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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 )18(ج2 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

حمتـــــويـــــات العـــــدد

فعالية برنامج اإر�سادي اإنتقائي فى تنمية الذكاء االنفعايل واأثره على م�ستوى التنمر 
املدر�سي لدى تالميذ املرحلة الثانية من التعليم االأ�سا�سي املعاقني �سمعًيا .

د. حمفوظ عبدال�صتار اأبوالف�صل                         د. يا�صر عبداهلل حفنى ح�صن

1

واقلع البحلث امل�سلرى والعربى فى جملال التعلم امل�ستنلد اإىل الدماغ خلالل الفرتة من 
)3002– 6102م( لدى العاديني وذوى االإعاقة واملوهوبني  .

د.  اأمل حممد غنامي

91

ت�سميم وبنلاء �سفحة ويب قائمة على االأن�سطة االإثرائيلة للكيمياءالع�سوية وقيا�س 
فاعليتها يف تنمية الذكاءات املتعددة  لدى طالبات كليات الرتبية  .

م�صاعل بنت عبداهلل بن نا�صر الراجحي

132

دور االأجهزة الذكية يف االإ�سابة با�سطراب طيف التوحد  .

د. فكري لطيف متويل                                      د. خالد غازي الدلبحي
175

خ�سائ�لس ر�سلوم التالميذ ذوي �سعوبلات التعلم ما بني �سلن )7-9( �سنوات طبقا ملا 
يقابلها على تق�سيم فيكتور لونفيلد ملراحل منو التعبري الفني عند االأطفال العاديني  .

د. عبداهلل دخيل اهلل عو�س الثقفي
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ملخ�ص البحث:
��س���تهدف �لبحث �لتعرف على فعالية برنامج �إر�س���ادي �إنتقائي يف تنمية �لذكاء 
�لنفعايل و�أثره على م�ستوى �لتنمر �ملدر�سي لدى تالميذ �ملرحلة �لثانية من �لتعليم 
�لأ�سا�س���ي �ملعاقني �س���معًيا، وذلك من خالل تطبيق �أدو�ت و�إجر�ء�ت �لبحث: مقيا�س 
�ل���ذكاء �لنفع���ايل �إع���د�د: �لباحث���ني، مقيا����س �لتنم���ر �ملدر�س���ي تعري���ب: �لباحث���ني، 
�ختب���ار �مل�س���فوفات �ملتتابع���ة ل���� » ر�ف���ن »، مقيا����س �مل�س���توى �لقت�س���ادي �لجتماعي 
�لثق���ايف، �لربنام���ج �لإر�س���ادي �لنتقائ���ي لتنمية �ل���ذكاء �لنفعايل وخف�س م�س���توى 
�لتنم���ر �ملدر�س���ى، وتكون���ت عينة �لبحث م���ن 15 تلميًذ� وتلميذة باملرحل���ة �لثانية من 
�لتعليم �لأ�سا�سى مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني، جمموعة جتريبية قو�مها 8 تالميذ 
)4 ذك���ور – 4 �إن���اث( ، وجمموع���ة �س���ابطة قو�مه���ا 7 تالمي���ذ )4 ذك���ور – 3 �إن���اث( ، 
ترت�وح �أعمارهم بني 79،13 - 65،14 �سنة مبتو�سط عمرى قدرة 22،14�سنة، و�نحر�ف 
معي���ارى قدرة 41،0 �س���نة، وقد مت �لتحقق م���ن �لتجان�س بني �ملجموعتني فى �لذكاء، 
و�لعم���ر، ودرج���ة فق���د �ل�س���مع، و�مل�س���توى �لقت�س���ادي �لجتماع���ي �لثق���ايف، و�لذكاء 
�لنفعايل، وم�س���توى �لتنمر �ملدر�س���ي، وكانت من �أهم نتائج �لبحث وجود فروق ذ�ت 
دللة �إح�س���ائية بني متو�س���ط رت���ب درجات تالمي���ذ �ملجموعة �لتجريبية ومتو�س���ط 
رت���ب درجات تالميذ �ملجموعة �ل�س���ابطة بعد تطبيق �لربنامج �لإر�س���ادي �لنتقائي 
عل���ى مقيا����س �لذكاء �لنفعايل )�لأبعاد – �لدرجة �لكلية( ل�س���الح تالميذ �ملجموعة 
�لتجريبي���ة وكذلك ل�س���الح �لقيا����س �لبعدى، ووجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني 
متو�س���ط رت���ب درجات تالمي���ذ �ملجموعة �لتجريبية ومتو�س���ط رت���ب درجات تالميذ 
�ملجموع���ة �ل�س���ابطة بعد تطبيق �لربنامج �لإر�س���ادي �لنتقائي عل���ى مقيا�س �لتنمر 
�ملدر�س���ي )�لأبع���اد – �لدرج���ة �لكلية( ل�س���الح تالميذ �ملجموع���ة �لتجريبية وكذلك 
ل�س���الح �لقيا����س �لبع���دى، مم���ا يدلل عل���ى فعالية �لربنام���ج �لإر�س���ادي �لنتقائي يف 
تنمية �لذكاء �لنفعايل وخف�س م�ستوى �لتنمر �ملدر�سي، و��ستمرت فاعلية �لربنامج 

�لإر�سادي �لنتقائي �مل�ستخدم بعد ثالثة �سهور من �لتطبيق �لأول.
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The current study aims at investigating the effectiveness of a 
selective counseling program on developing Emotional intelligence 
and reducing school bullying of second stage of basic education 
pupils with hearing disabilities. Tools of the study includes The 
Emotional Intelligence Scale (designed by the researchers); School 
Bullying Scale (translated by the researchers); Raven Matrix Test 
(standardized by Ahmed Othman Saleh 1989); Economic Socio-
Cultural level Scale (prepared by Moammar Nawaf El Hawarna, 
2007), and the Selective Counseling Program (designed by the 
researchers). The sample of the study consists of (15) pupils who 
were divided into two groups: an experimental group (8 pupils: 4 
males and 4 females), and a control group of 7 pupils (4 males and 3 
females). The age of the study sample ranged from (13.79) to (14.65) 
years with mean age (14.22) and SD (0.41). Matching of the two 
groups was assured based on intelligence, age, degree of hearing 
loss, economic socio-cultural level, emotional intelligence and 
school bulling level. Statistical coefficients include Man-Whitney 
and Wilcoxon tests. Findings of the study revealed that there are 
statistically significance mean differences between mean rank scores 



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج2 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 5 

of the experimental group and mean rank scores of control group 
after administering the selective counseling program on emotional 
intelligence scale favoring the experimental group pupils and the 
post testing. Based on the study results, it is concluded that the 
selective counseling program is effective on developing emotional 
intelligence and reducing school bullying. 
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مقدمة: 
�س���هدت �ل�س���نو�ت �لقليلة �ملا�س���ية �هتماًما متز�يًد� مبفهوم �لذكاء �لنفعايل، 
ومتثل هذ� �لهتمام فى ظهور �لعديد من �لدر��سات �لأجنبية و�لعربية �لتي تناولت 
هذ� �ملفهوم من زو�يا خمتلفة؛ حتى �أ�سبح مفهوم �لذكاء �لنفعايل من �أكرث �ملفاهيم 
�لنف�س���ية ت���د�وًل فى �لأو�س���اط �لعلمي���ة و�لرتبوية و�لنف�س���ية، وذلك نظ���ًر� لأهميته 
ودوره �لفع���ال و�ملوؤث���ر ف���ى حياة �لف���رد، وم�س���اهمته �ليجابية �لو��س���حة فى حتقيق 

�ل�سو�ء �لنف�سي لالإن�سان. 

 Emotional وعل���ى �لرغم من هذ� �لهتمام �إل �أن مفه���وم �لذكاء �لنفعايل
intelligence ل���ه ج���ذوره �لبعيدة �لتي ترجع �إىل �لقرن �لتا�س���ع ع�س���ر، ففى �أو�خر 
عام 1920 كتب “ ثورنديك ” حول �لذكاء �لجتماعي حيث �إنه �قرتح �إمكانية تق�سيم 
جم���الت �ل���ذكاء �إىل ثالث���ة جمالت و��س���عة ه���ى: �لذكاء �ملج���رد و�ل���ذكاء �مليكانيكي 
و�ل���ذكاء �لجتماعي، و�أ�س���ار باأن �ملق�س���ود بال���ذكاء �لجتماعي قدرة �لف���رد على فهم 
.(Mayer, Salovey & Caruso, 2008) لعالق���ات �لإن�س���انية و�إد�رتها بحكم���ة�

 وقد عر�س » وك�سلر » Wechsler عام 1940 فكرة وجود عو�مل عقلية وغري 
عقلي���ة، حي���ث ي���رى �أن �لعو�مل غري �لعقلية مث���ل �لعو�مل �ل�سخ�س���ية و�لجتماعية 
و�لوجد�نية مبثابة عو�مل �س���رورية للتنبوؤ با�س���تعد�د �لفرد لالإجناز، وطبًقا ملا ير�ه 
وك�سلر ميكن تعريف �لذكاء باأنه منط �لقدرة �لكلية لدى �لفرد على �لت�سرف ب�سكل 
 (Stys & Brown, 2004; هادف، و�لتفكري مبنطقية و�لتعامل بكفاءة مع �لبيئة

.Lakhlani, 2014)

و��س���تمر » وك�س���لر » ع���ام 1952 ف���ى تطوي���ر �ختب���ار �ل���ذكاء باعتب���ار �لق���در�ت 
�لنفعالي���ة ج���زًء م���ن �لق���در�ت �لعقلي���ة، وقد ع���رف �لذكاء ع���ام 1985 عل���ى �أنه قدرة 
�لفرد �لكلية �ل�ساملة على �لت�سرف بق�سديه و�لتفكري بعقالنية و�لتعامل مع �لبيئة 
بفاعلية، وهذ� �لتعريف ي�سع مفاهيم �لذكاء غري �ملعرفية جنًبا �إىل جنب مع �لذكاء 
�ملع���ريف، و�أك���د عل���ى �أن���ه �إذ� ما كانت �لق���در�ت �ملعرفي���ة �لفعالة و�ملوؤثرة من م�س���لمات 
 (Cherniss, Extein, ل���ذكاء �لعام ف���اإن �لعو�م���ل �لنفعالية من �مل�س���لمات �ملهم���ة�

. Goleman & Weissberg, 2006; Horn & Ellis, 2012)
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وف���ى ع���ام 1959 �أ�س���ار �إلي���ه „جيلف���ورد „   ف���ى منوذج���ه لبني���ة �لعقل �س���من 
�ملحت���وى �ل�س���لوكي كمعلوم���ات غ���ري لفظي���ة، باأن���ه �لق���درة عل���ى �لتجهي���ز �لنفعايل 
للمعلوم���ات، وبذل���ك و�س���ع جيلف���ورد �لذكاء �لجتماعي و�ل�سخ�س���ي ف���ى فئة و�حدة 

.(Cherniss et al., 2006)

وكان���ت لنظري���ة “ جاردنر ” Gardner 1983 �لدور �ملهم فى تطوير �لذكاء 
�لنفع���ايل؛ حي���ث �أنه من بني �ملفاهي���م �لتي طرحتها نظري���ة جاردنر مفهومني هما 
 Interpersonal Intelligence )مفهوم �لذكاء بني �لأ�س���خا�س )�لذكاء �لتفاعلي
 Intrapersonal Intelligence )ومفهوم �لذكاء د�خل �لفرد )�لذكاء �ل�سخ�س���ي ،
باعتبارهم���ا عنا�س���ر معرفي���ة مهم���ة لل���ذكاء، وفى ه���ذه �لنظرية �ق���رتح جاردنر فى 
كتاب���ه » �أط���ر �لعق���ل » ذكاء�ت �إن�س���انية منف�س���لة، ي���رى �لهتمام بها و�لتع���رف عليها 
وتنميته���ا، ويرج���ع �لفروق ب���ني �لأفر�د �إىل حد كبري �إىل �ل���ذكاءت �ملختلفة �ملوجودة 

.(Gardner, 1983; Gardner & Stough, 2002) لكل فرد
وحت���دث “ روب���رت �س���ترينبريج ” Sternberg ع���ام 1985ع���ن ما بع���د �لذكاء 
�أو م���ا �أطل���ق علي���ه �ل���ذكاء �لجتماع���ي �ل���ذي �عت���ربه �ملفت���اح �لأ�سا�س���ي للنج���اح ف���ى 
�حلياة، وو�س���ع �س���ترينربج نظرية ثالثية حتاول �لربط ب���ني �ملعرفة و�لبيئة، ومتيز 
ب���ني ثالث���ة �أن���و�ع خمتلف���ة م���ن من���اذج معاجل���ة �ملعلوم���ات، وتق���رتح نظري���ة �لذكاء 
�لثالث���ي ل���� »�س���ترينربج » �أن هن���اك ثالثة �أن���و�ع من �ل���ذكاء�ت وهى: �ل���ذكاء �ملركب 
Componential وي�س���ري �إىل �لقدرة على �لتفك���ري �لتجريدي ومعاجلة �ملعلومات، 
�لأف���كار  �س���ياغة  عل���ى  �لق���درة  �إىل  وي�س���ري   Experiential �لتجريب���ي  و�ل���ذكاء 
�جلدي���دة و�س���م �حلقائق غ���ري �ملرتبطة، و�ل���ذكاء �لبيئي Contextual وي�س���ري �إىل 
�لق���درة عل���ى �لتكي���ف م���ع �لتغ���ري�ت �لبيئية وت�س���كيل �ملجتم���ع وفًقا للفر����س �ملتاحة 

.(Sternberg, 1985, 97-104)

وقد كانت بد�يات ��س���تخد�م هذ� �ملفهوم عام 1990 عندما ن�س���ر ماير و �سالويف 
 Mayer & Salovey�أول مقالة علمية بعنو�ن �لذكاء �لنفعايل، �إل �أن �لف�سل فى 
�نت�س���اره يرج���ع �إىل جومل���ان Goleman عام 1995 فى كتابه �ل���ذكاء �لنفعايل، حيث 
قدم و�س���ًفا ثرًيا للمفهوم و�أهميته و�أو�س���ح �أن �لقدر�ت �لعقلية لي�س���ت وحدها كافية 
للنج���اح ف���ى خمتل���ف جو�نب �حلي���اة بل هناك جانب �إن�س���اين مكمل لل���ذكاء لبد من 

 .(Salovey & Mayer, 1990) تفعيله وهو ما �أ�سماه بالذكاء �لنفعايل
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وف���ى �لف���رتة م���ن 1990 – 1997 ظه���رت �لعدي���د م���ن �لنم���اذج �لت���ي حاول���ت 
تق���دمي مكون���ات و�أبع���اد لل���ذكاء �لنفع���ايل، وكان م���ن �أبرزه���ا : من���وذج » ماي���ر » و » 
�س���الويف » Mayer & Salovey عام 1990 للذكاء �لنفعايل باعتباره جمموعة من 
�لق���در�ت �لعقلي���ة، ومن���وذج » جومل���ان » Goleman  عام 1995، ومن���وذج “ بار- �أون ”
 Bar-On عام 1997 باعتبارهما مناذج خمتلطة جتمع بني �لقدر�ت �لعقلية و�ل�سمات 

�ل�سخ�سية. 

ث���م ظهرت بعد ذل���ك �لعديد من �لنماذج �لتي حاولت تق���دمي مكونات �لذكاء 
�لنفع���ايل، وكان منه���ا: من���وذج » كوب���ر » Cooper (EQ MAP)ع���ام 1997، منوذج            
” Palmer & Stough ع���ام 2006 لل���ذكاء �لنفعايل، و�لتي  “ �س���توف  ” و  “ بامل���ر 

�أ�سارت �إىل �أن مكونات �لذكاء �لنفعايل قد تت�سابه، وقد تختلف فيما بينها. 

وتربز �أهمية �لذكاء �لنفعايل من خالل تطبيقاته و��ستخد�ماته فى جمالت 
�حلياة �ملختلفة، ففى جمال �لتفوق �لدر��سي، يذكر Goleman, (2005, 425) �أن 
�ل���ذكاء �لنفعايل �أه���م من معامل �لذكاء IQ فى �لتنبوؤ بالنجاح �ملدر�س���ي، ويوؤكد �أن 
�لنجاح ل يرجع فقط لر�سيد �ملعارف، ولكن تلعب �لعو�مل �لوجد�نية و�لجتماعية 
دوًر� فيه، حيث �إن �ل�سحة �لوجد�نية تتنباأ ب�ن�سبة80٪ من جناح �لإن�سان، بينما يتنباأ 

�لذكاء �ملعريف بن�سبة 20٪ فقط من �لنجاح فى �لأد�ء �لوظيفي.

ويتف���ق ماي���ر و�س���الويف Mayer & Salovey, (1997, 17) م���ع جومل���ان 
عل���ى �أن �ل���ذكاء �لعام يف�س���ر ما ب���ني 10٪ �إىل 20٪ من �لتباين ف���ى �لنجاح فى �حلياة 
 Mayer, Salovey & كم���ا يقا�س بالتح�س���يل �لدر��س���ي �أو �ملكانة �ملهنية، وقد �أي���د
Caruso, (2000) هذ� �لفرت��س وذلك با�س���تعر��س نتائج �لأبحاث �ل�س���ابقة �لتي 
�أظه���رت �أن �ل���ذكاء �لع���ام يرتبط مبوؤ�س���ر�ت عديدة للنجاح فى �حلياة بحو�يل ن�س���بة 
45٪ �إل �إنه���م لحظ���و� ف���ى نف����س �لوق���ت �أن �أي عامل وحي���د لل�سخ�س���ية ل ميكنه �أن 

يف�سر �إل مقد�ر �سئيل من �لتباين فى �لنجاح فى �حلياة. 

وف���ى �ل�س���ياق نف�س���ه ك�س���ف Gardner, (1983) �أن كث���رًي� م���ن �لأ�س���خا�س 
�حلا�س���لني عل���ى 160 درجة م���ن معامل �لذكاء (IQ) يعملون فى خدمة من ح�س���لو� 
عل���ى 100 درج���ة فق���ط من معامل �لذكاء، ويف�س���ر ذل���ك باأن �ملجموع���ة �لأوىل تفتقر 
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�إىل �لذكاء فى �لعالقات �ل�سخ�س���ية بينما يتمتع �لآخرون بن�س���بة عالية، و�أن �لذكاء 
�ملع���ريف ي�س���هم ف���ى �لتنب���وؤ بالنج���اح �ملهن���ي بن�س���بة ت���رت�وح ب���ني 10-20٪ تارًكا ن�س���بة

 80-90٪ لعو�مل �أخرى منها �لذكاء �لنفعايل. 

و�إىل جانب ذلك، فقد تبني �أن �أهم ما مييز �لذكاء �لنفعايل عن معدل �لذكاء 
ه���و �أن �ل���ذكاء �لنفع���ايل �أقل درج���ة من حيث �لور�ث���ة �جلينية، مبا يعطى �لفر�س���ة 
للو�لدي���ن وللمرب���ني ف���ى �أن يقوم���و� بتنمي���ة م���ا �أغفل���ت �لطبيع���ة تنميت���ه، لتحديد 
فر����س �لنج���اح فى �حلياة، كم���ا �أن �لذكاء �لنفعايل مهارة ميك���ن تنميتها وتطويرها 
م���ن خ���الل خ�س���وع �لفرد لرب�م���ج تدريبي���ة هدفه���ا �لأول تنمية �مله���ار�ت �لنفعالية         

 .(Cherniss et al., 2006; Lakhlani, 2014)

 Mustaffa, Nasirb, Azizb & Mahmoodc, (2013) ويدعم ذلك  
حيث �أ�سارو� �إىل �أن تنمية �لذكاء �لنفعايل كعامل و�سيط ينعك�س على �سلوك �لتلميذ، 
فريتقي به حيث تزد�د ن�سبة ح�سوره، وتقل �ل�سلوكيات �لعد�ئية، و�لعنف �ل�سخ�سي، 
مما يوؤدى �إىل معدل �أقل من �مل�سكالت �ل�سلوكية، وتنمو مهارة حل �لنز�ع، بالإ�سافة 
�إىل �س���عي �لتلميذ لإيجاد طرق و��س���رت�تيجيات للتعلم حيث ترتفع م�س���اركته ويزيد 
جمهوده للتح�سيل، كما يكون �أكرث �إيجابية فى �ل�سرت�ك فى �لأن�سطة، وتنمو لديه 
بع����س �ملهار�ت و�ل�س���رت�تيجيات �لتي ت�س���اعده على �لتخطيط وط���رح �لبد�ئل وحل 

�مل�سكالت و�لتي بدورها ت�ساعد على منو �لتح�سيل �لأكادميي. 

ويع���د �لتنمر �ملدر�س���ي School Bullying �س���كاًل من �أ�س���كال �لتفاعل غري 
�ملتو�زن، �لذي يحدث ب�س���ورة متكررة باعتباره فعاًل روتينًيا يتكرر يومًيا يف عالقات 
�لأق���ر�ن يف �لبيئة �ملدر�س���ية، ويعتمد عل���ي �لنموذج �لجتماعي– �ملع���ريف �لقائم على 
�ل�سيطرة و�لهيمنة، ويقع بني طرفني �أحدهما متنمر وهو �لذي يقوم بالعتد�ء و�لآخر 
�سحية وهو �ملعتدى عليه بنية وق�سد متعمد، كما بينت نتائج در��سات بع�س �لباحثني 
يف جم���ال �لعالق���ات �لجتماعي���ة ب���ني �لأق���ر�ن يف �لبيئة �ملدر�س���ية �أن �لتنمر تعك�س���ه 
ثقافة �لأقر�ن باعتبارها �سلوًكا ثابًتا لتلك �لثقافة، و�لتي تعاملت مع مفهوم �لتنمر 
.(Smorti, Ortega & Ortega, 2006) ا للعنف �ملدر�سي بو�سفة م�سطلًحا خا�سً
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لق���د حظ���ي مو�س���وع �لتنمر �ملدر�س���ي عل���ى �هتم���ام �لباحثني فى جم���ال علم 
�لنف�س، وخا�سة �ملهتمني بدر��سة �لعالقات بني �لأقر�ن كل ح�سب �هتمامه ومنطقة 
يف �لتفك���ري، وله���ذ� �ختلف���ت �ل���روؤى، وتعددت ب�س���اأن هذ� �ل�س���لوك، حيث ي���رى فريق 
من �لباحثني �أن �لتنمر �ملدر�س���ي ما هو �إل و�س���ف جلميع �مل�س���كالت �لتي حتدث بني 
تالميذ �ملدر��س، و�لتي متار�س من قبل �أحدهم �سد �آخر قليل �حليلة، ول يقوى على 
�ملو�جهة �أو �ملجابهة، �أو �ملد�فعة عن نف�س���ه، و�أن هذ� �ل�س���لوك �لذى يوجه من �لتنمر 
�س���د �آخ���ر قد ياأخذ �أ�س���كاًل متعددة، ج�س���دية �أو �نفعالي���ة �أو لفظية، مبا�س���رة �أو غري 
 (Stroch & Masia, 2003; Robyn, 2004; Fox & Boulton, مبا�س���رة 

 2005; Wijtenburg, 2015)

ويوؤث���ر �ل���ذكاء �لنفع���ايل ب�س���ورة مبا�س���رة عل���ي �لتنم���ر �ملدر�س���ي، حي���ث �أن 
�لتالمي���ذ �ملتنمري���ن لديه���م �ح�س���ا�س بال���ذ�ت منخف����س باملقارن���ة بالعادي���ني، وهذ� 
يدف���ع �ملتنمرين �إىل ��س���تخد�م �لعنف �س���د من ي�س���عرون �أنهم �أقل منه���م قوة، وذلك 
���ا عما قد يعانون منه من ��س���طر�بات يف �س���ماتهم �ل�سخ�س���ية، كل ذلك يوؤدي  تعوي�سً
�إىل �نخفا����س ه���وؤلء �لتالمي���ذ �ملتنمرين يف قدرته���م على �لتعبري بتلقائية و�س���دق 
عما ي�سعرون به من حالت �نفعالية، كذلك لديهم ق�سور يف فهم و��ستقبال �نفعالت 
�لآخري���ن وقر�ءة وتف�س���ري ر�س���ائلهم �لنفعالية، كما لديه���م �نخفا�س يف �لقدرة على 
�إخف���اء �ملالم���ح �حلقيقي���ة لالإنفع���الت �أو �لتحك���م فيم���ا ي�س���عرون ب���ه م���ن �نفعالت، 
لع���دم فهمه���م �آد�ب �ل�س���لوك �لجتماع���ي و�لهتمام به بالطريق���ة �لالئقة يف �ملو�قف 
 (Cammack, 2005; Delfabro et al., 2006; Plaford,لجتماعية �ملختلفة�

 2006; Baroncelli & Ciucci, 2014)

وتعد �لإعاقة �ل�س���معية من �أ�س���عب �أنو�ع �لق�س���ور �حل�سي �لتي قد ي�ساب بها 
�لتالمي���ذ؛ حيث ي�س���اهد �ملعاق �س���معًيا �لعدي���د من �ملثري�ت �ملختلف���ة، ولكنه ل يفهم 
�لكث���ري منه���ا، ول ي�س���بح بالتايل قادًر� على �ل�س���تجابة لها وهو ما ميكن �أن ي�س���يبه 
بال�س���طر�بات، وتعني هذه �لإعاقة عدم قدرة �لتلميذ على ��س���تخد�م حا�س���ة �ل�س���مع 
ب�سكل وظيفي، وترت�وح يف حدتها بني �لفقد �لكلي حلا�سة �ل�سمع وبني �لفقد �جلزئي 
لها، كما تعد �لرب�مج �لرتبوية �خلا�س���ة هي �لأمل لدى �لتلميذ �ملعاق �س���معًيا و�لتي 

ميكن �ل�ستفادة منها يف تعليمه وتدريبه وتاأهيله )عبد �لعزيز، 2009 ، 519(. 
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فالإعاق���ة �ل�س���معية �س���و�ء كان���ت كلي���ة �أو جزئي���ة فاإنه���ا حتج���ب �لتلمي���ذ عن 
�مل�س���اركة �لإيجابي���ة �لفعال���ة م���ع من حوله؛ حيث ت�س���كل حا�س���ة �ل�س���مع �لأ�س���ا�س يف 
عملي���ة �لت�س���ال و�لتفاع���ل بني �لإن�س���ان وبيئت���ه �لجتماعي���ة �لتي يعي����س فيها، ويف 
تنظي���م �لأف���كار عن���ده ونقله���ا �إىل �لآخري���ن ب�س���هولة، فتت�س���ع عنده د�ئرة �لت�س���ال، 
وتنم���و لدي���ه �جلو�ن���ب �لعقلي���ة �لنفعالي���ة، وله���ذ� ف���اإن فق���د�ن ه���ذه �حلا�س���ة يوؤثر 
                                        (Chaurasia, Dubey & �س���معًيا  �ملع���اق  �سخ�س���ية  جو�ن���ب  عل���ى  كب���ري  ب�س���كل 

.Chaurasia, 2013, 57)

و�إن حدوث �لإعاقة �ل�س���معية من �س���اأنه �أن يحدث خلاًل يف �لتفاعل �لتو��سلي 
للفرد نتيجة حلرمان �لفرد من �ل�ستجابة للمثري�ت �لكالمية لالآخرين ولذ� يلعب 
�ل�س���مع دوًر� كب���رًي� يف تنظي���م �س���لوك �لف���رد وتكيف���ه مع و�ق���ع �حلياة، ول���ذ� يتعر�س 
�لتلميذ ذي �لإعاقة �ل�سمعية �إىل م�سكالت ترتبط بتكيفه وتو�فقه حيث يعاين جملة 
من �مل�سكالت �لجتماعية و�لرتبوية و�لنفعالية، وعندما ي�سعر �لتلميذ �ملعاق �سمعًيا 
باأن���ه �س���خ�س ب���ال قيم���ة يفتقر �إىل �حرت�م���ه لذ�ته مم���ا يوؤثر على دو�فعه و�س���لوكه; 
حيث ينظر �إىل كل �س���يء بنظرة �إحباط مما ينتج عنه م�س���كالت كثرية ومنها �لتنمر 

.(Nadene, 2012; Hogan & Phillips, 2015) و�لعنف جتاه �لآخرين

وتعترب �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية للتالميذ �ملعاقني �س���معًيا م���ن �ملعيقات �لتي 
يجب �لعمل على مو�جهتها، و�حلد منها قدر �لإمكان و�لتي ت�س���تدعي معها �حلاجة 
للرتبي���ة �خلا�س���ة، حي���ث يت�س���ف ه���وؤلء �لتالميذ بعدم �لق���درة عل���ى �إقامة عالقات 
�س���د�قة م���ع �ملحيطني به���م، ومثل هذه �لعزل���ة �لجتماعية عادة ما تكون مفرو�س���ة 
عليهم من ذو�تهم، حيث �أنهم يندفعون نحو �ل�سلوكيات �لعدو�نية و�لإيذ�ء، هذ� من 
جه���ة وم���ن جه���ة �أخرى فاإن جزًء من �مل�س���ئولية يق���ع على عاتق �لكب���ار، حيث �إنهم ل 
مي�س���ون وقًتا ب�س���حبة هوؤلء �ل�س���غار، و�إن حدث و�أم�س���و� جزًء من وقتهم وبادر �أىٌّ 
من هوؤلء باإبد�ء �س���لوك م�س���طرب، عمدو� �إيل عقابه، لذلك فمن غري �مل�س���تغرب �أن 
ي�س���بح هوؤلء �لتالميذ م�سو�س���ني حماولني �إف�ساد كل ما يحيط بهم )بخيت، 2005؛ 
 McCrone, ; 2014 ،م�س���طفى، 2009 ؛ �س���نارى، 2010 ؛ �أب���و �لدي���ار، 2012 ; هم���ام
 2004; Dixon, 2006; Bauman & Pero, 2011; Lomas, Stough,

. Hansen & Downey, 2012; Smith, 2014)



فعالية برنامج اإر�صادي اإنتقائي فى تنمية الذكاء االنفعايل د . حمفوظ عبدال�صتار   و د . يا�صر عبداهلل  

 12 

وف���ى ه���ذ� �ل�س���دد ي�س���ري �لطاه���ر )2009( �إيل �أن �لإعاق���ة �ل�س���معية ت�س���بب 
ل�س���احبها �ل�س���عور بع���دم �لرتياح وعدم �ل�س���تقر�ر و�لتوتر وتوق���ع �لرف�س من قبل 
�لآخرين، ومن هذ� �ملنطلق ي�سبح �ملعاقون �سمعًيا �أكرث عر�سه للتنمر على زمالوؤهم 

ممن ل يعانون من هذ� �لنوع من �لإعاقة �أو حتي ممن يعانون من نف�س �لإعاقة. 

ويع���د �لإر�س���اد �لنتقائ���ي Selective Counselling �أحد �أ�س���كال �لإر�س���اد 
�لنف�س���ي �لذي يقوم على نظرية �لعالج �لنف�س���ي �لإنتقائي، وميثل �لن�س���ج �لإر�سادي 
و�ل�س���ورة �ملثل���ى للممار�س���ة �لإر�س���ادية �ملتخ�س�س���ة، حي���ث يع���د نظاًما م���ن �لأنظمة 
�لت���ي تق���وم على حتديد �ملب���اديء و�لإ�س���رت�تيجيات �لأ�سا�س���ية �لفعال���ة يف �لعالجات 
�لنف�س���ية �لأخرى، ويتم �نتقاء هذه �لإ�س���رت�تيجيات لت�سكيل منظومة تكاملية تقدم 
يف �س���ورة جل�س���ات �إر�سادية ي�سودها جو نف�س���ي و�جتماعي �آمن يتيح لأفر�د �ملجموعة 
�لإر�سادية �مل�ساركة باإيجابية، ويهدف هذ� �لأ�سلوب من �لإر�ساد �إىل �إقناع �لتلميذ باأن 
معتقد�ت���ه غ���ري �ملنطقية و�أفكاره �ل�س���لبية هى �لتي حت���دث ردود �لأفعال �لد�لة على 
�لتنمر، ويهدف بذلك �إىل تعديل �إدر�كات �لفرد �مل�سوهة، ويعمل على �أن يحل حملها 
طرًق���ا �أك���رث مالئم���ة للت�س���رف، وذل���ك من �أج���ل �إحد�ث تغ���ري�ت معرفية و�س���لوكية 
; �أ�س���عد، عربي���ات، 2015; �لد�ه���ري، 2015  ; �أب���و  و�نفعالي���ة لدي���ه )�لفح���ل، 2014 
 Seaman, 2012; Evans, Fraser & Cotter, 2014; ; 2015 ،عب���د �لرحم���ن 

.(Casas, Ortega-Ruiz, Del Rey, 2015)

ف���ى �س���وء �لعر�س �ل�س���ابق وما �أ�س���ارت �إليه �لدر��س���ات و�لبحوث �ل�س���ابقة ما 
لل���ذكاء �لنفع���ايل من �أث���ار �إيجابية على �لتلميذ �ملعاق �س���معًيا �س���و�ء فى �لتح�س���يل 
�لأكادمي���ي �أو �لتكي���ف �لنف�س���ي، وكذل���ك م���ا للتنم���ر �لدر��س���ي م���ن �أث���ار �س���لبية على 
�لتلمي���ذ و�لت���ى تنعك�س بدورها على �ل���ذكاء �لنفعايل لديه، ومن هنا تعترب م�س���كلة 
�لتنم���ر �ملدر�س���ي م�س���كلة حتتاج �إىل تدخ���ل عالجى للح���د منها ومن �لآث���ار �ملرتتبة 
عليها، لذ� كانت  هذ� �لبحث �لتى تهدف �إىل معرفة فعالية برنامج �إر�س���ادي �إنتقائي 
ف���ى تنمي���ة �ل���ذكاء �لنفعايل و�أثره يف خف�س م�س���توى �لتنمر �ملدر�س���ي لدى تالميذ 

�ملرحلة �لثانية من �لتعليم �لأ�سا�سى �ملعاقني �سمعًيا.
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م�سكلة البحث:
توؤكد �أدبيات �لبحوث �أهمية دور �لذكاء �لنفعايل فى منا�سط �حلياة �ملختلفة؛ 
حي���ث �أن تنمي���ة مه���ار�ت �ل���ذكاء �لنفع���ايل ذ�ت �أث���ر �إيجاب���ي على مالئم���ة متغري�ت 
�حلي���اة و�لوع���ي بالذ�ت، وحت�س���ني �لق���در�ت �لتعبريية عن �مل�س���اعر، و�إدر�ك �مل�س���اعر 
�ل�س���لبية و�ليجابي���ة، و�لتدري���ب على ه���ذه �ملهار�ت ل���ه دور فعال فى زي���ادة �لد�فعية 
ومنو �لتعاطف وفهم م�ساعر �لآخرين و�ملحافظة على �لعالقات �لجتماعية وحتقيق 
�ملرونة و�لتكيف مع هذه �لعالقات، كما ي�س���هم يف حت�س���ني �أد�ء �لتالميذ و�ل�س���تمر�ر 

فى �لتفوق، وتوفري �لفر�س لرتبية �أف�سل حتقق �لتو�زن �ملعريف �لنفعايل.

كم���ا �فرت�س���ت �لكثري م���ن �لأبحاث �أن �ل���ذكاء �لنفعايل كما يقا�س بن�س���بة   
(EQ) �أف�سل منبئ بالنجاح فى �حلياة �لعامة و�لأعمال �لتي تتطلب �ت�ساًل �إن�سانًيا 
م���ن �أي مقايي����س معرفي���ة لل���ذكاء، وم���ن ث���م لكي ي�س���بح �لف���رد �أكرث جناًح���ا فى كل 
�لأعمال وخمتلف منا�س���ط �حلياة �ل�سخ�س���ية يجب عليه حت�سني تلك �لن�سبة، و�لتي 
توؤدي �إىل حت�سني �ملهارة و�للياقة فى �لتعامل مع �لآخرين، فهى تعد و�حدة من �أهم 

.(Bar-On & Handley, 1999, 77) لعو�مل فاعلية للنجاح لدى �لأفر�د�

و�ل���رت�ث �ل�س���يكولوجي يزخ���ر بالعدي���د من �لدر��س���ات و�لبح���وث �لتي توؤكد 
 Van der zee, Thijs & عل���ى �أهمي���ة دور �لذكاء �لنفعايل، فلقد تو�س���لت در��س���ة
Schakel, (2002) �إىل �أن �لذكاء �لنفعايل يعد �أف�س���ل منبئ بالنجاح �لجتماعي 
و�لأكادميي، كما تو�سلت در��سة Saklofske, Austin & Minski, (2003) �إىل 
وجود �رتباط موجب د�ل �إح�س���ائًيا بني �لذكاء �لنفعايل وكل من �أبعاد �ل�سخ�س���ية: 
�لنب�س���اط و�لنفت���اح و�ملقبولي���ة و�ل�س���مري �حل���ي، و�لر�س���ا ع���ن �حلي���اة و�س���لًبا م���ع 
 Austin, Saklofske, Huang & Mckenney, (2004) لع�س���ابية، ويرج���ع�
زي���ادة �لهتم���ام مبفه���وم �لذكاء �لنفعايل �إىل �س���ببني هما: �لأول يكم���ن فى �لفروق 
ب���ني �لأف���ر�د ف���ى �مله���ار�ت �لنفعالي���ة �لقابل���ة للقيا�س و�لت���ي تعد من �لأف���كار �ملهمة 
ف���ى ح���د ذ�ته���ا، و�لثاين يتعلق ف���ى �أهمية �لنتائ���ج �ملتوقعة من �لناحي���ة �لنظرية عن 
�لعالق���ة ب���ني �لذكاء �لنفع���ايل وعدد من �ملتغري�ت �ملهمة مث���ل �ملهار�ت �لجتماعية، 
 Low & Nelson, (2004) و�لر�سا عن �حلياة و�سمات �ل�سخ�سية، ويذكر كل من
�أن���ه لتحقي���ق �لتطلعات �لتعليمي���ة فى �لقرن �حلادي و�لع�س���رين، هناك حاجة ملحة 



فعالية برنامج اإر�صادي اإنتقائي فى تنمية الذكاء االنفعايل د . حمفوظ عبدال�صتار   و د . يا�صر عبداهلل  

 14 

لتنمي���ة �لتالمي���ذ و�ملدر�س���ني ومدي���ري �لإد�ر�ت و�مل�س���ئولني ف���ى جمي���ع �لأنظم���ة 
�لأكادميي���ة، م���ع �س���رورة �أن تدخ���ل �لق���درة عل���ى حتم���ل �مل�س���ئولية �س���من �أه���د�ف 
 Bastian, Burnsلتنمي���ة �لأكادميي���ة و�ل�س���لوكية و�لنفعالي���ة، وتو�س���لت در��س���ة�
Nettelbeck, (2005) & �إيل �أن �ل���ذكاء �لنفع���ايل �رتب���ط �إيجابًي���ا بدرج���ة د�ل���ة 
�إح�س���ائًيا بالر�س���ا ع���ن �حلياة وحل �مل�س���كالت �ملدركة بطريقة جي���دة، كما �أجرى كل 
م���ن Brown & Schutte, (2006) در��س���ة هدف���ت �إىل �ختب���ار �لعالق���ة ب���ني كل 
من �لذكاء �لنفعايل و�ل�س���عور بالتعب �ل�سخ�س���ي و�أظهرت �لنتائج �أن متغري�ت مثل 
�لكتئ���اب و�لقلق و�لتف���اوؤل و�لدعم �لجتماعي و�ل�س���بط �لذ�تي تلعب دوًر� و�س���يًطا 
ف���ى �لعالق���ة ب���ني �ل���ذكاء �لنفع���ايل وقلة �ل�س���عور بالتعب، وتو�س���لت در��س���ة كل من   
 Yip & Martin, (2006) �إىل وج���ود �رتب���اط �إيجاب���ي ب���ني �إد�رة �لوج���د�ن وكل 
من: �لدعابة، و�س���مة �لبهجة، و�لكفاءة �لجتماعية، و�س���لبًيا مع �س���مة �ملز�ج �لرديء، 
كم���ا تو�س���لت در��س���ة ج���ودة )2007( �إىل وج���ود عالق���ة �رتباطيه موجبة ب���ني �لذكاء 
�لنفعايل وكل من �ل�س���عادة و�لثقة بالنف�س، كما تو�س���لت در��س���ة �ل�س���ربيني )2007( 
�إىل وج���ود عالق���ة �رتباطية موجبة بني جودة �حلياة و�لذكاء �لنفعايل، مع �س���رورة 
�لهتم���ام بالتدري���ب عل���ى مه���ار�ت �لذكاء �لنفع���ايل، ملا لذل���ك من �أهمي���ة بالغة فى 
�لق���درة عل���ى �لتخطي���ط لإجن���از �لأه���د�ف، و�لنج���اح �لعلم���ي و�لجتماع���ي للف���رد، 
 Schutte, Malouff, Thorsteinsson, Bhullar & وف���ى ه���ذ� �لإط���ار �أج���رى
���ا م�س���حًيا للدر��س���ات �لتي �هتم���ت بالعالقة  Rooke, (2007) در��س���ة قدمت عر�سً
بني �لذكاء �لنفعايل وكل من �ل�س���حة �جل�س���مية و�لنف�س���ية و�لنف�س ج�س���مية حيث 
�أُْج���ِرَى �لبحث على 44 در��س���ة �س���ملت عين���ات بلغت 7898 مبحوًثا، و�أو�س���حت �لنتائج 
�رتب���اط �ل���ذكاء �لنفع���ايل بال�س���حة �جليدة �جل�س���مية و�لنف�س���ية و�لنف�س ج�س���مية 
�رتباًطا ِ�إيجابًيا د�ًل، كما �أن �لفتقاد ملهارة تعديل �حلالت �ملز�جية يهيئ �لأ�س���خا�س 
لالإ�س���ابة بالأمر��س �جل�سمية و�لنف�سية، وتو�س���لت در��سة �مل�سدر )2008( �إىل وجد 
تاأث���ري د�ل �إح�س���ائًيا لل���ذكاء �لنفع���ايل عل���ى كل من وجهة �ل�س���بط وتقدي���ر �لذ�ت، 
و�أ�س���ار كل م���ن Fernandez-Berrocal & Ruiz, (2008) �أن �ل���ذكاء �لنفع���ايل 
ه���و �أح���د �ملكون���ات �حلا�س���مة للتكي���ف �لنفع���ايل و�ل�س���عادة �ل�سخ�س���ية و�لنج���اح فى 
�حلي���اة و�لعالق���ات �لجتماعية فى �لعدي���د من �أطر �حلياة �ليومية، وي�س���هم �لذكاء 
�لنفعايل ب�س���كل �أ�سا�سي فى حت�س���ني �لأد�ء �لأكادميي وحت�سني �لعالقات �ل�سخ�سية 
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مع �لآخرين وحتقيق �ل�س���عادة للفرد و�حلد من �ل�س���لوك �ملزعج و�ل�سلوك �لعدو�ين، 
�أن   Palomera, Fernandez-Berrocal & Brackett, (2008) وي���رى 
�ل���ذكاء �لنفع���ايل و�لكف���اءة �لوجد�نية م���ن �لكفايات �لأ�سا�س���ية �لتي تي�س���ر عمليات 
وتو�س���ل          لالأف���ر�د،  و�لأكادميي���ة  و�لجتماعي���ة  �ل�سخ�س���ية  �لناحي���ة  م���ن  �لتو�ف���ق 
�أن   Williams, Daley, Burnside & Hammond-Rowley, (2010)
�لتالميذ مرتفعي �لذكاء �لنفعايل يتكيفون بطريقة �أف�سل فى �لتحول من �ملرحلة 
�لبتد�ئي���ة �إىل �ملرحل���ة �لثانوي���ة باأف�س���ل نتائ���ج �أكادميي���ة و�أف�س���ل تقدي���ر لذو�تهم 
و�أف�س���ل ن�س���بة ح�س���ور و�أعل���ى م�س���توى ف���ى �ل�س���لوكيات �لتكيفي���ة مقارن���ة باأقر�نهم 
منخف�س���ي �ل���ذكاء �لنفع���ايل، ويوؤك���د Cojocariu & Nechita, (2011) عل���ى 
�أهمية �ل�س���عي لمتالك مهار�ت �لذكاء �لنفعايل حيث �إن جناح �لفرد يعتمد بدرجة 
كبرية على قدرة �لفرد على قر�ءة �لنا�س ومن ثم فهم �ل�سلوك وفًقا لذلك، كما �أكد� 
�س���رورة قيام �لفرد بتنمية مهار�ت �ل���ذكاء �لنفعايل �لالزمة لتحقيق فهم وتعاطف 
�أف�س���ل م���ع �لآخرين، ويذك���ر Mihaela, (2014) �أن �لعلماء من ذوي �لخت�س���ا�س 
ف���ى جم���الت: عل���م �لأحي���اء �لع�س���بي وعل���م وظائف �لأع�س���اب �أ�س���ارو� �أن م���ا يعرف 
بالعقل �ملفكر قد ن�ساأ فى �لأ�سل مما ي�سمي بالعقل �لنفعايل، وبح�سب هذه �لنظرية 
ف���اإن ج���ذع �لدماغ هو �أك���رث �أجز�ء �ملخ بد�ئية، ومنه ن�س���اأت �ملر�كز �لعاطفية وتطورت 
ع���رب مالي���ني �ل�س���نني، و�أن �لعقل �لنفع���ايل كان موجوًد� قبل وج���ود �لعقل �ملنطقي 
 (Plaford, 2006; Chalamandaris & بزم���ن طوي���ل، ويدع���م ذل���ك كل م���ن
(Piette, 2015 حيث �أ�سار� �إىل �أن �لذكاء �لنفعايل يوؤثر على كفاءة �لفرد �لعقلية 
و�جل�س���مية، وقدرت���ه عل���ى م�س���ايرة �لآخرين، وحتديد �أ�س���لوب �حلياة �ل�س���ليم، حيث 
مل يع���د جن���اح �س���خ�س ما فى حيات���ه مبختلف جو�نبه���ا د�لة ذكائه �ملع���ريف �لتقليدي 
فح�س���ب، ب���ل �أ�س���بح �لنج���اح مبعناه �ل�س���امل يتوقف ف���ى جانب كبري من���ه على متتع 
�لفرد مبجموعة من �ل�س���مات و�ملهار�ت �لذ�تية و�لبين�سخ�سية متكنه من �ل�ستجابة 
�ملالئمة مل�س���اعره وم�س���اعر �لآخرين، و�لتوظيف �لفعال للمعلومات �لنفعالية �سو�ء 

على م�ستوى �حلياة �خلا�سة �أو �ملهنية، وفق مقت�سيات �لزمان و�ملكان. 

�ل���ذكاء  �أن  م���ن   Goleman, (1995, 261)إلي���ه� ي�س���ري  مم���ا  و�نطالًق���ا 
�لنفع���ايل يع���د مفتاح �لنج���اح فى �حلياة �ملهنية مقارنة بال���ذكاء �لأكادميي �لذي هو 
 Mayer & Salovey, مفت���اح �لنجاح فى �حلياة �لدر��س���ية، وما �أ�س���ار �إليه كل م���ن
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(18 ,1997) من �أن �لذكاء �لنفعايل يعمل على ��ستثمار طاقات �لفرد فى مو�جهة 
�لحباط���ات و�لتحك���م ف���ى �لندفاع���ات وتاأخ���ري بع����س �ل�س���باعات وتنظي���م �حلال���ة 
�ملز�جي���ة و�حلف���اظ عل���ى �لف���رد م���ن �لنتكا�س���ات �لنفعالي���ة ف���ى مو�جهة م�س���كالت 
 Mayer, Salovey, Caruso & حلي���اة و�لت���ي حتتاج �إىل حل جيد، وم���ا عرب عنه�
Sitarenios, (2003) م���ن �أن �لعالق���ة ب���ني �لذكاء �لنفع���ايل و�لتفكري تعبري عن 
�حت���اد �لعق���ل و�لقلب، و�أنه من �ملهم �أن نفهم �أن �لذكاء �لنفعايل كمتغري لي�س عك�س 
�ل���ذكاء �ملع���ريف، فكالهم���ا متكام���الن تكامل �لر�أ�س و�لقلب لدى �لإن�س���ان، وما �أ�س���ار 
�إليه بار– �أون وباركر Bar-On & Parker, (2000) من �أن �ل�سخ�س �لذي يت�سم 
بدرجة عالية من �لذكاء �لنفعايل، يت�س���ف بقدر�ت ومهار�ت متكنه من �أن يتعاطف 
مع �لآخرين خا�سة فى �أوقات �سيقهم، ويتحكم فى �لنفعالت و�لتقلبات �لوجد�نية، 
ويتفه���م ويحرتم م�س���اعر �لآخرين ودو�فعهم، ومييل لال�س���تقالل ف���ى �لر�أي و�تخاذ 
�لق���ر�ر وفه���م �لأم���ور، ويتكي���ف مع �ملو�ق���ف �لجتماعي���ة �جلديدة ب�س���هولة، ويو�جه 
�ملو�ق���ف �ل�س���عبة بثق���ة، وي�س���عر بالر�ح���ة فى �ملو�ق���ف �حلميم���ة �لتي تتطل���ب تبادل 
�مل�ساعر و�ملودة، كما ي�ستطيع �أن يت�سدى لالأخطاء و�ل�سغوط �خلارجية و�لد�خلية، 
وم���ا ذك���ره جومل���انGoleman, (2005) م���ن �أن �نخفا����س �ل���ذكاء �لنفعايل يجلب 
لالأف���ر�د �ل�س���عور �ل�س���لبي كاخل���وف، و�لغ�س���ب، و�لعدو�نية، وه���ذ� بدوره ي���وؤدي �إىل 
��ستهالك قوة هائلة من طاقة �لأفر�د، كانخفا�س �لروح �ملعنوية، و�ل�سعور بال�سفقة، 
وي���وؤدي �إىل �س���د �لطريق ف���ى وجه �لعمل �لتع���اوين �لبناء، فالعاطفة �ل�س���لبية توجد 

طاقة �سلبية، و�لعاطفة �لإيجابية توفر قوة �إيجابية. 

كما �فرت�س���ت �لكثري من �لدر��سات و�لبحوث �أن تنمية �لذكاء �لنفعايل يعد 
و�ح���دة م���ن �أه���م �لعو�مل فى حتقيق ج���ودة �حلياة، فهي ت�س���اعد على �إث���ر�ء �لتلميذ 
با�سرت�تيجيات وعمليات ت�ساعده على �لوعي مب�ساعره وكيفية �لتعامل معها وحتديد 
نق���اط �لقوة و�ل�س���عف فى �لنفعالت و�ملناحي �ل�س���لوكية وحماول���ة روؤية �لذ�ت من 
منظ���ور �إيجاب���ي �أك���رث تو�فًقا، كم���ا �أن تنمية �ل���ذكاء �لنفعايل متكننا من ��س���تخد�م 
�أف�سل �ل�سبل لت�سبح �نفعالتنا �أد�ة طيعة قوية ت�ساعدنا على حتقيق �أق�سى ما لدينا 
 Ogunyemi, ;2006،من �إمكانات بدًل من �أن تكون عائًقا )جاب �هلل، 2004 ; �ل�ساوي
عل���ي،2009;   ;2008; Yalcin, Karahan, Ozcelik & Igde, 2008 
;2012 ; �ل�س���يد،2011; عو����س،    Clarke, 2010;2010 2010; �إبر�هي���م،  �أحم���د، 
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 Mustaffa et al., 2013; ;2013 Kokkinos & Kipritsi, 2012 ; حنت���ول، 
 .( Mihaela, 2014; Önen & Ulusoy, 2015;2014 ،همام

ويعد �لتنمر �ملدر�سي �ل�سادر من �ملعاق �سمعًيا و�لذي غالًبا ما يكون ناجت عن 
�إح�سا�س���ه بال�س���يق و�لغ�س���ب ب�س���بب ما يعانيه من �إعاقة �سمعية م�س���كلة بحاجة �إىل 
�لبحث و�ملعاجلة؛ مبا يحمله من عدو�ن جتاه �لآخرين �س���و�ء �أكان ب�س���ورة ج�س���دية 
�أو نف�س���ية �أو �جتماعية، ويعترب �لتنمر من �مل�س���كالت �لتى لها �آثار �س���لبية �س���و�ء على 
�لقائم بالتنمر �أو على �سحية �لتنمر �أو على �لبيئة �ملدر�سية باأكملها، �إذ يوؤثر �لتنمر 
�ملدر�س���ي يف �لبن���اء �لأمن���ي و�لنف�س���ي و�لجتماع���ي للمع���اق ذ�ت���ه بالإ�س���افة �ىل م���ن 
يحيطون به، لذلك جند �أن �لعدو�ن �جل�سمي من هوؤلء �ملتنمرين فى �ملد�ر�س يلحق 
�ل�سرر بالتالميذ فى �أى م�ستوى تعليمى، كما �أنه ي�سعر �لتلميذ �سحية �لتنمر باأنه 
مرفو�س وغري مرغوب فيه، بالإ�سافة �إىل �أنه ي�سعر باخلوف و�لقلق وعدم �لرتياح، 
كما �أنه قد ين�س���حب من �مل�س���اركة فى �لأن�سطة �ملدر�س���ية، �أو يهرب من �ملدر�سة خوًفا 
من �ملتنمرين، �أما بالن�سبة للمتنمر فاإنه قد يتعر�س للحرمان �أو �لطرد من �ملدر�سة، 
وكذل���ك يظهر ق�س���وًر� من �ل�س���تفادة من �لرب�مج �لتعليمية �ملقدم���ة له، كما �أنه قد 
 (Quiroz, Arnette & Stephens, ينخرط م�ستقباًل فى �أعمال �إجر�مية خطرة

 2006; Sehir & Fulya, 2010; Wenonah & Cheryl, 2011)

كما �أن �لعديد من �مل�س���كالت �ملتعلقة بال�س���لوك �لتنمري عند �ملعاقني �س���معًيا 
غالًبا ما تكون م�س���بوقة �أو يرجع �أ�س���ولها �إيل �س���وء �لتو�فق قبل دخول �ملدر�س���ة، لذ� 
قد ت�س���هم �ملدر�س���ة يف زيادة �لتنمر لدي هوؤلء �لتالميذ عن طريق عدم �لقدرة على 
ن�س���ر روح �لتع���اون و�لألفة بني �لتالميذ د�خل تللك �ملد�ر����س، وعدم تطبيق �لقو�عد 
و�لإجر�ء�ت ب�سكل �سليم بالإ�سافة �إىل تعميم �لنظم �ل�ستبد�دية و�لأ�ساليب �لتاأديبية 
�لعنيفة، �لتي ي�س���تخدمها بع�س �ملعلمني جتاه �لتالميذ، بالإ�س���افة �إيل �لتمييز بني 
�لتالميذ د�خل �ملدر�سة، و�إهمال �ملدر�سة يف ��ستخد�م و�سائل دعم �ل�سلوك �لجتماعي 

 .(Quiroz, et al., 2006) بني �لتالميذ بع�سهم �لبع�س

بالإ�س���افة �إيل �أن ��س���تخد�م �لنظري���ات �لتقليدي���ة للتعام���ل م���ع �لتنم���ر ب���ني 
�لتالميذ من جانب �ملدر�س���ة، و�لتي تعتمد علي خطط �لن�س���باط �ملدر�س���ي �ملتمثلة 
يف �لتوبيخ، و�لعقوبة �لبدنية، و�لطرد من �ملدر�سة، ظًنا من �إد�رة �ملدر�سة �أن �لتلميذ 
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يتعلم �لطرق �ل�س���ليمة لالإن�سباط د�خل �ملدر�سة عن طريق �لمتثال لهذه �خلطط، 
ولك���ن غالًبا م���ا يحدث �لعك�س من ذلك، وتزد�د مقاوم���ة �لتالميذ ملثل هذه �لقو�عد 

.(Bauman, Pero, 2011) وياأخذ �سلوكهم يف �لنحر�ف و�ملقاومة

وحماولة تطبيق مثل هذه �لقو�عد �لب�سيطة لالن�سباط كحل �سريع ملو�جهة 
�لتنم���ر م���ن قب���ل �ملعاقني �س���معًيا، من غ���ري �ملحتمل �أن تك���ون ناجحة وب�س���كل خا�س 
عل���ي �مل���دي �لبعيد ولك���ن معرفة �لأ�س���باب �حلقيقية لهذ� �ل�س���لوك وحماولة �لتغلب 
عليها يكون له �لإمكانية �لأف�سل للحل، مع �لأخذ يف �لعتبار �لدور �ملهم للبيت، لذ� 
فالإقر�ر بدور �ملد�ر�س يف توفري �ل�س���ياق �لتعاوين �لآمن و�جلو �لتعليمي �ملثايل بني 
�لتالميذ �ملعاقني �س���معًيا وغريهم م���ن زمالئهم �أمر ل ميكن جتاهله، و�أي مو�جهة 
لهذ� �ل�سلوك ل ت�سمل �ملد�ر�س ودورها يف تقليله ل ميكن �أن حتقق �لهدف �ملرجو منها. 

وللتنمر �ملدر�س���ي �لعديد من �لآثار �ل�س���لبية على �ل�س���حة �لنف�س���ية للتلميذ 
�س���و�ء �أكان متنم���ًر� �أو �س���حية للتنم���ر، و�أن �لتنم���ر �ملدر�س���ي م�س���كلة �س���لوكية له���ا 
�آثاره���ا �خلط���رية عل���ى �لتالمي���ذ فعندما يق���ع �لتلميذ �س���حية للتنمر جن���ده يعاين 
م���ن �لعدي���د من �مل�س���كالت مثل �خل���وف، و�لعزل���ة �لجتماعية، وق�س���ور يف تقدير�ت 
�لذ�ت، و�لغياب من �ملدر�س���ة، و�نخفا�س يف �لتح�س���يل �لدر��س���ي، �أما �س���حية �لتنمر 
فيع���اين �لقل���ق و�خل���وف وت���دين تقدي���ر �ل���ذ�ت، وي�س���عر بع���دم �مل�س���اندة م���ن قب���ل 
�لآخرين، ولوم �س���ديد للذ�ت و�لعزلة و�لن�س���حاب من �ملو�قف �لجتماعية، وق�س���ور 
يف �مله���ار�ت �لجتماعي���ة، وقل���ة عدد �لأ�س���دقاء، �أو عدم وجود �أ�س���دقاء على �لإطالق 
)حتي���ة حمم���د عبد�لع���ال، 2006; هالة خري �س���نارى، 2010; م�س���طفى عل���ى مظلوم، 
 Delfabro et al., ; 2012 ،2011؛ حن���ان �أ�س���عد خ���وج، 2012; �س���يد �أحم���د �لبها����س
 2006; Smorti et al., 2006; Cammack, 2005; Bauman & Pero,

.2011; Chalamandaris & Piette, 2015)

2012؛  وقا�س���م،  )ح�س���ن،  و�لبح���وث  �لدر��س���ات  م���ن  �لعدي���د  �أظه���رت  وق���د 
 Stroch & Masia, 2003; Espinoza, 2014 ،حممد،2014؛ �لزغبي، ومهيد�ت
(Jantzer, Hoover & Narloch, 2006; Ayas, 2012 ;2006 �أن �لتالمي���ذ 
ذوى �لتنمر �ملدر�سي كانو� ذوي م�ستوى �أعلى من �لقلق �لجتماعي و�لكتئاب، و�رتفاع 



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج2 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 19 

معدلت م�ستويات �لنفور �لجتماعي، وم�ستويات �أقل من تقبلهم لذ�تهم ولالآخرين 
م���ع ت���دين يف تقدير �لذ�ت، وق�س���وًر� يف �لعالق���ات �لجتماعية، وبالت���ايل كانو� �أكرث 
عزوًف���ا ع���ن �لعملي���ة �لتعليمية ومن ثم تدين يف م�س���توى �لتح�س���يل �لأكادميي، كما 
 Almeida,2012؛ خ���وج،  2011؛  �أبو�لدي���ار،  2010؛  )�س���نارى،  در��س���ات:  تو�س���لت 
 Caureel & Machado 2006; Delfabro et al., 2006; Georgiou,
 2008; Burger, Strohmeier, Spröber, Bauman & Rigby, 2015)
�إىل �أن �لتنمر �ملدر�س���ي يوؤدي �إىل بع�س �مل�س���كالت �لنف�س���ية و�لجتماعية، وتدهور يف 
�لناحية �ل�سلوكية و�لعاطفية و�لد�فعية و�ملعرفية، كما يوؤدى �لتنمر �إيل �لعديد من 
�ل�س���لوكيات �لعدو�نية، و�لفو�س���وية، و�س���وء �لتو�فق �لجتماعي، و�س���لوكيات م�س���ادة 

للمجتمع، كل هذه �لأمور من �ساأنها �أن تعيق �لنمو �ل�سليم للتالميذ. 

ولق���د تع���ددت �لدر��س���ات و�لأبحاث �لتى �هتمت بال���ذكاء �لنفعايل من خالل 
�أبعاده �ملختلفة، و�لتى �أ�س���ارت �إىل �إمكانية تعديل �ل�س���لوكيات �ملرفو�س���ة و��س���تبد�لها 
باأخ���رى مرغوبة، وذلك با�س���تخد�م بر�مج تعتمد على �لذكاء �لنفعايل، فقد �أ�س���ارت 
در��س���ة Ciarrochi, Deane & Anderson, (2002) �إىل �أن �لأف���ر�د مرتفع���و� 
�ل���ذكاء �لنفع���ايل �أق���ل مياًل لالنتحار و�أقل ت�س���اوؤًما و�كتئاًبا من �لأفر�د منخف�س���ي 
�ل���ذكاء �لنفع���ايل، و�أن �لأفر�د مرتفعي �لذكاء �لنفعايل �أعلى ثقة باأنف�س���هم و�تز�ًنا 
ولديه���م �لق���درة على مو�جهة �ل�س���غوط، كما تو�س���لت در��س���ة عبد �ل�س���الم )2003( 
�إىل فاعلي���ة برنام���ج لتنمية �لذكاء �لنفعايل فى خف�س بع�س �ل�س���طر�بات وتغيري 
�لجتاه���ات ل���دى عين���ة متباين���ة م���ن �لأ�س���وياء و�ملعاق���ني حركًي���ا وب�س���رًيا، و�نته���ت 
در��س���ة Lopes, Salovey & Straus, (2003) �إىل �أن �لأف���ر�د �لذي���ن ح�س���لو� 
عل���ى درج���ات مرتفع���ة ف���ى �إد�رة �لنفعال يكون���ون �أكرث �حتم���اًل �أن يق���ررو� عالقات 
�إيجابي���ة م���ع �لآخري���ن، و�أق���ل �حتم���اًل �أن يق���ررو� تفاع���الت �س���لبية مع �أ�س���دقاءهم 
�أن  �إىل   Brackett, Mayer & Warner, (2004) در��س���ة  �ملقرب���ني، وتو�س���لت 
�ل���ذكاء �لنفع���ايل منبًئ���ا ب���الأد�ء ف���ى جو�ن���ب �حلي���اة �ملختلف���ة �لأكادميي���ة، �لعناي���ة 
بالذ�ت، �لعالقات مع �لآخرين، و�لأعمال �ملف�س���لة فى ق�س���اء وقت �لفر�غ، و�أن نق�س 
�لذكاء �لنفعايل يظهر نق�س �لتكيف و�لنحر�فات �ل�س���لوكية، و�أ�سارت در��سة خليل، 
و�ل�س���ناوي )2005( �إىل وج���ود عالق���ة �رتباطي���ه موجب���ة بني �أبعاد �ل���ذكاء �لنفعايل 
و�أ�س���اليب �ملجابه���ة �لتكيفي���ة، وعالق���ة �رتباطي���ه �س���البة م���ع �أ�س���اليب �ملجابه���ة غري 
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�لتكيفي���ة، وتو�س���لت در��س���ة �لبح���ريى )2007( �إيل فاعلية �لربنام���ج �لتدريبي لي�س 
���ا ف���ى خف�س حدة �مل�س���كالت �ل�س���لوكية:  فق���ط ف���ى تنمي���ة �ل���ذكاء �لنفعايل بل �أي�سً
�لع���دو�ن، �لنط���و�ء، �لك���ذب، لدى �لتالميذ �مل�س���طربني �س���لوكًيا، وتو�س���لت در��س���ة 
�ملوؤ�س�س���ات �لتعليمي���ة جن���ي �لفائ���دة  �إمكاني���ة  �إىل   Jaeger & Eagan, (2007)
بالتدري���ب عل���ى مه���ار�ت �ل���ذكاء �لنفعايل، كم���ا �أن فهم كيفية تطوير ه���ذه �لرب�مج 
�خلا�س���ة مبهار�ت �لتالميذ �أمر �س���روري ملا لها من �أثر يعزز �لنجاح �ملدر�سي وينمى 
 Mikolajczak & Luminet, (2008) مهارة �إد�رة �ل�س���غوط، وتو�س���لت در��س���ة
�إىل �أن �لتالمي���ذ ذوى �ل���ذكاء �لنفعايل �ملرتفع يظهرون كفاءة ذ�تية �أعلى فى تقييم 
�ملو�قف و�لأحد�ث �ل�س���اغطة على �أنها حتديات �أكرث منها تهديد�ت، وهدفت در��س���ة 
Murphy, (2009) �إىل تطوي���ر �لذكاء �لنفعايل كو�س���يلة لزي���ادة �أد�ء �لفريق، كما 
تو�س���لت در��س���ة �س���لبي )2010( �إىل وجود فروق بني �أفر�د �لعينة فى كل من �لدرجة 
�لكلية للذكاء �لنفعايل و�أبعاد �لذكاء �ل�سخ�س���ي و�إد�رة �ل�س���غوط و�لقابلية للتكيف، 
وقد �أظهرت نتائج در��سة �أحمد )2010( �إمكانية �لتنبوؤ بال�سلوك �لعدو�ين من �لذكاء 
�لنفعايل، و�أ�س���ار در��س���ة Benson et al., (2010) �إيل �أن �لتالميذ لديهم �لقدرة 
عل���ى تاأ�س���ي�س عالق���ات �سخ�س���ية فعال���ة، و�لعم���ل �جلي���د حتت �ل�س���غوط، وتو�س���لت 
در��س���ة Chu, (2010) فعالي���ة برنام���ج قائ���م عل���ى �لتاأمل لتنمية �ل���ذكاء �لنفعايل 
وتقليل �لتوتر �لنف�س���ي �مللحوظ وحت�سني �ل�س���حة �لعقلية �ل�سلبية، وتو�سلت در��سة 
�لقط���اوى )2012( �إىل فعالي���ة برنامج تدريبي يف تنمي���ة �لذكاء �لنفعايل لدى عينة 
م���ن �ملر�هق���ني �س���عاف �ل�س���مع، كم���ا تو�س���لت در��س���ة حمم���د )2014( �إىل �أن �ل���ذكاء 
�لنفعايل ونوعية �حلياة منباآت لل�س���و�ء �لنف�س���ي يف جمال �لعمل، وتو�س���لت در��س���ة 
Mihaela, (2014) �إيل تاأث���ري �ل���ذكاء �لنفع���ايل على تقدير �ل���ذ�ت و�لذكاء �لعام، 
كما تو�س���لت در��س���ة كل من Önen & Ulusoy, 2015 �إيل تاأثري م�س���توى �لذكاء 

�لنفعايل على �لتح�سيل �لدر��سي وحتقيق جودة نو�جت �لتعلم.

وتعد �لإعاقة �ل�س���معية من �لعو�مل ذ�ت �لنعكا�س���ات �ل�س���لبية على �سخ�س���ية 
�ملع���وق، وقدرت���ه عل���ى �لتكيف م���ع �ملجتمع، وبالت���ايل نظرته �إىل نف�س���ه وقدر�ته على 
�أ�س���ا�س معتقد�ت���ه نح���و �إعاقت���ه، ومدى تاأثريه���ا يف حياته، كم���ا �أن من �أه���م �لعو�مل 
�ملوؤث���رة يف �سخ�س���ية �ملع���اق �س���معًيا �إح�سا�س���ه بالعج���ز، وع���دم قدرت���ه عل���ى حتقي���ق 
�ل�س���تقاللية، و�لتح���رر م���ن �لقي���ود �لت���ي تفر�س���ها ه���ذه �لإعاق���ة، لذل���ك غالًب���ا ما 
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يح����س �ملع���اق �س���معًيا بال�س���ر�ع نتيج���ة رغبت���ه ف���ى �لإق���د�م على ع���امل من حول���ه، �أو 
�لإحج���ام عن���ه، مم���ا يدفع���ه �أخ���رًي� �إىل �لن���زو�ء ويتع���زز لدي���ه �لإح�س���ا�س بالعج���ز                                           
 Carolien & 2004 ؛ بخيت، 2005 ؛ �ل�س���اوي،2006 ؛ ،McCrone باظة، 2000 ؛(
 Bauman & ؛ �ل�س���و�ح، وعب���د �لعزي���ز، 2009 ؛Mark, 2006 ؛ Dixon, 2006 
; خليفة، ووهد�ن، 2014 ; �س���عري، 2015  ; همام، 2014   Pero, 2011; ع�س���ل، 2012 

 .Hogan & Phillips, 2015)

وت���رتك �لإعاق���ة �ل�س���معية عل���ى �سخ�س���ية �لتلميذ �ملع���اق �س���معًيا �لعديد من 
�ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية و�لنف�س���ية، فلقد تو�س���لت �لعديد من �لدر��س���ات و�لبحوث 
�إيل �أن �لتالمي���ذ �ملعاق���ني �س���معًيا يعان���ون م���ن بع����س �مل�س���كالت �ملرتبطة بال�س���لوك 
�لع���دو�ين و�لتقلب���ات �ملز�جي���ة و�لتي منه���ا: �لندفاعي���ة وعدم �لرتوي، �س���لوك عدم 
�لثق���ة فى �لآخرين، �س���لوك �لتمرد و�لع�س���يان، �ل�س���لوك �مل�س���اد للمجتمع، �ل�س���لوك 
�ملدم���ر و�لعني���ف، �لكتئ���اب، �لقل���ق، ��س���طر�ب �لتفكري، �لن�س���اط �لز�ئد، �لن�س���حاب 
�لنفعايل، ��س���طر�ب �لتو��س���ل و�لتوقعات �مل�ستقبلية �ل�س���لبية )باظة، 2000 ؛ خليل، 
2000؛ �لنج���ار، 2005 ؛ ج���ودة، Lukomski, 2007  ; 2007 ؛ Dixon, 2006؛                      
عب���د �خلال���ق، 2008 ؛ Gabriel, 2008 ؛ عب���د �له���ادي، 2009 ؛ �لطاه���ر، 2009 ; 

. )Weiner, Day & Galvan, 2013 ;2013 ،لقريطي�

كم���ا يو�ج���ه �لتلمي���ذ �ملع���اق �س���معًيا �لعدي���د م���ن �مل�س���كالت �لت���ي تع���وق منوه 
وتقدمه، وقد ترجع هذه �مل�س���كالت �إىل عدم تفهم �لأ�س���رة لطبيعته، مما يولد لديه 
�لعدي���د من �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية و�لنفعالية و�لتي جتنبه �لدخ���ول معهم يف �أية 
عالق���ات �جتماعي���ة، وقد ي�س���ري ذل���ك �إىل حاج���ة �ملعاق �س���معًيا �إيل حت�س���ني مهار�ته 
�لجتماعي���ة؛ لت�س���اعده عل���ى �لتخفيف مم���ا يعانيه من ��س���طر�بات، ف���اإذ� كان �ملعاق 
�سمعًيا يعاين من م�ساعر �لعزلة و�لن�سحاب و�لوحدة ب�سبب عدم قدرته على تكوين 
�س���د�قات �أو ب�س���بب رف�س���ه من قبل �لآخرين، فهنا يجب تنمية قدرته على �لتو��سل 
مع �لآخرين وكذلك تنمية مهارة توكيد �لذ�ت لديه )مطر، 2002 ؛ �لطاهر، 2009(. 

وم���ن ث���م �أو�س���ت �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات ب�س���رورة و�س���ع بر�م���ج عالجي���ة 
و�إر�س���ادية وتدريبية للتعامل مع �مل�س���كالت �ل�س���لوكية و�لوجد�نية للتالميذ �ملعاقني 
�س���معًيا مل�س���اعدتهم على �لتكيف ب�س���كل �أف�س���ل، وتوعية �أ�س���رهم بالآث���ار �لناجتة عن 
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�لإ�سابة بالإعاقة �ل�سمعية، و�لبتعاد عن �لأ�ساليب �لال�سوية يف �لرتبية، مبا يعك�س 
�آثاًر� �س���يئة على �سخ�س���ية �لتلميذ �ملعاق �س���معًيا ويوؤدي �إىل �س���وء �لتكيف �ل�سخ�س���ي 
و�لجتماع���ي و�لنفع���ايل، ومنه���ا در��س���ة )ع���و�د، 2005( �لت���ي تو�س���لت �إىل �س���رورة 
�حت���و�ء �ملناه���ج �لتعليمي���ة على �ملو�س���وعات �لتي حت���ث على �ل�س���لوكيات �لجتماعية 
�لإيجابية، و�س���رورة م�س���اركة �ملعاق �س���معًيا يف �لأن�سطة �ملدر�س���ية؛ لأن من �ساأن ذلك 
�أن ينم���ى لدي���ه ح�س �مل�س���ئولية �لجتماعي���ة، �لأمر �ل���ذي يجعله متو�فًق���ا �جتماعًيا 
 (Christy, 2004) و��س���تخدم  �لآخري���ن،  م���ع  �لتعام���ل  عل���ى  �لق���درة  ل���ه  ويك���ون 
برنام���ج للتدريب على �ملهار�ت �لجتماعية لتعديل �ل�س���لوك �لجتماعي لدى �أطفال 
�ملدر�س���ة �لبتد�ئي���ة �ملعاق���ني �س���معًيا، و�عتمد فى بن���اء �لربنامج على نظري���ة �لتعلم 
�لجتماع���ي و��س���تخدم فنيات: �لنمذج���ة، �لتغذي���ة �لر�جعة، وخل����س �إىل �أن برنامج 
�لتدريب على �ملهار�ت �لجتماعية كان فعاًل فى تعديل �ل�سلوك �لجتماعي �ل�سلبي، 
 Sukhodolsky, Golub, Stone & Orban, (2005) در��س���ة  كم���ا تو�س���لت 
�إىل فاعلي���ة برنام���ج �لتدري���ب عل���ى �ملهار�ت �لجتماعي���ة و�لتدريب على حل �مل�س���كلة 
ف���ى خف����س �ل�س���لوك �لفو�س���وي و�لغ�س���ب و�لع���دو�ن، ويتفق ذل���ك مع نتائج در��س���ة                        
Weiner & Miller, (2006) و�لتي �أ�س���ارت �إىل �أن �لبدء بعزل �ملعاقني �جتماعًيا 
من���ذ �لطفول���ة يزي���د تعميق �لفجوة بينه���م وبني �أقر�نه���م �لعاديني، ويقل���ل يف نف�س 
�لوق���ت م���ن فر�س �لتغلب على هذه �ملع�س���لة، كما �أنه ينمي ت�س���كيل �جتاهات �س���لبية 
نح���و ه���وؤلء �لأطف���ال تتمث���ل يف �لنظ���ر �إليهم عل���ى �أنهم �أطف���اًل ل ميتلك���ون �لقدرة 
على �مل�س���اركة و�مل�س���اهمة يف بناء �ملجتمع، كما �أ�س���ارت در��س���ة )كا�س���ف، 2008( �إيل �أن 
نظام عزل �لطفل �ملعاق عن �ملجتمع يف موؤ�س�س���ات خا�س���ة �أدى �إىل ظهور �لعديد من 
�خل�س���ائ�س و�ل�س���لوكيات �خلاطئ���ة و�لت���ي �أعتربها �لعاديون �س���مات ممي���زة للمعاق، 
ودر��س���ة )حممد �أحم���د عبد�خلالق، 2008( و�لتي تو�س���لت �إيل فاعلية �لتدريب على 
�ملهار�ت �لجتماعية: �لتعاون و�مل�س���اركة، �لتعبري ب�س���كل �إيجابي، �س���بط �لنف�س، حل 
���م، ودر��س���ة )ماجدة ح�س���ن  �مل�س���كلة فى تنمية �لكفاءة �لجتماعية لدى �لأطفال �ل�سُّ
عبد�لهادي، 2009( و�لتي تو�س���لت �إيل �أهمية �ملهار�ت �لجتماعية يف تنمية �ل�س���لوك 
�لجتماع���ي لالأطف���ال �ملعاق���ني �س���معًيا ملمار�س���ة �أدو�ره���م يف �حلي���اة، وتنمي���ة بع����س 
مه���ار�ت �لتفاع���ل �لجتماع���ي و�مله���ار�ت �حلياتي���ة، و�لتخفي���ف من حدة �ل�س���لوكيات 
�مل�س���ادة للمجتم���ع، وتعدي���ل بع����س �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية لديهم، ودر��س���ة كل من      
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برنام���ج  فاعلي���ة  ��ستك�س���فت  و�لت���ي   Amrai & Hassanzadeh, (2009)  
�لتدري���ب عل���ى �مله���ار�ت �لجتماعي���ة لالأمه���ات عل���ى حت�س���ني �لتفاع���ل �لجتماع���ي 
لأطفاله���م �ملعاق���ني �س���معًيا و�س���عاف �ل�س���مع، وتو�س���لت در��س���ة �لقط���اوى )2012( 
�إيل فعالي���ة برنام���ج تدريب���ي يف تنمي���ة �ل���ذكاء �لنفع���ايل ل���دى عينة م���ن �ملر�هقني 
�س���عاف �ل�س���مع، كما تو�س���لت در��س���ة هم���ام )2014( �إيل تنمية بع�س مه���ار�ت �لذكاء 
م كمدخل خلف�س �ل�سلوك �لعدو�ين، ولقد �أ�سارت در��سة كل من �لوجد�ين لدى �ل�سّ
(Bauman & Pero, 2011; Eisner, 2012; Weiner et al., 2013) ب���اأن 
�لإعاقة �ل�س���معية �س���و�ء كانت كلية �أو جزئية فاإنها حتجب �ملعاق �س���معًيا عن �مل�ساركة 
�لإيجابي���ة �لفعال���ة م���ع من حوله، فاملعاق �س���معًيا غالًب���ا ما جنده يعي����س جذوًر� من 
�ل�س���مت ويبتعد عن �لآخرين، وهذ� ي�س���بب له قدًر� من �ل�س���يق و�ل�س���طر�ب لعدم 

قدرته علي �لتفاعل �لجتماعي معهم، وفهمه ملا يدور حوله.

كم���ا �أ�س���ار كل م���ن )بخيت، 2005؛ �ل�س���اوي،2006 ؛ كا�س���ف، وعب���د�هلل ، 2007 
؛ عبد�خلال���ق ، 2008 ؛ عب���د �له���ادي ، 2009 ; ع�س���ل، 2012 ; هم���ام، 2014 ; خليف���ة، 
ووهد�ن، 2014 ; �س���عري، 2015( �إيل �أن جناح �ملعاق �س���معًيا يف �كت�س���اب وتنمية مهار�ته 
�لجتماعية، ي�ساعد على حت�سني قدر�ته يف �إقامة �لعالقات و�لتفاعالت �لجتماعية 
�لناجح���ة و�ل�س���ليمة، و�لندماج مع جماعات �لأقر�ن و�لق���رت�ب من جماعات �لكبار 
يف طماأنينة و�ألفة، مما يوؤدى �إىل �ملزيد من �لتقدم يف �كت�ساب �خلرب�ت �لجتماعية، 

وحتقيق �لنمو �لجتماعي ب�سورة �سليمة و�سحيحة. 

وتو�سلت �لعديد من �لدر��سات �إىل �أن �مليول �لن�سحابية تظهر لدى �ملعاقني 
�س���معًيا نتيجة لإح�سا�س���هم بعدم �لقدرة على �لتفاعل ب�س���كل جيد مع �ملحيطني، كما 
�أن �ملعاقني �س���معًيا �لذين يعانون من �س���عوبة يف بناء عالقات �جتماعية مع �لآخرين 
�أي �لذي���ن يفتق���رون �إىل مهار�ت �لتفاعل �لجتماعي �لناجحة مع �لآخرين يظهرون 
�لكثري من �مل�سكالت �لنف�سية ومييلون �إىل �لن�سحاب و�ل�سعور بالعزلة و�لنبذ )جاب 
�هلل، 2004 ؛ بخيت، 2005؛ Lukomski, 2007 ؛ عامر، وحممد، 2008؛ عبد�لهادي 
، 2009 ; عو�س، 2012 ؛Seaman, 2012 ؛ Lomas et al., 2012 ; حممد، 2014 
.)Hogan & Phillips, 2015 ; 2015 ; Schokman, et al., 2014 ; حامد، 



فعالية برنامج اإر�صادي اإنتقائي فى تنمية الذكاء االنفعايل د . حمفوظ عبدال�صتار   و د . يا�صر عبداهلل  

 24 

ولق���د �أ�س���ارت �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات �إىل �أهمي���ة تنمي���ة �ل���ذكاء �لنفع���ايل 
ل���دى �لتالمي���ذ �ملعاقني �س���معًيا ذوى �لتنمر �ملدر�س���ي، حيث يج���ب �أن ير�عى �لتنمر 
�ملدر�س���ي ويت���م ت�سخي�س���ه و�لعم���ل على عالجه حت���ى يتمكن ه���وؤلء �لتالميذ من �أن 
يظهرو� �أد�ءهم �ملتميز وي�س���تغلو� �إمكاناتهم كاملة ويح�سنو� �لذكاء �لنفعايل لديهم 
ل���ذ� وجب ت�س���ميم بر�مج تعتم���د على �لع���الج �لنتقائي حتتوى على ��س���رت�تيجيات 
للتعامل مع �ملعاقني �سمعًيا ذوى �لتنمر �ملدر�سي خلف�س حدة �لتنمر �ملدر�سي لديهم 
وتنمي���ة �ل���ذكاء �لنفع���ايل )مظلوم، 2007؛ �س���نارى، 2010; �أبو �لدي���ار، 2011; خوج، 
 Black & Jackson, 2007; Kokkinos & ; 2014 ،2012; جاب���ر، 2013 هم���ام
 Kipritsi, 2012; Weiner et al., 2013; Baroncelli & Ciucci, 2014;

.Casas et al., 2015)

يف �س���وء ما �س���بق يت�س���ح �أنه بالرغم من �جلهود �ملبذولة فى جمال ت�سخي�س 
وعالج ذوى �لتنمر �ملدر�س���ي فما ز�ل هناك قلة فى �لدر��س���ات و�لبحوث �لتى �أجريت 
ف���ى ه���ذ� �ملج���ال ول�س���يما �لت���ى قدم���ت عالًج���ا للحد م���ن هذه �مل�س���كلة وخا�س���ة مع 
�لتالمي���ذ �ملعاق���ني �س���معًيا، وق���د يرجع ذل���ك �إىل حد�ث���ة �لعمر �لزمنى له���ذه �لفئة، 
وتباين �لأ�س�س �لتقيمية و�لت�سخي�سية و�لت�سنيفية للمد�ر�س �ملختلفة لذوى �لتنمر 
�ملدر�س���ي ب�س���فة عامة و�ملعاقني �س���معًيا ذوى �لتنمر �ملدر�س���ي ب�س���فة خا�سة، ولذلك 
ي�س���عى �لبح���ث �حلايل �إىل معرفة فعالية برنامج �إر�س���ادي �إنتقائ���ي فى تنمية �لذكاء 
�لنفع���ايل و�أثره على خف�س م�س���توى �لتنمر �ملدر�س���ي لدى تالمي���ذ �ملرحلة �لثانية 
من �لتعليم �لأ�سا�س���ي �ملعاقني �س���معًيا ، ومن ثم تثري م�س���كلة �لبحث �حلايل �لعديد 

من �لأ�سئلة منها: 
((( ه���ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���ط رت���ب درج���ات تالمي���ذ 1

�ملجموع���ة �لتجريبي���ة ومتو�س���ط رت���ب درج���ات تالمي���ذ �ملجموعة �ل�س���ابطة 
بع���د تطبي���ق �لربنام���ج �لإر�س���ادي �لنتقائ���ي على مقيا����س �ل���ذكاء �لنفعايل        

)�لأبعاد – �لدرجة �لكلية(؟ 
((( ه���ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���ط رت���ب درج���ات تالمي���ذ 1

�ملجموع���ة �لتجريبي���ة قب���ل وبعد تطبيق �لربنام���ج �لإر�س���ادي �لنتقائي على 
مقيا�س �لذكاء �لنفعايل )�لأبعاد – �لدرجة �لكلية(؟ 
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((( ه���ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���ط رت���ب درج���ات تالمي���ذ 1
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة ومتو�س���ط رت���ب درج���ات تالمي���ذ �ملجموعة �ل�س���ابطة 
بع���د تطبي���ق �لربنام���ج �لإر�س���ادي �لنتقائ���ي عل���ى مقيا����س �لتنم���ر �ملدر�س���ي             

)�لأبعاد – �لدرجة �لكلية(؟
((( ه���ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���ط رت���ب درج���ات تالمي���ذ 1

�ملجموع���ة �لتجريبي���ة قب���ل وبعد تطبيق �لربنام���ج �لإر�س���ادي �لنتقائي على 
مقيا�س �لتنمر �ملدر�سي )�لأبعاد – �لدرجة �لكلية(؟

((( ه���ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���ط رت���ب درج���ات تالمي���ذ 1
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة ف���ى �لقيا�س���ني �لبعدى و�لتتبع���ى على مقيا����س �لذكاء 

�لنفعايل )�لأبعاد – �لدرجة �لكلية(؟
((( ه���ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���ط رت���ب درج���ات تالمي���ذ 1

�ملجموع���ة �لتجريبي���ة ف���ى �لقيا�س���ني �لبع���دى و�لتتبعى على مقيا����س �لتنمر 
�ملدر�سي )�لأبعاد – �لدرجة �لكلية(؟

اأهداف البحث: 
يه���دف �لبح���ث �حل���ايل �إىل معرف���ة فعالي���ة برنامج �إر�س���ادي �إنتقائ���ي لتنمية 
�ل���ذكاء �لنفع���ايل و�أثره على خف�س م�س���توى �لتنمر �ملدر�س���ي ل���دى تالميذ �ملرحلة 

�لثانية من �لتعليم �لأ�سا�سي �ملعاقني �سمعًيا.

اأهمية البحث: 
( االأهمية النظرية للبحث: 	

يقدم �لبحث �حلايل خلفية نظرية عن �لتنمر �ملدر�سي و�لنظر�ت �ملف�سرة له، 
و�أهم �لدر��سات �لتي �أُجريت حوله، وعالقته مبتغري �لذكاء �لنفعايل، مما قد يلفت 

�نتباه �لباحثني �إىل �إجر�ء مزيد من �لبحوث على هذ� �ملو�سوع يف �لبيئة �لعربية. 

( االأهمية التطبيقية للبحث: 	
ياأتي �أهمية �لبحث �لتطبيقي فى �سوء �جلو�نب �لتالية: 

((( يع���د  ه���ذ� �لبحث م���ن �لبحوث �لذي يق���دم برنام���ج �إر�س���ادي �إنتقائي يحاول 1
�مل�س���اعدة ف���ى معاجل���ة م�س���كلة �لتنمر �ملدر�س���ي عن���د تالميذ �ملد�ر����س �لذين 
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يثبت لديهم �لتنمر �ملدر�سي، ولالأثر �لذي قد يرتكه هذ� �لربنامج فى حياة 
�لتالمي���ذ فى �ملدر�س���ة �أو خارجها، ويوؤثر ف���ى �أد�ء �ملهمات �ملختلفة، لذ� جاءت  
ه���ذ� �لبح���ث فى حماولة عالج �لتنمر �ملدر�س���ي وحماول���ة �لتخل�س من �آثاره 
�ل�س���لبية �س���و�ء عل���ى �لتح�س���يل �لأكادمي���ى، �أو �لتكي���ف �لنف�س���ي د�خل �أ�س���و�ر 

�ملدر�سة �أو خارجها. 
((( تكم���ن �أهمية �لبحث فى تناول���ه ملفهوم �لذكاء �لنفعايل، ملا له من تاأثري على 1

�أد�ء �لتلمي���ذ وجناح���ه �لأكادمي���ي و�ملهن���ي، ف�س���اًل ع���ن تاأثريه ف���ى �لعالقات 
�لجتماعي���ة، ومم���ا يوؤكد ذل���ك ما ذك���ره Goleman , (1995) ب���اأن معامل 
�لذكاء )IQ( ي�سهم بن�سبة20٪ فقط فى جناح �لأفر�د فى حياتهم، تارًكا ٪80 

لعو�مل �أخرى هى عو�مل �لذكاء �لنفعايل. 
((( تعريف �ملربني بظاهرة �لتنمر �ملدر�س���ي كمتغري ظهر حديًثا فى علم �لنف�س، 1

و�لتى توؤثر يف حياة �لتلميذ �لنف�سية ب�سفة عامة، وعلى �لتح�سيل �لأكادميي 
لدى �لتالميذ ب�سفة خا�سة، وما يتبعه من نتائج تزيد من د�فعية �لتالميذ 
نح���و �لقي���ام باملهمات �لتعليمي���ة �ملختلفة، مع تقدمي �إ�س���رت�تيجية للتخفيف 

من ظاهرة �لتنمر �ملدر�سي و�حلد منها. 
((( يهت���م �لبحث �حلايل بفئة �لتالميذ �ملعاقني �س���معًيا؛ حي���ث حتتاج هذه �لفئة 1

�إىل �ملزي���د م���ن �جله���ود �لتي تب���ذل لرعايته���ا ولتحقيق �لتو��س���ل بينها وبني 
�ملجتمع، لأن �ملجتمع هو �لذي ي�سكل �أطفاله �أ�سوياء �أ�سحاء. 

((( يت���م ف���ى  هذ� �لبحث �إعد�د مقيا�س لل���ذكاء �لنفعايل وكذلك ترجمة مقيا�س 1
للتنمر �ملدر�سي و�للذ�ن قد ي�ستفاد منهما فى �لدر��سات و�لبحوث �مل�ستقبلية.

((( ي�س���اعد �لبحث �حلايل فى رفع كفاءة �ملر�سدين �لنف�سيني باملر�حل �لتعليمية 1
�ملختلف���ة من خالل تزويدهم باملعارف و�ملعلومات �لالزمة حول كيفية تقييم 
�لتالميذ نف�س���ًيا للتعرف على حالت �لتنمر �ملدر�س���ي من �أجل و�س���ع �لعالج 

�ملنا�سب لتلك �حلالت من خالل �لربنامج �ملعد يف  هذ� �لبحث.
((( ميك���ن �ل�س���تفادة م���ن نتائ���ج �لبحث �حل���ايل فى توجي���ه نظ���ر �لقائمني على 1

�لعملية �لتعليمية د�خل �ملد�ر�س و�لإد�ر�ت و�ملديريات من �خلرب�ء وم�سممي 
ومطوري �ملناهج �لدر��س���ية �إىل و�س���ع خط���ط و�إعد�د بر�مج تعليمية ت�س���اعد 
�لتالميذ على تنمية �جلو�نب �ليجابية وحتقيق �لنجاح �لأكادميي يف �س���وء 

ما لديهم من مهار�ت �لذكاء �لنفعايل.
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م�سطلحات البحث:
Selective Counselling  1- االإر�ساد االإنتقائي 

ُيعرف �لإر�س���اد �لإنتقائ���ي Selective Counselling  على �أنه �س���كل من   
�أ�س���كال �لإر�س���اد �لنف�س���ي �ل���ذي يقوم عل���ى نظرية �لع���الج �لنف�س���ي �لإنتقائي، يجمع 
مميز�ت �لعديد من �لأ�س���اليب �لإر�س���ادية ويتخل�س من م�ساوئها، و�لذي يعد نظاًما 
م���ن �لأنظم���ة �لتي تقوم عل���ى حتديد �ملبادئ و�لإ�س���رت�تيجيات �لأ�سا�س���ية �لفعالة يف 
�لعالج���ات �لنف�س���ية �لأخ���رى، خا�س���ة تل���ك �لإ�س���رت�تيجيات �لتي ثبت���ت فعاليتها يف 
عالج �مل�س���كالت �لنف�س���ية و�لتي تالئم حاجات �لعميل، ومن ثم ينبغي على �ملر�سد يف 
�لإر�س���اد �لإنتقائي �أن ينتقي �لأ�س���لوب �لإر�س���ادي �ملنا�س���ب للموقف �مل�سكل وفق �لفئة 
�مل�س���تهدفة، و�أن يك���ون عل���ى �أمت �لإ�س���تعد�د لتغي���ري هذ� �لأ�س���لوب �لإر�س���ادي متى ما 
تطلب���ت �حلاج���ة )�س���الح �أحم���د �خلطيب، 2014; نبي���ل حممد �لفح���ل، 2014; �أحمد 
�أبو�أ�س���عد، �أحمد عربيات، 2015; �س���الح �لد�هري، 2015; حممد �ل�سيد عبد�لرحمن، 
 Mihaela, 2014; Al-Wattar & AbduL-Rridha, 2012;  ;2015

.Chalamandaris & Piette, 2015)

ويعرف �لباحثان �لر�ساد �لنتقائي باأنه: �ملمار�سة �لإر�سادية �ملنظمة و�ملت�سقة 
تخطيًطا وتنفيًذ� وتقييًما و�مل�س���تمدة من مبادئ و�أ�س����س وفنيات �لجتاهات �لنظرية 
�حلديثة لالإر�س���اد �لنتقائي، وتتم من خالل تن�س���يق مر�حلها و�أن�سطتها و�إجر�ء�تها 
وفق جدول زمني متتابع لت�س���كل منظومة تكاملية تقدم يف �س���ورة جل�س���ات �إر�س���ادية 
فردية �أو جماعية، ويف �س���وء عالقة �إر�س���ادية وجو نف�سي و�جتماعي �آمن يتيح لأفر�د 
�ملجموع���ة �لإر�س���ادية �مل�س���اركة باإيجابي���ة، و�لتفاع���ل �ملثم���ر به���دف حتقي���ق �لأهد�ف 
�لإر�س���ادية يف �أف�س���ل �س���ورها، و�لتقليل من م�ستوى �لتنمر �ملدر�س���ي لدى �لتالميذ 

عينة �لبحث.

 Emotional Intelligence 2- الذكاء االنفعايل
ي�س���ري �لذكاء �لنفع���ايل Emotional Intelligence �إىل �أنه قدرة �لفرد   
عل���ى �لنتب���اه و�لإدر�ك �جليد لنفعالته وم�س���اعره، و�لوعي به���ا وفهمها وتقديرها 
بدق���ة وو�س���وح، و�س���بطها وتنظيمها و�لتحك���م فيها، وتوجيهها نح���و حتقيق �لهدف، 
و��س���تخد�م �ملعرفة �لنفعالية وتوظيفها، لزيادة �لد�فعية وحت�س���ن مهار�ت �لتو��سل 
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�لنفع���ايل و�لتفاع���ل �لجتماع���ي م���ع �لآخري���ن و�لتاأث���ري �لإيجاب���ي فيه���م، وتطوير 
م�س���اعرهم و�نفعالته���م للدخ���ول معه���م فى عالق���ات �نفعالي���ة �جتماعي���ة �يجابية، 
ت�ساعدهم على �لرقى �لعقلي و�لنفعايل و�ملهني، وتعلم �ملزيد من �ملهار�ت �ليجابية 
للحياة و�لتي تكفل للفرد و�لآخرين حتقيق �لنجاح فى �س���تى جو�نب حياتهم )�س���نغ، 
2006؛ دوتي، 2007؛ �س���عيد، 2008؛ ح�س���ن، 2013; وبلدجن، 2014 ; �خلفاف، �لدليمي، 
 Mayer, Salovey & Caruso, 2002a,b; Goleman, 2005; Horn2015؛
.& Ellis, 2012; Kanoy, 2013; Lakhlani, 2014; Lynn & Lynn, 2015)

ويع���رف �لباحثان �لذكاء �لنفعايل باأنه جمموعة من �لكفاء�ت �ل�سخ�س���ية   
و�لجتماعي���ة، و�ملتمثل���ة ف���ى قدرة �لف���رد على �لوع���ي بذ�ته ومعرفته به���ا، وحتفيزه 
له���ا و��س���تثمارها، و�إد�رة �نفعالت���ه و�لتحك���م فيه���ا، و�لتعاط���ف م���ع �لآخري���ن وتفهم 
م�س���اعرهم، وحت�س���ني مهار�ت �لتو��س���ل �لنفع���ايل و�لتفاعل �لجتماع���ي معهم، مبا 
يحقق للفرد �لتكيف مع �لظروف �ملحيطة و�لنجاح فى �ستى جمالت �حلياة �ملختلفة .

 ويتح���دد �لذكاء �لنفع���ايل �إجر�ئًيا بالدرجة �لتي يح�س���ل عليها �لتلميذ فى 
مقيا�س �لذكاء �لنفعايل �ملعد فى �لبحث �حلايل و�ملكون من خم�س���ة �أبعاد فى �س���وء 

منوذج جوملان Goleman, D. للذكاء �لنفعايل.

School Bullying :3- التنمر املدر�سي
ي�س���ري �لتنم���ر �ملدر�س���ي School Bullying �إىل جمموع���ة من �ل�س���لوكيات 
�لعد�ئية �لتي تتم ب�س���ورة متكررة ومق�س���ودة، ت�س���در من �س���خ�س ما يعرف باملتنمر 
جتاه �سخ�س �آخر �سحية يقع عليه فعل �لعد�ء لإيقاع �لأذى و�ل�سرر يف �إطار عالقة 
غري متكافئة، و�لتنمر �س���كل من �أ�س���كال �لإ�س���اءة �ملتعمدة و�لتي قد تكون ج�س���دية �أو 
نف�س���ية، لفظية �أو غري لفظية، وقد تكون مبا�س���رة �أو غري مبا�س���رة، بهدف �حل�س���ول 
عل���ي �لنف���وذ و�ل�س���يطرة و�لهيمن���ة )�أبو �لدي���ار، 2012; �س���لطان، 2012; �ل�س���بحيني، 
 Rigby, 2002; Sullivan & Cleary, 2004; Benitez & ;2013 ،و�لق�س���اة
 Justicia, 2006; Burmaster, 2007; Storey & Slaby, 2008; James,

. 2010; Ndlovu, 2013; Smith, 2014; Wijtenburg, 2015)



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج2 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 29 

ويعرف “ ديوى كورنيل ” Dewey, (2015) Crnell �لتنمر �ملدر�سي باأنه: 
�ل�س���تخد�م �ملتكرر للقوة �أو �لنفوذ لإحد�ث �ل�سرر و�لتهديد و�لإزعاج لالآخرين عن 
ق�س���د وتعمد، وقد يكون �لتنمر يف �س���ورة ج�س���دية �أو نف�س���ية، لفظية �أو غري لفظية، 
ول يعترب تنمًر� عندما يقوم �سخ�س���ان ممن لديهم نف�س �لقوة �أو �لنفوذ بالت�س���اجر 
�أو �جلد�ل مع بع�س���هم �لبع�س، ويتبنى �لباحثان تعريف “ ديوى كورنيل ” �ل�س���ابق 

للتنمر �ملدر�سي تعريًفا �إجر�ئًيا نظًر� ل�ستخد�م مقيا�سه يف �لبحث �حلايل. 

ويتح���د �لتنمر �ملدر�س���ي �إجر�ئًيا فى �لبحث �حل���ايل تبًعا لدرجة �لتلميذ على 
مقيا�س �لتنمر �ملدر�سي ل� Dewey, (2015) Crnell �مل�ستخدم فى �لبحث، و�لذي 
يع���رب ع���ن درجة �لتلميذ فى �أبعاد �لتنمر �ملدر�س���ي: مدى �س���يطرة �لإيذ�ء و�ل�س���لوك 
�لتنم���رى د�خل �ملدر�س���ة، �إدر�ك �لتنمر �ملدر�س���ي �لذى يقوم ب���ه �لبالغون، �لإجتاهات 
�لعدو�ني���ة ل���دى �لتالمي���ذ، خ���رب�ت �لو�ق���ع �س���حية للتنم���ر، �س���ور �لتنم���ر �ملختلفة 
)�جل�سدي/ �للفظي/ �لجتماعي/ �لإلكرتوين(، رد �لفعل للتعر�س لالإيذ�ء �أو �لتنمر. 

 Hearing Disability Students 4- املعاقني �سمعًيا
 Hearing تعددت وجهات نظر �ملتخ�س�سني لتحديد ماهية �لإعاقة �ل�سمعية
Disability حي���ث ي���رى �لبع����س �أن �لإعاق���ة �ل�س���معية ه���ي م�س���تويات متفاوتة من 
�ل�سعف �ل�سمعي يرت�وح بني فقد�ن �سمعي ب�سيط وفقد�ن �سمعي �سديد جًد� وي�سمل 
 ،Hard Hearing و�ل�س���عف �ل�س���معى Deafness ه���ذ� �مل�س���طلح كاًل من �ل�س���مم
م �إيل �لفقد�ن �ل�سمعي �لتام، �لذي يبلغ من �ل�سدة درجة ي�سبح  وي�سري م�سطلح �ل�سُّ
معها �لتعليم بالطر�ئق �لعادية غري ممكن �أو غري مفيد، وبالتايل فالبد من تقدمي 

�لرب�مج �لرتبوية �خلا�سة )هالهان ، كوفمان ، 2008 ، 534-533(.

و�ملعاق���ني �س���معًيا ه���م �لذين ل ميكنهم �لنتفاع بحا�س���ة �ل�س���مع ف���ى �أغر��س 
�حلي���اة �لعادي���ة �س���و�ًء م���ن ول���دو� منه���م فاقدي���ن �ل�س���مع، �أو بدرج���ة �أعجزته���م عن 
�لعتماد على �آذ�نهم فى فهم �لكالم وتعلم �للغة، �أم من �أ�سيبو� بال�سمم بعد تعلمهم 
�لكالم و�للغة مبا�س���رة ولدرجة �أن �آثار �لتعلم تال�س���ت متاًما مما ترتب عليه �حلاجة 
�إيل �أ�س���اليب تعليمية خا�س���ة متكنهم من �ل�س���تيعاب، وترت�وح درجة فقد�ن �ل�س���مع 
لديهم ما بني 70 �إيل 90 دي�سيبل، مما ينتج عنه عدم �لقدرة على تعلم �لكالم و�للغة، 
ويحتاج �إىل تدريب على قر�ءة �ل�س���فاه �أو لغة �لإ�س���ارة �أو �لتهجي �لإ�س���بعي �إىل غري 
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ذلك من �أ�س���اليب �لتو��س���ل )عبد �لعزيز، 2009؛ �لقريط���ي، 2013; خليفة، ووهد�ن، 
 McCrone, 2004; Dixon, 2006; Chaurasia et al.,;2015 ،2014; �س���عري

. 2013; Hogan & Phillips, 2015)

ويع���رف �لباحث���ان �لإعاقة �ل�س���معية باأنها فق���د�ن �لقدرة على �ل�س���مع كلًيا �أو 
جزئًي���ا، �س���و�ء كان ه���ذ� �لفق���د�ن ور�ثًي���ا �أو مكت�س���ًبا، �لأم���ر �لذي ي�س���تحيل معه على 
�لتلمي���ذ �ملع���اق �س���معًيا �لتفاع���ل و�لتو��س���ل �ل�س���معي �أو �للفظ���ي م���ع �أقر�ن���ه وبيئته 
با�س���تخد�م �ملعين���ات �ل�س���معية �أو بدونه���ا، مم���ا يتطل���ب �حتياج���ات خا�س���ة لرعايت���ه 
وم�ساعدته يف �لقدرة على �لتفاعل �لوظيفي مع بيئته، وت�سل درجة �لفقد�ن �ل�سمعي 

لديهم 70 دي�سيبل فاأكرث، مما يوؤثر على �إجنازه �لأكادميي. 

