �لق�س���ور يف �لوظائ���ف �لتكيفي���ة �لت���ي ت���وؤدي �إىل �لف�س���ل يف تلبي���ة �ملعاي���ري )	1
�لنمائية و�لجتماعية و�لثقافية لتحقيق �ل�س���تقالل �ل�سخ�س���ي و�مل�س���وؤولية 
�لجتماعي���ة. وب���دون �لدع���م �مل�س���تمر، و�لعج���ز ع���ن �لتكي���ف يحد م���ن �لد�ء 
يف و�ح���د �أو �أك���رث م���ن �أن�س���طة �حلي���اة �ليومي���ة، مث���ل �لت�س���ال، و�مل�س���اركة 
�لجتماعي���ة، و�ملعي�س���ة با�س���تقالل، ع���رب بيئات متع���ددة مثل �لبيت و�ملدر�س���ة 

و�لعمل و�ملجتمع. 
( 1	( DSM.5,2013,يب���د�أ ظهور �لق�س���ور �لفك���ري و�لتكيفي خالل فرتة �لنم���و

.( p.33)
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 ويت�سح من هذه �لتعريفات، �أن �لإعاقة �لفكرية يتم حتديدها بتو�فر ثالثة 
�سروط هى:

(( �أن يك���ون هن���اك ق�س���ور� يف �لأد�ء �لوظيف���ي �لعقل���ي للف���رد دون 70 درج���ه، ويتم .
قيا�سه من خالل مقايي�س �لذكاء �لفردية �ملختلفة.

(( 2�أن ي�س���احب ذلك ق�س���ور يف �ل�س���لوك �لتكيفي، و�لذي ميكن قيا�س���ه من خالل .
مقايي�س �ل�سلوك �لتكيفي.

(( �أن يظهر هذ� �لق�س���ور خالل فرتة �لنمو و�لتي ت�س���تمر حتى 18 �س���نة. وهذه هى .
�ملنطلقات �لتى يتم �ل�ستناد �إليها يف  ت�سخي�س �لإعاقة �لفكرية. 

 وي�س���ري �لقريط���ي )2001، ����س. 215( �أن ت�س���خي�س �لإعاق���ة �لفكرية يق�س���د 
به���ا، حتديدها من خالل �أعر��س���ها �لد�خلية و�خلارجية، ودر��س���ة ن�س���اأتها وتطورها 
يف �ملا�س���ي و�حلا�س���ر و�مل�س���تقبل. فالت�سخي�س يت�سمن و�س���فا دقيقا حلالة �ل�سخ�س 
�حلا�س���رة، وحتدي���د مل�س���توى تخلف���ه ونوع���ه، وعو�م���ل ن�س���اأته وتط���وره، و�حتم���الت 
حت�س���نه يف �مل�س���تقبل، ول تقت�س���ر �أهمي���ة عملي���ة �لت�س���خي�س و�لتقيي���م عل���ى حتديد 
�لربنام���ج �لرتبوي �ملنا�س���ب للطف���ل، و�إمنا يرتتب على نتائجها �آث���ار وقر�ر�ت حتدد 
مالمح م�ستقبل �لطفل مو�سوع �لتقييم. ولقد �أ�سارت در��سات كثرية �إىل �أن �لأعر��س 
�لأربع���ة )�لنف�س���ية و�لجتماعي���ة و�لرتبوي���ة و�جل�س���مية( ل تظهر مع���ا �إل يف حالت 
 Doll لإعاقة �لفكرية، فاجته �لأخ�سائيون �إىل �جلمع بينها يف ت�سخي�س و�حد، �سماه�
�لتكاملي”، فاإذ� �أجمعت هذه �لت�سخي�سات على وجود �أعر��س �لإعاقة  “ �لت�سخي�س 
�لفكري���ة عند �ل�س���خ�س قرر فريق �لت�س���خي�س �نتم���اءه �إىل فئة �ملعاق���ني فكريا وهم 
مطمئنون �إىل �س���حة ت�سخي�س���هم )مر�سي،1996، �س. 48(. ومبا �أن �لإعاقة �لفكرية 
ينظ���ر �إليه���ا م���ن زو�ي���ا متعددة، ق���د تكون عقلي���ة ونف�س���ية و�جتماعي���ة وتربوية، لذ� 
ف���اإن عملي���ة �لت�س���خي�س يجب �أن يقوم بها جميع �ملهتمني يف جم���ال �لإعاقة �لفكرية 
وقد ت�س���مل �لأطر�ف �لتالي���ة: �لطبيب �لعام، �لطبيب �لنف�س���ي، رجل �لقيا�س، معلم 
�لرتبية �خلا�س���ة، �لباحث �لجتماعي، �ملعلم �لعادي ومعلم �لرتبية �ملهنية، �لطبيب 

�ملخت�س يف طب �لأطفال، �لو�لدين و�ملر�سد �لرتبوي )�لعزة،2002، �س. 75(.

 �أم���ا ع���ن ن�س���بة �نت�س���ار �لإعاقة �لفكري���ة فهى تختلف من جمتم���ع لآخر، كما 
تختل���ف تبع���ا لعدد من �ملتغري�ت يف ذل���ك �ملجتمع، وترت�وح م���ن �لناحية �لنظرية ما 
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ب���ني 2.5% �إىل 3% �أى م���ن �س���كان �أى جمتم���ع )�لرو�س���ان،2003، ����س.35(. و�جلدي���ر 
بالذكر �أن هذه �لدر��سات �عتمدت �لذكاء كو�سيلة لقيا�س �لقدر�ت �لعقلية، ولو روعى 
�ل�س���لوك �لتكيفي لالأف���ر�د و�لعو�مل �لثقافية و�ل�س���حية و�لعمر �لزمني فى حتديد 
ن�س���بة �لإعاقة لنخف�س���ت �لن�سبة �إىل 1% فقط )�ل�س���ريف،2011، �س. 358(. و�أ�سارت 
�جلمعي���ة �لأمريكية للطب �لنف�س���ي حديثا ب���اأن �لإعاقة �لفكرية لديها �نت�س���ار لدى 
�إجم���ايل �س���كان �أى جمتمع ما يق���رب من 1%، و�أن �نت�س���ار �لإعاقة �لفكرية �ل�س���ديدة 
م���ا يق���رب م���ن 6 يف 1000 (DSM.5, 2013, p. 38). و�أن �لأف���ر�د ذوي �لإعاق���ة 
�لفكري���ة تق���ع درجات ذكائهم م���ا يقرب �ثنني من �لنحر�ف���ات �ملعيارية �أو �أكرث حتت 
�ملتو�س���ط، مب���ا يف ذل���ك هام�س خطاأ للقيا�س )عموما +5 نق���اط( مع �نحر�ف معياري 
15 ع���ن متو�س���ط 100، وه���ذ� ينط���وي عل���ى معامل �ل���ذكاء م���ن 65-75 )70 ± 5( فما 
�أق���ل (DSM.5, 2013, p..37). ولق���د ظه���رت �لعدي���د م���ن �لت�س���نيفات لالإعاق���ة 
�لفكري���ة �إل �أن �أكرثه���ا �س���مول ما تبنته �جلمعي���ة �لأمريكية لالإعاق���ة �لفكرية على 
معامل �لذكاء و�ل�سلوك �لتكيفي ومت تق�سيمهم �إىل �أربعة فئات هى: �لإعاقة �لفكرية 

�لب�سيطة، �ملتو�سطة، �ل�سديدة، �حلادة)مفلح، وفو�ز، 2010، �س. 61(. 

ثانيا: اتخاذ القرار:
 يع���رف منظ���ري �لق���ر�ر، �تخ���اذ �لق���ر�ر بجع���ل �خلي���ار�ت ما ب���ني �مل�س���ار�ت �أو 
ورك���ز   .(Shogren, & Wehmeyer, 2015, p.7) للفع���ل  �ملتناف�س���ة  �لبد�ئ���ل 
�إي.ف.هاري�س���ون )2009، ����س. 9( عل���ى �أن �تخ���اذ �لق���ر�ر يه���دف �إىل �ختي���ار �أف�س���ل 
�حلل���ول �ملتاح���ة للف���رد، وه���و �أمر يثري �لتفك���ري �جليد �ملنظ���م لدى �أبنائن���ا. ويعرف 
Kreitner (2007, p.239) �تخ���اذ �لق���ر�ر باأن���ه �ختيار �أح�س���ن �لبد�ئل �ملتاحة بعد 
در��س���ة �لنتائ���ج �ملتوقع���ة لكل بدي���ل و�أثرها فى حتقي���ق �لأهد�ف �ملطلوب���ة ثم �ختيار 
�أح�س���ن و�أن�س���ب هذه �لبد�ئل وفقا لطبيعة �ملوقف. وتذكر طعمه )2006، �س. 16( �أن 
كلم���ة ق���ر�ر Decision هى كلمة لتينية معناها �لقطع �أو �لف�س���لCut Off مبعنى 
تغليب �أحد �جلانبني على �لخر فاتخاذ �لقر�ر نوع من �ل�سلوك يتم �ختياره بطريقة 

معينة تقطع �أو توقف عملية �لتفكري وتنهى �لنظر فى �لحتمالت �لأخرى.

 وتو�س���ح حق���ي )2006، ����س. 47( �تخ���اذ �لق���ر�ر باأن���ه، �ختي���ار ب���ني بديل���ني 
حمتملني �أو �أكرث لختيار �أف�س���ل و�أح�س���ن �لبد�ئل للو�س���ول �إىل �لأهد�ف �ملن�س���ودة. 
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ويوؤك���د عبد�حلمي���د و�أن���ور و�ل�س���ويدي )2005، ����س210( �تخاذ �لقر�ر باأن���ه �لختيار 
�ملنا�س���ب للبديل �ملنا�س���ب بالطريقة �ملنا�س���بة. ويعرف زيتون )2003، �س. 43( عملية 
�تخ���اذ �لق���ر�ر باأنه���ا: »عملي���ة تفكريي���ة مركب���ة ته���دف �إىل �ختي���ار �أف�س���ل �لبد�ئ���ل 
�ملتاح���ة للف���رد يف موق���ف مع���ني، �عتم���اد� على م���ا لدى ه���ذ� �لفرد م���ن معايري وقيم 
معينة تتعلق باختيار�تهم«. ويعرفه �سويد )2003، �س. 111( باأنه، »�ختيار لطريق �أو 
�س���بيل معني يتخذ �ل�س���لوك للو�س���ول �إىل هدف مرغوب وهو بهذ� �ملعني �نحياز �إىل 
من���ط �س���لوكي حمدد دون غريه، و�لأ�س���ل يف �لق���ر�ر �أنه و�س���يلة �إىل حتقيق �لأهد�ف 
و�ملناف���ع وجتنب �لأ�س���ر�ر و�مل�س���كالت، و�أنه عملية عقلية ر�س���يدة تتبل���ور فى عمليات 
فرعي���ة ث���الث هى �لبح���ث Search و�ملفا�س���لة و�ملقارن���ة Comparison و�لختيار 
Selection”. وي���رى م�س���طفى )2002، ����س. 68( �أن �لقر�ر هو �ملفا�س���لة بني حلول 
بديلة ملو�جهة م�س���كلة حمددة ومن ثم �ختيار �حلل �لأمثل من بينها.وعّرف جرو�ن 
)1999، ����س120( �تخ���اذ �لقر�ر باأن���ه، عملية تفكري مركبة، تهدف �إىل �ختيار �أف�س���ل 
�حللول �ملتاحة للفرد يف موقف معني من �أجل �لو�س���ول �إىل حتقيق �لهدف. وتعرفه 
�ل�س���يد )1999، �س.271( باأنه: »قدرة �لفرد يف �لو�س���ول �إىل حل لبع�س �ملو�قف �لتى 

قد تعرت�س حياته مثل �ختيار �سريك �حلياة، من خالل عدة �ختيار�ت �أو بد�ئل. 