ويحدد �لبحث �حلايل �ملعاقني �سمعًيا �إجر�ئًيا باأنهم �لتالميذ �لذين ترت�وح 
درجة فقد�ن �ل�سمع لديهم ما بني 70 �إيل 90 دي�سيبل، مما ينتج عنه عدم �لقدرة على 

تعلم �لكالم وفهم �للغة.

مما �س���بق يت�س���ح �أنه فى �س���وء �لدر��سات و�لبحوث �ل�س���ابقة �لتي عر�ست فى 
جم���ال �هتم���ام �لبح���ث �حلايل و�لأه���د�ف �لتي ي�س���عي �لبحث لتحقيقها، ��س���تخل�س 

�لباحثان عدًد� من �لفرو�س، ميكن �سياغتها على �لنحو �لتايل: 

فرو�ص البحث:

الفر�لس االأول: » ميك���ن تنمي���ة �ل���ذكاء �لنفع���ايل ل���دى تالمي���ذ �ملرحل���ة �لثاني���ة من 
�لتعليم �لأ�سا�سى �ملعاقني �سمعًيا با�ستخد�م �لربنامج �لإر�سادي �لإنتقائي « ، ويتفرع 

هذ� �لفر�س �إىل �لفر�سيني �لفرعيني �لتاليني: 
((( تالمي���ذ 1 درج���ات  رت���ب  متو�س���ط  ب���ني  �إح�س���ائية  دلل���ة  ذ�ت  ف���روق  توج���د 

�ملجموع���ة �لتجريبي���ة ومتو�س���ط رت���ب درج���ات تالمي���ذ �ملجموعة �ل�س���ابطة 
بع���د تطبي���ق �لربنام���ج �لإر�س���ادي �لإنتقائ���ي على مقيا����س �ل���ذكاء �لنفعايل                                

)�لأبعاد – �لدرجة �لكلية( ل�سالح تالميذ �ملجموعة �لتجريبية .
((( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���ط رتب درجات تالميذ �ملجموعة 1

�لتجريبي���ة قب���ل وبع���د تطبي���ق �لربنام���ج �لإر�س���ادي �لإنتقائي عل���ى مقيا�س 
�لذكاء �لنفعايل )�لأبعاد – �لدرجة �لكلية( ل�سالح �لقيا�س �لبعدي .
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الفر�لس الثانلى: » ميك���ن خف����س م�س���توى �لتنمر �ملدر�س���ي ل���دى �لتالمي���ذ �ملعاقني 
�س���معًيا عينة �لبحث با�ستخد�م �لربنامج �لإر�سادي �لإنتقائي «، ويت�ف�رع هذ� �لفر�س 

�إىل �لفر�سني �لفرعيني �لتاليني: 
((( تالمي���ذ 1 درج���ات  رت���ب  متو�س���ط  ب���ني  �إح�س���ائية  دلل���ة  ذ�ت  ف���روق  توج���د 

�ملجموع���ة �لتجريبي���ة ومتو�س���ط رت���ب درج���ات تالمي���ذ �ملجموعة �ل�س���ابطة 
بع���د تطبي���ق �لربنام���ج �لإر�س���ادي �لإنتقائ���ي عل���ى مقيا����س �لتنم���ر �ملدر�س���ي                                      

)�لأبعاد – �لدرجة �لكلية( ل�سالح تالميذ �ملجموعة �لتجريبية . 
((( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���ط رتب درجات تالميذ �ملجموعة 1

�لتجريبي���ة قب���ل وبع���د تطبي���ق �لربنام���ج �لإر�س���ادي �لإنتقائي عل���ى مقيا�س 
�لتنمر �ملدر�سي )�لأبعاد – �لدرجة �لكلية( ل�سالح �لقيا�س �لبع�دى . 

الفر�لس الثاللث: » ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���ط رت���ب درجات 
تالميذ �ملجموعة �لتجريبية فى �لقيا�س �لبعدي وقيا�س �ملتابعة على كل من مقيا�س 
�ل���ذكاء �لنفع���ايل ومقيا����س �لتنم���ر �ملدر�س���ي « ، ويت�ف�رع هذ� �لفر�س �إىل �لفر�س���ني 

�لفرعيني �لتاليني: 
((( ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سط رتب درجات تالميذ �ملجموعة 1

�لتجريبي���ة ف���ى �لقيا�س���ني �لبع���دى و�لتتبعى عل���ى مقيا�س �ل���ذكاء �لنفعايل 
)�لأبعاد – �لدرجة �لكلية( . 

((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���ط رت���ب درج���ات تالمي���ذ 1
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة ف���ى �لقيا�س���ني �لبع���دى و�لتتبعى على مقيا����س �لتنمر 

�ملدر�سي )�لأبعاد – �لدرجة �لكلية( . 

اإجراءات البحث:
اأوالً: عينة البحث:

 1 - عينة تقنني االأدوات:
بع���د تطبيقه���ا عل���ى  �لبح���ث �حل���ايل  ف���ى  �مل�س���تخدمة  مت تقن���ني �لأدو�ت    
عين���ة م���ن تالمي���ذ �ل�س���ف �لث���اين باملرحل���ة �لثانية م���ن �لتعلي���م �لأ�سا�س���ي �ملعاقني 
�س���معًيا مبحافظت���ي قنا و�س���وهاج قو�مها 150 تلمي���ذ وتلميذة، ت���رت�وح �أعمارهم من            
)13.56- 14.72( �س���نة، مبتو�س���ط عمري قدره 14.13 �س���نة، و�نحر�ف معياري قدره 
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0.53 �س���نة، وقد روعي �أن تتو�فر فيها معظم خ�س���ائ�س ومو��سفات �لعينة �لأ�سا�سية 
للدر��سة، كما هو مو�سح فى جدول )1( �لتايل: 

جدول )1(
عينة تقنني اأدوات البحث وتوزيعها فى �سوء النوع )ذكور – اإناث( والعدد امل�ستبعد منها 

                                                                  �ملتغري 
�لبيان

 �لنوع
�ملجموع

�لإناث�لذكور
8679165�لعدد �لكلى

�لعدد 
�مل�ستبعد

437�لغياب وعدم ��ستكمال �لتطبيق
538عدم �جلدية فى �لأد�ء

7773150�ملجموع

2 - عينة البحث االأ�سا�سية:
مت تطبيق �أدو�ت �لبحث �حلايل على عينة من تالميذ �ل�سف �لثاين باملرحلة 
�لثاني���ة م���ن �لتعلي���م �لأ�سا�س���ي �ملعاق���ني �س���معًيا مبدر�����س �لأم���ل مبحافظ���ة قنا بلغ 
عدده���م )15( تلمي���ذ وتلمي���ذة، حي���ث تر�وحت �أعماره���م بني )79،13 - 65،14( �س���نة، 
مبتو�س���ط عمري قدره 14.22 �س���نة، و�نحر�ف معياري قدره 0.41 �س���نة، خالل �لعام 
�جلامع���ي 2014 / 2015 م ، ويعر����س ج���دول )2( �لت���ايل �لعدد �لنهائ���ي لعينة �لبحث 
�لأ�سا�س���ية، وكذل���ك �لعدد �مل�س���تبعد نتيجة �لغياب وعدم ��س���تكمال �لتطبي���ق �أو لعدم 

�جلدية فى �لأد�ء. 

جدول )2(
عينة البحث وتوزيعها فى �سوء النوع )ذكور – اإناث( والعدد امل�ستبعد منها 

 �ملتغري
 �لبيان

�ملجموع�لنوع
�لإناث�لذكور

121022�لعدد �لكلى
�لعدد 

�مل�ستبعد
224�لغياب وعدم ��ستكمال �لتطبيق

213عدم �جلدية فى �لأد�ء
8715�ملجموع
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( وق���د مت تق�س���يمهم �إىل جمموعتني متث���ل �إحد�هما �ملجموع���ة �لتجريبية ومتثل 	
�لأخرى �ملجموعة �ل�سابطة على �لنحو �لتايل:

( املجموعلة االأوىل: متث���ل �ملجموعة �لتجريبية، وهى �لتي طب���ق عليها �لربنامج 	
�لإر�سادي �لنتقائي �مل�ستخدم يف �لبحث وبلغ عددها 8 تالميذ )4 ذكور، 4 �إناث( .

( املجموعة الثانية: متثل �ملجموعة �ل�سابطة، وهى �لتي مل تتعر�س لأي تدخل، 	
�أي مل يطبق عليها �لربنامج وبلغ عددها 7 تالميذ )4 ذكور ، 3 �إناث( .

وق���د مت �ل�س���بط �لإح�س���ائي للمجموعتني للتاأك���د من جتان����س �ملجموعتني من 
حي���ث �لأد�ء عل���ى مقيا�س���ي �ل���ذكاء �لنفع���ايل )�لأبع���اد – �لدرجة �لكلي���ة( ، و�لتنمر 
�لأكادميي )�لأبعاد – �لدرجة �لكلية( ، با�ستخد�م �لأ�سلوب �لإح�سائي �لالبار�مرتي 
)مان – وتيني( ، وذلك للتاأكد من عدم وجود فروق د�لة بني �ملجموعتني يف �لقيا�س 
�لقبلي للذكاء �لنفعايل و�لتنمر �ملدر�سي لدى �لتالميذ عينة �لبحث، حيث مت ح�ساب 
قيم���ة “ U “ ودللته���ا �لإح�س���ائية ويت�س���ح ذل���ك وفًقا للجدول���ني )3 ، 4( �لتاليني:

جدول )3(
دللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة على مقيا�س 

الذكاء النفعايل )الأبعاد – الدرجة الكلية( قبل تطبيق الربنامج 
�ملتغري�ت
�لأبعاد

نوع 
�لعدد�ملجموعة

متو�سط 
�لرتب

جمموع 
م�ستوى U�لرتب

�لدللة

جتريبية�لوعي بالذ�ت
�سابطة

8
7

7.94
8.07

63.50
غري د�لة56.5027.50

جتريبية�إد�رة �لنفعالت
�سابطة

8
7

7.75
8.29

62.00
غري د�لة58.0026.00

جتريبية�لد�فعية �لذ�تية
�سابطة

8
7

8.31
7.64

66.50
غري د�لة53.5025.50

جتريبية�لتعاطف
�سابطة

8
7

8.62
7.29

69.00
غري د�لة51.0023.00

جتريبية�ملهار�ت �لجتماعية
�سابطة

8
7

8.12
7.86

65.00
غري د�لة55.0027.00

جتريبية�لدرجة �لكلية
�سابطة

8
7

8.31
7.64

66.50
غري د�لة53.5025.50
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جدول )4(
دللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة على مقيا�س 

التنمر املدر�سي )الأبعاد – الدرجة الكلية( قبل تطبيق الربنامج 
�ملتغري�ت
�لأبعاد

نوع 
�لعدد�ملجموعة

متو�سط 
�لرتب

جمموع 
م�ستوى U�لرتب

�لدللة
مدى �سيطرة �لإيذ�ء 

و�ل�سلوك �لتنمرى د�خل 
�ملدر�سة

جتريبية
�سابطة

8
7

8.31
7.64

66.50
غري 53.5025.50

د�لة

�إدر�ك �لتنمر �ملدر�سي 
�لذى يقوم به �لبالغون

جتريبية
�سابطة

8
7

8.62
7.29

69.00
غري 51.0023.00

د�لة

�لجتاهات �لعدو�نية لدى 
�لتالميذ

جتريبية
�سابطة

8
7

7.94
8.07

63.50
غري 56.5027.50

د�لة

خرب�ت �لو�قع �سحية 
للتنمر

جتريبية
�سابطة

8
7

8.25
7.71

66.00
غري 54.0026.00

د�لة

جتريبية�سور �لتنمر �ملختلفة
�سابطة

8
7

8.25
7.71

66.00
غري 54.0026.00

د�لة

رد �لفعل للتعر�س 
لالإيذ�ء �أو �لتنمر

جتريبية
�سابطة

8
7

8.75
7.14

70.00
غري 50.0022.00

د�لة

جتريبية�لدرجة �لكلية
�سابطة

8
7

8.88
7.00

71.00
غري 49.0021.00

د�لة

دلل���ة  ذ�ت  ف���روق  وج���ود  ع���دم  �ل�س���ابقني   )4  ،  3( �جلدول���ني  م���ن  يت�س���ح 
�إح�س���ائية ب���ني متو�س���طات رتب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�س���ابطة 
ف���ى �لقيا�س �لقبلي لل���ذكاء �لنفعايل )�لأبعاد – �لدرجة �لكلية( ، و�لتنمر �ملدر�س���ي                        
 » U « لأبع���اد – �لدرج���ة �لكلي���ة( ل���دى �لتالمي���ذ عينة �لبح���ث، حيث كان���ت قيمة�(
ملتو�س���طي رت���ب درج���ات �ملجموعة �لتجريبية و�ل�س���ابطة فى �لأد�ء عل���ى جميع �أبعاد 
�ل���ذكاء �لنفع���ايل و�لتنم���ر �ملدر�س���ي غ���ري د�ل���ة، بالإ�س���افة �إىل �لأد�ء عل���ى �لدرج���ة 
�لكلي���ة، مما ي�س���ري �إىل جتان�س �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�س���ابطة فى �لأد�ء 
على مقيا�س���ي �لذكاء �لنفعايل و�لتنمر �ملدر�س���ي قبل �لتعر�س للربنامج �لإر�س���ادي 

�لنتقائي �ملقرتح.
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���ا م���ن �لتجان����س ب���ني �ملجموعت���ني يف �ل���ذكاء و�لعم���ر  كم���ا مت �لتحق���ق �أي�سً
ودرجة فقد �ل�س���مع و�مل�س���توى �لقت�س���ادي �لجتماعي �لثقايف، با�س���تخد�م �لأ�س���لوب 
�لإح�س���ائي �لالبار�مرتي )مان – وتيني( ، وجدول )5( �لتايل يو�س���ح دللة �لفروق 
ب���ني �ملجموعت���ني ف���ى �ل���ذكاء و�لعم���ر ودرج���ة فق���د �ل�س���مع و�مل�س���توى �لقت�س���ادي          

�لجتماعي �لثقايف:
جدول )5(

دللة الفروق بني متو�سطات رتب الدرجات لدى املجموعتني التجريبية وال�سابطة فى القيا�س 
القبلي على متغريات التجان�س

�ملتغري�ت
�لأبعاد

نوع 
�لعدد�ملجموعة

متو�سط 
�لرتب

جمموع 
م�ستوى U�لرتب

�لدللة

جتريبية�لذكاء
�سابطة

8
7

8.50
7.43

68.00
غري د�لة52.0024.00

جتريبية�لعمر
�سابطة

8
7

7.81
8.21

62.50
غري د�لة57.5026.50

جتريبيةدرجة فقد�ن �ل�سمع
�سابطة

8
7

8.38
7.57

67.00
غري د�لة53.0025.00

�مل�ستوى �لقت�سادي 
�لجتماعي �لثقايف

جتريبية
�سابطة

8
7

8.69
7.21

69.50
غري د�لة50.5022.50

يت�س���ح م���ن ج���دول )5( �ل�س���ابق ع���دم وجود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني 
متو�س���طات رتب درجات تالميذ �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة يف �لذكاء 
و�لعم���ر ودرج���ة فقد �ل�س���مع و�مل�س���توى �لقت�س���ادي �لجتماعي �لثق���ايف، حيث كانت 
قيم���ة » U « غ���ري د�لة جلميع متغري�ت �لتجان�س، مم���ا يوؤكد جتان�س �ملجموعتني يف 

جميع �ملتغري�ت �ملدرو�سة، وبذلك يتحقق �سرط �لتجان�س بني �ملجموعتني.

ثانًيا: منهج البحث:
��ستخدم �لباحثان �ملنهج �سبه �لتجريبي للوقوف على فعالية �لربنامج �لإر�ساد 
�لنتقائ���ي لتنمي���ة �ل���ذكاء �لنفع���ايل وخف�س �لتنمر �ملدر�س���ي لدى تالمي���ذ �ملرحلة 
�لثاني���ة م���ن �لتعلي���م �لأ�سا�س���ي �ملعاق���ني �س���معًيا، وذلك با�س���تخد�م ت�س���ميم جتريبي 
مك���ون م���ن جمموعت���ني جمموع���ة جتريبي���ة وجمموع���ة �س���ابطة، ومن ث���م �ملقارنة 
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ب���ني هات���ني �ملجموعتني بعد �لتطبي�ق، وكذلك �ملقارنة ب���ني �لقيا�س �لقبلي و�لقيا�س 
�لبع���دي وقيا����س �ملتابعة، ويو�س���ح جدول )6( �لتايل �لت�س���ميم �لتجريبي للدر��س���ة: 

جدول )6(
الت�سميم التجريبي للدرا�سة

جمموعتا �لبحث
عدد �لأفر�د

فرتة �ملتابعة�لقيا�سات�ملجموع
�إناثذكور

448�ملجموعة �لتجريبية
قبلي – قيا�س 

بعدي – قيا�س 
متابعة ثالث�ة – قيا�س 

�أ�س�هر
قبلي437�ملجموعة �ل�سابطة – قيا�س 

بعدي – قيا�س 

ثالًثا: االأدوات امل�ستخدمة فى البحث: 
مت ��ستخد�م �لأدو�ت �لتالية:

(( مقيا�س �لذكاء �لنفعايل �إعد�د: �لباحثني .
(( مقيا�س �لتنمر �ملدر�سي ترجمة: �لباحثني.
(( �ختبار �مل�سفوفات �ملتتابعة ل� » ر�فن « تقنني: �أحمد عثمان �س�الح، 1989.
(( ن���و�ف           . معم���ر  �إع���د�د:  �لثق���ايف  �لجتماع���ي  �لقت�س���ادي  �مل�س���توى  مقيا����س 

�لهو�رنة، 2007
(( �لربنام���ج �لإر�س���ادي �لإنتقائ���ي لتنمي���ة �ل���ذكاء �لنفع���ايل وخف����س �لتنم���ر .

�ملدر�سي �إعد�د: �لباحثني
ويعر�س �لباحثان �لأدو�ت على �لنحو �لتايل: 

 )1( - مقيا�س الذكاء االنفعايل: )�إعد�د: �لباحثني(
لقد مر بناء مقيا�س �لذكاء �لنفعايل باخلطو�ت �لآتية:

(( مت �لط���الع عل���ى �لأط���ر �لنظري���ة �لت���ي تناول���ت �ل���ذكاء �لنفع���ايل، حيث مت -
مر�جعة عدد كبري من �لدر��س���ات و�لبحوث �ل�سابقة، و�لطالع على �لكتابات 
ب�س���فة عام���ة،  �لنفع���ايل  �ل���ذكاء  تناول���ت  �لت���ي  �ملختلف���ة  �لنظري���ة  و�لآر�ء 
و�لذكاء �لنفعايل لدى �لتالميذ �ملعاقني �س���معًيا ب�س���فة خا�سة، و�لتي �أمكن 



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج2 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 37 

�لإف���ادة منه���ا يف �إعد�د عبار�ت �ملقيا����س وحتديد �أهم �أبع���اده �لو�جب تو�فرها 
ل���دى �لتالمي���ذ �ملعاق���ني �س���معًيا باملرحلة �لثانية م���ن �لتعليم �لأ�سا�س���ي مثل        
)�لأع�س���ر، وكف���ايف، 2000؛Slaski & Cartwright, 2003؛ �س���نغ، 2005 ؛ 
 Yalcin et al., 2008 ل�سعدوين، 2007 ؛ دوتي، 2007 ؛ �لبحريى، 2007 ؛ ؛�
؛ Nelis et al., 2009  �إبر�هيمClarke, 2010 ؛ Chu, 2010 ؛ 2010 ، 
؛ ج���اب �هلل، 2012 ؛ Horn & Ellis، 2012 ؛ �س���امل، �لعت���وم، 2013 ؛ علو�ن، 
 Lakhlani, 2014 ؛ وبلدجن، 2014 ؛ Kanoy, 2013 و�لنو�جحة، 2013 ؛

 . )Lynn & Lynn, 2015 ؛ �خلفاف، هديل و�لدليمي، 2015 ؛
(( مت �لطالع على ما تو�فر من �ملقايي�س �ل�سابقة و�لتي �سممت من �أجل قيا�س -

�لذكاء �لنفعايل لدى فئات خمتلفة فى كل من �ملجتمع �لعربي و�لأجنبي، 

والتي مت اال�ستفادة منها فى اإعداد املقيا�س احلايل على النحو التايل: 
لأن قيا�س �لذكاء �لنفعايل يجب �أن يكون متميًز� وخمتلًفا عن �أدو�ت �لقيا�س 
�ملعرفي���ة ومقايي�س �ل�سخ�س���ية، فلق���د حاول علماء �لنف����س و�لباحثون بذل جهودهم 
لتطوير مقايي�س وتقارير ذ�تية للك�س���ف عن �لذكاء �لنفعايل، ولعل �أحد �أبرز هوؤلء 
“ جومل���ان” Goleman, (1998) و�لذي قدم مقيا�س���ه و�لذي يتكون من جمموعة 
م���ن �ملو�قف تبلغ ع�س���رة مو�قف خمتلفة وله���ا �أربعة بد�ئل، ويقي����س �لأبعاد �لتالية: 
�لتعرف على �مل�ساعر ، �لتعاطف ، �لد�فعية ، و�لتعامالت �لجتماعية ؛ و“ بار – �أون” 
Bar-و�ل���ذي ق���دم قائم���ة بار – �أون لن�س���بة �ل���ذكاء �لنفعايل Bar-On, (1997b)
On Emotional Quotient Inventory (EQ-I)و�لت���ي تتك���ون من 133 مفردة 
تعتم���د على �أ�س���لوب �لتقرير �لذ�تي، ويطلب من �لفرد حتدي���د مدى �نطباق �ملفردة 
عليه من خالل مقيا�س خما�سي، بحيث تكون هناك درجة كلية نهائية تعك�س م�ستوى 
�لذكاء �لنفعايل للفرد، كما تقي�س �لقائمة �أبعاد رئي�س���ة هى: �لذكاء د�خل �ل�س���خ�س 
، �لذكاء بني �لأ�س���خا�س ، �لقدرة على �لتو�فق ، �إد�رة �ل�س���غوط ، �ملز�ج �لعام ؛ كما �أن 
�لقائمة تقي�س خم�س���ة ع�س���رة بعًد� فرعًيا هى: �لوعي بالذ�ت �لنفعالية ، �لتوكيدية 
، �عتب���ار �ل���ذ�ت ، حتقي���ق �ل���ذ�ت ، �ل�س���تقاللية، �لتعاط���ف ، �مل�س���ئولية �لجتماعي���ة ، 
�لعالق���ات �لجتماعي���ة ، ح���ل �مل�س���كالت ، �ختبار �لو�ق���ع ، �ملرونة ، حتمل �ل�س���غوط ، 
 Mayer  ”س���بط �لندف���اع ، �ل�س���عادة ، �لتف���اوؤل ؛ ومقيا����س “ ماي���ر ” و “ �س���الويف�
Salovey, (1997) & وه���و من���وذج لقيا����س �ل���ذكاء �لنفع���ايل با�س���تخد�م مقيا�س 
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�لقدرة ويتكون من 62 مفردة، وهو �سل�سلة من �ملهام �لتي �سممت مل�ساعدة �لأ�سخا�س 
للتع���رف عل���ى �أربع���ة �أبع���اد ه���ى: حتدي���د �لنفع���الت ، ��س���تخد�م �لنفع���الت ، فه���م 
 Mayer et al., (2002a,b) لنفعالت ، و�إد�رة �لنفعالت ؛ كما قام ماير و�آخرون�
 Multifactor بتطوير ن�س���خة جديدة من مقيا�س �لذكاء �لنفعايل متعدد �لعو�مل
Emotional Intelligence Scale (MEIS) و�لذي مت �إعد�ده عام 2000 و�لذي 
يتكون 402 مفردة موزعة على 12 بعد فرعي ، و�أ�سموه �ختبار ماير و�سالويف وكارو�سو 
 Mayer, Salovey &Caruso, Emotional Intelligence لل���ذكاء �لنفعايل
Test (MSCEIT) و�ل���ذي تك���ون م���ن 141 فقرة تقي�س 12 بع���ًد� فرعًيا موزعة على 
4 �أبع���اد رئي�س���ة ه���ى: �إدر�ك �لنفعال ، �لتي�س���ري �لنفعايل و�لتفك���ري ، فهم �لنفعال ، 
و�إد�رة �لنفعال ؛ ومقيا�س “ موون ” Moon, (1996) و�لذي يتكون من 47 موقف 
�س���لوكي يتطل���ب من �لفرد تقدير قدر�ت���ه على �لقيام بها �أو �ختيار منط �ل�س���تجابة 
�لت���ي �س���وف يقوم به���ا �إذ� تعر�س له���ذ� �ملوقف، موزعة على خم�س���ة �أبعاد ه���ى: �إدر�ك 
�لنفع���الت ، �لتعاط���ف ، تنظي���م �لنفع���الت ، �لتعب���ري ع���ن �لنفع���الت ، و��س���تخد�م 
Dulewicz & Higgs, (1998) ”و “ هاج�س  ” �لنفعالت ؛ و��ستبيان “ ديليوكز 
 لقيا�س �لذكاء �لنفعايل ويتكون من 34 مفردة �س���ممت مل�س���اعدة �لأفر�د على كيفية 
�لتحك���م ف���ى �لنفعالت و�إد�رتها، وذلك من خالل �س���تة �أبعاد: �لوعي بالذ�ت ، �لإد�رة 
�لنفعالي���ة ، و�قعي���ة �ل���ذ�ت ، ح�سا�س���ية �لعالقة مع �لآخرين ، �لتو��س���ل ، و�لأ�س���لوب 
 Schutte et al.,”ل�سخ�س���ي ف���ى �لتاأث���ري و�لإقن���اع ؛ و��س���تبيان “ �س���كوت و�آخري���ن�
(1998) لل���ذكاء �لنفعايل ويتاألف �ل�س���تبيان من 33 مف���ردة حيث يطلب من �لفرد 
حتدي���د درج���ة مو�فقت���ه �أو معار�س���ته عل���ى �ملف���ردة عل���ى مقيا����س خما�س���ي، ويقي����س 
�لأبع���اد �لتالي���ة: �لتقيي���م و�لتعب���ري ع���ن �لنفع���الت ، �لد�فعي���ة ، فه���م �لنفع���الت ، 
�إد�رة �لنفعالت ، و��س���تخد�م �لنفعالت فى حل �مل�س���كالت ؛ و��س���تبيان “ بيرت�يدز ” 
�لنفع���ايل  �ل���ذكاء  فورنه���ام” Petrides & Furnham, (2000)لقيا����س   “ و 
(TEIQue) و�ل���ذي يتك���ون م���ن 153 عب���ارة موزع���ة على خم�س���ة ع�س���ر بع���ًد� فرعًيا                           
)�لقدرة على �لتكيف ، �لنزعة �لتوكيدية ، تقدير �مل�ساعر فى �لذ�ت و�لآخرين ، �لتعبري 
عن �مل�ساعر ، �إد�رة �مل�ساعر ، تنظيم �مل�ساعر ، �لندفاعية ، مهارة �إقامة �لعالقات، تقدير 
�ل���ذ�ت ، د�فعي���ة �ل���ذ�ت ، �لوعي �لجتماعي ، �إد�رة �ل�س���غوط ، �س���مة �لتعاطف ، �س���مة 
�ل�سعادة ، �سمة �لتفاوؤل( تندرج حتت �أربعة �أبعاد �أ�سا�سية هى : �ل�سعادة ، مهار�ت �سبط 
�لنف�س ، �ملهار�ت �لوجد�نية ، و�ملهار�ت �لجتماعية ، و�أمام كل عبارة �س���بعة �ختيار�ت 
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 Wong & Law, (2002) تتدرج وفًقا لطريقة ليكرت ؛ ومقيا�س �لذكاء �لنفعايل
م���ن                 يتك���ون  و�ل���ذي   Wong & Law EI Scale (WLEIS) ”وجن ولو “ ل���� 
16 مفردة لقيا�س �أربع �أبعاد وهى: تقييم �لنفعال �لذ�تي ، تقييم �لنفعال لالآخرين 
، ��س���تخد�م �لنفع���ال ، وتنظي���م �لنفعال ، وذل���ك بو�قع �أربع مفرد�ت ل���كل بعد، وتتم 
�لإجاب���ة عل���ى كل بن���ود �ملقيا����س بالختي���ار ب���ني �س���بع تقدي���ر�ت لحتمالي���ة ح���دوث 
�ل�ستجابة ؛ و��ستبيان “ ويكمان” Wakeman, (2006) للذكاء �لنفعايل ، و�لذي 
يتك���ون م���ن 40 فقرة تقي�س بعدين رئي�س���ني �ثنني هما بع���د �إد�رة �لذ�ت غري �ملعرفية 
، وبع���د �لرب�ع���ة �لجتماعية ، و�لتي يندرج حتت كل منهم���ا عدد من �لأبعاد �لفرعية 
على �لنحو �لتايل: �إد�رة �لذ�ت غري �ملعرفية )�لثقة بالنف�س ، �س���بط �لذ�ت ، �ملبادرة، 
�سحوة �ل�سمري ، �ملوثوقية ، �لوعي �لوجد�ين( ، �لرب�عة �لجتماعية )�لقيادة ، �إد�رة 

�ل�سر�ع ، �لتاأثري ، �لعالقات ، �لتقم�س �لعاطفي ، �أخالقيات �لفريق( . 

كما مت مر�جعة بع�س �ملقايي�س �لعربية و�لتي و�سعت لقيا�س �لذكاء �لنفعايل 
فى �لبيئات و�ملناطق �ملختلفة و�لتي من بينها: )عبد �لفتاح، 2005 ؛ �س���ليمان، مطر، 
2005 ؛ �خل�سر، 2006 ؛ �سليمان، و�لأدغم، 2008 ؛ علو�ن، 2011 ؛ و�لقطاوى، 2012( .

(( فى �س���وء �خلطو�ت �ل�سابقة مت �س���ياغة عبار�ت �ملقيا�س �حلايل، و�لتي روعي -
ف���ى �س���ياغتها �أن تك���ون ب�س���يطة وو��س���حة وذ�ت معن���ى حم���دد، ليبل���غ ع���دد 
عب���ار�ت �ملقيا����س فى بادئ �لأم���ر )100( عب���ارة موزعة على �لأبعاد �لأ�سا�س���ية 
�خلم�س���ة للمقيا�س وهى: )�لوعي بالذ�ت، �إد�رة �لنفعالت، �لد�فعية �لذ�تية، 
�لتعاط���ف، �مله���ار�ت �لجتماعية( ول���كل عبارة خم�س ��س���تجابات )تنطبق علّى 
              – د�ئًم���ا – تنطب���ق عل���ّى كث���رًي� – تنطب���ق عل���ّى �أحياًن���ا – تنطب���ق علّى ن���ادًر� 

ل تنطبق علّى �إطالًقا(. 
(( مت عر�س �ملقيا�س فى �س���ورته �لأولية على جمموعة من �ملحكمني فى جمال -

عل���م �لنف����س �لرتبوي مرفًقا ب���ه �لتعريفات �لإجر�ئي���ة للمقيا�س للحكم على 
م���دى �س���الحيته و�س���دق عبار�ت���ه لقيا����س �ل���ذكاء �لنفعايل ل���دى �لتالميذ 
�ملعاق���ني �س���معًيا باملرحل���ة �لثانية من �لتعليم �لأ�سا�س���ي، ولإب���د�ء �لر�أي حول 
هذه �لعبار�ت من حيث و�سوحها ومدى �نتمائها للبعد �لذي و�سعت لقيا�سه 
ومدى منا�س���بتها لطبيعة �لعينة �لتي ت�س���تخدم معها، و�إجر�ء �أي تعديل لزم 

على �سياغتها. 
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(( �أ�س���فرت نتيجة �خلطوة �ل�س���ابقة عن حذف )11( عبارة وكان حمك ��س���تبعاد -
�لعبار�ت هو عدم ح�س���ول �لعبارة على ن�س���بة �تفاق ت�س���ل �إىل 90٪ من جملة 
�ملحكمني، كما مت تعديل و�إعادة �سياغة بع�س عبار�ت �ملقيا�س، وبالتايل �أ�سبح 
�لعدد �لنهائي لعبار�ت �ملقيا�س بعد عمليات �لتعديل و�حلذف و�لإ�سافة )89( 

عبارة موزعة على �خلم�سة �أبعاد.

•  الكفاءة ال�سيكومرتية ملقيا�س الذكاء االنفعايل:	

( �سدق مقيا�س الذكاء االنفعايل:	

�سدق التحليل العاملى:- 1
(( �ل���ذكاء . ملقيا����س   Factorial Analysis �لعامل���ي  �لتحلي���ل  �إج���ر�ء  مت 

 Method Principal ”لنفع���ايل با�س���تخد�م طريق���ة “ �ملكونات �لأ�سا�س���ية�
وه���ى   ،  1933 ع���ام   Hottelling هوتلن���ج  �قرتحه���ا  �لت���ي   Components
�أف�س���ل ط���رق �لتحلي���ل �لعامل���ي م���ن حي���ث �لدق���ة وي�س���تخل�س فيه���ا  م���ن 
كل عام���ل �أق�س���ى تباي���ن ممك���ن، كم���ا مت �إج���ر�ء �لتدوي���ر �ملتعام���د للمح���اور 
 ،Varimax Rotation ”لفارمياك����س� “ طريق���ة  با�س���تخد�م  )�لعو�م���ل( 
حم���ك                                                                                ��س���تخد�م  مت  وق���د  للمقيا����س،  �لعامل���ي  �لرتكي���ب  عل���ى  للوق���وف 
“ كاي���زر” Kaiser ، �ل���ذي �قرتحه “جتمان” باأخ���ذ �لعو�مل �لتي جذرها 
�لكامن Eigenvalue ي�ساوي �أو �أكرب من �لو�حد �ل�سحيح، من �أجل حتقيق 
�لنقاء و�لو�سوح �ل�سيكولوجي لت�سبعات �لعبار�ت على �لعو�مل وذلك كما ذكر                                                            
فرج )1991 ، 244( بو��سطة حزمة �لرب�مج �لإح�سائية فى �لعلوم �لجتماعية 
(SPSS 16) ، وذل���ك عل���ى عين���ة �لتقن���ني �ملكونة م���ن )150( تلميذ وتلميذة 

مبحافظتي قنا و�سوهاج.
(( مت حذف بع�س �لعبار�ت و�لعو�مل فى �سوء جمموعة من �ملحكات �لآتية:.

( .	. 1 ≤ Eigenvalue لإبقاء على �لعو�مل �لتي جذرها �لكامن�
( حذف���ت �لعب���ار�ت �لت���ي مل تت�س���بع ب���اأي عامل م���ن �لعو�مل ت�س���بًعا ي�س���ل �إىل 	.

�مل�ستوى �ملقبول≥ ±0.3 طبًقا ملحك جيلفورد.
( حذفت �لعبار�ت �لتي ت�س���بعت على �أكرث من عامل ت�س���بًعا ي�س���ل �إىل �مل�س���توى 	.

�ملقبول )± 0.3( .
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( حذفت بع�س �لعبار�ت تبًعا حلذف �لعامل �لذي ت�سبعت عليه.	.
(  حذفت �لعو�مل �لتي ت�سبعت بها عبارة و�حدة �أو عبارتان فقط ت�سبًعا مقبوًل، 	.

وق���د مت �لإبق���اء عل���ى �لعو�مل �لتي ت�س���بعت به���ا ثالث عب���ار�ت فاأكرث، بقيمة 
ت�س���بع حدها �لأدنى )±0.3( ، وهذ� ي�س���من نقاًء عاملًيا �أف�سل للعو�مل �لتي 

مت �حل�سول عليها. 

وف���ى �س���وء عملي���ات �حل���ذف �ل�س���ابقة بل���غ جمم���وع ع���دد �لعو�م���ل خم�س���ة 
عو�مل، وبلغ جمموع عدد �لعبار�ت �مل�ستخل�سة )80( عبارة موزعة على هذه �لعو�مل، 
ولقد ��س���توعبت �لعو�مل �خلم�س���ة �مل�ستخل�س���ة م���ن �لتحليل �لعامل���ي تبايًنا مبقد�ر 
)75.73٪( م���ن �لتباي���ن �لكل���ي ملتغ���ري�ت �مل�س���فوفة �لعاملي���ة وذل���ك كما هو مو�س���ح 

بجدول )7( �لتايل:

جدول )7(
اجلذور الكامنة والن�سب املئوية لتباين العوامل امل�ستخل�سة من التحليل العاملي لعبارات مقيا�س 

)الذكاء النفعايل( بعد التدوير املتعامد
�لن�سبة �ملئوية
لتباين �لعامل �جلذر �لكامن ترتيب �لعامل رقم 

�لعامل
٪18.96 16.87 �لوعي بالذ�ت 1
٪17.60 15.66 �إد�رة �لنفعالت 2
٪15.11 13.45 �لد�فعية �لذ�تية 3
٪13.12 11.68 �لتعاطف 4
٪10.94 9.74 �ملهار�ت �لجتماعية 5

�لن�سبة �ملئوية للتباين �لكلي للعو�مل �خلم�سة �مل�ستخل�سة = ٪75.73

االت�ساق الداخلي:- 6
مت ح�س���اب معام���ل �لرتب���اط ب���ني �لدرج���ة عل���ى كل بعد م���ن �أبع���اد مقيا�س 
�ل���ذكاء �لنفع���ايل و�لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا����س )بعد ح���ذف درجة �لبعد م���ن �لدرجة 

�لكلية للمقيا�س( ، وذلك على عينة �لتقنني، كما هو مو�سح فى جدول )8( �لتايل: 
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جدول )8(
معامالت الرتباط بني اأبعاد مقيا�س الذكاء النفعايل والدرجة الكلية للمقيا�س

 والدللة الإح�سائية ملعامالت الرتباط
م�ستوى �لدللةمعامل �لرتباط�أبعاد �ملقيا�سم
0.830.01�لوعي بالذ�ت1
0.800.01�إد�رة �لنفعالت2
0.820.01�لد�فعية �لذ�تية3
0.810.01�لتعاطف4
0.820.01�ملهار�ت �لجتماعية5

درج���ات حري���ة = 148 ، قيم���ة »ر« = 0.17عند م�س���توى دلل���ة )0.05(، »ر« = 0.22عند 
م�ستوى دللة )0.01(.

يت�س���ح من جدول )8( �ل�س���ابق �أن جميع قيم معام���الت �لرتباط بني �أبعاد 
�ملقيا�س و�لدرجة �لكلية للمقيا�س د�لة عند م�ستوى 0.01 ، وهذ� يو�سح �أن جميع �أبعاد 
�ملقيا�س �سادقة فى قيا�س ما و�سعت من �أجله، مما يعك�س درجة مرتفعة من �لت�ساق.

( كم���ا مت �لتاأك���د م���ن �ت�س���اق �أبع���اد �ملقيا����س �لأ�سا�س���ية وذل���ك ع���ن طريق ح�س���اب 	
معام���الت �لرتب���اط �لبيني���ة ب���ني تل���ك �لأبع���اد م���ن خ���الل �مل�س���فوفة �لرتباطي���ة 

�ملو�سحة فى جدول )9( �لتايل:
جدول )9(

معامالت الرتباط البينية لأبعاد مقيا�س الذكاء النفعايل 
�أبعاد مقيا�س

�لذكاء �لنفعايل
�لوعي 
بالذ�ت

�إد�رة 
�لنفعالت

�لد�فعية 
�ملهار�ت �لتعاطف�لذ�تية

�لجتماعية
�����لوعي بالذ�ت

����0.62�إد�رة �لنفعالت
����0.640.63�لد�فعية �لذ�تية

����0.620.610.63�لتعاطف
����0.640.630.660.65�ملهار�ت �لجتماعية

قيمة »ر« = 0.17 عند م�ستوى 0.05 ، »ر« = 0.22 عند م�ستوى 0.01 و ذلك لدللة 
�لطرفني ، و درجة حرية 148
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3- ال�سدق املرتبط باملحك:
مت ح�س���اب معام���الت �لرتب���اط ب���ني درج���ات �لتالمي���ذ عين���ة �لتقنني على 
مقيا����س �ل���ذكاء �لنفع���ايل )�لأبع���اد – �لدرج���ة �لكلي���ة( �ملع���د م���ن قب���ل �لباحث���ني ، 
و�لدرج���ات عل���ى مقيا����س �ل���ذكاء �لنفع���ايل )�لأبعاد – �لدرج���ة �لكلية( م���ن �إعد�د: 
�رتب���اط  �إىل معام���الت  �لتو�س���ل  ، ومت  ; كمح���ك  �س���حر من�س���ور �لقط���اوى، 2012 

)معامالت �سدق( قدرها 0.86 ، 0.87 ، 0.86 ، 0.87 ، 0.85 ، 0.88 على �لرتتيب. 
4 - �سدق املقارنة الطرفية:

مت تطبي���ق �ملح���ك وه���و مقيا����س �ل���ذكاء �لنفعايل ل� �إعد�د: �س���حر من�س���ور 
�لقط���اوى، 2012 ، وف���ى �س���وء درج���ات �لتالمي���ذ عل���ى �ملحك مت تق�س���يم �أف���ر�د عينة 
�لتقن���ني �إىل جمموعت���ني )�أعلى 27٪( و)�أدن���ى 27٪( من عدد �لتالميذ بعد ترتيبهم 
تنازلًي���ا، حي���ث �أ�س���بحت هذه �لعينة به���ذه �لطريقة تتكون م���ن )41( تلميذ وتلميذة 
له���م �أعل���ى �لدرج���ات، )41( تلمي���ذ وتلمي���ذة له���م �أدن���ى �لدرج���ات، ث���م مت تطبي���ق 
مقيا����س �ل���ذكاء �لنفع���ايل مو�س���وع �لبح���ث م���ن �إع���د�د �لباحثني عل���ى �ملجموعتني                               
)�أعلى 27٪ ، و�أدين 27٪( ، ومت ح�س���اب �لن�س���بة �حلرجة بني متو�س���طي درجات هاتني 
�ملجموعتني فى مقيا�س �لذكاء �لنفعايل )�لأبعاد – �لدرجة �لكلية( مو�سوع �لبحث، 

وجدول )10( �لتايل يو�سح بيانات �لن�سبة �حلرجة ومدى دللتها: 
جدول )10(

�سدق املقارنة الطرفية ملقيا�س الذكاء النفعايل وقيمة الن�سبة احلرجة ودللتها

�ملجموعة
�ملتغري�ت

�لن�سبة 27٪ �لأدنى27٪ �لأعلى
�حلرجة

م�ستوى 
�لدللة

 م1ع1م1
2

 م2ع2م2ع 
ع2

66.4061.8010.07949.6131.6810.06943.620.01�لوعي بالذ�ت
69.1571.8280.08252.3541.9060.08940.590.01�إد�رة �لنفعالت
65.2631.6430.06649.2431.8710.08541.180.01�لد�فعية �لذ�تية

58.0211.7400.07441.2341.8120.08042.830.01�لتعاطف
69.1451.4400.05152.1121.6270.06549.950.01�ملهار�ت �لجتماعية

326.2135.1240.639252.1525.2180.66564.850.01�لدرجة �لكلية

2.58 < �لن�سبة �حلرجة <=1.96 د�لة عند م�ستوى 0.05 ؛ 2.58 = >�لن�سبة �حلرجة 
د�لة عند م�ستوى 0.01 
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يت�س���ح م���ن جدول )10( �ل�س���ابق �أن قيمة �لن�س���بة �حلرجة تزي���د على 2.58 
درجة معيارية، �إذن �لفرق �لقائم بني �ملتو�سطني له دللة �إح�سائية �أكيدة ول يرجع 
�إىل �ل�س���دفة، �أي �أن درج���ات ه���ذ� �ملقيا����س متي���ز متي���ًز� د�ًل وو��س���ًحا بني �مل�س���تويات 

�ل�سعيفة و�لقوية فى �ملحك. 

5- ال�سدق العاملي التوكيدي:
 Confirmatory Factor �لتوكي���دي  �لعامل���ي  �لتحلي���ل  ��س���تخد�م  مت   
Analysis به���دف �لتاأك���د من �لبني���ة �لعاملية ملقيا�س �ل���ذكاء �لنفعايل، وذلك من 
خ���الل �لتاأك���د من �نتم���اء �أبعاد �ملقيا����س �إىل عامل كامن و�حد هو �ل���ذكاء �لنفعايل، 
وللتحق���ق م���ن ذل���ك مت �فرت�����س من���وذج يت�س���من عام���ل كام���ن و�ح���د وه���و �ل���ذكاء 
�لنفع���ايل تت�س���بع علي���ه �أبع���اد �ملقيا����س �حل���ايل �خلم�س���ة )�لوع���ي بال���ذ�ت – �إد�رة 
�لنفعالت – �لد�فعية �لذ�تية – �لتعاطف – �ملهار�ت �لجتماعية( ، حيث مت �إخ�ساع 
 ، Amos 7.01 لنموذج للتحليل �لعاملي �لتوكيدى با�ستخد�م �لربنامج �لإح�سائي�
وبا�س���تخد�م طريقة �أق�س���ى �حتمال Maximum Likelihood فى �لتحليل، كانت 
موؤ�س���ر�ت ج���ودة �ملطابقة للنم���وذج �ملفرت�س تقع فى �ملدى �ملث���ايل لها، مما يدل على 
�أن منوذج �لعامل �لو�حد يحقق ح�س���ن مطابقة جيدة للبيانات، كما هى مو�س���حة فى 

جدول )11( �لتايل:

جدول )11(
موؤ�سرات جودة املطابقة للنموذج املفرت�س ملقيا�س الذكاء النفعايل

�ملدى �ملثايل للموؤ�سرقيمته�ملوؤ�سر �لإح�سائيم
�أن تكون غري د�لة �إح�سائًيا5.283قيمة ²X )كا2( 1

2
DF 5درجات �حلرية

من �سفر �إىل 2  ن�سبة كا2 = كا2 / درجات �حلرية 
 DF/²X

1.057=5/5.283

موؤ�سر جذر متو�سط مربع �خلطاأ 3
 RMSEA من �سفر �إىل 0.0190.08�لتقريبي

4GFI من �سفر �إىل 0.9951موؤ�سر ح�سن �ملطابقة
5AGFI من �سفر �إىل 0.9851موؤ�سر ح�سن �ملطابقة �ملعدل
6CFI من �سفر �إىل 0.9991موؤ�سر �ملطابقة �ملقارن
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�ملدى �ملثايل للموؤ�سرقيمته�ملوؤ�سر �لإح�سائيم
7NFI من �سفر �إىل 0.9951موؤ�سر �ملطابقة �ملعياري
8IFI من �سفر �إىل 0.9991موؤ�سر �ملطابقة �ملتز�يد
9TLI من �سفر �إىل 0.9991موؤ�سر توكر لوي�س

 يت�س���ح من جدول )11( �ل�س���ابق �أن �فرت��س عامل كامن و�حد هو » �لذكاء 
�لنفعايل » تت�سبع عليه كل عو�مل �ملقيا�س �حلايل )�لنموذج �ملفرت�س( يطابق متاًما 
�لبيانات مو�سوع �ملعاجلة ومن ثم يحظى مبوؤ�سر�ت جودة مطابقة عالية، حيث كانت 
قيم )موؤ�س���ر ح�س���ن �ملطابقة GFI ، وموؤ�سر ح�سن �ملطابقة �ملعدلة AGFI ، وموؤ�سر 
�ملطابق���ة �ملق���ارن CFI ، وموؤ�س���ر �ملطابقة �ملعي���اري NFI ، وموؤ�س���ر �ملطابقة �ملتز�يدة 
IFI ، وموؤ�س���ر توك���ر لوي����س TLI( جميعه���ا قي���م مرتفع���ة وقريب���ة جًد� م���ن �لو�حد 
�ل�س���حيح )�حلد �لأق�س���ى لهذه �ملوؤ�سر�ت( ، وكذلك قيمة موؤ�سر جذر متو�سط مربع 
�خلطاأ �لتقريبي RMSEA كانت �أقل من 0.05 وهى قريبة جًد� من �ل�سفر )حيث 
يتم رف�س �لنموذج �إذ� ز�دت هذه �لقيمة عن 0.08 ، ويكون �لنموذج مطابًقا متاًما �إذ� 
قل���ت ه���ذه �لقيم���ة ع���ن 0.05 ، و�إذ� كانت �لقيمة حم�س���ورة ب���ني 0.05 ، 0.08 دل ذلك 
عل���ى �أن �لنم���وذج يتطاب���ق بدرجة كبرية مع �لبيانات( ، ف�س���اًل ع���ن �أن قيمة كا2 غري 
د�لة �إح�س���ائًيا وكذلك �لن�س���بة بني ²X )كا2( ، DF )درجات �حلرية( وقعت فى �ملدى 

�ملثايل لها، وهو ما يوؤكد �ل�سدق �لبنائي ملقيا�س �لذكاء �لنفعايل.

 ويو�س���ح جدول )12( �لتايل �لوزن �لنحد�ري �ملعياري )ت�س���بعات( لكل بعد 
من �أبعاد �ملقيا�س على �لذكاء �لنفعايل باعتبارها موؤ�سر�ت لعامل كامن عام:

جدول )12( 
الوزن النحداري املعياري لأبعاد مقيا�س الذكاء النفعايل

�لوزن �لنحد�ري�لذكاء �لنفعايل
�لوزن �لنحد�ري �لذكاء �لنفعايل�ملعياري

�ملعياري
0.713�لتعاطف0.742�لوعي بالذ�ت

0.727�ملهار�ت �لجتماعية0.713�إد�رة �لنفعالت
0.756�لد�فعية �لذ�تية
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 يت�س���ح م���ن ج���دول )12( �ل�س���ابق �أن �أبع���اد �ملقيا�س لها ت�س���بعات د�ل���ة، حيث تر�وحت 
معام���الت �ل�س���دق )�ل���وزن �لنح���د�ري �ملعي���اري( ب���ني )0.713 – 0.756( مم���ا يوؤكد 
�س���دق �أبع���اد �ملقيا�س �حلايل وت�س���بعها على عام���ل كامن و�حد هو �ل���ذكاء �لنفعايل، 
و�س���كل )1( �لتايل يو�س���ح �لنموذج �ملفرت�س ملقيا�س �لذكاء �لنفعايل لدى �لتالميذ 

�ملعاقني �سمعًيا باملرحلة �لثانية من �لتعليم �لأ�سا�سى:

�سكل )1(
النموذج البنائي املفرت�س ملقيا�س الذكاء النفعايل

ثبات مقيا�س الذكاء االنفعايل:
مت ح�س���اب ثب���ات مقيا�س �ل���ذكاء �لنفع���ايل و�أبعاده �خلم�س���ة بتطبيقه على 
عين���ة �لتقن���ني، وذل���ك با�س���تخد�م طريق���ة �إع���ادة تطبي���ق �لختب���ار )بفا�س���ل زمن���ي 
�أ�س���ابيع( ، وطريق���ة �لتجزئ���ة �لن�س���فية با�س���تخد�م كل م���ن معادل���ة                                                   ق���دره ثالث���ة 
“ �س���بريمان – ب���ر�ون ” ، معادل���ة “ جتم���ان ”، وطريق���ة حتليل �لتباين با�س���تخد�م 

معامل �ألفا كرونباخ، وجدول )13( �لتايل يو�سح نتائج معامالت �لثبات:

 

 التواصل

 الذكاء 
 االنفعالي

  

 1  

 

  

 1 

  

 

E1 الوعي بالذات 

 إدارة االنفعاالت

 الدافعية الذاتية

 التعاطف

 المهارات 
 االجتماعية

E2 

E3 

E4 

E5 

1 
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جدول )13(
معامالت الثبات بطريقة اإعادة التطبيق والتجزئة الن�سفية وحتليل التباين ملقيا�س الذكاء 

النفعايل واأبعاده اخلم�سة والدللة الإح�سائية ملعامالت الثبات

م
�ملعامل

�أبعاد �ملقيا�س
�إعادة 

�لتطبيق

معامل�لتجزئة �لن�سفية
�ألفا كرونباخ

)α( )�سبريمان 
جتمان- بر�ون(

0.830.850.840.79�لوعي بالذ�ت1
0.820.840.830.80�إد�رة �لنفعالت2
0.830.850.840.81�لد�فعية �لذ�تية3
0.830.860.850.82�لتعاطف4
0.810.830.820.80�ملهار�ت �لجتماعية5

0.820.850.830.81�لدرجة �لكلية

م���ن ج���دول )13( �ل�س���ابق جند �أن �ملقيا����س يتميز بدرجة كب���رية من �لثبات 
حيث تر�وحت قيم معامالت �لثبات بني )0.79 ، 0.82( ، وجميعها د�لة عند م�ستوى 

دللة 0.01 ، وهى قيم مرتفعة مما يعطي موؤ�سًر� جيًد� على ثبات �ملقيا�س.

مم���ا �س���بق جن���د �أن �ملقيا����س يتمي���ز بدرجة عالية م���ن �لثبات و�ل�س���دق مما 
يجعلنا نطمئن �إىل ��ستخد�مه فى �لبحث �حلايل، وبذلك يكون قد مت �إعد�د �ملقيا�س 

و�لتاأكد من �سدقه وثباته لتطبيقه فى  هذ� �لبحث.

• ال�سورة النهائية ملقيا�س الذكاء االنفعايل: 	
يتك���ون مقيا����س �ل���ذكاء �لنفع���ايل فى �س���ورته �لنهائي���ة م���ن )80( عبارة)1( 
موزع���ة على خم�س���ة �أبع���اد )�لوعي بالذ�ت – �إد�رة �لنفع���الت – �لد�فعية �لذ�تية – 
�لتعاط���ف – �ملهار�ت �لجتماعية( ، وي�س���تجيب �ملفحو�س عل���ى �ملقيا�س وفق مقيا�س 
متدرج من خم�س ��س���تجابات هى )تنطبق علّى د�ئًما – تنطبق علّى كثرًي� – تنطبق 
عل���ّى �أحياًن���ا – تنطب���ق عل���ّى ن���ادًر� – ل تنطبق علّى �إطالًقا( بدرج���ات 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 

ملحق )1( .  )1(



فعالية برنامج اإر�صادي اإنتقائي فى تنمية الذكاء االنفعايل د . حمفوظ عبدال�صتار   و د . يا�صر عبداهلل  

 48 

عل���ى �لرتتيب ف���ى حالة �لعبار�ت �لإيجابي���ة، �أما فى حالة �لعبار�ت �ل�س���لبية فُتَقابل 
بد�ئ���ل �ل�س���تجابات بالدرج���ات )1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5( عل���ى �لرتتي���ب، و�لعب���ار�ت �ل�س���لبية       
)25 ، 27 ، 36 ، 64 ، 66 ، 68 ، 70 ، 72 ، 78( ، وُيعط���ى �ملقيا����س درج���ة كلي���ة لل���ذكاء 
�لنفع���ايل وذلك بح�س���اب جمموع درج���ات عبار�ت �ملقيا�س، كم���ا ُيعطى �ملقيا�س درجة 
م�س���تقلة لكل بعد من �أبعاد �ملقيا�س بح�س���اب جمموع درجات عبار�ته، وبذلك جند �أن 
�ل�ستجابة على عبار�ت �ملقيا�س فى �سورته �لنهائية متتد من )80( درجة �إىل )400( 
درجة، وت�سري �لدرجة �ملرتفعة و�لتى تقع يف �لإرباعى �لأعلى للذكاء �لنفعايل، بينما 

ت�سري �لدرجة �ملنخف�سة �إىل عك�س ذلك.

كم���ا مت ترتي���ب عب���ار�ت �ملقيا����س ترتيًبا د�ئرًي���ا منتظًما، بحيث يف�س���ل بني 
�لبنود �لتي تقي�س كل بعد من �أبعاد �ملقيا�س 5 عبار�ت، فعلى �س���بيل �ملثال ياأتي توزيع 
�لعب���ار�ت �لت���ي تقي����س �لبع���د �لأول )�لوع���ي بال���ذ�ت( على �لنح���و �لت���ايل 1 ، 6 ، 11 ، 
16 ، 21 ، ……… �إل���خ ، ف���ى ح���ني تاأخذ عب���ار�ت �لبعد �لث���اين )�إد�رة �لنفعالت( 

�لرتتيب 2 ، 7 ، 12 ، 17 ، 22 ، …… �إلخ، وهكذ� فى باقي �لأبعاد. 
School Bullying Scale (SBS) :2( – مقيا�س �لتنمر �ملدر�سي(

 �إعد�د: (Cornell, 2015) )ترجمة: �لباحثان( 

�أعد هذ� �ملقيا�س “ ديوى كورنيل ” Dewey Crnellفى عام 2015 لقيا�س 
�أبعاد �لتنمر �ملدر�سي وهي: )مدى �سيطرة �لإيذ�ء و�ل�سلوك �لتنمرى د�خل �ملدر�سة ، 
�إدر�ك �لتنمر �ملدر�س���ي �لذى يقوم به �لبالغون ، �لإجتاهات �لعدو�نية لدى �لتالميذ 
، خ���رب�ت �لو�قع �س���حية للتنمر ، �س���ور �لتنمر �ملختلف���ة ، رد �لفعل للتعر�س لالإيذ�ء 
�أو �لتنم���ر( ، ويتك���ون �ملقيا�س من )28( )1( عبارة موزعة على �لأبعاد �ل�س���تة �ل�س���ابقة، 
ويجيب �لتلميذ عنها فى �سوء مقيا�س رباعي �ل�ستجابة، وبحيث تعطى لكل ��ستجابة 
�لدرج���ات )1 ، 2 ، 3 ، 4( عل���ى �لرتتي���ب، وللمقيا�س درج���ة كلية، وتتوزع �لعبار�ت على 

�أبعاد مقيا�س �لتنمر �ملدر�سي كما هو مو�سح فى جدول )14( �لتايل: 

ملحق )2(  )1(
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جدول )14(
توزيع عبارات مقيا�س التنمر املدر�سي علي اأبعاد املقيا�س 

�لعبار�ت�أبعاد �ملقيا�س�لعبار�ت�أبعاد �ملقيا�س

مدى �سيطرة �لإيذ�ء 
و�ل�سلوك �لتنمرى د�خل 

�ملدر�سة
خرب�ت �لو�قع 5-4-3-2-1

15-16-17-18-19�سحية للتنمر

�إدر�ك �لتنمر �ملدر�سي �لذى 
�سور �لتنمر 6-7-8-9يقوم به �لبالغون

20-21-22-23�ملختلفة

�لإجتاهات �لعدو�نية لدى 
رد �لفعل للتعر�س 10-11-12-13-14�لتالميذ

24-25-26-27-28لالإيذ�ء �أو �لتنمر

الكفاءة ال�سيكومرتية ملقيا�س التنمر املدر�سي:	)
( �سدق مقيا�س التنمر املدر�سي :	

( االت�ساق الداخلي:	
مت ح�س���اب معام���ل �لرتب���اط ب���ني �لدرج���ة عل���ى كل بعد م���ن �أبع���اد مقيا�س 
�لتنمر �ملدر�سي و�لدرجة �لكلية للمقيا�س )بعد حذف درجة �لبعد من �لدرجة �لكلية 

للمقيا�س( ، وذلك على عينة �لتقنني، كما هو مو�سح فى جدول )15( �لتايل: 

جدول )15(
معامالت الرتباط بني اأبعاد مقيا�س التنمر املدر�سي والدرجة الكلية للمقيا�س

 والدللة الإح�سائية ملعامالت الرتباط

معامل �أبعاد �ملقيا�س
�لرتباط

م�ستوى 
معامل �أبعاد �ملقيا�س�لدللة

�لرتباط
م�ستوى 
�لدللة

مدى �سيطرة �لإيذ�ء 
و�ل�سلوك �لتنمرى د�خل 

�ملدر�سة
خرب�ت �لو�قع 0.870.01

0.870.01�سحية للتنمر

�إدر�ك �لتنمر �ملدر�سي �لذى 
�سور �لتنمر 0.880.01يقوم به �لبالغون

0.840.01�ملختلفة

�لإجتاهات �لعدو�نية لدى 
رد �لفعل للتعر�س 0.880.01�لتالميذ

0.850.01لالإيذ�ء �أو �لتنمر
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 يت�سح من جدول )15( �ل�سابق �أن جميع قيم معامالت �لرتباط بني �أبعاد �ملقيا�س 
و�لدرجة �لكلية للمقيا�س د�لة عند م�ستوى دللة 0.01 ، وهذ� يو�سح �أن جميع �أبعاد 
�ملقيا�س �سادقة فى قيا�س ما و�سعت من �أجله، مما يعك�س درجة مرتفعة من �لت�ساق.

2- ال�سدق املرتبط باملحك:
�لتقن���ني  عين���ة  �لتالمي���ذ  درج���ات  ب���ني  �لرتب���اط  معام���الت  ح�س���اب  مت 
 School Bullying )عل���ى مقيا����س �لتنم���ر �ملدر�س���ي )�لأبع���اد – �لدرج���ة �لكلي���ة
                                             ” كورني���ل  “ دي���وى  �إع���د�د  م���ن  �حل���ايل  �لبح���ث  ف���ى  �مل�س���تخدم   Scale (SBS)
،Crnell, (2015) �ل���ذى مت تعريب���ه م���ن قب���ل �لباحث���ني، و�لدرجات عل���ى مقيا�س 
�لتنم���ر �ملدر�س���ي م���ن �إع���د�د م�س���عد جن���اح �أبو�لدي���ار، 2011 ; وق���د مت �لتو�س���ل �إىل 
معامالت �رتباط )معامالت �س���دق( قدرها 0.86 ، 0.85 ، 0.86 ، 0.84 ، 0.82 ، 0.83 
، 0.87 على �لرتتيب ، وهى قيم د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0.01 ، وهذ� يوؤكد �سدق 

�ملقيا�س و�سالحيته للتطبيق.
 

3- �سدق متييز مفردات املقيا�س:
(Crnell, 2015) (SBS) مت �لتاأك���د من �س���دق مقيا����س �لتنمر �ملدر�س���ي

ع���ن طريق ح�س���اب معامالت متييز �ملفرد�ت بو��س���طة �تخاذ �لدرج���ة �لكلية لكل بعد 
من �أبعاد مقيا�س �لتنمر �ملدر�س���ي )6 �أبعاد( حمًكا للحكم على �س���دق مفرد�ته، وذلك 
ع���ن طري���ق �أخ���ذ �أعل���ى و�أدين 27٪ م���ن �لدرج���ات �لكلي���ة ف���ى كل بعد )بع���د ترتيبها 
ترتيًب���ا تنازلًي���ا( ، لتمثل جمموع���ة �أعلى 27٪ �لتالميذ ذوى �لتنمر �ملدر�س���ي �ملرتفع 
وبل���غ عدده���م )ن = 41( ، ومتث���ل جمموع���ة �أدين 27٪ �لتالميذ ذوي �لتنمر �ملدر�س���ي 
�ملنخف�س وعددهم )ن = 41( ، ومت ح�ساب �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية 
لدرج���ات جمموعت���ي �لتالمي���ذ �ملرتفعني و�ملنخف�س���ني على كل مف���ردة من مفرد�ت 
�ملقيا�س، ومت ��ستخد�م �لن�سبة �حلرجة فى �ملقارنة بني �ملتو�سطات حل�ساب معامالت 

متييز مفرد�ت �ملقيا�س، كما هو مو�سح فى جدول )16( �لتايل:
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جدول )16(
معامالت متييز مفرد�ت مقيا�س �لتنمر �ملدر�سي

مدى �سيطرة �لإيذ�ء و�ل�سلوك 
�لتنمرى د�خل �ملدر�سة

�إدر�ك �لتنمر �ملدر�سي �لذى 
يقوم به �لبالغون

�لإجتاهات �لعدو�نية لدى 
�لتالميذ

م�ستوى�لتمييز�ملفردة
م�ستوى�لتمييز�ملفردة�لدللة�لدللة

م�ستوى�لتمييز�ملفردة�لدللة�لدللة
�لدللة�لدللة

د�لة104.330.01د�لة63.250.01د�لة13.560.01
د�لة113.680.01د�لة73.690.01د�لة23.450.01
د�لة123.570.01د�لة83.580.01د�لة33.850.01
د�لة133.620.01د�لة93.450.01د�لة42.260.05
د�لة144.130.01د�لة53.420.01

رد �لفعل للتعر�س لالإيذ�ء�سور �لتنمر �ملختلفةخرب�ت �لو�قع �سحية للتنمر
�أو �لتنمر

م�ستوى�لتمييز�ملفردة
م�ستوى�لتمييز�ملفردة�لدللة�لدللة

م�ستوى�لتمييز�ملفردة�لدللة�لدللة
�لدللة�لدللة

د�لة243.750.01د�لة204.120.01د�لة154.240.01
د�لة252.350.05د�لة213.180.01د�لة163.550.01
د�لة263.460.01د�لة224.010.01د�لة173.660.01
د�لة274.290.01د�لة233.580.01د�لة182.170.05
د�لة283.560.01د�لة193.650.01

2.58 < �لن�سبة �حلرجة ≤ 1.96 د�لة عند م�ستوى 0.05 ؛ 2.58 ≥ �لن�سبة �حلرجة 
د�لة عند م�ستوى 0.01 .

 يت�سح من �جلدول )16( �ل�سابق �أن جميع مفرد�ت مقيا�س �لد�فع لالإجناز 
د�ل���ة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى دللة )0.01( ، ما عد� �ملف���رد�ت )4 ، 18 ، 25( كانت د�لة 
عن���د م�س���توى دلل���ة )0.05( ، وم���ن ثم ف���اإن �ملقيا����س مييز متي���ًز� مرتفًع���ا ود�ًل بني 

�ملرتفعني و�ملنخف�سني فى �لتنمر �ملدر�سي. 



فعالية برنامج اإر�صادي اإنتقائي فى تنمية الذكاء االنفعايل د . حمفوظ عبدال�صتار   و د . يا�صر عبداهلل  

 52 

4- ال�سدق العاملي التوكيدي:
Confirmatory Factor Analysis مت ��س���تخد�م �لتحلي���ل �لعامل���ي �لتوكي���دي 
به���دف �لتاأك���د من �لبني���ة �لعاملية ملقيا�س �لتنمر �ملدر�س���ي، وذلك م���ن خالل �لتاأكد 
م���ن �نتم���اء �أبع���اد �ملقيا�س �إىل عام���ل كامن و�حد ه���و �لتنمر �ملدر�س���ي، وللتحقق من 
ذلك مت �فرت��س منوذج يت�سمن عامل كامن و�حد وهو �لد�فع لالإجناز تت�سبع عليه 
�أبعاد �ملقيا�س �حلايل �خلم�سة، حيث مت �إخ�ساع �لنموذج للتحليل �لعاملي �لتوكيدى 
با�س���تخد�م �لربنامج �لإح�سائي Amos 7.01 ، وبا�س���تخد�م طريقة �أق�سى �حتمال 
Maximum likelihood كان���ت موؤ�س���ر�ت ج���ودة �ملطابق���ة للنم���وذج �ملفرت�س كما 

هى مو�سحة فى جدول )17( �لتايل: 

جدول )17(
موؤ�سرات جودة املطابقة ملقيا�س التنمر املدر�سي )بالن�سبة لالأبعاد( 

²XDFDF/²X GFIAGFI

9.34191.0380.9960.991
IFINFITLICFIRMSEA

0.9990.9940.9990.9990.016

يت�س���ح م���ن ج���دول )17( �ل�س���ابق �أن �فرت�����س عام���ل كام���ن و�ح���د » �لتنم���ر 
�ملدر�س���ي » تت�س���بع عليه كل عو�مل �ملقيا�س �حلايل )�لنموذج �ملفرت�س( يطابق متاًما 
�لبيانات مو�سوع �ملعاجلة ومن ثم يحظى مبوؤ�سر�ت جودة مطابقة عالية، حيث كانت 
قي���م (GFI, AGFI, NFI, CFI, TLI, IFI) قريب���ة ج���ًد� م���ن �لو�حد �ل�س���حيح 
)�حلد �لأق�س���ى لهذه �ملوؤ�سر�ت( وقيمة موؤ�س���ر جذر متو�سط مربع �خلطاأ �لتقريبي 
RMSEA قريب���ة ج���ًد� من �ل�س���فر )حيث يتم رف�س �لنم���وذج �إذ� ز�دت هذه �لقيمة 
ع���ن 0.08 ، ويك���ون �لنم���وذج مطابًق���ا متاًم���ا �إذ� قلت هذه �لقيمة ع���ن 0.05( ، وكذلك 

كانت �لن�سبة بني ²X )كا2( ،DF )درجات �حلرية( �أقل من 2 .

وجدول )18( �لتايل يو�سح �لوزن �لنحد�ري �ملعياري )ت�سبعات( كل بعد من 
�أبعاد �ملقيا�س على �لتنمر �ملدر�سي باعتبارها موؤ�سر�ت لعامل كامن عام:
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جدول )18(
الوزن النحداري املعياري لأبعاد مقيا�س التنمر املدر�سي

�لوزن �لنحد�ري�لتنمر �ملدر�سي
�لوزن �لنحد�ري �لتنمر �ملدر�سي�ملعياري

�ملعياري
مدى �سيطرة �لإيذ�ء 

و�ل�سلوك �لتنمرى د�خل 
�ملدر�سة

خرب�ت �لو�قع �سحية 0.764
0.742للتنمر

�إدر�ك �لتنمر �ملدر�سي �لذى 
0.754�سور �لتنمر �ملختلفة0.738يقوم به �لبالغون

�لإجتاهات �لعدو�نية لدى 
رد �لفعل للتعر�س 0.775�لتالميذ

0.784لالإيذ�ء  �أو �لتنمر

 يت�سح من جدول )18( �ل�سابق �أن �أبعاد �ملقيا�س لها ت�سبعات د�لة حيث تر�وح 
معام���ل �ل�س���دق )�ل���وزن �لنح���د�ري �ملعي���اري( ب���ني 0.738 ، 0.784 مما يوؤكد �س���دق 
�أبعاد �ملقيا�س �حلايل وت�سبعها على عامل كامن و�حد هو �لتنمر �ملدر�سي، و�سكل )2( 
�لت���ايل يو�س���ح �لنموذج �لبنائي �ملفرت����س ملقيا�س �لتنمر �ملدر�س���ي للتالميذ �ملعاقني 

�سمعًيا باملرحلة �لثانية من �لتعليم �لأ�سا�سي:

 

�سكل )2(
النموذج البنائي املفرت�س ملقيا�س التنمر املدر�سي
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( ثبات مقيا�س التنمر املدر�سي:	
 مت ح�س���اب ثب���ات مقيا����س �لتنم���ر �ملدر�س���ي بتطبيق���ه عل���ى عين���ة �لتقن���ني، 
وذلك با�س���تخد�م طريقة �إعادة تطبيق �لختبار )بفا�س���ل زمني قدره ثالثة �أ�سابيع( 
، وطريق���ة �لتجزئ���ة �لن�س���فية با�س���تخد�م كل م���ن معادل���ة “ �س���بريمان – ب���ر�ون ” 
، معادل���ة “ جتم���ان ” ، وطريق���ة حتلي���ل �لتباي���ن با�س���تخد�م معام���ل �ألف���ا كرونب���اخ، 

وجدول )19( �لتايل يو�سح نتائج معامالت �لثبات:

جدول )19(
معامالت الثبات بطريقة اإعادة التطبيق والتجزئة الن�سفية وحتليل التباين 

ملقيا�س التنمر املدر�سي والدللة الإح�سائية ملعامالت الثبات

م
 �ملعامل

 �لتنمر �ملدر�سي
�إعادة 
�لتطبيق

معامل�لتجزئة �لن�سفية
�ألفا كرونباخ

)α(
)�سبريمان 

جتمان- بر�ون(

مدى �سيطرة �لإيذ�ء و�ل�سلوك 1
0.820.840.830.81�لتنمرى د�خل �ملدر�سة

�إدر�ك �لتنمر �ملدر�سي �لذى يقوم به 2
0.810.850.820.78�لبالغون

0.830.860.840.82�لإجتاهات �لعدو�نية لدى �لتالميذ3
0.810.830.820.80خرب�ت �لو�قع �سحية للتنمر4
0.820.850.830.81�سور �لتنمر �ملختلفة5
0.810.840.820.80رد �لفعل للتعر�س لالإيذ�ء �أو �لتنمر6

0.830.850.840.82�لدرجة �لكلية 

يت�س���ح م���ن جدول )19( �ل�س���ابق �أن �ملقيا�س يتميز بدرجة كب���رية من �لثبات، 
حيث تر�وحت قيم معامالت �لثبات بني )0.78 – 0.86( ، وجميعها د�لة عند م�ستوى 
دللة 0.01 ، وهى قيم مرتفعة مما يعطي موؤ�س���ًر� جيًد� على ثبات �ملقيا�س ، ومن ثم 
يت�س���ح مم���ا �س���بق �أن �ملقيا����س يتمتع بدرج���ة كبرية م���ن �لثبات و�ل�س���دق مما يجعله 

�سالح لال�ستخد�م فى �لبحث �حلايل.
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)3( �ختبار �مل�سفوفات �ملتتابعة ل� » ر�فن » )تقنني: �أحمد عثمان �سالح، 1989( 
ق���ام » ر�ف���ن » باإع���د�د ثالث���ة �أن���و�ع م���ن �ختب���ار�ت �مل�س���فوفات �ملتتابع���ة وهى 
�ختبار �مل�سفوفات �ملتتابعة �لعادي Standard Progressive Matrices و�ختبار 
و�ختب���ار   Coloured Progressive Matrices �ملل���ون  �ملتتابع���ة  �مل�س���فوفات 
�مل�س���فوفات �ملتتابعة �ملتقدم Advanced Progressive Matrices وقد ��ستخدم 
�لباحثان فى در��س���تهما �ختبار �مل�س���فوفات �ملتتابعة �لعادي وهى �ل�س���ورة �لأ�سا�س���ية 
لالختب���ار، وتتك���ون من خم�س جمموعات )�إكمال �لنم���ط �أو �ملعامل �ملحذوفة ، �إكمال 
�لأ�س���كال �ملتماثل���ة ، �لتغي���ري �ملنظ���م ف���ى �أمن���اط �لأ�س���كال ، �إع���ادة ترتي���ب �لأ�س���كال 
�أو تبديله���ا بطريق���ة منظم���ة ، حتلي���ل �لأ�س���كال �إىل �أج���ز�ء على نحو منتظ���م و�إدر�ك 
�لعالق���ات بينه���ا( ويرم���ز لهذه �ملجموع���ات �خلم�س باحل���روف )�أ ، ب ، ج ، د ، ه�( وكل 
منه���ا يتكون من 12 مفردة وبالتايل يك���ون �ملجموع �لكلي ملفرد�ت �لختبار 60 مفردة 
بو�قع درجة و�حدة لكل مفردة �سحيحة، وتتابع �ملجموعات �خلم�س ح�سب �ل�سعوبة 
وتتطل���ب كل جمموع���ة م���ن �ملجموع���ات �خلم�س منًط���ا خمتلًفا من �ل�س���تجابة، كما 
�أن �س���عوبة �ملف���رد�ت تتز�ي���د د�خ���ل كل جمموع���ة تدريجًي���ا، وم���ع ذلك ف���كل مفرد�ت 
�ملجموع���ة تت�س���ابه فى �ملب���د�أ �ملت�س���من فيها، وتتاألف كل مفردة من ر�س���م �أو ت�س���ميم 
هند�سي �أو منط �سكلي حذف منه جزء، وعلى �ملفحو�س �أن يختار �جلزء �لناق�س من 
بني �س���تة �أو ثمانية بد�ئل معطاة، وي�س���جل رقمها فى منوذج ت�س���جيل �لإجابات، ويتم 
�إعط���اء �ختبار �مل�س���فوفات �ملتتابع���ة للمفحو�س بنف�س �لتتاب���ع للمجموعات �خلم�س 
وفى كل جمموعة تكون �مل�سفوفة �لأوىل و��سحة وي�سهل �إيجاد حلها ب�سكل كبري، �أما 
�مل�س���فوفات �لتي تلي ذلك فتكون متدرجة فى �ل�س���عوبة، وقد ر�سمت �لأ�سكال فى كل 
م�س���فوفة بدقة لكي تث���ري لدى �ملفحو�س �لهتمام �ملتز�يد، كم���ا �أن درجة �ملفحو�س 
على هذ� �لختبار هى �ملجموع �لكلي لالإجابات �ل�سحيحة، وتعترب �لدرجة �لكلية فى 

�لختبار موؤ�سًر� على �لقدرة �لعقلية �لعامة للفرد. 

وق���د قام �س���الح )1989( بتقن���ني هذ� �لختبار على �لبيئة �مل�س���رية على عينة 
قو�مه���ا 7500 ف���رًد� من خمتلف �مل�س���تويات �لتعليمية وطالب �لدر��س���ات �لعليا، وقد 

وجد �أن �لختبار يتمتع بدرجة عالية من �ل�سدق و�لثبات.
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( الكفاءة ال�سيكومرتية للمقيا�س فى البحث احلايل:	
( ثبات املقيا�س فى البحث احلايل:	

�إعادة  مت ح�س���اب ثب���ات �ختب���ار �مل�س���فوفات �ملتتابع���ة ل���� “ر�ف���ن” ع���ن طري���ق 
تطبي���ق �لختب���ار على عينة �لتقنني بفا�س���ل زمني قدره ثالثة �أ�س���ابيع من �لتطبيق 
�لأول، فكان���ت معام���الت �لثبات ب���ني �لتطبيقني للمجموعات �خلم����س و�ملقيا�س كلل 
)0.84( ، )0.83( ، )0.81( ، )0.82( ، )0.83( ، )0.85( عل���ى �لرتتي���ب، وه���ى د�ل���ة 
جميًعا عند م�س���توى دللة 0.01، كما قام �لباحثان بح�س���اب �لثبات با�ستخد�م معادلة 
للمجموعات  �مل�ستخرجة  �لثبات  تر�وحت معامالت  ريت�سارد�سون” حيث  “ كيودر- 
�خلم�س و�ملقيا�س كلل بني )73 - 0.81( ، وهى د�لة جميًعا عند م�ستوى دللة 0.01.

( �سدق املقيا�س فى البحث احلايل:	
مت ح�س���اب �س���دق �ختبار �مل�س���فوفات �ملتتابعة ل� “ ر�فن” عن طريق �ل�س���دق 
�ملرتب���ط باملح���ك، حي���ث مت ح�س���اب معام���الت �لرتب���اط ب���ني درجات �لتالمي���ذ عينة 
�لتقن���ني عل���ى �ختب���ار �مل�س���فوفات �ملتتابعة ل���� “ ر�فن ” مو�س���وع �لبح���ث، و�لدرجات 
عل���ى �ختبار » وك�س���لر » للذكاء كمح���ك، وقد بلغت قيمة معام���ل �رتباط �لختبار مع 
�جل���زء �للفظي لختبار » وك�س���لر » )0.79( ومع �جل���زء �لعملي )0.82( ومع �لختبار 

ككل )0.83( ، وهى د�لة جميًعا عند م�ستوى دللة 0.01. 

 )4( - مقيا�س �مل�ستوى �لقت�سادي �لجتماعي �لثقايف لالأ�سرة  )�إعد�د: معمر نو�ف 
�لهو�رنة، 2007( 

يتمي���ز ه���ذ� �ملقيا����س باأنه ع�س���ري حيث يركز عل���ى �مل�س���تجد�ت �حلديثة �لتي 
دخل���ت عل���ى �لأ�س���رة �مل�س���رية، كما �أن���ه يجمع ب���ني �مل�س���توى �لقت�س���ادي �لجتماعي 
و�لثق���ايف لالأ�س���رة فى حني رك���زت �ملقايي�س من هذ� �لنوع على �مل�س���توى �لقت�س���ادي 
�لجتماعي فقط، ويتكون هذ� �ملقيا�س من 55 بنًد� )26 بنًد� لقيا�س �مل�س���توى �لثقايف 
، 29 بنًد� لقيا�س �مل�س���توى �لقت�سادي �لجتماعي( ، ويتكون �مل�ستوى �لثقايف لالأ�سرة 
من �مل�ستوى �لتعليمي للو�لدين ويق�سم �إىل ع�سرة م�ستويات فرعية، وي�سمل �مل�ستوى 
�لقت�س���ادي �لجتماع���ي كل م���ن متو�س���ط دخ���ل �لف���رد، �مل�س���توى �ملعي�س���ي لالأ�س���رة، 
�مل�س���توى �ملهن���ي للو�لدي���ن، وقد مت �لتحقق من ثبات �ملقيا����س فى �لبحث �حلايل عن 
طري���ق �إع���ادة تطبي���ق �لختبار على عينة �لتقنني بفا�س���ل زمني قدره ثالثة �أ�س���ابيع 
م���ن �لتطبي���ق �لأول، فكان معامل �لثبات بني �لتطبيقني م�س���اوًيا 0.88 وهو د�ل عند 
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م�س���توى دللة 0.01 ؛ كما مت ح�س���اب �ل�س���دق عن طريق �لت�س���اق �لد�خلي حيث مت 
ح�س���اب معام���الت �لرتب���اط ب���ني �لدرج���ة عل���ى كل بعد م���ن �أبع���اد مقيا�س �مل�س���توى 
�لقت�س���ادي �لجتماع���ي و�لثق���ايف لالأ�س���رة و�لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا����س )بع���د حذف 
درج���ة �لبع���د م���ن �لدرجة �لكلي���ة( ، وذلك عل���ى عين���ة �لتقنني فرت�وح���ت �لقيم بني                 
)0.76 – 0.89( وهى د�لة جميًعا عند م�ستوى دللة 0.01 ، مما يعك�س درجة ُمر�سية 

من �لثبات و�ل�سدق.

 )5( - �لربنام���ج �لإر�س���ادي �لنتقائ���ي لتنمي���ة �ل���ذكاء �لنفع���ايل وخف����س م�س���توى 
�لتنمر �ملدر�س���ي لدى تالميذ �ملرحلة �لثانية من �لتعليم �لأ�سا�س���ي �ملعاقني �سمعًيا)1( 

)�إعد�د: �لباحثني(

رابًعا: املعاجلة االإح�سائية:
مت ��س���تخد�م �لأ�س���اليب �لإح�س���ائية �لآتي���ة فى معاجل���ة �لنتائج �لتي مت 

�حل�سول عليها بعد تطبيق �أدو�ت �لبحث على عينة �لبحث �لأ�سا�سية:
(( .. Mann-Whitney U Test « ختبار » مان – وتني�
(( �ختبار “ ويلكوك�سون” Wilcoxon لالأزو�ج �ملتماثلة ..
(( حجم �لتاأثري..

وبرنام���ج   ،  SPSS 16 �لإح�س���ائي  �لربنام���ج  م���ن  كل  ��س���تخد�م  مت  وق���د 
Amos 7.01 فى �إجر�ء �ملعاجلات �لإح�سائية �ملختلفة فى  هذ� �لبحث.

نتائج البحث وتف�سريها: 
 )1( - نتائج الفر�س االأول و تف�سريها: 

و�ل���ذي ين����س عل���ى �أنه » ميكن تنمية �ل���ذكاء �لنفعايل ل���دى تالميذ �ملرحلة 
�لثانية من �لتعليم �لأ�سا�سى �ملعاقني �سمعًيا با�ستخد�م �لربنامج �لإر�سادي �لإنتقائي 

» ، ويتفرع هذ� �لفر�س �إىل �لفر�سيني �لفرعيني �لتاليني: 
)�أ( - توج���د فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���ط رتب درج���ات تالميذ �ملجموعة 
�لتجريبية ومتو�س���ط رتب درجات تالميذ �ملجموعة �ل�سابطة بعد تطبيق �لربنامج 
�لإر�سادي �لإنتقائي على مقيا�س �لذكاء �لنفعايل )�لأبعاد – �لدرجة �لكلية( ل�سالح 

تالميذ �ملجموعة �لتجريبية. 

ملحق )3(  )1(
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وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر����س �إح�س���ائًيا ��س���تخدم �لباحث���ان �ختب���ار                            
» م���ان – وتن���ي « للتع���رف عل���ى دلل���ة �لفروق ب���ني متو�س���طات رتب درج���ات تالميذ 
�ملجموعة �لتجريبية ومتو�س���طات رتب درجات تالميذ �ملجموعة �ل�س���ابطة يف �لأد�ء 
عل���ى مقيا����س �ل���ذكاء �لنفع���ايل )�لأبع���اد – �لدرجة �لكلي���ة( بعد تطبي���ق �لربنامج، 

وتت�سح نتائج هذ� �لفر�س فى جدول )20( �لتايل: 

جدول )20(
دللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات تالميذ املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة على 

مقيا�س الذكاء النفعايل )الأبعاد – الدرجة الكلية(
�ملتغري�ت
متو�سط �لعددنوع �ملجموعة�لأبعاد

�لرتب
جمموع 

م�ستوى U�لرتب
�لدللة

�لوعي 
بالذ�ت

جتريبية
�سابطة

8
7

11.50
4.00

92.00
28.000.0000.01

�إد�رة 
�لنفعالت

جتريبية
�سابطة

8
7

11.50
4.00

92.00
28.000.0000.01

�لد�فعية 
�لذ�تية

جتريبية
�سابطة

8
7

11.50
4.00

92.00
28.000.0000.01

جتريبية�لتعاطف
�سابطة

8
7

11.50
4.00

92.00
28.000.0000.01

�ملهار�ت 
�لجتماعية

جتريبية
�سابطة

8
7

11.50
4.00

92.00
28.000.0000.01

�لدرجة 
�لكلية

جتريبية
�سابطة

8
7

11.50
4.00

92.00
28.000.0000.01

 U ملح�س���وبة �أق���ل م���ن قيمة� U يت�س���ح م���ن ج���دول )20( �ل�س���ابق �أن قيم���ة
�جلدولية مما ي�س���ري �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى دللة 0.01 
بني متو�س���طات رتب درجات تالميذ �ملجموعة �لتجريبية )�لتى تعر�س���ت للربنامج( 
و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة )�لت���ى مل تتعر����س للربنام���ج( يف �لأد�ء عل���ى مقيا����س �لذكاء 
�لنفع���ايل )�لأبع���اد – �لدرج���ة �لكلية( ل�س���الح تالميذ �ملجموع���ة �لتجريبية، وهذ� 
ي���دل عل���ى فاعلي���ة �لربنام���ج �لإر�س���ادي �لإنتقائي فى تنمي���ة �ل���ذكاء �لنفعايل لدى 
تالمي���ذ �ملجموعة �لتجريبية بع���د تطبي�ق �لربنامج، وبذلك تتحقق �س���حة �لفر�س 

�لفرعي )�أ(. 
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وحل�ساب حجم �لتاأثري للفروق بني متو�سطات رتب درجات تالميذ �ملجموعة 
�لتجريبية ومتو�سطات رتب درجات تالميذ �ملجموعة �ل�سابطة علي مقيا�س �لذكاء 
 Z لنفع���ايل يف �لقيا����س �لبع���دي مت ��س���تخد�م �ملعادل���ة "  " ، حي���ث�
�أف���ر�د �لعين���ة                Mann-Whitney ، N ع���دد  ه���ي �لقيم���ة �ملح�س���وبة م���ن �ختب���ار 
(Corder & Foreman, 2009; Fritz, Morris & Richler, 2012) ، كم���ا 

يت�سح يف جدول )21( �لتايل: 
جدول )21(

حجم التاأثري للفروق بني متو�سطات رتب درجات تالميذ املجموعة التجريبية ومتو�سطات رتب 
درجات تالميذ املجموعة ال�سابطة على مقيا�س الذكاء النفعايل يف القيا�س البعدي

حجم)Es )1�لذكاء �لنفعايل
حجم Es�لذكاء �لنفعايل�لتاأثري

�لتاأثري
كبري0.840�لتعاطفكبري0.845�لوعي بالذ�ت

كبري0.844�ملهار�ت �لجتماعيةكبري0.862�إد�رة �لنفعالت
كبري0.839�لدرجة �لكليةكبري0.844�لد�فعية �لذ�تية

يت�س���ح م���ن نتائ���ج ج���دول )21( �ل�س���ابق وج���ود حج���م تاأث���ري كب���ري للف���روق 
ب���ني متو�س���ط رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبية، ومتو�س���ط رتب درج���ات �ملجموعة 
�ل�سابطة يف �لأد�ء على مقيا�س �لذكاء �لنفعايل يف �لقيا�س �لبعدي، وهذ� يدل على 

فعالية �لربنامج �لإر�سادي �لإنتقائي. 

)ب( – توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���ط رتب درجات تالميذ �ملجموعة 
�لتجريبي���ة قب���ل وبع���د تطبي���ق �لربنام���ج �لإر�س���ادي �لنتقائ���ي على مقيا����س �لذكاء 

�لنفعايل )�لأبعاد – �لدرجة �لكلية( ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.
وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س �إح�سائًيا مت ��ستخد�م �ختبار » ويلكوك�سون 
لالأزو�ج �ملتماثلة »، للتعرف على دللة �لفروق بني متو�سطات رتب درجات �لقيا�سني 
�لقبل���ى و�لبع���دى لتالمي���ذ �ملجموع���ة �لتجريبي���ة ف���ى �لأد�ء عل���ى مقيا����س �ل���ذكاء 

�لنفعايل )�لأبعاد – �لدرجة �لكلية( ، كما هو مو�سح يف جدول )22( �لتايل:
)1( حج���م �لتاأث���ري يك���ون �س���عيفاً �إذ� كانت قيمته من 0.10 – 0.29 ، ومتو�س���طاً �إذ� كانت قيمته من 0.30 – 0.49 
. (Corder & Foreman, 2009, 59; Fritz et al., 2012, 12)وقوي���اً �إذ� كان���ت قيمت���ه 0.50 فاأك���رث ،
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جدول )22(
دللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات تالميذ املجموعة التجريبية فى القيا�سني القبلي 

والبعدي على مقيا�س الذكاء النفعايل )الأبعاد – الدرجة الكلية(
�ملتغري�ت
متو�سط �لعدد�لرتب�لأبعاد

�لرتب
جمموع 

م�ستوى Z�لرتب
�لدللة

�لوعي بالذ�ت
�لرتب �ل�سال��بة 
�ل��رتب �ملوج��بة 
�لرتب �ملت�ساوية

0
8
0

0.0
4.50

0.00
36.002.828-0.01

�إد�رة �لنفعالت
�لرتب �ل�سال��بة 
�ل��رتب �ملوج��بة 
�لرتب �ملت�ساوية

0
8
0

0.0
4.50

0.00
36.002.714-0.01

�لد�فعية �لذ�تية
�لرتب �ل�سال��بة 
�ل��رتب �ملوج��بة 
�لرتب �ملت�ساوية

0
8
0

0.0
4.50

0.00
36.002.636-0.01

�لتعاطف
�لرتب �ل�سال��بة 
�ل��رتب �ملوج��بة 
�لرتب �ملت�ساوية

0
8
0

0.0
4.50

0.00
36.002.640-0.01

�ملهار�ت 
�لجتماعية

�لرتب �ل�سال��بة 
�ل��رتب �ملوج��بة 
�لرتب �ملت�ساوية

0
8
0

0.0
4.50

0.00
36.002.585-0.01

�لدرجة �لكلية
�لرتب �ل�سال��بة 
�ل��رتب �ملوج��بة 
�لرتب �ملت�ساوية

0
8
0

0.0
4.50

0.00
36.002.828-0.01

يت�سح من جدول )22( �ل�سابق وجود فروق د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى 0.01 
بني متو�سطات رتب درجات �لقيا�سني �لقبلى و�لبعدى لتالميذ �ملجموعة �لتجريبية 
ف���ى �لأد�ء عل���ى مقيا�س �لذكاء �لنفعايل )�لأبعاد – �لدرجة �لكلية( ل�س���الح �لقيا�س 
�لبع���دى، وتع���زى تل���ك �لف���روق �إىل �لآث���ار �لإيجابي���ة �لد�ل���ة للربنام���ج �لإر�س���ادي 
�لإنتقائي �مل�س���تخدم يف  هذ� �لبحث فى تنمية �لذكاء �لنفعايل، وتوؤكد هذه �لنتيجة 

�سحة �لفر�س �لفرعي )ب( . 



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج2 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 61 

وحل�س���اب حج���م �لتاأث���ري للف���روق ب���ني متو�س���طات رت���ب درج���ات �ملجموع���ة 
�لتجريبية يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدى على مقيا�س �لذكاء �لنفعايل مت ��ستخد�م 
 Wilcoxon هي �لقيمة �ملح�سوبة من �ختبار Z ملعادلة "  " ، حيث�
N ، ع���دد �لأزو�ج �ملرت�بط���ة، وعل���ى �لرغم من وج���ود N يف �ملعادلة �إل �أن قيمة حجم 
�لتاأث���ري تبق���ى م�س���تقلة عن حج���م �لعينة، هذ� لأن Z تكون ح�سا�س���ة بالن�س���بة حلجم 
�لعينة، و�لق�سمة على جذر N تزيل �أثر حجم �لعينة من حم�سلة قيمة حجم �لتاأثري 
(Corder & Foreman, 2009; Fritz et al., 2012) ، كم���ا يت�س���ح يف ج���دول 

)23( �لتايل:

جدول )23(
حجم التاأثري للفروق بني متو�سطات رتب درجات تالميذ املجموعة التجريبية يف القيا�سني 

القبلي والبعدي يف الأداء على مقيا�س الذكاء النفعايل

حجم)Es )2�لذكاء �لنفعايل
حجم Es�لذكاء �لنفعايل�لتاأثري

�لتاأثري

كبري0.933�لتعاطفكبري0.999�لوعي بالذ�ت
كبري0.914�ملهار�ت �لجتماعيةكبري0.960�إد�رة �لنفعالت
كبري0.999�لدرجة �لكليةكبري0.932�لد�فعية �لذ�تية

يت�س���ح من نتائج جدول )23( وجود حجم تاأثري كبري للفروق بني متو�س���ط 
رت���ب درج���ات تالمي���ذ �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبع���دي يف �لأد�ء 
عل���ى مقيا����س �لذكاء �لنفع���ايل يف �لقيا�س �لبعدي، وهذ� يدل عل���ى فعالية �لربنامج 

�لإر�سادي �لإنتقائي.

يت�سح من �جلد�ول )20 ، 21 ، 22 ، 23( �ل�سابقة �أن هناك حت�سًنا فى م�ستوى 
�ل���ذكاء �لنفع���ايل لدى �لتالميذ �ملعاقني �س���معًيا عينة �لبحث، فق���د �رتفعت درجات 
تالمي���ذ �ملجموع���ة �لتجريبي���ة على مقيا�س �ل���ذكاء �لنفعايل بع���د تطبيق �لربنامج 
�لإر�سادي �لإنتقائي مقارنًة بالتطبيق �لقبلي للمقيا�س على نف�س �ملجموعة، ومقارنًة 

حج���م �لتاأث���ري يك���ون �س���عيفاً �إذ� كان���ت قيمت���ه م���ن 0.10 – 0.29 ، ومتو�س���طاً �إذ� كانت قيمته م���ن 0.30 – 0.49 ، 
. (Fritz et al., 2012, 12 ;59-Corder & Foreman, 2009, 40) وقوياً �إذ� كانت قيمته 0.50 فاأكرث
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بدرج���ات تالمي���ذ �ملجموع���ة �ل�س���ابطة �لت���ى مل تت�لق �أي تدخ���ل �إر�س���ادي، مع وجود 
حجم تاأثري كبري، وت�س���ري هذه �لنتائج �إىل فعالية �لربنامج �لإر�س���ادي �لإنتقائي فى 

حت�سني �لذكاء �لنفعايل لدى �لتالميذ �ملعاقني �سمعًيا مو�سع �لبحث.

)2( - نتائج الفر�س الثاين و تف�سريها:
 ين�س �لفر�س �لثاين على �أنه “ ميكن خف�س م�س���توى �لتنمر �ملدر�س���ي لدى 
�لتالميذ �ملعاقني �س���معًيا عينة �لبحث با�س���تخد�م �لربنامج �لإر�س���ادي �لإنتقائي ” ، 

ويت�ف�رع هذ� �لفر�س �إىل �لفر�سني �لفرعيني �لتاليني: 
( تالمي���ذ 	. درج���ات  رت���ب  متو�س���ط  ب���ني  �إح�س���ائية  دلل���ة  ذ�ت  ف���روق  توج���د   

�ملجموع���ة �لتجريبي���ة ومتو�س���ط رت���ب درج���ات تالمي���ذ �ملجموعة �ل�س���ابطة 
بع���د تطبي���ق �لربنام���ج �لإر�س���ادي �لإنتقائ���ي عل���ى مقيا����س �لتنم���ر �ملدر�س���ي                                     

)�لأبعاد – �لدرجة �لكلية( ل�سالح تالميذ �ملجموعة �لتجريبية. 

وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر����س �إح�س���ائًيا ��س���تخدم �لباحث���ان �ختب���ار                    
درجات تالميذ  رتب  �لفروق بني متو�سطات  دللة  على  ” للتعرف  – وتني  “ مان 
�ملجموعة �لتجريبية ومتو�س���طات رتب درجات تالميذ �ملجموعة �ل�س���ابطة يف �لأد�ء 
عل���ى مقيا�س �لتنمر �ملدر�س���ي )�لأبعاد – �لدرجة �لكلي���ة( بعد تطبيق �لربنامج، كما 

مت ح�ساب حجم �لتاأثري، وتت�سح نتائج هذ� �لفر�س فى جدول )24( �لتايل:
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جدول )24(
دللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات تالميذ املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة على 

مقيا�س التنمر املدر�سي )الأبعاد – الدرجة الكلية(
 �ملتغري�ت

�لأبعاد
نوع 

�لعدد�ملجموعة
متو�سط 

�لرتب
جمموع 

م�ستوى U�لرتب
حجم Es�لدللة

�لتاأثري
مدى �سيطرة �لإيذ�ء 
و�ل�سلوك �لتنمرى 

د�خل �ملدر�سة
جتريبية
�سابطة

8
7

4.50
12.00

36.00
كبري84.000.000.010.852

�إدر�ك �لتنمر 
�ملدر�سى �لذى يقوم 

به �لبالغون
جتريبية
�سابطة

8
7

4.50
12.00

36.00
كبري84.000.000.010.849

�لإجتاهات �لعدو�نية 
لدى �لتالميذ

جتريبية
�سابطة

8
7

4.50
12.00

36.00
كبري84.000.000.010.848

خرب�ت �لو�قع 
�سحية للتنمر

جتريبية
�سابطة

8
7

4.50
12.00

36.00
كبري84.000.000.010.854

جتريبية�سور �لتنمر �ملختلفة
�سابطة

8
7

4.50
12.00

36.00
كبري84.000.000.010.851

رد �لفعل للتعر�س 
لالإيذ�ء �أو �لتنمر

جتريبية
�سابطة

8
7

4.50
12.00

36.00
كبري84.000.000.010.846

جتريبية�لدرجة �لكلية
�سابطة

8
7

4.50
12.00

36.00
كبري84.000.000.010.840

 U ملح�س���وبة �أق���ل م���ن قيم���ة� U يت�س���ح م���ن ج���دول )24( �ل�س���ابق �أن قيم���ة
�جلدولي���ة، وه���ذ� يعن���ى �أن هناك فروًقا د�لة �إح�س���ائية عند م�س���توى 0.01 ، ل�س���الح 
تالميذ �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س �لتنمر �ملدر�سي )�لأبعاد – �لدرجة �لكلية( 
بع���د تطب�ي����ق �لربنام���ج �لإر�س���ادي �لإنتقائي ، كما يت�س���ح من �جل���دول �أن قيم حجم 
�لتاأث���ري ملقيا����س �لتنمر �ملدر�س���ي كب���رية، مما ي�س���ري �إىل فاعلية �لربنامج �لإر�س���ادي 
�لإنتقائ���ي ف���ى خف�س م�س���توى �لتنمر �ملدر�س���ي ل���دى تالميذ �ملجموع���ة �لتجريبية 

عينة �لبحث بعد تطبيق �لربنامج، وهذ� يعني �سحة �لفر�س �لفرعي )�أ( . 
( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���ط رتب درجات تالميذ �ملجموعة 	.

�لتجريبي���ة قب���ل وبع���د تطبي���ق �لربنام���ج �لإر�س���ادي �لإنتقائي عل���ى مقيا�س 
�لتنمر �ملدر�سي )�لأبعاد – �لدرجة �لكلية( ل�سالح �لقيا�س �لبع�دى. 
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وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س �إح�سائًيا مت ��ستخد�م �ختبار “ ويلكوك�سون 
لالأزو�ج �ملتماثلة ” للتعرف على دللة �لفروق بني متو�سطات رتب درجات �لقيا�سني 
�لقبلى و�لبعدى لتالميذ �ملجموعة �لتجريبية فى �لأد�ء على مقيا�س �لتنمر �ملدر�سي 
)�لأبعاد – �لدرجة �لكلية( ، كما مت ح�س���اب حجم �لتاأثري، كما هو مو�س���ح يف جدول 

)25( �لتايل:

جدول )25(
دللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات تالميذ املجموعة التجريبية فى القيا�سني القبلي 

والبعدي على مقيا�س التنمر املدر�سي )الأبعاد – الدرجة الكلية(
�ملتغري�ت

متو�سط �لعدد�لرتب�لأبعاد
�لرتب

جمموع
م�ستوى Z�لرتب

حجم Es�لدللة
�لتاأثري

مدى �سيطرة 
�لإيذ�ء و�ل�سلوك 
�لتنمرى د�خل 

�ملدر�سة

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لرتب �ملت�ساوية

8
0
0

4.50
0.00

36.00
كبري00.002.640-0.010.933

�إدر�ك �لتنمر 
�ملدر�سى �لذى 

يقوم به �لبالغون

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لرتب �ملت�ساوية

8
0
0

4.50
0.00

36.00
كبري00.002.828-0.010.999

�لإجتاهات 
�لعدو�نية لدى 

�لتالميذ

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لرتب �ملت�ساوية

8
0
0

4.50
0.00

36.00
كبري00.002.714-0.010.960

خرب�ت �لو�قع 
�سحية للتنمر

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لرتب �ملت�ساوية

8
0
0

4.50
0.00

36.00
كبري00.002.636-0.010.932

�سور �لتنمر 
�ملختلفة

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لرتب �ملت�ساوية

8
0
0

4.50
0.00

36.00
كبري00.002.585-0.010.914

رد �لفعل 
للتعر�س لالإيذ�ء 

�أو �لتنمر

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لرتب �ملت�ساوية

8
0
0

4.50
0.00

36.00
كبري00.002.828-0.010.999

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

�لرتب �ملت�ساوية

8
0
0

4.50
0.00

36.00
كبري00.002.636-0.010.932
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يت�س���ح م���ن ج���دول )25( �ل�س���ابق وج���ود ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 
0.01 ب���ني متو�س���طات رتب درجات تالمي���ذ �ملجموعة �لتجريبية ف���ى �لقيا�س �لقبلي 
و�لبع���دي عل���ى مقيا�س �لتنمر �ملدر�س���ي )�لأبع���اد – �لدرجة �لكلية( ل�س���الح �لقيا�س 
�لبعدي، كما يت�سح من �جلدول �أن قيم حجم �لتاأثري ملقيا�س �لتنمر �ملدر�سي كبرية، 
مما يدل على �أثر �لربنامج �لإر�س���ادي �لإنتقائي فى خف�س م�س���توى �لتنمر �ملدر�سي 

لدى عينة �لبحث، وتوؤكد هذه �لنتيجة �سحة �لفر�س �لفرعي )ب( .