 يت�س���ح مما �س���بق ع���ن مفهوم �تخاذ �لقر�ر باأنه متار����س فيه خطو�ت �لتفكري 
�ملنطقي من خالل �ختيار �لبديل �لأف�س���ل من بني �لبد�ئل �ملتاحة فى ظل �لظروف 
�ملمكن���ة مب���ا يحق���ق �لأهد�ف �ملن�س���ودة. وبن���اء على ما �س���بق نالحظ �أن هن���اك ثالثة 
�أركان للق���ر�ر ول ميك���ن �أن يك���ون كذل���ك �إذ� مل يوج���د �أى منها وه���ى: وجود �لبد�ئل 
وحرية �لختيار ووجود �لهدف �أو حتقيق �سكل من �أ�سكال �لنفع و�لفائدة على متخذ 
�لق���ر�ر. فعندم���ا يكون هن���ا بديل و�حد لبد من �س���لوكه وحينئذ نكون جمربين على 
ذلك ول يكون هنا قر�ر�، ومع وجود بديل لبد من وجود حرية فى �ختيار �أى منهما 
فع���دم وج���ود �خليارية جنرب عل���ى بديل معني ولن يك���ون هناك قر�ر� �أي�س���ا، وحرية 
�لختيار تكفل لنا حتقيق هدفا ما �أو �إ�سباع �أو فائدة ما ن�سعى لتحقيقها، فعدم وجود 
�لنفع ي�س���عنا فى �لبديل �لآخر وهو وقوع �س���كل من �أ�س���كال �ل�سرر. و�ختلف تعريف 
�تخ���اذ �لق���ر�ر فالبع�س ي���ر�ه عملية عقلي���ة ذهني���ة، و�لبع�س يرى �أن���ه عملية تفكري 
مركبة، و�لبع�س يرى �أنه �ملفا�سلة بني �لبد�ئل و�ختيار �أح�سنها؛ �إل �إنها �تفقت على 
�أن جوه���ر و�س���لب �تخاذ �لقر�ر هو �ختيار �لبديل �ملنا�س���ب من ب���ني عدة بد�ئل. وفى 
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�س���وء ذلك ميكن تعريف �تخاذ �لقر�ر �إجر�ئيا يف �لبحث �حلايل باأنه، وجود خيار�ت 
و�ملفا�س���لة بينه���ا ومن ثم �لختيار لتحقيق ��س���باع ما �أو حتقيق نتائ���ج �يجابية، �أثناء 

�ملو�قف �حلياتية �ملختلفة لذوى �لإعاقة �لفكرية.

الفرق بني القرار واتخاذ القرار و�سناعة القرار:

هن���اك فرق ب���ني �لق���ر�رDecision فى حد 
Decision- ذ�ت���ه، وب���ني عملي���ة �تخ���اذ �لق���ر�ر
�ملنت���ج  ه���و  فالق���ر�ر   Making Process
�لق���ر�ر  �تخ���اذ  عملي���ة  �أم���ا  للعملي���ة،  �لنهائ���ي 
حلظ���ة  �إىل  ت���وؤدي  �لت���ى  �لأح���د�ث  فتت�س���من 
�لختيار وم���ا بعدها )�خلز�م���ي،1998، �س. 9(. 
�تخ���اذ  ����س.158(�أن  )م�س���طفى،2002،  ويوؤك���د 
�لقر�ر، عملية فكرية تعنى و�س���ع �حلد �لفا�سل 
و�ملرحل���ة �لنهائي���ة لعملي���ة �س���ناعة �لق���ر�ر، �أى 
�ختيار �لبديل �لأف�س���ل، وه���ى �إحدى �لوظائف 
�لأ�سا�س���ية م���ن مر�ح���ل �س���ناعة �لق���ر�ر ويق���وم 
به���ا فى معظم �لأحيان �س���خ�س �أو هيئة و�حدة. 
بينم���ا يرى)�أحم���د،2002، �س. 131(�أن �س���ناعة 
�لقر�ر، عملية عقلية معرفية مركبة ومت�س���ابكة 
ومت�س���لة بالوق���ت باعتب���اره عن�س���ر�ً هام���اً ف���ى 
�س���ناعة �لقر�ر�ت، فاملا�س���ي تظهر فيها �مل�س���اكل  
وترت�ك���م وتتجم���ع في���ه �ملعلوم���ات مم���ا ي���وؤدي 
�إىل ظه���ور �حلاج���ة �ملا�س���ة �إىل �س���ناعة قر�ر ما، 
و�حلا�س���ر يظه���ر لن���ا كث���ري م���ن �لبد�ئ���ل �لت���ى 
ميك���ن �أن نختار من بينها و�مل�س���تقبل هو �لوقت 
�ل���ذى تتخ���ذ وتنف���ذ في���ه ه���ذه �لق���ر�ر�ت، وهذ� 
يعني ��س���رت�ك �أكرب عدد ممكن من �لأ�س���خا�س 

ذ�ت �لعالقة فى معظم مر�حل �سناعة �لقر�ر 
)�لعامري،و�لغالبي،302،2008(
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الفرق بني اتخاذ القرار وحل امل�سكلة: 
 ميك���ن �لتميي���ز بني �تخ���اذ �لقر�ر وحل �مل�س���كالت عل���ى �أ�س���ا�س �لنتائج، فحل 
�مل�سكلة هو تفكري للخروج من ماأزق ما، �أما �تخاذ �لقر�ر فهو �ختيار �أف�سل بديل من 
ب���ني ع���دة بد�ئل خمتلفة )فرج، و�س���ربي،2003، ����س. 98(. وعملية تعلم �أ�س���لوب حل 
�مل�س���كالت تتك���ون من عدة خط���و�ت متتالية هى: حتديد �مل�س���كلة وفهم معناها، �إعادة 
�س���ياغة �مل�س���كلة، �لتخطيط، تنفيذ �لعمل �لتجريبي، ��س���تخال�س �لبيانات وعر�سها 
على �س���كل تقرير، تف�س���ري �لبيانات و��ستخال�س �لنتائج، تقومي �خلطو�ت �ملتبعة فى 
 . (Heaney & Watts,1998, p. 63) ح���ل �مل�س���كلة وتق���ومي �لنتيج���ة �لنهائي���ة
وب�س���فة عام���ة ميك���ن �لق���ول �أن �لن�س���اط �لعقل���ي �مل�س���تخدم ف���ى ح���ل �مل�س���كالت مير 
�مل�س���كلة،  فه���م  �أو  �لإع���د�د  مرحل���ة  فرعي���ة:  �أن�س���طة  وتت�س���من  �لتالي���ة  باملر�ح���ل 
تق���ومي  �أو  �لأح���كام  �إ�س���د�ر  �ملمكن���ة، مرحل���ة  �حلل���ول  ��س���تنتاج  �أو  �لإنت���اج  مرحل���ة 
 .(Bourne, Dominowski, & Loftus,1997, p.39) �مل�س���تنتجة  �حلل���ول 

يت�س���ح من �لعر�س �ل�س���ابق، �أن �لقر�ر يعني �لنتيجة �لتى مت �لتو�س���ل �إليها. 
و�تخ���اذ �لق���ر�ر، يعن���ي �ختيار �لبديل �لأف�س���ل من �خلي���ار�ت �ملتاحة بالفعل، و�س���نع 
�لق���ر�ر، يعن���ي عملية عقلية مركبة تركز على بد�ي���ات �تخاذ �لقر�ر فيما يخ�س جمع 
�ملعلوم���ات ومر�ع���اة �لزم���ن من حيث �ملا�س���ي و�حلا�س���ر و�لآث���ار فى �مل�س���تقبل. وحل 
�مل�س���كلة يعن���ى �لتفك���ري لإيج���اد و�بتكار حل���ول وتقييمه���ا و�ختيار �أف�س���لها وتعميمها 
وتت�س���ابه كثري� مع تكامل كل من خطو�ت �س���ناعة و�تخاذ �لقر�ر معا. وفى �سوء هذ� 
يركز �لبحث �حلايل على �تخاذ �لقر�ر ويعتربه جزء من مر�حل حل �مل�سكالت ويعني 

به، �ختيار �لبديل �لأف�سل من بني �لبد�ئل و�خليار�ت �ملتاحة.

 وعل���ى �لرغ���م م���ن �أهمية متغري �تخاذ �لق���ر�ر كمتغري نف�س���ي يلعب دوره فى 
�حلياة �لرتبوية و�لنف�س���ية، �إل �أن �لدر��س���ات تناولته باعتباره عملية تربوية فح�سب 
لب���د و�أن مت���ر بخط���و�ت حمددة ولزم���ة، وكان نتاج هذه �لدر��س���ات �أن ظهرت مناذج 
لتي�س���ري �تخ���اذ �لق���ر�ر Decision Facilitation Models مث���ل من���وذج �س���يب 
ومن���وذج �لتباع���د، وجميعه���ا ترك���ز عل���ى �خلط���و�ت �لتى يج���ب �أن يتبعه���ا �لفرد وهو 

ب�سدد �تخاذ قر�ر ما )عبد�حلميد،1983، �س. 77(. ومنها: 



املجلد اخلام�س - العدد )17( اكتوبر 2016 جملة الرتبية اخلا�صة

 404 

�لق���ر�ر  �تخ���اذ  عملي���ة  �أن  �إىل  ي�س���ري   :Wales, Nardi, &Stager من���وذج  اأول: 
تت���م يف �أربع���ة عملي���ات �إجر�ئي���ة هي: ح���دد �لهدف، ولد �لأف���كار، قم باإع���د�د �خلطة، 
ق���م بالعم���ل �لتنفيذي)حمم���ود، �س���الح، 2006، ����س ����س. 115- 116(. ثاني���ا: منوذج 
Siegler,1988, p. 161، وميك���ن تلخي�س���ه يف �ملخط���ط �لت���ايل: ق���م للتح���دي ← 
 ← �تخذت���ه  �ل���ذي  �لق���ر�ر  �س���وء  �كت�س���ف �خلي���ار�ت ← �تخ���ذ �لق���ر�ر ← �عم���ل يف 
قي���م ق���ر�رك. ثالث���ا: منوذج ج���رو�ن )1999، ����س ����س. 120- 121(، وي�س���مل )حتديد 
�له���دف ←حتدي���د جمي���ع �لبد�ئ���ل ← حتلي���ل �لبد�ئل ← ترتي���ب �لبد�ئ���ل يف قائمة 
�أولوي���ات ← �إع���ادة تقيي���م �أف�س���ل بديل���ني ← �ختيار �أف�س���ل �لبد�ئ���ل(. ر�بعا: منوذج 
�لزغ���ول، و�لزغول)2003،����س ����س. 324 – 327( ويتمث���ل يف خط���و�ت: �لتع���رف على 
�مل�س���كلة، حتديد �مل�س���كلة، حتدي���د �لأهد�ف، جمع �لبيان���ات، تطوير �لبد�ئل مل�س���ار�ت 
�س���لوكية، تق���ومي �لبد�ئ���ل وف���ق معاي���ري حم���ددة، �ختي���ار �لبدي���ل �ملنا�س���ب، تنفي���ذ          

�لقر�ر وتقوميه. 

 يت�س���ح م���ن عر����س من���اذج �تخاذ �لقر�ر �أن بع�س���ها ق���د �أخذ باملفهوم �لو��س���ع 
لتخ���اذ �لق���ر�ر م���ن خ���الل �إج���ر�ء�ت متتابع���ة ومت�سل�س���لة و�لت���ى تتد�خ���ل كثري� مع 
خط���و�ت ح���ل �مل�س���كلة، بينم���ا �لبع����س �أخ���ذ باملفهوم �لأقل �س���عة وح�س���ره ف���ى عملية 

�لختيار. 