ا فى �لتنمر  يت�س���ح من �جلدولني )24( ، )25( �ل�س���ابقني �أن هناك �نخفا�سً  
�ملدر�س���ي لدى �لتالميذ �ملعاقني �س���معًيا عينة �لبحث، فقد �نخف�ست درجات تالميذ 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة على مقيا�س �لتنمر �ملدر�س���ي بعد تطبيق �لربنامج �لإر�س���ادي 
�لإنتقائي مقارنًة بالتطبيق �لقبلي للمقيا�س على نف�س �ملجموعة، ومقارنًة بدرجات 
تالميذ �ملجموعة �ل�س���ابطة �لتي مل تتلق �أي تدخل �إر�س���ادي، مع وجود حجم تاأثري 
كب���ري، وت�س���ري ه���ذه �لنتائ���ج �إىل فعالي���ة �لربنام���ج �لإر�س���ادي �لإنتقائ���ي ف���ى خف�س 

م�ستوى �لتنمر �ملدر�سي لدى �لتالميذ �ملعاقني عقلًيا مو�سع �لبحث.

 )3( - نتائج الفر�س الثالث و تف�سريها:
و�لذي ين�س على �أنه “ ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سط رتب 
درجات تالميذ �ملجموعة �لتجريبية فى �لقيا�س �لبعدي وقيا�س �ملتابعة على كل من 
مقيا����س �ل���ذكاء �لنفع���ايل ومقيا����س �لتنم���ر �ملدر�س���ي ” ، ويتف���رع ه���ذ� �لفر�س �إىل 

�لفر�سني �لفرعيني �لتاليني: 

( ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سط رتب درجات تالميذ �ملجموعة 	.
�لتجريبي���ة ف���ى �لقيا�س���ني �لبع���دى و�لتتبعى عل���ى مقيا�س �ل���ذكاء �لنفعايل 

)�لأبعاد – �لدرجة �لكلية(.

  وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار “ ويلكوك�سون لالأزو�ج 
�ملتماثل���ة ” ، للتع���رف عل���ى دلل���ة �لف���روق ب���ني متو�س���طات رت���ب درج���ات �لقيا�س���ني 
�لبعدى و�لتتبعى )بعد توقف �لربنامج بثالثة �أ�سهر( لتالميذ �ملج��موعة �لتجري�بية 
يف �لأد�ء على مقيا�س �لذكاء �لنفعايل )�لأبعاد – �لدرجة �لكلية( ، كما هو مو�سح يف 

جدول )26( �لتايل:
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جدول )26(
دللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات تالميذ املجموعة التجريبية فى القيا�سني البعدى 

والتتبعى على مقيا�س الذكاء النفعايل )الأبعاد – الدرجة الكلية(

متو�سط �لعدد �لرتب �لأبعاد 
�لرتب 

جمموع 
Z�لرتب

م�ستوى 
�لدللة 

�لوعي بالذ�ت
�لرتب �ل�سال��بة 
�ل��رتب �ملوج��بة 
�لرتب �ملت�ساوية

1
2
5

2.00
2.00

2.00
4.000.577-

غري د�لة

�إد�رة �لنفعالت
�لرتب �ل�سال��بة 
�ل��رتب �ملوج��بة 
�لرتب �ملت�ساوية

2
2
4

2.00
3.00

4.00
6.000.378-

غري د�لة

�لد�فعية �لذ�تية
�لرتب �ل�سال��بة 
�ل��رتب �ملوج��بة 
�لرتب �ملت�ساوية

3
2
3

3.17
2.75

9.50
5.500.452-

غري د�لة

�لتعاطف
�لرتب �ل�سال��بة 
�ل��رتب �ملوج��بة 
�لرتب �ملت�ساوية

3
3
2

3.00
4.00

9.00
12.000.333-

غري د�لة

�ملهار�ت �لجتماعية
�لرتب �ل�سال��بة 
�ل��رتب �ملوج��بة 
�لرتب �ملت�ساوية

2
1
5

2.00
2.00

4.00
2.000.577-

غري د�لة

�لدرجة �لكلية
�لرتب �ل�سال��بة 
�ل��رتب �ملوج��بة 
�لرتب �ملت�ساوية

3
2
3

3.33
2.50

10.00
5.000.680-

غري د�لة

يت�س���ح م���ن ج���دول )26( �ل�س���ابق ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية 
ب���ني متو�س���طات رتب درج���ات تالمي���ذ �ملجموع���ة �لتجريبية ف���ى �لقيا�س���ني �لبعدى 
و�لتتبع���ى )بع���د توق���ف �لربنام���ج بثالث���ة �أ�س���هر( عل���ى مقيا����س �ل���ذكاء �لنفع���ايل                                  
)�لأبع���اد – �لدرج���ة �لكلي���ة( ، مم���ا ي���دل عل���ى ��س���تمر�ر �لآث���ار �لإيجابي���ة لفاعلي���ة 
�لربنامج �لإر�سادي �لإنتقائي فى تنمية �لذكاء �لنفعايل لدى عينة �لبحث، وبذلك 

تثبت �سحة �لفر�س �لفرعي )�أ(. 
( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���ط رت���ب درج���ات تالمي���ذ 	.

�ملجموع���ة �لتجريبي���ة ف���ى �لقيا�س���ني �لبع���دى و�لتتبعى على مقيا����س �لتنمر 
�ملدر�سي )�لأبعاد – �لدرجة �لكلية( . 
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 وللتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م �ختبار » ويلكوك�سون لالأزو�ج 
�ملتماثلة » ، وجدول )27( �لتايل يو�سح دللة �لفروق بني �لقيا�سني �لبعدى و�لتتبعى 
)بع���د توق���ف �لربنام���ج بثالثة �أ�س���هر( للمج��موع���ة �لتجري�بية على مقيا����س �لتنمر 

�ملدر�سي )�لأبعاد – �لدرجة �لكلية(:

جدول )27(
دللة الفروق بني القيا�سني البعدى والتتبعى للمجموعة التجريبية

 على مقيا�س التنمر املدر�سي )الأبعاد – الدرجة الكلية(

متو�سط �لعدد�لرتب�ملقيا�س
�لرتب

جمموع
�لدللةZ�لرتب

مدى �سيطرة �لإيذ�ء 
و�ل�سلوك �لتنمرى 

د�خل �ملدر�سة

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لرتب �ملت�ساوية

1
1
6

1.00
2.00

1.00
غري د�لة-2.000.447

�إدر�ك �لتنمر �ملدر�سى 
�لذى يقوم به 

�لبالغون

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لرتب �ملت�ساوية

1
2
5

2.00
2.00

2.00
غري د�لة-4.000.577

�لإجتاهات �لعدو�نية 
لدى �لتالميذ

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لرتب �ملت�ساوية

2
2
4

2.00
3.00

4.00
غري د�لة-6.000.378

خرب�ت �لو�قع �سحية 
للتنمر

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لرتب �ملت�ساوية

2
1
5

2.00
2.00

4.00
غري د�لة-2.000.577

�سور �لتنمر �ملختلفة
�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لرتب �ملت�ساوية

2
2
4

2.00
3.00

4.00
غري د�لة-6.000.378

رد �لفعل للتعر�س 
لالإيذ�ء �أو �لتنمر

�لرتب �ل�سالبة
�لرتب �ملوجبة

�لرتب �ملت�ساوية

3
1
4

2.00
4.00

6.00
غري د�لة-4.000.378

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

�لرتب �ملت�ساوية

2
1
5

2.25
1.50

4.50
غري د�لة-1.500.816
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يت�سح من جدول )27( �ل�سابق عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني �لقيا�سني 
�لبعدى و�لتتبعى )بعد توقف �لربنامج بثالثة �أ�س���هر( على مقيا�س �لتنمر �ملدر�س���ي 
)�لأبع���اد – �لدرج���ة �لكلي���ة(، مم���ا ي���دل عل���ى ��س���تمر�ر فعالي���ة �لربنامج �لإر�س���ادي 
�لإنتقائي فى خف�س م�ستوى �لتنمر �ملدر�سي لدى عينة �لبحث، وتوؤكد هذه �لنتيجة 

�سحة �لفر�س �لفرعي )ب( .

ومن ثم تك�س���ف �ملعاجلة �لإح�س���ائية فى �جلدولني )26( ، )27( �ل�س���ابقني 
عن عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س �لبعدي وقيا�س �ملتابعة )بعد توقف 
�لربنام���ج بثالث���ة �أ�س���هر( عل���ى كل م���ن مقيا����س �ل���ذكاء �لنفع���ايل ومقيا����س �لتنمر 
�ملدر�س���ي مما يدل على ��س���تمر�ر فعالية �لربنامج �لإر�س���ادي �لإنتقائي �مل�ستخدم فى 
تنمي���ة �ل���ذكاء �لنفع���ايل وخف�س م�س���توى �لتنمر �ملدر�س���ي لدى �لتالمي���ذ �ملعاقني 

�سمعًيا باملرحلة �لثانية من �لتعليم �لأ�سا�سي. 
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ملخ�ص البحث:
ه���دف �لبح���ث �حل���ايل �لتعرف على و�ق���ع �لبحث �مل�س���رى و�لعربى فى جمال 
�لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ خ���الل �لف���رتة م���ن )2003 – 2016م( وذل���ك با�س���تخد�م 
منهج���ني هم���ا �لببليوم���رتى �لببليوج���ر�يف وم���ا ور�ء �لتحلي���ل عل���ى بح���وث �لتعل���م 
�مل�س���تند �إىل �لدم���اغ ف���ى �لنت���اج �لعلم���ى �مل�س���رى و�لعرب���ى. ومبر�جع���ة )60( بحًث���ا 
ودر��س���ة م�س���رية وعربية �سابقة تناولت بر�مج و�أن�س���طة تدري�سية وتدريبية تدخلية 
قائمة على �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ لدى �لعاديني وذوى �لإعاقة و�ملوهوبني �أ�سارت 
نتائج �لدر��س���ة �إىل: �حتلت �لبحوث �ملن�س���ورة �ملرتبة �لأوىل، يليها ر�سائل �لدكتور�ه، 
ثم ر�سائل �ملاج�ستري، كما �سهدت �لفرتة �لزمنية من عام 2012 وحتى عام 2016 �أكرث 
در��س���ات جتريبي���ة فى جمال �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ، وكان ع���دد �لباحثني �لذكور 
يفوق عدد �لباحثات �لإناث، وجاءت م�سر فى �ملرتبة �لأوىل من �لدول �لعربية �لتى 
�أُجريت بها تلد �لدر��سات و�لبحوث، و�نح�سر عدد �ملوؤلفني فى �لعامل �لعربى �لذين 
�أهتمو� باإجر�ء در��سات وبحوث جتريبية فى جمال �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ ما بني 
موؤلف و�حد �إىل موؤلفان، وتوزعت �لبحوث �لتجريبية فى جمال �لتعلم �مل�س���تند �إىل 
�لدم���اغ خ���الل تلك �لفرتة فى )19( جملة ودورية علمية حمكمة، حيث جاءت جملة 
در��س���ات عربي���ة ف���ى �لرتبية وعل���م �لنف�س فى �ملرتب���ة �لأوىل. �أكرث �ل�س���رت�تيجيات 
�لتدخلية �لأكرث ��ستخد�ًما فى جمال �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ هى �ل�سرت�تيجيات 
�لتدري�س���ية، يليها �ل�س���رت�تيجيات �ملعرفية بالرغم من �أهميتها. �أكرث �لت�س���ميمات 
�لتجريبية �ملتبعة هو ت�س���ميم �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة . وجود تاأثري موجب 
د�ل �إح�سائًيا لتلك �لرب�مج، تر�وح ما بني �ل�سعيف و�لكبري. ويختلف حجم �لتاأثري 
لتلك �لرب�مج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية باخت���الف �ملرحلة �لتعليمية، 
ن���وع جن����س �ملفحو����س، عينات �لدر��س���ة، ن���وع �لدر��س���ة، حج���م �لعينة، �مل���دة �لزمنية 

لتنفيذ �لرب�مج �لتدخلية و�ل�سرت�تيجيات �لتدري�سية.

كلم��ات مفتاحية: �لدماغ - �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ – �لعادي���ني – ذوى �لإعاقة – 
�ملوهوبني – �ملنهج �لببليومرتى �لببليوجر�فى - �أ�سلوب ما ور�ء �لتحليل.



واقع البحث امل�صرى والعربى فى جمال التعلم امل�صتند اإىل الدماغ د . اأمل حممد غنامي 

 94 

The reality of Egyptian and Arab research in the field of 
brain-based learning during the period (2003- 2016) the 

normal and with disabilities and talented

An evaluation study of empirical research using two 
approaches Bibliographic Bibliometric and Meta- analysis

Prepared by

Dr. Amal Mohammed Ghanayem
Lecturer of Special Education

Faculty of Education in Ismailia - Suez Canal University

Summary
The present study aimed to recognize the reality of the Egyptian 

researcher and the Arab world in the field of learning-based brain 
during the period (2003 - 2016 AD) and that two approaches are 
Albbleomtry bibliographic and beyond the analysis of the document 
to the brain in the scientific Egyptian and Arab production of learning 
research. A review of 60 research and the study of Egyptian and Arab 
it has reached results the study follows:  1. published research was 
ranked first, followed by doctoral dissertations, and theses, also saw 
the time period from 2012 until the end of 2016, more experimental 
studies in the field of learning based on the brain, and the number of 
male researchers outnumber female researchers, Egypt and ranked 
The first of the Arab states, which was conducted by birth to studies 
and research. 2- a more interventionist strategies most widely used 
in the field of brain-based learning is a teaching strategy, followed by 
cognitive strategies in spite of its importance. 3- more experimental 
designs used is the design of the experimental group and the group. 
4- A positive effect D. statistically for those programs, ranging from 
the weak and the Great. 5- The effect size is different for those 
interventionist programs and teaching strategies depending on the 
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educational level, sex of screened, the study samples, the type of 
study, the sample size, the length of time for the implementation of 
interventional programs and teaching strategies.

Keywords: brain - brain-based learning - normal - disabilities 
- talented - Bibliographic Bibliometric Method - method of Meta- 
analysis..
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مقدمة:
�س���هد �لبح���ث �لنف�س���ى و�لرتبوى خ���الل �لقرن �ملا�س���ى وحتديًد� ف���ى نهايته 
حت���ولت مهم���ة فى �لنظر �إىل عملية �لتعلم، وت�س���من ذلك �لتحول �إثارة �لت�س���اوؤلت 
حول ما يجرى د�خل دماغ �ملتعلم وكيفية تكوين عقله؛ مثل: بنيته �ملعرفية، وقدرته 
عل���ى جتهي���ز ومعاجلة �ملعلومات، و�أمناط تعلمه وتفكريه، وكل ما يجعل �لتعلم لديه 
فعال وذ� معنى، وكيفية تنمية �إمكانات �ملتعلمني، وتنمية قدر�تهم �لدماغية لأق�سى 
درج���ة ممكن���ة؛ لأن �حلي���اة �ملعا�س���رة حتت���اج �إىل �أف���ر�د مفكري���ن قادرين عل���ى �تخاذ 
�لق���ر�ر �ل�س���ليم حلل �مل�س���كالت و�لتعامل م���ع متطلبات وغمو�س وتعقد هذ� �لع�س���ر 

�لذى يت�سم بالتقدم و�لتدفق و�لعبء �ملعرفى و�ملعلوماتى.  

�لدم���اغ)1(،                            وظيف���ة  ب���ني  للعالق���ة  �أُ�س����س من���وذج  جدي���د  ذل���ك  �أج���ل  وم���ن 
وب���ني �ملمار�س���ة �لتقليدي���ة؛ يوؤك���د عل���ى �أن �لعمليات �لعقلي���ة �ملعرفية تت�س���رر كثرًي� 
بفعل تهديد حجرة �لدر��س���ة �ملدر�س���ية، و�أننا �إذ� جتاهلنا كيفية عمل �أدمغة �ملتعلمني 

ف�سوف ُنعر�س جناهم �إىل �خلطر )جن�سني، 2014، �س 17(.

 Brain  Based  Learning ومن ثم ظهرت نظرية �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ
 Cognitive �ملع���ريف  �لع�س���بى  �لنف����س  عل���م  بح���وث  نتيج���ة   Theory (BBLT)
Neuropsychology (CNP) و�لت���ي ت�س���رح كي���ف يتعل���م �لدم���اغ باعتباره ع�س���و 
�لتعلم، وكذلك �لعمل علي �إحد�ث �لتكامل بني علم �لنف�س �لع�س���بى و�لف�س���يولوجي 
و�لكيمي���اء �حليوي���ة وعلم �لنف�س �ملعرفى، وهو جمال دينامي منذ �لت�س���عينات وذلك 
نتيج���ة تط���ور �ملعلوم���ات ح���ول ف�س���يولوجيا �لأع�س���اب وربطه���ا بالعملي���ات �لعقلي���ة 

.(Kathleen, 2006) ملعرفية �لالزمة للتعلم�

وف���ى هذ� �ل�س���دد �ُس���مى �لعق���د �لأول من �لقرن �حل���ادى و�لع�س���رين ب� »عقد 
�لدماغ«، حيث  تو�س���عت �أبحاث �لدماغ يف نهاية �لقرن �لع�س���رين وذلك ب�س���بب ظهور 
�لتقني���ات �حلديث���ة �لت���ي �أتاح���ت للعلم���اء فر�س �س���رب مناط���ق يف �لدم���اغ طاملا ترك 
�س���اأنها للتخم���ني، ومل يتمك���ن �أي بحث من ��س���تثارة �لهتمام �أكرث مم���ا فعله �لبحث 
يف جانب���ى �لدم���اغ لأن �لك�س���ف ع���ن �أن كل جان���ب منهم���ا يعم���ل بطريق���ة تختلف عن 

�لدماغ و�ملخ )Brain( م�سطلحني مرت�دفني فى �لدر��سة �حلالية.  )1(
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طريق���ة �جلانب �لآخر، ي�س���ري �إىل تو�س���يع مفهومنا عن عملي���ات �لتفكري �لتي متيل 
�إىل �لعملي���ات �للفظي���ة �لتحليلي���ة، ونح���ن منل���ك �لدلي���ل �لآن على �أن ه���ذ� �لرتكيز 
يوؤدي �إىل جتاهل ن�سف قدر�ت �لدماغ، فماذ� عن �لن�سف �لآخر؟. �إن نتائج �لأبحاث 
�حلديث���ة �ملتعلق���ة بجانب���ى �لدم���اغ وبعل���م �لنف����س �لع�س���بى �ملعرفى و�لف�س���يولوجى 
جعلتنا نعي �أننا منتلك �أ�سلوبني خمتلفني ولكنهما متكاملنب يف معاجلة ��ملعلومات: 
�أحدهم���ا مكان���ى ومتز�م���ن )�أك���رث من خطوة ف���ى ذ�ت �لوق���ت( ويخت�س ب���ه �جلانب 
�لأمي���ن للدم���اغ، و�لأ�س���لوب �لآخر خطى )خط���وة تلو �لأخرى( ويخت����س به �جلانب 
�لأي�س���ر للدماغ، وقد �أثار هذ� �لأكت�س���اف �هتمام �لرتبويني و�مل�س���ئولون عن �لعملية 
�لتعليمية فى تطبيق نتائج �لأبحاث �ملتعلقة بجانبى �لدماغ فى �لبيئة �ل�سفية د�خل 
حج���رة �لدر��س���ة مبوؤ�س�س���اتنا �لرتبوي���ة و�لتعليمي���ة )يو�ُس���ف، 2005؛ 2007؛ 2010 �أ،       

ب؛ 2011 �أ، ب، ج، د؛ 2012 �أ، ج، د؛ 2015؛ 2016(. 

وف���ى �س���وء �حلقيقة �لت���ى موؤد�ها �أن جميع �ملعلمني م���ن �ملحتمل �أن يتعاملو� 
م���ع �ملتعلم���ني �س���و�ء �أكانو� عادي���ني �أو ذوى �إعاقة، ف���اإن بر�مج تربي���ة �ملعلمني تر�جع 
�ملناهج �لتعليمية �لتي تعد معلمي �مل�س���تقبل ل�س���تخد�م طرق تدري�س���ية منا�س���بة مع 
جميع �أنو�ع �ملتعلمني؛ لذ� فاإننا بحاجة �إىل ت�س���ميم �لتعليم فى �س���وء نظرية �لتعلم 
�مل�س���تند �إىل �لدماغ )BBLT( د�خل مد�ر�س���نا �مل�س���رية و�لعربية فى �لقرن �حلادى 
و�لع�سرين باعتباره مدخاًل لتجويد عمليتى �لتعلم و�لتعليم لدى �ملتعلمني �لعاديني 

وذوى �لإعاقة )يو�ُسف وغنامي، 2016(.

ولق���د ��س���تخدمت �لأ�س���اليب �لكمي���ة �لببليومرتي���ة �لببليوجر�في���ة لالإنتاج 
�لعلمى فى �لعلوم �لنف�س���ية و�لرتبوية فى �لعديد من �لدر��س���ات �س���و�ء كان للعاديني 
�أو ل���ذوى �لإعاق���ة و�ملوهوبني )�لبخيت و�ل�س���يخ، 2006، 2007؛ �لبخيت، 2008؛ 2012 
�أ، ب؛ يو�س���ف، 2012 ب؛ �أبو�لفت���وح، 2013؛ �لكلي���ة، 2015؛ و�حلنو، 2016(، ورغم تعدد 
هذه �لدر��سات وتنوعها فاإن �ملجال ل يز�ل بكًر� ويحتاج �إىل عدة در��سات حتى يكتمل 
�لفهم �لعميق لهذ� �لإنتاج �لعلمى، وحتى تت�س���ح معامل �سورته ب�سكلى جلى، وتتبني 
جو�نب���ه وخباي���اه، لذ� تاأت���ى �لدر��س���ة �لببليومرتي���ة �لببليوجر�في���ة �حلالية لتكمل 
جه���ود تل���ك �لدر��س���ات �ل�س���ابقة بتناوله���ا ملج���ال �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ، وبذلك 
حت���اول �لإ�س���هام من خالل �لتحليل �لببليوم���رتى �لببليوجر�فى فى مهمة مر�جعة 
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وفح����س �لإنت���اج �لعلم���ى فى �لبحث �لنف�س���ى و�لرتبوى �مل�س���رى و�لعربى فى جمال 
�لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ.  

وم���ن ناحي���ة �أخرى جند �أن �أ�س���لوب ما ور�ء �لتحلي���ل Meta- Analysis قد 
ظهر - لأول مرة – فى �لعلوم �لرتبوية و�لنف�سية على يد جال�س Glass عام 1976م 
ليطب���ق عل���ى نتائ���ج �لدر��س���ات و�لبح���وث �لكمي���ة �أو �لرقمية به���دف تكام���ل �لنتائج 

�ملتعددة و�ملتنوعة لهذه �لبحوث و�لدر��سات )عبد�حلميد، 1987، �س 318(.

 Analysis of ولق���د ع���رف هذ� �لأ�س���لوب فى بد�يات���ه باأنه حتليل �لتحالي���ل
Analysis، ويهدف �إىل دمج جمموعة كبرية من �لنتائج �لتى تو�سلت �إليها در��سات 

وبحوث �سابقة منف�سلة بغر�س تكاملها )�أبوحطب و�سادق، 1996، �س 128(.

  ويقوم �أ�سلوب ما ور�ء �لتحليل على جمع وتلخي�س نتائج جمموعة كبرية من 
�لدر��سات ذ�ت �لعالقة، و��ستخد�مها كبيانات، ومن ثم حتليلها ل�ستخر�ج قيم كمية 
تعطي موؤ�سًر� عن مدى فاعلية �لدر��سة، بدًل من �ل�ستعانة باأ�سلوب �ل�سرد �لنظري. 
ويوؤكد �لعديد من �لباحثني على �أهمية ��س���تخد�م �أ�س���لوب ما ور�ء �لتحليل يف حتليل 
�لدر��س���ات �لرتبوية و�لنف�س���ية، �إذ تعد �أكرث �لطرق كفاءة ودقة و�ت�ساًقا وتنظيًما من 
 (Kulik & Kulik, 1989; Rosenthal, 1991; &. .مر�جعة �لدر��سات �لكمية

.Cooper & Hedges, 1999)

وي�سري وولف (Wolf, 1986, p. 13) �إىل �أن فائدة �أ�سلوب ما ور�ء �لتحليل 
تكم���ن ف���ى حتدي���د �لفجو�ت �ملوجودة فى �لأدبي���ات، �أو �ملناطق �لتى حتت���اج �إىل �ملزيد 
ا توجيه هذه �لدر��سات و�لبحوث �إىل وجهات جديدة  من �لدر��س���ات و�لبحوث، و�أي�سً
تفر�س نف�س���ها على �ل�ساحة وظهرت �حلاجة �إليها، و�لك�سف عن �لعالقات �لتفاعلية 
و�لو�س���يطة �ملوؤثرة، �أو �لجتاهات �سعبة �ملالحظة، �أو �لتى ل ميكن �سياغة فر�سيات 
قابلة لالختبار حولها فى در��سة جتريبية منف�سلة. وت�سيف حممد )2013، �س 160(

 �أن �أ�س���لوب م���ا ور�ء �لتحلي���ل تربز �أهميته فى �أنه يعطى دلياًل �إح�س���ائًيا مفيًد� حول 
�جلانب �ملدرو�س �أو �ملختلف عليه.  

ومن ثم ُيعد �أ�سلوب ما ور�ء �لتحليل منهًجا و�سفًيا حتليلًيا بد�أ ينمو وب�سورة 
متز�ي���دة يف �أورب���ا و�أمري���كا وبل���د�ن �أخ���رى من �لعامل  من���ذ ع���ام 1976، وبالرغم من 
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ه���ذ� �لنت�س���ار �لكب���ري �إل �أنه – يف حدود �إط���الع �لباحثة - مل يلق �لهتمام �لكافى يف 
�لبحث �لنف�س���ى و�لرتبوى �مل�س���رى و�لعربى، ومن ثم يج���ب �لهتمام بهذه �لنوعية 

من �لدر��سات و�لبحوث.

م�سكلة البحث:
تو�جه �لبحوث �لنف�س���ية و�لرتبوية م�س���كلة تكر�ر �لبحوث لنف�س �ملو�سوعات 
و�ج���رت�ر �أف���كار �لآخري���ن، حي���ث ل يح���دد كل باح���ث بحثه م���ن حيث ما �نته���ت �إليه 
�لبحوث �لأخرى، لأن ذلك يتطلب منه تدقيًقا عند حتليل �لبحوث �أو �لدر��سات ذ�ت 
�ل�سلة وحتديد مكانة بحثه بالن�سبة لتلك �لبحوث، وتقدمي �لإ�سافة �لتكميلية �لتى 

من �ملتوقع �لإ�سهام بها )حامد وحممد، 2003، �س 202(

وبناء على ما �س���بق قرر جال�س Glass فى خطاب �لفتتاح للموؤمتر �ل�س���نوى 
للجمعي���ة �لأمريكي���ة للبحث �لرتبوى AERA �أن هناك حاجة ملحة لبديل �س���ارم 
ن�س���تعي�س ب���ه ع���ن �ملناق�س���ات �ل�س���ببية �ل�س���يقة للبح���وث و�لدر��س���ات �لت���ى تعك����س 
حم���اولت �لباحث���ني ل�س���تقاق معن���ى حم���دد من �ل���رت�ث �ملتز�ي���د للبح���ث �لرتبوى 

)�ل�سعيد، 2009، �س 88(

وف���ى ه���ذ� �ل�س���دد فقد جاء تاأكي���د فى �لطبعة �لأخرية )�ل�ساد�س���ة( �ل�س���ادرة 
م���ن دليل �لن�س���ر للجمعية �لأمريكي���ة لعلم �لنف�س )APA( على �أهمية �لإ�س���ارة �إىل 
قيم حجم �لتاأثري وحدود �لثقة فى �لتقارير �لبحثية وذلك فى �سوء فح�س �لدللة 
�لإح�س���ائية للبيان���ات مل���ا لذل���ك م���ن �أهمي���ة فى تو�س���يح نتائ���ج �لدر��س���ات و�لبحوث  

.(APA Publication Manual, 2010, p. 33)

ل���ذ� ي�س���ري �ل�س���وى )2010، ����س 8( �إىل �أن���ه م���ن �مله���م للبح���وث �لعربي���ة �أن 
تالح���ق �لإجناز�ت و�جلهود �لعاملية ف���ى �لأخذ مبفهوم حجم �لتاأثري بجانب �لدللة 
�لإح�س���ائية؛ لأن���ه �ل�س���بيل �لوحي���د ملا يع���رف بالدر��س���ات �لتكاملية �لت���ى تقوم على 
منه���ج �لتحلي���ل �لبعدى، وهذ� يثمر عن نتائج تكاملية ف���ى جمالت متعددة تر�كمت 

فيها نتائج �لبحوث ول �سلة بينها ومنها جمال وظائف �ملخ.

وف���ى ه���ذ� �لإطار فاإن �لهتمام بتوظيف نتائج �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ ُيعد 
من �لق�سايا �لهامة يف جمال �لرتبية لأن �لكثري مما تو�سلت �إليه �لأبحاث يف جمال 
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وظائف جانبى �لدماغ له تطبيقات و��سعة يف �لعملية �لتعليمية وقد متتد �إىل حتديد 
�ل�س���لوك �لناجح يف �حلياة بعد �لدر��س���ة، �لأمر �لذي جعل من �ملرغوب فيه �أن يكون 
�لرتبوي���ون ومع���دو �لرب�مج �لتعليمية و�ملعلم���ني مًعا �أكرث معرف���ة ودر�ية و�هتماًما 
باأن�سطة ووظائف جانبى �لدماغ و�أهمية تطبيقها يف حجرة �لدر��سة وو�سعها مو�سع 
�لعتب���ار عن���د بناء �لرب�م���ج �لتعليمية و�ختيار طرق و�أ�س���اليب �لتدري�س و�لأن�س���طة 

�لتعليمية، ملا لذلك من تاأثري على �لعائد من �لعملية �لتعليمية و�أهد�فها.  

ومل���ا كان �لبح���ث �لعلمي ي�س���عى �إىل تزويد �لباحث بالبيانات �خلا�س���ة ببع�س 
�لظو�هر �ملر�د در��ستها وحتليل بياناتها و��ستخال�س �لنتائج منها، ومقارنة �لظو�هر 
ببع�سها وحماولة ��ستنتاج عالقات بينها، و��ستخد�مها يف �تخاذ �لقر�ر �ملنا�سب، فاإنه 
من �لو��س���ح �أننا فى حاجة ما�س���ة وملحة لتطبيق هذ� �لأ�س���لوب على نتائج �لبحوث 
و�لدر��سات فى جمال �لعلوم �لإن�سانية و�لجتماعية. حيث يتفق �مل�ستغلون فى جمال 
در��سة �لظو�هر �لنف�سية و�لرتبوية على �أنها ظو�هر تت�سف بالتعقيد مما دفعهم �إىل 
تبنى تعريفات �إجر�ئية متعددة. وفى هذ� �لبحث �س���وف نتناول هذ� �لأ�سلوب وكيفية 

تطبيقه على بحوث ودر��سات �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ.

و�ملتتبع للبحوث و�لدر��س���ات �لتى �أجريت فى �سوء نظرية �لتعلم �مل�ستند �إىل 
�لدماغ منذ بد�ية ظهورها وحتى �لآن يجد ت�س���خم فى عدد �لبحوث و�لدر��س���ات فى 
ه���ذ� �ملج���ال؛ وعلى �لرغم من ذلك فاإن مو�س���وع تقييم هذه �لدر��س���ات و�لبحوث مل 
يلق �لهتمام �لكافى، ولتز�ل �حلاجة قائمة ملزيد من �لدر��سات فى هذ� �ملجال. وفى 
حدود �إطالع �لباحثة فاإنه مل يتم �إجر�ء بحث تطبيقى فى �لبيئة �مل�سرية �أو �لعربية 
ف���ى �إطار �ملنهج���ني �لببليومرتى �لببليوجر�فى وم���ا ور�ء �لتحليل فى جمال �لتعلم 
�مل�س���تند �إىل �لدماغ. لذ� ياأتى �لبحث �حلايل كتطبيق فى هذ� �ملجال �خل�س���ب و�ملهم، 

ومن ثم تتحدد م�سكلة �لبحث �حلايل يف حماولة �لإجابة عن �لأ�سئلة �لآتية:
((( ما و�قع �لبحث �مل�س���رى و�لعربى فى جمال �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ خالل 1

�لفرتة من )2003 – 2016م(؟.
((( ما �ل�س���رت�تيجيات �لتدخلية �لأكرث ��س���تخد�ًما فى جمال �لتعلم �مل�ستند �إىل 1

�لدماغ فى �لبحوث �لنف�سية و�لرتبوية �مل�سرية و�لعربية؟.



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج2 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 101 

((( �لتدخلي���ة 1 �لرب�م���ج  لتنفي���ذ  �ملتبع���ة  �لتجريبي���ة  �لت�س���ميمات  �أك���رث  م���ا 
و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة عل���ى �لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ ف���ى 

�لبحوث �لنف�سية و�لرتبوية �مل�سرية و�لعربية؟.  
((( م���ا حج���م �لتاأثري للرب�م���ج �لتدخلي���ة و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائمة 1

عل���ى �لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ ف���ى �لبح���وث �لنف�س���ية و�لرتبوية �مل�س���رية 
و�لعربية؟.  

((( ه���ل يختلف حج���م �لتاأثري للرب�م���ج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية 1
�لقائم���ة عل���ى �لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ ف���ى �لبح���وث �لنف�س���ية و�لرتبوية 
�مل�س���رية و�لعربية باختالف �ملرحلة �لتعليمية )ريا����س �لأطفال، �لإبتد�ئية، 

�لإعد�ية، �لثانوية، و�جلامعية(؟.
((( ه���ل يختلف حج���م �لتاأثري للرب�م���ج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية 1

�لقائمة على �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ فى �لبحوث �لنف�سية و�لرتبوية �مل�سرية 
و�لعربي���ة باخت���الف ن���وع جن�س �ملفحو����س )ذكور، �إن���اث، ذكور و�إن���اث مًعا(؟.

((( ه���ل يختلف حج���م �لتاأثري للرب�م���ج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية 1
�لقائم���ة عل���ى �لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ ف���ى �لبح���وث �لنف�س���ية و�لرتبوية 
�مل�س���رية و�لعربية باختالف عينات �لدر��س���ة )عادي���ني، موهوبني ومتفوقني 
 ،ADHD عقلًيا، ذوى �س���عوبات �لتعلم، م�سطربى �لنتباه مفرطى �لن�ساط

ومنخف�سى �لتح�سيل(؟.
((( ه���ل يختلف حج���م �لتاأثري للرب�م���ج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية 1

�لقائم���ة عل���ى �لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ ف���ى �لبح���وث �لنف�س���ية و�لرتبوية 
�مل�س���رية و�لعربية باختالف نوع �لدر��س���ة )ر�سالة ماج�ستري، ر�سالة دكتور�ه، 

بحث من�سور(؟.
((( ه���ل يختلف حج���م �لتاأثري للرب�م���ج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية 1

�لقائم���ة عل���ى �لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ ف���ى �لبح���وث �لنف�س���ية و�لرتبوية 
�مل�سرية و�لعربية باختالف حجم �لعينة )�سغري – متو�سط – كبري(؟.

((1( ه���ل يختلف حج���م �لتاأثري للرب�م���ج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية 1
�لقائم���ة عل���ى �لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ ف���ى �لبح���وث �لنف�س���ية و�لرتبوية 
�لتدخلي���ة  �لرب�م���ج  لتنفي���ذ  �لزمني���ة  �مل���دة  باخت���الف  و�لعربي���ة  �مل�س���رية 

و�ل�سرت�تيجيات �لتدري�سية؟.
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اأهداف البحث:
تتمثل �أهد�ف �لبحث �حلايل يف �لآتى:

((( تعريف �لقارئ يف جمال �لبحث �لنف�سى �مل�سرى و�لعربى با�ستخد�م منهجىن 1
هم���ا م���ا ور�ء �لتحلي���ل كمنح���ى حدي���ث ف���ى جتمي���ع وتولي���ف نتائ���ج �لبحوث 
و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة ف���ى جم���ال بحث���ى مع���ني، و�لآخ���ر �ملنه���ج �لببليومرتى 
�لببليوجر�ف���ى كمنح���ى ي�س���تخدم �ملعاجل���ة �لكمية للم���ادة �ملكتوبة و�ل�س���لوك 
�ملرتب���ط به���ا بهدف تق�س���ى خ�س���ائ�س و�جتاهات �لأدبي���ات �ملن�س���ورة فى �أحد 

جمالت �ملعرفة.
((( ��س���تخد�م �أ�سلوب ما ور�ء �لتحليل لإعادة حتليل نتائج در��سات وبحوث �لتعلم 1

�مل�ستند �إىل �لدماغ فى �لبحث �لنف�سى �مل�سرى و�لعربى.
((( �لتع���رف عل���ى و�ق���ع �لبحث �مل�س���رى و�لعرب���ى فى جم���ال �لتعلم �مل�س���تند �إىل 1

�لدماغ خالل �لفرتة من )2003 – 2016م(.

اأهمية البحث:
يكت�سب �لبحث �حلايل �أهميته على �مل�ستويني �لنظري و�لتطبيقي على �لنحو �لتايل:

((( ي�س���كل هذ� �لبحث خطوة مهمة نحو تدعيم بحوث �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ 1
وتكاملها من �أجل تقدمي تف�سري�ت �أكرث �إقناًعا للكثري من �لظو�هر �لنف�سية 
و�لرتبوية باأ�س���لوب �إح�س���ائي مهم وهو �أ�س���لوب ما ور�ء �لتحليل، وكذ� باملنهج 

�لببليومرتى �لببليوجر�فى.
((( �إن �لهتمام بوظائف جانبى �لدماغ )�لأمين/ �لأي�سر( فى �إطار نظرية �لتعلم 1

�مل�س���تند �إىل �لدماغ ي�س���اعدنا على �لتعامل معها مبا يفيد �ملعلمني و�لقائمني 
عل���ى �لعملي���ة �لتعليمي���ة يف ح���ل بع�س م�س���كالت �لتعل���م و�لتخطي���ط لإعد�د 
�لتدريب���ات و�لأن�س���طة �لتعليمي���ة �ملنا�س���بة لتنمي���ة �لنم���ط �ملتكام���ل جلانب���ى 

�لدماغ.
((( �إن نتائ���ج ه���ذ� �لبح���ث تدع���م فر����س مف���اده �أنه ميك���ن تنمية وظائ���ف جانبى 1

�لدماغ �لأمين و�لأي�س���ر با�س���تخد�م ��سرت�تيجيات تدري�س���ية وبر�مج تدريبية 
خمتلفة.
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((( يع���د �لبح���ث �حل���ايل حماول���ة و�جته���اد متو��س���ع وحم���دود م���ن �لباحثة فى 1
كونها توؤرخ لتطور حركة �لن�س���ر �لعلمى فى جمال �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ 
بالبح���ث �لنف�س���ى و�لرتبوى �مل�س���رى و�لعرب���ى لتقدم دلياًل خمت�س���ًر� لو�قع 
�لدر��س���ات �لتجريبي���ة �لت���ى مت تنفيذها فى جمال �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ 

خالل �لفرتة من )2003 – 2016م(.

م�سطلحات البحث االإجرائية:

1- الدملاغ Brain: يعرفه كامل )1995، �س 19( باأنه بناء ع�س���بي )�ملادة �لرمادية 
و�مل���ادة �لبي�س���اء( ر�ٍق مده����س يوجد د�خ���ل علبة عظمية حتميه ه���ي �جلمجمة ومن 
�لناحية �لنف�س���ية فاإن �ملخ هو ع�س���و ح�ساري ثقايف وهو ع�س���و �لن�ساط �لنف�سي وهو 
�ل���ذي يتعل���م طبًق���ا لنوع ومقد�ر وم�س���توى تنظي���م �ملعلوم���ات �لتي يتعر����س لها �ملخ 
       – م���ن خ���الل �لتعلم، وتتبني خمرج���ات �لتعلم �لتي تتمثل يف: وظائ���ف �ملخ �ملعرفية 

وظائف �ملخ �لنفعالية – وظائف �ملخ �ل�سيكوحركية – و�لوظائف �لجتماعية.       
2- التعللم امل�ستنلد اإىل الدملاغ Brain  Based  Learning (BBL): ي�س���ري 
يو�ُس���ف )2013 ب، ����س 74( �إىل �أن���ه “�لتعلم �لذي يت�س���من مد�خل للتعليم �ملدر�س���ي 
معتم���ًد� عل���ى �لأبح���اث و�لدر��س���ات �حلديثة للمخ �لب�س���رى لدعم وتنمية وحت�س���ني 
��س���رت�تيجيات �لتدري�س وهو مدخل لرتبية �س���مولية يتيح للمخ �لإن�س���انى �أن يتعلم 

ب�سورة طبيعية”.
 Brain  Based  Learning Theory  3- نظريلة التعللم امل�ستنلد اإىل الدملاغ
(BBLT): ي���رى جالبي���ر (Gulpinar, 2005, p. 302) باأنه���ا “نظري���ة متث���ل 
منهًج���ا �س���اماًل للتعلي���م ي�س���تند �إىل عل���م �لأع�س���اب �حلدي���ث �ملهيم���ن عل���ى �لدم���اغ 
�لب�س���رى، وت�س���تند �إىل علوم �لت�س���ريح و�لأد�ء �لوظيفى للدماغ، وي�س���تمل هذ� �لنوع 
م���ن �لتعل���م عل���ى مفاهي���م و�آلي���ات تعليمي���ة وتعلمي���ه مث���ل �لتعل���م �لإتقان���ى ، �لتعلم 
�لذ�ت���ى، �لذكاء �ملتعدد، �لتعل���م �لتعاونى، �ملحاكاة، �لتعلم �لتجريبى، �لتعلم �حلركى، 

�لتعلم �لقائم على �مل�سكلة.  
 Bibliographic Bibliometric الببليوجرافلى  الببليوملرتى  املنهلج   -4
Method: ه���و �أحد �ملناهج �لعلمية �ملقننة فى جمال علم �ملكتبات و�ملعلومات ويعنى 
بدر��س���ة �لظو�هر �لعلمية و��ستك�س���اف �س���مات �لنتاج �لفكرى �ملتخ�س����س فى جمال 
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مع���ني، ودر��س���ة توجهات���ه �لعددية و�لنوعي���ة وحتليلها معتمًد� فى ذل���ك على �لطرق 
�لإح�سائية و�لأ�ساليب �لريا�سياتية فى عملية �لتحليل.

5- اأ�سلوب ما وراء التحليل Meta- Analysis Style: هو منهج حتليلى �إح�سائى 
يه���دف �إىل تف�س���ري نتائ���ج �لبح���وث �ملجمع���ة من در��س���ات متع���ددة فى جم���ال ما من 

�ملجالت بغر�س �تخاذ قر�ر�ت تربوية حمددة )�سريف، 1993، �س �س 161– 162(.

اإجراءات البحث: 
وت�سمل �أهم �خلطو�ت �لتى مت �تباعها، و�لإجر�ء�ت �لإح�سائية، ونتائج �لتحليل.

اأوالً: منهج البحث: 
ي�ستخدم �لبحث �حلايل �ملنهج �لو�سفى �لتحليلى �لذى يعتمد على ��ستخد�م �أ�سلوب 
ما ور�ء �لتحليل �لكمى لإعادة حتليل �لأدبيات �ل�س���ابقة فى جمال �لتعلم �مل�س���تند �إىل 

�لدماغ، �إ�سافة �إىل �ملنهج �لببليومرتى �لببليوجر�فى.

ثانًيا: عينة البحث: 
ت�س���دي �لبحث �حلايل �إىل حتليل )60( بحًثا ودر��سة م�سرية وعربية �سابقة تناولت 
تقدمي �لرب�مج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائمة على �لتعلم �مل�س���تند 
�إىل �لدماغ، وكانت فى ثمان دول عربية وهى: )م�س���ر، �ل�س���عودية، �لأردن، فل�سطني، 
�لع���ر�ق، ليبي���ا، �ليمن، و�س���لطنة ُعمان( خ���الل �لفرتة من )2003 – 2016م( ب�س���رط 
�أن حتتوى �لدر��س���ة �لتى ي�س���ملها �لتحليل على �لبيانات �لأ�سا�س���ية و�أهمها: �ملرحلة 
�لتعليمي���ة، ون���وع جن�س �ملفحو�س، وحج���م �لعينة، و�لبيانات �لالزمة حل�س���اب حجم 
�لتاأث���ري، و�أن تك���ون �لدر��س���ة من�س���ورة فى �أحد �ملوؤمت���ر�ت �أو �إحدى �ملج���الت �لعلمية 
�ملعروف���ة �مل�س���رية �أو �لعربي���ة، �أو �أن تك���ون ر�س���الة ماج�س���تري �أو دكت���ور�ه م���ن �إحدى 

�جلامعات �مل�سرية �أو �لعربية.

ثالًثا: خطوات البحث: 

1- اختيار املو�سوع: حتدد مو�س���وع �لبحث �حلايل فى »�لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ« 
وذلك لالأ�سباب �لتالية: 
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( �إن جم���ال �لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدماغ نال قدًر� كبرًي� م���ن �لهتمام فى �لبيئة 	-
�مل�سرية و�لعربية منذ ظهوره وحتى �لآن.

( �لدور �لرئي�س �لذى تلعبه نظرية �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ، حيث تزيد من 	-
�نتاجي���ة �ملتعلم���ني وتقل���ل من �حباطه���م، و�إعطائها فر�س���ة للمعل���م لتطبيق 
تعل���م �أف�س���ل، �إ�س���افة �إىل فت���ح �لب���اب لإمكاني���ة غ���ري حم���دودة ف���ى حج���ر�ت 

وقاعات �لدر��سة  
( �إن �لتعل���م وف���ق هذه �لنظرية – �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ – يتيح للمعلمون 	-

و�لط���الب �أن يكون���و� متعاونني مًعا وعندهم م�س���ئولية متبادل���ة �أكرث فاأكرث، 
حي���ث يع���رف �ملتعلم���ون م���اذ� يري���دون �أن يعمل���و�، ويعرف���ون كي���ف يقوم���ون 
باملحافظة على �لنظام و�لإن�سباط، و�ملعلمني عندهم ذخرية فنية �ساملة من 

�لطرق و�لأ�ساليب �لتدريبية �ملتنوعة.

2- اختيلار الدرا�سات والبحوث ال�سابقة ذات ال�سلة باملو�سوع: مت و�س���ع �ملحدد�ت 
�لتالية لختيار �لدر��سات و�لبحوث �ل�سابقة: 

( �لدر��س���ات و�لبح���وث �لت���ى تناول���ت �لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ و�ملن�س���ورة ف���ى 	
�لدوري���ات و�ملوؤمتر�ت �لعلمية ور�س���ائل �ملاج�س���تري و�لدكت���ور�ه خالل �لفرتة 

من )2003 - 2016م(.
( �لدر��س���ات و�لبحوث �لتى ت�س���تخدم فى ت�س���ميمها �لتجريبى برنامج تدريبى �أو 	

��سرت�تيجية تدري�سية معينة قائمة على �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ.
( �لدر��س���ات و�لبحوث �لتى ت�س���تمل على �لبيانات �لالزمة حل�س���اب حجم �لتاأثري 	

مث���ل قيمة �لختبار �لإح�س���ائى و�ملتو�س���طات و�لنحر�ف���ات �ملعيارية و�أحجام 
�لعينات.

3- ت�سنيلف الدرا�سلات والبحلوث ال�سابقلة وفًقلا للمتغلريات: بع���د �أن مت �ختي���ار 
�لدر��س���ات و�لبح���وث �ملرتبطة باملو�س���وع مت �لعتماد على �لدر��س���ات و�لبحوث �لتى 
تناول���ت تقدمي �لرب�مج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائمة على �لتعلم 

�مل�ستند �إىل �لدماغ، وعددها )60( در��سة)1(.

ملحق )1( قائمة بالدر��سات و�لبحوث �لقائمة على �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ �لتى   )1(
جرى حتليل نتائجها.
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ا مت ت�سنيف الدرا�سات وفًقا للمتغريات التالية: واأي�سً

( نلوع الدرا�سلة: و�س���نفت �لدر��س���ات و�لبح���وث طبًق���ا لن���وع �لدر��س���ة �إىل ثالث���ة 	
م�ستويات هى: )ماج�ستري، دكتور�ه، وبحث من�سور(.

( �سنة الن�سر: و�سنفت �لدر��سات و�لبحوث طبًقا ل�سنة �لن�سر �إىل )13 عام( خالل 	
�لفرتة من )2003 – 2016م(.

( نلوع جن�س الباحث: و�س���نفت �لدر��س���ات و�لبح���وث طبًقا لنوع جن����س �لباحث �إىل 	
م�ستويني هما: )ذكور، و�إناث(.

( الدولة التى اأجريت بها الدرا�سة: و�س���نفت �لدر��س���ات و�لبحوث طبًقا للدولة �لتى 	
طبقت بها �لدر��سة �إىل )8( دول عربية.

( علدد املوؤلفني: و�س���نفت �لدر��س���ات و�لبحوث طبًق���ا لعدد �ملوؤلف���ني �لذين قامو� 	
باإجرء �لدر��سة �إىل م�ستويني هما: )موؤلف و�حد، وموؤلفان(.

( املجلة العلمية املن�سور بها البحث: و�سنفت �لدر��سات و�لبحوث طبًقا للمجالت 	
�لتى ن�سرت بها �إىل )19 جملة ودورية علمية حمكمة(.

( املرحلة التعليمية: و�س���نفت �لدر��سات و�لبحوث طبًقا للمرحلة �لتعليمية �لتى 	
�أجري���ت فيها �إىل خم�س م�س���تويات هى: ريا�س �لأطف���ال، �لبتد�ئية، �لإعد�دية، 

�لثانوية، و�جلامعية.
( نلوع جن�س املفحو�س: و�س���نفت �لدر��س���ات و�لبحوث طبًقا لن���وع جن�س �ملفحو�س 	

�إىل ثالثة م�ستويات هى: ذكور، �إناث، وذكور و�إناث مًعا.
( عينات البحث: و�س���نفت �لدر��س���ات و�لبحوث طبًقا لعينات �لدر��سة �لتى �أجريت 	

عليه���ا �إىل خم����س م�س���تويات ه���ى: عادي���ني، موهوب���ني ومتفوق���ني عقلًي���ا، ذوى 
�س���عوبات تعل���م، وم�س���طربى �لنتباه مفرطى �لن�س���اط ADHD، ومنخف�س���ى 

�لتح�سيل.
( اال�سرتاتيجيلات واالأن�سطلة التدريبيلة التدخليلة املختلفلة القائملة عللى التعللم 	

امل�ستنلد اإىل الدملاغ، و�سنفلت الدرا�سات والبحلوث طبًقا لهذا املتغلري اإىل ق�سمني 
هما: )�لتدخل �ملعرفى، و�لتدخل من خالل �إ�سرت�تيجيات تدري�سية(.
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( الت�سميم التجريبى: و�س���نفت �لدر��سات و�لبحوث طبًقا للت�سميم �لتجريبى فى 	
�لدر��س���ة �إىل �س���تة �أنو�ع هى: )جمموعة جتريبية و�حدة(، )جمموعة جتريبية 
وجمموع���ة �س���ابطة(، )جمموعت���ني جتريبيت���ني(، )جمموعت���ني جتريبيت���ني 
�س���ابطتني(،             وجمموعت���ني  جتريبيت���ني  )جمموعت���ني  �س���ابطة(،  وجمموع���ة 

و)�أربع جمموعات جتريبية(.
( حجلم العينلة: و�س���نفت �لدر��س���ات و�لبح���وث طبًق���ا حلج���م �لعينة فى �لدر��س���ة 	

�إىل ثالث���ة م�س���تويات ه���ى: حج���م �س���غري )�أق���ل م���ن 30 ف���رد(، حج���م متو�س���ط                      
)من 30 – 100 فرد(، وحجم كبري )�أكرث من 100 فرد(.

رابًعا: اإجراءات البحث: 
مت �إتباع �لإجر�ء�ت �لتالية: 

((( مت جتمي���ع نتائ���ج �لدر��س���ات و�لبح���وث �ل�س���ابقة و�مل�س���نفة وفًق���ا للمح���دد�ت 1
�ل�سابقة.

((( �إدخال �لبيانات �ل�سابقة �إىل �لربنامج �لإح�سائى متهيًد� ملعاجلتها.1
((( 1  Spss V21 إع���د�د جمموع���ة م���ن �لأو�م���ر �خلا�س���ة باحلزم���ة �لإح�س���ائية�

حل�ساب حجم �لتاأثري.

نتائج البحث وتف�سريها:
تقوم �لباحثة بعر�س �لنتائج �لإح�س���ائية للبحث �حلايل وتف�س���ريها يف �س���وء 

�أ�سئلة �لدر��سة و�أهد�فها و�أهميتها وذلك على �لنحو �لتايل:

نتائج ال�سوؤال االأول وتف�سريها:
ولالإجابة عن �ل�س���وؤ�ل �لأول للبحث وهو: »ما و�قع �لبحث �مل�س���رى و�لعربى 
ف���ى جم���ال �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ خالل �لف���رتة م���ن )2003 – 2016م(؟« قامت 
�لباحث���ة بفح����س �لدر��س���ات و�لبحوث وت�س���نيفها وفًقا لع���دة ت�س���نيفات على �لنحو 

�لتاىل:
( مت ت�س���نيف �لدر��س���ات و�لبح���وث طبًق���ا لن���وع �لدر��س���ة �إىل ثالث م�س���تويات 	.

هى: )ر�س���الة ماج�س���تري، ر�س���الة دكتور�ه، وبحث من�س���ور(، فكانت �لنتائج كما 
باجلدول )1(: 
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جدول )1( 
ت�سنيف الدرا�سات والبحوث طبًقا لنوع الدرا�سة

�لن�سبة �ملئوية ٪عدد �لدر��ساتنوع �لدر��سة
23.3٪14ر�سالة ماج�ستري
35٪21ر�سالة دكتور�ه
41.7٪25بحث من�سور

100٪60�ملجموع

يت�س���ح م���ن �جل���دول )1( �أن ع���دد �لبح���وث �ملن�س���ورة بالدوري���ات و�ملج���الت 
و�ملوؤمتر�ت �لعلمية )25( بحًثا وجاءت باملرتبة �لأوىل بن�سبة مئوية قدرها )٪41.7(، 
وعدد ر�س���ائل �لدكتور�ه )21( ر�س���الة علمية وجاءت فى �ملرتبة �لثانية بن�س���بة مئوية 
قدرها )35٪(، وعدد ر�س���ائل �ملاج�س���تري )14( ر�سالة علمية وجاءت فى �ملرتبة �لثالثة 
و�لخ���رية بن�س���بة مئوي���ة قدرها )23.3٪( مم���ا يعنى �أن �لبحوث �ملن�س���ورة بالدوريات 
و�ملج���الت و�ملوؤمت���ر�ت �لعلمي���ة هى �لأك���رث فى كمية �لإنت���اج �لعلمى م���ن �لبحث فى 

جمال �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ.

(  مت ت�سنيف �لدر��سات و�لبحوث طبًقا ل�سنة �لن�سر خالل �لفرتة �لزمنية من 	.
)2003 – 2016م(، فكانت �لنتائج على �لنحو �ملبني باجلدول )2(:

جدول )2( 
ت�سنيف الدرا�سات والبحوث طبًقا ل�سنة الن�سر

�سنة �لن�سر

عدد �لبحوث

�لن�سبة
�ملئوية

�سنة �لن�سر

عدد �لبحوث
�لن�سبة
�ملئوية

�سنة �لن�سر

عدد �لبحوث
�لن�سبة
�ملئوية

�سنة �لن�سر

عدد �لبحوث
�لن�سبة
�ملئوية

20031٪1.6720072٪3.3320116٪1020158٪13.33
1.67٪11.6720161٪520127٪20083�سفر٪�سفر2004
21.66٪6.67201313٪20094�سفر٪�سفر2005

100٪60�ملجموع
18.33٪6.67201411٪20104�سفر٪�سفر2006
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يت�سح من �جلدول )2( �أن �لفرتة �لزمنية من عام 2012 وحتى عام 2016 هى 
�أكرث �لفرت�ت �لزمنية �لتى �س���هدت �أكرث در��س���ات جتريبية فى جمال �لتعلم �مل�س���تند 
�إىل �لدم���اغ بعدد )40( در��س���ة بن�س���بة مئوي���ة قدرها )66.7٪(، يليها مبا�س���رة �لفرتة 
�لزمنية من عام 2007 وحتى نهاية عام 2011 بعدد )19( در��س���ة بن�س���بة مئوية قدرها 
)31.7٪(، ث���م �لف���رتة �لزمنية من عام 2003 وحتى نهاية عام 2006 بعدد )1( در��س���ة 
بن�سبة مئوية قدرها )1.6٪(، ويظل عام 2013 هو �لأكرث فى كمية �لإنتاج �لعلمى من 

�لبحث �لنف�سى و�لرتبوى �مل�سرى و�لعربى فى جمال �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ.

(  مت ت�سنيف �لدر��سات و�لبحوث طبًقا لنوع جن�س �لباحث )ذكر – �أنثى( وفى 	.
هذ� �لإجر�ء مل يتم تكر�ر �إح�ساء نف�س �لباحث حال كون له �أكرث من در��سة، 
كما مت �إ�س���افة جميع �لباحثني فى حال ��س���رت�كهم فى در��س���ة و�حدة �س���من 

�لتحليل و�لتكر�ر، فكانت �لنتائج على �لنحو �ملبني باجلدول )3(:

جدول )3( 
ت�سنيف الدرا�سات والبحوث طبًقا لنوع جن�س الباحث

�لن�سبة �ملئوية ٪�لتكر�رنوع جن�س �لباحث
51.62٪32ذكر
48.38٪30�أنثى

100٪62�ملجموع

يت�س���ح م���ن �جل���دول )3( �أن �أن هن���اك )62( باحًثا وباحثة ف���ى �لعامل �لعربى 
�أهت���م باإج���ر�ء در��س���ات وبحوث جتريبية ف���ى جمال �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ خالل 
�لف���رتة م���ن )2003 – 2016م(، حي���ث ج���اء ترتي���ب �لذكور ف���ى �ملرتبة �لأوىل بن�س���بة 
مئوية قدرها )51.62٪( ، بينما �حتلت �لإناث �ملرتبة �لثانية و�لأخرية بن�سبة مئوية 
قدرها )48.38٪(. �لأمر �لذى ي�س���ري �إىل �أن عدد �لباحثني �لذكور يفوق عدد �لإناث 

فى جمال �لتعلم �مل�ستند �إىل لدماغ.   

(  مت ت�س���نيف �لدر��س���ات و�لبح���وث طبًق���ا للدولة �لت���ى �أُجريت فيها �لدر��س���ة، 	.
فكانت �لنتائج على �لنحو �ملبني باجلدول )4(:
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جدول )4( 
ت�سنيف الدرا�سات والبحوث طبًقا للدولة التى اأُجريت فيها الدرا�سة

�لدولة �لتى �أُجريتم
 �لن�سبة�لتكر�رفيها �لدر��سة

�لدولة �لتى �أُجريتم�ملئوية
 �لن�سبة�لتكر�رفيها �لدر��سة

�ملئوية
3.33٪2�سلطنة ُعمان11.675٪7�لأردن1
11.67٪7�ل�سعودية46.666٪28م�سر2
1.67٪1�ليمن13.337٪8فل�سطني3
1.67٪1ليبيا108٪6�لعر�ق4

يت�س���ح م���ن �جل���دول )4( �أن �أن هناك )8( دول بالع���امل �لعربى مت فيها �إجر�ء 
در��س���ات وبح���وث جتريبي���ة ف���ى جمال �لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدماغ خ���الل �لفرتة من 
)2003 – 2016م(، حي���ث ج���اء ترتي���ب جمهوري���ة م�س���ر �لعربي���ة ف���ى �ملرتب���ة �لأوىل 
بن�سبة مئوية قدرها )46.66٪(، وبفرق �سا�سع تليها دولة فل�سطني فى �ملرتبة �لثانية 
بن�س���بة مئوي���ة قدره���ا )13.33٪(، ث���م تقا�س���مت �ململك���ة �لأردني���ة �لها�س���مية و�ململكة 
�لعربي���ة �ل�س���عودية �ملرتب���ة �لثالث���ة بن�س���بة مئوية قدره���ا )11.67٪( ل���كل منهما، ثم 
جاءت فى �ملرتبة �لر�بعة دولة �لعر�ق بن�سبة مئوية قدرها )10٪(، وتالها فى �ملرتبة 
�خلام�س���ة �س���لطنة ُعم���ان بن�س���بة مئوي���ة قدره���ا )3.33٪(، ث���م تقا�س���مت �جلمهورية 
�ليمني���ة و�جلماهريي���ة �لليبي���ة �ملرتب���ة �لأخرية بن�س���بة مئوية قدره���ا )1.67٪( لكل 
منهم���ا، �لأم���ر �ل���ذى ي�س���ري �إىل تفاوت �هتم���ام �لباحثني ف���ى �لع���امل �لعربى مبجال 

�لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ.   

(  مت ت�س���نيف �لدر��س���ات و�لبح���وث طبًق���ا لع���دد �ملوؤلف���ني )موؤل���ف و�ح���د – 	.
موؤلفان(، فكانت �لنتائج على �لنحو �ملبني باجلدول �لتاىل:

جدول )5( 
ت�سنيف الدرا�سات والبحوث طبًقا لعدد املوؤلفني

٪ �لن�سبة �ملئوية�لتكر�رموؤلفو �لدر��سة
91.7٪55موؤلف و�حد

8.3٪5موؤلفان
100٪60�ملجموع
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يت�س���ح م���ن �جل���دول )5( �أن ع���دد �ملوؤلف���ني فى �لع���امل �لعربى �لذي���ن �أهتمو� 
باإجر�ء در��س���ات وبحوث جتريبية فى جمال �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ خالل �لفرتة 
من )2003 – 2016م( ينح�سرون ما بني موؤلف و�حد �إىل موؤلفان، حيث جاء ترتيب 
�لدر��سات و�لبحوث �لتى قام بها موؤلف و�حد فى �ملرتبة �لأوىل بن�سبة مئوية قدرها 
)91.7٪(، بينم���ا �حتل���ت �لدر��س���ات و�لبح���وث �لت���ى ق���ام به���ا موؤلفان �ملرتب���ة �لثانية 
و�لأخرية بن�سبة مئوية قدرها )8.3٪(. �لأمر �لذى ي�سري �إىل �سيوع ظاهرة �لتاأليف 

�ملنفرد )�لفردى( فى جمال �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ.   

( مت ت�س���نيف �لدر��س���ات و�لبح���وث طبًق���ا للمج���الت �لت���ى ن�س���رت به���ا، فكان���ت 	.
�لنتائج على �لنحو �ملبني باجلدول )6(:
جدول )6( 

ت�سنيف الدرا�سات والبحوث طبًقا للمجالت التى ن�سرت بها

 �لن�سبة�لتكر�ر�ملجلةم
�ملئوية

4.35٪1جملة در��سات فى �ملناهج وطرق �لتدري�س1
8.70٪2جملة �لرتبية �لعلمية2
4.35٪1جملة �جلمعية �لرتبوية للدر��سات �لجتماعية3
4.35٪1جملة در��سات جلامعة �لأغو�ط4
4.35٪1جملة ر�سالة �خلليج �لعربى5
4.35٪1�ملجلة �لرتبوية )جمل�س �لن�سر �لعلمى – �لكويت(6
4.35٪1جملة �لعلوم �لرتبوية )�لكويت(7
4.35٪1جملة جامعة �لنجاح لالأبحاث )�لعلوم �لإن�سانية(8
4.35٪1جملة كلية �لرتبية بالو�دى �جلديد – جامعة �أ�سيوط9

4.35٪1جملة �جلامعة �لإ�سالمية للدر��سات �لرتبوية و�لنف�سية10
13٪3جملة در��سات عربية فى �لرتبية وعلم �لنف�س11
4.35٪1جملة �لفتح – كلية �لرتبية �لأ�سا�سية – جامعة دياىل12
4.35٪1جملة كلية �لرتبية – جامعة بنها13
4.35٪1جملة در��سات تربوية و�جتماعية – كلية �لرتبية – جامعة حلو�ن14
8.70٪2جملة تربويات �لريا�سيات - كلية �لرتبية – جامعة بنها15
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 �لن�سبة�لتكر�ر�ملجلةم
�ملئوية

 جملة �لعلوم �لرتبوية – معهد �لدر��سات و�لبحوث �لرتبوية –16
4.35٪1جامعة �لقاهرة

4.35٪1جملة كلية �لرتبية – جامعة عني �سم�س17
4.35٪1جملة �لعلوم �لنف�سية و�لرتبوية18
4.35٪1جملة دياىل للعلوم �لإن�سانية19

100٪23�ملجموع

يت�س���ح من �جلدول )6( �أن �لبحوث �لتجريبية فى جمال �لتعلم �مل�س���تند �إىل 
�لدم���اغ خ���الل �لف���رتة م���ن )2003 – 2016م( تت���وزع ف���ى )19( جمل���ة ودورية علمية 
حمكمة، حيث جاءت جملة در��سات عربية فى �لرتبية وعلم �لنف�س – �لتى ت�سدرها 
ر�بط���ة �لرتبوي���ني �لعرب بجمهورية م�س���ر �لعربية فى �ملرتبة �لأوىل بن�س���بة مئوية 
قدرها )13٪(، وتقا�سمت �ملرتبة �لثانية جملتان هما »جملة �لرتبية �لعلمية – �لتى 
ت�س���درها �جلمعي���ة �مل�س���رية للرتبي���ة �لعلمي���ة بكلي���ة �لرتبي���ة بجامعة عني �س���م�س، 
وجملة تربويات �لريا�سيات – �لتى ت�سدرها �جلمعية �مل�سرية لرتبويات �لريا�سيات 
بكلية �لرتبية بجامعة بنها« بن�سبة مئوية قدرها )8.70٪(، كما �أن هناك )16( جملة 
ودوري���ة علمية حمكمة ن�س���رت بحًثا و�حًد� فقط بن�س���بة مئوي���ة قدرها )4.35٪( لكل 

منها فى جمال �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ.

نتائج ال�سوؤال الثاين وتف�سريها:
ولالإجاب���ة ع���ن �ل�س���وؤ�ل �لثانى للبح���ث وهو: »م���ا �ل�س���رت�تيجيات �لتدخلية 
�لأكرث ��ستخد�ًما فى جمال �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ فى �لبحوث �لنف�سية و�لرتبوية 
�مل�س���رية و�لعربية؟« وبفح�س �لدر��س���ات و�لبحوث وت�سنيفها وفًقا لالإ�سرت�تيجيات 

�لتدخلية جاءت �لنتائج على �لنحو )7(:
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جدول )7(
 ال�سرتاتيجيات التدخلية الأكرث ا�ستخداًما فى جمال التعلم امل�ستند اإىل الدماغ فى البحوث 

النف�سية والرتبوية امل�سرية والعربية

 �لن�سبة�لعدد�لفنياتنوع �لتدخل
 �ملئوية

 �لتدخل
�ملعرفى

برنامج تعليمى/ تعلمى – �أن�سطة �إثر�ئية – ما ور�ء 
�ملعرفة – د�فعية �للتز�م بالهدف – �خلر�ئط �لذهنية – 

�لع�سف �لذهنى – �لكفاءة �لجتماعية �لنفعالية.
711.70

 �لتدخل
 من خالل

 ��سرتتيجيات
تدري�سية

تدري�س �لقر�ءة – تدري�س �لعلوم – �لتدري�س بجانبى 
�لدماغ – منوذج تدري�س فى �للغة �لعربية – �لتعلم 

�لبنائى – �لتدري�س �لقائم على وظائف ن�سفى �ملخ – 
��سرت�تيجية �لتعلم حول �لعجلة – ��سرت�تيجية �لع�سف 

�لذهنى – وحدة تعليمية مطورة – ت�سميم تعليمي 
�لفن  – �أن�سطة  تعلم  لبيئة  – ت�سميم  تقنى  – برنامج 

�لت�سكيلى – ��سرت�تيجية �خلر�ئط �لذهية – مهار�ت 
�لقر�ءة – ��سرت�تيجية �خلطو�ت �ل�سبع – مو�قف 

تعليمية/ تعلمية – برنامج فى �جلغر�فيا – برنامج فى 
�لريا�سيات – منوذج تدري�سى فى علم �لنف�س – ت�سميم 

تعليمى بالو�سائط �ملتعددة – برنامج حمو�سب. 

5388.30

100٪60�ملجموع

يت�سح من �جلدول )7( تنوع �ل�سرت�تيجيات �لتدخلية �مل�ستخدمة فى جمال 
�لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ ف���ى �لبحوث �لنف�س���ية و�لرتبوي���ة �مل�س���رية و�لعربية ما 
ب���ني ��س���رت�تيجيات تدخلي���ة معرفي���ة، و��س���رت�تيجيات تدخلية تدري�س���ية، حيث كان 
�أكرث �ل�س���رت�تيجيات �لتدخلية ��س���تخد�ًما هى �ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية بن�س���بة 

)88.30٪(، يليها �ل�سرت�تيجيات �ملعرفية بن�سبة )11.70٪( بالرغم من �أهميتها.

نتائج ال�سوؤال الثالث وتف�سريها:
ولالإجابة عن �ل�س���وؤ�ل �لثالث للبحث وهو: »ما �أكرث �لت�س���ميمات �لتجريبية 
�ملتبع���ة لتنفي���ذ �لرب�مج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائمة على �لتعلم 
�مل�س���تند �إىل �لدم���اغ ف���ى �لبحوث �لنف�س���ية و�لرتبوية �مل�س���رية و�لعربية؟« وبفح�س 
�لدر��س���ات و�لبح���وث وت�س���نيفها وفًق���ا للت�س���ميمات �لتجريبي���ة ج���اءت �لنتائج على 

�لنحو )8(:
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جدول )8(
 الت�سميمات التجريبية املتبعة فى تنفيذ الربامج التدخلية وال�سرتاتيجيات التدري�سية فى جمال 

التعلم امل�ستند اإىل الدماغ فى البحوث النف�سية والرتبوية امل�سرية والعربية

 �لن�سبة�لعدد�لإجر�ء�ت�لت�سميم �لتجريبى
�ملئوية

جمموعة جتريبية 
و�حدة فقط

قيا�س قبلى – تنفيذ �لربنامج/ �ل�سرت�تيجية 
بعدى 1118.30– قيا�س 

جمموعة جتريبية + 
جمموعة �سابطة

قيا�س قبلى – تنفيذ �لربنامج/ �ل�سرت�تيجية 
بعدى 31– قيا�س 

10
51.70
16.70 قيا�س قبلى – تنفيذ �لربنامج/ �ل�سرت�تيجية 

– قيا�س تتبعى بعدى  – قيا�س 
قيا�س قبلى – تنفيذ �لربنامج/ �ل�سرت�تيجية جمموعتني جتريبيتني

بعدى 11.70– قيا�س 

جمموعتني جتريبيتني 
+ جمموعة �سابطة

قيا�س قبلى – تنفيذ �لربنامج/ �ل�سرت�تيجية 
بعدى 23.30– قيا�س 

جمموعتني جتريبيتني 
+ جمموعتني �سابطتني

قيا�س قبلى – تنفيذ �لربنامج/ �ل�سرت�تيجية 
تتبعى – قيا�س  بعدى  35– قيا�س 

�أربع جمموعات 
جتريبية

قيا�س قبلى – تنفيذ �لربنامج/ �ل�سرت�تيجية 
بعدى 23.30– قيا�س 

100٪60�ملجموع

يت�س���ح م���ن �جلدول )8( �خت���الف �لت�س���ميمات �لتجريبية �ملتبع���ة فى تنفيذ 
�لرب�مج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�سية فى جمال �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ 
ف���ى �لبح���وث �لنف�س���ية و�لرتبوي���ة �مل�س���رية و�لعربي���ة، حي���ث كان �أكرث �لت�س���ميمات 
�ل�س���ابطة  �لتجريبي���ة و�ملجموع���ة  �ملجموع���ة  ه���و ت�س���ميم  ��س���تخد�ًما  �لتجريبي���ة 
بن�س���بة )68.4٪(، حي���ث يت���م تدري���ب �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى �أن�س���طة وتدريب���ات 
و��س���رت�تيجيات معينة وتخ�س���ع �ملجموعة �ل�س���ابطة للطريقة �لتقليدية من خالل 
�لربنامج �ليومى �ملعتاد. و�كتفى بع�س �لباحثني فى هذ� �لت�سم�سم بقيا�س قبلى ثم 
تنفيذ برنامج/ ��س���رت�تيجية �لتدخل ث���م قيا�س بعدى، فى حني بحث �لبع�س �لآخر 

�أثر هذه �لرب�مج/ �ل�سرت�تيجيات من خالل �ملتابعة. 
ث���م جاء ف���ى �لرتتي���ب �لثانى ت�س���ميم �ملجموع���ة �لتجريبية �لو�حدة بن�س���بة 
)18.30٪(، و�كتف���ى �لباحث���ني ف���ى هذ� �لت�سم�س���م بقيا�س قبلى ث���م تنفيذ برنامج/ 

��سرت�تيجية �لتدخل ثم قيا�س بعدى. 
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وتلى ذلك فى �لرتتيب �لثالث ت�سميم �ملجموعتني �لتجريبيتني و�ملجموعتني 
�ل�س���ابطتنب بن�س���بة )5٪(، و�كتف���ى �لباحث���ني ف���ى هذ� �لت�سم�س���م بقيا����س قبلى ثم 

تنفيذ برنامج/ ��سرت�تيجية �لتدخل ثم قيا�س بعدى وتالها قيا�س تتبعى. 

وتقا�س���م �لرتتيب �لر�بع ت�سميم جمموعتني جتريبيتني وجمموعة �سابطة 
���ا ت�س���ميم �أرب���ع جمموع���ات، حي���ث �هت���م �لباحث���ني ف���ى هذي���ن �لت�س���ميمان  و�أي�سً
مبعرف���ة �أث���ر ��س���رت�تيجيتني خمتلفت���ني م���ن خالل تدري���ب كل جمموع���ة جتريبية 
على ��س���رت�تيجية، بينما تخ�سع �ملجموعة �ل�س���ابطة للطريقة �لتقليدية من خالل 
�لربنام���ج �ليومى �ملعتاد. وفى ت�س���ميم �أربع جمموع���ات جتريبية �هتم �لباحثني فى 
هذ� �لت�سميم بقيا�س قبلى ثم تنفيذ برنامج/ ��سرت�تيجية �لتدخل ثم قيا�س بعدى. 

وهذ�ن �لت�سميمان تقا�سما �لرتتيب �لر�بع بن�سبة )3.30٪( لكل منهما. 

وجاء فى �لرتتيب �لأخري ت�سميم �ملجموعتني �لتجريبيتني بن�سبة )٪1.70(، 
و�كتف���ى �لباح���ث ف���ى هذ� �لت�سم�س���م بقيا�س قبلى ث���م تنفيذ برنامج/ ��س���رت�تيجية 

�لتدخل ثم قيا�س بعدى.

   وم���ن �جلدي���ر بالذكر �أن���ه على �لرغم من �ختالف �لت�س���ميمات �لتجريبية 
�ملتبع���ة لتنفي���ذ �لرب�م���ج �لتدخلي���ة و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية فى جم���ال �لتعلم 
�مل�س���تند �إىل �لدم���اغ ف���ى �لبح���وث �لنف�س���ية و�لرتبوي���ة �مل�س���رية و�لعربية ف���اإن هذه 
�لت�سميمات مت توزيع �أفر�د عيناتها توزيًعا ع�سو�ئًيا على جمموعات �لدر��سة، قبل �أن 
ُيحدد نوع �ملعاجلة لكل جمموعة، �لأمر �لذى ي�سري �إىل حتقيق قدر كبري من �لتكافوؤ 
بني جمموعات �لدر��سة. بالإ�سافة �إىل �أن جميع هذه �لت�سميمات �لتجريبية مت فيها 
�لتحقق من �لتجان�س بني �ملجموعات فى �ملتغري �أو �ملتغري�ت �لتابعة مو�سع �لبحث، 
ومتغري�ت و�س���يطة ودخيلة مثل �لذكاء و�مل�س���توى �لجتماعى و�لقت�س���ادى و�لعمر.

���ا �أن���ه كلما ز�د عدد �ملجموعات ق���ام �لباحثون بالتحقق من  ومن �لو��س���ح �أي�سً
�أثر بر�مج/ ��سرت�تيجيات �لتدخل من خالل �ملتابعة )�لقيا�س �لتتبعى(.   

نتائج ال�سوؤال الرابع وتف�سريها:
ولالإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لر�بع للبحث وهو: »ما حجم �لتاأثري للرب�مج �لتدخلية 
و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة عل���ى �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ فى �لبحوث 
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�لنف�س���ية و�لرتبوية �مل�س���رية و�لعربية؟« مت فح�س �لدر��سات و�لبحوث �لتى تناولت 
بر�مج تدخلية و��سرت�تيجيات تدري�سية قائمة على �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ ووجدنا 
�أن �لقليل منها �هتم بح�ساب حجم �لتاأثري و�أن ُجل هذه �لدر��سات مل يتطرق حل�ساب 
حج���م �لتاأث���ري و�كتف���ت فقط مب�س���تويات �لدلل���ة �لإح�س���ائية لالختبار �مل�س���تخدم، 
وم���ن خ���الل ح�س���اب حج���م �لتاأثري كان���ت �لنتائ���ج على �لنح���و �ملبني باجل���دول )9(:

جدول )9( 
حجم التاأثري للربامج التدخلية وال�سرتاتيجيات التدري�سية القائمة على التعلم امل�ستند اإىل 

الدماغ فى البحوث النف�سية والرتبوية امل�سرية والعربية

 حجمم
�لعينة

 قيمة
�لإح�سائى

 حجم
 حجمم�لتاأثري

�لعينة
 قيمة

�لإح�سائى
 حجم

 حجمم�لتاأثري
�لعينة

 قيمة
�لإح�سائى

 حجم
�لتاأثري

1177437.940.7121225.730.7841660.880.10
23519.50.9122128183.480.6042683.240.39
37013.390.72233510.800.0743454.690.58
41087.311.41247622.175.944364.220.58
5707.920.48251321450.310.9145203.790.66
6225.730.78266416.80.9046454.690.58
71041.700.15275228.50.97475265.190.99
8604.870.6228561.240.16481250.84
95265.190.88298011.350.6249244.580.80

101302.700.18306023.100.9050529.700.16
119626650.963112017.101.6151596.941.42
123144.730.9832364.210.5752603.60.46
133724.510.9433488.540.4353775.800.30
144028.014.4334408.101.8154806.780.37
0.7255683.240.39�سفر1.253585�سفر1534
16670.770.09361914.90.9356408.101.81
176515.030.88374559.200.9957660.880.10
18203.800.6538203.790.6658846.920.37
19403.520.5039561072.780.95591607.070.90
20325.830.73403011.170.9060223.800.67
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يت�س���ح من �جلدول )9( وجود تاأثري موجب د�ل �إح�س���ائي للرب�مج �لتدخلية 
و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة عل���ى �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ فى �لبحوث 
�لنف�س���ية و�لرتبوي���ة �مل�س���رية و�لعربي���ة، ولك���ن تختلف قي���م حجم �لتاأث���ري بني هذه 
�لدر��س���ات حي���ث تر�وح���ت م���ا ب���ني )0.07 : 5.9(. وبالرج���وع �إىل ت�س���نيف كوه���ني 
Cohen ميكننا و�س���ع �أحجام تاأثري للرب�مج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�سية 

�لقائمة على �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ على �لنحو )10(:
  جدول )10( 

ت�سنيف اأحجام التاأثري للربامج التدخلية وال�سرتاتيجيات التدري�سية القائمة على التعلم امل�ستند 
اإىل الدماغ فى البحوث النف�سية والرتبوية امل�سرية والعربية

�لت�سنيف٪ �لن�سبة �ملئويةعدد �لدر��ساتحجم �لتاأثري
�سعيف26.70٪16�سفر – �أقل من 0.50

متو�سط33.30٪20من 0.50 – �أقل من 0.85
كبري40٪24�أكرب من 0.85

100٪60�ملجموع

يت�س���ح م���ن �جل���دول )10( وج���ود �أحج���ام تاأث���ري خمتلف���ة م���ا ب���ني �ل�س���عيف 
و�لكبري للرب�مج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�سية �لقائمة على �لتعلم �مل�ستند 
�إىل �لدم���اغ ف���ى �لبح���وث �لنف�س���ية و�لرتبوي���ة �مل�س���رية و�لعربي���ة، حي���ث بل���غ ع���دد 
�لدر��س���ات �لتى حققت حجم تاأثري �س���عيف )من �سفر – �أقل من 0.50( )16( در��سة 
بن�س���بة مئوية )26.70٪(، بينما بلغ عدد �لدر��س���ات �لتى حققت حجم تاأثري متو�سط 
)من 0.50 – �أقل من 0.85( )20( در��س���ة بن�س���بة مئوية )33.30٪(، فى حني بلغ عدد 
�لدر��س���ات �لتى حققت حجم تاأثري كبري )�أكرب من 0.85( )24( در��س���ة بن�سبة مئوية 

)40٪( من �إجماىل عدد �لدر��سات و�لذى بلغ )60( در��سة.

نتائج ال�سوؤال اخلام�س وتف�سريها:
ولالإجاب���ة ع���ن �ل�س���وؤ�ل �خلام����س للبح���ث وه���و »ه���ل يختل���ف حج���م �لتاأث���ري 
للرب�م���ج �لتدخلي���ة و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة عل���ى �لتعلم �مل�س���تند �إىل 
�لدماغ فى �لبحوث �لنف�سية و�لرتبوية �مل�سرية و�لعربية باختالف �ملرحلة �لتعليمية 
)ريا�س �لأطفال، �لإبتد�ئية، �لإعد�ية، �لثانوية، و�جلامعية(؟« مت ت�سنيف �لدر��سات 

وفًقا للمرحلة �لتعليمية وجاءت �أحجام �لتاأثري على �لنحو �ملبني باجلدول )11(:
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جدول )11( 
حجم التاأثري وفًقا للمرحلة التعليمية

متو�سط حجم �لتاأثريعدد �لدر��سات�ملرحلة �لتعليمية
10.65ريا�س �لأطفال

130.90�لبتد�ئية
230.98�لإعد�دية
150.80�لثانوية

80.66�جلامعية
600.80�ملجموع

يت�سح من �جلدول )11( �أن �أعلى متو�سط حجم تاأثري كان للرب�مج �لتدخلية 
و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة عل���ى �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ �لتى طبقت 
عل���ى عين���ات باملرحل���ة �لإعد�دي���ة مبتو�س���ط حج���م تاأث���ري )0.98(، يليه���ا �لرب�م���ج/ 
�ل�س���رت�تيجيات �لت���ى طبقت على عين���ات باملرحلة �لإبتد�ئية مبتو�س���ط حجم تاأثري 
)0.90(، ث���م �لرب�م���ج/ �ل�س���رت�تيجيات �لت���ى طبق���ت على عين���ات باملرحل���ة �لثانوية 
مبتو�سط حجم تاأثري )0.80(، ثم �لرب�مج/ �ل�سرت�تيجيات �لتى طبقت على عينات 
باملرحلة �جلامعية مبتو�سط حجم تاأثري )0.66(، ثم جاء فى �ملرتبة �لأخرية بر�مج/ 
��س���رت�تيجيات �لتدخ���ل �لت���ى طبقت على عين���ات مبرحلة ريا�س �لأطفال مبتو�س���ط 

حجم تاأثري )0.65(.

وب�س���كل عام ميكن �لق���ول �أن حجم �لتاأثري للدر��س���ات �لتى طبقت باملرحلتني 
�لإبتد�ئي���ة و�لإعد�دي���ة يق���ع ف���ى ح���دود �لتاأث���ري �لكبري حي���ث بلغت قيمت���ه )0.90(، 
)0.98( على �لرتتيب، بينما كان حجم �لتاأثري للدر��سات �لتى طبقت مبر�حل ريا�س 
�لأطف���ال و�جلامعي���ة و�لثانوي���ة يق���ع فى ح���دود �لتاأثري �ملتو�س���ط حي���ث بلغت قيمته 
)0.65(، )0.66(، )0.80( عل���ى �لرتتيب، مما يحقق تو�فر �مل�س���لمات �لأ�سا�س���ية لبناء 
بر�مج �لتدخل �ل�س���يكولوجى و�لتى �أ�س���ار �إليها �لدرينى وكامل )2006، 405 – 406( 

على �لنحو �لتاىل:
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((( �أن ي�س���عى �لربنامج �إىل م�س���اعدة �مل�س���اركني »كاأفر�د« على تغيري �سلوكهم فى 1
�جتاه معني يحقق لكل منهم �لنمو �لفردى.

((( �أن ُي�سمم �لربنامج وينفذ على �أ�سا�س وجود فروق فردية بني �مل�ساركني.1
((( �أن يك���ون للربنام���ج �أ�س���ا�س نظرى )نظرية، فر�س علم���ى، ... �إلخ( يربر بناوؤه 1

ويوجه �إجر�ء�ته وُير�سد تنفيذه وتقوميه.
((( ل يج���ب �أن يكون تركيز �لربنامج حول نوع �ملعلومات �لتى حتدث �لتغيري بل 1

يكون حول عملية �لتغيري ذ�تها و�لتى ت�سهم فيها �ملعلومات و�خلرب�ت.
((( �أن تكون للخرب�ت �لتى يت�سمنها �لربنامج عالقة بعملية �لتعلم.1
((( يجب �أن يت�سمن برنامج �لتدخل �أن�سطة ق�سرية �لأمد و�أخرى طويلة �لأمد.   1

نتائج ال�سوؤال ال�ساد�س وتف�سريها:
ولالإجاب���ة ع���ن �ل�س���وؤ�ل �ل�س���اد�س للبح���ث وه���و “ه���ل يختل���ف حج���م �لتاأثري 
للرب�م���ج �لتدخلي���ة و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة عل���ى �لتعلم �مل�س���تند �إىل 
�لدم���اغ ف���ى �لبح���وث �لنف�س���ية و�لرتبوي���ة �مل�س���رية و�لعربي���ة باخت���الف ن���وع جن�س 
�ملفحو����س )ذك���ور، �إن���اث، ذك���ور و�إناث مًع���ا(؟” مت مر�جعة �لدر��س���ات و�لبحوث �لتى 
تناول���ت بر�م���ج تدخلي���ة و��س���رت�تيجيات تدري�س���ية قائم���ة عل���ى �لتعل���م �مل�س���تند �إىل 
�لدماغ، للتعرف على نوع جن�س �ملفحو�س لكل برنامج/ ��سرت�تيجية فجاءت �لنتائج 

على �لنحو �ملبني باجلدول )12(:

جدول )12( 
حجم التاأثري وفًقا لنوع جن�س املفحو�س )ذكور، اإناث، ذكور واإناث مًعا(

متو�سط حجم �لتاأثريعدد �لدر��ساتنوع جن�س �ملفحو�س
170.92ذكور
220.78�إناث

210.93ذكور و�إناث مًعا
600.88�ملجموع

يت�سح من �جلدول )12( �أن �أعلى متو�سط حجم تاأثري كان للرب�مج �لتدخلية 
و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة على �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ مع �أفر�د من 
�لذكور و�لإناث مًعا مبتو�س���ط حجم تاأثري )0.93(، يليها �لرب�مج / �ل�س���رت�تيجيات 
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�لتى طبقت على عينات من �لذكور فقط مبتو�س���ط حجم تاأثري )0.92(، ثم جاء فى 
�ملرتب���ة �لأخرية �لرب�مج / �ل�س���رت�تيجيات �مل�س���تخدمة مع عينات م���ن �لإناث فقط 

مبتو�سط حجم تاأثري )0.78(.

وب�سكل عام ميكن �لقول �أن حجم �لتاأثري للرب�مج �لتدخلية و�ل�سرت�تيجيات 
�لتدري�سية �لقائمة على �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ لدى �مل�ساركني فى �لتدريب �سو�ء 
كانو� ذكوًر� �أم �إناًثا �أم ذكور و�إناث مًعا فهو حجم تاأثري يرت�وح ما بني �ملتو�سط و�لكبري 
حيث تر�وحت قيمته ما بني )0.78 - 0.93(. ومن ثم يختلف حجم �لتاأثري للرب�مج 
�لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة على �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ فى 

�لبحوث �لنف�سية و�لرتبوية �مل�سرية و�لعربية باختالف نوع جن�س �ملفحو�س.

نتائج ال�سوؤال ال�سابع وتف�سريها:
ولالإجاب���ة ع���ن �ل�س���وؤ�ل �ل�س���ابع للبح���ث وه���و: »ه���ل يختل���ف حج���م �لتاأث���ري 
للرب�م���ج �لتدخلي���ة و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة عل���ى �لتعلم �مل�س���تند �إىل 
�لدماغ فى �لبحوث �لنف�س���ية و�لرتبوية �مل�س���رية و�لعربية باختالف عينات �لدر��سة 
)عادي���ني، موهوب���ني ومتفوق���ني عقلًي���ا، ذوى �س���عوبات �لتعلم، وم�س���طربى �لنتباه 
مفرطى �لن�س���اط ADHD، ومنخف�س���ى �لتح�سيل(؟” مت ح�ساب حجم �لتاأثري لكل 

عينة على حده فكانت �لنتائج على �لنحو �ملبني باجلدول )13(:  

جدول )13( 
حجم التاأثري وفًقا حلجم لعينات الدرا�سة

متو�سط حجم �لتاأثريعدد �لدر��سات�لعينات
550.85عاديني

20.59موهوبني ومتفوقني عقلًيا
11.25ذوى �سعوبات تعلم

ADHD10.16
10.88منخف�سى حت�سيل

600.75�ملجموع

يت�سح من �جلدول )13( �أن �أعلى متو�سط حجم تاأثري كان للرب�مج �لتدخلية 
و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�سية �مل�س���تخدمة مع �لأفر�د ذوى �سعوبات �لتعلم مبتو�سط 
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حج���م تاأث���ري )1.25(، يليه���ا �لرب�م���ج/ �ل�س���رت�تيجيات �لت���ى طبق���ت عل���ى �لأف���ر�د 
منخف�س���ى �لتح�س���يل مبتو�س���ط حجم تاأثري )0.88(، ثم �لرب�مج/ �ل�س���رت�تيجيات 
�لت���ى طبق���ت عل���ى �لأفر�د �لعاديني مبتو�س���ط حجم تاأث���ري )0.85(، يليه���ا �لرب�مج/ 
�ل�س���رت�تيجيات �لت���ى طبق���ت عل���ى �لأف���ر�د �ملوهوب���ني و�ملتفوق���ني مبتو�س���ط حج���م 
تاأثري )0.59(، يليها �لرب�مج/ �ل�س���رت�تيجيات �لتى طبقت على �لأفر�د م�س���طربى 
�لنتباه مفرطى �لن�س���اط ADHD مبتو�س���ط حجم تاأثري )0.16(. ومن ثم يختلف 
حج���م �لتاأثري للرب�مج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة على �لتعلم 
�مل�س���تند �إىل �لدم���اغ ف���ى �لبح���وث �لنف�س���ية و�لرتبوية �مل�س���رية و�لعربي���ة باختالف                     

عينات �لدر��سة.

نتائج ال�سوؤال الثامن وتف�سريها:
ولالإجاب���ة ع���ن �ل�س���وؤ�ل �لثام���ن للبح���ث وه���و: “ه���ل يختل���ف حج���م �لتاأث���ري 
للرب�م���ج �لتدخلي���ة و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة عل���ى �لتعلم �مل�س���تند �إىل 
�لدم���اغ ف���ى �لبحوث �لنف�س���ية و�لرتبوية �مل�س���رية و�لعربية باختالف نوع �لدر��س���ة 
)ر�س���الة ماج�س���تري، ر�سالة دكتور�ه، بحث من�سور(؟” مت ت�سنيف �لدر��سات و�لبحوث 
طبًق���ا لنوع �لدر��س���ة �إىل ثالث م�س���تويات هى: )ر�س���الة ماج�س���تري، ر�س���الة دكتور�ه، 
وبحث من�س���ور(، وبح�س���اب حجم �لتاأثري لكل جمموعة على حده فكانت �لنتائج على 

�لنحو �ملبني باجلدول �لتاىل:  

جدول )14( 
حجم التاأثري وفًقا لنوع الدرا�سة

متو�سط حجم �لتاأثريعدد �لدر��ساتنوع �لدر��سة
140.59ر�سالة ماج�ستري
210.67ر�سالة دكتور�ه
251.10بحث من�سور

600.79�ملجموع

يت�سح من �جلدول )14( �أن �أعلى متو�سط حجم تاأثري كان للرب�مج �لتدخلية 
و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�سية �مل�ستخدمة فى �لبحوث �ملن�سورة مبتو�سط حجم تاأثري 
)1.10(، يليها �لرب�مج/ �ل�س���رت�تيجيات �لتى طبقت فى ر�سائل �لدكتور�ه مبتو�سط 
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حجم تاأثري )0.67(، ثم جاء فى �ملرتبة �لأخرية �لرب�مج/ �ل�سرت�تيجيات �مل�ستخدمة 
فى ر�س���ائل �ملاج�س���تري مبتو�س���ط حجم تاأثري )0.59(. ومن ثم يختلف حجم �لتاأثري 
للرب�م���ج �لتدخلي���ة و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة عل���ى �لتعلم �مل�س���تند �إىل 

�لدماغ فى �لبحوث �لنف�سية و�لرتبوية �مل�سرية و�لعربية باختالف نوع �لدر��سة.

نتائج ال�سوؤال التا�سع وتف�سريها:
 ولالإجاب���ة ع���ن �ل�س���وؤ�ل �لتا�س���ع  للبح���ث وه���و: »ه���ل يختل���ف حج���م �لتاأثري 
للرب�م���ج �لتدخلي���ة و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة عل���ى �لتعلم �مل�س���تند �إىل 
�لدم���اغ ف���ى �لبحوث �لنف�س���ية و�لرتبوية �مل�س���رية و�لعربية باخت���الف حجم �لعينة 
)�س���غري – متو�س���ط – كبري(؟« مت ت�سنيف �لدر��س���ات و�لبحوث طبًقا حلجم �لعينة 
فى �لدر��سة �إىل ثالث م�ستويات هى: حجم �سغري )�أقل من 30 فرد(، حجم متو�سط 
)من 30 – 100 فرد(، وحجم كبري )�أكرث من 100 فرد(، وبح�ساب حجم �لتاأثري لكل 

جمموعة على حده فكانت �لنتائج على �لنحو �ملبني باجلدول )15(:  

جدول )15( 
حجم التاأثري وفًقا حلجم العينة

متو�سط حجم �لتاأثريعدد �لدر��ساتحجم �لعينة
40.99�سغري )�أقل من 30 فرد(

490.88متو�سط )من 30 – 100 فرد(
70.71كبري )�أكرث من 100 فرد(

600.86�ملجموع

يت�سح من �جلدول )15( �أن �أعلى متو�سط حجم تاأثري كان للرب�مج �لتدخلية 
و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �مل�ستخدمة مع عينات �س���غرية �حلجم مبتو�سط حجم 
تاأث���ري )0.99(، يليه���ا �لرب�م���ج/ �ل�س���رت�تيجيات �لت���ى طبقت على عينات متو�س���طة 
�حلج���م مبتو�س���ط حج���م تاأث���ري )0.88(، ث���م ج���اء ف���ى �ملرتب���ة �لأخ���رية �لرب�م���ج/ 
�ل�س���رت�تيجيات �مل�س���تخدمة مع عينات كبرية �حلجم مبتو�سط حجم تاأثري )0.71(. 
وم���ن ث���م يختل���ف حج���م �لتاأث���ري للرب�م���ج �لتدخلي���ة و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية 
�لقائم���ة عل���ى �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ فى �لبحوث �لنف�س���ية و�لرتبوية �مل�س���رية 

و�لعربية باختالف حجم �لعينة.
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نتائج ال�سوؤال العا�سر وتف�سريها:
ولالإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لعا�سر للبحث وهو »هل يختلف حجم �لتاأثري للرب�مج 
�لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة على �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ فى 
�لبح���وث �لنف�س���ية و�لرتبوي���ة �مل�س���رية و�لعربي���ة باخت���الف �مل���دة �لزمني���ة لتنفي���ذ 
�لرب�مج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية؟« مت مر�جعة �لدر��س���ات و�لبحوث 
�لتى تناولت بر�مج تدخلية و��س���رت�تيجيات تدري�س���ية قائمة على �لتعلم �مل�ستند �إىل 
�لدم���اغ، للتع���رف على �ملدة �لزمنية لتنفيذ كل برنامج/ �إ�س���رت�تيجية فكانت �لنتائج 

على �لنحو �ملبني باجلدول )16(:
جدول )16( 

�ملدة �لزمنية لتنفيذ �لرب�مج و�ل�سرت�تيجيات �لقائمة على �لتعلم �مل�ستند للدماغ

 �ملدةم
 �ملدةمبالأ�سبوع

 �ملدةمبالأ�سبوع
 �ملدةمبالأ�سبوع

 �ملدةمبالأ�سبوع
 �ملدةمبالأ�سبوع

بالأ�سبوع
12117212313414515
281282253212427522
351382312334435534
412143248342447548
53157253354454555
6416826336746105613
71017122733764712578
86185285383487583
94193295393493597

107204308403505609
تدخلي���ة  بر�م���ج  لتنفي���ذ  �لزمني���ة  �مل���دة  �أن   )16( �جل���دول  م���ن  يت�س���ح 
و��س���رت�تيجيات تدري�سية قائمة على �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ فى �لبحوث �لنف�سية 
و�لرتبوي���ة �مل�س���رية و�لعربي���ة �متدت من )2 – 13( �أ�س���بوًعا مبتو�س���ط )6( �أ�س���ابيع 
تقريًبا. حيث �عتمدت �لدر��س���ة �لتى ��ستخدمت �أ�سبوعني على ت�سميم تعليمى قائم 
عل���ى �لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ للمتعلم���ني �لعاديني باملر�ح���ل �لتعليمي���ة �ملختلفة 
�لإبتد�ئي���ة و�لإعد�دي���ة و�لثانوية، فى حني �عتمدت �لدر��س���ة �لتى ��س���تخدمت )13( 
�أ�س���بوًعا عل���ى من���وذج مقرتح قائ���م على نظري���ة �ملخ لتعلي���م �لعلوم لتالمي���ذ �ملرحلة 

�لإعد�دية �ملوهوبني.
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وبتق�سيم �لرب�مج �لتدخلية و�ل�سرت�تيجيات �لتدري�سية �لقائمة على �لتعلم 
�مل�س���تند �إىل �لدم���اغ فى �لبحوث �لنف�س���ية و�لرتبوية �مل�س���رية و�لعربي���ة وفًقا للمدة 
�لزمني���ة �إىل جمموعت���ني )�أقل من �ملتو�س���ط، و�أعلى من �ملتو�س���ط(، وبح�س���اب حجم 

�لتاأثري لكل جمموعة على حده فكانت �لنتائج على �لنحو �ملبني باجلدول )17(: 
جدول )17( 

حجم التاأثري وفًقا للمدة الزمنية
متو�سط حجم �لتاأثريعدد �لدر��سات�ملدة �لزمنية للربنامج

350.82�أقل من �ملتو�سط
250.93�أعلى من �ملتو�سط

600.88�ملجموع

يت�س���ح من �جلدول )17( �أن حجم تاأثري �لرب�مج �لتدخلية و�ل�سرت�تيجيات 
�لنف�س���ية  �لبح���وث  ف���ى  �لدم���اغ  �إىل  �مل�س���تند  �لتعل���م  عل���ى  �لقائم���ة  �لتدري�س���ية 
و�لرتبوي���ة �مل�س���رية و�لعربي���ة و�لت���ى كان���ت مدته���ا �لزمني���ة �أق���ل من �ملتو�س���ط فهو 
)حج���م تاأث���ري متو�س���ط( مبتو�س���ط حج���م تاأث���ري قيمت���ه )0.82(، و�أن حج���م تاأث���ري 
�لرب�م���ج/ �ل�س���رت�تيجيات �لت���ى كان���ت مدته���ا �لزمني���ة �أعل���ى م���ن �ملتو�س���ط فه���و 
)حج���م تاأث���ري كبري( مبتو�س���ط حج���م تاأثري قيمت���ه )0.93(، ومن هنا جن���د �أن زيادة 
ف���رتة �لتدري���ب حُتدث زي���ادة مقابلة حلج���م �لتاأثري. ومن ثم يختل���ف حجم �لتاأثري 
للرب�م���ج �لتدخلي���ة و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة عل���ى �لتعلم �مل�س���تند �إىل 
�لدم���اغ ف���ى �لبحوث �لنف�س���ية و�لرتبوية �مل�س���رية و�لعربية باخت���الف �ملدة �لزمنية 

لتنفيذ �لربنامج / �ل�سرت�تيجية �لتدري�سية. 

ويذك���ر يو�ُس���ف وغن���امي )2016( �أن �إ�س���رت�تيجيات �لتعل���م و�لتعلي���م يف �أغلب 
�لأحيان وخا�س���ة فى موؤ�س�س���اتنا �لرتبوية و�لتعليمية �مل�س���رية و�لعربية �لآن ترتكز 
على ح�س���و عقول �ملتعلمني �س���و�ء �أكانو� عاديني �أو ذوى �حتياجات خا�س���ة باملعلومات 
و�لقو�ن���ني، وم���ن ث���م فاإنه يجب �لعتماد على �لأ�س���اليب �ملجدي���ة يف عامل �ليوم تلك 
�لت���ي تف�س���ح �ملج���ال �أم���ام �ملتعلم���ني للمزي���د من �مل�س���اركة �لفعال���ة يف �إجن���از �لدر�س، 
و��س���تخال�س نتائج���ه، وحتقي���ق �أهد�ف���ه وذل���ك باإث���ارة �ل�س���تعد�د، وحف���ز �ملو�ه���ب، 
وتعزيز �لقدر�ت و�لبتكار، بهدف �ملزيد من �لنمو و�لفعالية ومن بني هذه �لأ�ساليب 
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�حلديثة �إ�سرت�تيجية �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ وهي عبارة عن جمموعة  من �ملبادئ 
و�لأ�س����س �ملتناغمة )�ملن�س���جمة( مع �لدماغ ت�ستند �إىل �فرت��سات هذه نظرية �لتعلم 
�مل�س���تند �إىل �لدماغ وتتم من خالل خم�س خطو�ت �أو مر�حل هي: )مرحلة �لإعد�د، 
�لكت�س���اب، �لتف�س���يل، تكوي���ن �لذ�كرة، و�لتكام���ل �لوظيفي( �أى �أن���ه يتم من خاللها 
تن�س���يط �لدم���اغ للتعل���م وتوظي���ف قدر�ته، وه���ذ� رمبا يكون �أف�س���ل �س���الح لتحطيم 

�لنظريات �لبالية للت�سميمات �لتعليمية �لتي عفي عليها  �لدهر.

و�أخ���رًي� ت���رى �لباحثة �حلالية �أن در��س���ات وبحوث نظرية �لتعلم �مل�س���تند �إىل 
�لدم���اغ ل ت���ز�ل حديثة ن�س���بًيا، ول ي���ز�ل هناك �لكث���ري لتعلمه وبحث���ه يف هذ� �ملجال 
�خل�س���ب، ولك���ن و�إن كان���ت �ملعرف���ة غري مكتملة، فيج���ب عدم جتاهل م���ا مت معرفته 
و�لتو�س���ل �إلي���ه ح���ول �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ، حي���ث �إن توفر فهم �أف�س���ل لكيفية 
عم���ل وتعل���م �لدماغ �لب�س���رى وكيفية جتهيزه ومعاجلته للمعلومات ي�س���جع وي�س���هم 
يف �لب���دء بالتعليم ب�س���كل �أف�س���ل. وم���ن هنا ترفع �لباحثة �س���وتها مطالبة ب�س���رورة 
ت�سميم �لتعليم فى �سوء نظرية �لتعلم �مل�ستند للدماغ )BBLT( باملدر�سة �مل�سرية 
و�لعربية فى �لقرن �حلادى و�لع�سرين باعتباره مدخاًل للتكامل بني بالعقل و�لدماغ 
و�لرتبي���ة Mind, Brain, Education (MBE)  ل���دى �ملتعلم���ني �لعاديني وذوى 
�لإعاق���ة و�ملوهوب���ني على حد �س���و�ء مع مر�ع���اة �لفروق �لفردية بينهم عند ت�س���ميم 

�لتعليم.  
 

التو�سيات واملقرتحات:
لعل من �ملالئم �أن تختتم هذ� �لبحث بعدد من �لتو�سيات و�ملقرتحات، منها:

((( ��س���تخد�م حج���م �لتاأث���ري �أو �لدلل���ة �لعملي���ة جنًب���ا �إىل جن���ب م���ع �لدلل���ة 1
�لإح�س���ائية عند حتليل بيانات �لدر��سات �أو �لبحوث، وعدم �لإكتفاء بالدللة 

�لإح�سائية فقط عند �ختبار �لفرو�س �أو �لفر�سيات �لعلمية.
((( �إن�س���اء مركز متخ�س����س ب���وز�ر�ت �لرتبي���ة و�لتعليم بالع���امل �لعربى لتجميع 1

�لبحوث ذ�ت �ل�س���لة على �س���اكلة مركز معلومات �مل�س���ادر �لرتبوية �لأمريكى 
)ERIC(، ليك���ون مبثاب���ة بن���ك للدر��س���ات و�لبح���وث �ملن�س���ورة ف���ى �ملج���الت 
و�لر�سائل و�ملوؤمتر�ت �لعلمية و�للقاء�ت �ل�سنوية للجمعيات و�لرو�بط �لعلمية 
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�لعربي���ة مث���ل �جلمعي���ة �مل�س���رية للدر��س���ات �لنف�س���ية، ر�بط���ة �لأخ�س���ائيني 
�لنف�س���يني �مل�س���رية )ر�من(، ور�بطة �لرتبويني �لعرب، و�جلمعية �ل�س���عودية 

للعلوم �لرتبوية و�لنف�سية )ج�سن(.
((( �إ�س���د�ر تكليف م���ن وز�ر�ت �لرتبية و�لتعليم و�لتعلي���م �لعاىل بالعامل �لعربى 1

لأح���د مر�كزه���ا �ملتخ�س�س���ة مث���ل �ملرك���ز �لقوم���ى لالإمتحان���ات و�لتق���ومي 
�لرتبوى بالقاهرة، �أو �ملركز �لقومى للبحوث �لرتبوية و�لتنمية بالقاهرة، �أو 
�ملركز �لوطنى للقيا�س و�لتقومي فى �لتعليم �لعاىل بال�سعودية لإجر�ء بحوث 
منتظم���ة تعتمد على �أ�س���لوب ما ور�ء �لتحليل لفح����س �لبحوث �ملرت�كمة فى 

مو�سوعات حمددة تت�سل بالعملية �لتعليمية. 
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ت�سميم وبناء �سفحة ويب قائمة على االأن�سطة االإثرائية 
للكيمياءالع�سوية وقيا�ص فاعليتها فى تنمية الذكاءات 

املتعددة لدى طالبات كليات الرتبية

اإعداد
م�ساعل بنت عبداهلل بن نا�سر الراجحي

معيدة بكلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع بجامعة امللك �سعود
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ملخ�ص البحث:
هدف �لبحث �حلايل �إىل ت�سميم وبناء �سفحة ويب تت�سمن �أن�سطة �إثر�ئية 
يف �لكيمي���اء �لع�س���وية، وقيا�س فاعليته���ا يف تنمية �لذكاء�ت �ملتع���ددة �لتالية: �لذكاء 
�ملنطقي/�لريا�سي، و�لذكاء �لب�سري/�لفر�غي، و�لذكاء �للغوي لدى طالبات كليات 
�لرتبية. وتكون جمتمع �لبحث �لأ�س���لي من جميع طالبات ق�س���م �لكيمياء يف كليات 
�لرتبية للبنات، و�قت�س���رت عينة �لبحث على طالبات ق�س���م �لكيمياء، �مل�ستوى �لثاين 
يف كلي���ة �لرتبي���ة، مبحافظ���ة �لقويعي���ة للع���ام �جلامع���ي 1430/1429ه. و�أ�س���تخدمت 
�ملنطق���ي/ �ل���ذكاء  مقيا����س  �للغ���وي،و  �ل���ذكاء  مقيا����س  �لتالي���ة:  �لدو�ت  �لباحث���ه 

�ل���ذكاء �لفر�غي/�لب�س���ري،و بطاق���ة تقيي���م �س���فحة �لوي���ب  �لريا�س���ي،و مقيا����س 
�ملحتوية على �لأن�س���طة �لإثر�ئية  وقد ��س���تخدمت �لباحثة �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي 
و�ملنه���ج �س���به �لتجريبب���ي، و خل����س �لبح���ث �إىل �لنتائ���ج �لتالي���ة: فعالي���ة �لأن�س���طة 
�لإثر�ئية �لإنرتنتية يف تنمية �لذكاء�ت �ملتاعددة )�لذكاء �ملنطقي/�لريا�سي، �لذكاء 
�لب�س���ري/�لفر�غي، �لذكاء �للغَّوي( لدى طالبات ق�س���م �لكيمياء يف �مل�س���توى �لثاين 
بكلي���ة �لرتبية للبنات بالقويعية. ويف �س���وء ما تو�س���لت �إليه �لباحث���ة من نتائج فقد 
�أو�س���ت باأهمي���ة تو�س���يع قاع���دة ��س���تخد�م �ملو�ق���ع �لتعليمّي���ة من خ���الل �لإنرتنت يف 
�لعملية �لتعليمّية على �مل�س���توى �جلامعي، و�ل�س���تفادة من نظرية جاردنر للذكاء�ت 
�ملتعددة يف تنمية ذكاء�ت �لطاّلب يف �ملرحلة �جلامعّية، و�لتاأكيد على �أهمية �لأن�سطة 

�لإثر�ئية �مل�ساحبة للمقرر�ت �جلامعّية يف تنمية ذكاء�ت �لطالب �ملختلفة.

الكلمات املفتاحية: �سفحه ويب- �لأن�سطة �لإثر�ئيه - �لذكاء�ت �ملتعددة.
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مقدمة:
 �أخذت �لتكنولوجيا تقتحم جميَع جمالت �حلياة مما �أحدث تغري�ت مّطردة 
يف زمن قيا�سي، ول�سيما بعد ظهور �ل�سبكة �لعاملية للمعلومات، �لتي �أحدثت طوفاًنا 
معلوماتًي���ا و�س���هلت �ملقارب���ة ب���ني �ملعلوم���ة و�لإن�سان.فاأ�س���بح لز�ًما عل���ى كل جمتمع 
يطم���ح للح���اق بركب ه���ذه �لتط���ور�ت �أن يو�كب �لث���ورة �لتكنولوجية، وي�س���تجيب ملا 
نت���ج عنه���ا م���ن تفج���ر معلوماتي مت�س���ارع، وذلك باأن ُين�س���اأ �أف���ر�ده عل���ى �لتفاعل مع 
هذه �مل�س���تجد�ت و��س���تثمارها يف تطوي���ر كفاء�تهم للنهو�س باملجتم���ع وتنمية جميع 

جمالت �حلياة. 

وق���د �أوج���دت �لث���ورة �لتكنولوجية �لعاملي���ة و�قًعا علمًيا وتقنًي���ا جديًد� فر�س 
�سياغة قناعات تربوية جديدة حول �آليات �ل�ستفادة من هذه �لتكنولوجيا يف جمال 
�لتعلي���م ، ف���كان لب���د م���ن �إع���ادة �لنظ���ر يف �لو�قع �لرتب���وي �ملوج���ود و�إعادة ت�س���كيله 
وتخطيط���ه، وهيكلت���ه ملو�كب���ة ع�س���ر �ملعلومات.وتاأك���دت �س���رورة �أن ي�س���تثمر �لنظام 

�لتعليمي مكت�سبات علوم وتكنولوجيا �ملعلومات )�سعادة و�ل�سرطاوي، 2003(.

وغالًب���ا م���ا يبح���ث �لرتبوي���ون عن �أف�س���ل �لطر�ئ���ق و�لأ�س���اليب لتوفري بيئة 
تعليمّي���ة تفعالي���ة وحيوي���ة جلذب �نتب���اه و�هتم���ام �ملتعلمني، وت�س���جيعهم على تبادل 
�لآر�ء و�خل���رب�ت، ومناق�س���ة �لأف���كار و�ملعلوم���ات ، �لتي تق���دم �إليهم.وُتع���د �لإنرتنت 
من �أف�س���ل �لو�س���ائل لتوفري هذه �لبيئة �لتعليمّية �لتفعالية، ومن �أهم �مل�س���تحدثات 
�لتكنولوجي���ة �لت���ي ميكن ��س���تخد�مها يف �لتعليم )�ملو�س���ى ،1998(؛ فه���ي تعمل على 
��س���تبد�ل تذكر �حلقائق بتطوير و�إك�س���اب �ملتعلمني مهار�ت �لتفكري �لعليا وت�سهم يف 
�لتحول عن �لنظرة �لتقليدّية للمتعلمني من جمرد كونهم �أوعية فارغة يتم تعبئتها 

.(Wakabayashi, 1996) ة باملعرفة �إىل مفكرين لهم نظرياتهم �خلا�سّ

 وتع���ّد �لأن�س���طة �لتعليمي���ة ج���زًء� �أ�سا�س���ًيا يف �لعملي���ة �لتعليمّي���ة، وعلى وجه 
���م �لكيمي���اء؛ لأنه���ا ت�س���اعد يف تعمي���ق �ملفاهي���م و�ملب���ادئ  �خل�س���و�س يف تعلي���م وتعلُّ
�لعلمي���ة، كم���ا ت�س���اعد يف جتاوز �ملعرفة �لتي ح�س���ل عليه���ا �ملتعل���م �إىل معرفة علمية 
جديدة، فقد �أو�س���ت در��س���ة ريت�س���ارد Richard (1996)، �ملو�س���ى )1998(؛ �ملو�س���ى 
و�لفهد )2002(؛ �ل�س���رهان )2003(؛ مو�يف )2003( ب�س���رورة حتقيق �لتكامل �جليد 

بني �أن�سطة �لإنرتنت و�ملنهج �أثناء قاعة �لدر�س وبعدها.
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  وم���ن �أه���م خدم���ات �لإنرتن���ت للعملية �لتعليمية �إمكانية ت�س���ميم �س���فحات 
در��س���ية ذ�ت مو��س���فات تقني���ة عالية ل�س���تخد�مها يف جم���ال �لتدري����س ويطلق على 
هذه �ل�سفحات Teaching Page Design و�لتي تتطلب ��ستخد�م لغة �لن�سو�س 

�لفائقة Hyper Text Markup Language )�ل�سرهان، 1999(.

  وحتاول �ملجتمعات �ملتقدمة يف ظل حتديات �لع�سر �ملعرفية و�لتقنية،�لتكوين 
�لأمث���ل و�لأق�س���ى لعقول �أبنائه���ا ومتكينهم �أن يكونو� مبدعني؛ ولأن �أح�س���ن طريق 
للتنب���وؤ بامل�س���تقبل ه���و �إيج���اده �لآن، و�إيج���اد �مل�س���تقبل و�لتحك���م فيه يت���م عن طريق 
تكوين �أجيال منا�س���بة لهذ� �لع�س���ر، وذلك يعتمد على تنمية ذكاء هذه �لأجيال، لأن 

�لذكاء هو �أد�ة �حلرية و�لإبد�ع )نبيه، 2002(.
((( وق���د تو�س���ل �لعلماء �إىل �أن���ه يف ظل �لبيئة و�ل�س���تعد�د �لفطري ميكن تنمية 1

�أوجه كث���رية للذكاء )�لذكاء �ملتع���ددMultiple intelligence)، و�أن �لعقل 
يحتوي على مناذج متعددة م�س���تقلة  �أوذكاء�ت متعددة )نبيه، 2002(، و�أو�س���ح 

وهي :  �أنو�ع  �سبعة  يف  بد�ية  وح�سرها  �ملتعددة  “هاوردجاردنر”�لذكاء�ت 
((( 1:(Logical-Mathematical Intelligence) ل���ذكاء �ملنطقي �لريا�س���ي�

يعن���ي �ملق���درة عل���ى �لتفك���ري �لتجري���دي، و�لتفك���ري �ل�س���تنباطي، و�لتفك���ري 
�ملفاهيم���ي )�أي وفًق���ا للمفاهيم(،و�لق���درة عل���ى �إدر�ك �لعالق���ات و�كت�س���اف 

�لأمناط �ملنطقّية و�لأمناط �لعددّية.
((( �لذكاء �للغوي (Linguistic Intelligence):هو م�ستوى عاٍل من �ملهار�ت 1

�للفظّية،و�حل�سا�س���ية لالأ�س���و�ت و�ملع���اين و�إيق���اع �لكلمات �لت���ي جتعل �لفرد 
يتمكن من �للغة.

((( �ل���ذكاء �لب�س���ري �مل���كاين (Visual-Spatial Intelligence):وه���و �ملقدرة 1
عل���ى تكوي���ن �ل�س���ور �لذهنية و�لتعامل معه���ا بغر�س حل �مل�س���كالت، و�ملقدرة 
عل���ى �إدر�ك �ملعلوم���ات �ملرئي���ة �أو�لتي تتعل���ق بالفر�غ، وحتويل ه���ذه �ملعلومات 

و�إعادة تكوينها من �لذ�كرة.
((( �لذكاء �جل�س���مي �حلرك���ي(Bodily-Kinthetic Intelligence) : �ملقدرة 1

عل���ى ��س���تخد�م �لق���در�ت �لعقلّي���ة للف���رد مرتبط���ة م���ع حركات���ه �جل�س���مية، 
و�لتعامل مع �لأ�سياء مبهارة.
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((( �لذكاء �ملو�س���يقي(Musical Intelligence):�ملقدرة عل���ى �إنتاج �لإيقاعات، 1
و�لنغمات بدرجاتها،وفهم معاين �لنغمات.

((( �ل���ذكاء �ل�سخ�س���ي �لذ�ت���ي(Intrapesonal Intelligence): وع���ي �لف���رد 1
مب�س���اعره �لد�خلية،وقيمه ومعتقد�ته، وعمليات تفكريه،و�ملقدرة على تكوين 

روؤية �سحيحة عن �لنف�س.
((( ذكاء �لتعام���ل مع �لآخري���ن(Interpersonal Intelligence): �ملقدرة على 1

�كت�ساف �حلالة �لنف�سّية و�ملز�جّية لالآخرين،ودو�فعهم، ورغباتهم،و�ل�ستجابة 
.(Gardner ,1993) لها بطريقة منا�سبة

و�أو�س���ح جاردن���ر Gardner �إمكاني���ة م�س���اهمة �لتقني���ة يف تنمي���ة وتطوي���ر 
�لذكاء�ت �ملتعددة؛ وذلك لأن �لو�سائل �لب�سرّية �لتي توؤلف �لكثري من تقنية �لع�سر 
ت�س���اعد �ملتعلم���ني على �لو�س���ول �إىل تفه���ٍم �أعمق،كما �أن �ملتعلم �ل���ذي ميتلك قدر�ت 
لغوّي���ة �سي�ستح�س���ر من خالل ��س���تخد�م �لإنرتن���ت عامل من �لكلمات،بالإ�س���افة �إىل 
�أن �لإر�س���اد �لقائم على �لكمبيوتر ميكنه تكييف �لتعليم ح�س���ب �لإحتياجات �لفردية 
للمتعلمني،فالذ�تية �لتي تقدمها �لتقنية �إىل �ملتعلمني ت�س���اعدهم يف �كت�س���اب �سعور 
ق���وي بامل�س���وؤولية،فيخرجون �مله���ام �لت���ي تعك����س �لعم���ق �لبال���غ ملعارفه���م وذكاء�ته���م 
�ملتعددة )ح�سني، 2003(. لذلك �أكدت در��سة �ملفتي )2004(  على �أن نظرية �لذكاء�ت 
�ملتعددة تعطي للر��س���دين نظ���رة ثاقبة حلياتهم �لعملية حيث ي�س���تثمرون ذكاء�تهم 
ويطورونها، و�أو�س���ت �لدر��سة باأن ُي�سمم �ملحتوى �لدر��سي باأ�سلوب ير�عي �لذكاء�ت 

�ملتعددة للمتعلمني.

و�أثن���اء �إ�س���ر�ف �لباحث���ة عل���ى طالب���ات ق�س���م �لكيمي���اء يف �لتدري���ب �ملي���د�ين، 
�مل�س���طلحات  ��س���تخد�م  يف  �للغوي���ة  �لطالبات/�ملعّلم���ات  ق���در�ت  �س���عف  لحظ���ت 
�لكيميائّية، وترجمة �ملعادلت �لكيميائية و�سرح ميكانيكياتها، وغريها ِمن �لعمليات 
���ا �أن �لطالبات/�ملعّلم���ات يعتمدن على  �لت���ي تتطل���ب قدر�ت لغوي���ة، كما لحظت �أي�سً
�حلفظ و��ستظهار �ملعادلت �لكيميائية؛ لأن معظمهن ل يتقن فهم �ملعادلة ول يتقن 
وزنها بال�س���ورة �ل�س���ليمة، وكذلك �حلال يف �لتوزيع �لإلكرتوين، حيث مل ي�س���توعنب 
منطقي���ة عملية �لتوزيع وي�س���عب عليه���ن تطبيقها، كما لحظت عليه���ن �لإخفاق يف 
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ت�س���نيف �ملو�د �لكيميائية، وتد�خل �ملفاهيم �لأ�سا�س���ية، و�س���عفهن يف �إجر�ء �لعمليات 
�حل�س���ابية، مث���ل ح�س���اب �لأوز�ن �لذرّي���ة و�جلزيئي���ة، وع���دم قدرته���ن عل���ى ح�س���اب 
�ملولري���ة و�لعياري���ة وح�س���اب طاق���ة �لتفاع���ل، وه���ذ� موؤ�س���ر لت���دين �ل���ذكاء �ملنطقي 
�لريا�س���ي لديه���ن. كم���ا لحظ���ت �لباحث���ة ع���دم ��س���تيعاب �لطالبة/�ملعلرِّم���ة لطبيع���ة 
�لرو�ب���ط �لكيميائية، و�س���عوبة ت�س���ور �لأ�س���كال �لفر�غية للمركبات، وق�س���ورهن يف 
حتدي���د مو�ق���ع �لعنا�س���ر يف �جل���دول �ل���دوري، وغريها م���ن �ل�س���عوبات �لتي حتتاج 

لقدر�ت ب�سرّية/فر�غية.

وينع���ت تعل���م �لكيمي���اء د�ئم���ا بال�س���عوبة و�أنه ي�س���كل عقبة بالن�س���بة للطالب 
���م �لكيمي���اء �للغ���ة  و�لطالب���ات )�لر�س���ود،2000(، وم���ن �لأ�س���باب �ملهم���ة ل�س���عوبة تعلُّ
�ملتخ�س�س���ة �لعالية للم�س���طلحات �ملتد�ولة يف جمال �لكيمياء و�لطبيعة �لريا�س���ية 
له���ا، و�لتجريدي���ة يف �أك���رث مو�س���وعات �لكيمياء،كم���ا �أن تعلم م���ادة �لكيمياء يتطلب 

.(Zoller, 1999) قدر�ت عقلّية متعددة للتعامل مع �أبعادها

ن لدى �لباحثة �ل�س���عور باحلاجة �إىل ت�س���ميم وبناء �س���فحة  ومم���ا تق���دم تكوَّ
ويب قائمة على �لأن�س���طة �لإثر�ئية يف �لكيمياء �لع�س���وية لطالبات ق�سم �لكيمياء يف 
كليات �لرتبية، بحيث تت�س���من �أن�س���طة �إثر�ئية خا�س���ة بالكيمياء �لع�س���وية، وقيا�س 
فعالي���ة هذه �لأن�س���طة �لإثر�ئية يف تنمية كلٍّ م���ن: �لذكاء �للغوي، و�لذكاء �ملنطقي/

�لريا�س���ي، و�لذكاء �لب�سري/�لفر�غي لدى طالبات �لفرقة �لثانية تخ�س�س كيمياء 
بكلية �لرتبية للبنات �لأق�سام �لعلمّية مبحافظة �لقويعية مبنطقة �لريا�س.

م�سكلة البحث:
توؤك���د �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات عل���ى �أن تعل���م م���ادة �لكيمي���اء يتطل���ب ق���در�ت 
عقلّي���ة متع���ددة للتعام���ل م���ع �أبعادها، وبن���اء� على م���ا لحظته �لباحثة م���ن تدين يف 
�لق���در�ت �للغوي���ة، و�لقدر�ت �ملنطقي���ة/ �لريا�س���ية، و�لقدر�ت �لب�س���رية/ �لفر�غية 
للمتخ�س�سات يف جمال �لكيمياء يف كلية �لرتبية مبحافظة �لقويعية، برزت �حلاجة 
لتنمية �لذكاء�ت �ملتعددة �ملعنية بالدر��سة )�لذكاء �للغوي، �لذكاء �ملنطقي/ �لريا�سي، 
�ل���ذكاء �لب�س���ري/ �لفر�غ���ي(، ونظ���ًر� لل���دور �لفع���ال للم�س���تحدثات �لتكنولوجي���ة 
وبخا�س���ة �لإنرتن���ت و�لذي يوفر �مكانية ت�س���ميم �س���فحات �لويب و�لإف���ادة منها يف 
عمليتي �لتعليم و�لتعلم، ظهرت �أهمية ت�سميم �سفحة �لويب �لقائمة على �لأن�سطة 
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�لإثر�ئي���ة يف �لكيمياء �لع�س���وية وقيا�س فاعليتها يف تنمية بع����س �لذكاء�ت �ملتعددة، 
وبذلك متحورت م�سكلة �لدر��سة حول �لإجابة عن �لأ�سئلة �لتالية:

((( كي���ف ميك���ن ت�س���ميم وبناء �س���فحة وي���ب قائم���ة عل���ى �لأن�س���طة �لإثر�ئية يف 1
�لكيمي���اء �لع�س���وية لتنمي���ة بع����س �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة ل���دى طالب���ات ق�س���م 

�لكيمياء بكلية �لرتبية؟
((( ما �لنموذج �ملقرتح يف �لت�س���ميم �لتعليمي لت�س���ميم �س���فحة �لويب �ملت�سمنة 1

�أن�سطة �إثر�ئية يف �لكيمياء �لع�سوية؟
((( م���ا فعالية �س���فحة �لوي���ب �ملت�س���منة لالأن�س���طة �لإثر�ئية لوح���دة “�ملركبات 1

�لأروماتي���ة” يف تنمي���ة بع����س �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة )�ل���ذكاء �للغ���وي، �ل���ذكاء 
�ملنطقي/�لريا�س���ي، �لذكاء �لب�سري/�لفر�غي( لدى طالبات �مل�ستوى �لثاين 

لق�سم �لكيمياء بكلية �لرتبية للبنات يف حمافظة �لقويعية؟

اأهداف البحث: 
��ستهدف �لبحث �حلايل �إىل:

((( ت�سميم وبناء �سفحة ويب تت�سمن �أن�سطة �إثر�ئية يف �لكيمياء �لع�سوية.1
((( تقدمي منوذج �لت�س���ميم �لتعليمي �ملنا�س���ب لت�س���ميم �سفحة �لويب �ملت�سمنة 1

�أن�سطة �إثر�ئية يف �لكيمياء �لع�سوية.
((( حتدي���د م���دى فعالي���ة �س���فحة �لوي���ب �لقائم���ة عل���ى �لأن�س���طة �لإثر�ئي���ة يف 1

تنمي���ة �لذكاء�ت �ملتعددة �ملعنية بالدر��س���ة )�لذكاء �للغ���وي، �لذكاء �ملنطقي/ 
�لريا�سي، �لذكاء �لب�سري/ �لفر�غي(.

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

((( متك���ني �لطالب���ات م���ن ��س���تخد�م �لتقني���ة ب�س���كل فع���ال، و�إك�س���ابهن مه���ار�ت 1
�لتعلم �لذ�تي و�لبحث و�حل�س���ول على �ملعرفة، و��س���تخد�م مزيج من �أ�ساليب 
وطر�ئ���ق �لتدري����س �لتي جتمع بني �لكتاب �ملدر�س���ي، و�لربجميات �لتعليمية، 

و�لإنرتنت.
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((( �إف���ادة �لطالب���ات �ملتخ�س�س���ات يف جم���ال �لكيمي���اء وذل���ك م���ن خ���الل تق���دمي 1
�أن�سطة �إثر�ئية عرب �لإنرتنت يف »وحدة �ملركبات �لأروماتية« لتنمية �لذكاء�ت 

�ملتعددة من خالل �سفحة �لويب �ملت�سمنة لالأن�سطة �لإثر�ئية.
((( �إث���ر�ء حمت���وى وح���دة �ملركب���ات �لأروماتي���ة بتق���دمي �أن�س���طة �إثر�ئي���ة ميك���ن 1

لأع�ساء هيئة �لتدري�س ��ستخد�مها �أثناء تدري�س هذه �لوحدة.
((( تزوي���د �أع�س���اء هيئ���ة �لتدري����س و�لطالب���ات باختب���ار�ت ومقايي����س لل���ذكاء�ت 1

�ملتعددة �ملعنية بالدر��س���ة )�لذكاء �للغوي، �لذكاء �ملنطقي/�لريا�س���ي، �لذكاء 
�لب�سري/�لفر�غي(.

((( فت���ح �ملج���ال �أم���ام �لباحثني لإجر�ء مزي���د من �لبحوث حول تنمي���ة �لذكاء�ت 1
�ملتعددة با�ستخد�م م�ستحدثات تكنولوجية �أخرى.

م�سطلحات البحث االإجرائية: 

�سفحلة الويلب Web Page: »مل���ف ف���ردي خم���زن عل���ى �لإنرتنت م���ن خالله يتم 
عر�س �لأن�سطة �لإثر�ئية �ملبنية على �إ�سرت�تيجيات �لذكاء�ت �ملتعددة و�مل�سممة وفق 
 ،)HTML( حمت���وى وحدة �ملركبات �لأروماتية �لتي متت �س���ياغتها بلغة �لربجمة
ونقله���ا �إىل �إح���دى �ل�س���فحات �لدليلية با�س���تخد�م ملف �لنقل )FTP(، ��س���تخدمت 
من قبل �لطالبات بق�سم �لكيمياء يف كليات �لرتبية للبنات يف جامعة �لأمرية نورة”.

االأن�سطة االإثرائيةEnrichment Activities : »جمموعة من �خلرب�ت �لتعليمية 
م من خالل �س���فحة �لويب �مل�س���ممة وفق معايري ت�سميم  �ملتنوعة و�ملتعددة �لتي ُتّقدَّ
�س���فحات ويب �لتعليمية، بحيث ت�س���تثري هذه �خلرب�ت �لتعلمية �لقدر�ت �ملنطقية/

�لريا�سية، و�لقدر�ت �لب�سريَّة/�لفر�غية، و�لقدر�ت �للغوية«.

الذكاءات املتعلددة Multiple Intelligences: »جمموعة من �لقدر�ت �لعقلية 
ت�س���عى �لباحثة �إىل تنميتها بو��س���طة �لأن�سطة �لإثر�ئية عرب �لإنرتنت لدى طالبات 
�لفرق���ة �لثاني���ة تخ�س����س كيمي���اء، وتتمث���ل يف: �ل���ذكاء �للغ���وي، �ل���ذكاء �ملنطق���ي/

�لريا�سي، �لذكاء �لب�سري/�لفر�غي«.
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حمددات البحث: 
�قت�سر �لبحث �حلايل على �ملحدد�ت �لتالية: 

املحلددات الب�سريلة: طالب���ات �لفرق���ة �لثانية ق�س���م �لكيمياء يف كلي���ة �لرتبية ( 1)
�لأق�سام �لعلمية مبحافظة �لقويعية مبنطقة �لريا�س.

املحلددات املكانيلة: وحدة �ملركب���ات �لأروماتية يف مقرر �لكيمياء �لع�س���وية ( 2)
للفرقة �لثانية �لف�سل �لدر��سي �لأول بكليات �لرتبية للبنات �لأق�سام �لعلمية 

وذلك ل�سعوبة در��سة هذه �لوحدة من قبل �لطالبات.
املحددات الزمنية:��س���تغرق تطبيق �لبحث �س���تة �أ�س���ابيع بو�قع خم�س �س���اعات ( 3)

��سبوعًيا من تاريخ 1429/12/16ه� حتى تاريخ 1430/1/25ه�.

اإطار نظرى ودرا�سات �سابقة:
�إن ُرقي �لأمُم مرهون بالتقدم �لعلمي و�لذي ل يتحقق �إل باإنطالق �لقدر�ت 
�لعقلي���ة لأف���ر�ده، فا�س���تثمار وتن�س���يط تل���ك �لق���در�ت �لعقلي���ة �لكامن���ة �لت���ي وهبها 
�هلل عزوج���ل  لبن���ي �لب�س���ر ه���و �لطري���ق �لأمث���ل للو�س���ول باملجتم���ع للتق���دم �لعلمي 
و�لتكنولوج���ي، ومو�كب���ة متطلب���ات �لع�س���ر �ملت�س���م بت�س���ارع يف �ملعلوم���ات وت�س���ابكها، 
وحتقي���ق م�س���توى جي���د م���ن �لت���و�زن ب���ني �لعومل���ة و�لق���درة عل���ى �لتفك���ري و�لإب���د�ع 
و��س���تخد�م كل طاقات �لعقل �لب�سري وذكائه، و�سوف تتناول �لباحثه �لطار �لنظري 

و�لدر��سات �ل�سابقه يف �ملحاور �لتالية:

املحور االأول: االأن�سطه االإثرائية
»تتف���ق معظ���م �لآر�ء �لرتبوي���ة �حلديث���ة عل���ى �أهمي���ة �لن�س���اط يف �لعملي���ة 
�لتعليمي���ة، و �أن دور �لرتبي���ة �حلديث���ة ل يقت�س���ر عل���ى تزوي���د �ملتعلم���ني بالثقاف���ة 
�لعام���ة �لأ�سا�س���ية، وتنمي���ة �لقي���م و�لجتاه���ات و�ملي���ول و�مله���ار�ت و�أ�س���اليب �لتفكري 
فيها وح�س���ب؛ بل قد ميتد �إىل م�س���اعدة �ملتعلمني على �لنمو �ل�س���وي ج�سمًيا وعقلًيا 
و�جتماعًي���ا وعاطفًيا حتى ي�س���بحو� مو�طنني م�س���وؤولني عن �أنف�س���هم وعن وطنهم، 

وحتى يفهمو� بيئاتهم �لطبيعية، و�لجتماعية، و�لثقافية، بكافة م�ستوياتها. 
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لذلك �أكد �آل غائب )2005( ويجمع �ملربون على �أن �لن�ساط �لتعليمي من �أهم 
�لعنا�س���ر فعالية يف تربية �ل�س���باب تربية متو�زنة، ول �س���ك يف �أن �لن�س���اط �لتعليمي 
خ���ري و�س���يلة لتكوين �سخ�س���ية �ملتعل���م و�إعد�ده للحياة و�كت�س���ابه �لق���درة على تنمية 

قدر�ته ومو�هبه مبا ين�سجم مع �أهد�ف �لرتبية.

فق���د �أولت �ل�سيا�س���ة �لتعليمية �ليابانية �هتماًما كبرًي� لالأن�س���طة �لتعليمية، 
حي���ث تق���دم �ملد�ر����س �لياباني���ة نوعية من �لأن�س���طة �لإ�س���افية للمنه���ج تعقد خالل 
�س���اعات �لدو�م �لدر��س���ي، و�أخرى تعق���د بعد �لدو�م �ملدر�س���ي.�أما يف �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية فقد بد�أ �لهتمام بالأن�سطة �ملدر�سية منذ �لقرن �لع�سرين، و�أخذت �لنظرة 
له تتغري تبًعا لتغري �لنظرة للمناهج �لدر��س���ية، فاأ�سبح ُينظر للن�ساط �ملدر�سي على 
�أنه م�س���احب للمنهج ولي�س �إ�س���افًيا، و�أنه ل يقل �أهمية وفعالية يف �لعملية �لرتبوية 

من �خلرب�ت �لأخرى )�لدخيل، 2002(.

عل���ى �لرغ���م م���ن تع���دد �لتعريف���ات �لرتبوي���ة ملفه���وم �لأن�س���طة �لتعليمية �إل 
�أن معظ���م �لتعريف���ات توؤك���د �أن �ملق�س���ود بالأن�س���طة �لتعليمي���ة: »ه���ي تل���ك �لرب�م���ج 
�لرتبوية �لتي تقدم �إىل جانب �ملنهج �لدر��سي خارج �لف�سل، بحيث توؤدي دوًر� رئي�ًسا 
يف م�س���اندته، وتتناول �جلو�نب �لعملية و�لتطبيقية لتهتم باملتعلم وتعنى مبا يبذله 
م���ن جه���د عقلي �أو بدين يف ممار�س���ة �أنو�ع �لأن�س���طة مبا يتالءم م���ع قدر�ته وميوله 

و�هتماماته« )�لرب�ك،2001(.

ف �لأن�س���طة �لإثر�ئية باأنه���ا: »هي جمموعة من �لإجر�ء�ت و�لأن�س���طة  وتع���ررِّ
ذ�ت �لطبيع���ة �لأكادميي���ة �لت���ي �س���ممت لزيادة عمق و�ت�س���اع خ���رب�ت �ملتعلمني، وقد 
ت�س���مل: تقنيات خا�س���ة، در��س���ة م�ستقلة فردية، جمموعة عمل �س���غرية، �أو تعديالت 

�أخرى يف عمليات �لدر��سة �ملعتادة« )�لنجار و�سحاتة، 2003، �س 63(.

»�خل���رب�ت  باأنه���ا:  �لإثر�ئي���ة  �لأن�س���طة   )186 ����س   ،2000( حمم���د  وتع���ررِّف 
و�لأن�س���طة �لعلمي���ة �لأعل���ى، و�لت���ي قد ل توج���د يف �ملق���رر ولكنها ترتبط ب���ه وتعمل 
عل���ى تعميق���ه، وتتي���ح للطال���ب �ملتفوق و�لع���ادي �لقيام ببع�س �ملمار�س���ات و�لأن�س���طة 
�لتي ت�س���بع رغباتهم و�حتياجاتهم �لعقلية، وتثري تفكريهم وقدر�تهم �لإبد�عية من 

خالل در��ستهم للعلوم«.
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وي���دل �إث���ر�ء �لتدري�س على تزويد �لتالميذ باأن�س���طة تعليمي���ة غري تقليدية، 
ووح���د�ت در��س���ية غ���ري روتيني���ة ته���دف �إىل تكثي���ف معلوماته���م وتعمي���ق خرب�تهم. 
وُيق�س���د بالإث���ر�ء �إغن���اء �لربنامج �لرتبوي وتزوي���د �لتالميذ يف �ملر�ح���ل �لتعليمية 
�ملختلف���ة بن���وع جدي���د من �خل���رب�ت �لتعليمية يختل���ف عن �خل���رب�ت �ملقدمة لهم يف 
�لف�س���ل �لدر��س���ي �ملعتاد، من حيث �ملحتوى، و�مل�س���توى، و�جلدة، و�لأ�س���الة �لفكرية 

)رينزويل وري�س، 2006(.
تكمن �أهمية �لن�س���اط �لإثر�ئي يف �أنه يعد جزًء� مهًما من �ملنهج ي�س���اعد على 
تكوي���ن ع���اد�ت وقي���م ومه���ار�ت معرفي���ة، �لت���ي بدورها ت�س���اعد على زيادة �لتح�س���يل 
�لأكادمي���ي وممار�س���ة �أ�س���اليب �لتفك���ري �ملختلف���ة، كم���ا �أن له���ا �أهميته���ا يف �لرتبي���ة 
�ل�س���املة �ملتكامل���ة للمتعلم يف جميع �ملر�ح���ل �لتعليمية، بدًء� من �حل�س���انة وريا�س 

�لأطفال وحتى �لتعليم �لعايل و�جلامعي )عمرية، 2004(.

فامل�س���اركة يف �لن�س���اطات �لعلمية �ملختلفة و�ملناق�س���ات �ملو�س���وعية، و��س���تثمار 
وق���ت �لف���ر�غ فيم���ا يج���دد معلوم���ات �لط���الب وينم���ي خرب�ته���م وينوعها ي���وؤدي �إىل 

�إثر�ئهم بالثقافة وين�سط قدر�تهم �لعقلية.

ويذك���ر �ل�س���رقاوي )1997( �أن �لهتم���ام بالأن�س���طة �لإثر�ئي���ة يف دول �خلليج 
�لعرب���ي  ظه���ر من خ���الل �ملناهج �ملوحدة لدول �خلليج �لعرب���ي يف عام )1998( وذلك 
بتخ�س���ي�س كتاب للن�س���اط يت�س���من �أن�س���طة متهيدية وبع�س �لقر�ء�ت �لإ�س���افية يف 
�إطار مو�س���وعات �ملنهج، كما يت�س���من �أن�س���طة عالجية تخدم �ملتعلمني ممن هم دون 
�مل�س���توى �لع���ادي، ويت�س���من �أن�س���طة تدعيمي���ة للجمي���ع، كما �س���من �ملحت���وى بع�س 

�ملو�سوعات �لإثر�ئية وجعلها �ختيارية )يف �خل�سر،2000(.

املحور الثاين:ت�سميم وبناء �سفحه ويب:
ومن خالل �لدر��س���ات و�لأبحاث �لتي تناولت �أ�س���لوب �لإثر�ء، كاأحد �أ�س���اليب 
�لتعلم ، تبني �أن هذه �لدر��سات �هتمت فقط باملوهوبني و�ملتفوقني، �سو�ء من خالل 
تق���دمي بر�مج خا�س���ة به���م �إىل جانب مايقدم م���ن بر�مج ومقرر�ت �لتعلي���م �ملعتادة، 
�أو من خالل �لأن�س���طة �ل�س���فية وغري �ل�س���فية د�خل �ملدر�س���ة �أو خارجها؛ �أما �لفئة 
�لأك���رب م���ن �لط���الب - وه���م �لط���الب �لعادي���ون- فاإنه���ا مل تن���ل حًظا م���ن �لهتمام 
يف ظ���ل ه���ذ� �لأ�س���لوب وهو �أ�س���لوب �لإثر�ء، على �لرغ���م من �أن هناك در��س���ات �أخرى 
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�أ�س���ارت �إىل �أهمية ��س���تخد�م �أ�س���لوب �لإثر�ء يف �لتعلم مع �لطالب �لعادي، وذلك تبًعا         
خل�سائ�سه وقدر�ته.

 ،(International Network) هي �خت�س���ار للكلمت���ني(Internet) وكلم���ة
وعند ترجمتها للعربية ت�سمى »�ل�سبكة �لعاملية للمعلومات«، �أو يتم تعريبها �إىل كلمة 

»�لإنرتنت«، ومن �ملحاولت �لتي تناولت �لإنرتنت بالتعريف مايلي:

ف �لإنرتن���ت باأنه���ا: »�س���بكة تكنولوجي���ة �س���خمة ج���ًد� ترب���ط ع�س���ر�ت  ُتع���رَّ
�ملالي���ني م���ن �أجه���زة �حلا�س���وب �ملنت�س���رة ح���ول �لع���امل ع���ن طري���ق �لربتوك���ولت 
�ملتعددة، وتعمل بو��س���طتها على تبادل �ملعلومات �لهائلة و�ملعارف �ملتنوعة يف خمتلف 
مناح���ي �حلي���اة �لب�س���رية و�لطبيعة �لكونية بكل �س���هولة وي�س���ر، وي�س���تخدمها مئات 
�ملالي���ني م���ن �لأ�س���خا�س م���ن �أج���ل حتقي���ق �أهد�ف �س���تى م���ن تثقيفي���ة و�قت�س���ادية 
و�جتماعي���ة وترفيهية وعلمية و�سخ�س���ية وع�س���كرية و�سيا�س���ية ودينية وتخطيطية«                                          

)�سعادة  و�ل�سرطاوي،2003، �س 69(.

وميك���ن تعري���ف موق���ع �لوي���ب(Web Site) باأن���ه:“ جمموعة من �س���فحات 
�لويب �خلا�س���ة ب�س���خ�س و�حد �أو �س���ركة ترتبط مع رو�بط ن�س���و�س �لأو�مر لت�سكل 
مقًر� ميكن للم�ستخدمني زيارته على �ل�سبكة” )�سعادة و�ل�سرطاوي، 2003، �س 77(.

 Berson, Berson, Elizabeth �يلز�بي���ث  و  وبر�س���ون  بر�س���ون  وي���رى 
(1999)، و�س���ريوماShiroma (2000)  �أن هن���اك �لعدي���د من �ملربر�ت �لتي جتعل 
من ��س���تخد�م �لإنرتنت �س���رورة يف عمليتي �لتعليم و�لتعل���م، حيث ميكن من خالله 

حتقيق �لعديد من �لوظائف �لتي منها:
((( تعم���ل �لإنرتنت على تن�س���يط �حلو��س �ملختلفة للمتعلم وجتع���ل �لتعلم �أبقى 1

�أثًر� مبا تت�سمنه من مثري�ت خمتلفة.
((( تت�س���من جمموعة من �لو�س���ائط �لتكنولوجية �لتي ترثي �لعملية �لتعليمية 1

مث���ل )�ل�س���ر�ئح �لفيلمي���ة �مل�س���حوبة بالت�س���جيل �ل�س���وتي، �أنظم���ة �ل�س���ور 
�ملتع���ددة، بر�م���ج �حلرك���ة �ملختلف���ة، �لفيدي���و ذو �لتفعالية �ملتبادل���ة، �لقنو�ت 
�لتعليمي���ة، �لإذ�ع���ة، �ل�س���حف، �ملج���الت، �لوثائ���ق، �ملتاح���ف( �لت���ي ت�س���تخدم 

ب�سورة متكاملة لتحقيق �أهد�ف �لدر�س )يف: عبد �لوهاب، 2004(.
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و�أك���دت �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات �أن �س���بكة �لوي���ب �س���اعدت عل���ى �إتاح���ة �ملجال 
لت�سميم مو�قع �لويب مبو��سفات تقنية عالية وفتحت �ملجال ل�ستخد�م هذه �ملو�قع 
يف كافة �لتخ�س�س���ات وتعزيز �لبحث �لعملي )�ملو�س���ى ، 1998؛ �ملو�س���ى و�لفهد 2002؛ 

�ل�سرهان 2003(.

ف �س���امل )2004، ����س 129( �لت�س���ميم �لتعليم���ي باأنه:  وم���ن جان���ب �أخ���ر يع���ررِّ
“�لعلم �لذي يبحث يف �إيجاد �أف�سل �لطرق �لتعليمية �لفعالة �لتي حتقق �لنتاجات 
�لتعليمية �ملرغوب فيها وفق �سروط معينة لدى عينة حمددة من �لطالب مبا يتفق 
وخ�سائ�س���هم �لإدر�كية، مع و�س���ع ت�س���ور لهذه �لطرق يف �أ�س���كال وخمططات مقننة 

تعد دلياًل للم�سمم �لتعليمي، ودلياًل للمعلم ي�سرت�سد به �أثناء �لتدري�س ”. 

ويعني منوذج ت�س���ميم �لتعليم �لإطار �لفكري �أو �لت�س���ور �لعقلي �لذي ي�سف 
�لعملي���ات )�ملر�حل/�لإج���ر�ء�ت( وم���ا بينه���ا من عالق���ات متبادلة �لتي ي�س���ري عليها 
م�س���مم �لتعليم لت�س���ميم منظومة تعليم ما و�س���وًل لإعد�د خمطط هذه �ملنظومة، 
وغالًبا ما مُيثل منوذج ت�س���ميم �لتعليم يف �س���كل ر�س���م خطي مت�سمًنا ��سم كل عملية 
م���ن عمليات �لت�س���ميم، وت�سل�س���ل حدوثها، وعالقتها ببقي���ة �لعمليات، وبذلك ميكن 
�لنظ���ر لنم���وذج ت�س���ميم �لتعليم على �أن���ه مبثابة �خلريط���ة �لتي يقتاد بها م�س���ممو 

�لتعليم يف عملهم )زيتون، 2008(.

وقد �أدى تطور علم ت�سميم �لتعليم �إىل تطور مناذج ت�سميم �لتعليم؛ وبذلك 
�أ�س���بحت من���اذج ت�س���ميم �لتعلي���م يف �زدي���اد، ونظ���ر� لطبيع���ة �لبح���ث �حل���ايل و�لتي 
تقت�س���ي �ختي���ار منوذج للت�س���ميم �لتعليم���ي خا�س بت�س���ميم �ملو�ق���ع �لتعليمية عرب 

�لإنرتنت �سنتناول مناذج ت�سميم �لتعليم �لتالية:
((( منوذج روفيني RUFFINI لت�سميم موقع تعليمي عرب �لإنرتنت1
((( منوذج ريان وفرميان وبيتل لت�سميم مقرر عرب �لإنرتنت1
((( منوذج �لباتع �ملقرتح لت�سميم �ملقرر�ت عرب �لإنرتنت1
((( منوذج �مل�سيقح  �ملطور لت�سميم موقع تعليمي وفق �أ�سلوب �لنظم1
((( منوذج �لعجالن )2007(.1
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املحور الثالث: الذكاءات املتعددة
كلما ز�دت موؤثر�ت �لتن�سيط تقدمت عملية تنمية �لذكاء�ت، و�أكدت على ذلك 
�لعديد من �لدر��سات منها در��سة جاب �هلل )2002(، حيث �قرتحت مدخاًل لتدري�س 
�جلغر�فيا يف �س���وء نظرية �لذكاء�ت �ملتعددة، و�أكدت �لنتائج على فعالية هذ� �ملدخل 
يف تنمي���ة �ل���ذكاء�ت �ملتعددة ورفع م�س���توى �لتح�س���يل لدى طالب �ملرحل���ة �لثانوية، 
در��س���ة عفان���ة و�خلزن���د�ر )2003( و �لتي �أكدت على �أهمية ��س���تخد�م ��س���رت�تيجيات 
تعل���م قائم���ة على �ل���ذكاء�ت �ملتعددة، ودر��س���ة �جلز�ر و�لقر�س���ي )2006( و �لتي �أكدت 
نتائجه���ا عل���ى فعالي���ة �لأن�س���طة �لتدري�س���ية �ملتنوعة من خ���الل �لإنرتن���ت يف تنمية 
بع�س �أنو�ع �لذكاء�ت �ملتعددة، ودر��سة ح�سنني )2009( و�لتي �أكدت �أن تنّوع �لأن�سطة 
�ملقدم���ة للمتعلم���ني وتوظيفها لأكرث من ذكاء �أدى �إىل تن�س���يط �لتعلم؛ مما رفع من 

�لتح�سيل �لدر��سي للمتعلمني و�أثرى مفاهيمهم �لعلمية.

���ح �لل���ز�م )2008( �أو�س���اًفا موجزة لق���در�ت �لط���الب �لذين يظهرون  كما و�سَّ
ميوله���م يف �أن���و�ع �ل���ذكاء�ت �ملختلف���ة وحدد م���اذ� يحب���ون و�إىل ما يحتاج���ون ومباذ� 
يفك���رون ، ويق���دم �جل���دول )1( �أو�س���اًفا موج���زة لق���در�ت �لط���الب �لذي���ن ُيظه���رون 

ميولهم يف �أنو�ع ذكاء حمددة.

جدول )1( 
اأو�ساف موجزة لقدرات الطالب الذين يظهرون ميولهم يف اأنواع ذكاء حمددة.

 �لأطفال �لذين هم
 كثرًي� يت�سفون باأن

ذكاءهم
يحتاجون �إىليحبونيفكرون

بالكلماتلغوي
�لقر�ءة، �لكتابة، 
رو�ية �لق�س�س، 
�للعب بالكلمات.

كتب، �أ�سرطة، �ألعاب كتابية، ورق 
مفكر�ت، حو�ر، نقا�س، مناظرة، 

ق�س�س.

�ل�ستنتاجريا�سي/منطقي
�لتجربة �لتحقيق، 
�لألغاز �ملنطقية، 

�حل�ساب.

�أدو�ت للتجربة، �أدو�ت علمية، 
�أ�سياء يدوية، رحالت ملتاحف ممثلة 

للنظام �ل�سم�سي.

 بالتخيلب�سري/ فر�غي
و�ل�سور

�لت�سميم، �لر�سم، 
�لت�سور، �لفعل.

�لفن، لعبة �لليجو )�لقطع 
�لرتكيبية(، �لفيديو، �لأفالم، 

�ل�سر�ئح، �ألعاب �لتخيل، �ملتاهات 
�لألغاز، �لكتب �ملو�سحة للر�سومات، 

رحالت ملتاحف فنية.
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 �لأطفال �لذين هم
 كثرًي� يت�سفون باأن

ذكاءهم
يحتاجون �إىليحبونيفكرون

حركي/ج�سمي
عرب 

�لإح�سا�س 
�جل�سدي

�لرق�س، �جلري، 
�لقفز، �لبناء، 

�للم�س، �لإمياء.

لعب �لأدو�ر �ملرحية، �حلركة، 
�أ�سياء للبناء، �لريا�سيات و�لألعاب 

�لبدنية-�جل�سدية، �لتجارب 
�حل�سية، �لتعلم �ليدوي.

عرب �لإيقاع مو�سيقى/�إيقاعي
و�لأنغام

�لغناء و�لإن�ساد، 
�ل�سفري، �لدندنة، 

�إحد�ث �سوت 
بالأيدي و�لأرجل.

�لغناء و�لإن�ساد معظم �لوقت، 
رحالت �حلفالت، عزف �ملو�سيقى يف 
�لبيت و�ملدر�سة، �لأدو�ت �ملو�سيقية.

 بني �سخ�سي
 ))�جتماعي

بالتقاط 
�لأفكار من 

�لنا�س

�لإ�سغاء، �لقيادة، 
�لتنظيم، �لت�سال، 
�ملعاجلة �ملتو�سطة 

�مل�ساركة.

�لأ�سدقاء، �لألعاب �جلماعية، 
�لتجمعات �لجتماعية، �لن�ساطات 

�مل�سرتكة، �لنو�دي.

�سخ�سي/ذ�تي
مبا يتعلق 

باحتياجاتهم 
وم�ساعرهم 

و�أهد�فهم

و�سع �لأهد�ف، 
�ل�ستغر�ق يف 

�لتاأمل، �حللم، 
�لتخطيط.

�لأماكن �ل�سرية، �لوحدة، �إمتام 
�مل�سروعات برب�عة فردية، 

�لختبار�ت.

وتتعدد اأهمية نظرية الذكاءات املتعددة  ومنها :
((( تعت���رب نظري���ة �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة »منوذًج���ا معرفًي���ا« يح���اول �أن ي�س���ف كيف 1

ي�س���تخدم �لأف���ر�د ذكاءه���م �ملتعدد حلل م�س���كلة ما، وتركز ه���ذه �لنظرية على 
�لعمليات �لتي يتبعها �لعقل يف تناول حمتوى �ملوقف لي�سل �إىل �حلل، وهكذ� 
يع���رف منط �لتعل���م عند �لفرد باأنه جمموعة ذكاء�ت هذ� �لفرد يف حالة عمل 

يف موقف تعلم طبيعي.
((( م�س���اعدة �ملعلم يف تو�س���يع د�ئرة �إ�س���رت�تيجياته �لتدري�س���ية لي�سل لأكرب عدد 1

���ا  من �ملتعلمني على �ختالف ذكاء�تهم و�أمناط تعلمهم، كما �أن �ملتعلمني �أي�سً
يدركون �أنهم قادرون على �لتعبري باأكرث من طريقة عن �أي حمتوى.

((( تق���دم نظري���ة �لذكاء�ت �ملتعددة منوذًجا للتعلم لي����س له قو�عد حمددة، فيما 1
ع���د� �ملتطلب���ات �لتي تفر�س���ها �ملكون���ات �ملعرفية لكل ذكاء، فنظري���ة �لذكاء�ت 
�ملتعددة تقرتح حلوًل ميكن للمعلمني �أن ي�س���ممو� يف �س���وئها مناهج جديدة، 
كم���ا متدن���ا باإطار ميكن للمعلمني من خالله �أن يتناولو� �أي حمتوى تعليمي 

ويقدموه بعدة طرق خمتلفة.
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((( تق���دم نظري���ة �لذكاء�ت �ملتع���ددة خريطة �أية خربة تدع���م �لعديد من �لطرق 1
�لت���ي يتعل���م به���ا �ملتعلم���ون، وعل���ى �ملعل���م عن���د تق���دمي �أي خ���ربة تعليمي���ة �أن 

يخطط لهذه �لطرق �ملتنوعة )ح�سني، 2005(.

وقد تناولت �لعديد من �لدر��س���ات ��س���تخد�م �إ�سرت�تيجيات �لذكاء�ت �ملتعددة 
يف تدري�س �لعلوم، ومنها: در��س���ة �لبدور )2004( �لتي تو�س���لت �إىل �سرورة ��ستخد�م 
�إ�س���رت�تيجيات �ل���ذكاء�ت �ملتعددة يف تدري�س �لعلوم و�لتي توؤدي �إىل زيادة �لتح�س���يل 
�لدر��س���ي و�كت�س���اب مه���ار�ت عملي���ات �لعل���م ل���دى تالميذ �ل�س���ف �ل�س���ابع �لأ�سا�س���ي 

بالأردن.

و يقرتح جاردنر �أن �لذكاء�ت يتم �سقلها بامل�ساركة يف نوع من �لن�ساط تقدره 
�لثقافة، و�أن �لنمو �لفردي يف مثل هذ� �لن�ساط يتبع منطا منائًيا، وكل ن�ساط ي�ستند 
�إىل ذكاء له م�ساره �لنمائي)جابر، 2003(، و�أكدت در��سة �لدرديري وكامل )2001( �أن 
تطوير �ملناهج وطرق و�أ�ساليب �لتدري�س وتنوع �لأن�سطة و�لإ�سرت�تيجيات �لتعليمية 

من �ساأنه �أن ي�سقل وينمي �لذكاء�ت �ملتعددة.

وميكن ت�س���نيف �لأن�س���طة �لتعليمية �لتي ت�س���اهم يف تنمية �لقدر�ت �ملختلفة 
للذكاء�ت �ملتعددة كالتايل 

( �ل���ذكاء �للغوي/�للفظ���ي: ميك���ن تقوي���ة �لذكاء �للغ���وي من خالل �لأن�س���طة 	-
�لتعليمي���ة �لتالي���ة: �ملناق�س���ات يف جمموع���ات �س���غرية وكب���رية، �أور�ق �لعمل، 

�ملناظر�ت، ت�سجيل كلمات �لآخرين، طبع �لأن�سطة �لكتابية.
( �لذكاء �ملنطقي/�لريا�سي: ميكن تقوية �لذكاء �ملنطقي/�لريا�سي من خالل 	-

�لأن�س���طة �لتعليمي���ة �لتالية: حل �مل�س���ائل �لريا�س���ية، خرب�ت حل �مل�س���كالت، 
�ملت�سل�س���ل،  �ملنطق���ي  �لعر����س  �ملنطقي���ة،  و�لألغ���از  �لألع���اب  �لرم���وز،  �بت���كار 

�لتدريبات �ملعرفية لبياجيه.
( �لذكاء �ملكاين »�لب�س���ري/�لفر�غي«: ميكن تقوية �لذكاء �ملكاين »�لب�س���ري/	-

�لفر�غي« من خالل �لأن�سطة �لتعليمية �لتالية: �ل�سور و�خلر�ئط و�لر�سوم 
�لتو�سيحية، �لت�سوير �لفوتوغر�يف، �أفالم �ليقظة �ملبا�سرة، ��ستخد�م خر�ئط 

�ملعرفة، خرب�ت �لتعّرف على �ل�سور.
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( �ل���ذكاء �جل�سدي/�لريا�س���ي: ميك���ن تقوي���ة �ل���ذكاء �جل�سدي/�لريا�س���ي من 	-
خالل �لأن�س���طة �لتعليمية �لتالية: �بتكار �حلركات، �لتمثيل، �أن�سطة �لرتبية 

�لبدنية، ��ستخد�م لغة �جل�سم و�إ�سار�ت �ليد للتو��سل )ح�سني«ب«، 2005(.

فرو�ص البحث
يف �سوء �لطار �لنظرى و�لدر��سات �ل�سابقة، ميكن �سياغة �لفرو�س �لتالية:

((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية عند م�س���توى )≥0.05( بني متو�س���طي 1
درج���ات طالب���ات �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لتطبي���ق �لبع���دي 

ملقيا�س �لذكاء �للغوي يف �لكيمياء �لع�سوية.
((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية عند م�س���توى )≥0.05( بني متو�س���طي 1

درج���ات طالب���ات �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لتطبي���ق �لبع���دي 
ملقيا�س �لذكاء �ملنطقي/ �لريا�سي يف �لكيمياء �لع�سوية.

((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية عند م�س���توى )≥0.05( بني متو�س���طي 1
درج���ات طالب���ات طالب���ات �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لتطبي���ق 

�لبعدي ملقيا�س �لذكاء �لب�سري يف �لكيمياء �لع�سوية.
((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية عند م�س���توى )≥0.05( بني متو�س���طي 1

درج���ات طالب���ات �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لتطبي���ق �لبع���دي 
ملقيا�س �لذكاء ككل يف �لكيمياء �لع�سوية.

((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية عن���د م�س���توى)≥0.05( بني متو�س���طي 1
درج���ات طالب���ات �ملجموعة �لتجريبية يف �لتطبيق���ني �لقبلي و�لبعدي ملقيا�س 

�لذكاء �للغوي يف �لكيمياء �لع�سوية.
((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى )≥0.05( بني متو�س���طي 1

درج���ات طالب���ات �ملجموعة �لتجريبية يف �لتطبيق���ني �لقبلي و�لبعدي ملقيا�س 
�لذكاء �ملنطقي/ �لريا�سي يف �لكيمياء �لع�سوية.

((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية عند م�س���توى )≥0.05( بني متو�س���طي 1
درج���ات طالب���ات �ملجموعة �لتجريبية يف �لتطبيق���ني �لقبلي و�لبعدي ملقيا�س 

�لذكاء �لب�سري/ �لفر�غي يف �لكيمياء �لع�سوية.
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((( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية عن���د م�س���توى)≥0.05( بني متو�س���طي 1
درج���ات طالب���ات �ملجموعة �لتجريبية يف �لتطبيق���ني �لقبلي و�لبعدي ملقيا�س 

�لذكاء ككل يف �لكيمياء �لع�سوية.

اإجراءات البحث:
اأوالً: منهج البحث

�تبع �لبحث �حلايل مناهج �لبحث �لعلمي �لتالية: 
(( املنهلج الو�سفلي التحليلي: لنتائج �لبحوث و�لدر��س���ات �ملتعلقة با�س���تخد�م .

�لإنرتنت يف �لتعليم ب�س���فة عامة، و�لت�س���ميم �لتعليمي ب�سفة خا�سة؛ وذلك 
لالإفادة منها يف �ختيار منوذج �لت�س���ميم �لتعليمي مبا يتالءم مع طبيعة هذ� 
�لبح���ث، كم���ا �تبع �ملنه���ج ذ�ته يف حتليل حمت���وى وحدة »�ملركب���ات �لآروماتية 
و�لآيزوم���ريزم �ل�س���وئي«؛ لتحدي���د �حلقائ���ق و�ملفاهي���م و�ملب���ادئ و�لقو�ن���ني 

و�لنظريات �لتي تت�سمنها �لوحدة.
(( املنهلج �سبله التجريبلي: فطبيع���ة ه���ذ� �لبح���ث تتطل���ب قيا����س �أث���ر �ملتغري .

�مل�ستقل)�س���فحة �لوي���ب �ملت�س���منة �لأن�س���طة �لإثر�ئّي���ة( عل���ى �ملتغ���ري �لتابع 
)�لذكاء �ملنطقي/�لريا�س���ي، �لذكاء �للغوي، �لذكاء �لب�سري/�لفر�غي( لدى 
طالب���ات �مل�س���توى �لثاين كيمي���اء يف كلية �لرتبية مبحافظ���ة �لقويعية، وعليه 

فاإن �ملنهج �سبه �لتجريبي يعترب �ملنهج �ملنا�سب لطبيعته.

 �عتم���د �ملنه���ج �س���به �لتجريب���ي عل���ى تق�س���يم عين���ة �لبح���ث �إىل جمموعتني: 
جمموع���ة جتريبي���ة، وجمموع���ة �س���ابطة، بع���د �أن مت �لتحق���ق م���ن جتان����س وتكاف���وؤ 
�ملجموعت���ني يف متغ���ري�ت �لعم���ر و�لتح�س���يل �لدر��س���ي �ل�س���ابق يف مق���رر �لكيمي���اء 
�لعام���ة، وطبق �ملقيا�س قبلًيا على �لطالب���ات )مقيا�س �لذكاء �للغوي، مقيا�س �لذكاء 
�مل���كاين، مقيا����س �ل���ذكاء �لب�س���ري/�لفر�غي(، ثم ُطبق���ت �لتجربة حيث در�س���ت كلتا 
�ملجموعت���ني بطريق���ة �ملحا�س���رة �ملعت���ادة؛ ث���م ُكِلف���ت �ملجموع���ة �لتجريبية باأن�س���طة 
�إثر�ئية متار�س���ها عن طريق �لإنرتنت من خالل �سفحة �لويب �مل�سممة.وُطِبق على 
�ملجموعت���ني �ملقيا����س بع���د �لتجربة، ث���م �أجريت �ملقارنة ب���ني نتيجة �ملقيا����س �لقبلي 

و�ملقيا�س �لبعدي.
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ثانًيا : جمتمع البحث وعينته
تك���ون جمتم���ع �لبحث �لأ�س���لي م���ن جمي���ع طالبات ق�س���م �لكيمي���اء يف كليات 
�لرتبية للبنات، و�قت�س���رت عينة �لبحث على طالبات ق�س���م �لكيمياء، �مل�ستوى �لثاين 

يف كلية �لرتبية، مبحافظة �لقويعية للعام �جلامعي 1430/1429ه.

ثالًثا : اأدوات البحث
�س���عى ه���ذ� �لبح���ث �إىل قيا����س فعالية �س���فحة �لوي���ب �لقائمة على �لأن�س���طة 
�لإثر�ئية �لإنرتنتية يف تنمية �لذكاء�ت �ملتعددة لدى طالبات ق�سم �لكيمياء -�مل�ستوى 
�لثاين- يف كلية �لرتبية مبحافظة �لقويعية؛ وقامت �لباحثة باإعد�د �لأدو�ت �لتالية: 
تقدير �خل�سائ�س �ل�سيكومرتية لتحليل �ملحتوى �ملعريف �لوحدة �لتعليمّية:
مت تقدير �خل�سائ�س �ل�سيكومرتية لتحليل �ملحتوى باخلطوتني �لتاليتني:  

1- ح�ساب معامل ثبات حتليل املحتوى: 
للتحق���ق م���ن معام���ل ثب���ات �ملحت���وي ��س���تخدمت �لباحث���ه معام���ل �لتف���اق 

)�لثبات(.
( ) 12,12 CCR ÷= 2C+

وقد جائت قيمه معامل �لثباتRو�لتي ت�ساوي= 0.97 �أن هناك ثباًتا مرتفًعا.       

2- تقدير �سدق حتليل املحتوى
لتحدي���د �س���دق �ملحت���وى قامت �لباحثة بعر����س �لتحليل �ل���ذي مت �إعد�ده يف 
�مل���رة �لثاني���ة عل���ى جمموع���ة من �ملحكم���ني من ذوي �خل���ربة يف جم���ال �لكيمياء ويف 
مناه���ج وط���رق تدري�س �لكيمياء، وقد مت �إجر�ء بع����س �لتعديالت �لطفيفة بناًء على 

مالحظات �ملحكمني.

3- اإعداد اأدوات التقومي اخلا�سة مبقايي�س الذكاءات املتعددة: 
يت�سمن �إعد�د �أدو�ت �لتقومي �إعد�د ما يلي: 

( مقايي�س �لذكاء�ت �ملتعددة )مقيا�س �لذكاء �للغوي، مقيا�س �لذكاء �لب�سري/)	1
�لفر�غي، مقيا�س �لذكاء �ملنطقي/�لريا�سي(.

( ت�سميم بطاقة تقييم �سفحة �لويب.)	1
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اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقايي�س الذكاءات املتعدده )ال�سدق والثبات(: 
نظًر� لطبيعة �لبحث؛ فقد مت ح�س���اب �س���دق �ملحتوى و�س���دق �ملفهوم ملقيا�س 

�لذكاء�ت �ملتعددة.
�سلدق املحتلوىContent Validity: قد �أجرت �لباحث���ة بع�س �لتعديالت . 1

بناًء على �آر�ء �ملحكمني، وخرج �ملقيا�س يف �سورته �لنهائية.
�سدق االت�ساق الداخلي: مت ح�س���اب معامالت �رتباط بري�س���ون لقيا�س �لعالقة . 2

بني درجة كل بند و�لدرجة �لكلية للبعد �ملنتمية �إليه، و

تر�وح���ت معام���الت �لإرتباط ما ب���ني 0،5697 �إيل 0،9174 وهي معامالت د�له 
عن���د م�س���توي دلل���ه 0،05 و  0،01   ، كذل���ك مت ح�س���اب معام���الت �رتب���اط بري�س���ون 
لقيا����س �لعالق���ة بني درجة كل بن���د و�لدرجة �لكلي���ة، وتر�وحت معام���الت �لإرتباط 
ما بني0،5448 و 0،9102وهي معامالت د�له عند م�س���توي دلله 0.05 وم�س���توي دلله 
0.01 ، و�أخ���رًي� ، مت ح�س���اب معام���الت �رتب���اط بري�س���ون لقيا����س �لدرج���ة �لكلية لكل 
بع���د و�لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا����س، وتر�وح���ت معام���الت �لإرتب���اط م���ا ب���ني 0.9479 و 

0.9757وهي معامالت د�له عند م�ستوي 0.05 وم�ستوي دلله 0.01

الثبات: 
مت ح�س���اب �لثب���ات بو��س���طة �إع���ادة �لتطبي���ق ، وتر�وح���ت قيمه معام���ل �لثبات 
ب���ني0،93- 0،98وبو��س���طة معام���ل �ألف���ا كرونب���اخ تر�وح���ت قيم���ه معام���ل �لثبات بني          

0،93- 0،98، وهي معامالت د�لة عند م�ستوى 0.01.

اإعلداد املقيا�لس لال�ستخلدام: بعد �لنتهاء من و�س���ع �ملقيا����س يف �ل�س���ورة �لنهائية، 
وبعد �لتاأكد من �سدقه وثباته، �أ�سبح �ساحًلا للتطبيق �لنهائي.

�سدق البطاقة: �ُعتمد يف ح�ساب �ل�سدق على �لطرق �لتالية: 

ال�سدق الظاهري: 
مت عر����س �لبطاق���ة عل���ى جمموع���ة من �ل�س���ادة �ملحكم���ني به���دف �لتاأكد من 
دقة �لتعليمات، و�س���المة �ل�س���ياغة �لإجر�ئية ملفرد�ت �لبطاقة وو�سوحها، و�إمكانية 
مالحظة �ملهار�ت �لتي تت�سمنها، و�إبد�ء �أي تعديالت يرونها، وقد �قت�سرت تعديالت 
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�ل�س���ادة �ملحكمني على �إعادة �س���ياغة بع�س �لعبار�ت، و�أجمع �ل�سادة �ملحكمون على �أن 
بطاقة �ملالحظة ت�ستمل على جميع �جلو�نب �ملر�د مالحظتها وقيا�سها. 

ثبات بطاقة املالحظة: 
مت ح�س���اب ثب���ات بطاق���ة �ملالحظة باأ�س���لوب تع���دد �ملالحظني لتقييم �س���فحة 
�لويب مت�س���منة �أن�س���طة تعلمية »�إثر�ئية« على �لإنرتنت، ثم ح�س���اب معامل �لتفاق 
بني تقييم ثالثة من �ملالحظني، ثم ح�س���اب معامل �لتفاق لكل مالحظ با�س���تخد�م 

معادلة كوبر �لتالية: 
معادلة )كوبر Cooper( حل�ساب ن�سبة �لتفاق: 

عدد مر�ت �لتفاق عدد مر�ت �لتفاق – عدد مر�ت �لختالفن�سبة �لتفاق =
                                                  

يت�س���ح �أن متو�س���ط معامل �تفاق �ملالحظني �لثالثة ي�س���اوى )94.7٪(؛ وهذ� 
يعن���ي �أن بطاق���ة �ملالحظ���ة على درجة عالية م���ن �لثبات، و�أنها �س���احلة كاأد�ة لتقييم 

�سفحة �لويب �ملقرتحة.

3/ ال�سورة النهائية لبطاقة املالحظة: 
بعد �لتاأكد من �س���دق بطاقة �ملالحظة وثباتها، �أ�سبحت �لبطاقة يف �سورتها 
�لنهائية �س���احلة لتقييم �س���فحة �لويب �ملت�سمنة �لأن�سطة �لإثر�ئية على �لإنرتنت، 

و�أ�سبحت �لبطاقة يف �سورتها �لنهائية تتكون من )72( معياًر� فرعًيا.

املرحلة الثالثة: مرحلة التقومي البنائي اخلا�سة ب�سفحة الويب: 
وتت�سمن هذه �ملرحلة �خلطو�ت �لتالية: 

اأ. التجريب الفردي: 
مت جتري���ب �ملوق���ع ب�س���كل ف���ردي من خالل قي���ام �لباحث���ة بالدخ���ول للموقع 

ب�سفة �ملعلمة وب�سفة �لطالبة، و��ستخدم �ملوقع و�إجر�ء �لتعديالت �ملنا�سبة.

ب. اختبار توافق املوقع مع م�ستعر�سات ال�سبكة: 
للتاأكد من �أن �ملوقع �س���يظهر ب�س���كل مالئم عند ت�س���فحه باأنو�ع خمتلفة من 
م�ستعر�س���ات �ل�س���بكة قام���ت �لباحث���ة باختب���ار �لتو�فق م���ع �أكرث بر�مج مت�س���فحات 

�ل�سبكة �لعاملية �سيوًعا وهي: 
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(	.(Internet Expliorer.0.6)برنامج م�ستعر�س �ل�سبكة
(	.(Netscape)برنامج م�ستعر�س �ل�سبكة نت�سكيب

ج. تقومي املوقع من قبل املتخ�س�سني: 
قام���ت �لباحثة بعر�س �ملوقع يف �س���ورته �لأولية على متخ�س�س���ني يف تقنيات 
�لتعلي���م و�حلا�س���ب �لآيل و��س���تعانت مبحل���ل �إح�س���ائي ل�س���تخر�ج �لن�س���ب �ملئوي���ة 
و�لتكر�ر�ت  وقد �إت�س���ح �ن �لوزن �لن�س���بي تر�وح ما بني 2.7 و 3.وهي ن�س���بة مقبولة 

تدل على حتقق �ملعايري يف �سفحة �لويب ب�سورة جيدة.

 رابًعا: نتائج البحث ومناق�ستها
اأوالً: عر�س النتائج

تكاف���وؤ جمموعت���ي �لبح���ث: للتحق���ق م���ن تكاف���وؤ جمموعت���ي �لبح���ث �ملجموع���ة 
�لتجريبّي���ة و�ملجموعة �ل�س���ابطة، مت ��س���تخر�ج �ملتو�س���طات �حل�س���ابية و�لنحر�فات 
�ملعياري���ة قب���ل تطبي���ق ��ملقيا����س، وم���ن ثم ��س���تخدم �ختب���ار )ت( لك�س���ف �لفروق بني 

�ملتو�سطات �حل�سابية. 
جدول )2(

نتائج اختبار )ت( لالختبار القبلي )التكافوؤ( 
�ختبار 
�ملتو�سط �لعدد�ملجموعة�لذكاء

�حل�سابّي
�لنحر�ف 

�ملعيارّي
قيمة ت 
�ملح�سوبة

درجة 
�حلرية

قيمة ت 
�جلدولية

�لدللة 
�لإح�سائية

�للغوي
2446.314.1 �لتجريبّية

0.446441.670.658
2244.611.5 �ل�سابطة

 �ملنطقي/
�لريا�سي

2467.816.9 �لتجريبّية
0.087441.670.931

2267.511.8 �ل�سابطة

 �لب�سري/
�لفر�غي

2465.318.0 �لتجريبّية
0.929441.670.358

2260.814.2 �ل�سابطة

 �لختبار
ككل

24179.444.0 �لتجريبّية
0.567441.670573

22172.932.9 �ل�سابطة
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يت�س���ح من �جلدول )2( عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى �لدللة 
�لإح�سائية )≥=0.05( لتطبيق �ملقيا�س قبلًيا بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة 
عل���ى كل من: مقيا�س �لذكاء �للغوي، ومقيا�س �لذكاء �ملنطقي/ �لريا�س���ي، ومقيا�س 
�ل���ذكاء �لب�س���ري/ �لفر�غ���ي، ومقيا����س �ل���ذكاء ككل؛ وذل���ك لأن قيم )ت( �ملح�س���وبة 
بلغت )0،446، 0،087، 0،929، 0،567( على �لتو�يل، وهي �أقل من قيمة )ت( �جلدولية 
�لبالغة )1،67(، كما �أن قيم �لدللة �لإح�س���ائية بلغت )0،658، 0،931، 0،358، 0،573( 
على �لتو�يل؛ مما يعني وجود تكافوؤ بني �أفر�د جمموعتي �لدر��سة، وفيما يلي عر�س 

لنتائج �لبحث:  
نتيجة الفر�ص االأول وتف�سريها:

و�ل���ذي ين����س عل���ى �أن���ه: »ل توج���د ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى 
)≥0،05( ب���ني متو�س���طي درج���ات طالب���ات �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف 
�لتطبي���ق �لبع���دي ملقيا����س �لذكاء �للغوي يف �لكيمياء �لع�س���وية« للتحقق من �س���حة 
�لفر����س مت ��س���تخد�م �ختب���ار )ت( (independent Samples T-test)، ويب���ني 

�جلدول )3( نتائج هذ� �لختبار.
جدول )3(

نتائج اختبار )ت( لدرجات طالبات املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف التطبيق البعدي 
ملقيا�س الذكاء اللغوي يف الكيمياء الع�سوية

 �ملتو�سط�لعدد �ملجموعة
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

 قيمة ت
�ملح�سوبة

 درجة
�حلرية

 قيمة ت
�جلدولية

 �لدللة
 �لإح�سائية

2479.314.5 �لتجريبية
7.8441.760.001*

2245.814.7 �ل�سابطة

* �لفرق د�ل �إح�سائًيا عند م�ستوى )≥0،05(
وق���د �أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل وج���ود ف���رق ذي دلل���ة �إح�س���ائية عن���د م�س���توى   
)≥0،05( بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لتطبيق �لبعدي ملقيا�س �لذكاء 
�للغ���وي يف �لكيمي���اء �لع�س���وية؛ وذل���ك لأن قيمة )ت( �ملح�س���وبة له���ذ� �ملقيا�س كانت 
)7،8(، وهي �أعلى من قيمة )ت( �جلدولّية �لتي تبلغ )1،76(، كما بلغت قيمة �لدللة 
�لإح�سائية )0،001(؛ وبذلك ُيرف�س �لفر�س �لأول �إذ �أظهرت �لنتائج �ل�سابقة وجود 

فرق ل�سالح �ملجموعة �لتجريبّية. 
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وُيعزى هذ� �لفرق ملمار�سة طالبات �ملجموعة �لتجريبية لأن�سطة �إثر�ئية عرب 
�لإنرتنت بنيت على �إ�س���رت�تيجيات متنوعة ومتعددة ت�س���هم هذه �لإ�س���رت�تيجيات يف 

تنمية قدر�ت �لذكاء �للغوي، فقد ��ستمل �ملوقع على: 
((( حمادثة لعقد جل�س���ات حو�ر وع�س���ف ذهن���ي بني �لطالبات باإ�س���ر�ف �لباحثة، 1

وه���ذ� يزي���د من ح�س���يلة �لطالب���ة �للغوي���ة، ويع���زز قدرتها على �ل�سرت�س���ال 
يف �س���رح �لفكرة �ملطروحة، ومناق�س���تها، و��ستح�س���ار �لعديد من �مل�س���طلحات 

�لكيميائية، ورموز �لعنا�سر و�ملركبات، و��سماءها. 
((( رو�ب���ط خارجي���ة تتي���ح للطالب���ات �لنتق���ال �إىل مو�ق���ع ترجم���ة لغوّي���ة م���ن 1

�لإجنليزّي���ة �إىل �لعربّي���ة و�لعك����س، وذل���ك م�س���اندة للطالب���ة �أثن���اء ممار�س���ة 
�لأن�س���طة �لت���ي تتطل���ب �لتنقل بني مو�ق���ع باللغة �لإجنليزّي���ة، ومتكينها من 

�نتقاء �جلزء �لذي ي�ساعدها يف ممار�سة �لن�ساط. 
((( توف���ري قن���و�ت �لن�س���ر وذلك بربط �ملوق���ع مبدونات للطالبات تتيح لهن ن�س���ر 1

مقالته���ن و�أعمالهن من خاللها، وعملية �لن�س���ر من خالل �لإنرتنت تعطي 
جمال و��سعا للطالبة باإ�سافة مقاطع �سوتية تدعم فكرتها، �أومقاطع فيديو 
تو�س���ح بال�س���وت و�ل�س���ورة و�حلركة ما تقدمه �لطالبة يف مو�سوعها �ملن�سور 
وه���ذ� م���ن �س���اأنه �أن يزي���د من �إمل���ام �لطالبة باأ�س���اليب لغوي���ة متنوعة يف طرح 

و�سرد مو�سوعها.
((( متك���ني �لطالبات من �س���ياغة مو��س���يع علمي���ة وطرحها يف �ملنت���دى �خلا�س 1

باملوقع. 
((( رب���ط �لطالب���ة مبحركات �لبح���ث وتنمية قدرته���ا �للغوية يف �ختي���ار �لكلمات 1

�ملفتاحي���ة �أثن���اء �لبحث؛ مم���ا يتطلب �إملامه���ا �للغوي مبرت�دفات ومت�س���اد�ت 
لغوية متعددة.

 وهذه �لنتيجة توؤّكد �أن ملمار�س���ة �لأن�س���طة �لإثر�ئية فعالية يف تنمية �ملهار�ت 
�للغوي���ة، وتتف���ق هذه �لنتيجة مع در��س���ة كل م���ن �إبر�هيم )2005(؛ �ل�س���يخ )1999(؛ 

عبد �لقادر )2006(.
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نتيجة الفر�س الثاين وتف�سريها:
�ل���ذي ين����س عل���ى �أن���ه: »ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية عند م�س���توى 
)≥0،05( ب���ني متو�س���طي درج���ات طالب���ات �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف 
�لتطبيق �لبعدي ملقيا�س �لذكاء �ملنطقي/ �لريا�س���ي يف �لكيمياء �لع�س���وية« للتحقق 
 ،independent (Samples T-test) )من �س���حة �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار )ت

ويبنيرِّ �جلدول )4( نتائج هذ� �لختبار.
جدول )4(

نتائج اختبار )ت( لدرجات طالبات املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف التطبيق البعدي 
ملقيا�س الذكاء الريا�سي يف الكيمياء الع�سوية

 �ملتو�سط�لعدد �ملجموعة
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

 قيمة ت
�ملح�سوبة

 درجة
�حلرية

 قيمة ت
�جلدولية

 �لدللة
 �لإح�سائية

2499.013.4 �لتجريبية
7.3441.670.001*

2267.116.2 �ل�سابطة

*�لفرق د�ل �إح�سائًيا عند  م�ستوى )≥0،05(

وقد �أ�سارت �لنتائج �إىل وجود فرق ذي دللة �إح�سائية عند م�ستوى )≥0،05( 
بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لتطبيق �لبعدي ملقيا�س �لذكاء �لريا�سي 
يف �لكيمياء �لع�سوية؛ وذلك لأن قيمة )ت( �ملح�سوبة لهذ� �لختبار كانت )7،3(، وهي 
�أعلى من قيمة )ت( �جلدولية �لتي تبلغ )1،67(، كما بلغت قيمة �لدللة �لإح�سائية 
)0،001(؛ وبذل���ك ُيرف����س �لفر����س �لث���اين �إذ �أظه���رت �لنتائ���ج �ل�س���ابقة وج���ود فرق 

ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.

ُيعزى هذ� �لفرق ملمار�سة طالبات �ملجموعة �لتجريبية لأن�سطة �إثر�ئية مبنية 
عل���ى �إ�س���رت�تيجيات متنوعة ومتعددة ت�س���اهم هذه �لإ�س���رت�تيجيات يف تنمية �لذكاء 
�لريا�س���ي/�ملنطقي، فق���د �س���مل �ملوق���ع على �أن�س���طة تتطلب �لت�س���نيف، و�ل�س���تقر�ء 
و�ل�س���تنباط، و�ملعاجلات �حل�سابية، و��س���تخد�م برجميات كتابة �ملعادلت �لكيميائية 
ووزنه���ا؛ مما يوؤكد �أن ��س���تخد�م �لأن�س���طة �لإثر�ئية عرب �لإنرتنت ي�س���اهم يف تنمية 
�لق���در�ت �لريا�س���ية و�ملنطقي���ة، و�تفق���ت ه���ذه �لنتيج���ة م���ع در��س���ة م���و�يف )2003(، 

.Chiu)2005( ودر��سة �سيو ،)ودر��سة �لباز )2002
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نتيجة الفر�س الثالث وتف�سريها:
�ل���ذي ين����س عل���ى �أن���ه: »ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية عند م�س���توى 
)≥0،05( بني متو�س���طي درجات طالبات طالبات �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة 
يف �لتطبيق �لبعدي ملقيا�س �لذكاء �لب�سري/ �لفر�غي يف �لكيمياء �لع�سوية« للتحقق 
 ،(independent Samples T-test) )من �س���حة �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار )ت

ويبنيرِّ �جلدول )5( نتائج هذ� �لختبار.
جدول )5(

نتائج اختبار )ت( لدرجات طالبات املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف التطبيق البعدي 
ملقيا�س الذكاء الب�سري/الفراغي يف الكيمياء الع�سوية

 �ملتو�سط�لعدد �ملجموعة
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

 قيمة ت
�ملح�سوبة

 درجة
�حلرية

 قيمة ت
�جلدولية

 �لدللة
 �لإح�سائية

24104.220.3 �لتجريبية
7.4441.670.001*

2261.718.7 �ل�سابطة

*�لفرق د�ل �إح�سائًيا عند  م�ستوى )≥0،05(
وقد �أ�سارت �لنتائج �إىل وجود فرق ذي دللة �إح�سائية عند م�ستوى )≥0،05( 
بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة يف �لتطبيق �لبعدي ملقيا�س �لذكاء �لب�س���ري 
يف �لكيمي���اء �لع�س���وية؛ وذل���ك لأن قيم���ة )ت( �ملح�س���وبة كانت )7،4(، وه���ي �أعلى من 
قيمة )ت( �جلدولية �لتي تبلغ )1،67(، كما بلغت قيمة �لدللة �لإح�سائية )0،001(؛ 
وبذل���ك ُيرف����س �لفر����س �لثال���ث �إذ �أظه���رت �لنتائ���ج �ل�س���ابقة وج���ود ف���رق ل�س���الح 

�ملجموعة �لتجريبية. 
ويرج���ع ه���ذ� �لفرق ملمار�س���ة طالب���ات �ملجموع���ة �لتجريبية لأن�س���طة �إثر�ئية 
مبنية على �إ�س���رت�تيجيات متنوعة ومتعددة، وت�س���اهم هذه �لإ�سرت�تيجيات يف تنمية 
ق���در�ت �ل���ذكاء �لب�س���ري/�لفر�غي، فق���د �س���مل �ملوقع على �أن�س���طة تتطلب ت�س���ميم 
خر�ئط مفاهيم، ور�س���وم �س���جرّية، با�س���تخد�م �لرب�مج �حلا�س���وبية �خلا�س���ة بذلك، 
و��س���تخد�م فال�س���ات تعليمي���ة ثالثية �لأبعاد لتو�س���يح ت�س���مية �ملركب���ات �لكيميائية، 
وعملي���ة �لتهج���ني �لإلك���رتوين، و�لعديد من �لفال�س���ات �لتي ت�س���اهم يف رفع �لقدرة 
�لتخيلة لدى �لطالبة ومتكنها من ر�سم �ملركبات �لكيميائية يف �لو�سع �لفر�غي، كما 
�أدرجت مقاطع فيديو حتوي جتارب معملية تعتمد �لطالبة فيها على مالحظة تغيري 
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�أل���و�ن �ملو�د و�أ�س���كالها، و�أ�س���كال �ملو�د �أثناء �لتفاعل وذلك للك�س���ف عنها. كما ��س���تمل 
�ملوق���ع عل���ى �أن�س���طة �إثر�ئي���ة تتطلب ت�س���ميم مدونات و��س���تخد�م حم���ركات �لبحث 
�ل�س���وري، و��س���تخد�م بر�مج ر�سم �ملد�ر�ت �لإلكرتونية، ور�س���م �ملجالت �لذرية؛ مما 
يوؤكد �أن ��ستخد�م �لأن�سطة من خالل �لإنرتنت ي�ساهم يف تنمية �لقدر�ت �لب�سرّية؛ 
لأن �لإنرتنت يحد من �ل�سفة �لتجريدّية �لتي تت�سم بها مادة �لكيمياء، وبذلك فاإن 
ل ومه���ار�ت قر�ءة  ممار�س���ة �لأن�س���طة �لإثر�ئي���ة عرب �لإنرتنت تن�س���ط ق���در�ت �لتخيُّ
�ل�سور لدى �لطالبات، وتتفق هذه �لنتيجة مع در��سة كلٍّ من: ولكر وزيدلر )2003( 

Walker,Zedler، ودر��سة �لباز )2002(؛ �مليهي )2003(.

نتيجة الفر�س الرابع وتف�سريها:
�ل���ذي ين����س عل���ى �أن���ه: »ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية عند م�س���توى 
)≥0،05( ب���ني متو�س���طي درج���ات طالب���ات �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف 
�لتطبي���ق �لبع���دي ملقيا����س �ل���ذكاء ككل يف �لكيمي���اء �لع�س���وية« للتحق���ق م���ن �س���حة 
�لفر����س مت ��س���تخد�م �ختب���ار )ت( (independent Samples T-test)، ويب���نيرِّ 

�جلدول )6( نتائج هذ� �لختبار.
جدول )6(

نتائج اختبار )ت( لدرجات طالبات املجموعتني التجريبّية وال�سابطة يف التطبيق البعدي 
ملقيا�س الذكاء ككل يف الكيمياء الع�سوية.

 �ملتو�سط�لعدد�ملجموعة
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

 قيمة ت
�ملح�سوبة

 درجة
�حلرية

 قيمة ت
�جلدولية

 �لدللة
�لإح�سائية

24282.644.2�لتجريبيرِّة
8.0441.670.001 *

22174.646.9�ل�سابطة

*�لفرق د�ل �إح�سائًيا عند م�ستوى )≥0،05(
وقد �أ�سارت �لنتائج �إىل وجود فرق ذي دللة �إح�سائية عند م�ستوى )≥0،05( 
ب���ني �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة يف �لتطبيق �لبعدي ملقيا����س �لذكاء ككل يف 
�لكيمياء �لع�سوية؛ وذلك لأن قيمة )ت( �ملح�سوبة كانت )8،0(، وهي �أعلى من قيمة 
)ت( �جلدولي���ة �لت���ي تبل���غ )1،67(، كم���ا بلغ���ت قيم���ة �لدلل���ة �لإح�س���ائية )0،001(؛ 
وبذل���ك ُيرف����س �لفر����س �لر�ب���ع؛ �إذ �أظه���رت �لنتائ���ج �ل�س���ابقة وج���ود ف���رق ل�س���الح 

�ملجموعة �لتجريبية. 
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وي���دل ذل���ك عل���ى فعالية �ملعاجلة �لتي تعر�س���ت له���ا �ملجموع���ة �لتجريبية يف 
تنمي���ة �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة �ملعني���ة بالدر��س���ة، حي���ث �إن �ملجموع���ة �ل�س���ابطة �لتي مل 

تخ�سع للمعاجلة مل تت�ساَو مع �ملجموعة �لتجريبية، ومل يكن �لفرق ل�ساحلها.

وهذ� يوؤكد على فعالية �لأن�س���طة �لإثر�ئية عرب �لإنرتنت يف تنمية �لذكاء�ت 
�ملتعددة �ملعنية بالدر��سة، وتتفق هذه �لنتيجة مع در��سة كلٍّ من: در��سة �سيد )2001( 

ودر��سة �لدرديري وكامل )2001(

وتف�سر �لباحثة �لفارق بني متو�سطي درجات طالبات �ملجموعتني �لتجريبية 
و�ل�س���ابطة يف �لتطبي���ق �لبعدّي ملقايي�س �ل���ذكاء�ت �ملتعددة )�ل���ذكاء �للغوي، �لذكاء 
�ملنطقي/�لريا�سي، �لذكاء �لب�سري/�لفر�غي( ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية باأن هذ� 

�لفارق قد ُيعزى �إىل عدة عو�مل منها: 
((( ���ا 1 طبيع���ة �لوظيف���ة �لإثر�ئي���ة لالإنرتنت �لتي ت�س���هم يف عر�س �ملحتوى عر�سً

مرئًيا ين�سط �لعمليات �لعقلية من: �نتباه وتخيل و�إدر�ك، وهذ� قد ي�ساهم يف 
��ستثارة �لقدر�ت �ملكونة للذكاء�ت �ملعنية بالدر��سة.

((( ممار�س���ة �لطالبات لالأن�س���طة �لإثر�ئية �ملتو�فرة من خالل �ملوقع �لتي تدفع 1
�لطالب���ة �إىل �لبح���ث و�لقر�ءة، و�ل�ستق�س���اء و�ملناق�س���ة، و�لتحليل، و�لتعليل، 
و�لت�س���نيف، و�ملقارن���ة، و�لّر�س���م، و�لتخطي���ط، وق���ر�ءة �ل�س���ور، و��س���تخد�م 
�لربجمي���ات �لكيميائي���ة... �إىل غ���ري ذلك م���ن �ملهار�ت �لتي ت�س���اهم يف تنمية 

قدر�ت �لذكاء�ت �ملعنية بالدر��سة.
((( �لتنوع يف �لإ�س���رت�تيجيات �ملتعلق���ة بالذكاء�ت )�للغوي، �ملنطقي/ �لريا�س���ي، 1

�لب�س���ري/�لفر�غي( �لت���ي بني���ت عليه���ا �لأن�س���طة �لإثر�ئي���ة ع���رب �لإنرتنت؛ 
وبذل���ك نحّق���ق مب���د�أ مر�عاة �لف���روق �لفردية �لذي ت�س���عى نظري���ة �لذكاء�ت 

�ملتعددة لتحقيقه.
((( �إعط���اء م�س���احة م���ن �لختي���ار و�لنتق���اء ومن���ح �لطالب���ة حري���ة يف ممار�س���ة 1

�لن�ساط.
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نتيجة الفر�س اخلام�س وتف�سريها:
�لذي ين�س على �أنه: »ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى)≥0،05( 
بني متو�س���طي درجات طالب���ات �ملجموعة �لتجريبية يف �لتطبيق���ني �لقبلي و�لبعدي 
ملقيا�س �لذكاء �للغوي يف �لكيمياء �لع�سوية« للتحقق من �سحة �لفر�س مت ��ستخد�م 
�ختبار )ت( (Paired Samples T- test)، وُيبنّي �جلدول )7( نتائج هذ� �لختبار.

جدول )7(
نتائج اختبار )ت( لدرجات طالبات املجموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقيا�س 

الذكاء اللغوي يف الكيمياء الع�سوية.

 �ملتو�سط�لعدد�لتطبيق
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

 قيمة ت
�ملح�سوبة

 درجة
�حلرية

 قيمة ت
�جلدولية

 �لدللة
�لإح�سائية

2446.314.0�لقبلي
7.2231.310.001*

2479.314.5�لبعدي

*�لفرق د�ل �إح�سائًيا عند م�ستوى )≥0،05(

و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل وج���ود فرق ذي دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى )≥0،05( 
يف �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لتطبيق���ني �لقبل���ي و�لبع���دي ملقيا����س �ل���ذكاء �للغوي يف 
�لكيمياء �لع�سوية؛ وذلك لأن قيمة )ت( �ملح�سوبة كانت )7،2(، وهي �أعلى من قيمة 
)ت( �جلدولي���ة �لت���ي تبل���غ )1،31(، كم���ا بلغ���ت قيم���ة �لدلل���ة �لإح�س���ائية )0،001(؛ 
وبذل���ك ُيرف����س �لفر����س �خلام����س �إذ �أظه���رت �لنتائ���ج �ل�س���ابقة وجود فرق ل�س���الح 

�لختبار �لبعدي. 

تك���ن  مل  قبلًي���ا  �ملقيا����س  طبق���ت  عندم���ا  �لتجريبي���ة  �ملجموع���ة  لأن  وذل���ك 
تعر�س���ت ملثل هذه �ملعاجلة )ممار�سة �لأن�س���طة �لإثر�ئية عرب �لإنرتنت( �لتي وفرت 
�إ�س���رت�تيجيات لغوّية ُتنمي �لقدر�ت �للغوّية عن طريق ممار�س���ة �لأن�س���طة �لإثر�ئية 
�ملتو�فرة يف �س���فحات �لويب �مل�سممة، وبعدما تعر�ست للمعاجلة )ممار�سة �لأن�سطة 
�لإثر�ئية من عرب �لإنرتنت(  وطبقت �ملقيا�س بعدًيا �ساهمت �ملعاجلة يف رفع قدر�تها 
�للغوّية حيث ت�س���منت �س���فحة �لويب على �أن�سطة �إثر�ئية ت�ستثري �لقدر�ت �للغوية، 
منه���ا �أن�س���طة �إثر�ئية تتطل���ب ترجمة م�س���طلحات كيميائي���ة، وتعريفها، و�س���رحها، 
و�أن�س���طة �إثر�ئي���ة تتطل���ب ت�س���مية �ملركب���ات �حللقي���ة، و�لإمل���ام مب�س���ميات �لعنا�س���ر 
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و�ملركب���ات �لكيميائي���ة، و�ملجامي���ع �لوظيفية، و�أن�س���طة �إثر�ئية تتطلب عقد جل�س���ات 
ح���و�ر وع�س���ف ذهن���ي، و�أن�س���طة �أخ���رى ت�س���تلزم �لرج���وع ملح���ركات �لبح���ث و�ملكتبات 
�لإلكرتوني���ة، و�أن�س���طة تتطل���ب كتاب���ة مو��س���يع ومق���الت و�لتقاري���ر يف �ملنتديات �أو 
تدوي���ن وت�س���جيل �لنتائ���ج يف �ملدون���ات �خلا�س���ة بالطالب���ات، وتوف���ري ه���ذ� �لتن���وع يف 
�لأن�س���طة �لإثر�ئية �لقائمة على ��س���رت�تيجيات �لذكاء �للغوي من �س���اأنه �أن ي�ستثري 
ق���در�ت �لطالب���ات �للغوي���ة  وهذ� يوؤكد فعالية �لأن�س���طة �لإثر�ئية ع���رب �لإنرتنت يف 

تنمية �لذكاء �للغوي.

نتيجة الفر�س ال�ساد�س وتف�سريها:
لالإجاب���ة ع���ن �لفر�س �ل�س���اد�س �لت���ي ين�س عل���ى » ل توجد ف���روق ذ�ت دللة 
�إح�سائية عند م�ستوى )≥0،05( بني متو�سطي درجات طالبات �ملجموعة �لتجريبية 
يف �لتطبيق���ني �لقبل���ي و�لبع���دي ملقيا����س �ل���ذكاء �ملنطق���ي/ �لريا�س���ي يف �لكيمي���اء 
 (Paired Samples )لع�سوية« للتحقق من �سحة �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار )ت�

(T- test، وُيبنّي �جلدول )8( نتائج هذ� �لختبار.

جدول )8(
نتائج اختبار )ت( لدرجات طالبات املجموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقيا�س 

الذكاء الريا�سي يف الكيمياء الع�سوية.

 �ملتو�سط�لعدد�لتطبيق
�حل�سابّي

 �لنحر�ف
�ملعياري

 قيمة ت
�ملح�سوبة

 درجة
�حلرية

 قيمة ت
�جلدولية

 �لدللة
�لإح�سائية

2467.816.9�لقبلّي
7.7231.310.001*

2499.013.4�لبعدّي

*�لفرق د�ل �إح�سائًيا عند م�ستوى )≥0،05(

وقد �أ�سارت �لنتائج �إىل وجود فرق ذي دللة �إح�سائية عند م�ستوى )≥0،05( 
يف �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لتطبيق���ني �لقبلي و�لبعدي ملقيا�س �لذكاء �لريا�س���ي يف 
�لكيمياء �لع�سوية؛ وذلك لأن قيمة )ت( �ملح�سوبة كانت )7،7(، وهي �أعلى من قيمة 
)ت( �جلدولي���ة �لت���ي تبل���غ )1،31(، كم���ا بلغ���ت قيم���ة �لدلل���ة �لإح�س���ائية )0،001(؛ 
وبذل���ك يرف����س �لفر����س �ل�س���اد�س �إذ �أظه���رت �لنتائ���ج �ل�س���ابقة وج���ود فرق ل�س���الح 

�لختبار �لبعدي. 
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�إذ �أظهرت �لنتائج �ل�سابقة وجود فرق ل�سالح �لتطبيق �لبعدي ملقيا�س �لذكاء 
�ملنطق���ي �لريا�س���ي؛ وذل���ك لأن �ملجموعة �لتجريبية عندما طبق���ت �ملقيا�س قبلًيا مل 
تك���ن تعر�س���ت ملثل هذه �ملعاجلة )ممار�س���ة �لأن�س���طة �لإثر�ئية ع���رب �لإنرتنت( �لتي 
وفرت �إ�سرت�تيجيات منطقّية وريا�سّية تنمي �لقدر�ت �ملنطقّية و�لريا�سّية عن طريق 
ممار�س���ة �لأن�س���طة �لإثر�ئية �ملتو�فرة يف �س���فحات ويب �مل�س���ممة، وبعدما تعر�س���ت 
للمعاجل���ة )ممار�س���ة �لأن�س���طة �لإثر�ئية ع���رب �لإنرتن���ت( وطبقت �ملقيا����س �لبعدي 
�س���اهمت �ملعاجلة يف رفع قدر�تها �ملنطقّية/�لريا�س���ّية، حيث ت�س���منت �سفحة �لويب 
عل���ى �أن�س���طة �إثر�ئية ت�س���تثري �لق���در�ت �ملنطقية/ �لريا�س���ية، منها �أن�س���طة �إثر�ئية 
تتطلب �لت�سنيف، و�لتبويب و�لإ�ستدلل، و�أن�سطة تتطلب وزن �ملعادلت �لكيميائية، 
و�إجر�ء عمليات ح�س���ابية، مثل ح�س���اب طاق���ة �لتفاعل، وع���دد ذر�ت �لكربون يف بع�س 
�ملركب���ات، ترقي���م �ملركبات �حللقية، ��س���تنتاج ن���و�جت �لتفاعل، تخم���ني �ملتفاعالت من 
خالل نو�جت بع�س �ملعادلت �لكيميائية، تو�سيح ميكانيكية عدد من �لتفاعالت، وهذ� 
يوؤكد على �أن تعزيز �ملناهج باأن�سطة �إثر�ئية مبنية على ��سرت�تيجيات �لذكاء �ملنطقي 
�لريا�س���ي يرفع من �لقدر�ت �ملنطقية �لريا�س���ية للطالبات، وتتفق هذه �لنتيجة مع 

در��سة كل من: �لربكاتي )2008(؛ �ملالكي )2008(؛ مو�يف )2003( .

نتيجة الفر�س ال�سابع وتف�سريها:
�ل���ذي ين����س عل���ى �أن���ه: »ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية عند م�س���توى 
)≥0،05( بني متو�س���طي درجات طالبات �ملجموع���ة �لتجريبية يف �لتطبيقني �لقبلي 
و�لبعدي ملقيا�س �لذكاء �لب�سري/ �لفر�غي يف �لكيمياء �لع�سوية« للتحقق من �سحة 
�لفر�س مت ��س���تخد�م �ختبار )ت( Paired Samples T- test، ويبني �جلدول )9( 

نتائج هذ� �لختبار.
جدول )9(

نتائج اختبار )ت( لدرجات طالبات املجموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقيا�س 
الذكاء الب�سري يف الكيمياء الع�سوية.

 �ملتو�سط�لعدد�لتطبيق
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

 قيمة ت
�ملح�سوبة

 درجة
�حلرية

 قيمة ت
�جلدولية

 �لدللة
�لإح�سائية

2465.318.0�لقبلي
6.8231.310.001*

24104.220.3�لبعدي

*�لفرق د�ل �إح�سائًيا عند م�ستوى )≥0،05(
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وقد �أ�سارت �لنتائج �إىل وجود فرق ذي دللة �إح�سائية عند م�ستوى )≥0،05( 
يف �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لتطبيق���ني �لقبل���ي و�لبعدي ملقيا�س �لذكاء �لب�س���ري يف 
�لكيمياء �لع�سوية؛ وذلك لأن قيمة )ت( �ملح�سوبة كانت )6،8(، وهي �أعلى من قيمة 
)ت( �جلدولي���ة �لت���ي تبل���غ )1،31(، كم���ا بلغ���ت قيم���ة �لدلل���ة �لإح�س���ائية )0،001(؛ 
وبذل���ك ُيرف����س �لفر����س �ل�س���ابع �إذ �أظه���رت �لنتائ���ج �ل�س���ابقة وج���ود ف���رق ل�س���الح 

�لختبار �لبعدي. 