اأنواع القرارات:
يرى Alvin Tofler 1974 �أن �لقر�ر�ت �لتى يتخذها �لفرد نوعني هما:

( �لق���ر�ر �ملنهج���ي: وه���و �لق���ر�ر �لروتين���ي �ملتك���رر و�ل�س���هل �لتخ���اذ ول يكلف 	-
�لعقل جمهود� كبري� حيث �أن �ملعايري �لتى �س���يبني عليها و��س���حة  و�لظروف 

�ملحيطة به ماألوفة.
( �لق���ر�ر �لالمنهجي: ما يتم �تخاذه للمرة �لأوىل ويتطلب من �لفرد جمهود� 	-

كب���ري� لأن���ه ي���و�زن ب���ني كمية �ملعلوم���ات �لت���ى لديه و�لع���اد�ت �جلدي���دة �لتى 
تعر����س له���ا. وف���ى هذ� �ل�س���ياق ف���اإن �لفر�س���ة ل تت���اح كامل���ة ل���ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة ملمار�س���ة �تخ���اذ �لق���ر�ر و�أكدت ذل���ك در��س���ة Werner(2012) �لتى 
هدف���ت �لتحق���ق م���ا �إذ� كان���ت قو�ن���ني حق���وق �لأ�س���خا�س ذوي �لحتياج���ات 
ترتج���م يف �لو�ق���ع �إىل فر�س لدعم و��س���تقاللية �تخاذ �لق���ر�ر�ت بني �لأفر�د 



فعالية برنامج تدريبي فى تنمية القدرة على اتخاذ القرار د . اأمين �صامل عبداهلل

 405 

ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، وذل���ك من خ���الل مر�جعة منهجية لقو�ع���د �لبيانات 
�لببليوغر�في���ة من���ذ عام 2008، فكان معظم �لرتكيز على عملية �تخاذ �لقر�ر 
مقت�سر� د�خل جمالت �إعد�د� �ل�سكن، و�لرعاية �ل�سحية، و�لقر�ر�ت �ملتعلقة 
باحلياة �جلن�سية، وترتبط هذه �ل�سعوبات لدى �لأفر�د ذوي �لإعاقة �لفكرية 

�أنف�سهم، �إىل �لقائمني على رعايتهم، ونظام �خلدمة. 

طرق اتخاذ القرار: 
هناك عدة طرق �أو �أ�ساليب يتبعها �لأفر�د فى �تخاذ �لقر�رت ومنها: �لتجربة 
و�خلط���اأ، �لتقلي���د و�ملح���اكاة، �خل���ربة، �لأ�س���لوب �لعلم���ي )مو�س���ي،2002، ����س. 46(. 
�أم���ا �لأ�س���لوب �مل�س���تخدم مع ذوي �لإعاق���ة �لفكرية لتخ���اذ �لقر�ر�ت ف���ى �لو�قع فهو 
�لو�س���اية و�لوكال���ة عنه���م يف �تخ���اذ �لق���ر�ر�ت حتى يف �أب�س���ط �حلقوق وه���و ما يظهر 
يف در��س���ة Clarke, Harrison, Holland, Kuhn,& Barclay (2013) �لت���ى 
هدفت �إىل �ل�ستعر��س �لأدبي لتحليل �لأدلة على قر�ر�ت �لعالج فيما يخ�س �لتغذية 
�ل�سطناعية لالأفر�د �ملعر�سني خلطر �لفتقار �إىل �لقدر�ت ب�سبب �خلرف �أو �لإعاقة 
�لفكرية، �أو �إ�سابات �لدماغ �ملكت�سبة. مع �إيالء �هتمام خا�س �إىل: )�أ( كيف مت �تخاذ 
�لق���ر�ر�ت )ب( م���ن �لذي �س���ارك يف �تخاذ �لقر�ر. )ج( �لعو�م���ل �لتي كانت ُتر�عى. مت 
PubMed، AMED، CINAHL، EMBASE، PsychINFO، لبحث يف و�

OpenSigle للدر��سات من )1990-2011(. مت جتميع )66( در��سة ت�سم بيانات من 
)40( دولة و )34649( من �ملر�س���ى ومقدمي �لرعاية و�لأطباء. و�أ�س���ارت �لنتائج �إىل 

�أنه عندما يفتقر �لأفر�د �لقدرة �لعقلية، يجب �تخاذ قر�ر�ت نيابة عنهم.

 يف �ملقاب���ل تبق���ى فر����س قليل���ة ل���ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة عل���ى �تخاذ ق���ر�ر�ت 
Wagemans, Lantman- م�ستقلة منها لالأ�سف �إنهاء �حلياة وهو ما �أكدته در��سة

 de Valk, Proot, Metsemakers, Tuffrey-Wijne & Curfs (2013)
�لت���ى هدف���ت �إىل فح����س عملية �تخ���اذ قر�ر �إنه���اء �حلي���اة لالأ�س���خا�س ذوي �لإعاقة 
�لفكرية من وجهة نظر ممثلي �ملري�س. ومت مقابلة )16( ممثال للمر�س���ى بعد وفاة 
)10( �أ�س���خا�س من ذوي �لإعاقة �لفكرية يف هولند�، و�لذين �أكدو� �أنهم مل ي�س���اركو� 
�ملر�س���ى يف عملي���ة �تخ���اذ ق���ر�ر �إنه���اء �حلي���اة، ول �أحد غريهم ف�س���ال ع���ن �لطبيب. 
و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �أن���ه ميكن �س���بط عملية �تخاذ ق���ر�ر �إنهاء �حلياة من خالل و�س���ف 

و�سمان �أدو�ر و��سحة للمهام وم�سوؤوليات جميع �مل�ساركني. 
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يت�سح من �لعر�س �ل�سابق لالتخاذ �لقر�ر �أنه بالتاأكيد عملية عقلية معرفية 
وحتتاج م�ستوى منا�سب من �لقدر�ت �لعقلية لتوظيفه، وهو ما يحاول �لبحث �حلايل 
تنفي���ذه م���ع ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة من خالل تب�س���يط مه���ارة �تخاذ �لقر�ر 
م���ع عين���ة �لبح���ث وتلم�س �ملزي���د من �لبح���وث و�لدر��س���ات �لتى تدعم ه���ذ� �لجتاه. 
ومنها در��س���ة Hickson,  Khemka,  Golden, &Chatzistyli(2015) �لتى 
هدف���ت �إىل: )�أ(تقيي���م تاأثري منه���ج ESCAPE-DD على مهار�ت �تخ���اذ �لقر�ر�ت 
لدى �لبالغني �لذين ذوي �لإعاقة �لفكرية و�لنمائية يف مو�قف �فرت��س���ية من �س���وء 
�ملعاملة. )ب( در��س���ة دور �لوعي بامل�س���كلة. )ج( حتديد �لعو�مل �ملرتبطة باأد�ء �تخاذ 
�لقر�ر�ت فى �لختبار �لبعدي. مت حتديد )58( من �لن�ساء و�لرجال، وقدم �مل�ساركون 
�لذي���ن م���رو� بخربة ESCAPE-DD مكا�س���ب �أك���رب بكثري على مقايي����س �لفعالية 
�ل�س���املة لتخ���اذ �لقر�ر وفعالي���ة �تخاذ �لقر�ر �لآمن باملقارنة باملجموعة �ل�س���ابطة، 

و�رتبط �لوعي بامل�سكلة بعملية �تخاذ �لقر�ر، ولكنه مل يتح�سن نتيجة للتدخل.

وق���دم Saaltink, et al. (2012) �ثن���ني م���ن �لدر��س���ات ل�ستك�س���اف كي���ف 
يتم �لتفاو�س على �حلق يف �مل�س���اركة لدى �لأ�س���خا�س ذوى �لإعاقة �لفكرية يف �سياق 
�لأ�س���رة. يف �لدر��س���ة �لأوىل: �أربع���ة �س���بان ذوى �إعاق���ة فكري���ة، مت �ختي���ار �أمهاته���م 
و�سقيقان من �لأربع عائالت للم�ساركة يف مقابالت �سبه منظمة عن �تخاذ �لقر�ر�ت يف 
�إطار �لأ�سرة. يف �لدر��سة �لثانية: �أم و�بنتها من �مل�ساركني فى �لدر��سة �لأوىل ناق�ست 
وط���ورت ��س���رت�تيجيات لتعزي���ز م�س���اركة �ل�س���باب ذوى �لإعاقة �لفكرية. و�قت�س���رت 
�مل�س���اركة يف �تخ���اذ �لق���ر�ر�ت �ملتعلق���ة بحياته���م با�س���تمر�ر فى �ط���ار �ملعاي���ري و�لقيم 
�لعائلية. وبحثت در��سة  Fisher, et al. (2012)بع�س �جلو�نب �لعملية للتدريب 
“بحا�سبة ب�سرية”، مع ��ستخد�م �إ�سد�ر بالقلم و�لورقة مع مهمتني موقوته زمنيا، 
لدعم �تخاذ �لقر�ر لدى �لأ�سخا�س ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة. و�أ�سارت �لنتائج 
�إىل: �مل�س���اعد�ت �لب�س���رية ح�س���نت �أد�ء تقليل �لزمن با�ستخد�م عر�س �لقلم و�لورقة 
يف �جلل�س���ات �جلماعي���ة عل���ى نح���و فع���ال كم���ا هو مو�س���ح �س���ابقا با�س���تخد�م �لعر�س 
�لف���ردي �لقائ���م على �حلا�س���وب، بالإ�س���افة �إىل تقليل �لندفاع يف مهمة �فرت��س���ية. 
 Beadle-Brown, Hutchinson,& Whelton (2012) و�أكدت در��س���ة
وتعزي���ز  �لختي���ار،  زي���ادة  �إىل  ي���وؤدي  �ل�س���خ�س  ح���ول  �ملتمرك���ز  �لن�س���ط  �لدع���م  �أن 
�ل�س���تقالل. و�س���ملت �لعين���ة )30( �سخ�س���ا ذو �إعاقة فكرية �س���ديدة وح���ادة تعي�س يف 
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جمموعات منزلية �سغرية مع 24 �ساعة من �ملتابعة، و�أظهر حتليل �لنتائج �أن �لزيادة 
�لكب���رية يف كل م���ن حجم �مل�س���اعد�ت �لتى تلقاها �لأ�س���خا�س ونوعيتها ر�فقتها زيادة 
كب���رية يف �لنخ���ر�ط و�مل�س���اركة وفر����س �لختي���ار ول �س���يما ح���ول �ختي���ار �لأطعم���ة 
و�نخفا�س كبري يف �س���لوك �لتحدي وخا�س���ة يف �سلوك �لإثارة �لذ�تية. و�أ�سارت در��سة 
Khemka (2000) �إىل فعالي���ة مدخل���ني تدريبيني ل�س���نع �لق���ر�ر يف زيادة مهار�ت 
�تخ���اذ �لق���ر�ر�ت �مل�س���تقلة ل���دى )36( �مر�أة ذي �إعاقة فكرية ب�س���يطة، يف �ل�س���تجابة 
ملو�ق���ف �سخ�س���ية �جتماعي���ة �فرت��س���ية تنط���وي عل���ى �س���وء �ملعامل���ة. ومت توزي���ع 
�مل�س���اركني ع�س���و�ئيا �إىل جمموعت���ني للتدري���ب )مدخ���ل تدريب���ي يعال���ج �جلو�ن���ب 
�ملعرفي���ة و�لتحفيزي���ة لتخ���اذ �لقر�ر� �أو �س���ملت �ملعاجلة على �جلان���ب �ملعريف لتخاذ 

�لقر�ر�ت فقط(. و�أ�سارت �لنتائج �إىل فعالية كال �ملدخلني مع تفوق �ملدخل �لأول.

يت�س���ح م���ن �لعر����س �ل�س���ابق فعالي���ة �لتدخ���الت �لتدريبية م���ع ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة �لب�س���يطة و�أنه���ا موجه���ة للبالغ���ني و�لر��س���دين وه���و م���ا �س���وف ير�ع���ى يف 

�لفرو�س و�لبحث �حلايل.