وذل���ك لأن �ملجموعة �لتجريبية عندما �أّدت �لختبار �لقبلي مل تكن تعر�س���ت 
ملث���ل ه���ذه �ملعاجل���ة )ممار�س���ة �لأن�س���طة �لإثر�ئي���ة ع���رب �لإنرتن���ت(  �لت���ي وف���رت 
�إ�سرت�تيجيات ب�سرية/فر�غّية تنمي �لقدر�ت �لب�سرّية و�لفر�غّية عن طريق ممار�سة 
�لأن�س���طة �لإثر�ئية �ملتو�فرة يف �سفحات �لويب �مل�سممة، وبعدما تعر�ست للمعاجلة 
)ممار�س���ة �لأن�س���طة �لإثر�ئي���ة عرب �لإنرتن���ت(  و�ختربت �لختبار �لبعدي �س���اهمت 
�ملعاجل���ة يف رف���ع قدر�ته���ا �لب�س���رّية و�لفر�غّي���ة، حيث ت�س���منت �س���فحة �لويب على 
�أن�س���طة �إثر�ئية ت�ستثري �لقدر�ت �لب�س���رية /�لفر�غية، منها �أن�سطة �إثر�ئية تتطلب 
ر�س���م �ملركب���ات �لكيميائي���ة وحتدي���د بع����س �لأو�س���اع �لفر�غي���ة للمركب���ات �حللقية، 
حتديد مو��سع �ملجاميع �لفعالة �ملرتبطة باملركبات �لكيميائية ب�سكل دقيق، و�أن�سطة 
تتطل���ب حتدي���د مو��س���ع �لإ�س���افة �أو �ل�س���تبد�ل يف �لتفاع���الت �لكيميائي���ة، ور�س���م 
�ملدر��س���ات �لفر�غية، و�أن�س���طة ت�س���تلزم ��س���تخد�م بر�مج ر�س���م �ملد�ر�ت �لإلكرتونية، 
ور�س���م �ملج���الت �لذري���ة، وقد �أك���دت �لعديد من �لدر��س���ات على فعالي���ة �لإنرتنت يف 
تنمية �لقدر�ت �لب�سرية �لفر�غية ومنها در��سة در��سة �لباز )2002(؛ �مليهي )2003(، 
وه���ذ� يوؤك���د فعالي���ة �لأن�س���طة �لإثر�ئي���ة ع���رب �لإنرتن���ت يف تنمي���ة �لذكاء �لب�س���ري 

�لفر�غي.

نتيجة الفر�س الثامن وتف�سريها:
�لذي ين�س على �أنه: »ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى)≥0،05( 
بني متو�س���طي درجات طالب���ات �ملجموعة �لتجريبية يف �لتطبيق���ني �لقبلي و�لبعدي 
ملقيا�س �لذكاء ككل يف �لكيمياء �لع�س���وية« للتحقق من �س���حة �لفر�س مت ��س���تخد�م 
�ختبار )ت( Paired Samples T- test، وُيبني �جلدول )10( نتائج هذ� �لختبار.
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جدول )10(
نتائج اختبار )ت( لدرجات طالبات املجموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي لختبار 

الذكاء ككل يف الكيمياء الع�سوية.

 �ملتو�سط�لعدد�لتطبيق
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

 قيمة ت
�ملح�سوبة

 درجة
�حلرية

 قيمة ت
�جلدولية

 �لدللة
�لإح�سائية

24179.444.0�لقبلي
7.8231.310.001*

24282.644.2�لبعدي

*�لفرق د�ل �إح�سائًيا عند م�ستوى )≥0،05(

وقد �أ�سارت �لنتائج �إىل وجود فرق ذي دللة �إح�سائية عند م�ستوى )≥0،05( 
يف �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لتطبيق���ني �لقبل���ي و�لبع���دي ملقيا����س �ل���ذكاء ككل يف 
�لكيمياء �لع�س���وية؛ وذلك لأن قيمة )ت( �ملح�س���وبة لهذ� �لختبار كانت )7،8(، وهي 
�أعلى من قيمة )ت( �جلدولية �لتي تبلغ )1،31(، كما بلغت قيمة �لدللة �لإح�سائّية 
)0،001(؛ وبذل���ك ُيرف����س �لفر����س �لثام���ن �إذ �أظه���رت �لنتائ���ج �ل�س���ابقة وجود فرق 

ل�سالح �لختبار �لبعدي. 

�إذ �أظه���رت �لنتائ���ج �ل�س���ابقة وج���ود ف���رق ل�س���الح �لتطبيق �لبع���دي يف �ختبار 
�ل���ذكاء ككل،؛ وذل���ك لأن �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عندم���ا �أّدت �لختب���ار �لقبلي مل تكن 
تعر�ست ملثل هذه �ملعاجلة �لتي وفرت �أن�سطة �إثر�ئية تنمي قدر�ت �لذكاء�ت �ملتعددة، 
وبعدم���ا تعر�س���ت للمعاجل���ة وطبق���ت �ملقيا�س بعدًيا �س���اهمت �ملعاجل���ة يف رفع قدر�ت 

هذه �لذكاء�ت.

وتع���زو �لباحث���ة �رتف���اع متو�س���ط درج���ات طالب���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف 
مقايي����س �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة )�ل���ذكاء �للغ���وي، �ل���ذكاء �ملنطقي/�لريا�س���ي، �ل���ذكاء 

�لب�سري/�لفر�غي( ل�سالح �لتطبيق �لبعدي للمقايي�س لعدة عو�مل منها: 
((( طبيع���ة �لوظيف���ة �لإثر�ئية لالإنرتنت �لتي ت�س���هم يف عر����س �ملحتوى �لعلمي 1

���ا مرئًي���ا ي�س���هم يف تن�س���يط �لعملي���ات �لعقلية، �لتي من �س���اأنها ��س���تثارة  عر�سً
ق���در�ت �ل���ذكاء�ت �ملتع���ددة لدى �لطالب���ات مثل عملي���ات: �لتخّي���ل، �لتحليل، 

�لت�سنيف.
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((( ��س���تخد�م �لأن�س���طة �لإثر�ئية من خ���الل �لإنرتنت يعد مبثاب���ة بيئة تعليمّية 1
مرن���ة ت�س���كل مناًخ���ا مالئًم���ا ومهًي���ا لتحقي���ق �أك���رب ق���در ممكن م���ن �حلرية 

�لتعليمّية �لتي ت�ساعد �ملتعلم يف تنمية ما يتميز به من ذكاء�ت.
((( ُيع���ّد دم���ج �لأن�س���طة �لإثر�ئي���ة يف �أج���ز�ء �لوح���دة �ملعني���ة بالبح���ث وممار�س���ة 1

�لطالبات لهذه �لأن�سطة عاماًل م�ساعًد� �أ�سهم يف تو�سيع خربة �لطالبة.
وه���ذ� يوؤك���د عل���ى �أن ��س���تخد�م �لأن�س���طة �لإثر�ئي���ة يف تدري����س �لعل���وم يعمل 
عل���ى ��س���تثارة �لق���در�ت �لعقلية للمتعلمني، و�إثر�ء �ملوقف �لتعليمي بي�س���ر و�س���هولة. 
وه���ذه �لنتيجة تعزز ماتو�س���لت �إليه در��س���ة : �آل عام���ر )2004(؛ �لر�جحي )2005(؛            

(Huang, Cho2009) حممد )2000(؛

وتف�س���ر �لباحث���ة �لفارق بني متو�س���طي درجات طالبات �ملجموع���ة �لتجريبّية 
يف �لتطبيق���ني �لقبل���ي و�لبع���دي ملقايي�س �ل���ذكاء�ت �ملتعددة )�ل���ذكاء �للغوي، �لذكاء 
�ملنطقي/�لريا�س���ي، �لذكاء �لب�سري/�لفر�غي( ل�سالح �لتطبيق �لبعدي للمقايي�س، 
وه���ذ� �لف���ارق يوؤك���د �إمكاني���ة تنمي���ة �ل���ذكاء�ت �ملتعددة با�س���تخد�م موؤث���ر�ت خارجية 
منا�س���بة تتمثل يف ت�س���ميم مناهج وطرق تدري�سّية ت�س���اهم يف تنمية قدر�ت �لذكاء�ت 
�ملتع���ددة، وه���ذه �لنتيج���ة تتو�ف���ق م���ع م���ا تو�س���لت �إلي���ه در��س���ة ج���اب �هلل )2002(؛            

.Cutshall (20013) جلز�ر و�لقر�سي )2006(؛ �لدرديرّي وكامل )2001(؛�

تو�سيات البحث: 
يف �سوء ما تو�سل �لبحث من نتائج، تو�سى �لباحثة مبا يلي :

((( بالكلي���ات 1 �لطالبة/�ملعّلم���ة  در��س���ة  �أثن���اء  متنوع���ة  تعل���م  ��س���تخد�م م�س���ادر 
�لرتبوية،وتر�سيخ �لعتقاد �لقوي لديها باأن �لتعليم �لفعال يعتمد على تنوع 

م�سادر �ملعرفة.
((( تو�س���يع قاع���دة ��س���تخد�م �ملو�ق���ع �لتعليمّي���ة من خ���الل �لإنرتن���ت يف �لعملية 1

�لتعليمّية على �مل�ستوى �جلامعي.
((( �لهتمام بت�س���ميم �لأن�س���طة �لإثر�ئية ودجمها يف �لوحد�ت �لتدري�س���ّية �أثناء 1

�لتدري�س ب�سكل عام وعند تدري�س فروع �لعلوم على وجه �خل�سو�س.
((( �ل�س���تفادة م���ن نظرية جاردنر للذكاء�ت �ملتع���ددة يف تنمية ذكاء�ت �لطاّلب يف 1

�ملرحلة �جلامعّية.
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((( �س���رورة تنبه �أع�س���اء هيئ���ة �لتدري����س لأهمية �لأن�س���طة �لإثر�ئية �مل�س���احبة 1
للمقرر�ت �جلامعّية يف تنمية ذكاء�ت �لطالب �ملختلفة.

((( تدريب �أع�س���اء �لتدري�س على �ل�س���تفادة من �لإنرتنت يف ت�س���ميم �لأن�س���طة 1
�لإثر�ئية.
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املخل�ص:
 ه���دف �لبح���ث �إىل و�س���ف در��س���ة �حلال���ة لطف���ل ذي ��س���طر�ب �لتوح���د، 
و�لك�س���ف ع���ن خ�س���ائ�س هذ� �لطف���ل �لناجت من ��س���تخد�م �لأجه���زة �لذكية. وكذلك 
در��س���ة �لعالق���ة بني �لإ�س���ابة ب�س���مات طي���ف �لتوحد و�ل�س���تخد�م �ملف���رط لالأجهزة 
�لذكية لالأطفال يف �ل�سن �ملبكر . و�عتمد �لباحثان علي �ملنهج �لكلينيكي على در��سة 
حالة و�حدة لطفل م�س���اب با�س���طر�ب �لتوحد، وخرجت نتائج �لبحث توؤكد �أنه  كان 
ي�س���ود �لعتقاد �خلاطئ باأن ��س���طر�ب �لتوحد �س���ببه يف �لأ�سا�س خلل ور�ثي �أو جيني 
وذل���ك خالل �ل�س���نو�ت �لأخ���رية �إىل �أن �جت���ه �لباحثني �إىل طرح �حتم���الت �أن تكون 
�لبيئ���ة �ملحيط���ة بالطف���ل و�لعو�م���ل �خلارجية لها يد يف �لإ�س���ابة بهذ� �ل�س���طر�ب، 
وهو خلل تت�سح �أعر��سه يف �لطفولة �ملبكرة وترتكز بو�سوح يف �لتو��سل �لجتماعي، 
ومن هنا تثبت �أطروحة �ل�سابة با�سطر�ب �لتوحد نتيجة �لتعر�س �ملبا�سر لالأجهزة 

�لذكية لفرت�ت طويلة يف �ل�سن �ملبكر . 

كلمات مفتاحية: ��سطر�ب �لتوحد – �لأيباد – �لآيبود – در��سة حالة 
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The role of smart devices in the incidence
 of autism spectrum 

(Case Study)

Abstrct:
The objective of the research to the description of the case 

study of a child with autism disorder, disclosure of the characteristics 
of the child with autism disorder resulting from the use of smart 
devices. As well as the study of the relationship between the injury 
and the characteristics of the autism spectrum and the excessive 
use of smart devices children in early age. The two researchers 
on the clinical examination of one case of a child autistic, search 
results confirm that there was the wrong belief that unite caused 
by the basis of genetic defects or Jenny during the recent years to 
turn the researchers to raise the possibility that the environment 
surrounding children and external factors had a hand in the incidence 
of this unrest, an imbalance which reflected the symptoms in early 
childhood clearly concentrated in social communication, and here to 
prove a thesis autism infection as a result of direct exposure to smart 
devices for long periods in the early age.

Key words: Autism - Ipod- Ipod - Case study 
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مقدمة:
��س���طر�ب �لتوح���د من �أك���رث �ل�س���طر�بات �لتطورية �س���عوبة ل���دى �لطفل، 
ويع���رف ب�س���عوبة �لتو��س���ل و�لعالق���ات �لجتماعي���ة وباهتمامات �س���يقة قليلة، وقد 
ح���اول �لأطب���اء معرفة �أ�س���باب هذ� �ل�س���طر�ب ورج���ح �لكثري منهم �لإ�س���ابة به �إىل 
�أ�سباب ع�سوية ولي�ست نف�سية رغم �أنها ماز�لت غري حمددة متاما، وبالتايل مل يعرف 
له دو�ء حمدد، �إل �أن ��س���تعمال بع�س �ملد�خل �لطبية و�ل�س���لوكية و�لتعليمية �أظهرت 
�لكث���ري م���ن �لتق���دم مع ه���وؤلء �لأطفال، و�أف�س���ل �لرب�م���ج حتث على �إ�س���ر�ك هوؤلء 
�لأطف���ال م���ع �أ�س���رهم وجمتمعهم وع���دم عزلهم لأن ذلك �س���وف يزيد م���ن تقوقعهم 

على �أنف�سهم وعدم ��ستفادتهم من تقليد خرب�ت �أقر�نهم )�ل�سعد، 1992، 9(. 

ويف خ�س���م �لغ���زو �لتكنولوج���ي �ل�س���ريع، و�ل���ذي ي�س���تهدف �لأطف���ال ب�س���كل 
خا����س، جن���د �لآباء يف حرية �س���ديدة من �أمرهم يف عملية �س���بط ��س���تخد�م �أطفالهم 
لالأجه���زة �لذكي���ة، ونخ����س بالذكر ��س���تخد�م �لأطفال لالآيباد ب�س���كل مف���رط، نظًر� 
ل�س���هولة حمل���ه وجاذبي���ة �لتطبيق���ات �خلا�س���ة ب���ه، و�لت���ي حتاك���ي جمي���ع �لأعم���ار. 
تز�ي���د ب�س���دة يف �لف���رتة �لأخ���رية ��س���تخد�م �لأطف���ال دون �س���ن �ل�س���نو�ت �خلم����س 
لأجه���زة �حلا�س���ب �للوحي���ة مث���ل »�لتابل���ت و�لآيب���اد«، وبع����س �لأ�س���ر تعطيه���ا لإبنها 
وعم���ره ما ز�ل �س���تة �أ�س���هر، ما قد ي�س���يبهم باإدمان ��س���تخد�م تل���ك �لأجهزة من دون 
(http://elaph. com/Web/ مالحظة �لأهل ملخاطر �لنتائج و�س���رورة معاجلتها

LifeStyle/2014/6/917285.html)

وق���د ح���ذر �مل�س���اركني يف �ملوؤمتر �لأ�س���ري �لتا�س���ع، �ل���ذي �أقيم يف مرك���ز وز�رة 
�لثقافة و�ل�سباب وتنمية �ملجتمع يف ر�أ�س �خليمة حتت عنو�ن »�لأبناء و�لتكنولوجيا« 
م���ن »�إدم���ان �لأطف���ال على ��س���تخد�م �لأجه���زة �لإلكرتونية«، لفت���ني �إىل �أنه “يوؤدي 
�إىل �إ�س���ابتهم باأعر�����س نف�س���ية وعدو�ني���ة«، مو�س���حني �أن »بع�س �لأطفال �أ�س���بحو� 
يتحدث���ون بلغة �ل)�آي باد(، و�ل�سخ�س���يات �لكرتوني���ة �لعدو�نية �ملوجودة يف �لأجهزة 
�لإلك���رتوين،”. ف���اإن »بع�س �لأطفال وقعو� �س���حايا لال�س���تخد�م �خلاط���ئ لالأجهزة 
�لإلكرتونية«، و�أن بع�س �لأطفال �أدمنو� على ��ستخد�م �لأجهزة �لإلكرتونية، م�سرًي� 
�إىل �أن بع�س���هم �أ�س���يبو� باأمر��س نف�س���ية، ومنهم من �أ�سبح عدو�نًيا مع �أفر�د عائلته 
وزمالئ���ه يف �لدر��س���ة و�أن �ل�س���تخد�م غ���ري �ملقنن لالأجه���زة �لإلكرتوني���ة، يزيد من 
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خطر �إ�س���ابة �لطفل با�سطر�ب �لتوحد، نتيجة جلو�سه �مل�ستمر يف مكان منعزل. كما 
�أنه يوؤثر يف ذ�كرة �لطفل، ويوؤدي �إىل �إ�سابته بخمول بع�س وظائف �لدماغ.

( h t t p : / / w w w. e m a r a t a l y o u m . c o m / l o c a l - s e c t i o n /
other/2014-09-26-1.713005)

���ا يف عاملنا  ويبقى �لإن�س���ان يف حرية بني �إيجابّيات �لّتقنية و�س���لبّياتها خ�سو�سً
�لعربّي �ّلذي يعّد م�ستهلًكا �سرًها للّتقنية، غري م�سارك يف �إنتاجها، غري متقن للغتها، 
غ���ري م���درك لأبعاده���ا، غري �آب���ه بوجهها �لآخر . وينظر �ل�ّس���و�د �لأعظ���م من �لأفر�د  
يف عاملن���ا �لعرب���ّي �إىل �لّتقني���ة عل���ى �أّنها �إيجابّية د�ئًم���ا، لذ� فهم يت�س���ّورون �أّن �قتناء 
�لأجه���زة �حلديث���ة و�لبحث عن كّل ما ي�س���تجّد منها لهو �لّدليل عل���ى �لّتقّدم �لّتقنّي 
وم�س���ايرة �لع�س���ر، وم���ن ثّم نرى هوؤلء �لأف���ر�د  يتبارون يف �قتن���اء �لأحدث و�لأغلى 
من تلك �لأجهزة، بل ويتفاخرون بذلك يف �لوقت �ّلذي يجهل بع�سهم  �أب�سط قو�عد 

ت�سغيل تلك �لأجهزة  )�لزغول، 2008(. 

ومل يتوق���ف �لأم���ر عن���د هذ� �حلد؛ ب���ل تعد�ه ملا هو �أخطر وه���و �أننا بتنا نرى 
هذه �لأجهزة يف متناول �أيدي �أطفالنا، بحيث �أ�س���بح �لأطفال يف جميع �أنحاء �لعامل 
�أك���رث ثقة وحتم�ًس���ا ل�س���تخد�م تكنولوجيا �لهات���ف �ملحمول. وهم ينته���زون �لفر�س 
�لت���ي تتيحه���ا �لهو�ت���ف �ملحمول���ة بط���رق مل يك���ن م���ن �ملمك���ن �لتنب���وؤ بها من���ذ عقود 
م�س���ت ويق���ف ور�ء ذلك �لآب���اء، حيث نرى قناع���ة ويل �لأمر ب�س���ر�ء  �أحدث �لأجهزة 
�ملحمول���ة لطفل���ه، بحج���ة �لتو��س���ل، �أو تعزيز له عل���ى تفوقه، �أو غري ذل���ك. ويتز�يد  
معدل �متالك �لأطفال لهو�تفهم �خلا�س���ة �جلديدة، بدل من �لهو�تف �مل�س���تعملة �أو 
�ملنقولة �إليهم من �لآخرين. وي�س���تخدم و�حد فقط من كل خم�س���ة �أطفال �لآن جهاز 

.(GSMA , 2011)  هاتف م�ستعمل �أو �نتقل �إليه من �سخ�س �آخر

م�سكلة البحث: 
من خالل در��سة يل يوجن �سن Lee, Youngsun (2014) �لتي ��ستعر�ست 
�آث���ار �لأجهزة �لذكية على �لأطفال و�ل�س���باب و�لبالغني �لذين يعانون من ��س���طر�ب 
طيف �لتوحد، كانت �لأجهزة �لذكية هي �لأكرث ��س���تخد�ًما يف منطقة معي�س���ة �لعينة 
وكان���ت ت�س���تخدم للتعلي���م و�لتدري���ب عل���ى �حلي���اة �ليومية و�مله���ار�ت، و�لت�س���الت، 
و�مل�س���اركة �ملجتمعي���ة، و�لإد�رة �لذ�تي���ة، و�ملهار�ت �لجتماعية، خرج���ت �لنتائج توؤكد 
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�أهمية �لأجهزة �لذكية يف تعديل وحت�س���ني �س���لوكيات �مل�س���ابني با�سطر�ب �لتوحد يف 
�ملرحل���ة �لعمري���ة من )14( عام فاأك���رث، يف حني كانت �لنتائج �س���لبية لالأطفال �لأقل 
عم���ًر� حي���ث �أدت �لأجه���زة �لذكي���ة �إىل ت�س���تيت �لنتباه و�س���عف �ل�س���تجابة للرب�مج 

�ملوجهه، وهذ� يوؤكد �سلبية �لأجهزة �لذكية على �لأطفال �لأ�سغر �سًنا .

 Still, Rehfeldt, Whelan, May, & و�آخ���رون  �س���تايل  در��س���ة  �أم���ا 
Dymond, (2014)  و�لت���ي �أجري���ت عل���ى )46( م�س���ارًكا يعان���ون م���ن ��س���طر�ب 
�لتوح���د حت���ت �س���ن )16( عام، وقد ��س���تخدمت �لأجه���زة ذ�ت �لتقني���ة �لعالية لتعليم 
�ملهار�ت �لوظيفية لأفر�د �لعينة ، وكان �حلد �لأق�سى لعدد �ملهار�ت �لوظيفية ثمانية 
�أه���د�ف. وخرج���ت �لنتائ���ج �إيجابي���ة �إىل حد كبري من خ���الل �لتدخ���ل بالأجهزة ذ�ت 
�لتقني���ة �لعالي���ة وميك���ن تنفيذه���ا بنج���اح يف �ملر�حل �لعمري���ة م���ن 12 – 16 عام؛ �إل 
�ن �لأطف���ال �لأ�س���غر من )12( عام مل حتقق نتائج بنف����س كفاءة �لأطفال �لأكرب من 

)12( عام.

ومم���ا �س���بق يثب���ت �أن ��س���تخد�م �لأجه���زة �ملحمول���ة لالأطف���ال دون �س���ن �ثنى 
ع�س���ر عاًما ت�س���بب م�س���اعفات خطرة على �س���حتهم . فاجلمعية �لأطفال �لأمريكية 
و�لكندي���ة �س���ددتا على �س���رورة ع���دم تعر�س �لأطف���ال �لذي يقل عمرهم عن �س���نتني 
للتكنولوجي���ا و�لأجه���زة �لذكي���ة و�لكتفاء ب�س���اعة و�حدة فقط بالي���وم لالأطفال بني 
3-5 �س���نو�ت و�س���اعتني مل���ن هم بني 6-18 �س���نة . وهن���اك �أ�س���باب �أدت �إىل وجوب حظر 
�لأجهزة �ملحمولة لالأطفال دون �س���ن �ثنى ع�س���ر عاما منها �لنمو �ل�سريع للدماغ، �إذ 
�إنه يف �أول �سنتني يكرب حجم �لدماغ �إىل ثالثة �أ�سعاف، وي�ستمر منو �لدماغ مبعدل 
�أق���ل حتى عمر 21 �س���نة . وبنّي �أن تطور وتقدم �لدم���اغ يعتمد على �لتعر�س ملحفز�ت 
بيئي���ة خمتلف���ة، فاإن كرثة ��س���تخد�م �لتكنولوجي���ا تقلل من �لتفك���ري و�لإبد�ع وتزيد 
ح���الت �لتوت���ر و�لقل���ق وتوؤثر �س���لًبا يف �لتعليم و�لتفكري وكل �لعملي���ات �لعقلية لدى 

 .(http://tawahod.net/?p=1370) لطفل �لتوحدي�

وم���ن هن���ا تنبع م�س���كلة �لبح���ث من خالل �لتطرق �ىل در��س���ة حال���ة طفل ذو 
��سطر�ب �لتوحد كانت لالأجهزة �لذكية �لدور �لرئي�س يف ظهور طيف �لتوحد عليه، 
وهك���ذ� تتح���دد م�س���كلة �لبحث �حلايل يف �ل�س���وؤ�ل �لآت���ي: ما دور �لأجه���زة �لذكية يف 

�لإ�سابة بطيف �لتوحد لدى �لأطفال؟
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اأهداف البحث: 
يهدف �لبحث �حلايل �إىل ما يلي: 

((( و�سف در��سة �حلالة لطفل ذي ��سطر�ب �لتوحد.1
((( �لك�س���ف ع���ن خ�س���ائ�س �لطفل ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د �لناجت من ��س���تخد�م 1

�لأجهزة �لذكية.
((( در��س���ة �لعالق���ة ب���ني �ل�س���ابة ب�س���مات طي���ف �لتوح���د و�ل�س���تخد�م �ملف���رط 1

لالأجهزة �لذكية لالأطفال يف �ل�سن �ملبكر . 

اأهمية البحث: 
تت�سح �أهمية �لبحث يف كونه در��سة حالة معتمدة على �ملنهج �لكلينيكي، وهو 
�ملنهج �لذي يعزف عنه كثري من �لباحثني ل�سعوبة �حل�سول على نتائج و��سحة من 
خالله . ولهذ� فاإننا ناأخذ من ثمار هذ� �ملنهج لنرثي �لبحث �لعلمي يف م�سمار يفتح 
�لطريق للح�س���ول على نتائج علمية معتمدة على �لو�س���ف و�لتف�س���يل و�ل�ستق�ساء 

دون �أرقام �ملعادلت �لح�سائية . 

حمددات البحث:
يحدد �لبحث فى �إطار �ملنهج، �لعينة، �لأدو�ت وذلك على �لنحو �لتاىل: -

املحددات املنهجية: �عتمد �لباحثان علي �ملنهج �لكلينيكي.

املحلددات الب�سريلة: ��س���تملت عين���ة �لبح���ث عل���ى طف���ل و�حد م���ن ذوي ��س���طر�ب 
�لتوحد .

مفاهيم البحث االإجرائية:

ا�سطلراب التوحلد Autism: كث���ري� م���ا ينط���وي على تطوي���ر تاأخري �للغ���ة، وكثري� 
م���ا يك���ون م�س���حوبا بع���دم �لهتم���ام �لجتماع���ي، �أو �لتفاع���الت �لجتماعي���ة غ���ري 
�لعادي���ة، و�أمن���اط �للع���ب �لغري���ب، و�أمن���اط �لت�س���الت غ���ري �لعادي���ة، ق���د ي�س���ادف 
             (DSM-5) ل�س���لوكيات �لغريب���ة �ملتكررة، وغي���اب �للعب �لنموذجي �لأكرث و�س���وًحا�

)م�سطفى ويو�سف، 2015، 85(.



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج2 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة 

 183 

االأجهلزة الذكية Smart Devices : �لأجهزة �لذكية هي �لهو�تف �لنقالة �حلديثة 
و�ملتطّورة �لتي ظهرت يف �لوقت �حلا�سر، تز�مًنا مع �لتطور�ت �لتي حدثت يف �لعامل، 
وحتتوي هذه �لأجهزة على �أنظمة متطورة لت�سغيلها كنظام �لأندرويد ونظام �لأيزو 
وغريها من �لأنظمة، وهناك �لكثري من �ل�س���ركات �لتي �أنتجت �لعديد من �لهو�تف 
�لذكية ك�س���ركة �سام�سوجن و�س���ركة �أبل وغريها من �ل�سركات، وميكن �لقيام بالعديد 
من �لأمور بو��سطة �لهو�تف �لذكية، فهي ل تقت�سر على �ل�ستقبال و�لإر�سال كما يف 
�لهو�ت���ف �لنقالة �لقدمية، بل ميك���ن من خالل هذه �لهو�تف �لذكية �لقيام بعمليات 
ة بكل  �لت�سفح �ملختلفة على �سبكة �لإنرتنت، وحتميل �لعديد من �لتطبيقات �خلا�سّ
جه���از، ع���ن طري���ق �ملتج���ر �ملتوفر فيها، تعم���ل �لهو�ت���ف �لذكية على خا�س���ية �للم�س 

.)http://mawdoo3.com ،2015 دي�سمرب(

خلفية نظرية ودرا�سات �سابقة: 
يع���د ��س���طر�ب �لتوح���د م���ن �أ�س���د ��س���طر�بات �لتفاع���ل �لجتماع���ي وعج���ز 
وق�سور فى �لتو��سل و�ل�سلوك �ملتكرر �لنمطى . و�ن �لإعاقات �لأ�سا�سية فى �ل�سلوك 
�لجتماع���ي تع���د �س���مة ممي���زة للتوح���د فى ح���ني �ن �ل�س���عوبات و�لعج���ز �لجتماعي 
�ملوجود لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد يختلف من فرد لآخر وتلك �ل�سعوبات 
تت�س���من �لنتباه �مل�س���رتك �ل�س���عيف و�س���عوبة �لتو��س���ل بالعني و�لف�س���ل فى تنمية 

. (Laushey, 2000, 184) وتكوين �سد�قات منا�سبة لعمر �لطفل

و�إدمان �لأطفال على قنو�ت �لأنا�سيد و�ألعاب �لأجهزة �لإلكرتونية يوؤثر �سلبًيا 
على منو مر�كز �لدماغ لدى �لطفل �لذي ل يتجاوز عمره ثالث �س���نو�ت، لأن مر�كز 
�لدماغ ت�س���بح متو�فقة مع �حلركة �ل�س���ريعة و�لنمطية �لعالية و�لفال�سات �ملتتالية 
يف تلك �لقنو�ت، �لأمر �لذي يوؤدي �إىل �إ�سابة �لطفل باأعر��س �سمات �لتوحد وفرط 
�حلرك���ة وت�س���تت �لنتب���اه وتاأخ���ر �ل���كالم«. وم���ن �ملهم �لتقلي���ل من تعري����س �لطفل 
له���ذه �ملحف���ز�ت �ل�س���ارة وزي���ادة تعري�س���ه للمحف���ز�ت �لإيجابي���ة ع���ن طري���ق �إعد�د 
ز�وي���ة للطفل يتم خالل توفري �ألعاب و�أل���و�ن وكتب لتنمية مر�كز �لدماغ بالطريقة 
�ملن�سودة«. فالأ�سخا�س �مل�سابني بالتوحد يف�سل معهم ��ستخد�م �لتفكري �ملرئي بدل 
م���ن �لكلم���ات حيث �إن �أفكارهم متر يف خميلتهم على هيئة �س���ريط متحرك، لذ� فاإن 

. (https://sabq.org/c8bgde) »لطفل يعرف �لكلمات من خالل �ل�سور�
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 Escobedo Ibarra, Hernandez, و�آخ���رون  �ي�س���كوبيد  در��س���ة  و�أك���دت 
Alvelais, & Tentori, (2014) �أن �ملعلمني تنفق قدًر� كبرًي� من �لوقت يف �إبقاء 
�لطالب �مل�سابني با�سطر�ب �لتوحد يف ��ستخد�م �لأجهزة �لذكية و�لحتفاظ ب�سجل 
مف�س���ل لتقدم �لطالب �أثناء �لتدريب، فاحلو�سبة �مللمو�سة، ول�سيما �لأ�سياء �لذكية 
ميك���ن �أن ت�س���اعد �ملعلم���ني عل���ى �لتعامل مع �مل�س���اكل �لتي تو�جههم خ���الل �لتدريب 
�ملتميي���ز م���ن �لط���الب �لذي���ن يعانون م���ن ��س���طر�ب �لتوح���د. وقد قدمت �لدر��س���ة 
ت�سميم وتنفيذ )T3(، وهو جهاز ذكي يحول �لأ�سياء �لتقليدية �إىل �أ�سياء ذكية �لتي 
تعزز �لتفاعل و�مل�س���اركة، وتكون قادرة على �لت�سجيل �لتلقائي لتقدم �لطالب. وذلك 
م���ن �أج���ل تخفي���ف عبء �لعم���ل على �ملعلم���ني، وتخفيف �ل�س���جالت وحفظه���ا وزيادة 

موثوقيتها، و�حلد من �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى �لطالب .

وبالرغ���م م���ن �مل�س���اوئ و�ل�س���لبيات �لعدي���دة لالآيب���اد و�أجه���زة �لتابل���ت �إل �أن 
ل���ه بع����س �لفو�ئد، ومنه���ا �لأغر�����س �لتعليمية �س���ريطة �أن يكون ��س���تخد�مها حتت 
توجي���ه �ملعل���م �أو ويل �أم���ر �لطفل، وه���ي �أغر��س حمددة �لهدف و�مل�س���مون. وكذلك 
��س���تخد�مه يف �أغر�����س �لبح���ث ع���ن �ملعلوم���ات وحف���ظ �لق���ر�آن �لك���رمي و�لرتفي���ه 
و�لت�س���لية ب�س���رط وجود زمن حمدد �أق�سى ل يزيد ��ستخد�م هذه �لأجهزة عنه، وهو 
مل���دة �س���اعة و�ح���دة يف �لي���وم، ويتم حتت �إ�س���ر�ف �لآب���اء �أو �لأمهات.  وبين���ت �أن هناك 
تطبيق���ات موج���ودة يف �لآيب���اد ق���د تك���ون مفي���دة لالأطف���ال يف ع���الج �لنط���ق و�للغ���ة 
وع���الج ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د. حي���ث �أن طف���ال كان م�س���اًبا بال�س���كتة �لدماغية مع 
فق���د�ن للنط���ق، ��س���تطاع ع���ن طري���ق �أح���د تطبيق���ات �لآيب���اد �لتعب���ري ع���ن نف�س���ه ب 
110 كلم���ات ومت تدريجًي���ا عالج���ه و��س���تعاد �لنط���ق و�لتعبري عن نف�س���ه ب�س���كل جيد

(http://elaph.com/Web/LifeStyle/2014/6/917285.html)

وتوؤكد در��سة ياكبوفا وتابري Yakubova & Taber (2013) �أن ��ستخد�م 
�ل�س���بورة �لإلكرتوني���ة �لتفاعلي���ة لها عظيم �لفائدة على �كت�س���اب �ملهار�ت و�ل�س���لوك 
�ملتفاع���ل ب���ني �ثن���ني م���ن �لط���الب �مل�س���ابني با�س���طر�ب �لتوح���د وذل���ك م���ن خالل 
منذج���ة عر����س فيديو كليب و�إجر�ء �سل�س���لة م���ن �ملهام �جلديدة و�أد�ء مهمة �لر�س���د 
�لذ�ت���ي با�س���تخد�م �س���مارت بورد، وتدع���م �لنتائج فعالي���ة �لتدخل متع���دد �ملكونات يف 
حت�س���ني �كت�س���اب �ملهار�ت لدى هوؤلء �لطالب و�أي�س���ا ت�سليط �ل�س���وء على ��ستخد�م 
هذه �لتكنولوجيا كجهاز ت�س���غيل ذ�تي بدل من جهاز يعمل بو��س���طة �ملعلم �لتقليدي 

لتعزيز م�ساركة �لطالب ذوي ��سطر�ب �لتوحد.
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���ا عن لعب �لأطفال  �إن ق�س���اء �لكثري من �لوقت يف �لنظر �إىل �ل�سا�س���ات عو�سً
مع بع�س���هم �لبع�س ت�س���بب يف �س���عف مهار�تهم �لجتماعية. يف �لبيئات �لفرت��سية 
لي�س عليهم تف�سري �لإيحاء�ت �خلفية �خلا�سة بالبيئات �لو�قعية كما يفعلون عندما 
يذهب���ون للهو مع �لأطفال، ومن �ملمكن �أن تتميز ��س���طر�بات طيف �لتوحد بالعديد 
من �ل�س���فات، لكن �مل�سكالت �لتي تتعلق بتطوير �ملهار�ت �لجتماعية جتعلها تختلف 
ع���ن بقي���ة �ل�س���طر�بات. فكث���ري مم���ن يعانون م���ن ��س���طر�ب �لتوحد يفتق���رون �إىل 
�حلد�س يف �ملو�قف �لجتماعية �لذي يظهر لدى معظم �لنا�س ب�سكل طبيعي، مبعنى 
�أنهم غالًبا ما تكون لديهم م�سكالت يف �لتعرف على تعبري�ت �لوجه �أو فهم عو�طف 

�لآخرين )جلكري�ست، 2015(.

وهن���اك ع���دة خطو�ت لعالج �إدمان �لطفل لالآيباد منها تقليل وقت ��س���تخد�م 
�لآيب���اد ليكون ن�س���ف �س���اعة يومًيا تقل مبق���د�ر خم�س دقائق تدريجًي���ا كل يوم، حتى 
ت�س���ل �إىل �س���فر ��س���تخد�م لتلك �لأجهزة. مع عمل جدول من �لن�س���اطات �خلارجية 
�حلركية لالأطفال مثل تنظيم درو�س ريا�سية لهم كالكار�تيه و�ل�سباحة وكرة �لقدم 
وغريه���ا. وحماول���ة �إيج���اد �ألع���اب جديدة للف���ت �نتب���اه �لطفل وحتوي���ل �نتباهه عن 
��ستخد�م �لآيباد وتنبيه �جلميع بعدم وجود �لآيباد باملنزل. و�إعطاء �لطفل ح�سة من 
�ملك�س���ر�ت �ملتنوعة لتاليف �ل�س���د�ع �لوهمي �لذي �س���ينتابه جر�ء عدم ��ستخد�مه ملثل 
تل���ك �لأجه���زة، و�إ�س���عار �لطفل باحلنان و�حت�س���انه من قبل �لو�لدي���ن �أكرث من مرة 
.(http://elaph.com/Web/LifeStyle/ 2014/ 6/917285.html) يف �ليوم

اإجراءات درا�سة احلالة:
قام �لباحثان باإعد�د ��س���تمارة در��س���ة حالة لطفل م�س���اب ب�س���مات ��س���طر�ب 
�لتوحد ناجت من �لفر�ط يف ��س���تخد�م �لأيباد من �س���ن عام ون�سف، وقام �لأب بتعبئة 

بيانات ��ستمارة �حلالة، وكانت �لبيانات �لأولية على �لنحو �لتايل :
�سن الطفل وقت البحث:    �ست �سنو�ت ون�سف - 
بداية ا�ستخدامه لالأجهزة الذكية :  حو�يل �ل�سنتني و�لن�سف- 
�ليب���اد -                        -  �ليب���ود -  �لتلفزي���ون -   : وماركتهلا  امل�ستخدملة  االأجهلزة  نلوع 

ماركه �يفون وجالك�سي 
متو�سط وقت اال�ستخدام اليومي : حو�يل 75٪ من يومه - 
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تقريلر اجلهلة املخت�سلة القائملة بالفح�س : طيف توح���د وفرط حركه وت�س���تت - 
�نتباه وتاأخر نطق �سديد .

م�ساهلدات الوالديلن لتغلري حالة ابنهم : �حلمد هلل �لتغري و��س���ح يف �لتو��س���ل - 
�لب�سري و�لتو��س���ل �لجتماعي  و�لن �ف�س���ل بالن�س���بة للمجال �ل�ستقاليل 
ولز�ل يحتاج �أكرث بالن�س���بة لفرط باحلركة و�لت�ستت �أ�سبح بن�سبه 25٪ وهذ� 

�جناز بحد ذ�ته .
التدخالت العالجية اأو التدريبية التي متت مع الطفل :- 

( �لك�س���ف �لويل عن���د �لدكتور عمر �ملديفر مب�ست�س���فى �ملل���ك عبد�لعزيز 	
باحلر�س �لوطني.

( لل�س���وؤون 	 �لتاب���ع  �لقد����س  بح���ي  �لن���اث  مرك���ز  عن���د  �لث���اين  �لك�س���ف 
�لجتماعية.

( �لك�سف �لثالث عند مركز �لمري �سلطان للخدمات �مل�ساندة.	
( وكان هناك حماولت تدريبيه للطفل باملنزل مع �خ�سائيات نطق.	
( و�أي�س���ا بع����س �لفحو�س���ات و�لتدريب���ات مبرك���ز �لدكت���ورة مل���ا �لعوهل���ي 	

ومركز �لدكتور ح�س���ني �ل�س���مر�ين، و�لآن �لطف���ل ملتحق مبركز تنميه 
�ن�سان )عبور( و�حلمد هلل لز�ل يتابع �خلطط �خلا�سة بالطفل لتعديل 
�ل�س���لوك �لفردي و�لجتماع���ي و�لتخاطب و�لع���الج �لدهليزي و�لعالج 

�لوظيفي.

تف�سري نتائج درا�سة احلالة:
من خالل در��س���ة �حلالة على �لطفل ذي ��س���طر�ب �لتوحد وما ح�س���ل عليه 
�لباحث���ني م���ن معلوم���ات عن حال���ة �لطفل، وم���ن خالل �لدر��س���ات �ل�س���ابقة وجهود 
�لعلماء حول عالقة �لأجهزة �لذكية بالإ�سابة بطيف �لتوحد لدى �لأطفال يف �ل�سن 

�ملبكر ميكننا تف�سري هذه �لظاهرة يف �سوء ما �سبق .

م���ع �لو�س���ع يف �لعتبار �أن در��س���ة �حلالة م���ن �أهم �خلطو�ت �لرئي�س���ية لبناء 
�لرب�م���ج �لرتبوي���ة لالأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د، و�لت���ي ل تعتم���د عل���ى جم���ع 
�لبيان���ات و�ملعلوم���ات �لهامة بالن�س���بة للطفل و�لأ�س���رة، و�لتي من �س���اأنها �أن ت�س���اعد 
�لعامل���ني م���ع �لطف���ل على ت�س���ميم �لربنامج �خلا����س بالطفل، بل وت�س���اعدهم على 
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�ل�س���تفادة م���ن تلك �ملعلومات يف تف�س���ري بع�س نقاط �ل�س���عف و�لق���وة �لتي يظهرها 
�لطف���ل. ونظ���ر� ل�س���عوبة �إملامن���ا بكافة �س���لوكيات �لطف���ل ذي ��س���طر�ب �لتوحد من 
خ���الل جم���ع تل���ك �ملعلومات �أو ع���دم �لتاأكد م م�س���د�قيتها �لتي تعك�س ل���ذ� كان ل بد 
من و�س���ع جمموعة من �لأ�س����س لدر��س���ة حالة �لطفل ذي ��س���طر�ب �لتوحد تعتمد 
على: جمع �لبيانات من �لأ�سرة و�ملقربني من �لطفل، و�ملالحظة �ملبا�سرة، و�لزيار�ت 

�ملنزلية )�سديق، 2013(.

ولكن ما مل�س���ناه هو �لتز�يد ب�س���دة من ��س���تخد�م �لأطفال دون �س���ن �ل�س���نو�ت 
�خلم�س يف �لفرتة �لأخرية لأجهزة �حلا�سب �للوحية مثل »�لتابلت و�لآيباد«، وبع�س 
�لأ�سر تعطيها لإبنها وعمره ما ز�ل �ستة �أ�سهر، ما قد ي�سيبهم باإدمان ��ستخد�م تلك 
�لأجهزة من دون مالحظة �لأهل ملخاطر �لنتائج و�سرورة معاجلتها. حيث �أن �لآباء 
يتفاخرون عندما يجدون �أبناءهم �ل�س���غار ي�س���تطيعون �لتعامل مع �لأجهزة �لذكية 
مث���ل )�لآيب���اد( وهم ل يعلمون حجم �لأ�س���ر�ر �لتي �س���تقع على �أبنائهم. م�س���يفة �أن 
هناك �أ�س���ر�ًر� �سلوكية ونف�سية كبرية قد حتدث لهم نتيجة �ل�ستخد�م �ملفرط لتلك 
�لأجهزة. فا�ستخد�م �لأجهزة ذ�ت خا�سية �للم�س لالأطفال دون �خلام�سة يعمل على 
�س���عف ع�س���الت �أ�س���ابع �لأطف���ال �ل�س���غار، وبالتايل �لتاأخ���ر يف �لقدرة عل���ى �لكتابة، 

و�سعف يف �ملهار�ت �حلركية نتيجة �جللو�س لفرت�ت طويلة )�سومان، 2014(. 

  ويف در��سة �أبو �لرب و�لق�سريي )2014( على عينة مكونة من 122  من �أولياء 
�أمور �لأطفال مت �ختيارهم ع�سو�ئًيا.  وقد ��ستجاب �أفر�د �لدر��سة على ��ستبانة �أعدت 
لتحقيق �أهد�ف �لدر��س���ة مكونة من ثالثة �أبعاد  (�لجتماعي، و�لنف�سي، و�لرتبوي( 
وبعد حتليل �لنتائج بينت �لدر��س���ة �أن �أكرث �مل�س���كالت �ل�سلوكية وجوًد� هي �مل�سكالت 
�لجتماعي���ة، يليه���ا �مل�س���كالت �لرتبوي���ة ثم �مل�س���كالت �لنف�س���ية. كما تب���ني �أن هناك 
فروق ً� ذ�ت دللة �إح�س���ائية يف �مل�س���كالت �ل�س���لوكية جر�ء ��س���تخد�م �لهو�تف �لذكية 
تع���زى �إىل �جلن�س ل�س���الح �لذك���ور، و�أن هناك فروق ً� تعزى �إىل �لعمر ل�س���الح �لفئة 
�لعمرية 8 – 12  �سنة، ويف عدد �ساعات �ل�ستخد�م ل�سالح �لفئة 2 – 3 �ساعات و�أكرث 

من 3  �ساعات.
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وقد تبني �أن منو �لتفكري �لتخيلي عند �لطفل يف �سن �خلام�سة غاية بالأهمية 
كونه يعترب �ملرحلة �لثانية بعد �لتفكري �حل�س���ي ومرحلة ت�س���بق و�س���ول �لطفل �ىل 
�لتفك���ري �لتجري���دي، و�أن �ل�س���تخد�م �ملفرط جلميع �لأجه���زة �حلديثة و�لذي يزيد 
عل���ى �س���اعة �إىل �س���اعة ون�س���ف �ل�س���اعة يومي���ا ي�س���عف من ه���ذه �لق���درة �لنمائية يف 
�جلانب �لذهني، كون هذه �لأجهزة توفر له �خليال وبالتايل ت�س���كل �ل�س���ور �لذهنية 

بطريقة �آلية بغ�س �لنظر عن رغبة �لطفل �نتهى كالمه )�ل�سهري، 20165( .

فالأطفال يف عمر �خلام�س���ة �أ�س���بحو� غري قادرين ب�س���كل متز�يد على قر�ءة 
تعب���ري�ت �لوج���ه �أو �إظه���ار �لتعاطف، مقارنة بالأطفال من �لأجيال �ل�س���ابقة. فكثري 
م���ن �لأطف���ال لديهم م�س���كالت يف �حلفاظ على �لرتكيز �أو فه���م عو�طف �لآخرين �أو 
تعب���ري�ت وجوههم، وهي م�س���كلة يعزوه���ا �إىل �لتو�جد �مل�س���تمر للتكنولوجيا يف حياة 
�لأطف���ال. ويق�س���ي �لأطف���ال �لكث���ري م���ن �لوق���ت يف �لتعام���ل م���ع �لأجه���زة و�لو�ق���ع 
�لفرت��س���ي �أك���رث مم���ا �عتادو� م���ن قبل، حيث ل ي�س���طرون ملو�جهة م�س���اكل �حلياة 

�حلقيقية )جلكري�ست، 2015(.

وخال�س���ة �لق���ول يف تف�س���ري حال���ة �لطف���ل ذي ��س���طر�ب �لتوح���د وعالقته���ا 
بالأجه���زة �لذكي���ة �أن���ه كان ي�س���ود �لعتق���اد �خلاط���ئ باأن ��س���طر�ب �لتوحد �س���ببه يف 
�لأ�س���ا�س خل���ل ور�ثي �أو جيني وذلك خالل �ل�س���نو�ت �لأخ���رية �إىل �أن �جته �لباحثني 
�إىل ط���رح �حتم���الت �أن تك���ون �لبيئ���ة �ملحيط���ة بالطف���ل و�لعو�مل �خلارجي���ة لها يد 
يف �لإ�س���ابة بهذ� �ل�س���طر�ب، وهو خلل تت�س���ح �أعر��س���ه يف �لطفولة �ملبكرة وترتكز 
بو�سوح يف �لتو��سل �لجتماعي، ومن هنا تثبت �أطروحة �لإ�سابة با�سطر�ب �لتوحد 

نتيجة �لتعر�س �ملبا�سر لالأجهزة �لذكية لفرت�ت طويلة يف �ل�سن �ملبكر . 

تو�سيات البحث:
((( �لتاأكد من عدم تعر�س �لطفل لالأجهزة �لذكية �أكرث من �ساعة يومًيا .1
((( توف���ري بيئ���ة ت�س���اعد عل���ى �لن�س���اط �لذهن���ي �لطبيع���ي لالأطف���ال ل�س���تنفاذ 1

طاقتهم.
((( �ملتابع���ة �مل�س���تمرة لالأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د يف �لأن�س���طة �حل�س���ية 1

و�جل�سدية ت�ساعد على تعديل �سلوكهم دون �أعر��س جانبية.



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج2 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة 

 189 

املراجع

�أب���و �ل���رب، حممد عمر و �لق�س���ريي، �إلهام م�س���طفى )2014(. �مل�س���كالت �ل�س���لوكية 
جر�ء ��ستخد�م �لهو�تف �لذكية من ِقبل �لأطفال من وجهة نظر �لو�لدين يف 
�س���وء بع����س �ملتغري�ت، �ملجلة �لدولية لالأبحاث �لرتبوي���ة - جامعة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة �لعدد )35(.
جلكري�س���ت، �أي���ان م���اك )2015(. �لإندبندن���ت: �لهو�ت���ف �لذكي���ة ُت�س���يب �لأطف���ال 

بالتوحد. 
http://www.sasapost.com/smartphones-are-making-children-

/borderline-autistic
�لزغول، فو�ز �أحمد )2008(. �للُّغة �لعربّية يف لغة �لهاتف �ملحمول: ق�سايا وحلول . 

�جلامعة �لأردنية، حما�سرة جممع �للغة �لعربية، عمان، �لأردن.
�ل�س���عد، �س���مرية عبد �لطيف )1992(: معاناتي و �لأوتيزم، �لكويت: من�س���ور�ت مركز 

�لكويت للتوعية بالأوتيزم. 
�سومان، مروة )2014(. �ل�ستخد�م �ملفرط للتابلت و�ليباد . جملة �يالف �لاللكرتونية 
http://elaph.com/Web/LifeStyle/2014/6/917285.  .)4829( �لع���دد 

html
�ل�سهري، �سلطان حممد )2016(. �أطفالنا و�لأجهزة �لذكية . 

http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_
Id=4555&Cat_Id=1

�س���ديق، لينا عمر )2013(. فنيات در��س���ة حالة لأطفال �لتوحد . مركز �مللك �س���لمان 
لأبحاث �لإعاقة .

http://www.kscdr.org.sa/ar/academic-affairs/2013/Pages/3021.aspx
م�سطفى، علي و يو�سف، حممد )2015(. �لدليل �لت�سخي�سي و�لإح�سائي �لأمريكي 

�خلام�س لالإ�سطر�بات �لنف�سية و�لعقلية. �لريا�س: د�ر �لزهر�ء.
 معه���د �أبح���اث جمتمع �لهاتف �ملحم���ول (GSMA (2011)). �لتابع ل�س���ركة جمعية 
�سركات �لت�سالت �ملتنقلة و�ل�سركات ذ�ت �ل�سلة �ملكر�سة لدعم توحيد ون�سر 

وتعزيز نظام �لهاتف �ملحمول . در��سة  مقارنة على �ل�سعيد �لدويل.



دور االأجهزة الذكية يف االإ�صابة با�صطراب طيف التوحدد . فكري لطيف متويل و د . خالد غازي الدلبحي

 190 

Escobedo, L., Ibarra, C., Hernandez, J., Alvelais, M. & Tento-
ri, M. (2014). Smart objects to support the discrimination 
training of children with autism. Personal & Ubiquitous 
Computing; Aug2014, Vol. 18 Issue 6, p1485-1497, 13p, 
6 Color Photographs, 1 Diagram, 1 Graph.

Lee, Youngsun (2014). Smart Devices for People with Autism 
Spectrum Disorders. 자폐성장애연구, 08/30/2014, Vol. 
14, Issue 2, p. 93-118.

Laushey ,K. & Heflin,L.J.(2000). Enhancing social skills of 
kindergarten children with autism through the training of 
multiple peers as tutors. Journal ofAutism and Develop-
mental.

Still, K., Rehfeldt, R.,  & Whelan, R., May, R., & Dymond, 
S. (2014). Review: Facilitating requesting skills using 
high-tech augmentative and alternative communication 
devices with individuals with autism spectrum disorders: 
A systematic review. In Research in Autism Spectrum 
Disorders September 2014 8(9):1184-1199

Yakubova, Gulnoza & Taber-Doughty, Teresa (2013). Brief 
Report: Learning Via the Electronic Interactive White-
board for Two Students with Autism and a Student with 
Moderate Intellectual Disability.Journal of Autism & De-
velopmental Disorders; Jun2013, Vol. 43 Issue 6, p1465-
1472, 8p, 1 Black and White Photograph, 5 Charts.

http://www.emaratalyoum.com/local-section/oth-
er/2014-09-26-1.713005

http://elaph.com/Web/LifeStyle/2014/6/917285.html
http://tawahod.net/?p=1370
http://mawdoo3.com
http://elaph.com/Web/LifeStyle/2014/6/917285.html.
https://sabq.org/c8bgde



خ�سائ�ص ر�س�وم التالميذ ذوي �سعوب�ات التعل�م م�ا بني �سن 
)7-9( �سنوات طبقا ملا يقابلها على تق�سيم فيكتور لونفيلد 

ملراحل منو التعبري الفني عند االأطفال العاديني

اإعداد
د/ عبداهلل دخيل اهلل عو�ص الثقفي
اأ�ستاذ م�ساعد-ق�سم الرتبية الفنية

كلية الرتبية-جامعة الطائف
اململكة العربية ال�سعودية





املجلد اخلام�س - العدد )18(ج2 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة 

 193 

ملخ�ص البحث:
يهت���م ه���ذ� �لبح���ث باملقارنة ب���ني خ�س���ائ�س ر�س���وم �لأطفال ذوي �س���عوبات 
تعل���م  و�س���عوبات  �لق���ر�ءة،  تعل���م  �س���عوبات  �لريا�س���يات،  تعل���م  )�س���عوبات  �لتعل���م 
�لريا�س���يات و�لقر�ءة مًعا( وبني ر�س���ومات �لأطفال �لعادين بني �س���ن )7-9( �س���نو�ت، 
م�ستخدمًة تق�سيم فيكتور لونفيلد ملر�حل منو �لتعبري �لفني لدى �لأطفال كمقيا�س 
لتل���ك �ملقارن���ة، وق���د �أُ�س���تخدم يف هذ� �لبح���ث �ملنهج �لو�س���في، وقد �أع���د �لباحث �أد�ة 
بحثية لتحليل ر�سوم �لأطفال يف عينة �لبحث لكي يتمكن من �ختبار فر�سية �لبحث.

وقد خل�س���ت �لبحث �إىل جمموعة من �لنتائج و�لتو�س���يات، ومن �أهمها �إثبات �س���حة 
فر�س���ية �لبح���ث وه���ي: �أن���ه توجد ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني خ�س���ائ�س ر�س���وم 
�لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم يف �س���ن )7-9( �سنو�ت، وبني خ�سائ�س ر�سوم �أقر�نهم 

�لعاديني.

الكلم��ات املفتاحية: ر�س���وم �لتالمي���ذ - ذوي �س���عوبات �لتعلم - مر�حل من���و �لتعبري 
�لفني.
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Drawing Characteristics of Students with Learning 
Difficulties Aged (7-9) years, According to the 

Corresponding the Division of Victor Lowenfeld the 
Stages of Development of Artistic Expression of Children

ABSTRACT:
 This study deals with the comparison betweencharacteristics 

of normalchildren’s drawings andcharacteristics of drawings done 
by children who struggle with mathematics, reading, and math and 
reading combined.The study used Victor Lowenfeld divisionof 
the developmentalstages of children’s artistic expression. It used 
this division as a scale of comparison. The researcher used the 
descriptive style of comparative content analysis to achieve the 
objectives of the study. The researcher has also prepared a research 
tool for the analysis of children’s drawings in the research sample 
to be able to test the hypothesis. The study concluded with a set 
of results and recommendations. The most important of that is proof 
of research hypothesis, which is “there are statistically significant 
differences between characteristics of drawings done bychildrenwith 
the learning disabilities aged (7-9 years), and characteristics of 
children’s drawings depending on Victor Lowenfeld division of the 
developmental stages of children’s artistic expression”.

Keywords: Drawing Characteristics - Learning Difficulties - Stages 
of Development of Artistic Expression of Children
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مقدمة:
يرتبط منو �لفن عند �لطفل بنمو جو�نب كثرية مثل منو �لطفل �جل�سمي،   
و�لعقل���ي، و�ملعريف، وكذلك يرتبط بن�س���ج �لطفل �لفك���ري، وذكاوؤه، كما يرتبط منوه 
�لفني �أي�س���ا بنمو مالحظته لالأ�س���ياء من حوله، �أي زيادة قدرة �لطفل على �لتقاط 
�ل�س���ورة �ملرئي���ة يف �لع���امل �خلارجي �ملحيط به، ومن ثم �لتعبري عنها يف �س���ورة نتاج 
فني يعرب بهعما �نطبع يف ذهنه عن تلك �ل�س���ور، ومدى تاأثريها يف �سخ�س���يته لتربز 

ما يدور يف عامله �لد�خلي.
ويتف���ق كث���ري من علم���اء �لرتبية و�لفن على �أن فنون �لأطف���ال هي لغة عاملية 
ي�س���رتك فيها �أطفال �لعامل، من حيث مالحمها �لت�س���كيلية، و�إن �ختلفت م�سامينها 
طبًق���ا لخت���الف �لبيئات �خلارجية �لتي حتيط بالطفل، لذ� ف���اإن فنون �لأطفال هي 
لغة �سادقة �لتعبري عن ما تكتنزه �أذهانهم، ونف�سياتهم، يحاولون من خالل فنونهم 
تلبي���ة حاجاته���م �لنف�س���ية، و�لعقلي���ة، و�لجتماعي���ة، بالتعب���ري عنها،تذك���ر حمم���د 
)1424، ����س 10(: »وهن���ا يلع���ب �لف���ن دوًر� موؤث���ر يف حي���اة �لطف���ل، وخا�س���ة �لتعب���ري 
�لفني بالر�سم، فالر�سم مبثابة �للغة �لتي يتو��سل بها �لطفل مع �لآخرين حينما ل 

ي�ستطيع �لتحدث باللغة �للفظية، لينقل لنا �أفكاره، و�أحا�سي�سه و�نفعالته«.
وت�س���تخدم ر�سوم �لطفال يف قيا�س، وت�س���خي�س خ�سائ�س �لأطفال �لعاديني، 
وذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة، حي���ث ن�س���تطيع وم���ن خ���الل ر�س���وم �لأطف���ال قيا����س 
خ�سائ�س���هم �لنف�س���ية، و�لعقلي���ة، و�جل�س���دية، و�لبد�عية، وتك�س���ف ر�س���ومهم �أي�س���ا 
حالت �لأطفال �لعاديني، وغري �لعاديني، يف مر�حل منوهم �ملختلفة، كما �أن �لر�سوم 
تعك����س تاأث���ر �لأطف���ال بالقي���م �لجتماعي���ة، و�لديني���ة، و�لقت�س���ادية، و�لتعليمي���ة 

للمجتمع �لذي يعي�سون فيه.
وتظه���ر وظيف���ة �لف���ن يف جم���ال تربي���ة ذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة ب�س���كل   
جلي،حي���ث يتي���ح له���ذه �لفئ���ة فر�س���ة مل�س���اعدتهم عل���ى �لتنفي����س ع���ن �نفعالته���م 
�لد�خلية، وما ي�سعرون به ليتمكنو� من ترجمة هذه �لأحا�سي�س، ويعربو� عنها ب�سكل 
�س���هل و�س���ادق عندم���ا ل ي�س���تطيعون �أن يع���ربو� عنها ب�س���ورة لفظي���ة �أو كتابية، كما 
�أن �لف���ن يع���زز م���ن قدر�تهم، ويفت���ح لهم �ملجال �أم���ام �بد�عاتهم لي�س���بحو� منتجني 
وفاعلني كاأقر�نهم �لعاديني، وهذ� ما ي�سمن لهذه �لفئة �أي�سا �لتكيف و�لن�سهار يف 

جمتمع �قر�نهم �لعاديني، ويحقق �لتكامل �لعاطفي،و�لإن�ساين، و�ملجتمعي بينهم.
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م�سكلة البحث:
تتخ���ذ كث���ري م���ن در��س���ات حتليل خ�س���ائ�س ر�س���وم �لأطفال �لعم���ر �لزمني   
للطفل كاأ�سا�س لتف�سري تطور مر�حل منو �لتعبري �لفني للطفل، تبًعا لتطور مر�حل 
تط���ور عم���ره �لزمن���ي، يذك���ر �لقريط���ي )2001، 133(: »ميي���ل ع���دد غ���ري قلي���ل م���ن 
�لباحث���ني �لذي���ن تناول���و� منو �لتعبري �لفن���ي لدى �لطفل على �تخ���اذ �لعمر �لزمني 

�أ�سا�سا لتف�سري تدرجات هذ� �لنمو ومر�حله«.

ولقد ظهرت مناذج خمتلفة تربط بني �لعمر �لزمني للطفل مع خ�س���ائ�س   
ر�س���ومه، وق���د �عتمدت تلك �لنماذج �أ�س�ًس���ا لتق�س���يم عم���ر �لطفل �لزمن���ي، ومن تلك 
 ،)Lowenfeld Luquet(، ومن���وذج )فيكت���ور لونفيل���د  �لنم���اذج، من���وذج )لوكي���ه 
ومن���وذج ) جيت�س���كل و هورويت���ز Gaitskell & Hurwitz(، ومنوذج )هريبرت ريد 
Herbertread(، ويع���د من���وذج )فيكت���ور لونفيل���د Lowenfeld( ه���و �لنم���وذج �أو 
�لتق�س���يم �لأ�س���هر، يذكر �ل�س���عود )2011، 96(:  عند �ملقارنة بني ت�سنيف “لونفيلد” 
و“هريبرت ريد” خل�سائ�س ر�سوم �لأطفال جند �أن �لت�سنيف �لأول �أكرث عمًقا ودقة 

وت�ستنري به كليات �لرتبية �لفنية يف �لبالد �لعربية و�لأجنبية”.

وق���د ُبني���ت كل تلك �لنماذج على حتليل ر�س���وم �لأطفال �لعاديني، ومل تتطرق 
�إىل ر�س���وم �لأطف���ال م���ن ذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة، وم���ن فئ���ات ذوي �لحتياج���ات 
�خلا�سة هي تلك �لفئة �لتي تكون �أقرب �إىل فئة �لعاديني وهي فئة �سعوبات �لتعلم، 
وه���ي �لفئ���ة �لتي تعاين م���ن م�س���كالت تعليمية يف �جلو�ن���ب �لأكادميي���ة، و�حلركية، 
و�لنفعالية، و�لجتماعية، لذ� فاإن م�سكلة �لبحث تنح�سر يف �لت�ساوؤل �لرئي�س �لتايل: 

هل هناك فروق بني خ�س���ائ�س ر�س���وم �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم يف �س���ن 
)7-9( �س���نو�ت وبني خ�س���ائ�س ر�س���وم �أقر�نهم �لعاديني �عتماًد� على تق�س���يم فيكتور 

لونفيلد ملر�حل منو �لتعبري �لفني عند �لأطفال؟

وعندم���ا كان���ت ه���ذه �لفئة م���ن فئ���ات ذوي �لإعاقة �أق���رب فئ���ة �إىل �لأطفال   
�لعادي���ني فق���د تعمق �س���عور �لباح���ث حول در��س���ة �خل�س���ائ�س �لفني���ة لالأطفال من 
ه���ذه �لفئ���ة و�لتي تنح�س���ر �أعمارهم بني )7-9( �س���نو�ت معتمًد� على تق�س���يم فيكتور 

لونفيلد ملر�حل منو �لتعبري �لفني لدى �لأطفال.
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اأهداف البحث:
يهدف �لبحث �حلايل �إىل:

((( �لتع���رف عل���ى خ�س���ائ�س ر�س���وم �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م ما بني �س���ن           1
)7-9( �سنو�ت.

((( مقارن���ة خ�س���ائ�س ر�س���وم �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم ما بني �س���ن )9-7( 1
�سنو�ت بخ�سائ�س مرحلة �ملدرك �ل�سكلي �لو�قعة على تق�سيم فيكتور لونفيلد 

ملر�حل منو �لتعبري �لفني عند �لأطفال.

اأهمية البحث:
تت�سح �أهمية �لبحث �حلايل فيما يلى:

((( ي�س���هم هذ� �لبحث يف �لك�س���ف عن خ�س���ائ�س ر�س���وم �لتالميذ ذوي �س���عوبات 1
�لتعل���م، و�لت���ي من �ملمك���ن �أخذها كمنطلق لبن���اء بر�مج لتعديل �س���لوكهم، �أو 

عالج م�سكالت �سعوبات �لتعلم لديهم.
((( ي�س���اعد ه���ذ� �لبح���ث يف تطوي���ر �أ�س���لوب حتليل معل���م �لرتبية �لفنية لر�س���وم 1

�لأطفال، �لذي هو �أحد �أ�ساليب حتليل ر�سومات �لأطفال.
((( قد يك�س���ف �لبحث عن خ�س���ائ�س فنية لر�س���وم �لأطفال ذوي �سعوبات �لتعلم، 1

تكون مبثابة مقيا�س للك�سف عن وجود �سعوبات تعلم.
((( 4بن���اء �أد�ة لتحلي���ل �لأعم���ال �لفني���ة للتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م يف �س���ن         1

)7-9( �سنو�ت معتمدًة على تق�سيم فيكتور لونفيلد ملر�حل منو �لتعبري �لفني 
عند �لأطفال.

حمددات البحث:
�عتمد �لبحث على �ملنهج �لو�س���في باأ�س���لوبه حتليل �ملحتوى �ملقارن. وتقت�سر 
حم���دد�ت �لبحث على حتليل ر�س���وم �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم )�س���عوبات تعلم 
�لريا�س���يات، و�س���عوبات تعل���م �لق���ر�ءة، و�س���عوبات تعل���م �لريا�س���يات و�لق���ر�ءة( بني           
)7-9( �سنو�ت، د�خل عينة �لبحث و�لذين يدر�سون يف مد�ر�س مدينة �لطائف للبنني.

م�سطلحات البحث االإجرائية:

ر�س���وم  �لت���ي تظه���ر يف  �لتعبريي���ة  �للزم���ات  تل���ك  »ه���ي  خ�سائ�س ر�سوم االأطفال:  
�لأطفال، و�لتي متايز بني ر�سوماتهم ور�سوم �لر��سدين، حيث تتعلق مبعدلت �لنمو 
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ل���دى �لطف���ل �لعقلي���ة، �لنف�س���ية، و�جل�س���مية �حلركية، و�أي�س���ا ما يتعل���ق باملتغري�ت 
�لبيئي���ة، �لجتماعي���ة، �لثقافي���ة، و�لتعليمية، ومن �أمثلة ذلك �لت�س���طيح، �ل�س���فافية، 
ظه���ور خ���ط �لأر����س، �جلمع ب���ني �لأزمنه و�لأمكن���ة يف حيز و�حد، �حل���ذف و�ملبالغة، 

و�جلمع بني �للغتني �لت�سكيلية و�لكتابية«.

�سعوبات التعلم:  يتفق هذ� �لبحث يف تعريف �سعوبات �لتعلم �إجر�ئيا مع �لتعريف 
�ل���ذي قدمت���ه �لكنزي )2007، �س 33( ل�س���عوبات �لتعلم وهو:« م�س���طلح يطلق على 
�أولئك �لذين يعانون من وجود �س���عوبة �أو �أكرث يف �لعمليات �لعقلية، ويف �لتح�س���يل، 
ول ي�س���تطيعون �لإفادة من �لأن�س���طة �لتعليمية د�خل �لف�سل �لعادي، ول ي�سمل هذ� 

�مل�سطلح �لإ�سابات �ملخية، و�لإعاقة �لعقلية، و�ل�سمعية، و�لب�سرية، و�حلركية«.

مرحللة املوجز ال�سكلي )االإيجاز ال�سكلي، Schematic(: »هي �ملرحلة �لتي تقع بني 
�سن )7-9( �سنو�ت تقريًبا على تق�سيم فيكتور لونفيلد ملر�حل منو �لتعبري �لفني عند 
�لأطف���ال، وتك���ون ر�س���وم �لأطفال �لو�قعني يف هذه �ملرحلة بع���دة مميز�ت تختلف عن 

�ملر�حل �لأخرى«.

االإطار النظري:
اأوالً: خ�سائ�لس تعبريات االأطفلال الفنية �سمن تق�سيم فيكتلور لونفيلد ملراحل منو 

التعبري الفني عند االأطفال:
ق���ام لونفيلد بتق�س���يم مر�ح���ل منو �لتعبري �لفن���ي عند �لأطفال �إىل �س���بعة   
مر�ح���ل، وو�س���ع ل���كل مرحل���ة جمموعة من �خل�س���ائ�س �لت�س���كيلية �لت���ي متايز بني 
كل مرحل���ة و�أخ���رى، يقول �ل�س���عود )2011، ����س 85(: »وقد �تفق كث���ري من �لباحثني 
                        :Eisner (1961،78) عل���ى ه���ذه �خل�س���ائ�س مم���ا �أك�س���بها �س���فة عاملي���ة«، ويذك���ر
“ �إن مر�حل تق�س���يم لونفيلد لتمثل �لأوجه �لطبيعية من �لتطور �لإن�س���اين، وعلى 
غر�ر من �س���بقه من باحثني يف هذ� �مل�س���مار فقد نظر �إىل �لتطور عند �لطفل بنظرة 
كلي���ة، وق���د �نت�س���ر تق�س���يمه ملر�ح���ل من���و �لتعب���ري �لفن���ي عن���د �لطفال ب�س���كل كبري 
ب���ني �لباحث���ني و�ملعلم���ني و�ملهتمني به���ذ� �ملجال”. ويذك���ر �لقريط���ي )2001، 137(: 
“لونفيلد” يف مر�حل �لنمو �أكرث �لنماذج �س���يوًعا و�س���مول حيث يغطي  “يعد منوذج 

�لأعمار �لزمنية من �لطفولة �إىل �ملر�هقة”.
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ويت�سمن تق�سيم لونفيلد املراحل التالية:
مرحلة التخطيط )Scribbling( )2-4 �سنوات(:( 1)

وهذه �ملرحلة تنطوي على �أربعة مر�حل هي:  
�أ - مرحلة �لتخطيط �لع�سو�ئي.
ب  - مرحلة �لتخطيط �ملنتظم.
ج - مرحلة �لتخطيط �لد�ئري.
د  - مرحلة خلق �لرموز �مل�سماة.

مرحلة ما قبل االيجاز ال�سكلي (Preschematic( )4-7 �سنوات(:( 2)
ويف ه���ذه �ملرحل���ة يب���د�أ �لطفل مبحاولت���ه �لأوىل للتمثي���ل �لو�قعي، وذلك   
ع���ن طري���ق �كت�س���اف �لطف���ل �لعالقة بني �لر�س���م و�لتفك���ري، و�لو�ق���ع �ملرئي، ومييل 
�لطفل يف هذه �ملرحلة �إىل �لتعبري عن �لأ�س���خا�س، ويغلب على ر�س���مه �لناحية �س���به 
�لهند�س���ية، وتبدو� �لأ�س���كال و�لن�سب �ملر�س���ومة تابعة لقيمها �لعاطفية لدى �لطفل، 

كما تظهر �لعالقات �ملكانية بني �لأ�سكال مبظهر ذ�تي ولي�س و�قعي.

مرحلة املوجز ال�سكلي (Schematic( )7-9 �سنوات(:( 3)
يف ه���ذه �ملرحل���ة يطور �لطف���ل رموزه �لتي ي�س���تخدمها م���ر�ًر�، �لأمر �لذي   
يجعله ينزع �إىل تكر�ر تلك �لرموز �إذ� طلب منه �لتعبري عنها، وخا�س���ة �إذ� ما �أعجب 
�لطفل باإتقانه لتلك �لرموز، �أو �أح�س باأنه �إقرتب من ت�سوير �سكل كما هو يف �لو�قع، 
كما يظهر يف هذه �ملرحلة �سيوع �للزمات �لتعبريية يف ر�سوم �لأطفال مثل �لت�سطيح، 

�ملبالغة، �حلذف، �ل�سفافية، وظهور خطي �لأر�س و�لأفق.

مرحلة حماولة التعبري الواقعي (Dawning Realism( )9-11 �سنة(:( 4)
م���ع ن�س���ج �إدر�ك �لطف���ل للبيئ���ة �لطبيعي���ة وحمتوياته���ا م���ن حول���ه، يب���د�أ   
�لطفل يف حماولة �لتعبري عن �خل�سائ�س �لب�سرية لالأ�سكال �لو�قعية وت�سجيلها يف 
ر�سومه، كما ُيظهر �لطفل يف هذه �ملرحلة �هتمامه �لو��سح باإظهار تفا�سيل �لأ�سكال 
�ملر�س���ومة، ويتول���د لديه �ح�س���ا�س باملنظ���ور �لهند�س���ي، و�لعمق كنتيج���ة لفهم �لبعد 
�لثال���ث، وير�ع���ي �لطفل يف هذه �ملرحلة من خالل ر�س���وماته �لن�س���ب و�لتنا�س���ب بني 
�لأ�س���كال �ملر�س���ومة، كما ير�عي �لطفل يف هذه �ملرحلة ��س���تخد�م �للون ب�سكل و�قعي. 
ون�س���تطيع �أن نق���ول �إن �لطفل يف هذه �ملرحلة يب���د�أ يف �لتحول من �لجتاه �لذ�تي يف 

�لتعبري �إىل �لجتاه �ملو�سوعي. 
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(5 ) 13-11( )Planning Realistic) مرحللة الواقعية املزيفلة اأو الكاذبلة
�سنة(:

يف هذه �ملرحلة يحدث للطفل تغري�ت كثرية يف �لنو�حي �لعقلية، و�جل�سمية،   
و�لنفعالية، و�لجتماعية للطفل، وهي تلك �لتغري�ت �مل�ساحبة ملرحلة �لبلوغ عنده، 
وتتمي���ز ه���ذه �ملرحلة بقلة �لنتاج �لفني ل���دى �لطفل، كما تتميز هذه �ملرحلة بظهور 
�ملو�ه���ب و�لق���در�ت �خلا�س���ة ل���دى �لطفل، كم���ا تبد�أ �جتاه���ات �لتغري عن���د �لطفال 
بالتمايز، فالأطفال يف هذه �ملرحلة ينق�س���مون �إما �أ�س���حاب �جتاه ذ�تي يف �لتعبري، �أو 

��سحاب �جتاه و�قعي ب�سري.

مرحلة املراهقة (Alrahgp( )13-18 �سنة(:( 6)
تع���د ه���ذه �ملرحلة مبثابة �مت���د�د طبيعي للمرحل���ة �لتي �س���بقتها، لذ� فاإننا   
ل ن�س���تطيع �أن نلم����س �ختالًف���ا و��س���ًحا يف �خل�س���ائ�س �لت�س���كيلية للمرحلتني �إل يف 
�لقليل منها، كظهور �لتباين �لو��س���ح ما بني ر�س���وم �لأطفال ذوي �لجتاه �لب�س���ري 
و�لطف���ال ذوي �لجت���اه �لنفعايل، كما تظه���ر ميزة هي �لهتمام باظهار �لتفا�س���يل 

�ملحددة لالأ�سكال، و�إظهار تفا�سيله عند �لأطفال ذوي �لجتاه �لب�سري.

وفيما يلي نعر�س بالتف�س���يل �خل�س���ائ�س �لت�سكيلية ملرحلة �ملوجز �ل�سكلي   
�أو كما ي�س���ميها �لبع�س مرحلة �ملدرك �ل�سكلي Schematic )7-9 �سنو�ت(، حيث �أن 

مو�سوع �لبحث يتعلق بهذه �ملرحلة.

اخل�سائ�س ال�سكلية ملرحلة املوجز ال�سكلي Schematic )7-9 �سنوات(:

(1 ):Repetition التكرار يف ر�سم العن�سر الواحد
يف ه���ذه �ملرحل���ة يب���د�أ �لطفل يف �لتك���ر�ر �لآيل �مل�س���تمر يف ر�س���وماته، يذكر   
�ل�س���عود )2010، ����س 101(: » نالح���ظ �أن �لطف���ل يف مر�حل���ه �لأوىل ق���د ��س���تقر على 
��س���كال معينة يكررها ب�س���فة م�س���تمرة وهي �سمة مميزة من �س���مات مرحلة �لطفولة 
�لدر��س���ية �لدنيا، لأن �لطفل مر يف مر�حل تعددت فيها �لرموز و�لأ�س���كال، ويف هذه 
�ملرحلة نلم�س نوًعا من �ل�ستقر�ر يف ر�سوم �لطفل وي�سبح لديه قامو�س من �لأ�سكال 

ينهل منه عندما يطلب منه �لتعبري عن �أي مو�سوع«.
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وقد يكون �لطفل قد �أعجب بر�س���مه لعن�س���ر ما، فريى يف قر�رة نف�س���ه �أنه   
�أتقن ر�سمه بال�سكل �لذي يرى فيه مطابقته لل�سكل �لطبيعي لذلك �لعن�سر، فريغب 
يف تكر�ره، خا�سة و�أن �لطفل قد ر�سم ذلك �لعن�سر بكل �سهولة و�سرعة، �إىل �لدرجة 
�لتي تقرتب من �لأد�ء �مليكانيكي، حينها يرغب �لطفل يف تكر�ر ر�س���م ذلك �لعن�س���ر.

(2 ):Exaggeration Deletion املبالغة واحلذف
هي �إن يبالغ �لطفل يف حجم �أو ن�سب �أبعاد �ل�سكل �ملر�سوم، �أو يحذف �أجز�ء   
�أخرى، وذلك تبًعا للقر�ءة �لنف�سية، و�لنفعالية للطفل، وعلى �سبيل �ملثال ما ذكرته 
حمم���د )1424، ����س 24(: »وقد ير�س���م �لأيدي كبرية وطويلة تعب���رًي� عن نوع �لعقاب 
�لذي يتلقاه من و�لديه عن طريق �ل�س���رب بالأيدي، وقد يتنا�س���ي �أجز�ء �أخرى من 

ج�سم �لو�لدين فهو يريد تاأكيد �لعنا�سر ذ�ت �لأهمية بالن�سبة له«.

(3 ):Flatting،Surfacing الت�سطيح
و�لت�س���طيح يف ر�س���وم �لأطفال هو ظهور جميع �لأ�سكال �ملر�سومة يف بعدين   
�إثن���ني فق���ط، هما �لط���ول و�لعر����س دون �لعمق، ويلج���اأ �لطفل عند �لتعب���ري عن �أي 
�س���كل لإظهار جميع �أجز�ء �جل�س���م على �س���فحة �لر�س���م �س���من بعدين �مل�سطح، وهذ� 
يدل على �أن �لطفل يف هذه �ملرحلة مل ي�سل مل�ستوى �لوعي و�إدر�ك �ملنظور �لهند�سي 
�أو �لتج�سيم، ومن خالل ر�سمه بالطريقة هذه هو يحاول �أن يبلغنا باأنه يدرك جميع 
�أجز�ء �ل�س���كل �ملر�د �لتعبري عنه، حتى و�إن كانت بع�س���ها حمجوب باأجز�ء �أخرى من 
�ل�س���كل �ملوجود يف �لطبيعة، وعلى �س���بيل �ملثال لو �أن طفال �أر�د �أن ير�س���م طاولة فاإنه 
ير�س���م ظهر�لطاولة وير�س���م جميع �أرجلها على جو�نب ظهر �لطاولة ب�س���كل م�سطح 
ل يوجد فيه ما ي�س���عر بوجود �ملنظور �لهند�س���ي �لذي بدوره يبني �لأبعاد �حلقيقية 

لذلك �ل�سكل �ملر�سوم.

(4 ):Transparency ال�سفافية
هذه �خلا�س���ية تتمثل يف �أن �لطفل ير�سم �لأجز�ء ظاهرًة من خلف �لأجز�ء   
ا يقود �ل�سيارة ويظهر جميع �أجز�ء ذلك  �ملعتمة �أ�س���ال يف �لطبيعة، كاأن ير�س���م �سخ�سً
�ل�س���خ�س وهو يجل�س خلف باب �ل�س���يارة، �أو �أن ير�س���م حقيبة وكاأنها �س���فافة ليظهر 
جمي���ع كتب���ه و�أقالمه د�خل تل���ك �حلقيبة، وهذه �خلا�س���ية ناجتة ع���ن رغبة �لطفل 
يف ر�س���م �حلقائق �ملعرفية لالأ�س���ياء، و�لتي يدرك وجودها يف �لو�قع حتى و�إن مل تكن 



خ�صائ�س ر�صوم التالميذ ذوي �صعوبات التعلم عبداهلل دخيل اهلل عو�س الثقفي

 202 

�س���من �ملجال �ملرئي، يذكر لونفيلد )1961، �س 184(: »�إذ� كان د�خل �ل�س���يء يبلغ يف 
�أهميت���ه �لعاطفي���ة ما هو خارجه فاإن �لأطفال ي�س���منونه تعبريه���م، �أما �إذ� كان �ملهم 
هو �جلزء �خلارجي فاإنهم ير�س���مونه، و�إذ� كان �جلزء �لد�خلي له معنى بالن�س���بة لهم 

فاإن �سورهم لن تبني �إل �لد�خل فقط«.

(5 ):Mix Forms and Plans اجلمع بني امل�سطحات يف حيز واحد
هذه �خلا�س���ية تاأتي �أي�س���ا نتاج حماولة �لطفل تاأكيد �در�كه �ملعريف لأجز�ء   
�ل�سكل �ملر�سوم كما يدركها يف �لو�قع �ملرئي، لذ� فاإن �لطفل يظهر يف ر�سمه �جلو�نب 
�لت���ي ل ميك���ن روؤيته���ا يف �لو�ق���ع �ملرئي من خ���الل ز�وية �لروؤيا، حيث �أنه ي�س���عها يف 
ر�س���مه وكاأنه قادر على روؤية �ل�س���كل �ملر�س���وم من جميع زو�يا �لروؤيا، يذكر �لقريطي 
)2001، �س 68(: » يطلق �لبع�س على هذه �للزمة يف ر�س���وم �لأطفال تخري �لأو�س���اع 
�ملثالية )Exemplarity( �أي �لأو�ساع �لتي تظهر معها �خل�سائ�س و�ملميز�ت �لبارزة 
يف �ل�س���يء �ملر�س���وم يف �أو�س���ح و�أكم���ل �س���ورة ممكنة م���ن وجهت نظر �لطف���ل �ملعرفية 
فاحليو�ن مثال تر�ه وقد ر�س���م ج�س���مه من �جلانب و�س���يقانه �لأربعة وقد ر�س���ت �إىل 

جو�ر بع�سها على خط و�حد و�لوجه مر�سوم من �لأمام”.

(6 ):Mix Times and Locations اجلمع بني االأمكنة واالأزمنة يف حيز واحد
يف ه���ذه �ملرحل���ة يذه���ب �لطف���ل �إىل ع���دم �لتقي���د يف ر�س���ومه بالتعب���ري عن   
حدث و�حد من م�سل�سل �أو مو�سوع ما، ذلك �حلدث �لذي يقع يف مدة زمنية معينة، 
ومكان معني، بل �أن �لطفل يحاول ت�سمني ر�سومه �أحد�ث كثرية ذ�ت �أماكن خمتلفة 
و�أزمن���ة خمتلف���ة لري�س���دها يف حيز و�حد وهو ورقة �لر�س���م، بغ����س �لنظر عن طول 
�مل���دة �لزمني���ة ب���ني تلك �لأح���د�ث �أو بعد �مل�س���افة ب���ني �أماكنه���ا، و�إمنا يكون �لقا�س���م 
�مل�سرتك هو �خلربة �لدر�كية �لتي يريد �أن يطلعنا عليها �لطفل من خالل ما ي�سبه 
�س���ريط م�س���ور لق�س���ة ما، ليذكرلنا مدى قدر�ته و��س���تيعابه لتفا�س���يل تلك �لق�سة 
مهما كرثت �أحد�ثها ومهما �إختلفت �أزمنتها وبعدت �أماكنها، ومثال ذلك كاأن ير�س���م 
�لطفل مظاهر �لعيد، فتجده قد عرب عن �لأحد�ث �لتي حدثت �س���بيحة ذلك �ليوم 
يف منزله كاإفطاره هو وعائلته، ثم يعرب عن �رتد�ء مالب�سه �جلديدة، ثم خروجه �إىل 
�ل�س���الة و�أحد�ث �ل�س���الة، ثم ذهابه �إىل �حلديقة ولعبه مع �أقر�نه و�أقاربه، ثم يعرب 
يف نف����س �لورق���ة حلظ���ات �إطالق �لألع���اب �لنارية لي���اًل، و�جتماع �لعائل���ة على مائدة 

�لع�ساء و�ل�سمر بعد ذلك، كل ذلك ي�سجله على حيز ورقة �لر�سم.
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((( 1:Baseline خط االأر�س
ي�سري لونفيلد )1961، �س 176(: »�إىل �أن �لطفل عندما ير�سم خط �لأر�س   
يك���ون ق���د �إكت�س���ف �أن���ه جزء م���ن كٍل �أكرب وحتقق م���ن �أن هناك عالق���ة مكانية جتمع 
بني �لأ�س���ياء«، وهذه �خلا�س���ية ناجتة عن �إدر�ك �لطفل عالقة �لأ�س���كال يف �لطبيعة 
�ملرئي���ة ببع�س���ها كم���ا �أن خط �لأر�س يظهر يف ر�س���وم �لطفل يف هذه �ملرحلة كو�س���يلة 
رمزي���ة يع���رب بها �لطفل عن مدى �إدر�كه بالف���ر�غ و�لعالقات �ملكانية �لتي تربط بني 
�لأ�س���كال �ملر�س���ومة، ل���ذ� فاإن �لطفل يف ه���ذه �ملرحلة كثري ما ير�س���م خًطا �أفقًيا حتت 
�أغل���ب �لأج���ز�ء �لتي ير�س���مها، وه���ذ� �خلط ياأخذ �أ�س���كال متعددة فقد ير�س���م �لطفل 
خطا �أفقًيا �س���غرًي� حتت كل �س���كل من �لأ�س���كال �ملر�س���ومة، وقد يكتفي �لطفل بو�سع 
خ���ط و�ح���د �أفقي حتت جميع �لأجز�ء و�لأج�س���ام �ملر�س���ومة، وقد يك���ون �خلط رفيًعا 
وقد يكون عك�س ذلك، كما �أن خط �لأر�س قد يكون مالم�ًسا لالأ�سكال �أو يكون بعيًد� 

ن�سبًيا عنها.

((( 1 Mix Drawing and اجلملع بلني اللغلة ال�سكليلة واللغلة املكتوبلة
:Writing

يف ه���ذه �ملرحل���ة كث���رًي� م���ا يخلط �لطفل يف ر�س���مه بني �لأ�س���كال �ملر�س���ومة   
و�لكلمات �ملكتوبة، لي�س���تكمل �لربط بني تلك �لأ�س���كال �ملر�سومة وما يريد �أن يو�سله 
لنا من م�س���امني، فيلجاأ للكتابة كو�س���يلة �إي�س���اح �إ�سافية خا�سًة عندما ي�سعر �أنه مل 
ي�س���تطع �إي�س���ال فكرت���ه من خالل �لعنا�س���ر �ملر�س���ومة، ل���ذ� فاإننا جند ر�س���م �لطفل 
مت�س���من جمموع���ة م���ن �لكلم���ات موزع���ة ح�س���ب مكانه���ا يف �لر�س���م، حي���ث يت�س���ور 
�لطف���ل �أنه���ا تعطي معناها حيث يلم�س هو ��س���تكمال �مل�س���هد �مل���ر�د �لتعبري عنه، كما 
�أن���ه لميكنن���ا جتاهل حما����س �لطفل للكتابة يف هذه �ملرحل���ة فالطفل يف هذه �ملرحلة 
يكون يف مر�حل �لتعليم �لأوىل، �أي ما بني �ل�سف �لأول �لإبتد�ئي و�لثالث �لبتد�ئي، 
�لأمر �لذ يجعل من تعلمه �لقر�ءة و�لكتابة م�س���در جديد وحما�س���ي ل�س���تخد�مه يف 
�لتعبري عما يريده، ومثال ذلك �أن ير�س���م �لطفل غرفة �ل�س���ف �لذي يدر�س فيه ثم 
يكتب �أعلى �ل�س���بورة لفظ )�س���بورة(، و�أعلى كر�س���ي معلمه عبارة ) كر�س���ي �لأ�س���تاذ(، 

وبع�س �لعبار�ت �لتي تتكرر من ��ساتذته و�أ�سدقائه.
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ثانًيا: �سعوبات التعلم:
يعرف كريك عام )1962( �س���عوبات �لتعلم باأنها: » �لتاأخر �أو �ل�س���طر�ب يف   
و�حدة �أو �أكرث من �لعمليات �خلا�س���ة بالكالم كاللغة، و�لقر�ءة و�لكتابة و�حل�س���اب �أو 
�أي م���و�د در��س���ية �أخ���رى وذلك نتيج���ة �إىل �إمكانية وجود خلل دماغي �أو ��س���طر�بات 
�نفعالية �أو �سلوكية ول يرجع هذ� �لتاأخر �لأكادميي �إىل �لتخلف �لعقلي �أو �حلرمان 

�جل�سدي �أو �لعو�مل �لثقافية �أو �لتعليمية« )يف �ل�سيد، 2003، �س92(.

�لحتياج���ات  ذوي  �لأطف���ال  وجمل����س  �لتعل���م  �س���عوبات  جلن���ة  وتع���رف 
�خلا�س���ة)1971م( عن���د �ل�س���يد)2003، ����س 104، 105(: “ �أن مفهوم �س���عوبات �لتعلم 
مفه���وم ي�س���ري �إىل طفل عادي من ناحي���ة �لقدرة �لعقلية �لعامة و�لعمليات �حل�س���ية 
sensory processesو�لثب���ات �لنفع���ايل توج���د لدي���ه عي���وب نوعي���ة specificيف 
�لدر�ك و�لتكاملي���ة integrative �أو �لعمليات �لتعبريية و�لتي تعوق تعلمه بكفاءة، 
وه���ذ� �لتعري���ف يت�س���من �لأطف���ال �لذي���ن لديه���م خلل يف �جله���از �لع�س���بي �ملركزي 

و�لذي يوؤدي �إىل �أعاقة كفاءتهم يف �لتعلم”.

و�سعوبات �لتعليم بح�سب ما عرفه جمل�س �لر�بطة �لوطنية ل�سعوبات �لتعلم 
)1981( هي: “ م�س���طلح عام ي�س���ري �إىل جمموعة متجان�سة من �ل�سطر�بات و�لتي 
تت�س���ح يف �مل�س���كالت �حل���ادة يف �لكت�س���اب و�ل�س���تخد�م �خلا�س مبجالت �ل�س���تماع، 
�ل���كالم، �لق���ر�ءة، �لكتابة )مه���ار�ت �للغة(، �ل�س���تدلل، �أو قدر�ت �حل�س���اب، و�أن هذه 
�ل�س���طر�بات ترج���ع �إىل وج���ود خل���ل يف �جله���از �لع�س���بي �ملركزي وهي ��س���طر�بات 
حت���دث م���دى �حلي���اة وتعت���رب �مل�س���كالت �خلا�س���ة بتنظي���م �س���لوك �ل���ذ�ت و�لدر�ك 
و�لتفاع���ل �لجتماع���ي social perception م���ن �لأعر�����س �مل�س���احبة ل�س���عوبات 

�لتعلم ولكنها لي�ست �سعوبة �لتعلم نف�سها” )يف �ل�سيد، 2003، �س �س 111- 112(.

ويعرف �ل�س���يد )2003، �س 126( �س���عوبات �لتعلم على �أنها: “ جمموعة غري 
متجان�س���ة م���ن �لف���ر�د د�خ���ل �لف�س���ل �لدر��س���ي �لع���ادي، ذوي ذكاء متو�س���ط �أو فوق 
�ملتو�س���ط يظهرون ��س���طر�با يف �لعمليات �لنف�سية �لأ�سا�س���ية و�لتي يظهر �أثرها من 
خالل �لتباعد �لو��س���ح بني �لتح�س���يل �ملتوقع و�لتح�س���يل �لفعلي لديهم يف �ملهار�ت 
�لأ�سا�سية لفهم �و ��ستخد�م �للغة �ملقروءة �أو �مل�سموعة و�ملجالت �لكادميية �لأخرى، 
و�أن ه���ذه �ل�س���طر�بات يف �لعمليات �لنف�س���ية �لأ�سا�س���ية من �ملحتم���ل �أنها ترجع �إىل 
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وج���ود خل���ل �أو تاأخر يف من���و �جلهاز �لع�س���بي �ملركزي ول ترجع �س���عوبة تعلم هوؤلء 
�لأطفال �إىل وجود �إعاقات ح�سية �أو بدنية، ول يعانون من �حلرمان �لبيئي �سو�ء كان 
ذلك يتمثل يف �حلرمان �لثقايف �أو �لقت�سادي �أو نق�س �لفر�سة للتعلم، كما ل ترجع 

�ل�سعوبة �إىل �ل�سطر�بات �لنف�سية �ل�سديدة”.

وق���د �تف���ق معظ���م �ملتخ�س�س���ني و�ملهتم���ني يف جم���ال �س���عوبات �لتعل���م �إىل 
ت�س���نيفها �إىل �سعوبات منائية، و�سعوبات �أكادميية، و�سعوبات �جتماعية، و�سعوبات 
�نفعالية، وما يهمنا يف هذ� �لبحث هي �ل�سعوبات �لأكادميية و�ل�سعوبات �لأكادميية 
كما يذكرها �إبر�هيم )2010، 49( هي كما يلي: “�س���عوبات �لقر�ءة، �س���عوبات �لكتابة، 
�س���عوبات �لتهج���ي، �لتعبري �لكتابي، �س���عوبات �حل�س���اب، �لتعبري �لقر�ئي، �س���عوبات 

�حلركة، و�سعوبات �لتعرف على �لكلمات”.

وهنا نعر�س ب�س���يء من �لتف�س���يل �س���عوبات �لقر�ءة، و�س���عوبات �لريا�س���يات 
حيث �أنها مد�ر �لبحث و�هتمامه:

:)Dyslexia سعوبات تعلم القراءة )الع�سر القرائي( )الدي�سليك�سيا� اأ- 
يعرف �إبر�هيم )2010، �س 309( �سعوبات �لقر�ءة باأنها:« ��سطر�بات ع�سبية 
�أ�سا�س���ها ور�ث���ي يف �لغالب، ق���د توؤثر على �كت�س���اب �للغة ومعاجلته���ا، ولأنها تتنوع يف 
درج���ات حدته���ا فاإنها تظه���ر من خالل �س���عوبات �لدر�ك و�لتعبري �للغ���وي مبا فيها 
�ملعال���ة �ل�س���وتية، و�لقر�ءة، و�لكتابة، و�لتهجي، و�خلط و�لريا�س���يات، ول ترجع �إىل 
نق����س �لد�فعية، و�ل�س���عف �حل�س���ي، و�لفر�س �لبيئي���ة �أو �لرتبوية غري �ملنا�س���بة، �أو 

ظروف حمددة �أخرى ولكنها رمبا حتدث مقرتنة باأي من هذه �لظروف«.

م���ن خ���الل �طالع �لباحث على عدد م���ن �ملر�جع يف هذ� �ملجال، وجد �أن �أغلب 
�ملر�ج���ع تذك���ر عو�م���ل كث���رية تقف خل���ف �س���عوبات �لق���ر�ءة و�لتي ميكن تلخي�س���ها       

فيما يلي:
((( عو�مل ج�سمية وت�سمل: )�ختالف وظيفي ع�سبي، �ل�سيطرة �ملخية و�جلانبية، 1

��سطر�بات ب�سرية، ��سطر�بات �سمعية، و��سطر�بات ور�ثية جانبية(.
((( عو�م���ل بيئية وت�س���مل: )تدري�س غري مالئم، ف���روق ثقافية �أو حرمان ثقايف، 1

فروق لغوية، ت�سدعات �أ�سرية، م�سكالت �نفعالية، وم�سكالت يف �لد�فعية(.
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((( عو�مل نف�س���ية وت�س���مل: )��س���طر�بات �لدر�ك �ل�سمعي، ��س���طر�بات �لدر�ك 1
�لب�س���ري، ��س���طر�بات لغوي���ة، ��س���طر�بات �لنتب���اه �لنتقائ���ي، ��س���طر�بات 

�لذ�كرة، و�نخفا�س معامل �لذكاء(.

:)Dyscalculia سعوبات تعلم الريا�سيات )الدي�سكلكوليا� ب- 
يع���رف �إبر�هي���م )2010، ����س 327( م�س���طلح �س���عوبات �لتعل���م �لريا�س���يات �أو 
�لدي�س���كلكوليا �لنمائيةDevelopmental Dyscalculia باأنها ��س���طر�ب معريف 
Cognitive Disorder يف مرحلة �لطفولة Childhood �أو ��س���طر�ب �لكت�س���اب 

.” ArithmeticalSkillsللمهار�ت �حل�سابية Normal Acquisitionل�سوي�

وتتعدد �لأ�س���باب و�لعو�مل �لتي تقف خلف �س���عوبات تعلم �لريا�س���يات ومنها 
ما يذكره �لزيات )1998، �س �س 551-549(:

((( �سعف �أو �سوء �لإعد�د �ل�سابق يف �لريا�سيات.1
((( �لق�سور �لو��سح يف �إدر�ك �لعالقات �ملكانية.1
((( عدم �لقدرة على عد �سل�سلة من �لأ�سياء �مل�سورة عن طريق �لإ�سارة �إليهم.1
((( �سعوبات يف فهم وقر�ءة �مل�سكالت �لريا�سية.1
((( �لفتقار �لو��سح �إىل �ختيار و��ستخد�م �ل�سرت�تيجيات �ملالئمة يف �حلل.1
((( قل���ق �لريا�س���يات �ل���ذي ميث���ل عائق���ا �أمامه���م و�لذي ق���د ي���وؤدي �إىل �جتاهات 1

�سالبة نحو �لريا�سيات.

درا�سات �سابقة:
��س���تهدفت در��س���ة �لعجم���ي )2006( �لت���ي هدف���ت �إىل تق���ومي �لأطف���ال ذوي 
�س���عوبات �لتعل���م يف �س���وء خ���ربة �لولي���ات �ملتح���دة �لأمريكي���ة. ولق���د �تبع���ت ه���ذ� 
�لبحث �ملنهج �لو�س���في لتحقيق �أهد�فه���ا، و�لتي كان من �أهمها �لتعرف على �ملد�خل 
�ملختلف���ة لتعل���م �لأطف���ال ذوي �س���عوبات �لتعلم و�مل�س���كالت �ل�س���ائعة بينه���م، وكذلك 
�لتع���رف عل���ى �أوجه �ل�س���تفادة من خرب�ت بع����س �لدول �ملتقدم���ة كالوليات �ملتحدة 
�لأمريكي���ة يف جم���ال تق���ومي بر�م���ج تعلم ذوي �س���عوبات �لتعلم. وقد �حت���وى �لإطار 
�لنظ���ري له���ذ� �لبح���ث على �س���تة طرق لتق���ومي تعلم �لأطف���ال ذوي �س���عوبات �لتعلم 
و�مل�ستخدمة يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، جاء منها طريقتني تعتمد على �لتقومي 
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من خالل فنون �لطفل، وهي �لطريقة �لثالثة: تقومي منو �لطفل با�س���تخد�م ر�س���م 
�لطف���ل �س���ورة لنف�س���ه Self-Portrait، و�لطريقة �لر�بعة: تق���ومي منو �لطفل من 
ذوي �س���عوبات �لتعل���م با�س���تخد�م عين���ات �س���خبطة �لأطف���ال ور�س���ومهم وكتاباته���م                 
Scribing Drawing &Writing Samples.وقد خل�ست �لدر��سة �إىل جمموعة 
من �لتو�سيات كان من �أهمها: �سرورة �لدمج �ل�سامل للطالب ذوي �سعوبات �لتعلم 
يف �ملد�ر����س �لعادي���ة، و�س���رورة �لهتمام مبدخ���ل �لتعليم �لتعاوين، و�س���رورة تدريب 
�أولي���اء �لأم���ور وتطوي���ر مهار�ته���م للتعام���ل مع �لأطف���ال ذوي �س���عوبات �لتعلم، كما 
�أو�ست �لدر��سة بتوفري بيئة تعليمية منا�سبة لهذه �لفئة، و�لعتماد على بر�مج تركز 

على عالج �لأطفال من ذوي �سعوبات �لتعلم كالرب�مج �لتعوي�سية.

فيما ��س���تهدفت در��س���ة �لزين )2009( بناء برنامج عالجي يف �لرتبية �لفنية 
ل���ذوي �س���عوبات تعل���م �لريا�س���يات يف �ل�س���ف �لث���اين �لبتد�ئ���ي، م���ن خ���الل تنمي���ة 
�لق���در�ت �لدر�كية لالأطف���ال )�لنتباه، �لتذكر، �لتمييز، �لتفكري، وتكوين �ملفاهيم(، 
وذلك مل�س���اعدتهم يف حل �مل�سكالت �لريا�سية، وقد تو�سلت هذ� �لبحث �إىل جمموعة 
من �لنتائج كان من �أهمها �أن �لرتبية �لفنية تلعب دور� مهم يف عالج �سعوبات �لتعلم 
�لنمائية و�لأكادميية.وقد �أو�س���ت باأهمية �لقيام بدر��س���ات �أخرى مماثلة، و�ختبارها 
و�لإفادة من �لربنامج �ملقرتح، كما �أو�ست �لدر��سة باإعطاء �لربنامج �ملقرتح �لفر�سة 
للنمو ب�سكل �أكرب وت�سجيع �لعمل به لال�ستفادة منه وليثبت �لدور �لإيجابي للرتبية 

�لفنية يف جمال معاجلة ذوي �سعوبات �لتعلم.