فرو�ص البحث:
 متثلت فرو�س �لبحث �حلايل فى:

((( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي رتب درجات �أفر�د �ملجموعتني 1
�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة فى �لقيا����س �لبعدي لتخاذ �لقر�ر ل�س���الح �ملجموعة 

�لتجريبية.
((( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات �أفر�د �ملجموعة 1

�لتجريبية فى �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي لتخاذ �لقر�ر ل�سالح �لقيا�س �لبعدي. 
((( ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي رتب درجات �أفر�د �ملجموعة 1

�لتجريبية فى �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي لتخاذ �لقر�ر .

منهجية البحث:
اأول: منهج البحث:

�ملجموعت���ني              ت�س���ميم  عل���ى  �لقائ���م  �لتجريب���ي  �س���به  �ملنه���ج  ��س���تخدم  مت 
)جتريبية- �س���ابطة(، ويتمثل �ملتغري �مل�س���تقل يف �لربنامج �لتدريبي، و�ملتغري �لتابع 

يف مهارة �تخاذ �لقر�ر.
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ثانيا: عينة البحث:
 تكون���ت م���ن )10( ذك���ور بالغ���ني ذوي �إعاقة فكرية ب�س���يطة مت تق�س���يمهم �إىل 
جمموعتني بالت�س���اوي، �أحدهما جتريبية و�أخرى �سابطة مبدر�سة �لرتبية �لفكرية 
مبرك���ز نا�س���ر مبحافظ���ة بنى �س���ويف، وق���د مت حتقي���ق �لتكافوؤ ب���ني �ملجموعتني فى 
متغري�ت �لعمر �لزمني حيث تر�وحت �أعمارهم �لزمنية بني )14- 17( �سنة، ومبتو�سط 
عم���ر زمني بني �ملجموعت���ني )15.8( و�نحر�ف معياري قدره )1.13(، وكذلك متغري 
�لذكاء حيث تر�وحت درجة ذكائهم بني )50-68(، بالإ�سافة �إىل �مل�ستوى �لجتماعي 
و�لقت�س���ادي و�لثقايف، وم�س���توى قدرتهم على �تخاذ �لقر�ر. وجميعهم مل يقدم لهم 
�أي���ة تدريب���ات �أخ���رى خ���الل فرتة تطبي���ق �لربنام���ج �لتدريبي �مل�س���تخدم فى �لبحث 
�حل���ايل، وق���د مت �ختيار �لعينة وفق���ا للخطو�ت �لتالية: مت �ختي���ار عينة �لبحث من 
مدر�س���ة �لرتبية �لفكرية مبدينة نا�س���ر و�لتي مل يتجاوز عدد �لطالب بها عن )20( 
طالب���ا، ومت عمل تكافوؤ با�س���تخد�م �أدو�ت �ل�س���بط، وذلك من خ���الل �لأدو�ت �لتالية: 
مقيا����س �س���تانفورد بيني���ه لل���ذكاء �ل�س���ورة �لر�بعة، تعري���ب )مليك���ة،1998(، مقيا�س 
فاينالن���د لل�س���لوك �لتكيفي، تعري���ب )�لعتيبي، 2004(، مقيا�س �مل�س���توى �لجتماعي 
�لقت�س���ادي �لثق���ايف لالأ�س���رة )خلي���ل، 2000(، ومقيا����س �تخ���اذ �لقر�ر �مل�س���تخدم فى 
�لبح���ث �حل���ايل �إع���د�د/ �لباح���ث، وم���ن خالل ه���ذه �لإجر�ء�ت �نح�س���ر ع���دد �لعينة 
فى )10( طالب مت تق�س���يمهم �إىل جمموعتني بالت�س���اوي �أحد�هما جتريبية و�أخرى 

�سابطة. وقد مت �لتحقق من تكافوؤ �ملجموعتني على �لنحو �لتايل:

متغري الذكاء: ( 1

جدول )1(
نتائج اختبار مان ويتني لدللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات املجموعتني يف الذكاء

 متو�سطن�ملجموعة�ملتغري�ت
�لرتب

 جمموع
�لدللةUZ�لرتب

�لذكاء
55.4027.00�لتجريبية

12.00.1081.000
55.6028.00�ل�سابطة
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يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
�ملجموعت���ني و�أن قيم���ة »Z” غ���ري د�لة �إح�س���ائيا، مما يعني تكاف���وؤ �ملجموعتني فى 

معامل �لذكاء.

متغري العمر الزمني: ( 2

جدول )2(
اختبار مان ويتني لدللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات املجموعتني يف العمر الزمني

 متو�سطن�ملجموعة�ملتغري�ت
�لرتب

 جمموع
�لدللةUZ�لرتب

 �لعمر
�لزمني

54.9024.50�لتجريبية
9.500.657.548

56.1030.50�ل�سابطة

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
�ملجموعت���ني و�أن قيم���ة  »Z« غ���ري د�ل���ة �إح�س���ائيا، مم���ا يعن���ي تكاف���وؤ �ملجموعتني فى 

متغري �لعمر �لزمني.

متغري ال�سلوك التكيفي:( )

 جدول )3(
 مان ويتني لدللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات املجموعتني يف اأبعاد ال�سلوك التكيفي

 �ل�سلوك
 متو�سطن�ملجموعة�لتكيفي

�لرتب
 جمموع
�لدللةUZ�لرتب

54.0020.005.00.952.151�لتجريبية�لتو��سل 57.0035.00�ل�سابطة

54.4022.007.001.152.310�لتجريبية�حلياة �ليومية 56.6033.00�ل�سابطة
 �لتن�سئة

�لجتماعية
54.6023.00�لتجريبية

8.001.167.421
56.4032.00�ل�سابطة

 يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
�ملجموعت���ني و�أن قيم���ة »Z« غ���ري د�ل���ة �إح�س���ائيا، مم���ا يعن���ي تكاف���وؤ �ملجموعتني فى 

متغري �ل�سلوك �لتكيفي.
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متغري امل�ستوى الجتماعي القت�سادي: ( 4

جدول )4( 
مان ويتني لدللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات املجموعتني فى امل�ستوى الجتماعي 

 متو�سطن�ملجموعة�ملتغري�ت
�لرتب

 جمموع
�لدللةUZ�لرتب

 �مل�ستوى
�لجتماعي

55.6028.00�لتجريبية
12.00105.1.00

55.4027.00�ل�سابطة

�لقت�سادي
56.0030.00�لتجريبية

10.00530.690.
55.0025.00�ل�سابطة

ثقايف
55.7028.50�لتجريبية

11.50210.841.
55.3026.50�ل�سابطة

 يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
�ملجموعتني، و�أن قيمة »Z« غري د�لة �إح�س���ائيا، مما يعني �لتكافوؤ يف متغري �مل�س���توى 

�لجتماعي �لقت�سادي.

متغري اتخاذ القرار: ( )

جدول )5( 
اختبار مان ويتني لدللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات املجموعتني فى اتخاذ القرار

 متو�سط�لنحر�ف�ملتو�سطن�ملجموعة�ملتغري�ت
�لرتب

 جمموع
�لدللةUZ�لرتب

 �تخاذ
 �لقر�ر

555.804.494446.4032.00�لتجريبية
8.000946.421.

553.603.361554.6023.00�ل�سابطة

 يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني 
�ملجموعت���ني و�أن قيم���ة »Z« غ���ري د�ل���ة �إح�س���ائيا، مم���ا يعن���ي تكاف���وؤ �ملجموعتني فى 

متغري �تخاذ �لقر�ر.

ثالثا: اأدوات البحث: 
 مت ��ستخد�م �لأدو�ت �لتالية �أثناء �لبحث �حلايل ل�سبط عينة �لبحث وهى:
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و�إع���د�د - 1 تعري���ب  الرابع�ة،  ال�س�ورة  لل�ذكاء  بيني�ه  �س�تانفورد  مقيا��س 
)مليكة،1998(:

 ُيع���د �ختب���ار �س���تانفورد – بيني���ه للذكاء م���ن �أك���رث مقايي�س �لذكاء �نت�س���ار�، 
و�أو�س���عها ��س���تخد�ما؛ نظ���ر� للق���درة �لعالي���ة عل���ى �لتميي���ز ب���ني �مل�س���تويات �ملرتفعة 
و�ملنخف�س���ة من �لقدر�ت �لعقلية و�ملعرفية لالأطفال و�لر��س���دين على �ل�س���و�ء، وقام 
مليكة بتقنينه بعد ترجمته حتى ي�سبح �ملقيا�س �ساحلا للتطبيق على �لبيئة �لعربية 

)مليكة،1998، �س �س. 153– 155(.

مقيا�س فاينالند لل�سلوك التكيفي، تعريب وتقنني )�لعتيبي،2004(:- 2

 ه���ي تل���ك �ل�س���ورة �لعربي���ة )�ل�س���ورة �مل�س���حية( ملقيا����س فاينالن���د لل�س���لوك 
�لباح���ث  ق���ام  و�ل���ذي   Vineland Adaptive Behavior Scale �لتكيف���ي 
برتجمته �إىل �للغة �لعربية من �لن�س���خة �لأ�س���لية �لتى قام باإعد�دها كل من �س���بارو 
وب���ال و�سيك�س���تي عام 1984م، و�لذي يكت�س���ب متيزه م���ن �أنه يقي�س �ملر�ح���ل �لنمائية 

�ملختلفة و�لتي تبد�أ من �سن �مليالد حتى عمر �لثامنة ع�سر. 

مقيا�س امل�ستوى الجتماعي القت�سادي الثقايف لالأ�سرة )خليل،2000(:- )

 يه���دف ه���ذ� �ملقيا����س �إىل تقدي���ر �مل�س���توى �لجتماعي و�لقت�س���ادي و�لثقايف 
لالأ�س���رة �مل�س���رية من خالل �لأبعاد �لثالثة �لتالية: �مل�س���توى �لجتماعي، و�مل�ستوى 

�لقت�سادي، و�مل�ستوى �لثقايف.

مقيا�س اتخاذ القرار )�إعد�د/ �لباحث(:- 4

لق���د لوح���ظ �أن ثمة مقايي�س عدة مت بناوؤها لقيا����س مهارة �تخاذ �لقر�ر لدي 
�لعاديني، مع عدم وجود مقيا�س يف �ملكتبة �ل�سيكومرتية �لعربية يهتم بقيا�س �تخاذ 
�لق���ر�ر ل���دي فئة �لبحث)يف حدود علم �لباحث(، مما دفع �لباحث لبناء هذ� �ملقيا�س، 

و�لذي مر �إعد�ده باملر�حل �لتالية: 
(( �لطالع على �لدر��س���ات و�لبحوث �ل�س���ابقة و�لأطر �لنظري���ة �ملتعلقة مبهارة 1

�تخاذ �لقر�ر و�لنظريات �ملف�سرة لها وكذلك خ�سائ�س ذوي �لإعاقة �لفكرية، 
و�ل�ستفادة منها. 
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(( �لطالع على �ملقايي�س ذ�ت �ل�سلة ومن �ملقايي�س �لتي ��ستعان بها �لباحث وفى 1
ح���دود ما توفر لديه)لالأطفال و�ملر�هقني �لعادي���ني(، مقايي�س �تخاذ �لقر�ر 
)حم���د�ن،2013؛ عبد�لوه���اب، 2013؛ �سالمة،2013؛�س���الح،2011(، ومقايي�س              
 Self- Determination Scale., Wolman, Campeau, Du Bois,
 Mithaug, & Stolarski,1994, The Choice-Making Scale.,

.Conroy, & Feinstein,1986 
(( �ل�س���تبانة �ملفتوح���ة: مت تطبيق ��س���تبانة مفتوحة للعاملني م���ع ذوي �لإعاقة 1

�لفكري���ة بدرجة ب�س���يطة به���دف �لتعرف عل���ى مفهوم ومهار�ت �تخ���اذ �لقر�ر 
وبع����س �ملو�ق���ف �حلياتية �لتى تتطلب �تخاذ قر�ر� حيالها، ومت تطبيقها على 