ع���ن  �لك�س���ف   Cox, & Howarth, (1989) در��س���ة  ��س���تهدفت  بينم���ا 
�لختالف���ات ب���ني ر�س���وم �لأطف���ال �لعادي���ني و�لأطف���ال متع���ددي �س���عوبات �لتعل���م 
لالأ�س���كال �لإن�س���انية. طبقت هذه �لدر��س���ة على خم�س���ة و�أربعني )45( طفال ترت�وح 
�أعمارهم بني )4-9( �س���نو�ت، حيث ق�س���مت  هذه �لعينة �إىل ثالثة جمموعات، �لأوىل 
جمموعة �لأطفال متعددي �سعوبات �لتعلم، و�لثانية جمموعة من �لأطفال �لعاديني 
�مل�سابهني لأطفال �ملجموعة �لأوىل يف �لعمر �لزمني، و�ملجموعة �لثالثة �سمت �أطفال 
م���ن �حل�س���انة، وذلكب هدف �ملقارنة بني ر�س���ومات �ملجاميع للك�س���ف ع���ن �لفروق يف 
ر�س���وم �لأطف���ال �لعادي���ني و�لأطف���ال متع���ددي �س���عوبات �لتعل���م، و��س���تخدمت ه���ذه 
�لدر��سة جمموعة من �ملقايي�س و�لختبار�ت هي:  �ختبار �لن�سب �لإن�سانية لفرميان 
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(Freeman,1975)، و�ختبار ر�سم �لرجل، و�ختبار ن�سخ �خلطوط لربنارد وفرميان
 (Barnard & Freeman, 1983). وخل�س���ت �لدر��س���ة �إىل نتائ���ج م���ن �أهمه���ا م���ا 
يلي:1-�أنه ل يوجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني ر�سوم �لأطفال متعددي �سعوبات 
�لتعلم و�أطفال �حل�س���انة �لذين ي�س���غرونهم �س���ًنا. 2-�إن ��س���تجابة �لأطفال متعددي 
�س���عوبات �لتعلم ت�س���به ��ستجابة �أطفال �حل�س���انة حيث �أن �ل�ستجابة مطابقة للنمو 
�لذهن���ي ولي����س للعم���ر �لزمني مما يدل عل���ى �أن هناك تاأخر يف �لنم���و لدى �لأطفال 
متع���ددي �س���عوبات �لتعل���م. 3-ت�س���ري �لدر��س���ة �إىل �أن ر�س���ومات �لأطف���ال متع���ددي 
�س���عوبات �لتعل���م وبع�س �لأطفال �لعاديني تعك�س تاأخ���ر� يف �لنمو،وذلك ل يعني �أنها 

تعك�س ��سطر�با يف �ملهار�ت �ملعقدة.

و��س���تهدفت در��س���ة Lee, & Hobson, (2010) �لك�س���ف م���ن خ���الل ر�س���م 
�ل���ذ�ت و�لآخرين ع���ن كيفية �ختالف �لأطفال �مل�س���ابني بالتوحد عند �لأطفال ذوي 
�س���عوبات �لتعلم.��س���تخدمت هذ� �لبحث مقيا�س ر�س���وم �لأطفال لالأ�سكال �لن�سانية 
)HFDs(، وق���د تناول���ت �لر�س���وم �ل�سخ�س���ية ور�س���وم �لآخري���ن لعينه م���ن �لأطفال 
�مل�سابني بالتوحد يف �سن �ملر�هقة، وكذلك لأقر�نهم من ذوي �سعوبات �لتعلم، وذلك 
به���دف �لك�س���ف عن م���دى �لختالف ب���ني �ملجموعتني يف هذه �ملرحل���ة �لعمرية، وقد 
�س���مت عين���ة �لبحث )14( �أربعة ع�س���ر طفال يف كل جمموع���ة حيث كانت �ملجموعتان 
متطابقتان يف �لعمر �لزمني و�لعمر �لعقلي �للفظي. وقد طرحت �لدر��سة �لت�ساوؤلني 
�لتاليني:-م���ا �لذي �ستك�س���فه ر�س���وم �لأطفال �لتوحديني لالأ�س���كال �لإن�س���انية حول 
�س���ورهم �ل�سخ�س���ية، و�س���ور �لآخري���ن؟ -ما �لذي �ستك�س���فه ر�س���وم �لأطف���ال �لذين 
ل يعان���ون م���ن �لتوح���د حول �لقي���م و�لعو�م���ل �لجتماعية؟ وقد �أظه���رت نتائج هذ� 
�لبح���ث �أن هن���اك �ختالف يف ر�س���وم �ملجموعتني حيث �أن ر�س���وم �لأطفال �لتوحديني 
�أظهرت �س���يء من �لتناق�س بني ر�س���وم �لأ�س���كال �لإن�س���انية لالآخرين وبني منازلهم، 
بينما جاءت ر�س���ومات �لأطفال ذوي �سعوبات �لتعلم �أكرث �ن�سجاما عندما عربو� عن 
�لآخرين ومنازلهم، كما �أظهرت نتائج هذ� �لبحث �أن �لأطفال �مل�سابني بالتوحد قد 

تناولو� ب�سكل غري عادي )�ساذ( يف تعبريهم عن �لذ�ت و�لآخرين. 
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 Galli, Vimercati, Stella, Caiazzo, در��س���ة  ��س���تهدفت  ح���ني  يف 
جدي���د  منه���اج  و�س���ع  �إىل  هدف���ت  و�لت���ي   Norveti, Onnis, et al., (2011)
للح�س���ول عل���ى و�س���ف كم���ي مو�س���وعي لر�س���وم �لأطف���ال ذوي �س���عوبات �لتعل���م، 
وم���دى مقدرته���م على �لر�س���م، وقد ُطبقت ه���ذ� �لبحث على جمموعت���ني، �ملجموعة 
�لأوىل ه���م �لأطف���ال �لعاديني وعدده���م )24( طفاًل، كانت �أعمارهم )10.6( �س���نو�ت، 
و�ملجموع���ة �لثاني���ة ه���م �لأطفال ذوي �س���عوبات �لتعل���م، وعدده���م )18( طفاًل، كانت 
�أعماره���م )10.3( �س���نو�ت، وقد ��س���تخدمت �لدر��س���ة �ختب���ار )دنفر لتح���ري �لنماء(                       
 (Denver Developmental Screening Test)، وقد مت حتيد بع�س متغري�ت 
�لدر��س���ة من �أجل �حل�س���ول على و�س���ف كمي ملالم���ح ولزمات ر�س���وم �لأطفال وذلك 
باإدخال معايري �ملنهج �جلديد �إىل جانب �لتقييم �ل�س���ريري لقيا�س �ل�سخ�س���ية �لذي 

��ستخدم �ختبار )دنفر لتحري �لنماء( �سالف �لذكر.

وقد ك�س���فت هذ� �لبحث عن �إمكانية تطبيق هذ� �ملنهاج �جلديد كت�س���خي�س   
�كلينيك���ي، كم���ا ك�س���فت �لدر��س���ة ع���ن وجود �ختالف���ات بني ممي���ز�ت ر�س���وم �لأطفال 

�لعادين ومميز�ت ر�سوم �لأطفال ذوي �سعوبات �لتعلم.

فر�سية البحث:
توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني خ�سائ�س ر�سوم �لتالميذ ذوي �سعوبات 

�لتعلم يف �سن )7-9( �سنو�ت، وبني خ�سائ�س ر�سوم �أقر�نهم �لعاديني.

اإجراءات البحث:
منهجية البحث:

�عتمد هذ� �لبحث �ملنهج �لو�س���في باأ�س���لوبه �لتحليلي، وي�س���تخدم هذ� �ملنهج 
لو�س���ف وحتليل ر�س���وم �لأطفال يف عينة �لبحث، م�س���تخدما �أ�س���لوب حتليل �ملحتوى، 
�أو م���ا ي�س���مى بتحلي���ل �مل�س���مون (Content Analysis)، وهو �أحد �أنو�ع �لدر��س���ات 
�مل�سحية �لتي هي من �أ�ساليب �ملنهج �لو�سفي، للمقارنة بني جمموعات �لعينة �سمن 

متغريي �لبحث.

ومن خالل �ملنهج �ملتبع، مت �إعد�د �أد�ة حُمّكمة لتحليل عينة من ر�سوم �لأطفال 
فيعينة �لبحث، للتمكن من �ختبار فر�سية �لبحث.
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جمتمع البحث:
ي�س���تمل جمتم���ع �لبح���ث عل���ى �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعلم ما بني �س���ن   

)7-9 �سنو�ت(، و�لذين يدر�سون مبد�ر�س �لبنني �حلكومية يف مدينة �لطائف.

عينة البحث:
مت تق�سيم �لتالميذ يف جمتمع �لبحث ح�سب نوعية �سعوبة �لتعلم �إىل ثالث   
فئات هي: �س���عوبات يف �لريا�س���يات، �س���عوبات يف �لقر�ءة، و�س���عوبات يف �لريا�س���يات 
و�لقر�ءة مًعا، ثم مت �ختيار �لعينة �ملبحوثة �ختياًر� ع�س���و�ئًيا حيث مت �ختيار ع�س���رة 
ر�س���ومات ل���كل فئ���ة م���ن فئات �س���عوبات �لتعل���م، كما مت �ختي���ار عينة ع�س���و�ئية متثل 

�لعاديني قو�مها )10( ع�سرة تالميذ.

اأدوات البحث:
ق���ام �لباح���ث ببناء وت�س���ميم �أد�ة منا�س���بة لتحليل ر�س���وم �لتالميذ يف عينة   
�لبح���ث، وذل���ك بن���اء عل���ى تق�س���يم فيكت���ور لونفيل���د ملر�حل من���و �لتعب���ري �لفني عند 
�لأطفال، حيث بنيت �لأد�ة طبًقا ملا جاء يف هذ� �لتق�سيم من خ�سائ�س ت�سكيلية تتميز 
بها مرحلة �ملوجز �ل�س���كلي، و�عتماًد� على �خل�س���ائ�س �لعامة لر�س���وم �لأطفال و�لتي 

جاء من �سمنها مايلي:

)تت�سابه ر�سوم �لأطفال ذوي �لحتياجات �خلا�سة مع ر�سومات من ي�سغرهم 
ن �لباحث �ملرحل���ة �لتي ت�س���بق مرحلة �ملوجز �ل�س���كلي و�لت���ي يندرج  �س���ًنا( فق���د �س���مَّ
حتته���ا �لتالمي���ذ يف عينة �لبح���ث، وهي مرحلة م���ا قبل �لإيجاز �ل�س���كلي، وذلك لكي 

ن�ستطيع �أن نحدد يف �أي مرحلة تقع خ�سائ�س ر�سوم �لتالميذ يف عينة �لبحث.
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جدول )1( 
يو�سح اأداة البحث من ت�سميم الباحث

ة ٪
ئوي

ة �مل
�سب

�لن
�ت

ر�ر
لتك

�

منط �سعوبة �لتعلم:

�خل�سائ�س �لت�سكيلية للمرحلة 

حلة
ر�سوم �لتالميذ مرقمة من )1 10(�ملر

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ير�سم �لتلميذ ر�سوًما حمملة 
باخلربة �لو�قعية

 P
re

 sc
he

m
at

ic
لي 

�سك
ز �ل

جا
لي

ل �
 قب

ما
ت(

نو�
 �س

47
(

ير�سم �لتلميذ ر�سوًما تغلب عليها 
�لناحية �سبه �لهند�سية

ينوع �لتلميذ يف ر�سوم �لعن�سر 
�لو�حد

يتجه �لتلميذ ذ�تًيا نحو �لعالقات 
�ملكانية لالأ�سياء

ي�ستخدم �لتلميذ �للون من �أجل 
�ملتعة 

ي�ستخدم �لتلميذ �للون من �أجل 
�لتمييز بني �لعنا�سر

يكرر �لتلميذ يف ر�سوم �لعن�سر 
�لو�حد

ت(
نو�

 �س
79

( S
ch

em
at

ic
لي 

�سك
ز �ل

وج
�مل

يبالغ �لتلميذ ويحذف يف ر�سمه

ي�سطح �لتلميذ �لعنا�سر �ملر�سومة

ُيظهر �لتلميذ �ل�سفافية يف ر�سمه

يجمع �لتلميذ بني �لأمكنة 
و�لأزمنة يف حيز و�حد

ُيظهر �لتلميذ خط �لأر�س يف 
ر�سمه

يجمع �لتلميذ بني �للغة 
�لت�سكيلية و�للغة �ملكتوبة
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�سدق االأداة:

:(Validity) اأوالً: قيا�س �سدق االأداة
�ملحكم���ني               �س���دق  �أ�س���لوب  �ختي���ار  منه���ا  مت  �أن���و�ع،  �لأد�ة  �س���دق  لقيا����س 
(Trustees Validity)، ولقد مت عر�س �لأد�ة على عدد من �ملحكمني و�ملتخ�س�سني 
يف جمال �لبحث وكذلك يف جمال �لإح�ساء، وذلك ل�ستطالع ر�أيهم يف مدى منا�سبة 

�لأد�ة ب�سكل عام، ومدى م�سد�قيتها ب�سكل خا�س.

:(Reliability) ثانيُا: قيا�س ثبات االأداة
وق���د مت �ختي���ار طريق���ة �إع���ادة �لتحليل، وق���د مت تطبي���ق �أد�ة �لبحث من قبل 
�لباحث و�مل�س���حح، حيث �أُختري م�س���حح من �ملتخ�س�س���ني يف جمال �لرتبية �لفنية، 
بالإ�س���افة �إىل �إملام���ه باجتاه���ات �لبح���ث، ولق���د ق���ام �لباح���ث و�مل�س���حح بتجربة هذه 
�لأد�ة عل���ى ث���الث ر�س���ومات، بو�قع ر�س���مه و�حدة ل���كل نوع من �أنو�ع �س���عوبات �لتعلم                    

يف عينة �لبحث.

وبع���د �لنتهاء م���ن عملية تطبي���ق �لأد�ة �لتجريبية مت ح�س���اب معامل �لثبات 
بطريقة هول�ستي )Holsti( وفقا للقانون �لتايل:

2(C)
     R=

    C1+C2    

 )C(ترمز لعدد �لفئات يف �لأد�ة، و (C1+C2)ترمز ملعامل �لثبات، و )R( حيث
ترمز لعدد �لفئات �لتي �تفق عليها �لباحث و�مل�سحح.
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جدول )2( 
نقاط التفاق بني الباحث وامل�سحح يف اأداة البحث

درجة �لتفاق بني �لباحث و�مل�سحح يف 
تو�جد �خل�سائ�س �لت�سكيلية

�خل�سائ�س �لت�سكيلية للمرحلة  �سعوبات يف �ملرحلة
�لريا�سيات 

و�لقر�ءة
�سعوبات يف 

�لقر�ءة
�سعوبات يف 
�لريا�سيات

√ √ √ ير�سم �لتلميذ ر�سوًما حمملة باخلربة 
�لو�قعية

 P
re

 sc
he

m
at

ic
لي 

�سك
ز �ل

جا
لي

ل �
 قب

ما
ت(

نو�
 �س

47
(

√ √ √ ير�سم �لتلميذ ر�سوًما تغلب عليها 
�لناحية �سبه �لهند�سية

√ ينوع �لتلميذ يف ر�سوم �لعن�سر �لو�حد

√ يتجه �لتلميذ ذ�تًيا نحو �لعالقات �ملكانية 
لالأ�سياء

√ √ ي�ستخدم �لتلميذ �للون من �أجل �ملتعة 

√ √ ي�ستخدم �لتلميذ �للون من �أجل �لتمييز 
بني �لعنا�سر

√ √ يكرر �لتلميذ يف ر�سوم �لعن�سر �لو�حد

 S
ch

em
at

ic
لي 

�سك
ز �ل

وج
�مل

ت(
نو�

 �س
79

(

√ √ √ يبالغ �لتلميذ ويحذف يف ر�سمه

√ √ √ ي�سطح �لتلميذ �لعنا�سر �ملر�سومة

√ ُيظهر �لتلميذ �ل�سفافية يف ر�سمه

√ يجمع �لتلميذ بني �لأمكنة و�لأزمنة يف 
حيز و�حد

√ √ √ ُيظهر �لتلميذ خط �لأر�س يف ر�سمه

√ √ √ يجمع �لتلميذ بني �للغة �لت�سكيلية 
و�للغة �ملكتوبة

11 10 9 �ملجموع
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ويت�س���ح م���ن خ���الل �جل���دول �ل�س���ابق–جدول رق���م )2( -، وبتطبي���ق قان���ون 
معامل �لثبات عند)Holsti( وهو:

2(C)
     R=

 C1+C2
جند اأن:

معامل ثبات �لأد�ة يف حتليل ر�سم �لتلميذ ذو �سعوبات يف �لريا�سيات هي
0.69 = )13+13( ÷ )9(2 

معامل ثبات �لأد�ة يف حتليل ر�سم �لتلميذ ذو �سعوبات �لقر�ءة هي:
0.76 = )13+13( ÷ )10(2 

معامل ثبات �لأد�ة يف حتليل ر�سم �لتلميذ ذو �سعوبات �لريا�سيات و�لقر�ءة هي:
0.84 = )13+13( ÷ )11(2

وبذلك يكون معامل �لثبات �لكلي لالأد�ة = 2)30( ÷ 3)13+13(
           = 60 ÷ 78 = 0،76 تقريًبا
وبهذ� فاإن معامل �لثبات يوؤهل �لأد�ة لتطبيقها على عينة �لبحث.

املعاجلات االإح�سائية:
�ُتبعت يف هذ� �لبحث �ملعاجلات �لإح�سائية �لكمية، وذلك لرتجمة �ملعلومات   

و�لبيانات �إىل �سيغ ريا�سية، وهذه �ملعاجلات هي:
(( �إ�س���تخد�م �لتكر�ر�ت: ويتم ح�س���ابها عن طريق حا�س���ل جم���ع تكر�ر كل نقطة .

يف �أد�ة حتليل عينة �لبحث، وذلك �س���من �لفئات �لثالث لنوع �س���عوبة �لتعلم 
�مل�سار �إليها يف عينة �لبحث.

(( �إ�س���تخد�م �لن�س���ب �ملئوية: وحتدد �لن�س���ب �ملئوي���ة مبقد�ر ن�س���بة �لتكر�ر�ت يف .
نقطة حتليلية و�حدة �إىل جممل عدد �لر�سومات يف عينة �لبحث لكل فئة من 

فئات �سعوبة �لتعلم.
(( ��س���تخد�م �ختب���ار )كرو�س���كال –و�لي����س،Kruskal-Wallis( للمجموع���ات .

�مل�ستقلةوذلك لقيا�س �لفروق بني �ملجموعات يف متغريي �لبحث.
(( ��س���تخد�م �ختبار)م���ان – ويتن���ي، Mann-Whitney( للمقارن���ة ب���ني كل .

جمموعتني من �ملجاميع �لأربعة يف متغريي �لبحث.
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حتليل ر�سوم االأطفال:

اأوال: حتليل ر�سوم االأطفال ذوي �سعوبات التعلم يف الريا�سيات:

جدول )3( 
حتليل ر�سوم الأطفال ذوي �سعوبات التعلم يف الريا�سيات:

ة ٪
ئوي

ة �مل
�سب

�لن
�ت

ر�ر
لتك

�

منط �سعوبة �لتعلم: �لريا�سيات

�خل�سائ�س �لت�سكيلية للمرحلة  ر�سوم �لتالميذ مرقمة من )1 10(�ملرحلة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

٪90 9 √ √ √ √ √ √ √ √ √ ير�سم �لتلميذ ر�سوًما حمملة 
باخلربة �لو�قعية

Pr
e s

ch
em

at
ic

لي 
�سك

ز �ل
جا

لي
ل �

 قب
ما

ت(
نو�

 �س
47

( 

٪90 9 √ √ √ √ √ √ √ √ √ ير�سم �لتلميذ ر�سوًما تغلب عليها 
�لناحية �سبه �لهند�سية

٪40 4 √ √ √ √ ينوع �لتلميذ يف ر�سوم �لعن�سر 
�لو�حد

٪50 5 √ √ √ √ √ يتجه �لتلميذ ذ�تًيا نحو �لعالقات 
�ملكانية لالأ�سياء

٪90 9 √ √ √ √ √ √ √ √ √ ي�ستخدم �لتلميذ �للون من �أجل �ملتعة 

٪70 7 √ √ √ √ √ √ √ ي�ستخدم �لتلميذ �للون من �أجل 
�لتمييز بني �لعنا�سر

٪40 4 √ √ √ √ يكرر �لتلميذ يف ر�سوم �لعن�سر 
�لو�حد

 S
ch

em
at

ic
لي 

�سك
ز �ل

وج
�مل

ت(
نو�

 �س
79

(

٪40 4 √ √ √ √ يبالغ �لتلميذ ويحذف يف ر�سمه
٪90 9 √ √ √ √ √ √ √ √ √ ي�سطح �لتلميذ �لعنا�سر �ملر�سومة
٪0 0 ُيظهر �لتلميذ �ل�سفافية يف ر�سمه

٪1 1 √ يجمع �لتلميذ بني �لأمكنة و�لأزمنة 
يف حيز و�حد

٪2 2 √ √ ُيظهر �لتلميذ خط �لأر�س يف ر�سمه

٪2 2 √ √ يجمع �لتلميذ بني �للغة �لت�سكيلية 
و�للغة �ملكتوبة
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ثانًيا: حتليل ر�سوم االأطفال ذوي �سعوبات التعلم يف القراءة:

جدول )4( 
حتليل ر�سوم الأطفال ذوي �سعوبات التعلم يف القراءة

ة ٪
ئوي

ة �مل
�سب

�لن
�ت

ر�ر
لتك

�

منط �سعوبة �لتعلم: �لقر�ءة

�خل�سائ�س �لت�سكيلية للمرحلة ر�سوم �لتالميذ مرقمة من )1 10(�ملرحلة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

٪100 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ير�سم �لتلميذ ر�سوًما حمملة باخلربة 
�لو�قعية

 P
re

 sc
he

m
at

ic
لي 

�سك
ز �ل

جا
لي

ل �
 قب

ما
ت(

نو�
 �س

47
(

٪100 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ير�سم �لتلميذ ر�سوًما تغلب عليها 
�لناحية �سبه �لهند�سية

٪50 5 √ √ √ √ √ ينوع �لتلميذ يف ر�سوم �لعن�سر �لو�حد

٪40 4 √ √ √ √ يتجه �لتلميذ ذ�تًيا نحو �لعالقات 
�ملكانية لالأ�سياء

٪50 5 √ √ √ √ √ ي�ستخدم �لتلميذ �للون من �أجل �ملتعة

٪40 4 √ √ √ √ ي�ستخدم �لتلميذ �للون من �أجل 
�لتمييز بني �لعنا�سر

٪50 5 √ √ √ √ √ يكرر �لتلميذ يف ر�سوم �لعن�سر �لو�حد

 S
ch

em
at

ic
لي 

�سك
ز �ل

وج
�مل

ت(
نو�

 �س
79

(

٪60 6 √ √ √ √ √ √ يبالغ �لتلميذ ويحذف يف ر�سمه

٪90 9 √ √ √ √ √ √ √ √ √ ي�سطح �لتلميذ �لعنا�سر �ملر�سومة

٪0 0 ُيظهر �لتلميذ �ل�سفافية يف ر�سمه

٪2 2 √ √ يجمع �لتلميذ بني �لأمكنة و�لأزمنة 
يف حيز و�حد

٪90 9 √ √ √ √ √ √ √ √ √ ُيظهر �لتلميذ خط �لأر�س يف ر�سمه

٪1 1 √ يجمع �لتلميذ بني �للغة �لت�سكيلية 
و�للغة �ملكتوبة
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ثالًثا: حتليل ر�سوم االأطفال ذوي �سعوبات التعلم يف الريا�سيات والقراءة:

جدول )5( 
حتليل ر�سوم الأطفال ذوي �سعوبات التعلم يف الريا�سيات والقراءة

ة ٪
ئوي

ة �مل
�سب

�لن
�ت

ر�ر
لتك

�

منط �سعوبة �لتعلم: �لريا�سيات 
و�لقر�ءة

�خل�سائ�س �لت�سكيلية للمرحلة  ر�سوم �لتالميذ مرقمة من )1 10(�ملرحلة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

٪90 9 √ √ √ √ √ √ √ √ √ ير�سم �لتلميذ ر�سوًما حمملة باخلربة 
�لو�قعية

 P
re

 sc
he

m
at

ic
لي 

�سك
ز �ل

جا
لي

ل �
 قب

ما
ت(

نو�
 �س

47
(

٪100 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ير�سم �لتلميذ ر�سوًما تغلب عليها 
�لناحية �سبه �لهند�سية

٪90 9 √ √ √ √ √ √ √ √ √ ينوع �لتلميذ يف ر�سوم �لعن�سر �لو�حد

٪80 8 √ √ √ √ √ √ √ √ يتجه �لتلميذ ذ�تًيا نحو �لعالقات 
�ملكانية لالأ�سياء

٪100 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ي�ستخدم �لتلميذ �للون من �أجل �ملتعة 

٪80 8 √ √ √ √ √ √ √ √ ي�ستخدم �لتلميذ �للون من �أجل 
�لتمييز بني �لعنا�سر

٪0 0 يكرر �لتلميذ يف ر�سوم �لعن�سر �لو�حد

 Sc
he

m
at

ic
لي 

�سك
ز �ل

وج
�مل

ت(
نو�

 �س
79

(

٪50 5 √ √ √ √ √ يبالغ �لتلميذ ويحذف يف ر�سمه

٪90 9 √ √ √ √ √ √ √ √ √ ي�سطح �لتلميذ �لعنا�سر �ملر�سومة

٪60 6 √ √ √ √ √ √ ُيظهر �لتلميذ �ل�سفافية يف ر�سمه

٪2 2 √ √ يجمع �لتلميذ بني �لأمكنة و�لأزمنة 
يف حيز و�حد

٪30 3 √ √ √ ُيظهر �لتلميذ خط �لأر�س يف ر�سمه

٪40 4 √ √ √ √ يجمع �لتلميذ بني �للغة �لت�سكيلية 
و�للغة �ملكتوبة
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و��س���تخد�م   )Kruskal-Wallis،والي�لس– )كرو�سلكال  اختبلار  ا�ستخلدام  رابًعلا: 
�ختبار)مان – ويتني، Mann-Whitney( لتحليل وتف�سري �لبيانات �لتي �أظهرتها 

�أد�ة �لبحث:
جدول )6(

 الفروق بني املجموعات يف متغريي البحث با�ستخدام اختبار كرو�سكال –والي�س 
Kruskal-Wallis Test للمجموعات امل�ستقلة

متو�سط نمنط �سعوبة �لتعلم�ملتغري�ت
�لرتب

م�ستوى د حكا2
�لدللة

از 
يج

�ل
بل 

ا ق
ة م

حل
مر

لي
�سك

�ل

1014.65�لريا�سيات

17.10730.001

1013.05�لقر�ءة

1023.80�لريا�سيات و�لقر�ءة مًعا

1030.50�لعاديني

40�ملجموع

لي
�سك

ز �ل
وج

ة �مل
حل

مر

1012.00�لريا�سيات

24.26730.001

1018.35�لقر�ءة

1016.15�لريا�سيات و�لقر�ءة مًعا

1035.50�لعاديني

40�ملجموع

يت�س���ح م���ن خ���الل �جل���دول )6( �أن قيم مرب���ع كاي د�لة عند م�س���توى 0.001 
ملتغريي �لبحث )مرحلة ما قبل �ليجاز �ل�س���كلي،ومرحلة �ملوجز �ل�سكلي( مما يوؤكد 
على وجود فروق بني �ملجموعات �لأربعة، ولكن لتوجيه �لفروق ل�سالح �أي جمموعة 
م���ن �ملقارن���ات �لثنائي���ة لب���د م���ن �إج���ر�ء �ملقارن���ات �لبعدي���ة، ويذك���ر يف ه���ذه �حلالة 

للمقارنات �لبعدية �أن تتم با�ستخد�م �ختبار مان-ويتني )ح�سن،2011 ، �س 497(.
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جدول )7(
املقارنة بني جمموعتي ذوي �سعوبات الريا�سيات وذوي �سعوبات القراءة

با�ستخدام “ مان – ويتني ”

متو�سط ن�ملجموعات�ملتغري�ت
�لرتب

جمموع 
م�ستوى UZ�لرتب

�لدللة
مرحلة 
ما قبل 
�ليجاز 
�ل�سكلي

1011.80118.00�لريا�سيات

37.001.042- 0.353
غريد�لة

109.2092.00�لقر�ءة

20�ملجموع

مرحلة 
�ملوجز 
�ل�سكلي

108.1581.50�لريا�سيات
26.5001.831- 0.075

غري د�لة 1012.85128.50�لقر�ءة
20�ملجموع

يت�س���ح م���ن خ���الل �جل���دول )7( �أن���ه ل توج���د ف���روق ب���ني ذوي �س���عوبات 
�لريا�س���يات وذوي �س���عوبات �لق���ر�ءة يف متغ���ريي �لبح���ث )مرحل���ة م���ا قب���ل �ليجاز 

�ل�سكلي، مرحلة �ملوجز �ل�سكلي(.
جدول )8( 

املقارنة بني جمموعتي ذوي �سعوبات الريا�سيات وذوي �سعوبات الريا�سيات والقراءة مًعا 
با�ستخدام “ مان – ويتني ”

متو�سط ن�ملجموعات�ملتغري�ت
�لرتب

جمموع 
م�ستوى UZ�لرتب

�لدللة

مرحلة 
ما قبل 
�ليجاز 
�ل�سكلي

107.3573.50�لريا�سيات

18.502.528- 0.015
د�لة

�لريا�سيات 
1013.65136.50و�لقر�ءة معا

20�ملجموع

مرحلة 
�ملوجز 
�ل�سكلي

109.3593.50�لريا�سيات

38.5000.895- 0.393
غري د�لة

�لريا�سيات 
1011.65116.50و�لقر�ءة معا

20�ملجموع
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يت�سح من خالل �جلدول)8( �أنه ل توجد فروق بني ذوي �سعوبات �لريا�سيات، 
وذوي �س���عوبات �لريا�س���يات و�لق���ر�ءة مع���ا يف مرحلة ما قبل �ليجاز �ل�س���كلي، ولكن 
توجد فروق يف مرحلة �ملوجز �ل�سكلي ل�سالح ذوي �سعوبات �لريا�سيات و�لقر�ءة مًعا، 
وهذ� يعني �أن �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لريا�س���يات و�لقر�ءة مًع���ا �أقرب �إىل �لأطفال 
�لعاديني من �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لريا�سيات، حيث �أن هناك لزمات لر�سوم ذوي 
�س���عوبات �لريا�س���يات و�لقر�ءة مًعا يف مرحلة �ملوجز �ل�سكلي �أكرث من ذوي �سعوبات 
�لريا�س���يات، ولك���ن ه���ذ� ل ينف���ي �أن هناك تاأخ���ر يف �لنمو لدى �ملجموعت���ني طبًقا ملا 

يبينه جدول رقم)10(، وجدول رقم )11( لحًقا.

جدول )9( 
املقارنة بني جمموعتي ذوي �سعوبات القراءة وذوي �سعوبات الريا�سيات والقراءة مًعا 

با�ستخدام “ مان – ويتني ”

متو�سط ن�ملجموعات�ملتغري�ت
�لرتب

جمموع 
م�ستوى UZ�لرتب

�لدللة

مرحلة 
ما قبل 
�ليجاز 
�ل�سكلي

107.8578.50�سعوبات �لقر�ءة

23.502.086- 0.037
د�لة

�سعوبات �لقر�ءة 
1013.15131.50و�لريا�سيات معا

20�ملجموع

مرحلة 
�ملوجز 
�ل�سكلي

1011.00110.00�سعوبات �لقر�ءة

45.000.388- 0.698
غريد�لة

�سعوبات �لقر�ءة 
1010.00100و�لريا�سيات معا

20�ملجموع

يت�س���ح م���ن خالل �جل���دول )9( �أن���ه توجد فروق ب���ني ذوي �س���عوبات �لقر�ءة 
وذوي �س���عوبات �لريا�س���يات و�لقر�ءة مًعا يف مرحلة ما قبل �ليجاز �ل�س���كلي ل�سالح 

�ملجموعة �لثانية، ول توجد فروق بني �ملجموعتني يف مرحلة �ملوجز �ل�سكلي.
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جدول )10( 
املقارنة بني جمموعتي ذوي �سعوبات الريا�سيات والعاديني با�ستخدام “ مان – ويتني ”

متو�سط ن�ملجموعات�ملتغري�ت
�لرتب

جمموع 
م�ستوى UZ�لرتب

�لدللة
مرحلة 
ما قبل 
�ليجاز 
�ل�سكلي

10605065.00�سعوبات �لريا�سيات
10.003.508- 0.002

د�لة 1014.50145�لعاديني
20�ملجموع

مرحلة 
�ملوجز 
�ل�سكلي

105.5055.00�سعوبات �لريا�سيات
0004.101- 0.001

د�لة 1015.50155�لعاديني
20�ملجموع

�س���عوبات  ذوي  ب���ني  ف���روق  توج���د  �أن���ه   )10( �جل���دول  خ���الل  م���ن  يت�س���ح 
�لريا�س���يات و�لعاديني يف متغريي �لبحث )مرحلة ما قبل �ليجاز �ل�س���كلي،ومرحلة 
�ملوج���ز �ل�س���كلي( ل�س���الح �لعادي���ني، وه���ذ� يعن���ي �أن بع����س لزم���ات ر�س���وم �لتالمي���ذ 
ذوي �س���عوبات �لريا�س���يات تق���ع يف مرحل���ة دني���ا ت�س���بق مرحل���ة م���ا قب���ل �لإيج���از 
�ل�س���كلي، وه���ذ� ي���دل عل���ى �أن لديه���م تاأخ���ر يف �لنم���و، وه���ذ� م���ا �أك���دت علي���ه در��س���ة

.Cox, & Howarth, (1989)

جدول )11( 
املقارنة بني جمموعتي ذوي �سعوبات القراءة والعاديني با�ستخدام “ مان – ويتني ”

متو�سط ن�ملجموعات�ملتغري�ت
�لرتب

جمموع 
م�ستوى UZ�لرتب

�لدللة
مرحلة 
ما قبل 
�ليجاز 
�ل�سكلي

107.0070.00�سعوبات �لقر�ءة
15.003.114- 0.007

د�لة
1014.00140.00�لعاديني
20�ملجموع

مرحلة 
�ملوجز 
�ل�سكلي

105.5055.00�سعوبات �لقر�ءة
0004.063- 0.001

د�لة 1015.50155.00�لعاديني
20�ملجموع
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يت�س���ح من خ���الل �جلدول )11( �أن���ه توجد فروق بني ذوي �س���عوبات �لقر�ءة 
و�لعادي���ني يف متغ���ريي �لبح���ث )مرحل���ة م���ا قب���ل �ليج���از �ل�س���كلي،مرحلة �ملوج���ز 
�ل�سكلي( ل�سالح �لعاديني، وهذ� يعني �أن بع�س لزمات ر�سوم �لتالميذ ذوي �سعوبات 
�لقر�ءة تقع يف مرحلة دنيا ت�س���بق مرحلة ما قبل �لإيجاز �ل�س���كلي، وهذ� يدل على �أن 

Cox, & Howarth, (1989) لديهم تاأخر يف �لنمو، وهذ� ما �أكدت عليه در��سة
جدول )12(

املقارنة بني جمموعتي ذوي �سعوبات الريا�سيات والقراءة معا وجمموعة العاديني
 با�ستخدام “ مان – ويتني ”

متو�سط ن�ملجموعات�ملتغري�ت
�لرتب

جمموع 
م�ستوى UZ�لرتب

�لدللة

مرحلة 
ما قبل 
�ليجاز 
�ل�سكلي

�سعوبات �لقر�ءة 
108.0080.00و�لريا�سيات

25.002.500- 0.012
د�لة 1013.00130.00�لعاديني

20�ملجموع

مرحلة 
�ملوجز 
�ل�سكلي

�سعوبات �لقر�ءة 
105.5055.00و�لريا�سيات

0004.051- 0.001
د�لة 1015.50155.00�لعاديني

20�ملجموع

يت�س���ح من خ���الل �جلدول )12( �أن���ه توجد فروق بني ذوي �س���عوبات �لقر�ءة 
و�لعادي���ني يف متغ���ريي �لبح���ث )مرحل���ة م���ا قب���ل �ليج���از �ل�س���كلي،مرحلة �ملوج���ز 
�ل�س���كلي( ل�س���الح �ملجموعة �لثانية وهم �لعاديني، وهذ� يعني �أي�س���ا �أن بع�س لزمات 
ر�س���وم �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لريا�س���يات �لق���ر�ءة مًعا تق���ع يف مرحلة دنيا ت�س���بق 
مرحل���ة م���ا قبل �لإيجاز �ل�س���كلي، وهذ� يدل عل���ى �أن لديهم تاأخ���ر يف �لنمو، وهذ� ما 

 Cox, & Howarth, (1989) أكدت عليه در��سة�

نتائج البحث:
م���ن خ���الل �لنتائج �لتي �حتوتها �جلد�ول �ل�س���ابقة، وخا�س���ة �جلد�ول رقم   
)6، 10، 11، 12( فاإننا ن�س���تطيع �أن نثبت �س���حة فر�س���ية �لبحث حيث �أنه توجد فروق 
ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني خ�س���ائ�س ر�س���وم �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعلم يف �س���ن        

)7-9( �سنو�ت، وبني خ�سائ�س ر�سوم �أقر�نهم �لعاديني.
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نتائج البحث:
((( �أثبت �لبحث �س���حة فر�س���يتها، حيث �أنه توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني 1

خ�س���ائ�س ر�س���وم �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم يف �س���ن )7-9( �سنو�ت، وبني 
خ�س���ائ�س ر�س���وم �أقر�نه���م �لعادي���ني �عتم���اًد� على تق�س���يم »فيكت���ور لونفيلد« 

ملر�حل منو �لتعبري �لفني عند �لأطفال.
((( هن���اك ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني ر�س���وم �لتالمي���ذ يف جمموعات �لبحث 1

�لأربعة وهي:) �س���عوبات �لريا�سيات، �سعوبات �لقر�ءة، �سعوبات �لريا�سيات 
و�لقر�ءة معا، و�لعاديني(

((( توج���د ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني ر�س���وم �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم 1
ور�سوم �أقر�نهم �لعاديني يف متغريي �لبحث )مرحلة ماقبل �لإيجاز �ل�سكلي، 
ومرحل���ة �ملوج���ز �ل�س���كلي( مما يدل عل���ى �أن �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعلم 
لديه���م تاأخ���ر يف �لنم���و، حي���ث �أن كث���ري م���ن لزماته���م �لت�س���كيلية �لتعبريي���ة 
تقعدونا للزمات �لطبيعية يف متغريي �لبحث،وذلك يعني �أن لزماتهم ت�س���ابه 

لزمات �لأطفال مادون �خلم�س )5( �سنو�ت.
((( ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني ر�س���وم �لتالميذ ذوي �س���عوبات تعلم 1

�لريا�سيات وذوي �سعوبات �لقر�ءة.
((( ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني ر�س���وم �لتالميذ ذوي �س���عوبات تعلم 1

�لريا�سيات وذوي �سعوبات �لريا�سيات و�لقر�ءة مًعا يف مرحلة ما قبل �ملوجز 
�ل�س���كلي، ولك���ن يوج���د هناك ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية ب���ني �ملجموعتني يف 

مرحلة �ملوجز �ل�سكلي.
((( تقرتب �إىل حد قليل ر�س���ومات �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم يف �لريا�س���يات 1

و�لقر�ءة مًعا من ر�سوم �لأطفال �لعاديني يف مرحلة �ملوجز �ل�سكلي.

التو�سيات:
((( عمل در��س���ات م�س���ابهة للدر��س���ة �حلالية تتناول �لأمناط �لأخرى ل�س���عوبات 1

�لتعلم، ومقارنتها بالأطفال �لعاديني.
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((( �لإفادة من هذ� �لبحث يف تطوير �أ�س���لوب حتليل معلم �لرتبية �لفنية لر�س���وم 1
�لأطفال، و�لذي هو �أحد �لأ�س���اليب �لرتبوية �لت�سخي�س���ية من خالل ر�س���وم 

�لأطفال.
((( �لعم���ل عل���ى �إدر�ج ��س���رت�تيجيات �لع���الج بالفن، كا�س���رت�تيجيات ت�سخي�س���ية 1

وعالجية لتح�سني تعليم ذوي �سعوبات �لتعلم.
((( ترجمة �لبحوث �جلادة يف هذ� �ملجال لالإفادة منها يف تطوير بر�مج ت�سخي�س 1

وعالج ذوي �سعوبات �لتعلم.
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ملخ�ص البحث: 
هدف �لبحث �حلايل �إىل �لتعرف على فاعلية برنامج �إر�سادي لتنمية �لكفاءة 
�لذ�تي���ة يف حت�س���ني �ملرونة �لنف�س���ية ل���دى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م، وتكونت 
�لعينة من 15 تلميذ�ً من �لذكور ذوي �سعوبات �لتعلم مبدينة �لريا�س، من تالميذ 
�ملرحل���ة �ملتو�س���طة، يف �مل���دي �لعم���ري م���ن 13 – 15 �س���نة ، مبتو�س���ط 13،54 �س���نة ، 
و�نح���ر�ف معي���اري 0،429، ومت تق�س���يمهم �إىل جمموع���ة جتريبي���ة عددها 8 تالميذ، 
وجمموع���ة �س���ابطة عدده���ا 7 تالمي���ذ، ومت �لتحقق م���ن �لتجان�س ب���ني �ملجموعتني 
يف �لعمر و�لكفاءة �لذ�تية و�ملرونة �لنف�س���ية، و��س���تخدم �لباحث مقيا�س كفاءة �لذ�ت 
�لعام���ة ، �إع���د�د / �لباحث ، بروفيل مهار�ت و�جتاهات �ملرونة �لنف�س���ية �إعد�د كل من 
 ، دي كارولي���و و�س���يقوين De Caroli and Sagone (2014) تعري���ب / �لباح���ث 
وبرنامج قائم على �لكفاءة �لذ�تية ، �إعد�د / �لباحث ، وتكون من 18 جل�س���ة، وتو�س���ل 
�لباحث �إىل فاعلية �لربنامج �لقائم على �لكفاءة �لذ�تية يف حت�س���ني �ملرونة �لنف�سية 

لدى ذوي �سعوبات �لتعلم ، و��ستمرت فاعلية �لربنامج حتى �سهرين من �لتطبيق.
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Effectiveness of Counseling Program for the development 
self- efficacy in improving psychological resilience among 

pupils with learning disabilities. 

Dr. Ahmed  Mohamed Gadelrab Abouzaid
Associative  professor - special education department

Arab East College

Abstract:
 The objective of current research to identify Effectiveness of 
Counseling Program for the development self- efficacy in improving 
psychological resilience among pupils with learning disabilities, The 
sample consisted of 15 male students with learning disabilities in 
Riyadh, from the middle stage pupils, In the age range of 13-15 years, 
An average of 13.54 years and a standard deviation 0,429, It was 
divided into an experimental group ( 8 pupils), and a control group 
(7 pupils), It was verified homogeneity between the two groups in 
age, self-efficacy and psychological resilience, The researcher used 
a measure of general self-efficiency, prepared/ researcher, Resiliency 
Attitudes and Skills Profile prepared De Caroli and Sagone (2014) 
and the program is based on self-efficacy by/ researcher, it Consists 
of 18 sessions, The researcher found Effectiveness of  self-efficacy 
based on Program based on self- efficacy in improving psychological 
resilience among those with learning disabilities, And the continued 
effectiveness of the program until two months of the application.
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مقدمة:
يع���د م�س���طلح �ملرونة �لنف�س���ية من �مل�س���طلحات �ملهمة يف جم���ال علم �لنف�س 
، ويف جم���ال �ل�س���حة �لنف�س���ية لرتباط���ه بالتو�ف���ق �لنف�س���ي ، و�لق���درة على �حلفاظ 
على م�س���توى م�س���تقر من �لثبات عند �لتعر�س لالأزمات و�ل�سد�ئد و�ملحن. و�ملجتمع 
�حل���ايل �أح���وج �إىل تدري���ب �أف���ر�ده عل���ى �ملرونة �لنف�س���ية نظر�ً ملا ي�س���هده م���ن �أزمات 
وم�سكالت �سو�ء يف جمال �لعمل �أو �لأ�سرة �أو حتديات �لع�سر �حلديث. وز�د �لرتكيز 
عل���ى م�س���طلح �ملرون���ة Psychological Resilience بع���د �ملج���ال �جلديد �لذي 
�قرتح���ه “ �س���ليجان مارت���ن ” و�ل���ذي رك���ز فيه در��س���ة جو�ن���ب �لقوى لدى �لإن�س���ان 
بدًل من در��س���ة جو�نب �ل�س���عف و�مل�س���كالت و�ل�س���طر�بات �لتي كر�س �لباحثون يف 

علم �لنف�س كل جهودهم على در��ستها يف جمال علم �لنف�س.  

وتع���رف �ملرونة �لنف�س���ية باأنه���ا �لقدرة على �لتع���ايف من �أحد�ث �حلي���اة �ملوؤملة 
و�ل�سعبة مع زيادة �ملعرفة باملو�جهة �لتكيفية لالأحد�ث �ل�سلبية �ملماثلة يف �مل�ستقبل 
(Keye & Pidgeon, 2013).وتعرف �ملرونة باأنها قدرة �لفرد على �لتكيف بنجاح 
م���ع �ملح���ن Adversity �لتي تقابل���ه ، و�لرتد�د Bouncing backعن �مل�س���كالت ، 

و�لتعامل بقوة وذكاء �أكرث معها )�لبحريي ، 2010(. 

ويرتت���ب عل���ى �ملرونة �لنف�س���ية �لكثري من �لنتائج �لإيجابية على �س���بيل �ملثل 
�لتخفيف من �لأثار �ل�س���لبية لل�س���غوط ، وتعزيز �لتكيف ، وتطوير مهار�ت �ملو�جهة 
 (Ahern, Kiehl, Sole, & لفعال���ة للتعام���ل مع �لتغري�ت �ملجتمعي���ة و�ل�س���د�ئد�
(Byers, 2006. فاملرونة عامل مهمة يف �لوقاية من تطور �ل�س���طر�بات �لنف�س���ية 
، و�حلف���اظ عل���ى �لأد�ء �لأمث���ل و�ل�س���حة �لنف�س���ية و�لبدين���ة يف �ملو�قف �ل�س���اغطة.

(Ryff& Singer, 2003)

وتلع���ب �لكف���اءة �لذ�تية دور� كب���ري� يف تطوير �ملرونة �لنف�س���ية لدى �لأطفال 
، حي���ث �أ�س���ار (Saarni, 1999). �ىل �ن �لكف���اءة �لذ�تي���ة تلع���ب دور رئي�س يف �لقدرة 
عل���ى مو�جهة �ملو�قف �ل�س���عبة ل���دى �لطفال �ملرينني. ويرى “ بان���دور� وزمالئه “ 
�أن �لكف���اءة حت���دد مرون���ة �لف���رد يف �ل�س���د�ئد ، وعن���د �لتعر����س لل�س���غوط و�لكتئاب 

.(Bandura, Caprara, Barbaranelli, Gerbino& Pastorelli, 2003)
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عل���ى  �ل�سخ�س���ية  �لكف���اءة  حتقي���ق  �إىل  �لعام���ة  �لذ�تي���ة  �لكف���اءة  وته���دف 
نط���اق و��س���ع وب�س���فة م�س���تمرة للتعام���ل بفاعلي���ة م���ع �ملو�ق���ف �ل�س���اغطة �ملتنوع���ة
(Adeyemo & Adeleye, 2008). فتعم���ل معتق���د�ت �لكفاءة على تنظيم �لأد�ء 
�لب�سري ، وطيب �حلياة �لنفعالية emotional well-being من خالل �لعمليات 
�ملعرفي���ة و�لوجد�ني���ة و�لتحفيزي���ة و�لنتقائي���ة عن���د مو�جه���ة �لأح���د�ث �ل�س���لبية 
، فاأولئ���ك �لذي���ن ميتلك���ون معتقد �لكف���اءة �لذ�تية �س���وف يكونو� قادرين على ب�س���ط 
�ل�سيطرة على �أفكارهم ، ويكونو� �كرث مثابرة يف جهودهم ، وهم �أكرث �حتماًل لرف�س 
�لأفكار �ل�سلبية حول ذو�تهم �أو قدر�تهم �أكرث من �لأفر�د �لذين ل ميتلكون م�ساعر 
�لكفاءة �لذ�تية (Ozer& Bandura, 1990). وبالتايل تعلب �لكفاءة �لذ�تية دور�ً 
مفتاحياً يف �لقدرة على �ملو�جهة و�ملثابرة عند مو�جهة �ل�سد�ئد ، و�لذي يوؤدي بدوره 

(Hamill, 2003) إىل مرونة يف �لتفاعل مع �ملو�قف لدى �لأطفال�

وت�س���ري �لبح���وث و�لد�ر�س���ات �إىل �أن ذوي �س���عوبات �لتعل���م مثقل���ون بالكث���ري 
م���ن م�س���اعر �نخفا����س تقدير �لذ�ت وع���دم �لكفاءة ، حي���ث يعتقدون �أن و�س���عهم لن 
يتح�س���ن ، وبالتايل هم �أكرث عر�س���ة للقلق و�لكتئاب و�ل�س���غوط نظر�ً ملا يتعر�س���ون 
ل���ه من خرب�ت ف�س���ل متك���ررة نتيجة لالإحباط �ملتكرر يف �مله���ام �لأكادميية ، و�أن هذه 
�مل�س���اعر ق���د تك���ون مبثابة عقبة كب���رية �أمام حتقيق �لنجاح يف �مل�س���تقبل ، حيث �أ�س���ار 
كل م���ن Panicker and Chelliah (2016) �إىل �ن ذوي �س���عوبات �لتعل���م يعانون 
من �لقلق و�لكتئاب و�لتوتر. و�أن ذوي �س���عوبات �لتعلم عر�س���ة خلطر �لف�سل ب�سبب 
ت���دين �مل�س���توى ، وتعر�س���هم للهروب من �ملدر�س���ة ، و�لنق�س يف �مله���ار�ت �لجتماعية 
، وظه���ور �مل�س���كالت �لنفعالي���ة �ملرتبط���ة بالف�س���ل �ملتك���رر ، فال�س���عور بالياأ����س �ل���ذي 
ي�س���عر ب���ه ذوي �س���عوبات �لتعلم مبثابة عقب���ة كبرية �أمام جناح ذوي �س���عوبات �لتعلم 

 .(Miller, 2002 ;Theron, 2004)

فمج���ال �س���عوبات �لتعل���م وم���ا يرتبط به م���ن م�س���كالت �أكادميي���ة و�نفعالية 
و�جتماعية و�س���لوكية جمال خ�س���ب لنخفا�س �ملرونة �لنف�س���ية ، حيث �أ�س���ار كل من 
Panicker and Chelliah (2016) �إىل �نخفا����س �ملرون���ة �لنف�س���ية ل���دى ذوي 
�س���عوبات �لتعل���م حي���ث يتن�س���ر لديه���م بن�س���بة 75 ٪ ، و�أن���ه �أك���رث �نت�س���ار�ً ل���دى ذوي 
�س���عوبات �لتعل���م مقارن���ة ب���ذوي �لوظائ���ف �لعقلي���ة �حلدي���ة ، كما يرتب���ط �نخفا�س 

�ملرونة بكل من �لقلق و�لكتئاب و�لتوتر ، و�لنق�س يف �ملهار�ت �لجتماعية.
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فتعت���رب �ملرون���ة عام���اًل مهم���اً لدى ذوي �س���عوبات �لتعل���م ، و�إذ� كان���ت �ملرونة 
تعني �لقدرة على �لتعامل و�لتغلب على �ل�سد�ئد ، فهي متثل قوى كبرية ت�ساعد ذوي 
�س���عوبات �لتعلم يف �لتغلب على �ل�س���ر�عات �لأكادميية و�ل�سلوكية و�لجتماعية �لتي 
ميرون بها يف حياتهم �ليومية. ويوؤكد ذلك Muskat (2004) حيث يرى �أن �ملرونة 
�لنف�س���ية عامل ي�س���اعد ذوي �س���عوبات �لتعلم على �لتغلب على �ل�سعوبات �لأكادميية 
و�لجتماعية و�ل�س���لوكية �لتي ميرون بها ، كما �ن �ملرونة متثل عامل وقائي لالأفر�د 

�ملعر�سني للخطر. 

وتاأت���ي �أهمي���ة �ملرونة يف جمال �س���عوبات �لتعل���م لأن �ملد�خل �لت���ي تركز على 
تعزي���ز وتطوي���ر �ملرون���ة ترك���ز على بناء نق���اط �لقوة للتغل���ب على �ملخاط���ر بدًل من 
�لرتكي���ز عل���ى نقاط �ل�س���عف، وذوي �س���عوبات �لتعلم معر�س���ون للكث���ري من عو�مل 
�ملخاط���رة ، و�أن �س���عوبات �لتعل���م متث���ل بالن�س���بة لهم نقاط �س���عف ، وتقوي���ة �ملرونة 
لديه���م م���ن �ملفرت�س �أن ت�س���اعدهم يف �لتغلب عل���ى عو�مل �ملخاطرة ل�س���بحو� �أكرث 
قدرة على �لتو�فق و�لذي يرتتب عليه تعزيز قدرتهم على مو�جهة �س���عوبات �لتعلم 

وخرب�ت �ملدر�سة �لفا�سلة. 

فريى كل من Margalit (2003) and Wong (2003) �أن تنمية وتطوير 
�ملرونة لدى ذوي �سعوبات �لتعلم مو�سوع مهم ي�ساعدهم يف �لتغلب على م�سكالتهم. 
ويري���ا �أن �لباحثني �هتمو� بدر��س���ة �لعالقة بني �س���عوبات �لتعلم و�ملرونة من خالل 
من���وذج �ملرونة �ملخاطرة و�لذي يركز على �أن �لتفاعالت �ملعقدة بني عو�مل �ملخاطرة 
و�ملرون���ة ميك���ن �أن توؤثر على �لتو�فق �لنف�س���ي لدى ذوي �س���عوبات �لتعلم و�أكدو� �أنه 
من خالل منوذج �ملرونة ميكن �لفهم �لعمق للتحديات و�ل�سعوبات �لتي تو�جه ذوي 

.(Margalit, 2003; Wong, 2003) سعوبات �لتعلم�

وذهب �لبع�س �إىل �أنه من خالل �لرتكيز على �لعو�مل �لتي ت�سهم يف تطوير 
�ملرونة قد يكون من �ملمكن تف�سري ملاذ� بع�س �لأطفال يحتفظون مبفهوم ذ�ت �إيجابي 
ويظه���رون تو�ف���ق نف�س���ي عندم���ا يتو�جه���ون مع �س���عوبات �لتعل���م وخرب�ت �ملدر�س���ة 

 .(Theron, 2004) ل�سلبية بينما �لبع�س �لأخر يبدي تو�فق خمتل وي�ست�سلم�
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�لت���ي  و�لدر��س���ات  �لبح���وث  بع����س  حتليل���ه  يف   Leigh (2015) وخل����س 
تناول���ت �ملرون���ة ل���دى ذوي �س���عوبات �لتعل���م �إىل �أهمي���ة تقيم �ملرون���ة وتطورها لدى 
�ملرون���ة  ��س���رت�تيجيات  تعزي���ز  ميك���ن  بحي���ث  دوري  ب�س���كل  �لتعل���م  �س���عوبات  ذوي 
وتنمي���ة �لق���درة على �لتكيف عند �ل�س���رورة. وتو�س���ل بع�س �لباحث���ني �إىل �أنه ميكن 
تنمي���ة وحت�س���ني �ملرونة �لنف�س���ية ل���دى ذوي �س���عوبات �لتعلم با�س���تخد�م �لتدخالت 
�لإر�س���ادية و�لرتبوي���ة �أو م���ن خ���الل تطوي���ر �لعو�م���ل �لت���ي تع���زز �ملرون���ة �لنف�س���ية
(Leigh, 2015; Panicker & Chelliah, 2016) . ويهت���م �لبح���ث �حل���ايل 
بتح�س���ني �ملرون���ة �لنف�س���ية ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م من خ���الل تنمية 
�لكفاءة �لذ�تية �أحد �ملحدد�ت �ملهمة للمرونة �لنف�سية. بناء على �لبحوث و�لنظريات 

�لتي ترى �أن �لكفاءة �لذ�تية عامل مهم ووقائي يف تطوير �ملرونة �لنف�سية 

م�سكلة البحث:
ت�س���ري �لبحوث و�لدر��س���ات �إىل �أن �ملرونة �لنف�سية ميكن تطويرها وتعزيزها 
لدى �لأفر�د ، فهي لي�ست �سمة خا�سة لدى �أفر�د دون �لأخرين ، وقد يكون �لتطوير 
و�لتعزي���ز م���ن خ���الل �لتعزي���ز �ملبا�س���ر للمرون���ة �لنف�س���ية �أو م���ن خ���الل تطوي���ر �أو 
تعزي���ز �أو تقوي���ة �لعو�مل �لوقائية �ملرتبطة بها. ومن هذه �لدر��س���ات در��س���ة كل من               
Reivich  and Shatte (2002) ، ودر��س���ة .Hamill (2003) وت�س���ري �لبح���وث 
�إىل �أن �لكفاءة �لذ�تية و�ليقظة �لعقلية عامل وقائي مهم يف تعزيز �ملرونة �لنف�سية ، 

.Hamill (2003)  ومن هذه �لدر��سات در��سة
وت�سري در��سة Chemers, Hu, & Garcia (2001) �إىل �أن �لكفاءة �لذ�تية 
ترتب���ط بزي���ادة �ملرون���ة. وي���رى (Rutter 1987) �أن �لكفاءة �لذ�تي���ة باعتبارها �أحد 
مفاهي���م �ل���ذ�ت ، ت�س���تخدم كعملية يف تعزي���ز وتطوير �ملرونة ل���دى �لأطفال. وميكن 
حت�س���ني �لكف���اءة �لذ�تي���ة ل���دى �لأطفال و�ملر�هق���ني با�س���تخد�م �لتدخالت �ملنا�س���بة 
 Grey, Boland, Davidson, و�لت���ي تعتم���د على زي���ادة �ملعرفة وممار�س���ة �مله���ارة

.(Li,&Tamborlane, 2000)

وتو�س���لت بع����س �لبح���وث و�لدر��س���ات �إىل �أن �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم 
يعان���ون من �نخفا�س وق�س���ور يف �ملرونة �لنف�س���ية و�لكف���اءة �لذ�تية و�لتي رمبا توؤثر 
 Morrison &Cosden, 1997) Margalit, 2003; �لأكادمي���ي  �أد�ئه���م  عل���ى 

 .Bryan, 2003)
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ويح���اول �لباح���ث يف �لبح���ث �حل���ايل �لتحق���ق من فاعلي���ة برنام���ج قائم على 
�لكف���اءة �لذ�تي���ة يف حت�س���ني �ملرونة �لنف�س���ية ل���دى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم ، 
وكذل���ك �لتحق���ق م���ن �لنظريات و�لفرت��س���ات �لتي توؤك���د �أن �لكف���اءة �لذ�تية عامل 
وقائ���ي ، ومدخ���ل يف تعزي���ز �ملرون���ة وتطوريها. ولذلك �س���اغ �لباحث م�س���كلة �لبحث 
�حل���ايل يف �ل�س���ر�ل �لت���ايل: ما فاعلية برنامج قائمة على �لكفاءة �لذ�تية يف حت�س���ني 
�ملرونة �لنف�سية لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم باملرحلة �ملتو�سطة )�لإعد�دية(؟ 

اأهداف البحث: 
يه���دف �لبح���ث �حل���ايل �إىل �لتع���رف عل���ى فاعلية برنام���ج قائم عل���ى �لكفاءة 
�لذ�تي���ة يف حت�س���ني �ملرون���ة �لنف�س���ية ل���دى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م باملرحلة 

�ملتو�سطة )�لإعد�دية(.

اأهمية البحث:
ترج���ع �أهمي���ة هذ� �لبح���ث يف كونه مبني على توجه �أو �فرت��س نظري �س���ابق 1 ))

حي���ث ي�س���ري �إىل �أن �ملدر��س يف حاجة �إىل �لتعري���ف بالطرق �لتي تعزز وتغري 
معتقد�ت �لكفاءة �لذ�تية لدى �لطالب وخا�سة عندما تكون معتقد�ت كفاءة 

.Alfassi (2003) لذ�ت لديهم غري دقيقة ومنهكة للطالب ، �تفاقاً مع�
يعتم���د �لبح���ث �حل���ايل عل���ى مقرتح���ات Rutter (1987) لتطوي���ر �ملرون���ة 1 ))

�لنف�س���ية ، و�ل���ذي ي���رى �أن بناء �لكفاءة �لذ�تية عام���ل مهم ووقائي يف تطوير 
�ملرونة �لنف�سية.

وي�س���تمد �لبح���ث �حل���ايل �أهميت���ه م���ن �لبح���وث و�لدر��س���ات �لت���ي ت���رى �أن 1 ))
�لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم يعانون من ق�س���ور يف كل من �ملرونة �لنف�سية 
و�لكف���اءة �لذ�تي���ة وم���ن ه���ذه �لدر��س���ات در��س���ة Bryan (2003) ، ودر��س���ة.

 Margalit (2003)
يوف���ر �لبحث �حلايل مقيا�س للمرونة �لنف�س���ية مت نقله م���ن �لبيئة �لأجنبية 1 ))

ومن ثم مت ترجمته وتقنينه على جمتمع �لبحث.
يوفر �لبحث �حلايل مقيا�ساً للكفاءة �لذ�تية �لعامة من �إعد�د �لباحث ، يفيد 1 ))

�لباحثني يف جمال �لت�سخي�س و�لتدريب و�لعالج.
يوفر �لبحث �حلايل برناجماً قائماً على �لكفاءة �لذ�تية ميكن �ل�ستفادة منه 1 ))

يف جمال رعاية �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.
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م�سطلحات البحث: 
مت �لعتماد يف �لبحث �حلايل على �مل�سطلحات �لتالية:

املرونلة النف�سية  Psychological Resilience: تعرف �ملرونة �لنف�س���ية باأنها 
ق���درة �لف���رد عل���ى �لتكي���ف و�لتو�ف���ق م���ع �ملو�ق���ف و�لأح���د�ث �ل�س���لبية ، و�لتي متثل 
�س���غطاً �أو حمن���ة �أو �س���دة عل���ى �ل�س���خ�س. وتع���رف يف �لبح���ث �حل���ايل بالدرجة �لتي 
يح�سل عليها �لتلميذ على �ملقيا�س )بروفيل مهار�ت و�جتاهات �ملرونة( �مل�ستخدم يف 

�لبحث �حلايل.

�أو  �لف���رد يف قدرت���ه  باأنه���ا معتق���د�ت  تع���رف   :Self-Efficacy الكفلاءة الذاتيلة 
�إمكانيت���ه لإجن���از �ملهام و�لأن�س���طة ، وتعرف يف �لبحث �حلايل بالدرجة �لتي يح�س���ل 

عليها �لتلميذ على �ملقيا�س �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل. 

برناملج قائلم على الكفاءة الذاتية: يعرف باأنه �لربنامج �مل�س���مم يف �لبحث �حلايل 
و�ملرتكز على �لكفاءة �لذ�تية يف بنائه وت�سميمه وتنفيذه ، ويتكون من جمموعة من 
�لأن�سطة �لتي تعمل على تنمية �أو حت�سني �لكفاءة �لذ�تية لدى عينة �لبحث �حلايل.

التالميلذ ذوي �سعوبلات التعللم: يع���رف �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م باأنه���م 
�لتالميذ �لذين مت ت�سخي�سهم باأنهم يعانون من �سعوبات �لتعلم ، ويتلقون خدمات 

�سعوبات �لتعلم يف غرف �مل�سادر. 

حمددات البحث: 
مت �للتز�م باملحدد�ت �لتالية:

�لدر��س���ي                      للع���ام  �لث���اين  �لدر��س���ي  �لف�س���ل  �لتطبي���ق يف  الزمانيلة: مت  املحلددات 
1436 / 1437 ه. و��س���تغرق تطبيق �لربنامج مدة �س���هر ون�س���ف، بو�قع ثالثة جل�سات 
يف �لأ�س���بوع ، ثم �أعيد تطبيق مقيا�س �لكفاءة �لذ�تية و�ملرونة �لنف�س���ية بعد �س���هرين 

من توقف تطبيق �لربنامج.

املحددات املكانية: مت �لتطبيق مبدينة �لريا�س مبدر��س �لتعليم �لعام. 
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االإطار النظري:
املرونة النف�سية

منت يف �لعقود �لثالثة �ملا�س���ية بحوث �ملرونة �لنف�س���ية ، وظهرت �لكثري من 
�لنم���اذج و�لبيان���ات وكذل���ك �لنتقاد�ت ح���ول فائدة �ملرونة �لنف�س���ية كبن���اء يف جمال 
علم �لنف�س.(Masten, 2001) ومت و�س���ف م�س���طلح �ملرونة �لنف�سية بعدة ت�سميات 
 positive لأد�ء �لإيجاب���ي� ، successful adaptation منه���ا “ �لتكي���ف �لناج���ح
functioning ، �لكف���اءة competence بالرغ���م م���ن حال���ة �لتعر����س للمخاط���ر 
، و�ل�س���غوط �ملزمن���ة �أو بع���د �لتعر����س لل�س���دمات �أو بعد �لتعر�س لل�س���دمات بفرتة 
طويلة (Egeland, Carlson, &Sroufe, 1993) ، ومتت در��سة �ملرونة �لنف�سية 
و�لتع���رف عل���ى �خل�س���ائ�س �لظاه���رة للمرون���ة م���ن خ���الل �لبحوث �لت���ي متت على 
�لأطفال و�ملر�هقني و�ل�س���باب ، وكان معظم �لدر��س���ات على �س���غار �ل�سباب ، و�لأفر�د 

 .(Richardson, 2002) ملعر�سني للخطر�

وبرز مفهوم �ملرونة �أثناء �إجر�ء �لباحثون لبحوث ودر��س���ات ت�س���منت عو�مل 
�خلط���ر �ملعرفي���ة و�لنف�س���ية و�لبيئ���ة و�لبيولوجي���ة �لت���ي تع���وق �لنم���و �لطبيع���ي �أو 
�لعو�مل �لتي تكون مرتبطة ب�س���كل �أكرب بنتائج �حلياة �ل�س���لبية. وقد وجد �لباحثون 
�أنه حتى يف ظل �أ�س���و�أ �لظروف هناك عو�مل وقائية حتمي ��س���تجابة �لفرد لل�سغوط 
 (Dole, 2000; Masten, ونت���ج عنه���ا م���ا ي�س���مى �لتكي���ف �لإيجاب���ي �أو �ملرون���ة ،
(Werner & Smith, 2001;2001. وبناء على ذلك ميكن �عتبار �ملرونة �لنف�سية 

مظهر من مظاهر �لكفاءة و�لتكيف.  

ويع���د م�س���طلح �ملرون���ة �لنف�س���ية م���ن �مل�س���طلحات �ملعق���دة يف �ملج���ال ، ويكاد 
�أن يك���ون هن���اك �ختالف���اً يف و�س���ع تعريف حمدد لهذ� �مل�س���طلح ، وذلك ب�س���بب تعدد 
 (Luthar, Cicchetti, & ��س���تخد�ماته يف �لعدي���د م���ن �لتخ�س�س���ات �لأخ���رى  
(Becker, 2000 ومع ذلك يف �ل�سنو�ت �لأخرية ت�سمنت �لتعريفات مكونات رئي�سة 
 (Herrman,  Stewart, أ�سا�س���ية �س���اعدت على تو�س���يح �مل�س���طلح بطريقة �أف�س���ل�
(Diaz-Granados, Berger, Jackson  & Yuen, 2011 في�س���ري م�س���طلح 
�ملرونة �إىل تطوير �لكفاءة يف مو�جهة �ل�س���د�ئد ، وب�س���كل �أكرث حتديد تعرف �ملرونة 
باأنه���ا عملي���ة ديناميكي���ة للتكي���ف �ملوج���ب و�لتط���ور عن���د مو�جه���ة كمية كب���رية من 

.(Luthar, Cicchetti& Becker, 2000) ل�سد�ئد�
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 وبناء عليه فاملرونة �لنف�سية هي �حلفاظ على �ل�ستقر�ر �لنف�سي يف مو�جهة 
�ملو�قف �ل�س���اغطة. وتعرف باأنها �لتكيف �ملتوقع و�لناجح ب�س���كل ملحوظ مع �أحد�ث 
�حلي���اة �ل�س���لبية و�ل�س���دمات �لنف�س���ية و�ل�س���غوط ، وغريه���ا م���ن �أ�س���كال �ملخاط���ر  
(Fraser, Richman  & Galinsky, 1999).وتع���رف �ملرون���ة باأنه���ا �لقدرة على 
 .(Rouse, 2001) تطوير وزيادة �لكفاءة عند مو�جهة �لظروف �ل�ساغطة و�لعقبات
ويعرفه���ا قامو����س ويب�س���رت Merriam-Webster’s dictionary (2008) باأنها 

�لقدرة على �لتعايف �أو �لتو�فق �ل�سهل مع �ملحن �أو �لتغيري. 
ويتفق معظم �لباحثني و�لآباء و�أفر�د �ملجتمع على �أن �ملرونة ت�ستند على قدرة 
�لف���رد عل���ى �حلفاظ �أو ��س���تعادة �مل�س���توى �ملعياري ل���الأد�ء وجتنب �مل�س���كالت �لكبرية 
عن���د مو�جه���ة �ملح���ن adversity ، بدًل من عر�س �لأفر�د لل�س���لوكيات �ل�س���تثنائية 
�أو �لجن���از�ت �لر�ئع���ة عند مو�جهة �ملح���ن(Masten & Reed, 2005)  فقد يرى 
بع����س �لباحث���ني عل���ى �أن �ملرونة �س���مة �سخ�س���ية ثابتة ن�س���بياً ، وي���رى �لبع�س �لأخر 
�ملرون���ة عل���ى �أنه���ا عملية �أك���رث ديناميكي���ة ، وميك���ن تطويرها خالل مر�ح���ل �حلياة 

(Atkinson, Martin, & Rankin, 2009)

ويب���دو �أن �لتعريف���ات �لتي تناولت م�س���طلح �ملرونة يف �لرت�ث �لنف�س���ي كانت 
يف �جتاه���ني ، �لجت���اه �لأول ينظ���ر �إىل �ملرونة على �أنها عملي���ة process ، و�لجتاه 
�لث���اين ينظ���ر للمرون���ة عل���ى �أنه���ا بن���اء construct، فالدر��س���ات �لت���ي نظ���رت �إىل 
�ملرون���ة �لنف�س���ية  عل���ى �أنه���ا عملية ت�س���تدل على �ملرونة �لنف�س���ية من خ���الل �لنتائج 
�ل�س���لوكية �لإيجابي���ة بالرغ���م من وجود �حلدث �ل�س���لبي ، �أما �لد�ر�س���ات �لتي نظرت 
للمرون���ة عل���ى �أنه���ا بن���اء نف�س���ي يعك����س �إط���ار فك���ري ي�س���اعد �لف���رد عل���ى جتن���ب �أو 
�س���رعة �لتع���ايف م���ن �لنتائج �ل�س���لبية. ومت فح�س كي���ف �أن هذ� �لإط���ار �لفكري يوؤثر 
يف نتائ���ج �ل�س���لوك �ملتع���ددة ، و�لأفر�د ذو �لإط���ار �لفكري �ملوجب ميتلكون خ�س���ائ�س 
�سخ�س���ية مث���ل �مل�س���تويات �ملرتفع���ة م���ن �لكف���اءة �ل�سخ�س���ية و�لتف���اوؤل و�ل�س���تقر�ر 
�لذ�ت���ي وتقري���ر �مل�س���ري  (Zautra, Hall, & Murray, 2010). وهن���اك عاملني 
�س���روريني لتحديد ومتيز �لأفر�د من حيث �ملرونة ، �أولهما يجب �أن يوؤدي �ل�س���خ�س 
عمل���ه �أو مهمت���ه بطريق���ة منا�س���بة �أو عل���ى �أكمل وج���ه ، وثانيهما �أن �ل�س���خ�س يجب 
�أن يك���ون عل���ى خ���ربة بالظ���روف �ملتوقعة �لتي ت�س���كل خطر� عل���ى �لنتائ���ج �لإيجابية   

 .(Masten& Reed, 2005) 
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وق���دم �ل���رت�ث ع���دة نظريات للمرونة �لنف�س���ية ، ومن ه���ذه �لنظريات نظرية 
فالت����س عن �ملرون���ة Flach’s theory of resilience و�لتي تن�س على �أن �ملرونة 
�لنف�س���ية تتك���ون م���ن �لق���وى �لنف�س���ية �ملطلوبة لالنتق���ال للتغري بنج���اح. �أما منوذج 
�ملخاطرة و�ملرونة Risk and Resilience Model قد ��ستحوذ على �نتباه �ملربني 
و�مل�س���رعني ومقدم���ي �لرعاي���ة و�لباحثني ، وين�س هذ� �لنم���وذج على �أنه: “ �إذ� �أمكن 
حتديد �ل�س���مات و�لعو�مل �لتي تخلق �ملرونة ، فال�س���مات ميكن تطويرها ، و�لعو�مل 

 .(Bryan, 2003)”ميكن تغريها لدى �لأفر�د غري �ملرنيني

وق���دم كل م���ن “ رت�سرد�س���ون ورت�سرد�س���ون ” نظري���ة للمرون���ة ر�أي���ا فيه���ا �أن 
�ملرون���ة تعن���ي قدرة �ل�س���خ�س عل���ى �لتكيف �جل�س���مي و�لعقلي و�لروح���ي مع ظروف 
�حلي���اة �حلالي���ة ، و�ل�س���غوط �لد�خلي���ة و�خلارجي���ة يف �أي وق���ت م�س���ى �إىل �لوق���ت 
�حلا�س���ر ، وق���درة �ل�س���خ�س عل���ى مو�جه���ة ه���ذه �لأح���د�ث تتاأث���ر بكل م���ن �لتكيفات 
�لناجح���ة وغ���ري �لناجح���ة لال�س���طر�بات �ل�س���ابقة �أو �لعو�م���ل �لوقائي���ة تك���ون غري 
فعال���ة مم���ا توؤدي �إىل �ختالل �لتوز�ن �لروحي �لنف�س���ي �حليوي. ويف �لوقت �ملنا�س���ب 
�ل�س���تجابة لهذه �ل�سطر�بات تكون عملية تكاملية توؤدي و�حدة من �لنتائج �لأربعة 
�لتالية: �ل�سطر�ب ميثل فر�سة لنمو وزيادة �ملرونة حيث �أن �لتكيف مع �ل�سطر�بات 
ي���وؤدي �إىل م�س���توى �أعل���ى وجدي���د للت���و�زن ، �أو �لع���ودة �إىل �لت���وز�ن �لأ�سا�س���ي )خط 
�لأ�سا�س( كمحاولة ملجرد �حل�سول على �ملا�سي �أو �إىل ما قبل �ل�سطر�ب ، �أو �لتعايف 
م���ع �خل�س���ارة �أي و�س���ع م�س���توى �أدنى من �لت���و�زن ، �أو حالة م���ن �لختالل �لوظيفي 
و�لتي تكون عبارة عن ��سرت�تيجيات غري تكيفية يتم ��ستخد�مها ملو�جهة �ل�سغوط. 
ويف ه���ذه �حلال���ة ينظ���ر �إىل �ملرون���ة عل���ى �أنه���ا ق���درة عل���ى مو�جهة �ل�س���غوط بنجاح 
 .(Richardson, Neiger, Jensen &Kumpfer, 1990 ; Richardson, 2002)

و�أ�س���ارت �أدبي���ات �لبح���ث �إل �أن �لبح���ث يف جمال �ملرونة �رتك���ز على مدخلني ، 
 Person-focused approach ملدخ���ل �لأول وه���و �ملدخ���ل �ملرتكز عل���ى �ل�س���خ�س�
، و�ملدخ���ل �ملرتك���ز عل���ى �ملتغ���ري variable-focused approach ، ويحل���ل �ملدخل 
�ملرتبط على �ملتغري �لرو�بط �سمن خ�سائ�س �لأفر�د و�لبيئات و�لتجارب يف حماولة 
لتحديد ما يف�س���ر �لنتائج �لإيجابية بالن�س���بة ملوؤ�سر�ت �لتو�فق عندما تكون �ملخاطر 

و�ل�سد�ئد مرتفعة. 
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منه���ا  �لتحق���ق  مت  و�لت���ي  �ملتغ���ري  عل���ى  �ملرتك���زة  �لنم���اذج  بع����س  وت�س���مل 
�لتفاعلي���ة                                 �لنم���اذج   ،  additive models �لإ�س���افية  �لنم���اذج  م���ن  كل  جتريبي���اً 
interactive models ، و�لنم���اذج غ���ري �ملبا�س���رة indirect models ، وتت�س���من 
ه���ذه �لنم���اذج متغ���ري�ت مث���ل �ملخاط���ر ، و�لعو�م���ل �لوقائي���ة ، و�إثب���ات كي���ف �أن هذه 
�لعو�م���ل توؤثر على �لنتيجة �ملرغوبة من �مل�س���لحة interest ، وهذ� �ملدخل مفيد يف 
�لبحث عن عو�مل وقائية حمددة جلو�نب خا�سة من �لتكيف. �أما �ملدخل �لذي يركز 
عل���ى �ل�س���خ�س فاإنه يح���دد �لأفر�د �ملرنيني ، ويحاول فهم كي���ف �أن �لأفر�د خمتلفني 
ع���ن �لآخرين �لذين �أخفقو� عند مو�جهة �ل�س���د�ئد adversity، وهذ� �ملدخل مفيد 
 Masten & Reed, يف در��س���ة جمموعة متنوعة من �لأفر�د عرب فرتة من �لزمن
(2005). وينظر لالأفر�د على �أنهم مرنيني وفقا لهذ� �ملدخل لأنهم �أبلو� بالء ح�سناً 
يف �لعديد من �ملجالت. و�أ�سارت در��سة كل من Masten and Reed (2005) عن 
�ملرونة �أن �س���فات �لأفر�د وبيئاتهم ميكن �أن تف�س���ر ملاذ� بع�س �لأفر�د يكونون �أف�س���ل 

عند مو�جهة �ل�سد�ئد. 

�لأ�س���خا�س  وي���رى “ كوب���وز� Kobasa وروت���رRutter وليون���زLyons” �أن 
�ملرني���ني يت�س���فون بعدة خ�س���ائ�س منها �للتز�م ، �لتعلق �لآم���ن بالأخرين و�حلميم 
، �لأه���د�ف �ل�سخ�س���ية و�جلماعي���ة ، �لكفاءة �لذ�تي���ة ، تقوية �لتاأثري على �ل�س���غوط 
، �لنجاح���ات �ل�س���ابقة ، �ل�س���عور �لو�قع���ي بال�س���يطرة ، ومو�جه���ة �خلي���ار�ت ، �حل����س 
�لفكاه���ي ، �لنه���ج �لعمل���ي ، �ل�س���رب ، حتمل �لتاأثري�ت �ل�س���لبية ، �لتكي���ف مع �لتغيري 
، �لتف���اوؤل ، �لإمي���ان. (Connor & Davidson,2003)وبالرغ���م م���ن �لبح���ث يف 
جم���ال �ملرون���ة يح���اول �إقام���ة رو�ب���ط ب���ني �لظ���روف و�لنتائج ع���ن طريق �لدر��س���ات 
�لرجعي���ة و�لتقدمي���ة �إل �أنه ماز�لت بحوث �ملرونة �لنف�س���ية م�س���اندة جتريبياً ولي�س 
نظري���اً ، وه���ذ� جعل هن���اك �لعديد من �لعتبار�ت و�لق�س���ايا �لتي توؤخ���ذ يف �لعتبار 
عن در��سة �ملرونة (Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000). ويرى �ملخت�سون 
�أن �لبح���ث يف جمال �ملرونة �لنف�س���ية يحمل وعود�ً كب���رية ، لأن هناك �حتمال لتعزيز 

.(Doll &Lyon, 1998) ملرونة من خالل �لتدخالت �لوقائية و�لرب�مج�



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج2 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة 

 242 

تطوير وتعزيز املرونة 
ك�س���فت �أدبيات �لبحث عن وجود ثالثة ��س���رت�تيجيات لتعزيز وتنمية �ملرونة 
�ملرتك���زة  �ل�س���رت�تيجيات  ه���ي  �ل�س���رت�تيجيات  وه���ذه   ، و�ل�س���باب  �لأطف���ال  ل���دى 
عل���ى  �ملرتك���زة  و�ل�س���رت�تيجيات   ،  risk-focused strategies �ملخاط���رة  عل���ى 
�لأ�س���ول asset-focused strategies ، و�ل�س���رت�تيجيات �ملرتك���زة على �لعمليات          
�ل�س���رت�تيجيات   - �لأول  �لن���وع  ويه���دف   .Process focused strategies
�ملرتك���زة عل���ى �ملخاط���رة – �إىل �إز�ل���ة �و تقلي���ل تعري����س �لأطفال للخ���رب�ت �خلطرة       

.(Masten& Reed, 2005)

وي�س���عى �لنوع �لثاين - �ملدخل �ملرتكز على �لأ�س���ول - �إىل زيادة كمية �مل�س���ادر 
لالأطفال و�لو�سول �إليها �أو زيادة جودة �مل�سادر ، �أما بالن�سبة لل�سباب فهم يحتاجون 
�إىل تطوير �لكفاء�ت ، ويهدف �لنوع �لثالث - �ل�سرت�تيجيات �ملرتكزة على �لعمليات 
– �إىل تعبئ���ة �أنظم���ة �لوقاي���ة �لأ�سا�س���ية م���ن �أج���ل �لتطوير ، وحماول���ة �لتاأثري على 
�لعمليات �لتي من �س���اأنها تغري حياة �لطفل ، وهذ� �لنوع يتجاوز �لنوعيني �ل�س���ابقني 

 .(Masten& Reed, 2005)

وي�سري �أخرين �إىل وجود �أربعة عمليات �أو �آليات مرتبطة بتنمية �ملرونة لدى 
 reduction of لأطف���ال و�ل�س���باب ، وه���ذه �لعمليات هي �حل���د من تاأثري �ملخاط���رة�
 the reduction of negative خف�س ردود �لفعل �ل�سلبية �ملتتالية ، risk impact
self-esteem and self- بناء تقدير �لذ�ت و�لكفاءة �لذ�تية ، chain reactions
 (opening up of opportunities  Malloy & إتاح���ة �لفر����س� ، efficacy

 .Malloy, 1998)

وت���رى “ روي���رت ” �أن عملي���ة �حلد من �ملخاطرة ، وعملي���ة خف�س ردود �لفعل 
�ل�س���لبية �ملتتالي���ة قد ل تكون منا�س���بة يف جميع �حلالت ، فق���د ر�أت �أن هناك عمليات 
�أخ���رى تعتم���د عل���ى حتليل مفاهيم �ل���ذ�ت و�لتي من �ملحتمل �أن ت�س���اعد �لطفل على 
�ملرون���ة يف �لظ���روف �ل�س���اغطة ، و�أطلق عل���ى هذه �لعملية بناء تقدي���ر �لذ�ت وكفاءة 
�ل���ذ�ت ، حي���ث ر�أت �أن تقدير �ل���ذ�ت وكفاءة �لذ�ت باعتباره���ا مفاهيم للذ�ت ميكن �أن 
تع���زز �ملرون���ة �لنف�س���ية ، م�س���ري�ً �إىل �أن �لأدل���ة ت�س���ري �إىل �أنه من �لوقاي���ة �أن ميتلك 
�ل�س���خ�س م�س���اعر قوي���ة جيدة بقيمته ك�س���خ�س جنب���اً �إىل جنب مع �لثق���ة و�لقناعة 
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باأن���ه ميكن���ه مو�جه���ة حتدي���ات �حلياة بنج���اح ، لذل���ك ر�أت رويرت �أن �لكف���اءة �لذ�تية 
وتقدي���ر �ل���ذ�ت ميك���ن تنميته���ا ب�س���فة م�س���تمرة ود�ئ���م م���ن خ���الل توف���ري �لفر����س 
�ملنا�سبة للخرب�ت �ملبا�سرة.(Rutter,1987) ويعتمد �لبحث �حلايل على وجهة نظر                         

�لذ�تي ي�سهم يف حت�سني �ملرونة �لنف�سية. كفاءة  بناء  �أن  ترى  “ و�لتي  “ رويرت 
املرونة النف�سية لدى االأطفال

مت فح����س �ملرون���ة �لنف�س���ية ل���دى �لأطف���ال خ���الل مر�ح���ل �لنم���و �ملختلف���ة 
، ومت �لرتكي���ز يف ه���ذ� �ملج���ال عل���ى كيفية تغلب �لأطف���ال على �ل�س���د�ئد �لقوية �لتي 
تو�جهه���م يف حياته���م مث���ل �لفقر و�لعت���د�ء و�حلفاظ على �س���حتهم �لنف�س���ية فيما 
بع���د(Werner & Smith, 1992). وتعن���ي �ملرونة عند �لأطفال قدرة �لطفل على 
�لتغلب على بع�س �لتهديد�ت )�لفقر ، �لت�سرد ، �سوء �ملعاملة ، وغريها من �ل�سغوط 
�لأخرى وعو�مل �خلطر( �إىل �لتكيف �جليد ، و�حلفاظ �أو ��س���تعادة م�س���تويات �لأد�ء 
�ملعياري���ة (Masten& Reed, 2005) عن���د مو�جه���ة �ل�س���د�ئد. وظه���رت �لبحوث 
�لت���ي تناول���ت �ملرون���ة لدى �لأطف���ال يف �لثمانينات عندما لحظ بع����س �لباحثون �أن 
بع�س �لأطفال يتعاملون بنجاح وكفاءة عند �لتعر�س للمو�قف �ل�ساغطة و�مل�سكالت 
و�ملح���ن و�لبع����س �لآخ���ر م���ن �لأطف���ال تظهر عليه���م �مل�س���كالت و�ل�س���طر�بات عند 
�لتعر����س لنف�س �ملو�قف �ل�س���اغطة ، فهذه �ملالحظات كان���ت مثرية لالهتمام ، وهذ� 

 .(Werner, 2005) دفع �لباحثون �إىل �إجر�ء �لبحوث لفهم تلك �ملالحظات

وركزت بحوث �ملرونة لدى �لأطفال من هذ� �ملنطلق على فهم ما مييز مرونة 
بع����س �لطف���ال وما يع���زز ويطور تلك �ل�س���فات ، فهناك �لعديد من �لدر��س���ات �لتي 
ك�س���فت ع���ن جمموعة �أ�سا�س���ية م���ن �لعو�مل �لتي ثب���ت �نها تعزز �لكف���اءة يف مو�جهة 
�ل�سد�ئد ، وت�سمل هذه �لعو�مل �لعالقات مع �لكبار يف �ل�سياق �لجتماعي ، ومهار�ت 
حل �مل�سكلة  و�لأد�ء �لعقلي �جليد. و�أن هذه �ل�سفات مهمة يف تعزيز �لكفاءة يف �لنمو 
�لطبيع���ي ، ويب���دو �أن �لأنظمة �لتي تعزز �لكفاءة يف �لنمو �لطبيعي تعمل على حماية 
 .(Masten&Coatsworth, 1998) لطفل من �لتهديد�ت �لتي تفر�سها �ل�سد�ئد�

ويعني هذ� �أن �لأطفال �لذين ي�ستمتعون بحب �لكبار ودعمهم يف حياتهم �أكرث 
�حتماًل ليح�س���لون على نتائج �أف�سل عند مو�جهة �ل�سغوط �أو �ملحنadversity �أو 

.(Hamill,2003)  عندما يكون عر�سة للخطر يف م�سكالت �لنمو
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وق���د �أرج���ع �لبحريي )2010( وجود جمموعة من �لأطفال �لذين ��س���تطاعو� 
حتقيق �لنجاح �لدر��س���ي و�لجتماعي على �لرغم من �ل�س���غوط و�ملحن �لتي ميرون 
به���ا كالفق���ر وظروف �لرتبية و�لتن�س���ئة غري �ملنا�س���بة �إىل ما ي�س���مى �ملرونة ملخاطبة 
�ملو�س���وعات �لجتماعية و�لنفعالية و�لأكادميية ب�سكل نظامي و�إتباع ��سرت�تيجيات 
�ملو�جه���ة �لإيجابي���ة ، وهن���اك جمموعة �أخرى مل ت�س���مد �أمام �خللل �لأ�س���ري �حلاد 

و�ل�سدمات ، وكذلك �لفقر �ل�سديد ، وبالتايل كان �لف�سل هو �ملح�سلة �لنهائية.

 Masten (2001), Luthar, et al. (2000), and م���ن  كل  و�ق���رتح 
Rutter (1990) �أن بن���اء �ملرون���ة لدى �لأطفال يت�س���من عاملني مهمني هما وجود 
تهدي���د�ت خط���رية للتكي���ف و�لتط���ور ، وحتقيق �لتكي���ف �لإيجاب���ي و�لنتائج �جليدة. 
و�ملنظ���ور �لتنموي مو�س���وعاً م�س���رتكاً يف �لأطر �لنظرية ملرونة �لأطف���ال ، وياأخذ يف 
�لعتب���ار م�س���توى من���و �لطفل و�أد�ئه ، و�مل�س���تويات �ملتع���ددة �لتي توؤثر م�س���ار�ت منو 
�لطف���ل وباملث���ل عو�م���ل �ملخاطرة و�لوقاي���ة وتو�ف���ق �لطفل. فمرون���ة �لطفل حتدث 
خالل عمليات تكيف �لإن�س���ان �لعادي ، مبا يف ذلك �لنمو �ملعريف و�لتنظيم و�ل�س���لوك 
، و�لتفاع���ل ب���ني مقدمي �لرعاية و�لبيئة. وتقت�س���ي �ملرونة وج���ود تهديد�ت خطرية 

 .(Armstrong, Birnie-Lefcovitch & Ungar,2005) لنمو �لطفل

الكفاءة الذاتية
ظه���ر م�س���طلح كف���اءة �ل���ذ�ت Self-Efficacy يف �لبيئة �لعربي���ة حتت عدة 
م�س���ميات منها �لفعالية �لذ�تية – فعالية �لذ�ت – فاعلية �لذ�ت ، كفاءة �لذ�ت......
 Self-Efficacy –إل���خ. وظهر يف �لبيئات �لأجنبية �أي�س���ا حتت عدة م�س���ميات منها�
  .Sense of Efficacy - Efficacy Beliefs – Self Efficacy Judgment

                 ” وي�س���ري ك���ري Kear (2000) يف در��س���ته “ حتلي���ل مفه���وم كف���اءة �ل���ذ�ت
Effective وموؤث���ر  ���ال  م���ر�دف مل�س���طلحات فعَّ  Efficacy �أن مفه���وم كف���اءة  �إىل 
Efficacious ، وجمي���ع تلك �مل�س���طلحات تعني �لق���درة على �إحد�ث �لإثر�ء ، وقدرة 
�لفرد �لفعلية �أثناء قيامه باإجناز هدف ما يقويه ويجعله �أقدر يف �ملو�قف �مل�ستقبلية 
، وتعني جناح �لفرد يف مثابرته للقيام باأعمال خمتلفة من �أجل �لو�سول �إىل غاياته. 
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فم�س���طلح                                    �لكفاي���ة  م�س���طلح  ع���ن  �لذ�تي���ة  �لكف���اءة  م�س���طلح  ويختل���ف 
“ �لكف���اءة ” يعن���ي �جل���د�رة �أي �ملماثل���ة يف �لق���وة و�ل�س���رف ، كما يعني �أي�س���اً �لقوة 
و�لقدرة علي ت�س���ريف �لعمل ؛ �أما م�س���طلح  “�لكفاية ” فيعني �ل�س���تغناء عن �لغري 
، مبعني �أكتفي بال�س���يء �أي �أ�س���تغني به وقنع ، و�كتفي بالأمر ��سطلع به ، و�لكفء هو 
ما تكون به �لكفاية )�ملعجم �لوجيز ،1991(. ويعترب م�س���طلح كفاءة �لذ�ت م�س���طلح 
منا�س���ب م���ن �لناحي���ة �للغوي���ة وم���ن �لناحي���ة �لعلمية لو�س���ف �مل�س���طلح �لإجنليزي
Self-Efficacy  �لذي قدمه “ �ألربت باندور�” ، حيث �أنه يعرب عن �جلد�رة و�ملماثلة 
و�لق���درة كم���ا ح���دده “ بان���دور�” وم�س���طلح “ كف���اءة ” يع���رب مبا�س���رة ع���ن �جلد�رة 
و�ملماثل���ة و�لق���درة ب���دون تاأويل �أو تف�س���ري. ويعترب ع���امل �لنف�س “ �أل���ربت باندور� ” 
�أول من ك�سف �لنقاب عن هذ� �مل�سطلح ثم تو�لت جهود �لباحثني يف �لك�سف عن هذ� 
�ملتغ���ري. ويع���رف “ باندور� ” �لكفاءة �لذ�تية باأنها معتق���د�ت �لفرد حول قدرته على 
�لجناز �لناجح للمهمة �أو �ل�سلوك �ملقدم له. وتعترب �لكفاءة �لذ�تية �أ�سا�س �لد�فعية 

 .(Pajares, 2002) لب�سرية ، وطيب �حلياة و�لجناز �ل�سخ�سي�

وي�س���ري عبد �لرحمن ) 1998 ، 637( �إىل �أن كفاءة �لذ�ت تتمثل يف قدرة �لفرد 
عل���ى �لتخطي���ط وممار�س���ة �ل�س���لوك �لفع���ال �ل���ذى يحق���ق نتائ���ج مرج���وة يف موقف 
م���ا، و�لتحك���م يف �لأح���د�ث و�ملو�قف �ملوؤثرة يف �حلياة، و�إ�س���د�ر �لتوقعات �ل�س���حيحة 
�لذ�تي���ة ع���ن �لقدرة عل���ى �لقيام باملهام �أو �لأن�س���طة �ملح���ددة، و�لتنب���وؤ بحجم �جلهد 
و�ملثاب���رة �ملطلوب���ة لتحقي���ق تل���ك �مله���ام �أو �لأن�س���طة. وتع���رف يف قامو����س ويب�س���رت                

Merriam-Webster’s dictionary (2008) باأنها معتقد �لفرد يف قدرته.

 ، Direct Experience وتت�س���من م�س���ادر كف���اءة �ل���ذ�ت �خل���ربة �ملبا�س���رة
�خل���ربة غ���ري �ملبا�س���رة Vicarious Experience، �لإقن���اع �لجتماع���ي �أو �للفظي
 ،  Emotional State �لنفعالي���ة  �حلال���ة   ،  Verbal or social persuasion
و�خلرب�ت �ملبا�س���رة متثل �مل�س���در �لأكرث فاعلية ، و�أنها �أحد �مل�س���ادر �لتي توؤثر ب�سدة 
عل���ى معتق���د�ت �لفاعلي���ة �لذ�تي���ة عندم���ا تبنى عل���ى نتائج �خل���رب�ت �ل�س���ابقة للفرد 
 .(Martinelli, Bartholomeu, Caliatto, & Sassi,2009 ع�س���كر ، 2003 ؛(
فم���رور �لطالب بخرب�ت �سخ�س���ية متقن���ة Mastery Experiencesمن �ملفرت�س 
�أن يكون لها تاأثري كبري على معتقد�ت �لكفاءة �لذ�تية ، و�كت�س���اب �لكفاءة من خالل 
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تلك �خلرب�ت يجعل �لطالب ي�ساركون يف �ملهام و�لأن�سطة ، ويف�سرون نتائج �أفعالهم ، 
وي�ستخدمون �لتف�سري�ت لتطوير معتقد�تهم حول قدر�تهم على �لنخر�ط يف مهام 
 (Pajares,2000) تالية و�لتي تعمل بالتو�فق مع خلق معتقد�ت كفاءة ذ�تية جديدة
و�خل���رب�ت غري �ملبا�س���رة �لتي توفرها �لنم���اذج �لجتماعية ميكن �أن ت�س���اعد يف خلق 
وتعزيز معتقد�ت �لكفاءة �لذ�تية ، فعلى �س���بيل �ملثال تعري�س �لطالب لنماذج �أقر�ن 
.(Lent & Hackett, 1987) ناجحة من �ملفرت�س �أن تعزز معتقد�ت �لكفاءة �لذ�تية

ويع���د �لإقن���اع �لجتماعي �أو �للفظي طريقة �أخ���رى لتعزيز كفاءة �لذ�ت لدى 
�ل�سباب ، عندما يعتقدون �أنه لديهم ما يلزم لتحقيق �لنجاح فالأفر�د �ملقتنعني لفظياً 
لديهم �عتقاد �أن لهم قدر�ت لل�س���يطرة على �ملهام من �ملحتمل �أن يبذلون مزيد�ً من 
�جله���د للحف���اظ عليها ، وبالت���ايل فهم �أقل �حتم���اًل لنخفا�س �لثق���ة بالنف�س و�أقل 
�حتماًل  لتكر�ر �أوجه �لق�سور عندما تن�ساأ �مل�سكالت. وعندما يكون �لأفر�د مقتنعني 
لفظياً لعتقاد �أنه لديهم ق�سور يف �ملهار�ت و�لقدر�ت فاإنهم مييلون �إىل جتنب �لأن�سطة 
�ل�س���عبة �لت���ي ت���ربز �لمكانات ويتخلون عنها ب�س���رعة عندما يو�جهون �ل�س���عوبات ، 
 (Bandura, 1994;Pajares, 2000).  وبالت���ايل فالكف���اءة �لذ�تية تك���ون �أ�س���عف

وبناء على ذلك هذ� ميكن تعزيز هذ� �مل�س���در من خالل بناء مو�قف لالأفر�د 
بط���رق متنوع���ة تع���زر �لناج���ح وجتن���ب تعري�س���هم للمو�قف �لتي تعر�س���هم للف�س���ل 
�مل�س���تمر و�ملتك���رر. فعل���ى �س���بيل �ملث���ال ميك���ن لالآب���اء و�ملعلم���ني تقوي���ة كف���اءة �لذ�ت 
لالأطف���ال و�ملر�هق���ني من خ���الل توفري �لفر����س لالأطفال و�ملر�هق���ني لبناء �لقوى 
مبا حتققه �لقوى من �حل�س���ول على �لجناز�ت �لناجحة ، وجتنب �لفر�س �لتي من 

�ملحتمل �أن تعر�سهم للف�سل و�حلرج.

وبن���اء عل���ى ما �س���بق يت�س���ح �أهمي���ة م�س���ادر �لكف���اءة �لذ�تية و�لت���ي تتمثل يف 
�خلرب�ت �ملبا�س���رة وغري �ملبا�س���رة و�لقناع �للفظي �أو �لجتماعي و�حلالة �لنفعالية 
يف بن���اء وحت�س���ني وتطوي���ر معتق���د�ت �لكف���اءة �لذ�تي���ة �أو تعديله���ا �إذ� كان���ت �س���لبية ، 
و�لبيئة �ملدر�سية ينبغي �أن توفر �لطرق �ملنا�سبة لبناء هذه �لقوى باعتبارها مقومات 
�لكفاءة �لذ�تية ، وباعتبار �ملدر�س���ة بيئة تربوية وتعليمية م�س���وؤولة عن تنمية جميع 
 Kozik, Cowles & Sweet جم���الت �لنم���و لالأطف���ال و�ملر�هق���ني ، �تفاق���اً م���ع
(2004)  و�ل���ذي ي���رى �أن���ه لي�س���بح �لطالب متعلم���ني ذوي كفاءة ذ�تي���ة بحاجة �إىل 
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بناء م�س���ادر �لكفاءة ، و�تفاقا مع Alfassi (2003) و�لذي يرى �أن �لبيئة �ملدر�س���ية 
تفتقر �إىل �لطرق �ملنا�سبة لتنمية �لكفاءة �لذ�تية للطالب.

م���ن �لعنا�س���ر �لرئي�س���ة لكف���اءة �ل���ذ�ت �لفردي���ة    Control ويع���د �لتحك���م 
individual’s self-efficacy ، فاعتق���اد �لف���رد �أن���ه قادر عل���ى �لتحكم ميكنه من 
�ل�س���يطرة �أو �لتاأثري على نتائج �لأحد�ث يف حياته ، وخا�س���ة عند مو�جهة �ل�س���غوط 
وحف���اظ �لف���رد عل���ى روح �ل�س���يطرة عل���ى �أحد�ث���ه حيات���ه عام���ل مه���م يف �لتكيف مع 
جمموع���ة �لظ���روف �ملتنوع���ة. فمعتق���د�ت �ل�س���يطرة مرتبط���ة مفاهيمي���اً وجترييباً 
بزيادة �ملثابرة و�لتكيف �لناجح مع �ل�سغوط ، ورمبا تكون معتقد�ت �ل�سيطرة عامل 
 (Aspinwall& Richter,1999)مهم يف تطوير �لكفاءة لدى �لأ�سخا�س �ملرنيني

ويرى Bandura (1994) �أن �لأفر�د ذوي �لكفاءة �لذ�تية �ملرتفعة ي�س���عون 
�أهد�ف���اً طموح���ة ويحتفظ���ون بالتز�مات قوي���ة نحوها ، فهم يبذل���ون �جلهود �لقوية 
و�مل�س���تمرة عند مو�جهة �ملحن و�ل�س���د�ئد ، وي�س���تعيدون ب�س���رعة �ح�سا�س���هم بالكفاءة 
بع���د �لف�س���ل �أو �لنتكا�س���ات setbacks ، وعن���د مو�جه���ة �لف�س���ل يعزون ف�س���لهم �إىل 
�جله���ود غ���ري �لكافي���ة �أو �إىل �لنق����س يف �ملهار�ت و�ملعرف���ة �لتي ما زل���و� قادرين على 
�كت�س���ابها. وعلى �لنقي�س �لأفر�د ذوي كفاءة �لذ�ت �ملنخف�س���ة �أو �لذين ي�س���ككون يف 
قدر�تهم �أو يتهربون من �ملهام �ل�س���عبة و�لتي يعتربونها تهديد�ت �سخ�س���ية. لذلك 
يرت�خ���ون يف جهوده���م ، ويتخلون ب�س���رعة عندم���ا يو�جهون �ملهام �ل�س���عبة ، ولديهم 
طموح���ات منخف�س���ة و�لتز�م���ات �س���عيفة نح���و �لأهد�ف �ملو�س���وعة ، وعن���د مو�جهة 
�ل�س���د�ئد فاإنه���م يع���زون ق�س���ورهم يف مو�جهتاه���ا �إىل �أوج���ه �لق�س���ور �ل�سخ�س���ية. 
و�لأفر�د يف هذه �حلالة ي�ستعيدون ببطء كفاءة �لذ�ت �لتي تعقب �لف�سل و�لنتكا�سات 
، ويركزون على �لعو�قب �لتي �س���وف يو�جهونها و�لنتائج �ل�س���لبية �ملحتملة بدًل من 
�لرتكي���ز عل���ى كيفي���ة تنفيذ �ملهام بنجاح ، وبن���اء على ذلك يرى �لأف���ر�د ذوي �لكفاءة 
�لذ�تية �ملنخف�سة �أد�ئهم غري �لكفء على �أنه قدرة �سخ�سية ناق�سة �أو عجز �سخ�سي 

، وبالتايل يتوقعون �لف�سل ول يبذلون جهد�ً لأنهم يفقدون �لثقة يف �أنف�سهم.