)5( معلمني من معلمي �لرتبية �لفكرية. 
(( تعري���ف �تخاذ �لقر�ر �إجر�ئيا وحتديد مكوناته وهى )وجود خيار�ت وبد�ئل- 1

�ملفا�س���لة بينها- �لختيار يف �س���وء نتائج �يجابية(، ثم �س���ياغة بع�س �ملو�قف 
�حلياتية �لتى تتطلب �تخاذ قر�ر� حيالها، وقد ُروعى فيها �أن تكون قادرة على 

قيا�س م�ستوى �تخاذ �لقر�ر لدى عينة �لبحث. 
(( �إعد�د �ل�س���ورة �لأولية للمقيا�س، حيث ت�س���منت بيانات �لفاح�س و�ملفحو�س 1

وتعليمات تطبيق �ملقيا�س، كما ��س���تمل على �لتعريف �لإجر�ئي لتخاذ �لقر�ر 
يف �لبحث �حلايل، و�أ�سبح �ملقيا�س فى �سورته �لأولية يتكون من )30( موقفا، 
و�أم���ام كل موق���ف ثالث بد�ئل يختار منها ما ينا�س���به، ومت تطبيقه على عينة 
��س���تطالعية )42( طالب���ا وطالب���ة باملرحلة �ملهنية مبد�ر����س �لرتبية �لفكرية 

بنا�سر وبني �سويف حل�ساب �خل�سائ�س �ل�سيكومرتية كما يلي:

( اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س: 	

اأولأ: الت�ساق الداخلي: 
 مت ح�س���اب �لت�س���اق �لد�خلي من خالل ح�س���اب معامل �لرتباط بني عبار�ت مقيا�س 
�تخاذ �لقر�ر بالدرجة �لكلية، حيث كانت )13( عبارة د�لة �إح�سائيا عند م�ستوى0.05، 
و )13( عبارة د�لة �إح�سائيا عند م�ستوى0.01 ، و )4( عبار�ت غري د�لة �إح�سائيا ومت 

��ستبعادها.
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ثانيا: ال�سدق: مت �لتحقق من �سدق �ملقيا�س  بعدة طرق هى: 

اأ(  �سدق البناء: 
��س���تقت بنود �ملقيا�س وكذلك �لتعريفات �لجر�ئية للمقيا�س يف �س���وء حتليل 

�لنظريات و�لدر��سات و�ملقايي�س �ل�سابقة، ومبا يفيد معني �سدق �لبناء و�لتكوين.

ب(  �سدق املحكمني: 
 مت عر�س �ل�سورة �لأولية من �ملقيا�س على جمموعة من �أ�ساتذة علم �لنف�س 
و�لرتبية �خلا�س���ة و�لعاملني مع ذوى �لحتياجات �خلا�س���ة )ن=9(، ومت �إدخال كافة 
�لتعديالت �لتي �تفق عليها �ملحكمني، ويف �س���وء ما تقدم ي�س���بح �ملقيا�س �س���ادقاً من 

وجهة نظر �ملحكمني.

ج(  �سدق املحك:
 مت �ل�س���تعانة مبقيا�س �آخر مقننن م�سبقا، وهو مقيا�س �ل�سلوك �ل�ستقاليل 
للمر�هق���ني ذوي �لتخل���ف �لعقلي �لب�س���يط )�إعد�د �لباح���ث،2008( ومت تطبيقه على 
�لعينة �ل�ستطالعية  وبلغ معامل �لرتباط )0.480( وهي د�لة عند م�ستوى دللة 0.01 .

ثالثا: الثبات: مت ح�ساب �لثبات بعدة طرق هى:

اأ(  طريقة األفا لكرونباخ:
مت ح�س���اب معام���الت �لثب���ات ملقيا����س �تخ���اذ �لق���ر�ر با�س���تخد�م طريق���ة �ألف���ا 
لكرونباخ حيث بلغت )0.774(، مما يدل على متتع �ملقيا�س بدرجة عالية من �لثبات.

ب(  طريقة التجزئة الن�سفية:
مت ح�س���اب معامالت �لثب���ات ملقيا�س �تخاذ �لقر�ر بطريقة �لتجزئة �لن�س���فية 

حيث بلغت )0.609(، مما يدل على متتع �ملقيا�س بدرجة عالية من �لثبات.

ج( طريقة اإعادة الختبار: 
 للتاأك���د م���ن ثب���ات �ملقيا����س مت تطبيقه على نف����س �لعينة �ل�س���تطالعية مرة 
ثاني���ة وذل���ك  بعد �أربعة �أ�س���ابيع، وبلغت معام���الت �لرتب���اط)0.857( وهى د�لة عند 

م�ستوى )0.01(.
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ال�سورة النهائية للمقيا�س: 
 بعد �لنتهاء من �إعد�د �ملقيا�س وح�س���اب ثباته و�س���دقه، �أ�سبح مقيا�س �تخاذ 
�لق���ر�ر ل���دى ذوي �لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة فى �س���ورته �لنهائية يتك���ون من )26( 
موقف���ا، ويوج���د �أم���ام كل موقف ثالثة �ختي���ار�ت ويتم ت�س���حيح �لإجابة عن مو�قف 
�ملقيا����س باإعط���اء �لختي���ار �ل���ذي يع���رب ع���ن �تخ���اذ �لق���ر�ر �ملنا�س���ب بدرج���ة مرتفعة 
ث���الث درجات، ودرجتني لال�س���تجابة �لت���ي تعرب عن �تخاذ �لقر�ر بدرجة متو�س���طة، 
ودرج���ة و�حدة لال�س���تجابة �لتي ل تظه���ر �لقدرة على �تخاذ �لق���ر�ر. وبذلك يرت�وح 
م���دى �ملقيا����س �لكلي م���ا ب���ني 26 �إىل78 درجة، وت���دل �لدرجة �ملرتفعة على م�س���توى 
مرتفع من �تخاذ �لقر�ر و�لعك�س �سحيح. وبناء على ما تقدم من عر�س �خل�سائ�س 
�ل�سيكومرتية للمقيا�س ميكن �لقول �إن هذه �لإجر�ء�ت تدعو للثقة فى ��ستخد�مه.

�لب�س���يطة                          �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ل���ذوي  �لق���ر�ر  �تخ���اذ  لتنمي���ة  تدريب���ي  5-برنام���ج 
)�إعد�د/ �لباحث(:

      مت بن���اء برنام���ج تدريب���ي لتنمي���ة مه���ارة �تخ���اذ �لقر�ر ل���دى ذوي �لإعاقة 
�لفكرية �لب�سيطة. وي�ستند هذ� �لربنامج للنظرية �ل�سلوكية، وقد مر بناء �لربنامج 
بتحدي���د هدف���ه �لعام، و�لأ�س����س �لتي �عتمد عليها، وبيان �أهميته، وو�س���فه، وحدوده، 

و�لفنيات �مل�ستخدمة فيه، و��سرت�تيجياته وذلك على �لنحو �لتايل: 

 )اأ( اأهداف الربنامج:
الهدف العام: تنمية �تخاذ �لقر�ر لدى �لبالغني ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة.

اأهداف فرعية: �لتدريب على: 
( �لتاأكد من وجود خيار�ت عند �تخاذ �لقر�ر.	
( �ملفا�سلة بني هذه �خليار�ت.	
( �لختيار من بني �لبد�ئل و�خليار�ت �ملتاحة فى �سوء حتقيق �إ�سباع ما.	

 )ب( الأ�س�س التي اعتمد عليها الربنامج: وتتمثل يف:
( وجود عالقة طيبة بني �لباحث وعينة �لبحث، وذلك ل�سمان جناح �لربنامج.	
( �أن يتنا�س���ب حمت���وى �لربنام���ج مع خ�س���ائ�س �لنم���و لذوي �لإعاق���ة �لفكرية 	

وحاجاتهم.
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( �لتنويع يف �أ�ساليب �لتعزيز �مل�ستخدمة �سو�ء �ملادي �أو �ملعنوي. 	
( �أن تقوم �أن�سطة �لربنامج على ممار�سة �لعمل �لفردي و�جلماعي.	
( �لنتقال تدريجياً من �ملهار�ت �لب�سيطة �إىل �ملهار�ت �لأكرث تعقيد�ً.	
( �أن تكون �ل�سلوكيات �ملتعلمة ذ�ت قيمة وظيفية وفائدة تطبيقية يف حياة عينة 	

�لبحث.
( �أهمية تقدمي بع�س مو�س���وعات �لربنام���ج يف �لأماكن �لطبيعية مثل، �لفناء، 	

�ل�سارع، �حلديقة. 
( ��س���تمر�ر �لتدري���ب لف���رتة زمنية كافية حتى يت���م �لتاأكد من �كت�س���اب �لطفل 	

لل�سلوك.
( ��ستخد�م ن�سبة ت�سل �إىل 75% لالأد�ء �ملطلوب �أحيانا، ولي�س %100.	
( �لطمئنان �إىل نقل �أثر �لتعليم من بيئة �لتدريب �إىل �لبيئة �لتي يعي�س فيها 	

�ملتدرب.

ج – اأهمية الربنامج: 
 مم���ا ل �س���ك في���ه �أن �لإعاق���ة �لفكري���ة له���ا تاأثريه���ا �ل�س���لبي، بحي���ث جتع���ل 
�أفر�دها يف حاجة د�ئمة مل�س���اعدة من قبل �لآخرين، ومن �أهم هذه �جلو�نب �ل�س���لبية 
�لق���درة عل���ى �تخاذ �لقر�ر، ويزيد م���ن �أهمية ذلك �متالء �ملو�ق���ف �حلياتية �ليومية 
باخليار�ت �ملختلفة و�لتي حتتاج من ذوي �لإعاقة �لفكرية �لتدريب �جليد لإك�سابهم 
بع����س مه���ار�ت �لتعام���ل معها، ومن هنا تت�س���ح م���دى �أهمية �لربنام���ج و�لتي ميكن 
تو�س���يحها يف، حت�س���ني قدرة ذوي �لإعاقة �لفكرية على تنمية م�س���توى �تخاذ �لقر�ر 

مبا ي�سهم فى زيادة قدرتهم على �لتو�فق �لجتماعي. 

د- احلدود الإجرائية للربنامج: 
مت �ختيار عينة �لبحث من �لطالب ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة باملرحلة 
�ملهنية �لذين ح�سلو� على درجات منخف�سة على مقيا�س �تخاذ �لقر�ر، وعددهم )10( 
ممن ترت�وح �أعمارهم بني )14–17( �س���نة مبدر�س���ة �لرتبية �لفكرية بنا�س���ر �لتابعة 
لإد�رة بن���ي �س���ويف. ومت تطبي���ق �لربنامج بو�قع )3( جل�س���ات �أ�س���بوعيا، ترت�وح مدة 
�جلل�س���ة من )20–40( دقيقة ح�س���ب حمتوى �جلل�س���ة، ملدة )8( �أ�س���ابيع �أي ما يقرب 
من �س���هرين تقريبا، وذلك خالل �لعام �لدر��س���ي 2015/ 2016، بدء� من 2016/2/20 

�إىل 20/ 4/ 2016. 
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 )ه( الفنيات والأ�ساليب امل�ستخدمة يف الربنامج:
متثل���ت �ه���م �لفني���ات �لت���ى مت ��س���تخد�مها ف���ى �لربنام���ج �حلايل ف���ى فنيات 
�لنمذجة، ولعب �لدور، و�ملناق�س���ات �جلماعية، و�لتعزيز، و�لو�جبات �ملنزلية، وحتليل 
�ملهم���ة. ومتثل���ت �أه���م �ل�س���رت�تيجيات �مل�س���تخدمة يف �لربنام���ج فى تفري���د �لتعليم، 

وتوجيه �لنتباه. 