وتوؤدي �لكفاءة �لذ�تية �ملنخف�س���ة �إىل نتائج �س���لبية �أخرى ، فعلى �سبيل �ملثال 
تو�سلت  در��سةChung & Elias (1996) �إىل �أن �لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية ترتبط 
بالكفاء �لجتماعية �ملنخف�سة و�أكرث باأحد�ث �حلياة �ل�سلبية. ومت �إجر�ء �لكثري من 
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�لبح���وث يف جم���ال عل���م �لنف�س ، ومت �لتو�س���ل �إىل �أن �لكفاءة �لذ�تي���ة �ملرتفعة منبئ 
قوى بالتح�سيل ، فتو�سل Graham & Weiner (1996) �إىل �أن �لكفاءة �لذ�تية 
منب���ئ بالنتائج �ل�س���لوكية مب���ا فيه���ا �لأد�ء�ت �لأكادميية �ملتنوعة �أك���رث من �ملحفز�ت 
�لأخ���رى. ويف در��س���ةPeetsma, Hascher, Veen and Roede (2005) كان���ت 
�لكف���اءة �لذ�تي���ة منبئ قوي بالإجناز ، ومرتبط���ة �رتباط موجب بالإجناز �لأكادميي 
، ف���اأد�ء �لط���الب يف �ملدر�����س ، وحت�س���يلهم �لأكادمي���ي مرتب���ط بو�س���وح بالأه���د�ف 

و�لتوقعات �ملتو�فقة مع �ملفاهيم �لتحفيزية للكفاءة �لذ�تية. 

وتعت���رب كف���اءة �ل���ذ�ت منظ���م للتعل���م و�لتي توؤث���ر �س���و�ء بطريقة مبا�س���رة �أو 
غ���ري مبا�س���رة عل���ى �لإجن���از �لناج���ح للمه���ام �أو يف جم���الت �أكادميي���ة معين���ة مث���ل 
�لق���ر�ءة ، �لكتاب���ة ، �حل�س���اب ، �لعلوم ، �إلخ. وهذ� ما �أ�س���ار �إليه �لكثري من �ملخت�س���ني                
Baessler &Schwarcer, 1996 Bong,2001 ،وتوؤث���ر �لكف���اءة �لذ�تي���ة عل���ى 
خمتلف �أد�ء �لطالب ، فقد كان �لطالب ذوي �لكفاءة �لذ�تية �ملنخف�سة �أكرث متثياًل 
خل���رب�ت ما ور�ء �ملعرفة �ل�س���لبية من �لطالب ذوي �لكف���اءة �ملرتفعة ، فذوي �لكفاءة 
 (Bouffard, Bouchard, ملنخف�س���ة يو�جهون �س���عوبة يف حل �مل�سكالت �ل�س���عبة�

.Goulet, Denoncourt& Couture, 2005)

املرونة والكفاءة الذاتية 
�لذ�تي���ة  �لكف���اءة  �أن  �إىل   )1999 ،  1983 ، بان���دور� )1981  وخل�س���ت در��س���ات 
بن���اء نظري ، وم�س���طلح ي�س���ري �إىل قدرة �لف���رد على تعبئة �لد�فع و�مل�س���ادر �ملعرفية 
و�ل�س���يطرة عل���ى ح���دث مع���ني. �أو ق���درة �لف���رد عل���ى �نت���اج نتائ���ج معين���ة �و حتقي���ق 
ه���دف مع���ني (Bandura, et al., 1999). وبن���اء على ذل���ك �إذ� مل يعتقد �لفرد �أنه 
ي�س���تطيع �نتاج �هد�ف مرغوبة من خالل ت�س���رفاته بالتايل �س���وف يكون لديه حافز 
�س���عيف ج���د�ً للمثابرة يف مو�جهة �ل�س���عوبات ، ومن ثم من �ملحتم���ل �أن كفاءة �لذ�ت 
�س���وف تك���ون �س���مة مهمة يف تطوي���ر �لكف���اءة competence عند مو�جهة �ل�س���د�ئد 
adversity ، فالكف���اءة �لذ�تي���ة �ملدركة من �ملحتمل �أن توؤث���ر على قدرة �لأفر�د على 
�لتكي���ف ، و�لتعامل مبرونة مع �ملو�قف �ل�س���عبة ، وتوؤثر �أي�س���اً عل���ى تطلعات �لأفر�د 
 (Bandura, Barbaranelli, و�لتفك���ري �لتحليل���ي ، و�ملثابرة يف مو�جه���ة �لف�س���ل ،

 .Caprara, & Pastorelli,2001)
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�لت���ي  �لبح���وث  ونتائ���ج  و�مل�س���لمات  �لفرت��س���ات  م���ن  �لعدي���د  وهن���اك 
تدع���م �لعالق���ة �ملوجب���ة ب���ني �لكف���اءة �لذ�تي���ة و�ملرون���ة �لنف�س���ية. فهن���اك نظري���ة                                            
Lightsey’s theory  و�لت���ي تفرت����س �أن �لكفاءة �لذ�تية عامل مركزي يف �ملرونة 
�لنف�س���ية. وهناك �لعديد من �لدر��س���ات و�لبحوث �لتي حتققت من ذلك �لفرت��س 
، فعل���ى �س���بيل �ملث���ال در��س���ة Speight (2009) و�لت���ي �أجر�ه���ا على ط���الب �ملرحلة 
�لثانوي���ة للتحق���ق من �لعالق���ة بني كفاءة �لذ�ت و�ملرونة ، وتو�س���ل �إىل وجود عالقة 

موجبة بني �لكفاءة �لذ�تية و�ملرونة �لنف�سية.

�لأ�س���خا�س  �أن  �إىل   Doll and Lyon (1998) م���ن  كل  در��س���ة  و�أ�س���ارت 
�ملرني���ني يت�س���فون بالق���درة �لعقلي���ة �جلي���دة ، و�لق���درة �للغوية ، و�لت�س���رف �لهادئ 
، و�لتوج���ه �لجتماع���ي �لإيجاب���ي ، وعالق���ات �لأق���ر�ن ، و�لكف���اءة �لذ�تي���ة �لعالي���ة. 
وتعت���رب �لكف���اءة �لذ�تي���ة ظاهري���اً �س���مة مهم���ة يف تطوي���ر �لكف���اءة عندم���ا يو�ج���ه 
�ل�س���خ�س �ملحن و�ل�س���د�ئد ، وذلك عندما يعتقد �ل�سخ�س �أنه قادر على �نتاج �أهد�ف 
مرغوبة فيما يتعلق باأفعاله ، وعندما يكون قادر على �ملثابرة يف مو�جهة �ل�س���عوبات
 (Hamill, 2003). و�أ�س���ارت �لبح���وث �إىل �أن �لكف���اءة �لذ�تي���ة من �ملحتمل �أن توؤثر 
على قدرة �ل�سخ�س على �لتكيف و�لتعامل مع �ملو�قف �ل�سعبة و�ملثابرة عند مو�جهة 

 .(Bandura, et al.,1999) ل�سد�ئد�

وبالت���ايل توؤث���ر �لكف���اءة �لذ�تي���ة عل���ى �ملرونة ، وهذ� يت�س���ح من خ���الل نتائج 
�لبح���وث �لت���ي ت�س���ري �إىل �أن �لكف���اءة �لذ�تي���ة ترتب���ط �إيجابي���اً باملرونة. وه���ذ� يعني 
�أن �لكف���اءة �لذ�تي���ة توؤث���ر وب�س���كل د�ل عل���ى �ملرون���ة ، و�أنها من �خل�س���ائ�س �ملرتبطة 
باملرونة. وبالتايل ميكن ��ستخد�م �ملرونة كميكانزمي وقائي يف مو�قف �لتعلم و�لذي 
يرتت���ب علي���ه تعزيز �ملرون���ة ، و�لتاأث���ري �ملتبادل للمرون���ة و�لكفاءة �لذ�تي���ة ميكن �أن 
ينت���ج تاأث���ري�ت �إيجابي���ة عل���ى �لتعل���م و�لتح�س���يل �لدر��س���ي. وه���ذ� �لتاأث���ري �ملتب���ادل 
للمرونة و�لكفاءة �لذ�تية ميكن �أن ي�س���اعد يف تف�س���ري ملاذ� بع�س �لأطفال يحتفظون 
مب�س���توى ع���ال من �لكفاءة �لذ�تية عن���د مو�جهة �ملحن و�ل�س���د�ئد ، ويف نف�س �لوقت 
ينه���ار �لبع����س �لأخر من �لأطف���ال عند مو�جهة نف�س �ملحن و�ل�س���د�ئد. وهذ� �تفاقاً 

.Rutter (1987) مع رويرت
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وت�س���ري �لبح���وث و�لدر��س���ات �إىل �أن �لبح���ث يف �لعالق���ة بني �لكف���اءة �لذ�تية 
و�ملرونة يف �لعقود �ل�سابقة كان حمدود�ً مقارنة بالبحوث �لتي متت حديثاً يف �ملجال. 
وم���ع ذلك �أ�س���ارت �لدر��س���ات و�لبحوث �ل�س���ابقة و�حلديثة عن وج���ود عالقة موجبة 
بني �لكفاءة �لذ�تية و�ملرونة. وهذ� توؤكده كثري من �لبحوث و�لدر��س���ات مثل در��س���ة 
Richardson (2002) ، ودر��سة Jalili (2010) �لتي تو�سلت �إىل �أن �ملرونة منبئ 

قوي موجب باملرونة.

املرونة النف�سية والكفاءة الذاتية لدى ذوي �سعوبات التعلم
يو�جه �لباحثون يف جمال �ملرونة �لنف�سية حتدياً يتلخ�س يف �لبحث لتحديد 
�لظروف �لتي ت�س���جع �ملرونة ، ف�س���عوبات �لتعلم على �س���بيل �ملثال تعترب حتدي ، ويف 
�ل�س���نو�ت �لأخرية �س���هد جمال �س���عوبات �لتعلم نقل نوعية وحتوًل كبري�ً من �ملدخل 
�ملوج���ه نح���و �مل�س���كلة problem-oriented approach �لكامن���ة يف من���وذج �لعجز 
 empowering and nurturing strengthsإىل من���وذج قوى �لرعاية و�لتمك���ني�
model �أو م���ن حتدي���د �خل�س���ائ�س �لت���ي ت�س���ع �لطف���ل يف خط���ر �س���عوبات �لتعل���م 
و�مل�س���كالت �لجتماعي���ة �إىل حتدي���د بع�س �لعو�مل �لوقائية �لتي تخف�س �مل�س���كالت 
�ملرتبط���ة ب�س���عوبات �لتعل���م ودع���م �لتكي���ف �لإيجاب���ي، و�ملث���ري للده�س���ة �أن �لبحوث 
�لتجريبي���ة �أعط���ت �لهتم���ام للمرون���ة �لنف�س���ية ، �إل �أن �لبح���وث �لت���ي متت لفح�س 
 (Morrison &Cosden, ً�ملرون���ة �لنف�س���ية لدى ذوي �س���عوبات �لتعل���م قليل ج���د�
�لبح���وث  �أن  علي���ه  ترت���ب  وه���ذ�   ،  1997; Margalit, 2003;Bryan, 2003)
�لوقائية �ملعتمدة على �ملرونة �لنف�س���ية لدى ذوي �س���عوبات �لتعلم ما ز�لت يف مرحلة 

(Margalit, 2003).ملهد�

         Risk-Resilience Model – �ملرون���ة  �ملخاط���رة  ��س���تخد�م من���وذج  ومت 
يف تف�سري �لق�سور يف �ملهار�ت �لجتماعية لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم و�لذي 
يرك���ز عل���ى تعزي���ز �لنجاح �لجتماعي ل���دى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم بدًل من 
منوذج �لعجزdeficit model �لذي �نت�س���ر ��س���تخد�مه يف فرتة �لت�س���عينات لفح�س 
�مله���ار�ت �لجتماعي���ة لديه���م مقارن���ة بالعادي���ني و�ل���ذي يرك���ز عل���ى معاجل���ة �لعجز 
�لجتماعي ، فنموذج �ملخاطرة – �ملرونة يعترب منوذج �أكرب لدر��سة �لنمو �لجتماعي 
 .(Meltzer, 2004; Wong, 2003) لدى ذوي �سعوبات �لتعلم من منوذج �لعجز
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 Risk Factors وبن���اء عل���ى ذلك �لنموذج تتكون �ملرونة من عو�مل خماطرة
وعو�م���ل وقائي���ة Protective Factors، فال�س���خ�س ل يك���ون م���رن ب���دون عو�م���ل 
خماطرة ، وعو�مل �ملخاطرة ت�س���مل خرب�ت �حلياة �ل�س���لبية مثل �ل�س���غوط �ليومية 
)�لفقر ، �ملر�س( ، و�أوجه �لق�سور يف �لرعاية �لو�لدية ، و�لق�سور �ملعريف مثل �سعوبات 
�لتعلم. وتتمثل �لعو�مل �لوقائية يف حتمل �ل�س���غوط Stress-Buffers لأنها توؤثر 
ب�س���كل مبا�س���ر عل���ى نتائج خ���رب�ت �حلي���اة �ل�س���لبية عن طري���ق تغيري م�س���ار �خلطر 
�إىل �لتكي���ف ، وب�س���كل �أك���رث حتدي���د�ً تلعب �لعو�م���ل �لوقائية دور�ً و�س���يطاً يف عو�مل 
�ملخاط���رة و�لنتائ���ج �ملرتكزة على �ملرونة )مثل �لكف���اءة �لجتماعية( لأن هذه �لنتائج 
تتاأثر �س���لبياً بعو�مل �ملخاطرة. وبالتايل �س���عوبات �لتعلم متثل يف هذ� �لنموذج عامل 
خماطرة ميكن �أن ت�سهم يف �لنتائج �ل�سلبية ، ولكن يف حد ذ�تها لي�ست منبئ بال�سلوك 
�لجتماعي م�س���تقباًل. فهناك عو�مل وقائية د�خلية )مثل كفاءة �لذ�ت �لجتماعية( 
وعو�مل وقائية خارجية )مثل �ل�س���د�قة ، وم�س���اندة �لأ�س���رة( و�لتي ت�س���هم يف تعزيز 
�ملرونة وخف�س خماطر عدم �لكفاءة �لجتماعية لدى �لطالب ذوي �سعوبات �لتعلم 

.(Wong, 2003) (Prevatt, 2003;Meltzer, 2004; Wiener, 2004)

وت�س���ري �لبحوث و�لدر��س���ات �إىل �أن �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم يتعلمون 
مه���ار�ت �أكادميي���ة �إلز�مي���ة لتح�س���ني �أد�ئهم وع���الج �س���عوباتهم ، �أي تعليهم مهار�ت 
تقني���ة ، وم���ن �مله���م �أي�س���اً يف ه���ذ� �ملج���ال �لأخذ بع���ني �لعتب���ار �لعو�م���ل �لنفعالية 
و�لجتماعي���ة �ملهم���ة عل���ى �س���بيل �ملثال �ملرون���ة و�لكف���اءة �لذ�تية ، �تفاق���اً مع كل من  
في���ه  �س���ك  �لتعل���م مم���ا ل  �س���عوبات  ذوي  فالتالمي���ذ   Berg & Lick, (2001)
يو�جه���ون حتدي���ات عند مرورهم بخ���ربة �س���عوبات �لتعلم و�لتي ت�س���تنزف طاقاتهم 
فتجعله���م ي�س���عرون بانخفا�س تقدير �ل���ذ�ت وبالتايل يوؤثر عل���ى �أد�ئهم �لأكادميي ، 
فعام���ل �لكف���اءة �لذ�تية و�ملرونة عامالن وقائيان مهمان يف جمال �س���عوبات �لتعلم ، 

.National Center for Learning Disabilities (1999) تفاقاً مع�

وهناك �لعديد من �لدر��سات �لتي توؤكد �لعالقة بني �لكفاءة �لذ�تية و�ملرونة 
لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم ، فاأكد “ باندور� ” يف نظريته على �أهمية تطوير 
�لعقلي���ة �لإيجابية ، و�لثقة و�ملثابرة و�لتنظيم وبذل �جلهد جنباً �إىل جنب لتح�س���ني 
 .(Bernard ,1996)  لد�فعي���ة ل���دى �لط���الب و�مل�س���اركة و�لتح�س���يل �لأكادمي���ي�
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 Padron, Waxman, Brown, and Powers (2000) و�أك���دت در��س���ة
�أن �لتالمي���ذ �ملرني���ني يدرك���ون بيئاته���م �لتعليمي���ة بطريق���ة �أك���رث �إيجابي���ة ، وكانو� 
�أك���رث �رتياح���اً مع مناهجه���م ، و�أكرث قدرة على ق���ر�ءة �ملفاهيم �لذ�تي���ة من �أقر�نهم 
غ���ري �لعادي���ني. وتو�س���ل Benard (1991) �إىل �أن �ملرون���ة ذ�ت تاأث���ري عل���ى �لنج���اح 
يف �لق���ر�ءة ، و�أن �ملرون���ة ميك���ن تعلمه���ا. و�أ�س���ار Seligman (1998) �إىل �أن���ه ميكن 
حت�س���ني �ملرون���ة ل���دى �لتالمي���ذ ذوي م�س���كالت �لتعل���م من خ���الل �ملد�خ���ل �ملعرفية 
.Learned optimism و�إعادة �لبناء �ملعريف كما �أنه �بتكر م�سطلح �لتفاوؤل �ملتعلم

درا�سات �سابقة: 
ر�ج���ع �لباح���ث �لعدي���د م���ن �لبح���وث �لت���ي تناول���ت �ملرون���ة �لنف�س���ية ومنه���ا 
در��س���ةRachel, Aileen, Frances and  Steven (2016) �لت���ي هدف���ت �إىل 
�لتع���رف عل���ى �ملرون���ة و�ليقظ���ة �لعقلية كمنبئات بال�س���غوط �لنف�س���ية و�س���غوط ما 
بع���د �ل�س���دمة ، ودر��س���ةHongshan and Junmin (2016) �لت���ي هدف���ت �إىل 
�لتع���رف عل���ى �لدور �لو�س���يط للمرونة على �مل�س���اندة �لجتماعية و�لوحدة �لنف�س���ية 
، ودر��س���ةMamen and Dias (2016) �لت���ي هدف���ت �إىل �لتع���رف عل���ى �لعالق���ة 
بني �ملرونة �لنف�س���ية وطيب �حلياة �لنف�س���ية ، ودر��سةArslan (2016) �لتي هدفت 
�إىل �لتع���رف عل���ى �س���وء �ملعاملة �لنف�س���ية و�مل�س���كالت �ل�س���لوكية و�لنفعالي���ة و�لدور 
�لو�س���يط للمرون���ة �لنف�س���ية. ودر��س���ة عثم���ان )2010( �لتي هدف���ت �إىل �لتعرف على 
فاعلية برنامج �إر�س���ادي لتنمية �ملرونة �لنف�س���ية �لإيجابية يف مو�جهة �أحد�ث �حلياة 
�ل�س���اغطة. ودر��س���ة حممود )2009( �لتي هدفت �إىل �لتعرف على �ملرونة �لإيجابية 
وعالقتها بوجهة �ل�س���بط لدى عينة من �ل�س���باب �جلامعي. ودر��سة فرغلي )2013( 
�لت���ي هدف���ت �إىل �لتع���رف عل���ى �ملرونة �لنف�س���ية وعالقتها مبعني �حلي���اة لدى عينة 
م���ن �لطالب �ملتفوقني در��س���ياً. ودر��س���ة عامر )2015( �لت���ي هدفت �إىل �لتعرف على 
فاعلية برنامج �إر�س���ادي لزيادة �ملرونة �لنف�س���ية وخف�س �لعنف �لأ�س���ري لدى بع�س 
�حلالت �ملعنفة من �لن�ساء باململكة �لعربية �ل�سعودية. و�قت�سر �لباحث على �لعر�س 
�لتف�س���يلي للبح���وث �ملرتبطة مبتغري�ت �لبحث �حلايل ، ومت ت�س���نيفها يف حمورين 
؛ �ملحور �لأول وت�س���من �لدر��س���ات �لتي تناولت �لعالقة بني �ملرونة و�لكفاءة �لذ�تية 
، �أما �ملحور �لثاين فت�س���من �لدر��س���ات �لتي تناولت تنمية وحت�س���ني �ملرونة �لنف�سية 

و�لكفاءة �لذ�تية ، وفيما يلي عر�س هذه �لبحوث: 
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درا�سات تناولت العالقة بني املرونة والكفاءة الذاتية
ت�س���من ه���ذه �ملح���ور عر�س���اً للبحوث و�لدر��س���ات �لت���ي تناول���ت �لعالقة بني 
�ملرون���ة و�لكف���اءة �لذ�تية ، وبع�س���اً م���ن �لبحوث �لت���ي تناولت �ملرون���ة و�لكفاءة لدى 
                         Panicker and Chelliah (2016) م���ن  كل  فه���دف   ، �لتعل���م  �س���عوبات  ذوي 
�إىل �لتع���رف عل���ى م�س���توى �ملرون���ة و�لقل���ق و�لكتئ���اب و�ل�س���غوط ل���دى �لأطف���ال 
و�ملر�هق���ني ذوي �س���عوبات �لتعل���م مقارنة باأقر�نه���م ذوي �لوظائ���ف �لعقلية �حلدية 
Borderline Intellectual Functioning ، و�إدر�ك �لو�لدين ل�س���عوبات �لتعلم 
ل���دى �أبنائه���م ، وتكون���ت �لعينة من 41 طفاًل ومر�هق���اً )37 ذكور – 5 �أناث( من ذوي 
�س���عوبات �لتعل���م ، و�أقر�نهم ذوي �لوظائف �لعقلية �حلدي���ة �لبالغ عددهم 41 طفاًل 
ومر�هق���اً )32 ذك���ور – 9 �إن���اث، م�س���توى ذكائه���م م���ن 75 – 79 ( ، يف �مل���دى �لعم���ري 
 ، Wagnild)م���ن 7 – 17 �س���نة ، ومت ��س���تخد�م مقيا����س �ملرون���ة �لنف�س���ية )14عب���ارة
ومقيا�س �ل�س���غوط و�لقلق و�لكتئاب ، و�ملقابلة �لأولية مع �لآباء ، ومت �لتو�س���ل �إىل 
�أن م�س���توى �ملرون���ة �ملنخف����س كان ل���دى 75 ٪ من ذوي �س���عوبات �لتعلم و�ملر�هقني ، 
ون�س���بة �ل�س���غوط �حلادة كانت 16،6 ٪ ، ون�س���بة �لكتئاب �حلاد بلغت 14،2 ٪ ، ون�س���بة 
�لقلق �حلاد بلغ 23،8 ٪ لدى نف�س �لعينة ، وكان م�ستوى �ملرونة منخف�س لدى ذوي 

�سعوبات �لتعلم مقارنة باأقر�نهم ذوي �لوظائف �لعقلية �حلدية.

وتن���اول كل م���ن Çelikkaleli and Kaya (2016) در��س���ة �لعالق���ة ب���ني 
�لت�س���وهات �ملعرفي���ة وكل من �ملرونة �لنف�س���ية و�لكفاءة �لذ�تي���ة �لنفعالية ، وتكونت 
�لعينة من 346 طالباً من طالب �جلامعة برتكيا )150 ذكور – 196 �إناث( ، ومتو�سط 
عم���ر 20،57 �س���نة ، ومت ��س���تخد�م مقيا����س �لت�س���وهات �ملعرفية �ل�سخ�س���ية ، ومقيا�س 
 Durak وتعديل Maddi and Khoshaba ملرون���ة �لثال���ث �ملع���دل �إع���د�د كل م���ن�
، ومقيا����س �لكف���اءة �لذ�تي���ة �لنفعالية ، وبطارية �لدور �جلن�س���ي ، ومت �لتو�س���ل �إىل 
وجود عالقة �سالبة بني �لت�سوهات �ملعرفية وكل من �ملرونة �لنف�سية و�لكفاءة �لذ�تية 
�لنفعالية ، ووجود عالقة موجبة بني �ملرونة �لنف�سية و�لكفاءة �لذ�تية �لنفعالية ، 

ول توجد عالقة بني �لدور �جلن�سي و�ملرونة �لنف�سية. 

�إىل  هدف���ت  در��س���ة   Kapoor and Tomar (2016) م���ن  كل  و�أج���رى 
�لتع���رف عل���ى �لعالق���ة بني �ملرون���ة �لنف�س���ية و�لكفاءة �لذ�تية و�لح�س���ا�س بع�س���وية 
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�ملدر�س���ة و�لقي���ادة ، وتكون���ت �لعين���ة م���ن 200 طال���ب باملرحلة �ملتو�س���طة )109 ذكور ، 
91 �إناث( ومت ��س���تخد�م مقيا�س �لكفاءة �لذ�تية لالأطفال ومقيا�س �ملرونة لالأطفال 
و�ل�س���بابThe Child and Youth Resilience Measure، و�ختب���ار �لقي���ادة ، 
ومقيا����س �لح�س���ا�س بع�س���وية �ملدر�س���ة ، ومت �لتو�س���ل �إىل وجود عالق���ة موجبة بني 
�ملرونة �لنف�س���ية و�لكف���اءة �لذ�تية )�لأكادميي���ة و�لجتماعية و�لنفعالي���ة( و�لقيادة 

و�لح�سا�س بع�سوية �ملدر�سة.

وقام Haryana (2015) بدر��سة هدفت �إىل در��سة �لكفاءة �لذ�تية و�لكفاءة 
�لنفعالي���ة ل���دى �لط���الب ذوي �س���عوبات �لتعلم ، وتكون���ت �لعينة م���ن 72 طالباً من 
ط���الب �ملدر�����س ، ومت ��س���تخد�م مقيا����س �لكف���اءة �لذ�تي���ة �لعام���ة ومقيا����س �لكفاءة 
�لنفعالية ، ومت �لتو�س���ل �إىل وجود عالقة بني �لكفاءة �لذ�تية �لعامة ونوع �لطالب 
، ووج���ود عالق���ة �س���لبية بني �لكفاءة �لذ�تية وجمال �ل�س���عوبة. وكان���ت هناك عالقة 

�سلبية بني �لكفاءة �لذ�تية و�لنوع وجمال �ل�سعوبة. 

 Keye and وع���ن �لكف���اءة �لذ�تي���ة كمنب���ئ باملرونة �لنف�س���ية �أجرى كل م���ن
Pidgeon (2013) در��س���ة هدف���ت �إىل �لتع���رف عل���ى دور �ليقظ���ة �لعقلية و�لكفاءة 
�لذ�تية �لأكادميية يف �لتنبوؤ باملرونة �لنف�س���ية ، وتكونت �لعينة من 141 م�س���اركاً من 
طالب �جلامعة )39 ذكور ، 102 �إناث( مبتو�سط عمري 18 �سنة ، ومت ��ستخد�م قائمة 
فروب���ريج لليقظ���ة �لعقلي���ة ، و�ختبار معتق���د�ت �لنجاح �لأكادمي���ي ، ومقيا�س �ملرونة 
�لنف�س���ية د�فيد�س���ونConnor Davidson ، ومت �لتو�س���ل �إىل �أن �ليقظ���ة �لعقلي���ة 
و�لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية منبئني باملرونة �لنف�سية. وهذ� يعني �أن �ليقظة �لعقلية 

و�لكفاءة �لذ�تية �لأكادميية ذو تاأثري د�ل على �ملرونة �لنف�سية. 

�أج���رى                                     و�ملرون���ة  �لذ�تي���ة  �لكف���اءة  ب���ني  �لعالق���ة  ع���ن  للبح���ث  وتتم���ة 
Fields (2013) هدف���ت �إىل �لتع���رف عل���ى �لعالق���ة ب���ني �ملرون���ة و�لكف���اءة �لذ�تية 
و�لأو�ساع �لقت�سادية �لجتماعية ، وتكونت �لعينة من 24 ولد�ً ، 58 بنتاً يف �ل�سف 12 
، ومت ��س���تخد�م مقيا�س �لأو�س���اع �لقت�سادية �لجتماعية ، ومقيا�س �ملرونة �لنف�سية 
�ل���ذي �أع���ده ويقنيلدويون���ق ، ومقيا�س �لكف���اءة �لذ�تية ، ومت �لتو�س���ل �إىل �أن �ملرونة 

�لنف�سية و�لأو�ساع �لقت�سادية منبئات بالكفاءة �لذ�تية.
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 و�أج���رى Kearney (2010) در��س���ة هدف���ت �إىل در��س���ة �لف���روق يف �ملرون���ة 
و�لكف���اءة �لذ�تي���ة ومفه���وم �ل���ذ�ت و�لهوية �لعن�س���رية لدى �لط���الب �ملوهبني وغري 
�ملوهب���ني ، وتكون���ت �لعين���ة من 37 طالباً موهباً )15 ول���د�ً ، 22 بنتاً ( ، و�أقر�نهم غري 
�ملوهبني 38 طالباً )16 ولد�ً ، 22 بنتاً ( ، يف �ملدى �لعمري من 9 – 12 �سنة ، مبتو�سط 
عم���ر 10 �س���نو�ت ، ومت ��س���تخد�م ع���دة مقايي����س منها مقيا����س �ملرونة �لنف�س���ية �لذي 
�أعده ويقنيلد ويونقWagnild and Young ومقيا�س �لكفاءة �لذ�تية �لعامة. ومت 
�لتو�س���ل �إىل �أن �لط���الب �ملوهب���ني كانو� �أعلى م���ن �أقر�نهم غري �ملوهب���ني يف �ملرونة 

�لنف�سية و�لكفاءة �لذ�تية ومفهوم �لذ�ت. 

و��س���تكماًل يف �لبح���ث ع���ن �لعالق���ة ب���ني �لكف���اءة �لذ�تي���ة و�ملرون���ة �أج���رى 
Speight (2009) در��س���ة هدفت �إىل در��س���ة �لعالقة بني �ملرونة �لنف�س���ية وكل من 
�لكف���اءة �لذ�تي���ة و�لإجن���از �لأكادمي���ي ، وتكونت �لعين���ة من 121 مر�هق���اً ) 42 ذكور ، 
79 �إن���اث( ، مت �ختاريه���م م���ن ط���الب �ل�س���ف �لتا�س���ع و�لعا�س���ر و�حل���ادي ع�س���ر ، ومت 
��س���تخد�م مقيا����س �ملرون���ة �لنف�س���ية ومقيا����س �لكف���اءة �لذ�تي���ة ومقيا����س �لجن���از 
�لأكادمي���ي وقائم���ة �ملعامل���ة �لو�لدية ، ومت �لتو�س���ل �إىل وجود عالق���ة د�لة وموجبة 
ب���ني �ملرونة �لنف�س���ية وكل من �لكفاءة �لذ�تية و�لجناز �لأكادميي و�أ�س���اليب �ملعاملة 
�لو�لدية �جليدة. ودر�س Rhodes-Stanford (2007) �لكفاءة �لذ�تية يف �لقر�ءة 
و�ملرون���ة يف �لق���ر�ءة و�لأد�ء يف �لقر�ءة لدى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم ، وتكونت 
�لعينة من 13 تلميذ�ً من ذوي �س���عوبات تعلم �لقر�ءة ، ومت ��س���تخد�م مقيا�س �لكفاءة 
�لذ�تي���ة يف �لق���ر�ءة ، و�ملرون���ة يف �لق���ر�ءة و�لأد�ء يف �لقر�ءة ، ومت �لتو�س���ل �إىل وجود 

عالقة بني �ملرونة يف �لقر�ءة و�لكفاءة �لذ�تية يف �لقر�ءة و�لأد�ء يف �لقر�ءة. 

ودر����س Hamill (2003) �لكف���اءة و�ملرونة �لنف�س���ية لدى �ملر�هقني �ملرنيني 
، وتكونت �لعينة من 43 مر�هقاً ، يف �ملدى �لعمري من 16 – 19 �س���نة ، ومت ��س���تخد�م 
مقيا����س �لأح���د�ث �ل�س���اغطة ، ومقيا����س �لكف���اءة �لذ�تي���ة ، و��س���تفتاء �ل�س���تجابة 
�لتو�س���ل  ، ومت  �ملرون���ة  ، ومقيا����س  �ملو�جه���ة  ��س���رت�تيجيات  ، ومقيا����س  لل�س���غوط 
�إىل �أن �لكف���اءة �لذ�تي���ة منب���ئ باملرون���ة �لنف�س���ية ، حي���ث مي���زت �لكف���اءة �لذ�تية بني 
�لأف���ر�د �ملرني���ني و�لأف���ر�د غري �ملرنيني، كما �أن �لأ�س���خا�س �ملرني���ني �أكرث قدرة على             

مو�جهة �ل�سغوط.
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الدرا�سات التي تناولت تنمية وحت�سني املرونة النف�سية والكفاءة الذاتية
يت�س���من هذ� �ملحور �لبحوث و�لدر��س���ات �لتي تناولت حت�سني وتنمية �ملرونة 
  Macpherson, Hart and Heaver (2016)لنف�سية و�لكفاءة �لذ�تية ، فاأجرى�
در��سة للتعرف على فاعلية �أن�سطة �لفن �ملرئي يف حت�سني �ملرونة �لنف�سية لدى عينة 
من ذوي �مل�س���كالت �لنف�س���ية مع وبدون �سعوبات تعلم ، وتكونت من 10 م�ساركني من 
�ملر�هقني و�لر��س���دين ، ومت ��س���تخد�م �ملالحظة و��س���تبيان �ملرونة �ملمكنة )13عبارة( 
، وبرنامج �أن�س���طة �لفن �ملرئي ملدة 10 �أ�س���ابيع ، ومت �لتو�س���ل �إىل فاعلية �لربنامج يف 
حت�س���ني �ملرونة �لنف�س���ية ، و�أو�س���ى �لباحثون �إىل �أن �أن�س���طة �لفن �ملرئي ت�س���اعد يف 

حت�سني �لثقة بالنف�س و�ملرونة �لنف�سية.

وهدف كل من  Hana and Hee-Soon (2015) �إىل �لتعرف على فاعلية 
برنامج قائم على �لكفاءة �لذ�تية يف حت�سني �لكفاءة �لذ�تية و�سبط �لذ�ت ، وتكونت 
�لعين���ة م���ن 21 طف���اًل م���ن مر�س���ى �ل�س���رع ، مت تق�س���يمهم �إىل جمموع���ة جتريبي���ة 
وجمموعة �سابطة ، ومت ��ستخد�م مقيا�س �لكفاءة �لذ�تية وبرنامج عالجي قائم على 
�لكفاءة �لذ�تية ، مت تطبيقه ملدة ثالثة �أ�س���ابيع ، ومت �لتو�س���ل �إىل فاعلية �لربنامج 
يف حت�سني �لكفاءة �لذ�تية و�سبط �لذ�ت و�لجتاه نحو �ملر�س لدى مر�سى �ل�سرع. 

وه���دف Philipson (2013) �إىل �لتع���رف عل���ى فاعلي���ة برنام���ج تدريبي يف 
حت�س���ني �لكف���اءة �لذ�تي���ة و�ملرونة ، وتكون���ت �لعينة من 6 طالب م���ن �ملر�هقني ، ومت 
��ستخد�م مقيا�س �ملرونة ، وبرنامج تدريبي ملدة 8 �أ�سابيع من خالل مع�سكر �سيفي ، 
ومت �لتو�سل �إىل فاعلية �لربنامج يف حت�سني �لكفاءة �لذ�تية و�ملرونة لدى �ملر�هقني. 

و�أجرى كل من  Coholic, Eys and Lougheed (2012)در��سة هدفت 
�إىل �لتع���رف عل���ى فاعلي���ة برنام���ج قائ���م على �أن�س���طة �لف���ن يف حت�س���ني �ملرونة لدى 
�لأطف���ال ، وتكون���ت �لعين���ة م���ن 36 طفاًل )20 ول���د ، 16 بنت( ، يف �مل���دى �لعمري من 
8 – 14 �س���نة ، ومت ��س���تخد�م مقيا����س �ملرون���ة ومقيا����س مفهوم �لذ�ت ، ومت �لتو�س���ل 
�إىل فاعلية �لربنامج يف حت�سني �ملرونة �لنف�سية ومفهوم �لذ�ت لدى عينة �لدر��سة.
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و��س���تخدم كل م���ن Gillespie and Allen-Craig (2009) مدخ���ل مه���م 
يف تنمي���ة �ملرون���ة �لنف�س���ية يف در��س���ته �لت���ي هدفت �إىل �لتع���رف على فاعلي���ة �لعالج 
�لربي wilderness therapy (1)يف حت�سني �ملرونة ، وتكونت �لعينة من 16 مر�هقاً 
، ومت ��ستخد�م مقيا�س �ملرونة ، و�لربنامج �لعالجي �لذي ��ستمر تطبيقه ملدة خم�سة 

�أ�سابيع ، ومت �لتو�سل �إىل فاعلية �لربنامج يف حت�سني �ملرونة لدى عينة �لدر��سة. 

وهدف James (2004) �إىل �لتعرف على فاعلية برنامج لالأن�سطة �لبدنية 
يف حت�س���ني �لكف���اءة �لذ�تي���ة ل���دى �لأطفال ، وتكونت �لعينة من 26 ول���د ، 28 بنتاً ، يف 
�مل���دى �لعم���ري م���ن 9 – 12 �س���نة ، ومت ��س���تخد�م مقيا����س �لكف���اءة �لذ�تي���ة وبرنامج 
�لأن�س���طة �لبدنية بعد �ملدر�س���ة ملدة 12 �أ�سبوعاً ، ومت �لتو�سل �إىل فاعلية �لربنامج يف 

حت�سني �لكفاءة �لذ�تية. 

�أما در��سة Neill and Dias (2001) و�لتي هدفت �إىل �لتعرف على فاعلية 
برنامج تربوي قائم على �ملغامرة adventure education programيف حت�س���ني 
�ملرون���ة ، وتكون���ت �لعين���ة م���ن 41 مر�هق���اً ، ومت ��س���تخد�م مقيا����س �ملرون���ة �لنف�س���ية 
،وبرنامج تربوي قائم على �ملغامرة ملدة 22 يوماً ، ومت �لتو�سل �إىل فاعلية �لربنامج 
يف حت�س���ني �ملرونة �لنف�س���ية ،  وكان حجم �لتاأثري مرتفع ، و�أو�س���ى �لباحثان باإجر�ء 

�ملزيد من �لبحوث للتعرف على �لتدخالت �ملفيدة يف حت�سني �ملرونة. 

ودر��س���ة Skehill (2001) هدف���ت �إىل �لتع���رف على فاعلي���ة برنامج تربوي            
�لعينة  وتكونت   ، �ملرونة  �لطلق  Stay Outdoor" يف حت�س���ني  �لهو�ء  " �لبقاء يف 
م���ن 9 مر�هق���ني م���ن �لذك���ور و�لإن���اث ، ومت ��س���تخد�م مقيا����س �ملرون���ة �لنف�س���ية ، 
ومقيا����س �لكف���اءة �ملدرك���ة ، وبرنام���ج �لبق���اء يف �له���و�ء �لطلق و�لذي ه���دف �إىل بناء 

مهار�ت �ملرونة ، ومت �لتو�سل �إىل فاعلية �لربنامج يف حت�سني �ملرونة.

�أج���رى                                                           حي���ث  �لذ�تي���ة  �لكف���اءة  حت�س���ني  يف  �ملع���ريف  �لع���الج  ��س���تخد�م  ومت 
Butler (1996) در��س���ة هدف���ت �إىل �لتعرف على فاعلي���ة �حلديث �لذ�تي �لإيجابي 

)1( ن���وع م���ن �لعالج ي�س���تخدم كبديل ل�س���يغ �لع���الج �لد�خلية و�خلارجي���ة للمر�هقني ، وي�س���تخدم هذ� 
�لنوع من �لعالج للمر�هقني عندما تف�س���ل �ل�س���يغ �لأخرى من �لعالج ، وظهر هذ� �لنوع من �لعالج يف 

بد�ية 1900
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عل���ى �لكف���اءة �لذ�تي���ة لدى �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعلم ، وتكون���ت �لعينة من 14 
تلمي���ذ�ً يف �مل���دى �لعمري من 10 – 13 �س���نة ، ومت ��س���تخد�م مقيا����س �لكفاءة �لذ�تية 
، وبرنام���ج �حلدي���ث �لذ�ت���ي �لإيجابي ، و�لذي تكون من �س���تة جل�س���ات مدة �جلل�س���ة 
�لو�ح���دة 30 دقيق���ة ، وتعلم �لتالميذ يف �لربنامج مهار�ت �حلديث �لذ�تي من خالل 
�لأن�س���طة �لفنية و�ملناق�س���ات ، ومت �لتو�س���ل �إيل فاعلية �لربنامج يف حت�س���ني �لكفاءة 

�لذ�تية لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم.

تعقيب على البحوث والدرا�سات ال�سابقة
هدف���ت بع�س �لبح���وث �إىل �لتعرف على �لعالقة بني �ملرونة و�لكفاءة �لذ�تية 
 Keye and Pidgeon ودر��س���ة ، Kapoor and Tomar (2016)مث���ل در��س���ة
ودر��س���ة   ،Kearney (2010) ودر��س���ة   ،  Fields (2013) ودر��س���ة   ،  (2013)
 Hamill Rhodes-Stanford (2007) ، ودر��س���ة  Speight (2009)، ودر��س���ة 
(2003)، وهدفت در��سةHaryana (2015) �إىل �لتعرف على �لكفاءة �لذ�تية لدى 
 Rhodes-Stanford (2007) لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م ، وهدف���ت در��س���ة�
�إىل �لتع���رف على �لعالق���ة بني �لكفاءة �لذ�تية و�ملرونة وعالقتها ب�س���عوبات �لتعلم. 
وهدفت بع�س �لبحوث يف �ملحور �لثاين �إىل �لتعرف على فاعلية �لرب�مج �لإر�س���ادية 
 ،Philipson (2013)و�لتدريبي���ة يف تنمية وحت�س���ني �ملرونة �لنف�س���ية مث���ل در��س���ة
 Gillespie & Allen-Craig ودر��س���ة   ،  Coholic, et al.(2012) ودر��س���ة 
,(2009) ودر��سة ,Neill and Dias (2001) ودر��سة Skehill (2001)، وهدفت 
 Hana and Hee-Soon بع����س �لبحوث �إىل حت�س���ني �لكف���اءة �لذ�تية مثل در��س���ة

.Butler (1996) ودر��سة ، James (2004) (2015) ، ودر��سة

ويختل���ف �لبح���ث �حل���ايل م���ن حيث �له���دف حيث يه���دف �لباح���ث يف �لبحث 
�حلايل �إىل �لتعرف على فاعلية برنامج قائم على �لكفاءة �لذ�تية يف حت�س���ني �ملرونة 

�لنف�سية لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم. 

وم���ن حي���ث �لعينات كان���ت معظم �لعيان���ات من تالمي���ذ �ملدر��س مثل در��س���ة  
ودر��س���ة   ،Keye and Pidgeon (2013) ودر��س���ة   ،  Haryana (2015)
Kearney (2010)، وبع����س �لبح���وث كان���ت �لعين���ات فيه���ا م���ن تالمي���ذ �ملرحل���ة 
 ،Fields (2013) ودر��سة ، Kapoor and Tomar (2016)ملتو�سطة مثل در��سة�
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 Coholic, Eys, Lougheed (2012). Speight (2009)، ودر��س���ة  ودر��س���ة 
ويتفق �لبحث �حلايل مع �لبحوث �لتي �عتمدت على تالميذ �ملرحلة �ملتو�س���طة ذوي 

�سعوبات �لتعلم يف عيناتها. 

وتنوع���ت �لأدو�ت �مل�س���تخدم يف �لبح���وث و�لدر��س���ات وم���ن ب���ني ه���ذه �لأدو�ت 
 The Child and Youth Resilience و�ل�س���باب  لالأطف���ال  �ملرون���ة  مقيا����س 
Measure يف در��س���ة Kapoor and Tomar (2016)، ومقيا�س �ملرونة �لنف�س���ية 
 Keye and Pidgeon (2013) ,در��س���ة Connor Davidsonيف  د�فيد�س���ون 
ومقيا����س �ملرونة �لنف�س���ية �ل���ذي �أع���ده ويقنيلدويون���قWagnild and Young يف 
در��س���ة Fields (2013) ، ويف در��س���ة Kearney (2010)ويعتم���د �لباح���ث �حلايل 
 De Caroli and Sagone عل���ى مقيا����س �ملرون���ة �لنف�س���ية �ل���ذي �أع���ده كل م���ن
 Resiliency Attitudes (2014)حتت م�س���مى بروفيل مهار�ت و�جتاهات �ملرونة 
and Skills Profile ، وذلك حلد�ثته وكفاءته يف قيا�س �ملرونة �لنف�س���ية. وتنوعت 
 Philipson (2013) لرب�مج �مل�س���تخدمة يف حت�س���ني �ملرونة �لنف�س���ية ، فا�س���تخدم�
برنام���ج تدريب���ي ، و��س���تخدم Coholic et al. (2012) برنامج قائمة على �أن�س���طة 
�لفن ، و��ستخدم Gillespie & Allen-Craig (2009) �لعالج �لربي ، و��ستخدم 
 adventure �ملغام���رة  قائ���م عل���ى  ترب���وي  برنام���ج    Neill and Dias (2001)
education program، ويختل���ف �لبح���ث �حلايل حيث يعتمد على �لكفاءة �لذ�تية 

يف حت�سني �ملرونة �لنف�سية.
و�ختلف���ت �لنتائ���ج باخت���الف ه���دف كل باح���ث فتو�س���لت بع����س �لبح���وث �إىل 
 Kapoorوج���ود عالق���ة موجبة ب���ني �لكفاءة �لذ�تي���ة و�ملرونة �لنف�س���ية مثل در��س���ة
ودر��س���ة   ،  Keye and Pidgeon (2013) ودر��س���ة   ،  and Tomar (2016)
 ،Speight (2009) ودر��س���ة   ،Kearney (2010) ودر��س���ة   ،  Fields (2013)
ودر��س���ة Rhodes-Stanford (2007) ، ودر��سة  Hamill (2003)، ويعاين ذوي 
 Haryanaس���عوبات �لتعلم من ق�س���ور يف �لكفاءة �لذ�تية و�ملرونة �لنف�سية يف در��سة�
يف  فعال���ة  �لتدخ���الت  وكان���ت   ،Rhodes-Stanford (2007) ودر��س���ة   (2015)
حت�س���ني �ملرونة �لنف�س���ية و�لكفاءة �لذ�تية يف  در��س���ةPhilipson (2013) ، ودر��سة 
 ،Gillespie & Allen-Craig (2009) ودر��س���ة   ،  Coholic, et al.(2012)
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ودر��س���ة Neill and Dias (2001)، ودر��س���ة ,Skehill (2001) وهدف���ت بع����س 
 Hana &Hee-Soon (2015) لبح���وث �إىل حت�س���ني �لكف���اءة �لذ�تية مثل در��س���ة�
 Macpherson,ودر��س���ة .Butler (1996) ودر��س���ة ،James (2004) ودر��س���ة ،
 Hart and Heaver (2016) �لت���ي تو�س���لت �إىل فاعلي���ة �أن�س���طة �لف���ن �ملرئ���ي يف 

حت�سني �ملرونة لدى ذوي �مل�سكالت �لنف�سية و�سعوبات �لتعلم.

اإجراءات البحث 

عينة البحث اال�ستطالعية: تكونت عينة �لدر��س���ة �ل�س���تطالعية 50 تلميذ�ً وتلميذه 
باملرحلة �ملتو�سطة )�لإعد�دية( مبدينة �لريا�س.

عينة البحث االأ�سا�سية: وتكونت من 15 تلميذ�ً باملرحلة �ملتو�سطة من ذوي �سعوبات 
�س���ابطة  وجمموع���ة   )  8  = )ن  جتريبي���ة  جمموع���ة  �إىل  تق�س���يمهم  ومت    ، �لتعل���م 
)ن = 7( ، ومتو�س���ط عم���ر �ملجموع���ة �لتجريبي���ة 13،65 و�نح���ر�ف معي���اري 0،450 
ومتو�سط عمر �ملجموعة �ل�سابطة 13،43 و�نحر�ف معياري 0،405 ، ومتو�سط �لعدد 
�لكل���ي 13،54 و�نح���ر�ف معياري 0،429 ، ومت �س���حب �لعينة م���ن عينة كلية قو�مها 70 
تلمي���ذ�ً باملرحل���ة �ملتو�س���طة )�لإعد�دي���ة( ، حي���ث مت �لعتم���اد عل���ى �لإرباع���ي �لأدنى 
على مقيا�س �ملرونة �لنف�س���ية ، �أي ممن ح�س���لن على درجات �أقل على مقيا�س �ملرونة 
�لنف�س���ية �مل�س���تخدم يف �لبحث �حلايل. ومت �لتحقق من تكافوؤ �ملجموعتني يف �لكفاءة 
�لذ�تي���ة و�ملرون���ة �لنف�س���ية و�لعم���ر با�س���تخد�م �ختب���ار » م���ان – وتين���ي » ، و�جلدول 

�لتايل يو�سح �لتكافوؤ بني �ملجموعتني: 
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جدول ) 1 ( 
التكافوؤ املجموعة التجريبية وال�سابطة يف الكفاءة الذاتية واملرونة النف�سية والعمر

 نوع
�لقيا�س

 نوع
 متو�سط�لعدد�ملجموعة

�لرتب
 جمموع
�لدللةUZ�لرتب

تية
لذ�

ءة �
كفا

س �ل
يا�

مق
ده 

بعا
 و�أ

مة
لعا

�

جتريبية�ملبادرة
�سابطة

8
7

8،06
7،93

64،50
 ل توجد55،5027،5000،098

فروق

جتريبية�لإ�سر�ر
�سابطة

8
7

8،88
7،00

71،00
 ل توجد49،0021،001،373

فروق

جتريبية�جلهد
�سابطة

8
7

9،25
6،57

74،00
 ل توجد46،0018،001،414

فروق
 �لدرجة
�لكلية

جتريبية
�سابطة

8
7

9،25
6،57

74.00
 ل توجد46،0018،01،263

فروق

اده
�أبع

ة و
�سي

لنف
ة �

رون
س �مل

يا�
مق

جتريبية�مل�ساركة
�سابطة

8
7

7،75
8،29

62،00
 ل توجد58،0026،000،267

فروق

جتريبية�لتكيف
�سابطة

8
7

7،94
8،21

62،00
 ل توجد57،0026،000،204

فروق

جتريبية�لتحكم
�سابطة

8
7

7،94
8،07

63،50
 ل توجد56،0027،500،098

فروق

جتريبية�لكفاءة
�سابطة

8
7

8،50
7،43

68،00
 ل توجد52،0024،001،069

فروق
 �لح�سا�س

باملرح
جتريبية
�سابطة

8
7

9،90
6،86

72،00
 ل توجد48،0020،001،569

فروق
 �لدرجة
�لكلية

جتريبية
�سابطة

8
7

6،81
9،36

54،50
 ل توجد65،5018،51،142

فروق

جتريبية�لعمر
�سابطة

8
7

9،19
6،64

73،50
 ل توجد46،5018،5001.112

فروق

ويت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق )1( عدم وج���ود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
ب���ني �ملجموع���ة �لتجريبي���ة و�ملجموعة �ل�س���ابطة يف �لكفاءة �لذ�تي���ة �لعامة و�ملرونة 

�لنف�سية و�لعمر ، وهذ� يعني �لتكافوؤ بني �ملجموعتني يف متغري�ت �لبحث.
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اأدوات البحث: مت ��ستخد�م �لأدو�ت �لتالية:
بروفيل مهار�ت و�جتاهات �ملرونة          ترجمة / �لباحث

مقيا�س �لكفاءة �لذ�تية �لعامة لالأطفال     �إعد�د / �لباحث
برنامج قائم على �لكفاءة �لذ�تية            �إعد�د / �لباحث

ويو�سح �لباحث �أدو�ت �لبحث على �لنحو �لتايل: 
                  De Caroli and Sagone )2014) املرونلة  واجتاهلات  مهلارات  بروفيلل 

ترجمة/ �لباحث 

خطوات اختيار املقيا�س
ر�جع �لباحث بع�س �لأدو�ت �ملتاحة لقيا�س �ملرونة �لنف�سية ومنها ما يلي:  

( مقيا����س �ملرون���ة Wagnild & Young (1993) ، ويتك���ون م���ن 25 عب���ارة ، -
وي�ستجيب عليه �ملفحو�س من خالل �لختيار من خم�سة بد�ئل. 

( ومقيا����س �ملرون���ة Connor and Davidson (2003) ، ويتكون من 25 عبارة -
لقيا�س �ملرونة عند �لأطفال و�ملر�هقني. 

( - Gartland, Bond, Olsson, Buzwell and لل�س���باب  �ملرون���ة  ومقيا����س 
Sawyer (2011) ويتكون من 88 عبارة. 

( - ،De Caroli and Sagone (2014)  وبروفي���ل مه���ار�ت و�جتاه���ات �ملرون���ة
ويتكون من 28 عبارة لقيا�س �ملرونة لدى �ملر�هقني. 

ومت���ت مر�جع���ة �ملقيا�س �ملتاح���ة وفيما يتعل���ق باملقيا�س �لأول مت �لتغا�س���ي 
عن���ه لوج���ود �أحدث من���ه ، �أما �لثاين ��س���رتعي �نتباه �لباحث لأنه �لأكرث ��س���تخد�ماً 
يف �لبح���وث و�لدر��س���ات ، وق���ام برتجمته �إىل �للغة �لعربية وعر�س���ه على �ملخت�س���ني 
ولك���ن عن���د جتريب���ه عل���ى عين���ة ع�س���و�ئية يف جمتم���ع �لبحث �حل���ايل تبني �س���عوبة 
�أد�ء �لتالمي���ذ علي���ه ، ه���ذ� بالرغ���م م���ن ��س���تخد�مه على نف����س عمر �لعين���ة �حلالية 
يف �لبح���وث و�لدر��س���ات �لأجنبي���ة ، و��س���تقر �لباحث عل���ى �ملقيا�س �لر�ب���ع “ بروفيل 
مه���ار�ت و�جتاه���ات �ملرون���ة De Caroli and Sagone (2014) ، وذل���ك حلد�ثته 

ومنا�سبته لعينة �لبحث �حلايل. 
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و�سف املقيا�س
مت و�س���ع هذه �لأد�ة لقيا�س �ملرونة �لنف�س���ية ، وهي �لن�سخة �لإيطالية �لتي 
�أعده���ا كل م���ن De Caroli and Sagone (2014) حتت م�س���مى بروفيل مهار�ت 
و�جتاه���ات �ملرون���ة Resiliency Attitudes and Skills Profile  وتتك���ون م���ن 
28 عبارة ، وهي يف �لأ�س���ل ن�س���خة معدلة من بروفيل مهار�ت و�جتاهات �ملرونة �لتي 
�أعده���ا Hurtes& Allen (2001) ، و�لت���ي تتك���ون م���ن �س���بعة �أبعاد ، وتت�س���من 34 
 De Caroli and عب���ارة ، �أم���ا �لن�س���خة �حلالي���ة �لإيطالي���ة �لت���ي �عدته���ا كل م���ن
Sagone (2014) فتتكون من خم�سة �أبعاد هي: �مل�ساركة Engagement ، �لتكيف 
Adaptability،  �لتحك���م Control  ، �لكف���اءة  Competence ، �لإح�س���ا�س باملرح  

 .Sense of humor

اخلوا�س ال�سيكومرتية  لربوفيل مهارات واجتاهات املرونة:
مت تطبي���ق �لن�س���خة �لإيطالية على 749 مر�ه���ق �إيطايل يف مرحلة �ملر�هقة 
�لو�س���طى و�ملتاأخرة )372 ذكور – 377 بنات( يف �ملرحلة �لعمرية من 13 – 19 �س���نة ، 
وذلك حل�س���اب �س���دق وثبات �ملقيا�س ، وبا�ستخد�م �لتحليل �لعاملي ك�سف عن خم�سة 
عو�مل م�س���بعة 28 عبارة ، ومت �لتحقق من �لت�س���اق �لد�خلي لأبعاد �لربوفيل وكانت 
جمي���ع �لقي���م مرتبط���ة �إيجابيا عند م�س���توى دلل���ة 0،01 ، حيث تر�وح���ت �لقيم بني  
0،213  - 0،749 ، ومت  �لتحق���ق م���ن �س���دق �ملقيا����س ع���ن طريق �س���دق �ملحك حيث مت 
تطبي���ق بروفي���ل مه���ار�ت و�جتاه���ات �ملرونة )�لن�س���خة �لإيطالية( ومقيا����س �لبتكار 
وبح�س���اب �لرتباط بينهم تبني وجود �رتباط �إيجابي د�ل عن م�س���توى 0.01 جلميع 
�أبع���اد  بروفي���ل مه���ار�ت و�جتاهات �ملرون���ة )�لن�س���خة �لإيطالية( ومقيا����س �لبتكار ، 
ومت���ت مقارن���ة �أبعاد بروفي���ل مهار�ت و�جتاه���ات �ملرونة بني عينة �لتنقيني �لأ�س���غر 
عم���ر�ً )�أف���ر�د مرحل���ة �لطفول���ة �لو�س���طى ( و�لأك���رب عمر�ً )�أف���ر�د مرحل���ة �ملر�هقة 
�ملتاأخ���رة(  وتب���ني وجود فروق د�لة ل�س���الح �لأكرب عمر�ً يف جمي���ع �لأبعاد ما عد� بعد 
�لح�سا�س باملرح مل تكن �لفروق د�لة �إل �ن �ملتو�سط �لأعلى كان ل�سالح �لأكرب عمر�ً. 
وبلغ���ت قي���م معامل �ألفا كرونباخ لبعد �لح�س���ا�س بامل���رح 0،76 ، وبعد �لكفاء كان 0،55 
، وبعد �لتكيف كان 0،70 ، وبعد �مل�س���اركة 0،62 ، وبعد �لتحكم كان 0،61. ، وي�س���تجيب 

�ملفحو�س على �لربوفيل من خالل �لختيار من خم�سة بد�ئل �أمام �لعبارة. 
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 بروفيل مهارات واجتاهات املرونة يف البحوث والدرا�سات
مت ��س���تخد�م بروفي���ل مه���ار�ت و�جتاه���ات �ملرون���ة )�لن�س���خة �لإيطالية ( يف 
 Sagone & De Caroli (2015)  لبح���وث و�لدر��س���ات ، فقد ��س���تخدمه كل م���ن�
يف در��س���ة بعنو�ن �ل�سخ�س���ية �لإيجابية منبئ باملرونة �لعالية لدى �ملر�هقني ، ومت يف 
هذه �لدر��س���ة �أي�س���اً �لتحقق من �س���دق وثبات �لقائمة وكان �ل�سدق و�لثبات مرتفع 
وكان���ت عين���ة �لتقن���ني عل���ى ط���الب يف �مل���دى �لعمري م���ن 11 – 19 �س���نة. و��س���تخدم 
كل م���ن De Caroli & Sagone (2016)  بروفي���ل مه���ار�ت و�جتاه���ات �ملرون���ة 
)�لن�س���خة �لإيطالية( بعنو�ن �ملرونة �لنف�س���ية وطيب �حلياة �لنف�سية لدى �ملر�هقني 

�لإيطاليني على عينة تكونت من 265 مر�هقاً يف �ملدى �لعمري من 14 – 19 �سنة.

خطوات اإعداد بروفيل مهارات واجتاهات املرونة للبيئية العربية 
قام �لباحث برتجمة �ملقيا�س �إىل �للغة �لعربية ومت عر�س���ه على �ملخت�س���ني 
يف �ل�س���حة �لنف�س���ية و�للغة �لجنليزية ومت تعديل ما �أقره �ملخت�س���ون من تعديالت 

ثم �أعاد �لباحث عر�سه على �ملخت�سني ومن ثم �أقر �ملخت�سون �سالمة �ملقيا�س.

اخلوا�س ال�سيكومرتية لربوفيل مهارات واجتاهات املرونة يف البحث احلايل: 
مت تطبي���ق �ملقيا����س على عينة �لبحث �ل�س���تطالعية للتعرف على خو��س���ه 
�ل�س���يكومرتية ، فت���م �لتحق���ق م���ن �س���دق �ملقيا����س ع���ن طري���ق �ملقارن���ة �لطرفي���ة 
لالأبع���اد م���ع �عتبار �أن �لدرجة �لكلية للمقيا�س حم���كاً خارجياً )�أبو حطب، وعثمان ، 
و�أم���ال 1993(، و�جل���دول �لت���ايل )2( يو�س���ح نتائج �ملقارن���ة �لطرفي���ة للدرجة لكلية 

و�لأبعاد با�ستخد�م �ختبار » مان - وتيني«:
جدول ) 2 ( 

املقارنة الطرفية لأبعاد مقيا�س املرونة النف�سية )بروفيل مهارات واجتاهات املرونة(.
�لدللةUZجمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لعددنوع �ملجموعة

13�مل�ساركة
13

20،00
7،00

260،00
91،000004،7280.01

13�لتكيف
13

20،00
7،00

260،00
91،000004،4710.01

13�حلكم
13

20،00
7،00

260،00
91،000004،5540.01
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�لدللةUZجمموع �لرتبمتو�سط �لرتب�لعددنوع �ملجموعة

13�لكفاءة
13

20،00
7،00

260،00
91،000004،6190.01

 �لإح�سا�س
باملرح

13
13

20،00
7،00

260،00
91،000004،6550.01

13�لدرجة �لكلية
13

20،00
7،00

260،00
91،000004،3380.01

ومت �لتحقق من �س���دق �ملقيا�س عن طريق �لت�س���اق �لد�خلي وذلك بح�ساب 
معامالت �رتباط كل عبارة بالدرجة �لكلية للبعد �لذي تنتمي �إليه ، و�جلدول �لتايل 

)3( يو�سح معامالت �لرتباط:
جدول ) 3 (

معامالت ارتباط كل عبارة  بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اإليه لربوفيل 
مهارات واجتاهات املرونة.

 �أبعاد
�أرقام �لعبار�ت وقيم �لرتباط و�لدللة�لربوفيل

�مل�ساركة
1234567رقم �لعبارة

0،910،850،890،880،900،910،92معامل �لرتباط
0،010،010،010،010،010،010،01�لدللة

�لتكيف
891011121314رقم �لعبارة

0،880،880،890،900،770،950،92معامل �لرتباط
0،010،010،010،010،010،010،01�لدللة

�لتحكم
151617181920رقم �لعبارة

0،890،880،880،750،900،75معامل �لرتباط
0،010،010،010،010،010،01�لدللة

 �لكفاءة
2121232425رقم �لعبارة

0،910،880،890،910،90معامل �لرتباط
0،010،010،010،010،01�لدللة

 �لإح�سا�س
باملرح

262728رقم �لعبارة
0،890،900،77معامل �لرتباط

0،010،010،01�لدللة
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ويت�سح من �جلدول )3( �أن جميع �لقيم د�لة عند م�ستوى 0،01 ، و�جلدول 
�لت���ايل )4( يو�س���ح معام���الت �رتب���اط �لأبع���اد بالدرج���ة �لكلي���ة لربوفي���ل مه���ار�ت 

و�جتاهات �ملرونة: 
جدول ) 4 (

معامالت ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية لربوفيل مهارات واجتاهات املرونة.
�لدللةمعامل �لرتباط��سم �لبعد
0،8550،01�مل�ساركة
0،8620،01�لتكيف
0،9100،01�لتحكم
0،8890،01�لكفاءة

0،9300،01�لح�سا�س باملرح

ويت�سح من �جلدول )4( �أن جميع قيم �لرتباط بني �لأبعاد و�لدرجة �لكلية 
دلل���ة عن���د م�س���توى 0،01 ،  ومت �لتحق���ق م���ن �لثب���ات عن طري���ق �لتجزئة �لن�س���فية 

ومعامل ثبات �ألفا كرونباخ و�جلدول �لتايل يو�سح قيم �لثبات: 

جدول ) 5 (
قيم الثبات با�ستخدام التجزئة الن�سفية ومعامل الفا كرونباخ الكلية 

لربوفيل مهارات واجتاهات املرونة

��سم �لبعد
قيم ثبات �لتجزئة �لن�سفية

قيم ثبات معامل �إلفا كرونباخ
جتمان�سيربمان بر�ون

0،9100،8900،809�مل�ساركة
0،9100،8950،875�لتكيف
0،8700،8400،810�لتحكم
0.8560،8100،796�لكفاءة

0،8700،8620،843�لح�سا�س باملرح
0،8960،8800،860�لدرجة �لكلية
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ويت�س���ح م���ن قي���م �ل�س���دق و�لثب���ات �أن بروفي���ل مه���ار�ت و�جتاه���ات �ملرونة 
يتمت���ع ب�س���دق وثب���ات ع���ال يف �لبيئ���ة �لعربي���ة وبالتحدي���د يف جمتمع �لدر��س���ة مما 

يجعله منا�سب للبحث �حلايل. 

مقيا�س الكفاءة الذاتية العامة لالأطفال           �إعد�د / �لباحث
مت �إعد�د �ملقيا�س �حلايل » �لكفاءة �لذ�تية �لعامة » بناء على عدة م�سادر هي: 

( نظري���ة » بان���دور� » ع���ن كف���اءة �ل���ذ�ت )عب���د �لرحم���ن ، 1998 ؛ ع�س���كر ، 2003 ، -
 .) Bandura, et al.,2003

( ومت �ل�ستفادة من نتائج �لبحوث و�لدر��سات �لتي تناولت م�سطلح كفاءة �لذ�ت -
ل���دى �لأطف���ال ، ومت �ل�س���تفادة يف بناء �ملقيا�س �أي�س���ا من خ���الل مر�جعة بع�س 
 (Rhodes-Stanford, 2007 Saarni, �ل���ذ�ت  بكف���اءة  �ملرتبط���ة  �لأدو�ت 

.1999; Kearney, 2010)

�سدق وثبات املقيا�س: مت تطبيق �ملقيا�س على عينة �لدر��سة �ل�ستطالعية للتعرف 
على �سدق وثبات �ملقيا�س.

ال�سدق: مت �لتحقق من �سدق �ملقيا�س بعدة طرق هي: 

ال�سلدق الظاهلري: يق���وم ه���ذ� �لنوع من �ل�س���دق على فكرة م���دى منا�س���بة �ملقيا�س ملا 
يقي�س، وملن يطبق عليهم، ويبدو مثل هذ� �ل�س���دق يف و�س���وح �لبنود ومدى عالقتها 
بالقدرة �أو �ل�س���مة �أو �لبعد �لذي يقي�س���ه �ملقيا�س وغالبا ً ما يقرر ذلك جمموعة من 
�ملتخ�س�س���ني يف �ملج���ال �ل���ذي يفرت�س �أن ينتم���ي �إليه �ملقيا�س ، ف�ق����د قام �لباحث يف 
�ملر�ح���ل �لأوىل لبن���اء �ملقيا�س بعر�س عبار�ته على جمموع���ة من �ملحكمني يف جمال 
�ل�سحة �لنف�سية ومت تعديل �سياغة بع�س �لعبار�ت، وكذلك حذف �لعبار�ت �لتي مل 

حت��ظ بن�سبة �تفاق 100 ٪.

�سدق املحتوى:ويتمثل يف مدى متثيل �ملقيا�س للميادين �أو �لفروع �ملختلفة للظاهرة 
�لت���ي يقي�س���ها ، ويف ه���ذ� �ملج���ال ��س���تق �لباح���ث عب���ار�ت �ملقيا����س �حل���ايل م���ن خالل 
مر�جعته للعديد من �ملقايي�س �ملرتبطة، وكذلك �لدر��سات �ل�سابقة و�لأطر �لنظرية، 

وهذ� يدل �أن حمتوى �ملقيا�س ��ستق من م�سادر ذ�ت �سلة وثيقة بالظاهرة.
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�سدق االت�ساق الداخلي: مت ح�س���اب �ل�س���دق �لد�خلي ، وذلك بح�ساب معامالت �رتباط 
كل عبارة بالدرجة �لكلية للبعد �لذي تنتمي �إليه ، و�جلدول �لتايل يو�سح معامالت 

�لرتباط:
جدول ) 6 (

معامالت ارتباط العبارات بالأبعاد ملقيا�س الكفاءة الذاتية العامة لالأطفال
�لبعد �لثالث �جلهد�لبعد �لثاين �لإ�سر�ر�لبعد �لأول �ملبادرة

 رقم
�لعبارة

 معامل
 رقم�لدللة�لرتباط

�لعبارة
 معامل

 رقم�لدللة�لرتباط
�لعبارة

 معامل
�لدللة�لرتباط

10،720.01120،890.01230،890.01

20،810.01130،860.01240،860.01

30،830.01140،850.01250،880.01

40،820.01150،720.01260،780.01

50،910.01160،890.01270،890.01

60،730.01170،690.01280،860.01

70،680.01180،780.01290،860.01

80،810.01190،780.01300،890.01

90،730.01200،860.01310،890.01

100،920.01210،890.01320،880.01

110،910.01220.910.01330،920.01

340،860.01

الثبات: مت �لتحقق من �لثبات عن طريق �لتجزئة �لن�سفية و�إعادة �لتطبيق ومعامل 
ثبات �ألفا كرونباخ و�جلدول �لتايل يو�سح قيم �لثبات: 
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جدول ) 7 ( 
قيم الثبات ملقيا�س الكفاءة الذاتية العامة با�ستخدام التجزئة الن�سفية 

واإعادة التطبيق ومعامل الفا كرونباخ

�لبعد �لأولنوع �لثبات
�ملبادرة

�لبعد �لثاين
�لإ�سر�ر

�لبعد �لثالث
�جلهد

 �لدرجة
�لكلية

 �لتجزئة
�لن�سفية

0.8990،8120.7910،891�سيربمان بر�ون
0.8850،8610،8120،887جتمان

0.8850.7920،8630،910�إعادة �لتطبيق
0.8010.7570،8930،821معامل �لفا كرونباخ

و�سف املقيا�س: يتكون �ملقيا�س من 34 عبارة لقيا�س كفاءة �لذ�ت ، ومت توزيع عبار�ت 
�ملقيا�س على ثالثة �أبعاد عي �ملبادرة ، و�لإ�سر�ر ، و�جلهد ، وفيما يلي تعريف �لأبعاد 

و�لعبار�ت �لتي ت�سملها. 
البعلد االأول: �ملب���ادرة Initiative:: وتعن���ي  �لق���درة عل���ى �لتحك���م يف �ل�س���لوك - 

و�لنفع���ال مب���ا يالئ���م �ملوق���ف �أو �حل���دث ، و�ل�س���تجابة �ل�س���لوكية و�لنفعالي���ة 
�ملنا�سبة للموقف. ويت�سمن �لعبار�ت من 1 – 11.  

البعد الثاين: �لإ�س���ر�ر Persistence: ويعني مو��س���لة �جلهد و�لعمل لتحقيق - 
�لأهد�ف و�لطموحات. ويت�سمن �لعبار�ت من 12 – 21. 

اجلهلد Effort: ويعن���ي �ملح���اولت �مل�س���تمرة حل���ّل �مل�س���كالت و�ل�س���عوبات �لت���ي - 
تعرت����س �ملو�ق���ف و�لأحد�ث �لت���ي مير بها �لطفل يف حياته. ويت�س���من �لعبار�ت 

من 22 – 34. 
ويت���م ت�س���حيح �ملقيا����س من �لختيار م���ن ثالثة بد�ئ���ل هي: ن���ادر�ً ، �أحياناً 
، د�ئم���اً. و�لدرج���ة �لعالي���ة على �ملقيا�س تعني متتع �لطفل مب�س���توى ع���ال من كفاءة 

�لذ�ت �لعامة.

برنامج قائم على الكفاءة الذاتية          �إعد�د / �لباحث

الهدف العام للربنامج: حت�س���ني �ملرونة �لنف�سية لدى ذوي �سعوبات �لتعلم با�ستخد�م 
برنامج قائم على �لكفاءة �لذ�تية. 
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االأهداف الرئي�سة: يتفرع من �لهدف �لعام �أهد�ف رئي�سة ثالثة متثل �ملحور �لذي مت 
عليه بناء برنامج �لكفاءة �لذ�تية ، وهذه �لأهد�ف هي: 

( تنمية مهار�ت �ملبادرة-
( تنمية مهار�ت �لإ�سر�ر.-
( تنمية مهار�ت بذل �جلهد. -

االأهلداف االإجرائيلة: مت �س���ياغة �لأه���د�ف �لإجر�ئي���ة بناء عل���ى �ملهار�ت �ملت�س���منة يف 
مقيا����س �لكف���اءة �لذ�تي���ة �مل�س���تخدم يف �لبح���ث �حل���ايل ، وه���ي متثل مه���ار�ت فرعية 
لبعد �ملبادرة و�لإ�س���ر�ر وبذل �جلهد ، ومت �س���ياغتها يف �س���ورة �أهد�ف �إجر�ئية ليتم 
بن���اء عليه���ا بناء جل�س���ات �لربنامج و�أن�س���طته وهي مت�س���منة يف �ملخطط �لتف�س���يلي 

للربنامج.

م�سادر بناء الربنامج:مت �لعتماد يف بناء �لربنامج على عدة م�سادر هي: 
( به���ا                        - �ملرتبط���ة  و�لبح���وث  و�لكتاب���ات  �لذ�تي���ة  �لكف���اءة  يف   « بان���دور�   « نظري���ة 

 .)Bandura, et al.,2003  ،2003 ، عبد �لرحمن ، 1998 ؛ ع�سكر(
( -Rhodes- �لذ�تي���ة  �لكف���اءة  خ�س���ائ�س  تناول���ت  �لت���ي  و�لبح���وث  و�لدر��س���ات 

Stanford ,2007 Saarni, 1999; Kearney,2010;

اأ�س�س بناء الربنامج: 
( مت بن���اء �لربنام���ج بناء على مهار�ت �لكفاءة �لذ�تية �لعامة �ملت�س���منة يف مقيا�س -

�لكفاءة �لذ�تية �لعامة �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل ، وهذ� يعني �أن تنمية �لكفاءة 
�لذ�تية كانت من منطلق �أن عينة �لبحث تعاين من �نخفا�س يف مهار�ت �لكفاءة 
�لذ�تي���ة بن���اء على تقدير�تهم على �ملقيا�س ، ومبعني �أخر �أن هذ� �لربنامج ميثل 

حاجة لدى عينة �لبحث.
( مت �لعتم���اد عل���ى نتائ���ج �لبح���وث �لتي توؤكد عل���ى �لعالقة �ملوجبة ب���ني �لكفاءة -

وقائ���ي  كميكان���زمي  تعم���ل  �لذ�تي���ة  �لكف���اءة  و�أن  �لنف�س���ية  و�ملرون���ة  �لذ�تي���ة 
�أح���د عملي���ات تعزي���ز �ملرون���ة �لنف�س���ية                                          �أنه���ا تعت���رب  ، كم���ا  للمرون���ة �لنف�س���ية 

 .(Malloy and Malloy,1998)

( مت �لعتماد على بع�س فنيات �لإر�س���اد �ملعريف �ل�س���لوكي يف �إعد�د وتنفيذ جل�سات -
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�لربنامج ، ملا له من فاعلية يف حتقيق �لتغري�ت �ل�سلوكية و�لنفعالية و�ملعرفية 
�ملرتبط���ة بامل�س���كلة ، كم���ا �أنه يهتم بالدو�ف���ع �لد�خلية للفرد و�أف���كاره ومدركاته 
وم�ساعره وخرب�ته �ل�سابقة ، وقد تكون هذه �جلو�نب مهمة لدى ذوي �سعوبات 
�لتعلم نظر�ً للرت�كمات �لنفعالية و�ل�س���لوكية و�ملعرفية �مل�سطربة �لتي حدثت 
نتيج���ة للتعر����س �ملتك���رر لالإحباط يف �مله���ام �لأكادميية وما يرتب���ط بها ونق�س 

�لكفاءة و�ملرونة �لنف�سية.
( مت �لعتماد على �لفنيات �ملعرفية �ل�سلوكية �لتي تنا�سب عينة �لبحث ، وتتو�فق -

مع �لأن�س���طة �مل�س���تخدمة يف �لربنامج ، حيث مت �لعتماد على �لفنيات �ملبا�س���رة 
�أن�س���طة  �أف���ر�د �لعين���ة بالإجه���اد عن���د �مل�س���اركة يف  و�لب�س���يطة حت���ى ل ي�س���عر 
�لربنام���ج. وه���ذه �لفنيات ه���ي “�لتعزيز ، �لتغذية �لر�جعة ، �حلو�ر و�ملناق�س���ة ، 

و�لو�جب �ملنزيل”.
( تنتهي كل جل�سة بفقرة مت فيها فنية �لو�جب �ملنزيل ، ملا لها من دور يف تعميم ما -

�كت�سبته عينة �لبحث من �أن�سطة �لربنامج يف �حلياة �ليومية. 
( �عتم���د �لباح���ث عل���ى �أ�س���لوب �لإر�س���اد �جلماع���ي و�لذي يعطي فر�س���ة منا�س���بة -

وكافي���ة للتفاع���ل �لجتماع���ي وتب���ادل �خل���رب�ت ، وتفري���غ �لطاق���ات �لنفعالي���ة 
�ل�سلبية �ملرت�كمة لدى ذوي �سعوبات �لتعلم.

الفنيات امل�ستخدمة يف الربنامج: 

و�سف جل�سات الربنامج: يت�سمن �جلدول �لتايل و�سفاً جلل�سات �لربنامج من حيث 
�لأه���د�ف و�لأن�س���طة �ملت�س���منة يف كل جل�س���ة ، وع���دد جل�س���ات �لربنام���ج ، و�لفني���ات 

�مل�ستخدمة يف كل جل�سة. 
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جدول )8 ( 
و�سف جل�سات برنامج الكفاءة الذاتية

�لفنيات�أن�سطة �جلل�سة�لأهد�ف �لإجر�ئيةرقم �جلل�سة

تعارف

�لتعارف بني �لباحث و�لطالب، وبني  -
�لطالب بع�سهم �لبع�س.

تعريف �لطالب بالربنامج و�أن�سطته  -
و�لهدف منه ، ومو�عيد �جلل�سات.

تعارف -
�لتعريف  -

بالربنامج
�حلو�ر و�ملناق�سة

�أن يبادر �لطالب يف �ملو�قف �لتي  -�ملبادرة
�لق�سة �لجتماعية مكافاأة �ملبادرة -تتطلب ذلك

- �لو�جب �ملنزيل

�أن يبادر �لطالب مب�ساركة �لأخرين  -�ملبادرة
�أن�سطتهم.

م�ساركة �لأخرين  -
�أن�سطتهم.

لعب �لدور 
 – – �لنمذجة 

�لتعزيز - �لو�جب 
�ملنزيل.

�أن يتعاون �لطالب مع �لأخرين. -�لتعاون
�لتعاون يف تزين  -

�لف�سل.
ق�سة عن �لتعاون. -

لعب �لدور-  
�لنمذجة – 
�لتعزيز –

 �لو�جب �ملنزيل.

�أن يتعلم �لطالب طريقة حل �مل�سكلة -حل �مل�سكلة     

تعريف �مل�سكلة -
�قرت�ح م�سكالت -
خطو�ت حل  -

�مل�سكلة

�لعزيز - 
�لو�جب �ملنزيل.

�لتدريب على 
حل �مل�سكلة     

�أن يتغلب �لطالب على �ل�سعوبات �لتي  -
تو�جهه.

�لغياب �ملدر�سي -
�خترب نف�سك -

�لتعزيز – 
�لو�جب �ملنزيل

�لتدريب على 
بع�س مهار�ت 
�لكفاءة �لذ�تية

�أن يقرتح �لطالب مو�سوعات جديدة. -
�أن يتقبل �لطالب مقرتحات �لأخرين.  -
�أن ين�سجم �لطالب مع �أقر�نه. -

�قرت�ح لعبة -
مناق�سة حرة -

�لتعزيز -
 �لو�جب �ملنزيل.

�لتدريب على 
بع�س مهار�ت 
�لكفاءة �لذ�تية

�أن يعرب �لطالب عن ر�أيه يف �ملو�قف. -
�أن ينتقد �لطالب �لأ�سياء من حوله  -

بطريقة منا�سبة.

ق�سة -
مناق�سة حرة -

�لتعزيز -
 �لو�جب �ملنزيل.

�لتدريب على 
بع�س مهار�ت 
�لكفاءة �لذ�تية

�أن يبادر للقيام باملهام و�لأن�سطة. -
�أن يخطط �لطالب للمهام و�لأن�سطة -

لعبة -
مناق�سة حرة -

�لتعزيز -
 �لو�جب �ملنزيل.



فاعلية برنامج اإر�صادي لتنمية الكفاءة الذاتية يف حت�صني املرونة النف�صية د . اأحمد حممد جادالرب اأبوزيد

 273 

�لفنيات�أن�سطة �جلل�سة�لأهد�ف �لإجر�ئيةرقم �جلل�سة

�لتعبري عن  
�مل�ساعر

�أن يكت�سب �لطالب �لقدرة على �لتعبري  -
عن �مل�ساعر و�لنفعالت �ليجابية 

و�ل�سلبية.

�لتعبري عن  -
�مل�ساعر

مو�قف -
�لتعزيز -

 �لو�جب �ملنزيل.

�لتعبري عن  
�مل�ساعر

�أن يتدرب �لطالب على �لعرت�ف  -
بالأخطاء و�لعتذ�ر عنها.  

مو�قف م�سورة  -
)�إيجابية و�سلبية(

مو�قف -
�لتعزيز -

 �لو�جب �ملنزيل.

�لثقة بالنف�س
�أن يعتمد �لطالب على نف�سه يف �أد�ء  -

مهامه.
�أن يركز �لطالب يف �ملهام �ملوكلة �إليه..  -

مهمة -
تقومي -

�لتعزيز – �لتغذية 
�لر�جعة - �لو�جب 

�ملنزيل

�لثقة بالنف�س
�أن يتقن �لطالب عمله. -
�أن ينهي �لطالب �أعماله يف �لوقت  -

�ملحدد.. 

ر�سم لوحة فنية -
ت�سميم حر -

�لتعزيز – �لتغذية 
�لر�جعة - �لو�جب 

�ملنزيل.

�أن ينتقد �لطالب ويتقبل نقد  -�لثقة بالنف�س
�لأخرين.

ق�سة  -
تقومي -

�لتعزيز - �لو�جب 
�ملنزيل.

�لتفريغ �لنفعايل -�أن يتحمل م�سوؤولية �أفعاله و�أقو�له  -�لثقة بالنف�س
�ملر�آة -

�لتعزيز - 
�لو�جب �ملنزيل.

ي�سرتك يف �مل�سابقات �لفردية ، ي�سرتك  -م�سابقات
يف �مل�سابقات �جلماعية.

�جلري )فردي(. -
لعبة كرة �لقدم  -

)جماعي(.

�لتعزيز -
 �لو�جب �ملنزيل.

ي�سرتك يف �مل�سابقات �لفردية ، ي�سرتك  -م�سابقات
يف �مل�سابقات �جلماعية.

�ألغاز )فردي(. -
لعبة �لأ�سماء  -

)جماعي(.

�لتعزيز - 
�لو�جب �ملنزيل.

نهايات وبد�يات 
جديدة

�أن يحدد �لطالب مدى ��ستفادتهم من  -
�لربنامج، و�ملكا�سب �لتي حققوها من 

خالل جل�سات �لربنامج.

مناق�سة. -
�لتعزيزحفل �خلتام -
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تقومي الربنامج: 
مت تقومي �لربنامج بالطرق �لآتية: 

( مت عر�س �لربنامج على جمموعة من �ملخت�س���ني يف �ل�س���حة �لنف�سية و�لرتبية -
�خلا�سة، ومت تعديل ما �قرتحه �ملخت�سون.

( و�لبع���دي - �لقبل���ي  �لتق���ومي  ��س���تخد�م  مت  حي���ث  و�لبع���دي:  �لقبل���ي  �لتق���ومي 
للمجموعة �لتجريبية بعد تطبيق �لربنامج.

( �ملقارنة بني �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة بعد تطبيق �لربنامج.-
( مت �لتحقق من فاعلية �لربنامج بعد �سهرين من توقف تطبيق �لربنامج. -

تطبيلق الربناملج: مت تطبي���ق �لربنام���ج مبدين���ة �لريا����س عل���ى عين���ة م���ن �لأطفال 
ذوي �س���عوبات �لتعليم يف �لف�س���ل �لدر��س���ي �لثاين للعام �لدر��س���ي 1436 / 1437 ه�. 
و��س���تغرق تطبي���ق �لربنام���ج م���دة �س���هر ون�س���ف، بو�قع ثالثة جل�س���ات يف �لأ�س���بوع ، 
ث���م �أعي���د تطبي���ق مقيا�س �لكف���اءة �لذ�تية و�ملرونة �لنف�س���ية بعد �س���هرين من توقف        

تطبيق �لربنامج.

االأ�ساليب االإح�سائية:
 مت ��ستخد�م �لأ�ساليب �لإح�سائية �لآتية: �ختبار مان – وتيني، و�ختبار ويلكوك�سون. 

نتائج البحث وتف�سريها: 

نتائلج الفر�لس االأول: ين�س �لفر�س �لأول على �أنه: » توجد فروق د�لة �إح�س���ائيا بني 
رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبية ورت���ب درجات �ملجموعة �ل�س���ابطة عل���ى مقيا�س 
�لكف���اءة �لذ�تية �لعامة ل�س���الح �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية بع���د تطبيق �لربنامج ». 
وللتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م �ختبار » مان وتني« و�لنتائج مو�سحة 

باجلدول �لتايل: 
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جدول )9( 
الفروق بني رتب درجات املجموعة التجريبية ورتب درجات املجموعة ال�سابطة يف القيا�س 

البعدي على مقيا�س الكفاءة الذاتية العامة واأبعاده
 �ملقيا�س
 متو�سط�لعددنوع �ملجموعةو�أبعاده

�لرتب
 جمموع
�لدللةUZ�لرتب

جتريبية�ملبادرة
�سابطة

8
7

11،50
4،00

92،00
28،000003،4680.01

جتريبية�لإ�سر�ر
�سابطة

8
7

11،50
4،00

92،00
28،000003،4860.01

جتريبية�جلهد
�سابطة

8
7

11،50
4،00

92،00
28،000003،5410.01

جتريبية�لدرجة �لكلية
�سابطة

8
7

11،50
4.00

92،00
28،000003،3180.01

ويت�س���ح م���ن �جل���دول )9( وج���ود ف���روق ب���ني رتب درج���ات �أف���ر�د �ملجموعة 
�لتجريبية ورتب درجات �أفر�د �ملجموعة �ل�سابطة بعد تطبيق �لربنامج على مقيا�س 
�لكفاءة �لذ�تية �لعامة ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية، وهذ� يعني �سحة �لفر�س �لأول. 

نتائج الفر�س الثاين: ين�س �لفر�س �لثاين على �أنه: »توجد فروق د�لة �إح�سائيا بني 
رت���ب درجات �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبع���دي على مقيا�س 
�لكفاءة �لذ�تية �لعامة ل�سالح �لقيا�س �لبعدي بعد تطبيق �لربنامج «. وللتحقق من 
هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار » ويلكوك�سون «، و�جلدول �لتايل يو�سح �لفروق بني 

�لتطبيق �لقبلي و�لتطبيق �لبعدي: 
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جدول )10( 
الفروق بني رتب درجات املجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلي والبعدي 

على مقيا�س الكفاءة الذاتية العامة
 متو�سطن�لرتب�ملقيا�س و�أبعاده

�لرتب
 جمموع
�لدللةZ�لرتب

00000�لرتب �ل�سالبة�ملبادرة

2،5980.01 84،5036.00�لرتب �ملوجبة

0�لرتب �ملت�ساوية

00000�لرتب �ل�سالبة�لإ�سر�ر

2،6400.01 84،5036.00�لرتب �ملوجبة

0�لرتب �ملت�ساوية

00000�لرتب �ل�سالبة�جلهد

2،5980.01 84،5036.00�لرتب �ملوجبة

0�لرتب �ملت�ساوية

00.0000�لرتب �ل�سالبة�لدرجة �لكلية

2.8280.01 84.5036.00�لرتب �ملوجبة

0�لرتب �ملت�ساوية

ويت�س���ح م���ن �جل���دول )10( وج���ود فروق بني رت���ب درجات �أف���ر�د �ملجموعة 
�لتجريبي���ة قب���ل وبعد تطبي���ق �لربنامج على مقيا�س �لكفاءة �لذ�تية �لعامة ل�س���الح 

�لتطبيق �لبعدي. وهذ� يعني �سحة �لفر�س �لثاين. 

تف�سري نتائج الفر�سني االأول والثاين:
ت�س���ري نتائج �لفر�س �لأول و�لثاين �إىل فاعلية �لربنامج يف حت�سني �لكفاءة 
�لذ�تية لدى عينة �لدر��سة. وتتفق هذه �لنتائج مع �لبحوث و�لدر��سات �لتي تو�سلت 
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 Hana &Hee-Soon إىل فاعلية �لتدخالت يف حت�سني �لكفاءة �لذ�تية ، مثل در��سة�
(2015) �لت���ي تو�س���لت �إىل فاعلي���ة برنام���ج قائ���م عل���ى �لكف���اءة �لذ�تية يف حت�س���ني 
�لكف���اءة �لذ�تي���ة ، ودر��س���ة Philipson (2013) �لت���ي تو�س���لت �إىل فاعلي���ة برنامج 
تدريب���ي يف حت�س���ني �لكف���اءة �لذ�تي���ة ، ودر��س���ة James (2004) �لت���ي تو�س���لت �إىل 
فاعلية برنامج لالأن�س���طة �لبدنية يف حت�س���ني �لكفاءة �لذ�تية لدى �لأطفال. ودر��سة 
Butler (1996) �لت���ي تو�س���لت �إىل فاعلي���ة �حلدي���ث �لذ�ت���ي �لإيجابي يف حت�س���ني 
�لكفاءة �لذ�تية لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم حيث تعلم �لتالميذ يف �لربنامج 

مهار�ت �حلديث �لذ�تي من خالل �لأن�سطة �لفنية و�ملناق�سات.

وترج���ع فاعلية �لربنامج يف حت�س���ني �لكفاءة �لذ�تي���ة �إىل �أن �لباحث �عتمد 
يف بن���اء �لربنام���ج عل���ى �أبع���اد �لكفاءة �لذ�تي���ة و�لتي متثل���ت يف �ملبادرة حيث ت�س���من 
�لربنام���ج جل�س���ات لتدري���ب وتعلي���م عينة �لدر��س���ة �لق���درة على �لتحكم يف �ل�س���لوك 
و�لنفعال مبا يالئم �ملوقف �أو �حلدث ، و�ل�س���تجابة �ل�س���لوكية و�لنفعالية �ملنا�س���بة 
للموق���ف. وكذل���ك مت تدري���ب وتعلي���م عين���ة �لدر��س���ة على بع���د �لإ�س���ر�ر من خالل 
�لأن�س���طة �لتي تكت�س���ب من خاللها عينة �لبحث �لقدرة على مو��سلة �جلهد و�لعمل 
على حتقيق �لأهد�ف و�لطموحات ، و�أي�س���ا بعد “ �جلهد” من خالل �لأن�س���طة �لتي 
�كت�س���بت من خاللها عينة �لدر��س���ة �لقدرة �مل�س���تمرة على حّل �مل�س���كالت و�ل�سعوبات 
�لت���ي تعرت����س �ملو�ق���ف و�لأح���د�ث �لت���ي مي���رون به���ا يف حياته���م ، وذل���ك م���ن خالل 

�خلرب�ت �ملبا�سرة وغري �ملبا�سرة �ملت�سمنة يف �أن�سطة �جلل�سات.

نتائج الفر�س الثالث: 
ين����س �لفر����س �لأول عل���ى �أن���ه: » توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائيا ب���ني رت���ب درج���ات 
�ملجموعة �لتجريبية ورتب درجات �ملجموعة �ل�س���ابطة على مقيا�س �ملرونة �لنف�سية                   
)بروفي���ل مهار�ت و�جتاهات �ملرونة( ل�س���الح �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية بعد تطبيق 
�لربنام���ج ». وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر����س مت ��س���تخد�م �ختب���ار )م���ان وتن���ي( 

و�لنتائج مو�سحة باجلدول �لتايل: 
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جدول )11( 
�لفروق بني رتب درجات املجموعة التجريبية ورتب درجات املجموعة ال�سابطة 

يف القيا�س البعدي على مقيا�س املرونة النف�سية )بروفيل مهارات واجتاهات املرونة(

 متو�سط�لعددنوع �ملجموعة
�لدللةUzجمموع �لرتب�لرتب

8�مل�ساركة
7

11،50
4،00

92،00
28،000003،3430.01

8�لتكيف
7

11،50
4،00

92،00
28،000003،3560.01

8�حلكم
7

11،50
4،00

92،00
28،000003،5410.01

8�لكفاءة
7

11،50
4،00

92،00
28،000003،6510.01

8�لإح�سا�س باملرح
7

4،50
00

92،00
28،00000.،5950.01

8�لدرجة �لكلية
7

11،50
4،00

92،00
28.000003،330.01

ويت�س���ح م���ن �جل���دول )11( وج���ود فروق بني رت���ب درجات �أف���ر�د �ملجموعة 
�لتجريبية ورتب درجات �أفر�د �ملجموعة �ل�سابطة بعد تطبيق �لربنامج على مقيا�س 

�ملرونة �لنف�سية ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية، وهذ� يعني �سحة �لفر�س �لثالث. 

نتائج الفر�س الرابع: 
ين����س �لفر����س �لر�بع على �أن���ه: »توجد فروق د�لة �إح�س���ائيا بني رت���ب درجات �أفر�د 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي عل���ى مقيا�س �ملرونة �لنف�س���ية 
)بروفيل مهار�ت و�جتاهات �ملرونة( ل�س���الح �لقيا����س �لبعدي بعد تطبيق �لربنامج«  
وللتحق���ق م���ن ه���ذ� �لفر����س مت ��س���تخد�م �ختب���ار » ويلكوك�س���ون «، و�جل���دول �لتايل 

يو�سح �لفروق بني �لتطبيق �لقبلي و�لتطبيق �لبعدي: 
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جدول ) 12 ( 
الفروق بني رتب درجات املجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلي والبعدي 
على مقيا�س املرونة النف�سية )بروفيل مهارات واجتاهات املرونة( واأبعاده

 �لأبعاد
 متو�سطن�لرتبو�لدرجة �لكلية

�لرتب
 جمموع
�لدللةz�لرتب

00000�لرتب �ل�سالبة�مل�ساركة
2،8280.01 84،5036،00�لرتب �ملوجبة

0�لرتب �ملت�ساوية
00000�لرتب �ل�سالبة�لتكيف

2،8280.01 84،5036،00�لرتب �ملوجبة
0�لرتب �ملت�ساوية

00000�لرتب �ل�سالبة�حلكم
2،8280.01 84،5036،00�لرتب �ملوجبة

0�لرتب �ملت�ساوية
00000�لرتب �ل�سالبة�لكفاءة

2،8280.01 84،5036،00�لرتب �ملوجبة
0�لرتب �ملت�ساوية

 �لإح�سا�س
باملرح

00000�لرتب �ل�سالبة
2،8280.01 84،5036،00�لرتب �ملوجبة

0�لرتب �ملت�ساوية
84،5036،00�لرتب �ل�سالبة�لدرجة �لكلية

2.8280.01 00000�لرتب �ملوجبة
0�لرتب �ملت�ساوية

ويت�س���ح م���ن �جل���دول )12( وج���ود فروق بني رت���ب درجات �أف���ر�د �ملجموعة 
�لتجريبية قبل وبعد تطبيق �لربنامج على مقيا�س �ملرونة �لنف�سية ل�سالح �لتطبيق 

�لبعدي. وهذ� يعني �سحة �لفر�س �لر�بع. 
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تف�سري نتائج الفر�س الثالث والرابع:
وتتف���ق نتائ���ج ه���ذ� �لبحث مع بع�س �لدر��س���ات و�لبحوث �لتي تو�س���لت �إىل 
فاعلية �لرب�مج �لقائمة على �لكفاءة �لذ�تية يف حت�سني �ملرونة �لنف�سية ، مثل در��سة 
Hana &Hee-Soon (2015) �لتي تو�سلت �إىل فاعلية برنامج قائم على �لكفاءة 
�لذ�تي���ة يف حت�س���ني �لكف���اءة �لذ�تي���ة. وتتف���ق نتائ���ج ه���ذ� �لبحث �أي�س���ا م���ع �لبحوث 
و�لدر��س���ات �لت���ي تو�س���لت �إىل فاعلي���ة �لتدخالت يف حت�س���ني �ملرونة �لنف�س���ية ، مثل 
در��س���ة Philipson (2013) �لت���ي تو�س���لت �إىل فاعلي���ة برنامج تدريبي يف حت�س���ني 
 Coholic, Eys, Lougheed لكف���اءة �لذ�تي���ة و�ملرونة لدى �ملر�هق���ني ، ودر��س���ة�
(2012) �لتي تو�سلت �إىل  فاعلية برنامج قائمة على �أن�سطة �لفن يف حت�سني �ملرونة 
 Gillespie and Allen-Craig لنف�س���ية ومفه���وم �لذ�ت ل���دى �لأطف���ال ودر��س���ة�
 Neill (2009) �لتي تو�س���لت �إىل فاعلية �لعالج �لربي يف حت�س���ني �ملرونة ، ودر��س���ة
and Dias (2001) و�لتي تو�سلت �إىل فاعلية برنامج تربوي قائم على �ملغامرة  يف 
حت�سني �ملرونة ، ودر��سة Skehill (2001) �لتي تو�سلت �إىل فاعلية برنامج تربوي 

“ �لبقاء يف �لهو�ء �لطلق ” يف حت�سني �ملرونة.

وترج���ع فاعلي���ة �لربنام���ج �مل�س���تخدم يف �لبح���ث �حلايل يف حت�س���ني �ملرونة 
�لنف�س���ية ل���دى عينة �لدر��س���ة �إىل كون �لربنام���ج قائمة على �لكف���اءة �لذ�تية ، وهذ� 
يدع���م نتائ���ج �لبح���وث و�لدر��س���ات �لتي تو�س���لت �إىل وجود عالق���ة �رتباطية موجبة 
ب���ني �لكف���اءة �لذ�تي���ة و�ملرون���ة �لنف�س���ية ، مثل در��س���ة Speight (2009) ، ودر��س���ة 
Rhodes-Stanford (2007) �لت���ي تو�س���لتا �إىل وج���ود عالق���ة د�لة وموجبة بني 
 Keye and Pidgeon (2013) لكفاءة �لذ�تية و�ملرونة �لنف�سية. ودر��سة كل من�

�لتي تو�سلت �إىل �أن �لكفاءة �لذ�تية ذ�ت تاأثري د�ل على �ملرونة �لنف�سية. 

وت�س���ري �لبحوث �إىل �أن �لكفاءة �لذ�تية و�ليقظة �لعقلية عامل وقائي مهم 
يف تعزيز �ملرونة �لنف�س���ية ، ومن هذه �لدر��س���ات در��س���ة Hamill (2003)، وت�س���ري 

در��سة (Chemers, et al. 2001) �إىل �أن �لكفاءة �لذ�تية ترتبط بزيادة �ملرونة.

وتتف���ق نتائ���ج ه���ذ� �لبح���ث م���ع �لأط���ر �لنظري���ة �لت���ي تفرت����س �أن �لكفاءة 
�لذ�تي���ة عام���ل مهم يف تطوير وحت�س���ني �ملرونة �لنف�س���ية لدى �لأطف���ال و�ملر�هقني. 
حي���ث �أ�س���ار Saarni(1999) �إىل �أن �لكف���اءة �لذ�تي���ة تعل���ب دور رئي����س يف �لق���درة 
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عل���ى مو�جهة �ملو�قف �ل�س���عبة ل���دى �لأطفال �ملرينني. ويرى “ بان���دور� وزمالئه ” 
�أن �لكف���اءة حت���دد مرون���ة �لف���رد يف �ل�س���د�ئد ، وعن���د �لتعر����س لل�س���غوط و�لكتئاب 
(Bandura, et al., 2003) ، وته���دف �لكف���اءة �لذ�تي���ة �لعام���ة �إىل حتقيق �لكفاءة 
�ل�سخ�سية على نطاق و��سع وب�سفة م�ستمرة للتعامل بفاعلية مع �ملو�قف �ل�ساغطة 
�ملتنوعة (Adeyemo & Adeleye, 2008). وترى (Rutter 1987) �أن �لكفاءة 
�لذ�تي���ة باعتباره���ا �أح���د مفاهيم �لذ�ت ، ت�س���تخدم كعملية يف تعزي���ز وتطوير �ملرونة 

لدى �لأطفال.

وترجع فاعلية �لربنامج �حلايل يف حت�س���ني �ملرونة �لنف�سية �إىل �ن �لباحث 
�عتمد يف بناء �لربنامج على مهار�ت �لكفاءة �لذ�تية ، وميثل هذ� �لإجر�ء �أحد �ملد�خل 
 Malloy & Malloy ملعتمدة يف بناء وحت�سني �ملرونة �لنف�سية ، حيث �أ�سار كل من�
(1998) �إىل �أن بناء �لكفاءة �لذ�تية ميثل �أحد �لعمليات �مل�ستخدمة يف تعزيز �ملرونة 
ل���دى �لأطف���ال و�ل�س���باب. كم���ا �أن �لكف���اءة �لذ�تية ميك���ن تنميتها وتطويرها ب�س���فة 
م�ستمرة من خالل �خلرب�ت �ملبا�سرة ، وهذ� ما �عتمد عليه �لباحث يف �لربنامج حيث 
مت تعري�س عينة �لدر��س���ة خلرب�ت مبا�س���رة من خالل جل�س���ات �لربنامج ، وبالتايل 
��س���تطاع �لأف���ر�د يف عينة �لدر��س���ة تعل���م مهار�ت �لكف���اءة �لذ�تية بطريقة منا�س���بة ، 
وهذ� �إجر�ء �تبعه �لباحث بناء على ما ذكرته Rutter (1987) حيث ذكر �أن �لكفاءة 
�لذ�تية وتقدير �لذ�ت ميكن تنميتها ب�سفة م�ستمرة ود�ئم من خالل توفري �لفر�س 

�ملنا�سبة للخرب�ت �ملبا�سرة. 