 ى- تقومي الربنامج: مت تقومي الربنامج من خالل:
 مت ��س���تخد�م  )�أ( �لتقومي �لقبلي: بتطبيق مقيا�س �تخاذ �لقر�ر قبل تطبيق 
�لربنام���ج. )ب( تق���ومي مرحل���ي: وذلك فى نهاية كل جل�س���ة، وفى نهاي���ة كل مرحلة 
لتخ���اذ �لق���ر�ر �أو �أ�س���بوعيا. )ج( تق���ومي بع���دي: بتطبي���ق مقيا�س �تخاذ �لق���ر�ر بعد 
تطبي���ق �لربنام���ج. )د( تق���ومي تتبعي: من خ���الل تطبيق مقيا�س �تخ���اذ �لقر�ر على 

عينة �لبحث بعد �نتهاء �لربنامج مبدة �سهر تقريبا.

و- خطة جل�سات الربنامج: مت �إعد�د )25( جل�سة تدريبية، وتو�سيحها كالتايل:

جدول )6(

�لأدو�ت�لفنيات�لزمن�لأهد�ف��سم �ملهارة�جلل�سة

 تعارف �لباحثتهيئة1
40 د.و�ملعلمني

 �لتعارف مع �أولياءتهيئة2
40 د.�لأمور

�لتعارف مع جمموعة تهيئة3
30 د�لتدريب.

�لتعزيز-
�لنمذجة- لعب 

�لدور.
ورق مقوى- 

حلوى- �ألعاب- 

تاأكيد �لتعارف مع تهيئة4
�لنمذجة- 25 د�ملجموعة

حلوى-�سور.�لتعزيز.

 �لتدريب على5
وجود خيار�ت

�أن يتاأكد من وجود 
خيار�ت. 

20
دقيقة

�ملناق�سة 
�جلماعية-
�لنمذجة- 

�لتعزيز 

كر��سي- 
من�سدة- 
)برتقال-
يو�سفي(

�أن يعدد �خليار�ت 6
�ملوجودة.

20
دقيقة

�ملناق�سة-
�لنمذجة- لعب 
- حتليل �ملهمة

كر��سي- من�سدة 
فاكهة ) موز/

تفاح(
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�لأدو�ت�لفنيات�لزمن�لأهد�ف��سم �ملهارة�جلل�سة

�ملفا�سلة بني 7
�لبد�ئل.

�أن يفا�سل بني عدد من 
�خليار�ت.

20
دقيقة

 �ملناق�سة-
 �لنمذجة لعب

 -�لدور

من�سدة 
�سندوت�سات ) 
طعمية- فول(.

�أن يف�سل �سئ عن �سئ 8
�آخر.

20
دقيقة

�ملناق�سة-
�لنمذجة- لعب 
�لدور- حتليل 

�ملهمة

كر��سي- 
من�سدة- �أقالم 
جاف- ر�سا�س.

 �لختيار فى9
 �سوء �لنتائج

�أن يختار �أطعمة ذ�ت 
طعم حمبب له.

20 
دقيقة

�ملناق�سة-
�لنمذجة- لعب 

�لدور- 

كر��سي- 
من�سدة- موز- 

ليمون.

10
�أن يختار و�سيلة 

�ملو��سالت �لأكرث 
�آمانا.

20 
دقيقة

�ملناق�سة-
�لنمذجة-  
حتليل �ملهمة

عجلة- 
موت�سكل- عربية

11
 �تخاذ �لقر�ر

 يف مو�قف
حياتية

�أن يفكر قبل �ختيار 
�لطعام

20 
دقيقة

�ملناق�سة 
�جلماعية- 
حتليل �ملهمة

كر��سي- 
من�سدة- طعام.

12
 �تخاذ قر�ر

 مرتبط
بالطعام

�أن يح�سل على �لطعام 
عندما ي�سعر باجلوع

30 
دقيقة

�ملناق�سة-
�لنمذجة لعب 
�لدور �لتعزيز.

ب�سكويت- 
طعام-حلوى.

13
 �تخاذ قر�ر

 مرتبط
ب�سر�ء �ملالب�س

�أن يختار نوع �ملالب�س 
 �أن يختار لون �ملالب�س

40 
دقيقة

�ملناق�سة- 
�لنمذجة-
�لتغذية 
�لر�جعة

قمي�س – 
بنطلون-جاكت- 

فلو�س.

14
 �تخاذ قر�ر

 يرتبط
بارتد�ء �ملالب�س

�أن يحدد نوع �ملالب�س 
�سباحا.

40 
دقيقة

�ملناق�سة- 
�لنمذجة  

حتليل �ملهمة

قمي�س – 
بنطلون-جاكت- 

تي �سريت

15
 �تخاذ قر�ر

 مرتبط
 بالن�ساط
و�لرتفيه

�أن ميار�س نوع �لن�ساط 
�ملف�سل

30 
دقيقة

�ملناق�سة-
�لنمذجة– 
لعب �لدور-

�لت�سل�سل

كرة قدم –�سلة-
كرة طائرة- 

م�سرب 

16
 �تخاذ قر�ر

 مرتبط
 باختيار
�سديق

�أن يختار �سديق 
منا�سب

25 
دقيقة

�ملناق�سة–
�لت�سل�سل 
-�لتغذية 
�لر�جعة- 

حلوى- ب�سكويت
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�لأدو�ت�لفنيات�لزمن�لأهد�ف��سم �ملهارة�جلل�سة

17
�تخاذ قر�ر 

لتجهيز مكان 
�ملعي�سة

�أن يختار لون دهان 
�ل�سقة �ملف�سل له

25 
دقيقة

�ملناق�سة 
- �لتعزيز– 

�لتدريب 
�لفردي.

�سور- �ألو�ن- 
جم�سمات- 

كمبيوتر

18
�تخاذ قر�ر 

مرتبط 
بزيارة 
�لأقارب

�أن يختار �لوقت 
�ملنا�سب لزيارة �لأقارب

20 
دقيقة

�ملناق�سة 
�جلماعية– 

�لتعزيز- 
�لت�سل�سل- 

حلوى- ب�سكويت

19
�تخاذ قر�ر 

يرتبط 
باملو�عيد 
�لزمنية

�أن يتخذ قر�ر ي�ساعده 
على �للتز�م باملو�عيد

�ملناق�سة 
-�لتعزيز–
�لت�سل�سل- 

لعبالدور
حلوى- ب�سكويت

20
�تخاذ قر�ر 

مرتبط 
بالن�ساط 

�ملهني

 �أن يختار �لن�ساط �ملهني
�ملنا�سب

30 
دقيقة

�ملناق�سة 
-�لنمذجة 

�لدور- –لعب 
�لت�سل�سل 

فاأ�س- خرطوم- 
بذور- قطعة 

خ�سب

21
�تخاذ قر�ر 

يرتبط بعبور 
�لطريق

�أن يعرب �لطريق 
ب�سالمة

20 
دقيقة

�ملناق�سة 
-�لنمذجة لعب 
�لدور �لت�سل�سل

حلوى- ب�سكويت

22
�تخاذ قر�ر 

يرتبط 
بالعمل

�أن يفا�سل بني بع�س 
�حلرف

20 
دقيقة

�ملناق�سة 
-�لنمذجة 

�لتعزيز 
حلوى- ب�سكويت

�ملناق�سة– لعب 30 د�أن يختار عمل منا�سب23
حلوى- ب�سكويت�لدور

24
�تخاذ قر�ر 

يرتبط 
باملر�س

�أن يختار �لو�سيلة 
�ملنا�سبة للعالج

30 
دقيقة

�ملناق�سة 
-�لنمذجة 
لعب �لدور-

�لت�سل�سل

حلوى- �سريط 
بر�سام- زجاجة 

دو�ء

25
�تخاذ قر�ر 

يرتبط 
بالزو�ج

�أن يحدد موقفه من 
�لزو�ج

35 
دقيقة

�ملناق�سة 
– �لتعزيز– 

�لت�سل�سل
حلوى- ب�سكويت
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رابعا: خطوات البحث:
 متثلت خطو�ت �إجر�ء �لبحث فى �لآتي:

(( �إع���د�د �لإط���ار �لنظ���ري و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لت���ي تناول���ت �لإعاق���ة �لفكرية .
و�تخاذ �لقر�ر. 

(( بن���اء �لأدو�ت �ملنا�س���بة ف���ى ه���ذ� �لبح���ث )مقيا����س �تخ���اذ �لق���ر�ر- �لربنام���ج .
�لتدريبي(.

(( �ختيار �أفر�د عينة �لبحث من ذوي �لإعاقة �لفكرية �مللحقني مبدر�سة �لرتبية .
�لفكرية.

(( تطبي���ق مقيا�س �تخاذ �لقر�ر على �ملجموعة �لتجريبية قبل تطبيق �لربنامج .
�لتدريبي. 

(( تطبيق �لربنامج �لتدريبي �ملقرتح على �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية. .
(( �إع���ادة تطبي���ق �ملقيا����س عل���ى �ملجموع���ة �لتجريبي���ة بع���د �لنتهاء م���ن تطبيق .

�لربنامج �لتدريبي مبا�س���رة ومرة �أخرى بعد مرور �س���هر للتاأكد من ��ستمر�ر 
�أثر �لربنامج �لتدريبي �مل�ستخدم. 

(( حتلي���ل �لبيان���ات وتلخي�س���ها م���ن خ���الل �لأ�س���اليب �لإح�س���ائية �ملالئمة، ثم .
�لتو�س���ل �إىل �لنتائ���ج ومناق�س���تها وتف�س���ريها وو�س���ع �لتو�س���يات و�لبح���وث 

�ملقرتحة.

خام�سا: املعاجلة االإح�سائية:
 مت حتليل �لبيانات با�س���تخد�م �لأ�س���اليب �لإح�س���ائية �لالبار�مرتية �ملالئمة 

با�ستخد�م  برنامج )SPSS( �لإح�سائي.

نتائج البحث:
 يف �س���وء �لفرو����س �لت���ي طرحه���ا �لبحث �حل���ايل مت عر�س �لنتائج �خلا�س���ة 
بكل فر�س، وذلك من خالل عر�س �سياغة �لفر�س، و�لأ�سلوب �لإح�سائي �مل�ستخدم 
للتحق���ق من���ه، ث���م عر����س نتائج �لتحلي���ل �لإح�س���ائي و�لتعقي���ب عليه، ث���م يلي ذلك 

تف�سري �لنتائج يف �سوء �لإطار �لنظري ونتائج �لبحوث �ل�سابقة.
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الفر�س الأول:
 ين�س على �أنه« توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات 
�أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة فى �لقيا�س �لبعدي لتخاذ �لقر�ر ل�س���الح 

�ملجموعة �لتجريبية.

وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س، مت مقارنة رتب و�سيط درجات �ملجموعتني، 
عل���ى مقيا����س �تخ���اذ �لق���ر�ر �مل�س���تخدم ف���ى �لبح���ث �حل���ايل. ومت ��س���تخد�م �ختب���ار                          
Man -Whitney للعين���ات غ���ري �ملرتبط���ة وكان���ت �لنتائ���ج كم���ا يو�س���حها �جلدول 

�لتايل:
جدول )7(

نتائج اختبار مان ويتني لدللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات املجموعتني فى اتخاذ القرار

 متو�سط�لنحر�ف�ملتو�سطن�ملجموعة�لُبعد
�لرتب

 جمموع
�لفروق�لدللةUZ�لرتب

�تخاذ
�لقر�ر

577.200.8368.0040.00�لتجريبية
 �ملجموعة002.620.008.

�لتجريبية 553.603.363.0015.00�ل�سابطة

يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق وجود فروق د�لة �إح�سائيا)0.01( بني متو�سطي 
رت���ب درج���ات �ملجموعت���ني يف �تخ���اذ �لق���ر�ر، ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، وبه���ذه 

�لنتيجة ميكن قبول �لفر�س �لأول.

الفر�س الثاين:
 ين�س على �أنه« توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���طي رتب درجات 
�أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة ف���ى �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبع���دي لتخاذ �لقر�ر ل�س���الح 

�لقيا�س �لبعدي ».
وللتحق���ق م���ن �س���حة هذ� �لفر�س، مت مقارنة رتب و�س���يط درج���ات �ملجموعة 
�لتجريبي���ة، عل���ى مقيا����س �تخاذ �لقر�ر �مل�س���تخدم فى �لبحث �حلايل. ومت ��س���تخد�م 

�ختبار wilcoxon للعينات �ملرتبطة وكانت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول �لتايل:
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جدول )8(
نتائج ويلكك�سون لدللة �لفروق بني متو�سطات رتب درجات م. �لتجريبية 

 متو�سطن�لرتب�لُبعد
�لرتب

 جمموع
�لدللةZ�لنحر�ف�ملتو�سط�لرتب

 �تخاذ
�لقر�ر

50.000.00�ل�سالبة
77.200.83662.0320.04 53.0015.00�ملوجبة

0�ملحايدة

يت�س���ح م���ن �جلدول وج���ود فروق د�ل���ة �إح�س���ائيا)0.05( بني متو�س���طي رتب 
درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �تخاذ �لقر�ر ل�سالح �لقيا�س �لبعدي، وبهذه �لنتيجة 

ميكن قبول �لفر�س �لثاين.

الفر�س الثالث:
 ين�س على �أنه« ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي رتب درجات 

�أفر�د �ملجموعة �لتجريبية فى �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي لتخاذ �لقر�ر ».

وللتحق���ق م���ن �س���حة هذ� �لفر�س، مت مقارنة رتب و�س���يط درج���ات �ملجموعة 
�لتجريبي���ة، عل���ى مقيا����س �تخاذ �لقر�ر �مل�س���تخدم فى �لبحث �حلايل. ومت ��س���تخد�م 

�ختبار wilcoxon للعينات �ملرتبطة وكانت �لنتائج كما يو�سحها �جلدول �لتايل:

جدول )10(
نتائج ويلكك�سون لدللة �لفروق بني متو�سطات رتب درجات م. �لتجريبية 

 متو�سطن�لرتب�لُبعد
�لرتب

 جمموع
�لدللةZ�لنحر�ف�ملتو�سط�لرتب

 �تخاذ
�لقر�ر

11.001.00�ل�سالبة
76.8000.8366 1.0000.317 00.000.00�ملوجبة

4�ملحايدة

يت�سح من �جلدول عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيا بني متو�سطي رتب درجات 
�ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي لتخ���اذ �لقر�ر،وبهذه �لنتيجة 

ميكن قبول �لفر�س �لثالث. 
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املناق�سة والتف�سري: 
 �أك���دت نتائج �لبحث �حلايل عل���ى فعالية �لربنامج �لتدريبي يف تنمية �لقدرة 
عل���ى �تخ���اذ �لق���ر�ر لدى �لبالغ���ني ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة، وهو ما يظهر يف 
حتقق �لفر�س���ني �لأول و�لثاين، مما يعنى تغري �أد�ء �ملجموعة �لتجريبية يف �لجتاه 

�ليجابي بامتالك مهارة �تخاذ �لقر�ر، 

ويت�س���ح ذل���ك مبقارنة �لأد�ء م���ع �لقيا�س �لبعدي للمجموع���ة �لتجريبية مع 
نف�سها من جهة ومع �ملجموعة �ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدي من جهة �أخرى.

 وتتف���ق ه���ذه �لنتيج���ة مع �لكثري م���ن �لدر��س���ات �لتى �أكدت فعالي���ة �لرب�مج 
�لتدريبي���ة عموم���ا م���ع ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة وم���ع مه���ارة �تخ���اذ �لقر�ر خ�سو�س���ا، 
ومنه���ا در��س���ةHickson, et al.(2015) �لت���ى �أك���دت �أن �مل�س���اركون �لذي���ن م���رو� 
بخ���ربة منهج ESCAPE-DD حققو� مكا�س���ب �أكرب بكثري عل���ى مقايي�س �لفعالية 
�ل�س���املة لتخاذ �لقر�ر باملقارنة بامل�س���اركني يف �ملجموعة �ل�س���ابطة. و�أي�س���ا در��س���ة
 Saaltink, et al. (2012) حيث قدمت �ثنني من �لدر��سات، و�أ�سارت نتائج �لدر��سة 
�لأوىل، �أن جمي���ع �مل�س���اركني �ل�س���باب ذوى �لإعاق���ة �لفكرية يتبع���ون منطا حتى �لآن 
يقت�س���ر على �مل�س���اركة يف �تخاذ �لقر�ر�ت �ملتعلقة بحياتهم. ويف �لدر��س���ة �لثانية، مت 
�قرتح نتائج قر�ر�ت حقيقية �أو متوهمة من �ساأنه �أن ي�ساعد �أفر�د �لأ�سرة �ل�سباب �أن 
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يجربو� ��سرت�تيجيات �تخاذ �لقر�ر�ت �لتي �سهلت �ل�ستقالل �لذ�تي. و�أ�سارت در��سة 
Fisher, et al.(2012) �إىل �أن �لآل���ة �حلا�س���بة �لب�س���رية ه���ى تطبي���ق عملي لدعم 
�تخاذ �لقر�ر لدى �لأ�سخا�س ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة يف �لأو�ساع �ملجتمعية. 
ح���ول  �ملتمرك���ز  �لدع���م  �أن   Beadle-Brown, et al. (2012) در��س���ة  و�أك���دت 
�ل�س���خ�س يوؤدي �إىل زيادة �لختيار، وتعزيز �ل�س���تقالل، و�حلد من �س���لوك �لتحدي. 
و�أ�س���ارت در��س���ة Spillane (2006) ت�سجيل �مل�س���اركون فى جمموعة �لتدريب على 
��س���رت�تيجية �تخ���اذ �لق���ر�ر حت�س���نا ملحوظ���ا ع���ن �ملجموعة �ل�س���ابطة ف���ى �لقيا�س 
�لبع���دي ف���ى مو�قف �لإ�س���اءة، و�لتفريق بني �أنو�ع �لإ�س���اءة، و�أن مدخل ��س���رت�تيجية 
�تخ���اذ �لق���ر�ر �أكرث فعالية فى تقدمي �ملعرفة �خلا�س���ة بالإ�س���اءة و��س���تقاللية �تخاذ 

�لقر�ر.

 و�أك���دت در��س���ة  Davies, & Stock, (2003) فعالي���ة نظ���ام �لربجمي���ات 
�مل�س���اعدة �مل�س���ممة لت�س���هيل �تخ���اذ �لق���ر�ر و�لت���ى تعم���ل كنم���وذج كمبيوت���ر �جلي���ب 
�ملحمول وميكن �أن ي�ستخدم بنجاح من قبل �لأفر�د ذوي �لإعاقة �لفكرية)40 بالغا(، 
بطريقة �لتوجيه �لذ�تي لزيادة �ل�س���تقاللية و�لدقة يف �ملهام �ملهنية. و�أكدت در��س���ة 
Khemka(2000) �إىل فعالي���ة مدخل���ني تدريبي���ني لتخاذ �لق���ر�ر يف زيادة مهار�ت 
�تخاذ �لقر�ر�ت �مل�ستقلة، وكان نهج �لتدريب �ملعريف و�لتحفيز جنبا �إىل جنب متفوقا 

على نهج �لتدريب �ملعريف فقط. 

 وميك���ن تف�س���ري تل���ك �لنتائج باأن �ملجموع���ة �ل�س���ابطة مل تتعر�س للربنامج 
�لتدريبي و�لأن�س���طة �لتى ت�س���منها، وبالتايل ظل م�س���توى �تخاذ �لقر�ر لديهم على 
حال���ه من ق�س���ور و��س���ح، وهذ� م���ا �أظهره �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبعدي عل���ى مقيا�س 
�تخاذ �لقر�ر �مل�س���تخدم فى �لبحث �حلايل، يف حني حت�س���ن �أد�ء �ملجموعة �لتجريبية 
مم���ا ي�س���ري ب���اأن �إجر�ء�ت �لربنام���ج �لتدريبي كان له���ا تاأثري �إيجاب���ي يف تنمية �تخاذ 
�لق���ر�ر ل���دى �لأ�س���خا�س ذوي �لإعاق���ة �لفكرية، حيث ت�س���منت تك���ر�ر �لتدريب على 
ه���ذه �مله���ار�ت حتى يتم �لتاأكد من �لو�س���ول �إىل م�س���توى منا�س���ب م���ن �متالك هذه 
�ل�س���لوكيات و�لت���ى يتم قيا�س���ها م���ن خالل مر�حل �لتق���ومي �ملختلفة �لتى يت�س���منها 
�لربنامج. بالإ�س���افة �إىل فعالية �لإجر�ء�ت �ل�س���لوكية، و�لتى ��س���تملت على �لتدريب 
عل���ى �ملناق�س���ة �جلماعي���ة، و�لنمذجة، و�لتعزيز، ولعب �لدور وغريه���ا، و�لتى كان لها 
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�أثر فعال �أي�س���ا، ي�س���اف لذلك خ�سو�س���ية هذ� �لربنامج من خالل �ملو�قف �لعملية 
�أثن���اء جل�س���ات �لتدري���ب و�لتى ت�س���منت �س���رورة و�س���ع خي���ار�ت للمو�ق���ف �حلياتية 
�ملختلفة و�لتى تقت�س���ى �س���رورة �لختيار من جانب عينة �لبحث مثل مو�قف �ختيار 

�لأطعمة �أو �مل�سروبات �أو �ملالب�س �أو �ملو��سالت �أو �لأن�سطة .... وغريها.
((  ويوؤك���د ه���ذ� �لتح�س���ن معلوم���ة، وه���ى �أن���ه عل���ى �لرغم م���ن تو��س���ع �لقدر�ت .

�لعقلي���ة ل���ذوى �لإعاقة �لفكرية �إل �أنه ميكنهم �مت���الك مهارة �تخاذ �لقر�ر. 
في�س���ري كال من  (Shogren,&Wehmeyer,2015,p.8) �أن عملية �تخاذ 
�لق���ر�ر تت�س���من �حلكم عل���ى �حلل �لف�س���ل يف وقت معني، وع���ادة ما تنطوي 

�تخاذ قر�ر�ت فعالة على: )1( حتديد م�سار�ت بديلة للعمل، 
(( حتديد �لعو�قب �ملحتملة من كل فعل، .
(( تقييم �حتمال كل نتيجة حتدث �أو تقدير من �حتمالية حتقق �أى منهم، .
(( �ختيار �لبديل �لأف�سل، .
(( تنفي���ذ �لق���ر�ر. وعل���ى �لرغم م���ن �أن �لقدرة عل���ى �لنخر�ط يف ه���ذه �لعملية .

تتاأث���ر بالق���در�ت �ملعرفي���ة و�لعقلي���ة، ُتظه���ر �لأبح���اث �أن���ه م���ع توف���ري �لدعم 
�ملنا�س���ب، لالأ�س���خا�س ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة م���ع دعم و��س���ع ومنت�س���ر ميكن 

تطوير قدرتهم على �مل�ساركة �لفعالة يف هذه �لعملية. 

وبالتاأكي���د ف���اإن �لقدرة على �تخاذ �لقر�ر جتعل �ل�س���خ�س ذو �لإعاقة �لفكرية 
�أك���رث ق���درة عل���ى مو�جه���ة �ملو�ق���ف �حلياتي���ة �ملختلف���ة و�لت���ى ت�س���مل كل م�س���تويات 
�ل�س���تقالل �ملعي�س���ي من م���اأكل وم�س���رب وملب�س �أو ��س���تقالل �س���لوكي �جتماعي بكل 
�أ�س���كاله، ويوؤك���د Saaltink, et al. (2012) باأن���ه عل���ى �لرغ���م م���ن �أن ذوى �لإعاقة 
�لفكرية �أقل ��ستقاللية فى �تخاذ �لقر�ر�ت بحياتهم مقارنة باأقر�نهم �لعاديني، فاإن 

تدعيم �تخاذ �لقر�ر ميكنهم من زيادة �حلماية و�ل�ستقالل.

ومم���ا ل �س���ك فيه �أنه ب���دون تدعيم �لقدر�ت وم�س���اعدة ذوى �لإعاقة �لفكرية 
على �لختيار و�تخاذ �لقر�ر�ت ن�س���عهم بذلك �أمام بديل وحيد وهو �لو�س���اية يف كل 
�س���ئ و�لت���ى تزيد م���ن تو�كلهم و�عتمادهم على �لآخرين. وهو ما �أ�س���ارت �إليه در��س���ة 
Jameson, et al.  (2015)  م���ا ب���ني �لو�س���اية و�إمكاني���ة تدعي���م �تخ���اذ �لقر�ر�ت، 
وت�س���ري �لنتائ���ج �إىل �أن���ه بغ����س �لنظر عم���ن يوفر معلوم���ات حول �لو�س���اية، وبغ�س 
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�لنظ���ر ع���ن ت�س���نيف �لإعاق���ة، فهن���اك �س���رورة لتدعي���م عملي���ة �تخ���اذ �لق���ر�ر كاأحد 
�لبد�ئل �ملحتملة للو�س���اية �لقانونية. وقدمت Campbell (2013) فى ��س���كتلند�، 
در��س���ة ح���ول قان���ون حماي���ة �لبالغ���ني من���ذ ع���ام 2007 وفعالي���ة �سيا�س���ات �ل���وكالت 
و�لو�س���اية و�لأن�س���طة �لر�مي���ة �إىل منع وقوع �س���رر على �لأفر�د غ���ري �لقادرين على 
حماية �أنف�سهم، وثرو�تهم، وحقوقهم لأنها تتاأثر “بالعجز، �أو �ل�سطر�ب �لعقلي �أو 
�ملر�س، �أو �لعجز �جل�سدي �أو �لعقلي “. و�أ�سارت باأن �أكرث من 40% من �إحالت حماية 

�لكبار �لتي متت بو��سطة �ل�سرطة �أدت �إىل “ل مزيد من �لعمل” للقر�ر�ت.

 وم���ن جه���ة �أخرى ف���اإن تدريب ذوي �لإعاق���ة �لفكرية على �مله���ار�ت �ملختلفة، 
يجعله���م ق���ادرون على �لعتماد على �أنف�س���هم م���ع �إمكانية ق�س���اء حاجاتهم �ليومية، 
مم���ا ي�س���اعدهم عل���ى �أن يعي�س���و� حياته���م �لجتماعي���ة ب�س���كل طبيع���ي ويتمكنو� من 
مو�جه���ة �ملتطلب���ات �حلياتي���ة، حي���ث �أ�س���ار كل م���ن Lotan, & Ells (2010) �أن 
�لعتب���ار�ت �لأخالقي���ة للممار�س���ة �ملهنية حتت���اج لإعادة �لنظر يف �لفرت��س���ات حول 
�ملفاهي���م �لأ�سا�س���ية و�آثاره���ا يف دع���م �لبالغ���ني �لذين يعان���ون من �لإعاق���ات �لفكرية 
و�لنمائية خا�س���ة �لقر�ر�ت �لتي لها �آثار كبرية، مثل تخطيط �لنتقال من �ملدر�س���ة 
�إىل حياة �لكبار، وتغيري �لبيئات �ملعي�س���ية، و�إد�رة �لق�س���ايا �ل�س���حية. ويربز �لتحليل 
�ملفاهي���م �لهام���ة �لتى قلما يتم تناولها: �ل�س���تقالل �لذ�تي، و�لتمكني، و�مل�س���اركة يف 

�تخاذ �لقر�ر، �لتوجيه �خلارجي، و�حرت�م �لأ�سخا�س. 

 وفى هذ� �ل�س���ياق تربز در��س���ة Werner (2012) عدة تو�س���يات. �أول، يجب 
توف���ري �لتدري���ب و�لتعلي���م لالأ�س���خا�س ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة من �أجل م�س���اعدتهم 
عل���ى تطوي���ر مه���ار�ت �تخاذ �لقر�ر�ت ب�س���كل �أف�س���ل. ثانيا، �خلدمات يج���ب �أن تكون 
م�س���ممة لل�س���ماح لالختي���ار �ل�س���حيح وحري���ة �لإر�دة، وتهيئ���ة �لظ���روف �لت���ي م���ن 
�س���اأنها ت�س���جيعهم عل���ى عملي���ة �تخاذ �لق���ر�ر. ثالث���ا، ينبغ���ي توفري ملقدم���ي �لرعاية 
)�س���و�ء �لأ�س���ري و�ملهن���ي( �ملع���ارف و�مله���ار�ت �ملنا�س���بة و�لتدري���ب عل���ى �لتو��س���ل مع 
�لأ�س���خا�س ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة من �أجل توفري �لدعم �لالزم لت�س���هيل دعم �تخاذ 

�لقر�ر�ت. 

 من جهة �أخرى فاإنه من خالل �لتدريب و�مل�ساعدة و�إعادة �لنظر حول قدر�ت 
هوؤلء �لأ�س���خا�س على حتقيق قدر عايل من �ل�س���تقاللية وحتمل �مل�س���ئولية �س���وف 
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ينعك����س عليه���م ب�س���كل �يجابي، ووجدت �لأبحاث �ل�س���ابقة �أن �لدعم �لن�س���ط فعال يف 
زي���ادة م�س���تويات �مل�س���اركة يف �لأن�س���طة ودع���م نوعي���ة جيدة م���ن �حلياة لالأ�س���خا�س 
 Abery, Tichá, Smith, Welshons, ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة. و�أ�س���ارت در��س���ة
Berlin (2013) & �أن���ه �س���من �إعد�د�ت �ملجتمع �ملعي�س���ة، وج���د �أن �لبالغني �لذين 
يعان���ون م���ن ��س���طر�بات منائية وفكرية ت�س���ارك ب�س���ورة �أك���رب يف �لختي���ار- و�تخاذ 
�لق���ر�ر يف تل���ك �ملن���ازل �لتي ينظر فيها فريق �لعمل �ل�س���كني �إىل دور دعم “ تقرير �أو 
ت�سميم �لذ�ت Determination Self” باعتباره جانبا مهما من و�سعهم وتدريب 
هوؤلء �ملوظفني لطرح جمموعة ب�س���يطة من �لأ�س���ئلة �لتي قدمت �لفر�س من �أجل 
تقرير �لذ�ت �أدت �إىل �لزياد�ت �لالحقة يف هذ� �ل�سلوك من جانب هوؤلء �لأ�سخا�س. 

�أم���ا فيم���ا يخ����س �لفر�س �لثالث“عن ع���دم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
ب���ني متو�س���طي رت���ب درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة ف���ى �لقيا�س���ني �لبع���دي 
و�لتتبعي لتخاذ �لقر�ر” مما يعنى عدم تغري �أد�ء �ملجموعة �لتجريبية يف �لحتفاظ 
مب�س���توى مهارة �تخاذ �لقر�ر بعد �نتهاء �لربنامج �لتدريبي مبدة �س���هر. وتتفق هذه 
�لنتيج���ة م���ع �لكث���ري من �لدر��س���ات �لت���ى �أكدت على �حتف���اظ ذوي �لإعاق���ة �لفكرية 
باملهار�ت �ملتعلمة بعد �نتهاء �لرب�مج �لتدريبية و�لقدرة على تعميمها. ومنها در��س���ة      
Fisher, et al. (2012) �لتى �أ�س���ارت �إىل �أنه يف �أعقاب �س���حب �مل�ساعد�ت �لب�سرية، 
��س���تمرت �لتح�سينات يف �أد�ء �لخت�س���ار �لزمني �إىل يوم و�حد بعد �لتدريب، لكنه قل 
بعد توقف د�م �س���هرين؛ ومع ذلك، �أظهر �لأ�س���خا�س ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة 
�لحتفاظ �لكامل، ولأكرث من �س���هرين بكيفية ��س���تخد�م �مل�س���اعد�ت. و�أكدت در��س���ة 
Khemka (2000) تف���وق نه���ج �لتدري���ب �ملع���ريف و�لتحفي���ز معا، ف���ى مهمة تعميم 
�سفهية تتطلب رد �مل�ساركني على مو�قف �تخاذ �لقر�ر �لتى تنطوي على �إ�ساءة معاملة 
من وجهة نظرهم �خلا�س���ة. و�أكدت در��س���ة Papadaki (1996) متكن �ملفحو�سني 
ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�س���يطة من �إتقان �أ�س���لوب حل �مل�س���كالت فى نهاية �لربنامج، 

ومتكنو� من تعميم �ل�سلوكيات �مل�ستهدفة فى موقفني �آخرين غري تدريبني.

 وميكن تف�س���ري تل���ك �لنتائج باأن �أفر�د �ملجموع���ة �لتجريبية قد حافظو� �إىل 
حد كبري على �مل�س���توى �لذي و�س���لو� �إليه يف مهارة �تخاذ �لقر�ر. وقد يرجع بقاء �أثر 
�لربنامج �لتدريبي و��ستمر�ر �حتفاظ عينة �لبحث مبا �كت�سبوه من �سلوكيات �إىل ما 
�عتمد عليه �لربنامج من فنيات تدريبية و�أن�سطة عملية وم�ساركة فعلية �أثناء جل�سات 
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�لتدريب مع متابعة �أ�س���ر �ملجموعة �لتجريبية، وت�س���جيع عينة �لبحث على ممار�س���ة 
�ل�س���لوكيات �ملتعلمة مع �لآخرين ومتابعة هذه �ملمار�س���ات مع �أ�سرهم، مما �ساعد على 
تر�س���يخ هذه �ل�س���لوكيات يف �ل�س���لوكيات �لروتيني���ة لهم، وبالتايل بق���اء �أثر �لربنامج 
�لتدريبي �إىل ما بعد �نتهاء �لربنامج ومقاومة حدوث �نتكا�سة بعد �نتهاء �لربنامج. 

التو�سيات:
 م���ن خ���الل ه���ذه �لدر��س���ة ونتائجه���ا ميك���ن �ق���رت�ح بع����س �لتو�س���يات �لت���ى ميك���ن 

�ل�ستفادة منها:
( �س���رورة �إتاحة �لفر�س �أمام �لبالغ���ني ذوي �لإعاقة �لفكرية لالختيار و�تخاذ -

�لقر�ر�ت.
( �س���رورة توفري �لتدريب على مهارة �تخاذ �لقر�ر من خالل �ملناهج �لدر��س���ية -

�ملختلفة.
( تدريب ذوي �لإعاقة �لفكرية على مهارة �تخاذ �لقر�ر �أثناء ح�س�س �ل�سلوكيات -

باملدر�سة.
( توف���ري �أ�س���اليب �مل�س���اعدة �لأ�س���رية من خ���الل �لتدريب �ملنا�س���ب لدعم �تخاذ -

�لقر�ر لدى ذوي �لإعاقة �لفكرية.
( تغي���ري �لجتاه���ات لدى �أف���ر�د �ملجتمع نح���و �إمكانية �تخاذ �لق���ر�ر لدى ذوي -

�لإعاقة �لفكرية.
( �ل�س���تفادة م���ن مهارة �تخاذ �لقر�ر يف تنمية �لتفاع���ل �لجتماعي د�خل بيئات -

�لأ�سرة و�ملدر�سة و�ملجتمع ككل.

بحوث مقرتحة:
( برنام���ج تدريب���ي لتنمي���ة مه���ارة �تخ���اذ �لق���ر�ر ل���دى ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة -

�ملتو�سطة.
( برنام���ج تدريب���ي لإك�س���اب �أ�س���لوب حل �مل�س���كالت ل���دى ذوي �لإعاق���ة �لفكرية -

�لب�سيطة.
( برنام���ج تدريب���ي لإك�س���اب �أ�س���لوب حل �مل�س���كالت ل���دى ذوي �لإعاق���ة �لفكرية -

�ملتو�سطة.
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