نتائج الفر�س اخلام�س: 
ين�س �لفر�س �خلام�س على �أنه: »توجد فروق د�لة �إح�س���ائيا بني رتب درجات �أفر�د 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي على مقيا�س���ي �لكف���اءة �لذ�تية 
و�ملرون���ة �لنف�س���ية ل�س���الح �لقيا�س �لتتبعي بع���د توقف تطبيق �لربنامج ب�س���هرين«. 
وللتحق���ق م���ن ه���ذ� �لفر����س مت ��س���تخد�م �ختب���ار » ويلكوك�س���ون «، و�جل���دول �لتايل 

يو�سح �لفروق بني �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي: 
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جدول ) 13 ( 
الفروق بني رتب درجات املجموعة التجريبية يف القيا�سني البعدي والتتبعي

على مقيا�سي الكفاءة الذاتية واملرونة النف�سية )بروفيل مهارات واجتاهات املرونة(

 متو�سطن�لرتبنوع �لقيا�س
�لرتب

 جمموع
�لدللةz�لرتب

اده
�أبع

ة و
عام

ة �ل
�تي

لذ
ءة �

كفا
س �ل

يا�
�ملبادرةمق

44،8815،50�لرتب �ل�سالبة
 ل توجد0،251

فروق 34،1712،50�لرتب �ملوجبة
1�لرتب �ملت�ساوية

 �لإ�سر�ر
44،8815،50�لرتب �ل�سالبة

 ل توجد0،255
فروق 34،1712،50�لرتب �ملوجبة

1�لرتب �ملت�ساوية

�جلهد
44،8815،50�لرتب �ل�سالبة

 ل توجد0،261
فروق 34،1712،50�لرتب �ملوجبة

1�لرتب �ملت�ساوية

 �لدرجة
�لكلية

44،8815،50�لرتب �ل�سالبة
 ل توجد0،264

فروق
34،1712،50�لرتب �ملوجبة

1�لرتب �ملت�ساوية

دها
بعا

 و�أ
سية

نف�
ة �ل

رون
و�مل

�مل�ساركة
00000�لرتب �ل�سالبة

 ل توجد1،000
فروق 11،001،00�لرتب �ملوجبة

7�لرتب �ملت�ساوية

�لتكيف
00000�لرتب �ل�سالبة

 ل توجد1،000
فروق 11،001،00�لرتب �ملوجبة

7�لرتب �ملت�ساوية

�حلكم
00000�لرتب �ل�سالبة

 ل توجد1،000
فروق 11،001،00�لرتب �ملوجبة

7�لرتب �ملت�ساوية

�لكفاءة
00000�لرتب �ل�سالبة

 ل توجد1،000
فروق 11،001،00�لرتب �ملوجبة

7�لرتب �ملت�ساوية

 �لإح�سا�س
باملرح

00000�لرتب �ل�سالبة
 ل توجد1،000

فروق 11،001،00�لرتب �ملوجبة
7�لرتب �ملت�ساوية

 �لدرجة
�لكلية

43،5014،00�لرتب �ل�سالبة
 ل توجد0،816

فروق 23،507،00�لرتب �ملوجبة
2�لرتب �ملت�ساوية
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ويت�سح من �جلدول )13( عدم وجود فروق بني رتب درجات �أفر�د �ملجموعة 
�لتجريبي���ة بع���د توق���ف تطبي���ق �لربنام���ج ب�س���هرين عل���ى مقيا�س���ي �لكف���اءة �لذ�تية 

و�ملرونة �لنف�سية. وهذ� يعني �سحة �لفر�س �خلام�س. 

تف�سري نتائج الفر�س اخلام�س:
يت�س���ح م���ن نتائج �لفر����س �خلام�س ��س���تمر�ر فاعلية �لربنام���ج بعد توقف 
تطبي���ق �لربنامج ب�س���هرين ، �س���و�ء بالن�س���بة ملتغري كف���اءة �لذ�ت �أو �ملرونة �لنف�س���ية. 
ويرجع ��س���تمر�ر فاعلية �لربنامج �إىل �أنه مت بناء �لربنامج بناء على ما �أ�س���ارت �إليه 
�لبحوث و�لدر��س���ات فيما يتعلق باملد�خل �ملنا�س���ب لتعزيز �ملرونة ، حيث مت �لعتماد 
على �ملدخل �لوقائي ، و�لذي يفرت�س �أن تقوية �لكفاءة �لذ�تية عامل وقائي ومهم يف 
تعزيز �ملرونة. ومت بناء �لربنامج �أي�ساً بناء على ما تو�سلت �إليه �لبحوث و�لدر��سات 
 Speight  من وجود عالقة موجبة بني �لكفاءة �لذ�تية و�ملرونة �لنف�سية. مثل در��سة

Hamill (2003)  ودر��سة ، Rhodes-Stanford (2007) (2009) ، ودر��سة

فق���د �عتم���د �لباحث يف ت�س���ميم وبناء جل�س���ات �لربنامج بن���اء على مهار�ت 
�لكف���اءة �لذ�تي���ة ، ومبا يحقق تقوية ملهار�ت كفاءة �لذ�ت ، فكانت �لأهد�ف �لإجر�ئية 
يف جل�سات �لربنامج م�ستمدة بالفعل من مهار�ت �لكفاءة �لذ�تية �ملت�سمنة يف مقيا�س 

�لكفاءة �لذ�تية �مل�ستخدم يف �لدر��سة �حلالية.

و�عتم���د �لباح���ث عل���ى مدخل �خلرب�ت �ملبا�س���رة عن���د تعليم عينة �لدر��س���ة 
مه���ار�ت �لكف���اءة �لذ�تية ، حيث يعد مدخل �خلرب�ت �ملبا�س���رة �أ�س���لوب فعال يف تنمية 
وحت�س���ني �لكف���اءة �لذ�تي���ة. وهذ� �تفاق���اً م���ع.Rutter (1987) و�أعق���ب �لباحث كل 
جل�س���ة م���ن جل�س���ات �لربنام���ج “ و�جب���اً منزلياً ” و�ل���ذي عمل على تعمي���م ما تعلمه 
�لط���الب يف �حلي���اة �لعام���ة. ويتفق ه���ذ� مع ما ذك���ره �إبر�هيم ، و�لدخي���ل ، و�إبر�هيم 
)1993، 114( حي���ث ي���رى �أن �لو�جب �ملنزيل ي�س���تخدم يف تعمي���م �لتغري�ت �لإيجابية 
�لتي �أجنزها �لفرد، فهي ت�ساعد على نقل �لتغري�ت �جلديدة �إىل �ملو�قف �حلية، كما 

تعمل على تقوية وتدعيم �لأفكار و�ملعتقد�ت �ل�سحيحة �جلديدة.
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تو�سيات البحث: 
ت�سمن �لبحث عدد�ً من �لتو�سيات هي: 

�لكف���اءة �لذ�تية عامل وقائي مهم وبناء عليه ينبغي على �لرتبويني �لهتمام 1 ))
بالأن�س���طة �لتي تنمي وتط���ور �لكفاءة �لذ�تية لدى �لتالميذ ، وت�س���مينها يف 

�لأن�سطة �لال�سفية على �لأقل.
ت�سمني �ملقرر�ت �لدر��سية على مو�سوعات و�أن�سطة تنمي �لكفاءة �لذ�تية.1 ))
تدري���ب �ملعلم���ني وتزويدهم باخلرب�ت �لت���ي متكنه من �بتكار �لأن�س���طة �لتي 1 ))

تعزز �لكفاءة �لذ�تية لدى تالميذهم وطالبهم.
توعي���ة �لأ�س���ر باأهمي���ة �لكف���اءة �لذ�تي���ة ، وتزويده���م بالأن�س���طة و�مله���ام �لتي 1 ))

متكنهم من تدريب وتعليم �أبنائهم لتطوير �لكفاءة �لذ�تية.
�ملرون���ة �لنف�س���ية و�لكف���اءة �لذ�تي���ة عامالن مرت�بط���ان ، وهما �س���روريان يف 1 ))

حتقيق �لتو�زن ومو�جهة �لأزمات و�ملحن و�ل�سد�ئد ، وهذ� ما ينبغي تو�سيحه 
لالآباء و�ملعلمني و�لأخ�سائيني �سو�ء �لنف�سيني �أو �لجتماعيني.

ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة يو�جهون �لكثري من �ملحن و�ل�س���د�ئد �ليومية بل 1 ))
و�مل�س���تمرة نتيج���ة مل���ا ميرون به من خرب�ت �س���ادمة ، وه���ذ� يتطلب تزويدهم 
بالعو�م���ل �لوقائي���ة – �ملرونة �لنف�س���ية و�لكفاءة �لذ�تي���ة – �لتي متكنهم من 

مو�جهة �ل�سعوبات �لتي تعرت�سهم.
ذوي �س���عوبات �لتعل���م ه���م يف �لو�ق���ع يف حمنة و�س���دة م�س���تمرة وذلك لعزلهم 1 ))

لف���رت�ت يف غ���رف خا�س���ة – غ���رف �مل�س���ادر – ومم���ا ل�س���ك في���ه ميث���ل ه���ذ� 
بالن�س���بة لهم حمنة و�س���دة ، وهذ� يتطلب تزويدهم باملرونة �لنف�س���ية كعامل 
وقائية �س���د ما يو�جهون من حمن و�س���د�ئد ، وخا�سة يف �لبيئة �لعربية �لتي 

تنتهج تعليم ذوي �سعوبات �لتعلم يف غرف خا�سة بعيد�ً �أقر�نهم. 

البحوث املقرتحة: 
�إج���ر�ء �ملزي���د م���ن �لبح���وث و�لدر��س���ات يف جم���ال �لرتبية �خلا�س���ة لدر��س���ة 1 ))

متغري كفاءة �لذ�ت وعالقته ببع�س �ملتغري�ت.
در��س���ة �لو�ق���ع �ملدر�س���ي مب���ا في���ه م���ن متغ���ري�ت من حي���ث عالقت���ه بالكفاءة 1 ))

�لذ�تية و�ملرونة �لنف�سية.
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در��س���ة و�ق���ع �ملناه���ج �ملدر�س���ية م���ن حي���ث م���دى �إ�س���هامها يف تطوي���ر �لكفاءة 1 ))
�لذ�تية و�ملرونة �لنف�سية.

�ختب���ار �ملزي���د م���ن �لتدخ���الت يف تطوي���ر �لكف���اءة �لذ�تي���ة و�ملرونة �لنف�س���ية 1 ))
لتوف���ري �أك���رب قدر من �لتدخالت لتطوير �ملرونة �لنف�س���ية و�لكفاءة �لذ�تية ، 
وحتى يتمكن �لرتبويني من �ختيار ما ينا�سبهم وينا�سب �لتنوع يف �لتالميذ.

�إعد�د وتقنني مقايي�س و�ختبار�ت للكفاءة �لذ�تية و�ملرونة �لنف�سية يف �لبيئة 1 ))
�لعربية مبا يوفر للرتبويني �سهولة �لتطبيق و�لقتناء.
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امللخ�ص:
هدف �لبحث �إىل معرفة مدى فعالية برنامج �إر�سادي �سلوكي يف تنمية بع�س 
�ملهار�ت �حلياتية �ملتمثلة يف مهار�ت )��ستخد�م �لهاتف، و�لتعامل مع �أجهزة �ل�سر�ف 
�لآيل، و�لت�سوق و�ل�سر�ء ومهار�ت �لتو��سل( لدى عينة من تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية 
ذوي �لإعاقة �لفكرية �خلفيفة مبدينة جدة، حيث وقع �ختيار �لباحث لهذه �ملهار�ت 
باعتبارها من �ملهار�ت �لتي ميكن �أن يحقق من خاللها �لأفر�د ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�سيًئا من �ل�ستقاللية و�لعتماد على �لذ�ت، وحتقق له قدًر� من �لتكيف مع �ملجتمع 
�ملحي���ط، م���ع �لأخذ بع���ني �لعتبار �أنها تعترب من �س���روريات �لع�س���ر �حلديث و�لتي 
يحت���اج لها �لف���رد يف �أي جمتمع. وتكونت �لعينة من جمموعتني، جمموعة جتريبية 
وجمموعة �س���ابطة وتكون���ت كل جمموعة من )5( تالميذ، متو�س���ط �أعمارهم )12( 
عاًم���ا، ومعام���ل ذكاء ت���رت�وح م���ن )50 - 70(، و��س���تخدم �لباح���ث مقيا����س �مله���ار�ت 
�حلياتية للتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية من �إعد�ده، و�لربنامج �لإر�س���ادي �ل�سلوكي 
�لذي �س���مم لتنمية بع�س �ملهار�ت �حلياتية للتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية �لقابلني 
���ا، وذلك با�س���تخد�م فنيات  للتعل���م و�ملكون من )17( جل�س���ة �إر�س���ادية من �إعد�ده �أي�سً
�ملدر�سة �ل�سلوكية مثل: �لنمذجة، و�لتلقني، و�لت�سكيل، و�لتعزيز، ولعب �لأدو�ر. وقد 
�أظهرت نتائج �لبحث وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي درجات �ملجموعة 
�ل�س���ابطة و�ملجموعة �لتجريبية يف م�ستوى �ملهار�ت �حلياتية جميع مهار�ت �ملقيا�س 
���ا وجود تاأث���ري للربنامج  بع���د تطبيق �لربنامج ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية، و�أي�سً
�ل�سلوكي �مل�ستخدم يف تنمية �ملهار�ت �حلياتية بعد تطبيقه، ويو�سي �لباحث ب�سرورة 
�أن ت�ستمل مناهج �لرتبية �لفكرية على ح�سة يومية لتدريب �لتالميذ على خمتلف 

مهار�ت �حلياة وفًقا ملنهج خمطط ومنظم.

الكلم��ات املفتاحي��ة: برنام���ج �إر�س���ادي �س���لوكي - �مله���ار�ت �حلياتي���ة -�لتالمي���ذ ذوي 
�لإعاقة �لفكرية �خلفيفة.
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The Effectiveness Of Behavioral Counseling Program In
Developing Some Life Skills For Students With 

Mild  Intellectual Disability In Jeddah

Saleh Mohammad Saleh Almalki

Abstract
This research aims to study the effectiveness of the behavior 

program in the development of some life skills, such as using the 
phone, dealing with ATM, shopping, purchasing, and communication 
skills on a selected group of intellectual disability (susceptible to 
learn) primary school pupils.in Jeddah. The study is focused at the 
development of one of the skills which individuals with mental 
disabilities can rely on for a bit of independence and self – reliance, 
and help them adapt to the surrounding community, taking into 
account that the skills are part of the necessities of the modern life , 
and the individuals in any society need them. The sample consisted 
of two groups, the experimental group and a control group and 
each group consisted of five (5) pupils, with an average age 12 
years, and the proportion of intelligence range of 50 - 70 degrees. 
The Search tools used is ‘Measure of life skills for pupils with 
mental disabilities,’ prepared by the researcher, it is a behavioral 
program designed to develop some life skills for pupils with mental 
disabilities, and component 17 of the proposed session has been 
prepared by the researcher, using behavioral school techniques 
such as modeling, indoctrination, configuration, consolidation and 
role–playing games. The results obtained from the study were found 
statistically significant. The differences between the mean scores 
of the control group and the experimental group at in the level of 
life skills, after the application of the behavioral program with the 
experimental group, used for the development of the life skills 
were significant. The researcher recommends that the educational 
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intellectual curricula should include an element of daily training of 
the pupils in various life skills, in a planned and organized manner.

Keyword: Behavior Program - Life Skills- Mild  Intellectual 
Disability.



فعالية برنامج اإر�صادي �صلوكي يف تنمية بع�س املهارات احلياتية الباحث . �صالح بن حممد �صالح 

 304 

مقدمة:
 ت�س���هم �ملهار�ت �حلياتية دوًر� مهًما يف حياة �لأطفال، فهي ت�س���كل �س���لوكياتهم 
�مل�س���تقبلية وت�س���اعدهم على �لقيام بدورهم �لجتماعي جتاه �ملجتمع �لذي يعي�س���ون 
في���ه، وه���ي وم���ع �أهميتها تلك؛ �إل �أنها ت�س���بح �أك���رث �أهمية عندما يتعل���ق �لأمر بفئة 
�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة، حي���ث مي���ر �أطفال تل���ك �لفئة ببع����س �ملو�قف �لتي 
متثل م�س���كلة بالن�س���بة لهم، نظًر� خل�سائ�سهم وقدر�تهم �لعقلية �ملحدودة. و�إذ� كان 
�هلل ع���ز وج���ل ق���د �بتلى تلك �لفئ���ة بعجز وق�س���ور يف بع�س �جلو�ن���ب �لعقلية لديهم 
فال يعني ذلك �إلغاء دورهم يف �حلياة؛ بل على �لعك�س فمتى ما �أتيحت لهم �لفر�س���ة 
وتوفر لهم �لتدريب ف�سيكون لهم دور مقبول �إن مل يكن جتاه جمتمعهم فعلى �لأقل 

جتاه �أنف�سهم.

 ومما جتدر �لإ�س���ارة �إليه باأن مهار�ت �حلياة �ليومية �أو �ملهار�ت �ل�س���تقاللية 
حج���ر �لز�وي���ة �لأ�سا�س���ي يف مناه���ج �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة عل���ى �خت���الف درجاتهم، 
حي���ث ت�س���كل ه���ذه �مله���ار�ت �أ�سا�ًس���ا لبناء �أ�س���كال �أخ���رى من �مله���ار�ت �ل�س���رورية لهم 
�أو �ملهني���ة وغريه���ا م���ن  �أو �حلركي���ة،  �أو �لجتماعي���ة،  مث���ل: �مله���ار�ت �لأكادميي���ة، 
ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة  �ليومي���ة  �أن تدري����س مه���ار�ت �حلي���اة  �مله���ار�ت، كم���ا 
يه���دف �إىل تنمي���ة �لق���درة لديه���م عل���ى �لتكي���ف �لناج���ح يف مو�ق���ف �حلي���اة �ليومية 

)�لرو�سان وهارون، 2001، 13(. 

 ولق���د �أك���دت عم���ر�ن )2001، 13( على �أهمية تنمية �لف���رد للمهار�ت �ملرتبطة 
بالعتم���اد على �لذ�ت، وحتقيق �لهوية �لثقافي���ة و�لقومية، و�إدر�ك �لغاية من �لعمل 
وم���ن �حلي���اة مب���ا يحقق �لكر�مة �لإن�س���انية، ول���ن يتحقق معنى �حلياة دون �كت�س���اب 
�لأف���ر�د مله���ار�ت ت�س���اعدهم على �لنج���اح يف �حلياة و�كت�س���اف معناه���ا. لذلك جند �أن 

توجيه �هتمام كايف نحو �لتدريب على �ملهار�ت �أمر له �سرورته ومربر�ته. 

كذل���ك �أ�س���ار �س���ادق )1982، 263( �إىل �س���رورة �لهتم���ام بتعلي���م ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة وتدريبه���م على �ملهار�ت غري �لأكادميية لتكون خمرًجا لهم من جو �لف�س���ل 
وع���دم �لثق���ة �ل���ذي يحي���ط به���م يف جم���ال �لتعلي���م �لأكادمي���ي، وهكذ� يت�س���ح حاجة 
�لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية �إىل مهار�ت �ل�س���لوك �لتو�فقي و�ل�س���تقاليل، ومدى 
�إمكانية ��س���تفادتهم من �لرب�مج �لرتبوية �خلا�س���ة �لتي ُتعّد بق�س���د تنمية �ملهار�ت 
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�ل�سخ�س���ية و�لجتماعي���ة و�لأكادميي���ة به���دف حتقي���ق ق���در م���ن �ل�س���تقالل �لذ�تي 
و�لتو�فق �ل�سخ�سي و�لجتماعي )�إبر�هيم، 2001: 16(. 

 كم���ا �أ�س���ارت �لعديد من �لدر��س���ات �لعربية و�لأجنبي���ة �إىل �لنتائج �لإيجابية 
ملث���ل تل���ك �لرب�م���ج �لت���ي ت�س���تهدف تنمي���ة خمتل���ف �مله���ار�ت �لت���ي تتعلق بفئ���ة ذوي 
�لإعاقة �لفكرية، كدر��س���ة �حلمي�س���ي )2004م( �لتي كانت تدور حول تنمية �ملهار�ت 
�لجتماعي���ة �ملتعلق���ة بتب���ادل �لعالق���ات �ل�سخ�س���ية و�مله���ار�ت �لجتماعية �أثن���اء �أد�ء 
�لعم���ل و�أثبت���ت فعالية �لربنامج يف ذلك، ودر��س���ة �س���امل )2009( و�لتي �أثبتت فعالية 
)�ل�س���تقاللية،  �لتكيف���ي  �ل�س���لوك  مه���ار�ت  بع����س  تنمي���ة  يف  �لتدريب���ي  �لربنام���ج 
و�لجتماعي���ة( وم���دى تاأث���ري ذلك يف م�س���اعدة �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية على 
�لتفاعل �لجتماعي و�لعتماد على �لنف�س، وكذلك در��س���ة عبد�لرحيم )2011( �لتي 
�أثبت���ت فعالي���ة �لربنام���ج �ل�س���لوكي يف تنمية �مله���ار�ت �للغوي���ة لذوي �لإعاق���ة و�لتي 

�سملت مهار�ت: �لتمييز، و�لفهم، و�لتعبري، و�لتو��سل �للغوي.

 ولق���د تنوع���ت �لط���رق �لتي ��س���تخدمها �لباحث���ون يف تنمية خمتل���ف مهار�ت 
�لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية، وقد عمد �لباحث هنا �إىل ��س���تخد�م برنامج �س���لوكي 
يعتم���د عل���ى فني���ات �ملدر�س���ة �ل�س���لوكية مثل: �لنمذج���ة ، �لتلقني، ت�س���كيل �ل�س���لوك، 
�لتعزي���ز، لع���ب �لأدو�ر، لكي ي���درب �أطفال تلك �لفئة على �لتعام���ل مع ظروف �لبيئة 
�ملحيط���ة و�ملجتم���ع بالق���در �ل���ذي يحف���ظ لهم قدره���م ويحق���ق لهم قيمته���م. حيث 
�أك���د ك���وري )2011، 306( �أن �لإجر�ء�ت �ل�س���لوكية ميكن ��س���تعمالها يف ميادين تطور 
�لإعاقات، و�ملر�س �لعقلي، و�لرتبية �خلا�سة. كما �أ�سار بطر�س )2010، 162( �إىل �أنه 
من خالل �إجر�ء�ت �ملدر�سة �ل�سلوكية يتم م�ساعدة �لعميل على تعلم �أمناط �سلوكية 
جديدة للتعامل مع مو�قف معينة و�لتي ي�س���عر باأنه غري معد لها، كما �أنه ي�س���اعد يف 

�لتقليل من معدل �لقلق وكذلك بناء �لثقة. 

م�سكلة البحث:
 لح���ظ �لباحث من خالل عمله باإحدى موؤ�س�س���ات �لرتبية �خلا�س���ة مبدينة 
ج���دة ب���اأن �لرب�م���ج �ملقدمة لفئ���ة �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكرية و�لتي ت�س���عى �إىل 
تنمي���ة مه���ار�ت �حلياة تتمركز حول عدد من �ملهار�ت �ملحدودة مثل مهار�ت �ل�س���لوك 
���ا و��س���ًحا يف بع�س  �لتكيف���ي ومه���ار�ت �لتو��س���ل و�للغ���ة وغريه���ا، �إل �أن هن���اك نق�سً
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�ملهار�ت و�لتي �أ�سبح تعلمها �سرورة حتمية يف �لوقت �حلايل مثل مهارة �لتعامل مع 
�لتقني���ة و�لتعام���ل مع �لأجهزة و�ملر�فق �خلدمية مثل �أجهزة �ل�س���رف �لآيل، كما مل 
يجد �لباحث يف �لدر��سات �ل�سابقة من �هتم مبثل هذه �ملهار�ت، ومن ه�نا جاء �هتمام 
�لباح��ث بهذه �لدر��س���ة �لتجريبية للتعرف على �لرب�مج �لإر�س���ادية �ل�س���لوكية �لتي 
ميكن �أن ت�س���مم مل�س���اعدة �أولئك �لتالميذ على �كت�س���اب مهار�ت متكنهم من �لعي�س 

بكفاءة و�أمان. وعليه ميكن �سياغة م�سكلة �لبحث يف �ل�سوؤ�لني �لتاليني: 
((( ما فعالية �لربنامج �ل�س���لوكي يف تنمية �ملهار�ت �حلياتية لدى �لتالميذ ذوي 1

�لإعاقة �لفكرية؟
((( ه���ل توج���د ف���روق ب���ني تالمي���ذ �ملجموع���ة �لتجريبي���ة وتالمي���ذ �ملجموع���ة 1

�ل�سابطة يف م�ستوى �ملهار�ت �حلياتية بعد تطبيق �لربنامج ؟

اأهداف البحث:
((( �لتحق���ق م���ن فعالي���ة �لربنام���ج �لإر�س���ادي �ل�س���لوكي يف تنمية بع����س �ملهار�ت 1

�حلياتية لتالميذ �لإعاقة �لفكرية )�لقابلني للتعلم(.
((( �ملجموع���ة 1 ب���ني  �مله���ار�ت �حلياتي���ة  �أد�ء  �لف���روق يف م�س���توى  عل���ى  �لتع���رف 

�لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة بعد تطبيق �لربنامج.

اأهمية البحث:
تكمن �أهمية �لبحث يف جانبني هما:

االأهمية النظرية: �أهمية �لبحث تنبع من كون �ملهار�ت �حلياتية من �ملجالت ( 1)
�حلديثة يف �لرتبية يف �ملجتمع �لعربي - خا�س���ة �لبيئة �ل�س���عودية - و�لتي مل 
تاأخ���ذ حقه���ا من �لبح���ث و�لدر��س���ة، و�لباحث هنا يح���اول �أن يثبت من خالل 
�لربنام���ج �ملع���د �أن نظ���رة �ملجتم���ع ل���ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة باأنه���م عالة على 
�ملجتمع وباأنه لبد من مر�قبتهم يف جميع �س���وؤونهم هي نظرة خاطئة بدليل 
قدرته���م عل���ى �لتعلم و�ل�س���تقالل بع���د خ�س���وعهم لرب�مج تدريبية منا�س���بة 
لهم، بل �إن بع�سهم من �ملمكن �أن يتحدى تلك �لإعاقة بتحوله �إىل فرد منتج 

يحتاج �ملجتمع �إليه.
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االأهميلة التطبيقية: يتناول هذ� �لبحث بناء برنامج �إر�س���ادي �س���لوكي مكون ( 2)
م���ن ع���دد م���ن �لفنيات و�لإج���ر�ء�ت لتنمية �مله���ار�ت �حلياتي���ة للتالميذ ذوي 
�لإعاقة �لفكرية، وبعد �إثبات جدوى هذ� �لربنامج ميكن �أن ي�سيف للمعرفة 
�لإن�س���انية منوذًج���ا ت�س���تفيد من���ه بع����س �جله���ات �ملخت�س���ة مث���ل �ملوؤ�س�س���ات 

�لرتبوية )�ملعاهد و�ملد�ر�س �خلا�سة بالتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية(.

م�سطلحات البحث:

الربناملج االإر�سلادي Counseling Program: ه���و برنام���ج خمط���ط ومنظ���م 
يف �س���وء �أ�س����س علمية، لتقدمي �خلدمات �لإر�س���ادية �ملبا�س���رة وغري �ملبا�س���رة، فردًيا 
وجماعًيا، جلميع من ت�س���مهم �ملوؤ�س�س���ة بهدف م�س���اعدتهم يف حتقيق �لنمو �ل�س���وي 
�ملوؤ�س�س���ة  د�خ���ل  �لنف�س���ي  �لتو�ف���ق  ولتحقي���ق  �ملتعق���ل  �لو�ع���ي  بالختي���ار  و�لقي���ام 
وخارجه���ا ويق���وم بتخطيطه وتنفي���ذه وتقييمه جلنة وفريق من �مل�س���وؤولني �ملوؤهلني

)زهر�ن، 2005: 499(.

االإر�سلاد ال�سلوكلي Behavioral Counseling: �لإر�س���اد �ل�س���لوكي ه���و عملي���ة 
�إع���ادة �لتعل���م، ويعت���رب تطبيًق���ا عملًي���ا لقو�ع���د ومب���ادئ وقو�ن���ني �لتعل���م و�لنظرية 

�ل�سلوكية، وذلك ب�سبط وتعديل �ل�سلوك )زهر�ن، 2005: 363(.

ويعرف الباحث الربنامج االإر�سادي ال�سلوكي تعريًفا اإجرائًيا:
 جمموع���ة منظم���ة م���ن �لإجر�ء�ت و�خلط���و�ت �لت���ي ي�س���تخدمها �لباحث يف 
�س���بيل تنمية بع����س �ملهار�ت �حلياتي���ة للتالميذ �لذين يعانون م���ن �لإعاقة �لفكرية 

وفق طرق و�أ�ساليب �ملدر�سة �ل�سلوكية.

املهلارات احلياتيلة Life Skills: عرفه���ا قا�س���م وعبد�لرحم���ن )2004( باأنه���ا: 
»جمموع���ة �مله���ار�ت �لت���ي يتدرب عليه���ا �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكري���ة حتى يكونو� 
قادرين على �لعتماد على �أنف�س���هم يف �إمكانية ق�س���اء حاجاتهم �ليومية، و�لتي توؤدي 
�إىل حت�سني بع�س �ملهار�ت �حلركية و�لنف�سية مما ي�ساعدهم على �أن يعي�سو� حياتهم 

�لجتماعية ب�سورة طبيعية«.
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االإعاقة الفكرية intellectual disability: تعرف �جلمعية �لأمريكية ذوي �لإعاقة 
�لفكرية: متثل �لإعاقة �لفكرية م�ستوى من �لأد�ء �لوظيفي �لعقلي و�لذي يقل عن 
متو�سط �لذكاء بانحر�فني معياريني وي�ساحب ذلك خلل و��سح يف �ل�سلوك �لتكيفي 
ويظهر يف مر�حل �لعمر �لنمائية منذ �مليالد وحتى �سن)18( )�لرو�سان، 2005، 23(، 
�أم���ا ح���الت �لإعاق���ة �لفكري���ة �خلفيفة وفق ت�س���نيف متغ���ري �لذكاء، ه���ي �لفئة �لتي 
ت�س���كل م���ا ن�س���بته )85٪( من �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية وي���رت�وح معامل �لذكاء 

لديهم ما بني )55-70( )�لرو�سان، 2005، 61(.

حمددات البحث:

املحلددات املو�سوعيلة: بن���اء برنامج �س���لوكي لتنمية �مله���ار�ت �حلياتي���ة وتطبيقه 
ميد�نًي���ا عل���ى جمموع���ة م���ن �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �خلفيف���ة باملرحل���ة 

�لبتد�ئية.
املحددات املكانية: ُيطبق �لربنامج على عينة ممثلة من تالميذ �لإعاقة �لفكرية 

)�ملرحلة �لبتد�ئية( مبدينة جدة.
املحددات الزمنية: �لف�سل �لدر��سي �لثاين من �لعام �لدر��سي )2011 – 2012م(.

االإطار النظري:
املهارات احلياتية:

 تتع���دد �مل�س���طلحات �لت���ي تع���رب ع���ن مفه���وم مه���ار�ت �حلي���اة �ليومي���ة، �إذ 
تذك���ر �ملر�ج���ع يف ه���ذ� �ملجال م�س���طلحات مث���ل: مهار�ت �حلي���اة �ليومي���ة، و�ملهار�ت 

�ل�ستقاللية، و�ملهار�ت �ملعي�سية.

 ومهم���ا يك���ن م���ن �أمر هذه �مل�س���طلحات و�لت�س���ميات، فتعترب مه���ار�ت �حلياة 
�ليومي���ة ركًنا �أ�سا�س���ًيا يف حياة كل من �لأطف���ال ذوي �لإعاقة وغري ذوي �لإعاقة على 

حد �سو�ء وخا�سة لدى �لأطفال غري ذوي �لإعاقة )�لرو�سان وهارون، 2001، 13(.

 وقد عرفتها عمر�ن )2001، 10( باأنها: “�ملهار�ت �لأ�سا�س���ية �لتي لغنى عنها 
ا من  للفرد لي�س فقط لإ�س���باع حاجاته �لأ�سا�س���ية من �أجل مو��سلة �لبقاء ولكن �أي�سً

�أجل ��ستمر�ر �لتقدم وتطوير �أ�ساليب معاي�سة �حلياة يف �ملجتمع”. 
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كم���ا عرفه���ا �إبر�هي���م )2010، 20( باأنه���ا: “جمموعة من �لأن�س���طة و�لقدر�ت 
و�ل�س���لوكيات و�لو�س���ائل و�لط���رق و�لكف���اء�ت �لت���ي ميتلكه���ا �لف���رد و�لتي من �س���اأنها 
م�س���اعدته عل���ى �لتفاع���ل �لإيجاب���ي و�لق���درة عل���ى �لتكي���ف و�لتعام���ل بفاعلي���ة م���ع 

متطلبات �حلياة �ليومية وحتدياتها”.

الهدف من تدريب ذوي االإعاقة على املهارات احلياتية:
 يه���دف منه���ج مه���ار�ت �حلياة �ليومية ب�س���فة عام���ة �إىل تنمية �مله���ار�ت �لتي 
توؤدي بدرجة ما �إىل �لعتماد على �لنف�س و�لأد�ء �مل�س���تقل يف �حلياة �ليومية، مبعني 
�أن يت�س���رف �لف���رد �ملع���وق يف �ملو�ق���ف �حلياتي���ة بق���در م���ن �ل�س���تقاللية )�لرو�س���ان 
وه���ارون، 2001، 14(. كم���ا و�أن �لفرد ل ي�س���تطيع �أن يعي�س مبعزل عن �لآخرين، وهو 
كذل���ك لي�س���تطيع �لعي�س دون �لتعامل مع كاف���ة �جلهات، وهذ� يوؤكد حاجته للتكيف 
و�لتفاع���ل م���ع �ملجتم���ع وذلك ليتوفر �إل من خ���الل �متالكه مله���ار�ت حياتية جتعله 

يتو��سل مع �لآخرين ويتفاعل مع �ملجتمع )�لإمام و�جلو�لدة، 2010، 186(.

اأهمية املهارات احلياتية:
 خل�س �إبر�هيم )2010، 26( �أهمية �ملهار�ت �حلياتية يف �لنقاط �لتالية:

((( ت�ساعد على �إدر�ك �لذ�ت وحتقيق �لثقة بالنف�س.1
((( تك�سب �لفرد �لقدرة على حتمل �مل�سوؤولية.1
((( ت�ساعد على حتقيق قدر كبري من �ل�ستقالل �لذ�تي.1
((( تنمي �لقدرة على �لتعبري عن �مل�ساعر وتهذيبها.1
((( تك�سب �لفرد �لقدرة على �لتحكم �لنفعايل.1
((( تنمي �لتفاعل �لجتماعي، و�لت�سال �جليد مع �لآخرين.1
((( تنمي �لقدرة على مو�جهة م�سكالت �حلياة.1
((( توفر �لنمو �ل�سحي �جليد لل�سخ�سية.1
((( تنمي �مل�ساعر �لإيجابية د�خل �لطفل جتاه ذ�ته، وجتاه �لآخرين يف جمتمعه.1
((1( متكن �ملتعلم من حتقيق �لثقة بالنف�س من خالل �متالك �ملهار�ت �لتي متكنه 1

من �لتعامل يف �ملو�قف �حلياتية �ملختلفة.
(((( متكن �لفرد من �لعي�س ب�س���كل �أف�س���ل مبا �أن �ملهار�ت �حلياتية مت�س���لة بو�قع 1

�لفرد وحياته.
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طرق واأ�ساليب تعليم مهارات احلياة:
 ذكرت عمر�ن و�ل�سناوي )2001، 20( ثالث طرق يف تعليم مهار�ت �حلياة على 

�لنحو �لتايل:
((( �لطريق���ة �لتجميعي���ة: حي���ث ي���درب �لطفل على كل مهارة ب�س���ورة منف�س���لة 1

حت���ى ي�س���ل �إىل �مل�س���تويات �ملطلوب���ة من �س���رعة �لأد�ء ودقته، وبع���د ذلك يتم 
جتميع �ملهارة و�لتدريب عليها ككل وفًقا ملبد�أ �لت�سل�سل و�لربط �ل�سلوكي.

((( �لطريق���ة �جلزئي���ة: وفيه���ا تق���دم �مله���ارة للطف���ل عل���ى �س���ورة �سل�س���لة م���ن 1
�لإج���ر�ء�ت، ويطل���ب من �لطفل �إعادة مانفذه �لباحث على كل جزء منها على 

حدة يف �سورة مت�سل�سلة حتى يتم �إجناز �ملهمة وفًقا ملبد�أ �لت�سكيل �ل�سلوكي.
((( �لطريقة �لكلية: وي�س���تهدف فيها تق���دمي �ملهارة ككل للطفل يف مترين و�حد 1

�أو عمل تطبيقي �سامل، ويحدث هذ� عندما تكون �إجر�ء�ت �ملهارة ب�سيطة غري 
مركبة، �أو �سبق تقدمي بع�س �أجز�ئها يف مهار�ت �أخرى، وتقدم هذه �لطريقة 
عندم���ا ير�د تو�س���يح �لربط ب���ني �لعمليات �ملكونة للمه���ارة �أمام �لطفل وهذه 

�لطريقة تعد من �لطرق �ملركبة يف تعليم �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية.

االإر�ساد ال�سلوكي:
 يطلق على �لإر�ساد �ل�سلوكي �أحياًنا »�إر�ساد �لتعلم« فالفرت��س هنا �أن �لفرد 
يولد وعقله �س���فحة بي�س���اء، وبعد ذلك يف منوه يتعلم �ل�س���لوك )�ل�س���وي �أو �ملُر�سي( 
ع���ن طري���ق عملية �لتعلم، ويثبت �ل�س���لوك �ملتعلم �أوًل بدرجة حم���دودة، ومبزيد من 

�لإجر�ء�ت يتم تثبيته ب�سكل �أقوى )زهر�ن، 2005، 364(.

اأ�س�س االإر�ساد ال�سلوكي:
 ذك���ر زه���ر�ن )2005، 364( ب���اأن �لإر�س���اد �ل�س���لوكي يق���وم عل���ى �أ�س����س نظريات 
�لتعلم ب�سفة عامة، و�لتعلم �ل�سرطي ب�سفة خا�سة، وي�ستند �إىل �أطر �لنظريات �لتي 
و�س���عها �إيفان بافلوف، وجون و�ط�س���ون، يف �لتعلم �ل�سرطي )�لكال�سيكي(، وي�ستفيد 
من نظريات ثورنديك، وكالرك هل، وبرو�س �سكير يف �لتعزيز وتقرير نتائج �لتعلم، 

مع ��ستخد�م �لتعزيز �ملوجب �أو �ل�سالب �أو �لثو�ب �أو �لعقاب.
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خ�سائ�س االإر�ساد ال�سلوكي:
 خل�س زهر�ن )2005، 365( �أهم خ�سائ�س �لإر�ساد �ل�سلوكي فيما يلي:

((( معظم �سلوك �لإن�سان متعلم ومكت�سب.1
((( �ل�سلوك �ملتعلم ميكن تعديله.1
((( يوج���د �لف���رد ولدي���ه دو�ف���ع ف�س���يولوجية �أولية، وع���ن طريق �لتعلم يكت�س���ب 1

دو�فع جديدة ثانوية �جتماعية متثل �أهم حاجاته.

مزايا االإر�ساد ال�سلوكي:
هنال���ك �لعدي���د من مز�يا �لإر�س���اد �ل�س���لوكي �أ�س���ار لها �لعديد م���ن �لباحثني 

ومنها ماذكره زهر�ن )2005، 371(:
((( يقوم على �أ�سا�س در��سات وبحوث جتريبية قائمة على نظريات �لتعلم، وميكن 1

قيا�س �سدقها قيا�ًسا جتريبًيا مبا�سًر�.
((( متعدد �لأ�ساليب.1
((( يركز على �مل�سكلة وهذ� يوفر وجود حمك لتقييم نتائجه.1
((( عملي �أكرث منه كالمي.1
((( ن�سبة �لتح�سن با�ستخد�مه عالية قد ت�سل �إىل 90٪ من �حلالت.1
((( �أهد�فه و��سحة وحمددة.1
((( يوفر �لوقت و�جلهد و�ملال لأنه ي�ستغرق وقًتا ق�سرًي� ن�سبًيا لتحقيق �أهد�فه.1
((( ميكن �أن يعاون فيه كل من �لو�لدين و غريهم بعد �لتدريب �لالزم.1

فنيات االإر�ساد ال�سلوكي:

النمذجة: يعترب �لتعلم بالنمذجة من �أهم �لأ�س���اليب �لتعليمية و�لعالجية، ويق�س���د 
بها �إتاحة �لفر�سة �أمام �لطفل مل�ساهدة منوذج �سلوكي معني، ثم �لتدريب على تقليد 
ذل���ك �لنم���وذج، حي���ث يك���ون �له���دف هو تو�س���يل معلوم���ات ح���ول �لنموذج �ل�س���لوكي 
�ملعرو�س للطفل بق�س���د �إحد�ث تغيري ما يف �س���لوكه �أو ت�س���كيل �س���لوك جديد، كما �أن 
�لنمذجة عملية تدريب �لفرد على تاأدية �س���لوكيات معينة وفق منوذج يعر�س �أمامه، 
وميك���ن تق�س���يم �لنمذجة �إىل ق�س���مني �أ�س���ار لهم���ا �لإم���ام و�جلو�ل���دة )2010، 189(:
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( النمذجلة املبا�سلرة: حي���ث يق���وم �لنم���وذج بتطبيق مه���ارة حياتي���ة يف مو�قف 	.
فعلي���ة �أو رمزي���ة حيث يطلب من �لف���رد تاأدية هذ� �لنموذج باإتق���ان، �أو تتمثل 
�لنمذج���ة �ملبا�س���رة بوج���ود ق���دوة فعلية �أو �س���خ�س ي���وؤدي �لنموذج �ل�س���لوكي 
�لجتماع���ي �ملطل���وب �تقانه، �أو قدوة رمزية من خ���الل فيلم �أو جمموعة من 

�ل�سور �لت�سل�سلة بطريقة تك�سف عن خطو�ت �أد�ء �ل�سلوك.
(  النمذجلة بامل�ساركلة: وفيها يتم عر�س �ملهارة �حلياتي���ة �ملر�د �لتدريب عليها 	.

بو��س���طة منوذج، و�أد�ء هذ� �ل�س���لوك من جانب �ملتدرب مع توجيهات تقوميية 
من جانب �ملدرب.

التلقلني: ع���رف بطر����س )2010، 161( �لتلق���ني باأن���ه تق���دمي م�س���اعدة �أو تلميح���ات 
�إ�سافية لل�سخ�س ليقوم بتاأدية �ل�سلوك، و�لتلقني قد يكون لفظًيا )تعليمات لفظية( 
�أو �إميائية )�لتاأ�سري �أو بالنظر( �أو ج�سدية )�مل�ساعدة �جل�سمية(، وعند �لأطفال ذوي 

�لإعاقة ي�ستخدم �لتلقني ب�سكل متكرر.

ت�سكيل ال�سلوك: �لت�س���كيل هو �إجر�ء ي�س���تخدم لتعليم �لأطفال �أن يقومو� بالأ�س���ياء 
�أو �ملتطلب���ات �جلدي���دة بالن�س���بة �إليه���م، ونحن عندما ن�س���تخدم �لت�س���كيل فاإننا نعلم 
�س���لوكيات جديدة، �أو بالأ�س���ح نبني �س���لوكيات جديدة، ويبد�أ �لإجر�ء بال�ستفادة من 
�ل�س���تجابة �لتي ميتلكها �لطفل بالأ�س���ل �أو يكون قادًر� على �لقيام بها، ومن ثم نبد�أ 
�لعم���ل خط���وة بخطوة من ه���ذه �ل�س���تجابة باجتاه �ل�س���لوك �لذي ن�س���عى �إىل بنائه، 
وعملية �لبناء هذه تثري �لد�فعية وت�سها �لتقدم و�ل�ستمر�ر يف �لبناء �ل�سلوكي �لذي 

يحقق �لهدف )�لزريقات،2007، 278(.

التعزيز: وهو �إثابة �لطفل على �س���لوكه �ل�س���وي، بكلمة طيبة �أو �بت�س���امة عند �ملقابلة 
�أو �لثن���اء علي���ه �أمام زمالئه �أو منحه هدية منا�س���بة، �أو �لدعاء ل���ه بالتوفيق. كما �أنه 
عملية تدعيم �ل�سلوك �ملنا�سب، �أو زيادة �حتمالت تكر�ره يف �مل�ستقبل باإ�سافة مثري�ت 
�إيجابي���ة، �أو �إز�ل���ة مثري�ت �س���لبية، ول تقت�س���ر وظيفة �لتعزيز على زي���ادة �حتمالت 
���ا  تك���ر�ر �ل�س���لوك يف �مل�س���تقبل فقط ب���ل هو ذو �أثر �إيجابي من �لناحية �لنف�س���ية �أي�سً

)بطر�س،2010، 219(.
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 كم���ا عرف���ه ر�دفور وقوفري Radford & Govier (1980, 237) على �أنه 
�سيء ما يزيد �أو يقلل من �حتمالية �ل�ستجابة �لتي تتبعه.

لعلب االأدوار: ه���و قي���ام �لطف���ل بتمثي���ل �أدو�ر معين���ة �أم���ام �ملر�س���د، حي���ث يوف���ر لعب 
مع���ني  موق���ف  يف  �ملمكن���ة  �حلل���ول  عل���ى  و�لتدري���ب  للتعل���م  فر�س���ة  للف���رد  �ل���دور 

)بطر�س،2010، 261(.

االإعاقة الفكرية:
�لإعاقة �لفكرية ظاهر معروفة على مر �لع�سور ول يوجد جمتمع يخلو من 
ه���ذه �لظاه���رة، ولقد تعددت �لتف�س���ري�ت له���ذه �لظاهرة لأنها جتمع ب���ني �هتمامات 
�لعدي���د م���ن ميادي���ن �لعل���م �ملعرف���ة كعل���وم �لنف����س، و�لرتبي���ة، و�لط���ب، و�لجتماع، 
و�لقان���ون، و�لإعاق���ة �لفكري���ة ه���ي �أح���د درج���ات �لعج���ز بوظائ���ف معين���ة ت���وؤدي �إىل 
تاأخري �لفرد بقيامه بتلك �لوظائف ب�س���كل عادي وهذ� �لتاأخري �لعقلي هو ��س���طر�ب 
عالقات �لفرد بنف�سه �أوًل ومبحيطه يف �لزمان و�ملكان علًما �أن تو��سل هذه �لعالقات 
هي �ملمار�س���ة �ليومية للحياة �لإن�س���انية مبعنى �آخر �أن �لإعاقة �لفكرية هو �سعف يف 

�لوظيفة �لعقلية ناجتة عن عدة عو�مل )و�دي،2008، 33(.

بناًء على ما�سبق �سن�ستعر�س التعريفات املختلفة لالإعاقة:

التعريلف الطبلي: يعت���رب م���ن �أق���دم �لتعريف���ات، حيث رك���ز في���ه �لأطباء على �أ�س���باب 
�لإعاق���ة �لفكرية، ففي عام )1900م( ركز �إيرلند Ireland على �لأ�س���باب �ملوؤدية �إىل 
�إ�س���ابة �ملر�كز �لع�س���بية، و�لتي حتدث قبل �أو �أثناء �أو بعد �لولدة، ويف عام )1908م( 
ركز تريدقولد Tredgold على �لأ�سباب �ملوؤدية �إىل عدم �كتمال عمر �لدماغ، وب�سكل 
عام فاإن �لأ�س���باب �ملوؤدية �إىل �لإعاقة تتعدد وخا�س���ة تلك �لتي توؤدي �إىل تلف �جلهاز 
�لع�سبي �ملركزي، وخا�سة �لق�سرة �لدماغية و�لتي تت�سمن مر�كز �لكالم و�لعمليات 
�لعقلية �لعليا، و�لتاآزر �لب�س���ري �حلركي، �حلركة، و�لإح�سا�س، و�لقر�ءة، و�ل�سمع...
�إل���خ. حي���ث ت���وؤدي تلك �لأ�س���باب �إىل تل���ف يف �لدماغ �أو �ملر�كز �مل�س���ار �إليه���ا، وبالتايل 

تعطيل �لوظيفة �ملرتبطة بها )�لرو�سان،1999، 16(.

التعريف ال�سيكومرتي: �عتمد هذ� �لتعريف على مقيا�س �لذكاء و�لذي �أعتمد مقيا�س 
�س���تانفورد – بيني���ه و�س���اميون حي���ث ت���زود �ختبار�ت �ل���ذكاء مبقد�ر كم���ي ميكن من 
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خالل���ه �لتع���رف عل���ى حالة �لإعاق���ة �لفكرية، ول�س���نو�ت عدة �عت���ربت معامل �لذكاء 
)70( فم���ا دون موؤ�س���ًر� ودلي���اًل عل���ى �لتميي���ز ب���ني ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة وغري ذوي 

�لإعاقة �لفكرية )يحيى وعبيد، 2005، 16(.
التعريف االجتماعي: يعرف �جنال�س Ingalls, (1978, 45) مفهوم �لإعاقة �لفكرية 
م���ن �لناحي���ة �لجتماعي���ة باأنها: “�لدرجة �لتي ل ي�س���تطيع فيها �لفرد �أن يتاأقلم مع 
�لبيئ���ة �لطبيعي���ة م���ن حول���ه ومع �لرف���اق وبذلك فه���و يحت���اج �إىل توجيه و�إ�س���ر�ف 

و�سيطرة ورعاية �سخ�سية ورعاية جمتمعية”.
التعريلف الرتبلوي: ي�س���ري �إىل �أن ذي �لإعاق���ة �لفكرية: »هو �لفرد �ل���ذي ل يقل عمره 
ث���الث �س���نو�ت ول يزي���د ع���ن ع�س���رين �س���نة، وتعيق���ه �إعاقت���ه ع���ن متابعة �لتح�س���يل 
�لدر��س���ي يف �ملد�ر����س �لعادي���ة، وت�س���مح ل���ه قدرت���ه بالتعلي���م و�لتدريب وفق �أ�س���اليب 

خا�سة« )يحيى وعبيد، 2005، 16(.
التعريلف القانوين: �ل�س���خ�س ذي �لإعاق���ة �لفكرية هو غري �لقادر على �ل�س���تقاللية 
يف تدبري �س���وؤونه ب�س���بب حالة �لإعاقة �لد�ئمة، �أو توقف �لنمو �لعقلي يف �س���ن مبكرة 

)و�دي، 2008، 34(.
ت�سنيف حاالت االإعاقة:

 فيم���ا يتعل���ق بت�س���نيف �لإعاقة �لفكرية من �ملفيد �أن نذكر باأن هناك عدة ت�س���نيفات 
وفًقا لعدد من �ملتغري�ت:

اأوالً: الت�سنيلف ح�سلب االأ�سبلاب: يعتم���د هذ� �لت�س���نيف �أ�سا�ًس���ا على �عتب���ار �جلو�نب 
�لطبي���ة �لبيولوجي���ة �لت���ي تق���ف ور�ء ح���دوث �لإعاق���ة �لفكري���ة، و�أقدم �لت�س���نيفات 
�ىل                            �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ي�س���نف  حي���ث   Tredgold تريدجول���د  ت�س���نيف  �لطبي���ة 

�لفئات �لتالية:
( �إعاقة عقلية �أولية، �سببها ور�ثي.	.
( �إعاق���ة عقلي���ة ثانوي���ة، �أ�س���بابها بيئي���ة مكت�س���بة مث���ل �لإ�س���ابة بالأمر�����س �أو 	.

�حل���و�دث �أو �لت�س���وهات �خللقية و�لت���ي يتعر�س لها �لطفل قب���ل و�أثناء وبعد 
�لولدة.

( �إعاقة عقلية خمتلطة، ترجع لأ�سباب ور�ثية وبيئية مًعا.	.
( �إعاقة عقلية غري معروفة �لأ�سباب )�حلازمي،2007، 28(.	.
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ثانًيلا: الت�سنيلف ح�سلب ال�سلكل اخلارجلي )االإكلينيكلي(: ذك���رت يحي���ى و عبي���د               
)2005، 24( �أن م���ن �أه���م �لأمن���اط �لإكلينيكي���ة للمتخلف���ني عقلي���ا و�أ�س���دها �س���يوعا                  

ما يلي: 
حلاالت العر�لس دوان: ومتث���ل )10٪( م���ن ح���الت �لإعاق���ة �لفكري���ة �ملتو�س���ط ( 1)

و�ل�س���ديد، ويتميز �لأطفال �ملنغوليني بخ�سائ�س ج�سمية وعقلية و�جتماعية 
تختلف عن خ�سائ�س فئات �لإعاقة �لفكرية �لأخرى، وتتمثل تلك �خل�سائ�س 
يف �لوجه �مل�س���تدير �ل�س���طح، و�لعيون �ل�س���يقة ذ�ت �لجتاه �لعر�س���ي، و�سغر 
حج���م �لأن���ف وكرب حج���م �لأذنني وظهور �لل�س���ان خ���ارج �لفم و�لأ�س���نان غري 
�ملنتظم���ة وق�س���ر �لأ�س���ابع و�لأط���ر�ف وظه���ور خ���ط هالم���ي و�ح���د يف ر�ح���ة 
�لي���د، ويك���ون هوؤلء �لأطفال �أبطاأ من �لآخرين يف تعلم ��س���تعمال �أج�س���امهم 
وعقوله���م حي���ث �أن �خل�س���ائ�س �لعقلية لهذه �لفئة تتمث���ل يف �لقدرة �لعقلية 
�لت���ي ت���رت�وح م���ا بني �ملتو�س���ط و�لب�س���يطة، ولديهم ق���درة على تعل���م �ملهار�ت 
�لأكادميي���ة �لب�س���يطة كالق���ر�ءة و�لكتاب���ة و�حل�س���اب و�مله���ار�ت �لجتماعي���ة 

ومهار�ت �لعناية بالذ�ت و�لتو��سل.
حاالت ا�ست�سقاء الدماغ: هو تر�كم �ل�س���ائل �لنخاعي �ل�س���وكي د�خل �جلمجمة ( 2)

مما يوؤدي �إىل زيادة �ل�سغوط فتتلف �أن�سجة �لدماغ وترجع زيادة هذ� �ل�سائل 
�إىل �خت���الل �إع���ادة �مت�سا�س���ه �أو وج���ود عائ���ق مين���ع جريان���ه ويت�س���ف ذوي 
�لإعاق���ة �لفكرية و�لذين يعانون من �ل�ست�س���قاء �لدماغي بكرب حجم �لر�أ�س 
ب�س���بب زي���ادة �ل�س���ائل، وبروز �جلبه���ة. وميكن �لتع���رف على ه���ذه �حلالة عن 

طريق قيا�س حميط �لر�أ�س ومالحظة منطقة �ليافوخ.
حاالت القماءة: يت�س���ف هوؤلء �لأطفال بالق�س���ر �ملفرط وقد ل يتجاوز طوله ( 3)

)60-70 �س���م( يف مرحل���ة �ملر�هقة )16- 18( �س���نة وترجع �أ�س���باب هذه �حلالة 
�إىل �أ�س���باب ور�ثي���ة �أو خلقي���ة نتيج���ة لنق����س �إف���ر�ز �لغ���دة �لدرقي���ة �حلام���ل 
وق���د ترجع �إىل عو�مل مكت�س���بة لنق�س غذ�ء �لطفل بع���د �لولدة وهذ� يوؤدي 
�إىل تل���ف �مل���خ. وت���رت�وح معام���ل ذكاء ه���ذه �لفئ���ة م���ن )25-50( ويو�جه���ون 
م�س���كالت تعليمية تبدو يف �س���عوبات �لقر�ءة و�لكتابة و�حل�س���اب وهي مهار�ت                                     

�حلياة �ليومية.
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حاالت كرب حجم الدماغ: تتميز بكرب حميط �جلمجمة وزيادة حجم وزن �لدماغ ( 4)
نتيجة لزيادة �ملادة �لبي�ساء و�خلاليا �ل�سامة باملخ وترجع �إىل وجود عيب يف 
�مل���خ �نتق���ل عن طري���ق �جلينات �لور�ثية مما �أدى �إىل �لنمو �ل�س���اذ يف �أن�س���جة 
�مل���خ، وتب���دو مظاهر هذه �حلالة يف كرب حميط �جلمجمة )40�س���م 5�س���م( 
مقارن���ة م���ع حج���م حمي���ط �جلمجمة ل���دى �لأطف���ال غ���ري ذوي �لإعاقة عند 
���ا يعان���ون م���ن �س���عوبة يف �مله���ار�ت �حلركي���ة �لعام���ة و�لدقيقة  �ل���ولدة و�أي�سً
مقارنة مع غري ذوي �لإعاقة ويقع هوؤلء �سمن فئة �لإعاقة �لفكرية �ل�سديدة 
جًد�، �أما �أ�س���باب هذه �حلالة فمعظمها غري معروف �لأ�س���باب وبع�سها يرجع 
�إىل عو�م���ل مثل تن���اول �لعقاقري و�لأدوي���ة و�لكحول و�لتدخني و�لإ�س���عاعات 

وت�سمم �حلمل.
حلاالت �سغلر حجلم الدملاغ: تتميز ه���ذه �حلالة ب�س���غر حجم �جلمجمة و�س���غر ( 5)

حج���م �مل���خ نتيج���ة عدم منو �ملخ بدرج���ة كافية فال يتج���اوز حميط �جلمجمة 
5�س���م( مقارن���ة م���ع حجم حميط �جلمجم���ة للعادي���ني حيث يكون  )20�سم
5�س���م(، وتت�س���ف هذه �حلالة ب�س���عف يف �لنمو  عن���د غ���ري ذوي �لإعاقة )33
�للغوي وعدم و�س���وح �لكالم وت�س���احبها حالت ت�س���نج ونوبات �سرع مع زيادة 

�لن�ساط �حلركي. 
حلاالت ا�سطلراب التمثيلل الغذائي: عب���ارة عن ��س���طر�ب يف �لتمثي���ل �لغذ�ئي ( 6)

ينت���ج ع���ن فقد�ن �إنزمي يفرزه �لكب���د، �أما �أهم ما مييز هذه �لفئة من �لناحية 
�جل�س���مية ه���و ل���ون �ل�س���عر �لأ�س���قر و�لعي���ون �لزرقاء ول���ون �لب�س���رة �لفاحتة 
مقارنة مع لون بقية �لعائلة و�جللد �لرقيق و�جلمود وفرط �لن�ساط �حلركي 
ويكون حجمهم �أ�سغر من �أقر�نهم يف �لعمر �لزمني وتتميز بانخفا�س معامل 
�لذكاء حيث تقع هذه �حلالة ما بني �لإعاقة �لفكرية �ملتو�س���طة و�ل�س���ديدة ة 
ا باختاللت ع�سبية وعقلية وحركية ز�ئدة و�نحر�فات �سلوكية. وتتميز �أي�سً

���ا �إح���دى �حل���الت �لناجت���ة عن ج���ني متنحي ( 7) حاللة اجلالكتو�سيميلا: ه���ي �أي�سً
يت�س���ادف وج���وده يف كال �لو�لدي���ن، وحدوث���ه ن���ادر ج���ًد�، وكث���رًي� م���ا مي���وت 
�لأطف���ال حديث���و �لولدة �مل�س���ابني بهذه �حلال���ة مبكًر� يف فرتة �لر�س���اعة �أو 
ي�س���ابون بالإعاق���ة �لفكري���ة �إذ� ��س���تمرو� ب���دون ع���الج عل���ى قيد �حلي���اة، �أما 

�أ�سباب هذه �حلالة فهي ق�سور يف عملية متثيل �لكربوهيدر�ت.
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ثالًثا: الت�سنيف ح�سب متغري معامل الذكاء: ذكر �لرو�س���ان )1999، 56( �أن ت�س���نيف 
حالت �لإعاقة �لفكرية وفق متغري معامل �لذكاء �إىل ثالث جمموعات هي:

االإعاقلة الفكريلة اخلفيفلة: ت�س���كل ه���ذه �لفئة م���ا ن�س���بته )10٪( م���ن �لأطفال ( 1)
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة وي���رت�وح معامل �ل���ذكاء لهذه �لفئة ما ب���ني )75-55( 
عل���ى �ختب���ار�ت �لذكاء،�أما �خل�س���ائ�س �جل�س���مية له���ذه �لفئة فتب���دو مقاربًة 
ملظاهر �لنمو �جل�سمي �لعادي ويتميز �أطفال هذه �لفئة بعدد من �خل�سائ�س 
�لجتماعي���ة و�لت���ي تبدو يف �لأد�ء �مل���و�زي �أو �ملق���ارب لأد�ء �لأطفال غري ذوي 
�لإعاق���ة �ملناظري���ن له���م يف �لعم���ر �لزمن���ي، وعل���ى مه���ار�ت �حلي���اة �ليومي���ة 

و�ملهار�ت �للغوية، ومهار�ت حتمل �مل�سوؤولية ومهار�ت �لتن�سئة �لجتماعية.
 �أم���ا �خل�س���ائ�س �لتعليمية لهذه �لفئة فتب���دو يف قدرة �أطفال هذه �لفئة على 
تعلم �ملهار�ت �لأكادميية �لب�س���يطة كالقر�ءة و�لكتابة و�حل�س���اب يف م�ستوى يو�زي يف 

�أعلى تقدير م�ستوى طلبة �ل�سف �لر�بع �لبتد�ئي. 

االإعاقلة الفكريلة املتو�سطة: ت�س���كل ه���ذه �لفئة م���ا ن�س���بته )10٪( تقريًبا من ( 2)
�لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة وي���رتو�ح معامل �ل���ذكاء له���ذه �لفئة ما بني 
)40-55( على �ختبار�ت �لذكاء، �أما �خل�س���ائ�س �جل�س���مية لهذه �لفئة فتبدو 
يف ظهور �لعديد من �مل�سكالت �جل�سمية يف �لطول و�لوزن و�ملهار�ت �حلركية 
�لعام���ة وم�س���كالت يف �مل�س���ي و�لوق���وف و�جل���ري و��س���تعمال �لأدو�ت �ليومية 
وكذلك م�سكالت يف �لكتابة كما قد ت�ساحب تلك �مل�سكالت �جل�سمية م�سكالت 
�أخرى �س���حية مرتبطة ببع�س �لأمر��س وم�س���كالت ح�س���ية �أخرى م�ساحبة 
كامل�سكالت �لب�سرية و�ل�سمعية. كذلك م�سكالت يف �ل�سلوك �لتكيفي كمهار�ت 
�حلياة �ليومية، وم�سكالت يف �ل�سلوك �لالتكيفي كال�سلوك �لعدو�ين، و�سلوك 

�إيذ�ء �لذ�ت و�لعاد�ت �ل�سوتية و�لجتماعية غري �ملقبولة �جتماعًيا.

االإعاقة الفكرية ال�سديدة: ت�سكل هذه �لفئة ما ن�سبته )5٪( تقريًبا من �لأطفال ( 3)
ذوي �لإعاقة �لفكرية وترت�وح معامل �لذكاء لهذه �لفئة ما بني)40( فما دون 
على �ختبار�ت �لذكاء، ولهذه �لفئة من �لأطفال خ�سائ�س ج�سمية و�جتماعية 
تختلف عن غريها من فئات �لإعاقة �لفكرية �لأخرى كالب�س���يطة و�ملتو�س���طة 
�إذ تظه���ر ل���دى �أطفال هذه �لفئة م�س���كالت و��س���حة يف �لطول و�لوزن و�س���كل 
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�لر�أ�س و�ملهار�ت �حلركية �لعامة كامل�س���ي، و�س���عوبة بالغة يف �ملهار�ت �حلركية 
�لدقيقة، كما تظهر لدى �أطفال هذه �لفئة م�سكالت �سحية كال�سرع و�ل�سلل 
�لدماغ���ي �أو ح���الت كرب /�س���غر/ ��ست�س���قاء �لدماغ هذ� بالإ�س���افة �إىل بع�س 
�مل�س���كالت �حل�س���ية كال�س���معية و�لب�س���رية وقد تظهر على بع����س �أطفال هذه 
�لفئ���ة تع���دد �لإعاقات. �أما عن �خل�س���ائ�س �لجتماعية له���ذه �لفئة فتبدو يف 
�لعديد من م�سكالت �ل�سلوك �لتكيفي �إذ ي�سعب على �أطفال هذه �لفئة �لقيام 
مبهار�ت �حلياة �ليومية، �أو �ملهار�ت �ل�ستقاللية، �أو �ملهار�ت �للغوية وخا�سة 
مهار�ت �ل�ستقبال �للغوية وي�ساحب مثل هذه �حلالت ظهور �أعر��س ف�سام 
�لطفول���ة، وي�س���عب تعليم ه���وؤلء �لأطفال �أية مهار�ت �أكادميية ب�س���بب تدين 

قدر�تهم �لعقلية.

رابًعلا: الت�سنيلف ح�سب البعد الرتبوي: ي�س���نف �حلازم���ي )2007، 43( ذوي �لإعاقة 
�لفكرية وفًقا ملتغري �لبعد �لرتبوي �إىل ثالث جمموعات وهي: 

فئة القابلني للتعلم: يرت�وح معامل ذكاء هذه �لفئة من )50-70( ول ي�ستطيع ( 1)
�أف���ر�د هذه �لفئة مو��س���لة �لدر��س���ة وفقا ملناهج �لتعليم �لع���ام؛ �إل �أنه لديهم 
�إمكاني���ة �ل�س���تفادة من �لرب�مج �لتعليمية �إذ� م���ا توفرت لهم خدمات تربوية 
خا�سة ويت�سمن حمتوى منهاج �لأطفال �لقابلني للتعلم �ملهار�ت �ل�ستقاللية 
و�مله���ار�ت �حلركية و�مله���ار�ت �للغوية و�ملهار�ت �لأكادميي���ة كالقر�ءة و�لكتابة 
و�لريا�س���يات و�مله���ار�ت و�ملهني���ة و�مله���ار�ت �لجتماعي���ة ومه���ار�ت �ل�س���المة 
وميك���ن لأف���ر�د ه���ذه �لفئ���ة �لو�س���ول �ىل م�س���توى �ل�س���ف �لثال���ث �أو �لر�ب���ع 

�لبتد�ئي و�أحيانا �خلام�س. 

فئة القابلني للتدريب: يرت�وح معامل ذكاء هذه �لفئة من )30-49( ولي�ستطيع ( 2)
�أف���ر�د ه���ذه �لفئ���ة �لتعليم �إل بقدر �س���ئيل من �مله���ار�ت �لأكادميي���ة؛ �إل �أنهم 
قابل���ون للتدريب وفًقا لرب�مج خا�س���ة عل���ى مهام �لعناي���ة �لذ�تية و�لوظائف 
�لرب�م���ج  عل���ى  �لرتكي���ز  مر�ع���اة  م���ع  �لجتماعي���ة  و�مله���ار�ت  �ل�س���تقاللية 
�لتدريبي���ة �ملهني���ة وخا�س���ة بر�م���ج �لتاأهيل �ملهن���ي وميكن لأفر�د ه���ذه �لفئة 

�لو�سول �ىل م�ستوى �ل�سف �لثاين �لبتد�ئي. 
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((( فئة االعتماديني: يرت�وح معامل ذكاء هذه �لفئة من)29( فما دون وهذه �لفئة 1
حتت���اج �إىل عناي���ة تامة و�إ�س���ر�ف كامل من قب���ل �لآخرين ويظه���ر لدى �أفر�د 
هذه �لفئة ق�س���ور يف �لتنا�سق �جل�س���مي و�حل�سي و�حلركي ويجب �لرتكيز يف 

بر�مج هذه �لفئة على مهار�ت �حلياة �ليومية.

ا: الت�سنيف ح�سب اجلمعية االأمريكية للتخلف العقلي:  خام�سً
 تبنت �جلمعية �لأمريكية للتخلف �لعقلي هذ� �لت�سنيف حيث ت�سنف حالت 
�لإعاق���ة �لفكري���ة ح�س���ب متغريي معامل �لذكاء و�ل�س���لوك �لتكيفي مًع���ا وفًقا ملا يلي 

وح�سب �لتعريف �جلديد: 
((( ب���ني                              1 م���ا  �لفئ���ة  له���ذ�  �ل���ذكاء  معام���ل  وي���رت�وح  اخلفيفلة:  الفكريلة  االإعاقلة 

)50-69( وميت���از باأن لديه �س���عوبات تعلم ولدي���ه قدرة على �لعمل و�ملحافظة 
على �لعالقات �لجتماعية وي�ساهم يف �ملجتمع.

((( االإعاقلة الفكريلة املتو�سطلة: وي���رت�وح معام���ل �ل���ذكاء له���ذه �لفئ���ة ماب���ني                1
)35-49( وميت���از ب���اأن لدي���ه تاأخ���ر منائ���ي ملح���وظ خ���الل �لطفول���ة وبع�س 
�لدرج���ات من �ل�س���تقاللية يف �لرعاية �لذ�تية ومهار�ت �أكادميية وتو��س���لية 

كافية ويحتاج �ىل درجات متنوعة من �لدعم للعي�س و�لعمل يف �ملجتمع.
((( االإعاقلة الفكرية ال�سديلدة: ويرت�وح معامل �لذكاء لهذه �لفئة مابني )34-20( 1

وميتاز ذي �لإعاقة �لفكرية هنا بحاجته �إىل �لدعم �مل�ستمر.
((( االإعاقلة الفكريلة ال�سديلدة جًدا: وميت���از ذوي �لإعاق���ة �لفكرية هن���ا مبعامالت 1

ذكاء �أدن���ى م���ن )20( عل���ى �ختب���ار �ل���ذكاء ويعان���ون م���ن حمدد�ت �س���ديدة يف 
�لرعاي���ة �لذ�تي���ة و�لتو��س���ل و�حلرك���ة ويحتاج���ون �ل دع���م خا����س م�س���تمر 

)�حلازمي،2007، 45(.

درا�سات �سابقة:
 قام���ت Mechling (2002) بدر��س���ة �له���دف منه���ا تعلي���م �لأطف���ال ذوي 
�لإعاقة �لفكرية �ملتو�س���طة قر�ءة لفتات �ملو�د و�ملمر�ت يف حمالت �لبقالة و�ل�س���وبر 
مارك���ت، و�أ�س���ماء بع����س �مل���و�د كاملنظف���ات و�لأطعم���ة وغريها با�س���تخد�م �حلا�س���وب، 
وتكونت �لعينة من )4( طالب من ذوي �لإعاقة �لفكرية �ملتو�س���طة، و�أ�س���ارت �لنتائج 
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باأن ��ستخد�م �حلا�سوب كان ناجًحا يف تعليم قر�ءة �لالفتات و�أ�سماء �ملو�د يف حمالت 
�لبقالة و�ل�سوبر ماركت و�لقدرة على تعميم هذه �ملهارة.

 كما قام  Langone, Tom, Rieber, & Matzko (2003) بدر��سة هدفت 
�إىل معرفة فاعلية ��س���تخد�م �لتقنية �ملعتمدة على �حلا�س���وب لتعليم �لأ�سخا�س ذوي 
�لإعاقة �لفكرية �خلفيفة مهار�ت �حلياة �ليومية، مثل �لقر�ءة:قر�ءة �ملل�سقات على 
�ملو�د �لتموينية، مهار�ت حركية، �لتجو�ل يف �ملتجر، ومهار�ت �قت�سادية:�ل�س���ر�ء من 
حمالت �لبقالة، ومهار�ت �جتماعية، ومهار�ت �ل�س���المة، وقد تكونت عينة �لدر��س���ة 
م���ن )20( طالًب���ا م���ن ذوي �لإعاقة �لفكرية �خلفيفة، ومدة �لدر��س���ة ثالثة �أ�س���ابيع، 

وقد �أبدت �لعينة حت�سًنا يف �ملهار�ت �لتي تعلمتها با�ستخد�م �حلا�سوب.

 كذل���ك �أك���دت در��س���ة �حلمي�س���ي )2004( عل���ى فعالية �لربنامج �ل�س���لوكي يف 
تنمي���ة بع����س �مله���ار�ت �لجتماعي���ة ل���دى عينة م���ن �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية 
�خلفيف���ة �لذي���ن يعان���ون م���ن نق����س يف �مله���ار�ت �لجتماعي���ة د�خ���ل حجرة �ملدر�س���ة 
مث���ل بن���اء �لعالقات �ل�سخ�س���ية م���ع �لآخري���ن و�إلقاء �لتحية و�مل�س���افحة و�لبت�س���ام 
و�لنظام،حي���ث تكون���ت عين���ة �لدر��س���ة من جمموعت���ني، بلغ عدد �أف���ر�د كل جمموعة 
)8( طالب،وطب���ق عليهم مقيا�س تقدير �مله���ار�ت �لجتماعية لالأطفال ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة �خلفيف���ة د�خل حجرة �ل�س���ف، و�أثبت���ت �لنتائج وجود فروق د�لة �إح�س���ائية 
يف متو�س���طات رتب درجات �ملهار�ت �لجتماعية لدى عينة من �لأطفال ذوي �لإعاقة 
�لفكري���ة �خلفيف���ة د�خ���ل حج���رة �لدر��س���ة )�لعين���ة �لتجريبي���ة( قب���ل وبع���د تطبيق 

�لربنامج �ل�سلوكي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.

 ويف در��س���ة قا�س���م و عبد�لرحمن )2004( حول فاعلية برنامج ترويحي على 
تنمي���ة بع����س �مله���ار�ت �حلياتي���ة و�لنف�س���ية و�حلركي���ة ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة 
�لفكري���ة و�ملتمثل���ة يف مه���ار�ت �جتماعي���ة ومه���ار�ت �قت�س���ادية ومه���ار�ت لغوي���ة وقد 
��س���تخدما فيه���ا جمموع���ة و عينة قو�مها )30( طفاًل وطبقا عليهم ��س���تبيان حتديد 
�مله���ار�ت �حلياتي���ة، و��س���تبيان للمه���ار�ت �لنف�س���ية، و��س���تبيان �آخر لتحدي���د �لقدر�ت 
�لعقلية وقد �أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن وجود فروق د�لة بني متو�سطي �لأد�ء �لقبلي 
و�لبع���دي يف �مله���ار�ت �حلياتي���ة لالأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �خلفيف���ة ل�س���الح        

�لأد�ء �لبعدي.
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 Mac Cab, Jenkins, Mills, Dal-Philip, & و�آخ���رون  ق���ام  كم���ا   
Colen.  (2006) بدر��سة كانت تهدف �إىل �لتعرف على فاعلية �للعب �جلماعي يف 
حت�سني �لأد�ء �للغوي و�لنمو �ملعريف لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية حيث تكونت 
�لعين���ة م���ن )24( طف���اًل م���ن ذوي �لإعاقة �لفكري���ة يف جمموعتني �إحد�ها ت�س���تخدم 
�للع���ب يف جمموع���ة �لع���زل و�لأخ���رى ت�س���تخدم �للع���ب يف جمموع���ة �لدمج،وق���د مت 
��س���تخد�م ��ستمارة مالحظة، ومقيا�س �ل�سلوك �لتكيفي، و�أثبتت �لنتائج وجود فروق 
د�لة حيث كانت جمموعة �لدمج �أكرث فعالية يف �للعب �لأد�ئي من جمموعة �لعزل. 

 كم���ا ق���دم �لباحث جاد �ملوىل )2009( در��س���ة حول فعالي���ة برنامج تدريبي يف 
تنمي���ة مه���ار�ت �حلياة و�إد�رة �لذ�ت لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية، وكان هدفها 
ت�سميم برنامج تدريبي يقوم على ��ستخد�م كل �أن�سطة �للعب �ملنوعة وبع�س �إجر�ء�ت 
�إد�رة �لذ�ت، و�لك�س���ف عن فاعلية هذ� �لربنامج يف تنمية مهارة �إد�رة �لذ�ت ومهار�ت 
�حلي���اة ل���دى عينة م���ن �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �خلفيفة.وق���د تكونت عينة 
�لدر��س���ة م���ن )20( طف���اًل، وقد طب���ق عليهم �ختبار ذكاء �س���تانفورد بيني���ه، ومقيا�س 
�مل�س���توى �لجتماع���ي و�لقت�س���ادي لالأ�س���رة، ومقيا����س �ل�س���لوك �لتكيف���ي لالأطفال، 
ومقيا����س �إد�رة �لذ�ت، و�أكدت �لدر��س���ة على وجود فروق د�لة بني متو�س���طات درجات 
�ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س �لقبلي ومتو�سطات درجاتهم يف �لقيا�س �لبعدي على 

مقيا�س �إد�رة �لذ�ت ومقيا�س �ل�سلوك �لتكيفي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي. 

���ا قامت ح�س���ن Hussen (2010) بدر��س���ة هدفت �إىل ��ستخد�م �أن�سطة   �أي�سً
�لذكاء�ت �ملتعددة لتحديد تاأثريها على بع�س �ملهار�ت �لأ�سا�س���ية يف ريا�سة �لكار�تيه 
وم�س���توى �ل�س���لوك �لتو�فق���ي ل���ذوي �لإعاق���ة �لفكرية�لقابلني للتعلم، و��س���تخدمت 
�ملنه���ج �لتجريب���ي وكان���ت عين���ة �لدر��س���ة مكونة م���ن )12( طف���اًل، حيث ��س���تخدمت 
�لباحث���ة �أربع���ة �أن���و�ع م���ن �ل���ذكاء، ومقيا����س �ل�س���لوك �لتكيف���ي، ووج���دت فروًق���ا يف 
م�س���توى �مل�س���وؤولية، و�لتن�س���ئة �لجتماعية، و�ل�س���لوك �ملع���ادي للمجتمع، و�ل�س���لوك 
ا �أثبتت �سرعة تعلم �ملهار�ت  �لجتماعي غري �ملنا�سب من ذوي �لإعاقة �لفكرية، و�أي�سً

يف ريا�سة �لكار�تيه. 
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 كم���ا قام���ت عب���د �لرحي���م )2011( بدر��س���ة هدف���ت �إىل تنمية بع����س مهار�ت 
�ل�س���لوك �لتكيفي مثل مهار�ت �لتمييز و�لفهم و�لتو��س���ل �للغوي و�لتعبري �للفظي، 
و طبقتها على عينة مكونة من جمموعتني جتريبية و�سابطة وتكونت كل جمموعة 
م���ن )10( �أف���ر�د، كم���ا طبق���ت عليهم �ختبار ر�س���م رج���ل، ومقيا�س �ل�س���لوك �لتكيفي، 
���ا ��س���تبيان تقدير  و��س���تمارة �لبيانات �لأولية عن �لطفل، و ��س���تخدمت �لباحثة �أي�سً
م�س���توى �ملربيات مل�س���توى �ملهار�ت �للغوية لالأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية �خلفيفة، 
و�أ�س���فرت �لنتائ���ج ع���ن وج���ود ف���روق د�ل���ة ب���ني متو�س���طات درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة 
�لتكيف���ي                                     �ل�س���لوك  مه���ار�ت  م�س���توى  �ل�س���ابطة يف  �ملجموع���ة  �أف���ر�د  و  �لتجريبي���ة 

)�ملهار�ت �للغوية( يف �لتطبيق �لبعدي ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.

 كم���ا هدف���ت در��س���ة �أجرتها عبده )2011( �إىل و�س���ع برنام���ج تدريبي لتنمية 
بالآخري���ن،  كالعالق���ة  �لجتماعي���ة  �مله���ار�ت  بع����س  �ملتمثل���ة يف  �مله���ار�ت �حلياتي���ة 
ومهار�ت رعاية �لذ�ت، ومهار�ت �قت�سادية كال�سر�ء، ومهار�ت تو��سل لغوي لطالبات 
�ملرحل���ة �ملتو�س���طة ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة �خلفيف���ة، و��س���تخدمت �ملنه���ج �لتجريبي                      
)قبلي - بعدي - تتبعي( على عينة قو�مها )60( طالبة مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني 
جتريبية و�سابطة، و��ستخدمت �لباحثة �لأدو�ت �لتالية: ��ستبيان ��ستك�سايف للتعرف 
عل���ى �مله���ار�ت �حلياتي���ة �لت���ي تتا�س���ب م���ع �لطالب���ات، و��س���تبيان �مله���ار�ت �حلياتي���ة 
لطالبات �ملرحلة �ملتو�س���طة، وقد خل�س���ت نتائج �لدر��س���ة �إىل �أن للربنامج �لتدريبي 

�ملقرتح تاأثرًي� �إيجابًيا على حت�سني �ملهار�ت �حلياتية.

التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
- من حيث االأهداف: من خالل �لعر�س �ل�س���ابق للدر��س���ات �ل�سابقة يت�سح �أن بع�سها 
كان يه���دف �إىل تعلي���م �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة بع����س �مله���ار�ت �لقت�س���ادية 
كقر�ءة لفتات �ملو�د و�ملمر�ت يف حمالت �لبقالة و�ل�سوبر ماركت، و�أ�سماء بع�س �ملو�د 
كاملنظف���ات و�لأطعمة، وقر�ءة �ملل�س���قات عل���ى �ملو�د �لتموينية، و�ل�س���ر�ء من حمالت 
 Langone, et al. (2003) ودر��س���ة   ،  Mechling (2002) كدر��س���ة  �لبقال���ة 
ودر��س���ة عبده )2011(. وبع�س �لدر��س���ات ركزت على �ملهار�ت �للغوية و�لتو��سل مثل 

در��سة قا�سم و عبد�لرحمن )2004(، و در��سة �حلمي�سي )2004(، ودر��سة
Mac Cabe et al. (2006)، ودر��سة عبد�لرحيم )2011(.
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- من حيث العينة: تباينت �لدر��سات �ل�سابقة يف نوع و حجم �لعينة �ملختارة لتطبيق 
�لدر��س���ة عليه���ا فم���ن حي���ث �لن���وع جن���د �أن در��س���ة Mechling (2002) ، و در��س���ة 
�مل���وىل  ج���اد  ودر��س���ة  ودر��س���ة �حلمي�س���ي )2004(،   ،Langone, et al. (2003)
)2009( قد طبقت على عينة من �لذكور، بينما كانت در��سة عبده )2011( على عينة 
من �لإناث. كما �تفقت جميع �لدر��س���ات يف ��س���تخد�م عينة من ذوي �لإعاقة �لفكرية 
�خلفيف���ة )�لقابل���ني للتعل���م( با�س���تثناء در��س���ة Mechling (2002) حي���ث كان���ت 
�لعين���ة م���ن فئة �لإعاق���ة �لفكرية �ملتو�س���طة. �أما من حيث حجم �لعين���ة فقد تباينت       

�لدر��سات يف ذلك.

- ملن حيلث النتائلج: �أجمع���ت �لبحوث و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة عل���ى فعالي���ة �لرب�مج 
�ملقدم���ة ل���ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة لتنمي���ة خمتل���ف �مله���ار�ت �حلياتي���ة و�لجتماعي���ة 
كدر��س���ة Langone, et al. (2003) �لت���ي �أثبت���ت فعالي���ة ��س���تخد�م �لتقني���ة يف 
تعلي���م ذوي �لإعاق���ة �لفكرية مهار�ت �حلياة، ودر��س���ة �حلمي�س���ي )2004( �لتي �أكدت 
فعالية �لربنامج �ل�س���لوكي يف تنمية بع�س �ملهار�ت �لجتماعية، كذلك در��س���ة قا�س���م 
و عبد�لرحم���ن )2004( �أكدت فاعلي���ة �لربنامج �لرتويحي على تنمية بع�س �ملهار�ت 
�حلياتية و�لنف�س���ية و�حلركية، كذلك تو�س���لت بع�س �لدر��س���ات �إىل فعالية �لرب�مج 
�لتدريبية يف تنمية مهار�ت �حلياة لذوي �لإعاقة �لفكرية كدر��سة جاد �ملوىل )2009(، 

ودر��سة عبده )2011(.
 

فرو�ص البحث: 
 يف �س���وء �لإطار �لنظري وما �أ�س���فرت عنه �لبحوث و�لدر��سات �ل�سابقة ميكن 

�سياغة فرو�س �لبحث على �لنحو �لآتي:

((( توجد فعالية للربنامج �لإر�س���ادي �ل�س���لوكي يف تنمية بع�س �ملهار�ت �حلياتية 1
لدى �ملجموعة �لتجريبية ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.

((( توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني تالميذ �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة 1
�ل�سابطة يف م�ستوى �ملهار�ت �حلياتية بعد تطبيق �لربنامج ل�سالح �ملجموعة 

�لتجريبية.
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 يتناول هذ� �لف�س���ل �لطريقة و�لإجر�ء�ت حيث يت�س���من منهج �لبحث �لذي 
يتبعه �لباحث وحتديد جمتمع �لبحث وعينته و�لأدو�ت و�أ�ساليب �لتطبيق و�إجر�ء�ت 
�لبحث �ملتبعة يف �لتاأكد من �ل�س���دق و�لثبات، �إ�س���افة �إىل �لأ�ساليب �لإح�سائية �لتي 

��ستخدمت يف معاجلة �لبيانات.

منهج البحث:
 يعتمد �لبحث على �ملنهج �سبه �لتجريبي وذلك بغر�س در��سة فعالية برنامج 
�إر�س���ادي �س���لوكي لتنمي���ة بع����س �مله���ار�ت �حلياتي���ة ل���دى عين���ة م���ن �لتالمي���ذ ذوي 
�لإعاقة �لفكرية �خلفيفة باملرحلة �لبتد�ئية ، وذلك من خالل �إخ�س���اع جمموعتني 
متكافئت���ني لقيا����س قبل���ي ، ثم تطبيق �لربنامج �لإر�س���ادي �ل�س���لوكي عل���ى �ملجموعة 
�لتجريبي���ة فق���ط ، ومن ثم يتم �إخ�س���اع كال �ملجموعتني لقيا�س بعدي وذلك لقيا�س 
فعالية �لربنامج �لإر�سادي �ل�سلوكي كمتغري م�ستقل يف تنمية بع�س �ملهار�ت �حلياتية 

كمتغري تابع.

 ولتحقيق �ملنهج �لتجريبي �لذي �عتمد عليه �لباحث كان لبد من حتقق �لتايل:
((( ��ستخد�م �لتجربة وهي �إحد�ث تغري ما يف �لو�قع )�ملتغري �مل�ستقل( ومالحظة 1

نتائ���ج و�آث���ار هذ� �لتغري عل���ى )�ملتغري �لتابع( ويف �لبحث �حل���ايل فاإن �ملتغري 
�مل�س���تقل فعالي���ة �لربنام���ج �ل�س���لوكي، �أم���ا �ملتغري �لتاب���ع فهو تنمي���ة �ملهار�ت 

�حلياتية.
((( �س���بط �إج���ر�ء�ت �لتجرب���ة للتاأك���د من عدم وج���ود عو�مل �أخ���رى غري �ملتغري 1

�لتجريبي �أثرت على هذ� �لو�قع، وقد ��ستخدم �لباحث جمموعتني: جمموعة 
�سابطة مل يتم �لتعر�س لها، وجمموعة جتريبية تعر�ست للمتغري �مل�ستقل.

جمتمع البحث: 
 تك���ون جمتم���ع �لبح���ث م���ن تالمي���ذ �ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة م���ن ذوي �لإعاق���ة 
�لفكري���ة - �لقابل���ني لتعلم - مبدينة جدة و�لذين يدر�س���ون مبد�ر�س �لتعليم �لعام - 

نظام �لدمج - �لتابع لالإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة جدة و�آبائهم.
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عينة البحث:
مت �ختي���ار عين���ة �لبحث بعد �أن مت تطبي���ق �ملقيا�س على )20( تلميًذ� من ذوي 
�لإعاق���ة �لفكري���ة باملرحل���ة �لبتد�ئية ، ومت �ختي���ار عدد )10( تالميذ ممن ح�س���لو� 
على درجات منخف�سة يف مقيا�س �ملهار�ت �حلياتية ، ومن ثم مت تق�سيم �لتالميذ �إىل 
جمموعت���ني ، جمموعة �س���ابطة وعددها )5( تالمي���ذ ، وجمموعة جتريبية وعددها 

)5( تالميذ.

التكافوؤ بني املجموعتني ال�سابطة والتجريبية:
 ق���ام �لباح���ث باإج���ر�ء �لتكافوؤ بني �ملجموعت���ني �ل�س���ابطة و�لتجريبية وذلك 
للتاأك���د م���ن تكاف���وؤ �ملجموعت���ني فيم���ا يتعل���ق ببع����س �ملتغ���ري�ت وتنح�س���ر �ملتغري�ت 
�خلارجية ح�سب ر�أي �لباحث �لتي من �ملتوقع �أن توؤثر يف نتائج �لدر��سة �حلالية يف:

 �لعم���ر: حي���ث قام �لباحث بح�س���اب �ملتو�س���ط �حل�س���ابي و�لنح���ر�ف �ملعياري 
لأعم���ار �أف���ر�د �ملجموعت���ني فكان متو�س���ط �أعمار �ملجموع���ة �لتجريبية )12.4( �س���نة 
ومتو�سط �أعمار �ملجموعة �ل�سابطة )12.3( �سنة ثم ��ستخدم �لباحث �ختبار لفح�س 
دليل �لفروق بني متو�س���طات �أفر�د �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة يف �لعمر كما 

يف �جلدول �لتايل:
جدول )1(

املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري ومدى التكافوؤ يف الأعمار 
بني اأفراد املجموعتني التجريبية وال�سابطة

 �ملتو�سط�ملجموعة
�حل�سابي

 �لنحر�ف
 م�ستوىت�ملعياري

�لدللة
 �لدللة

�لإح�سائية
12.42.5جتريبية

غري د�لة0.1160.417-
12.32.4�سابطة

يت�س���ح م���ن �جل���دول �أع���اله عدم وج���ود ف���روق ب���ني �ملجموعتني فيم���ا يتعلق 
بالعمر مما ي�سري �إىل جتان�س �ملجموعتني يف متغري �لعمر.

 وللتاأك���د من تكاف���وؤ �ملجموعتني �ملجموع���ة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�س���ابطة 
يف �لختب���ار �لقبل���ي يف مقيا�س �ملهار�ت �حلياتية فقد مت ��س���تخد�م �ختبار مان ويتني 

و�جلدول )2( يبني ذلك.
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جدول )2(
نتائج اختبار مان ويتني للك�سف عن الفروق بني املجموعة ال�سابطة 

واملجموعة التجريبية »الختبار القبلي«

 متو�سط�لعدد�ملجموعة�ملهار�ت �لفرعية
�لرتب

 جمموع
 م�ستوىUWZ�لرتب

�لدللة

�ملهارة �لأوىل
��ستخد�م �لهاتف

54.9024.50جتريبية
9.5024.50-0.6290.530

غري د�لة 56.0030.50�سابطة

�ملهارة �لثانية
��ستخد�م �ل�سر�ف

55.2026.00جتريبية
11.0026.00-0.3160.752

غري د�لة 55.8029.00�سابطة

�ملهارة �لثالثة
�لت�سوق و�ل�سر�ء

55.1025.50جتريبية
10.5025.50-0.4240.671

غري د�لة 55.9029.50�سابطة

�ملهارة �لر�بعة
�لتو��سل

55.5027.50جتريبية
12.5027.50-0.0001.00

غري د�لة 55.5027.50�سابطة

�ملجموع
55.0025.00جتريبية

10.0025.00-0.5250.599
غري د�لة 56.0030.00�سابطة

يب���ني �جل���دول )2( تكاف���وؤ �ملجموعت���ني »�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة« يف مقيا����س 
�مله���ار�ت �حلياتي���ة، حي���ث ت�س���ري نتائ���ج �ختب���ار م���ان وتن���ي �إىل ع���دم وج���ود ف���روق 
د�ل���ة �إح�س���ائيا بينهم���ا يف �لختب���ار �لقبل���ي، �إذ بلغ���ت قيم���ة »u«  )10.00( وه���ي غري                   

د�لة �إح�سائًيا.

اأدوات البحث:
 ت�سمن �لبحث �حلايل �لأدو�ت �لآتية:

- اأوالً: مقيا����س �مله���ار�ت �حلياتية )�إع���د�د �لباحث( حيث ��س���تمل �ملقيا�س على �أربعة 
مهار�ت على �لنحو �لتايل:

�ملهارة �لأوىل: مهارة ��ستخد�م �لهاتف و�أرقام عبار�ته من )1 - 15(.
�ملهارة �لثانية: مهارة ��ستخد�م �ل�سر�ف و�أرقام عبار�ته من )16 - 26(.

�ملهارة �لثالثة: مهارة �لت�سوق �ل�سر�ء و�أرقام عبار�ته من )27 - 43(.
�ملهارة �لر�بعة: مهارة �لتو��سل و�أرقام عبار�ته من )44 - 54(.
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خطوات بناء املقيا�س:
((( �لرج���وع للدر��س���ات �ل�س���ابقة و�ل���رت�ث �لنظ���ري �ملتعلق���ة باملقايي����س يف جم���ال 1

�لإعاقة �لفكرية.
((( حتديد غر�س �ملقيا�س �ملتمثل يف تنمية بع�س �ملهار�ت �حلياتية.1
((( حتديد �ملهار�ت �حلياتية �ملطلوب تنميتها و�ملتمثلة يف )مهارة ��ستخد�م �لهاتف، 1

مهارة ��س���تخد�م �ل�سر�ف، مهارة �لت�سوق �ل�سر�ء، مهارة �لتو��سل( و�لتي متثل 
�أبعاد �ملقيا�س.

((( حتديد فقر�ت كل مهارة.1
((( عر�س �ملقيا�س يف �سورته �لأولية على عدد من �ملحكمني ذوي �لخت�سا�س.1
((( �لتعديل على �ملقيا�س يف �سوء ماورد من �ملحكمني حيال �ملقيا�س.1

جدول )3(
يو�سح املهارات الفرعية والتعريف بها واأرقام عباراتها

 عدد�أرقام �لعبار�ت�لتعريف�لبعد
�لعبار�ت

 مهارة
 ��ستخد�م
�لهاتف

 مدى قدرة �لتلميذ ذي �لإعاقة �لفكرية على
 �ل�ستخد�م �ل�سحيح للهاتف �ملنزيل و�لهاتف �لنقال

 و�ل�ستفادة منهما يف �لت�سال بالأ�سرة �أو �أحد �لأقارب
 �أو �لت�سال باأحد �أرقام �لطو�رئ يف حال �حلاجة لقدر

.�هلل �أو �إر�سال ر�سالة ن�سية مهمة

،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 
،11 ،10 ،9 ،8 ،7 
15 ،14 ،13 ،1215

 مهارة
 ��ستخد�م
�ل�سر�ف

 قدرة �لتلميذ ذي �لإعاقة �لفكرية على �ل�ستفادة من
 جهاز �ل�سر�ف �لآيل وحفظه لنقوده و�أخذها يف �أي

.وقت ي�ساء وتدبريه ل�سوؤونه �ملالية

،19 ،18 ،17 ،16 
،23 ،22 ،21 ،20 

26 ،25 ،2411

 مهارة
 �لت�سوق
�ل�سر�ء

 قدرة �لتلميذ ذي �لإعاقة �لفكرية على �لذهاب
 للمتجر و�سر�ئه للمو�د �لغذ�ئية و�ملنزلية �لأ�سا�سية
 وقدرته على متييز �جليد من �لرديء و�لغايل من

 �لرخي�س و�ملفيد وغري �ملفيد وقدرته على �لتعامل مع
 �لبائع ومعرفته مبا يحمله من مبلغ مايل وما يتبقى

.له بعد قيامه بال�سر�ء

،30 ،29 ،28 ،27 
،33 ،32 ،31 

،37 ،36 ،35 ،34 
،41 ،40 ،39 ،38 

43 ،42 
17

 مهارة
�لتو��سل

 تعرب عن قدرة �لتلميذ ذي �لإعاقة �لفكرية على
 �للتز�م ببع�س �لآد�ب �لعامة و�ل�سلوكيات �لجتماعية

 �لتي تعترب �سرورة حتمية يجب عليه تعلمها حيث
 ترتبط باملهار�ت �ل�سابقة وترتبط بعالقاته يف �ملجتمع

.ب�سكل عام

،47 ،46 ،45 ،44 
،51 ،50 ،49 ،48 

54 ،53 ،5211
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ت�سحيح �ملقيا�س كما يلي:
درج���ات،  باأرب���ع  حتت�س���ب  )غالًب���ا(:  درج���ات،  بخم����س  حتت�س���ب  )د�ئًم���ا(: 
)�أحياًنا(:حتت�س���ب بث���الث درج���ات، )ن���ادًر�(: حتت�س���ب بدرجت���ني، )�أب���ًد�(: حتت�س���ب 

بدرجة و�حدة.

وق���د مت �لتحق���ق من �س���دق وثب���ات مقيا�س �مله���ار�ت �حلياتية ل���ذوي �لإعاقة 
�لفكرية على �لنحو �لتايل:

اأوالً: ثبات املقيا�س: 
 ق���ام �لباح���ث بتطبي���ق �ملقيا����س عل���ى )20( تلميًذ� م���ن ذوي �لإعاق���ة �لفكرية 
)�لقابلني للتعلم( للتحقق من ثبات مقيا�س �ملهار�ت �حلياتية لذوي �لإعاقة �لفكرية 
حيث ��س���تخدم �لباحث معامل ثبات �ألفا كرونباخ. ويو�س���ح �جلدول �لتايل معامالت 

�لثبات وفًقا لذلك..

جدول )4( 
يو�سح قيم معامالت الثبات بطريقة األفا كرونباخ جلميع مهارات املقيا�س 

معامل �ألفا كرونباخ للثبات�ملهارةم

0.780مهارة ��ستخد�م �لهاتف1

0.745مهارة ��ستخد�م �ل�سر�ف2

0.750مهارة �لت�سوق و�ل�سر�ء3

0.869مهارة �لتو��سل4

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن قيمة معام���ل �لثب���ات بطريقة �ألف���ا كرونباخ 
بلغت للمهارة �لأوىل )0.780(، وللمهارة �لثانية )0.745(، وللمهارة �لثالثة )0.750(، 

وللمهارة �لر�بعة )0.869( وهذ� يعني �أن �ملقيا�س يتمتع بدرجة ثبات جيدة.

 كم���ا ق���ام �لباح���ث باإيجاد معام���الت �لرتباط لكل عبارة من عب���ار�ت �ملقيا�س 
مقارنة مبجموع �ملهارة �لتي تنتمي لها كما يف �جلدول �لتايل:
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جدول )5( 
معامالت الرتباط لكل عبارة من عبارات املقيا�س مقارنة مبجموع املهارة التي تنتمي

ارة
لعب

معامل �
ارة�لرتباط

لعب
معامل �

ارة�لرتباط
لعب

معامل �
ارة�لرتباط

لعب
معامل �

ارة�لرتباط
لعب

معامل �
ارة�لرتباط

لعب
معامل �

�لرتباط

10.690**10**0.75519**0.67328**0.84737**0.92246*0.478

2**0.63611**0.75720**0.87129**0.70138**0.79347**0.856

3**0.71912**0.84921**0.83330**0.76539**0.88448**0.680

4*0.46913**0.63522**0.85631**0.69540**0.62849**0.588

5*0.51414**0.68123**0.67732**0.84841**0.58350*0.554

6**0.56815*0.53124**0.75333*0.45242**0.70551**0.689

7**0.92316**0.80025*0.45834**0.83543**0.78552**0.784

8**0.62817**0.87226**0.79035**0.90544**0.66153**0.804

9**0.59518**0.80527**0.80536*0.50445*0.55254**0.791

يو�سح �لت�ساق �لد�خلي لعبار�ت مقيا�س �ملهار�ت �حلياتية لذوي �لإعاقة �لفكرية
)**( د�لة �إح�سائيا عند )0.01(، )*( د�لة �إح�سائًيا عند )0.05(.

 يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن قيمة معامل �لرتباط لكل عبارة من عبار�ت 
�ملقيا�س مقارنة باملجموع �لكلي للجانب �لذي تنتمي �إليه �لعبارة كانت د�لة �إح�سائيا 

عند )0.01(، �أو عند )0.05( مما يوؤكد ثبات �ملقيا�س.

ثانًيا: �سدق املقيا�س: 

ال�سدق املنطقي )�سدق املحكمني(:
 مت عر�س �ملقيا�س على جمموعة من �ل�سادة �ملخت�سني يف علم �لنف�س و�لإر�ساد 
�لنف�س���ي و�لرتبية �لفكرية، و�أخذ �آر�ئهم حول �س���ياغة �لعبار�ت ومدى منا�س���بتها يف 
قيا�س �ملهار�ت �حلياتية لذوي �لإعاقة �لفكرية، و�أ�س���فرت هذه �خلطوة على �ل�س���ورة 

�لنهائية للمقيا�س �ملكون من(54)عبارة دون تعديالت جوهرية على �ملقيا�س.
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الربنامج االإر�سادي ال�سلوكي:
 ق���ام �لباح���ث باإعد�د برنامج �س���لوكي لتنمي���ة �ملهار�ت �حلياتي���ة لدى تالميذ 
�ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة )�لقابل���ني للتعل���م( بالعتم���اد على �لأدب 

�لنظري و�لدر��سات �ل�سابقة �ملتعلقة مبو�سوع �لبحث.

التعريف بالربنامج:  برنامج تنمية �ملهار�ت �حلياتية جمموعة منظمة من �لإجر�ء�ت 
و�خلطو�ت �لتي ي�ستخدمها �لباحث يف �سبيل تنمية بع�س �ملهار�ت �حلياتية للتالميذ 
�لذي���ن يعان���ون من �لإعاقة �لفكرية وفق طرق و�أ�س���اليب وفنيات �ملدر�س���ة �ل�س���لوكية 

مثل: �لنمذجة ، �لتلقني، ت�سكيل �ل�سلوك، �لتعزيز، لعب �لأدو�ر.

�حلياتي���ة                                       �مله���ار�ت  تنمي���ة  �إىل  �لربنام���ج  يه���دف  الربناملج:  ملن  العلام  الهلدف 
)مهارة ��س���تخد�م �لهاتف - مهارة ��س���تخد�م �ل�سر�ف �لآيل - مهارة �لت�سوق و�ل�سر�ء 

- مهارة �لتو��سل( لدى �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية مبدينة جدة.

الفئلة امل�ستهدفلة ملن الربناملج:  ي�س���تهدف �لربنام���ج عين���ة م���ن تالمي���ذ �ملرحل���ة 
�لبتد�ئية ذوي �لإعاقة �لفكرية )�لقابلني للتعلم( مبدينة جدة.

عدد جل�سات الربنامج: يتكون �لربنامج من )17( جل�س���ة ملدة �أربعة �أ�س���ابيع بو�قع �أربع 
جل�س���ات كل �أ�س���بوع وجل�سة �إ�سافية خام�سة يف �لأ�سبوع �لأخري وترت�وح �ملدة �لزمنية 

للجل�سة �لو�حدة مابني )45-60( دقيقة.

حتكيلم الربناملج: مت عر�س �ل�س���ورة �لأولي���ة للربنامج على جمموع���ة من �ملحكمني 
�ملخت�سني يف جمال �لإر�ساد و�لتوجيه �لرتبوي من �أع�ساء هيئة �لتدري�س و�مل�سرفني 

�لرتبويني ذوي �لعالقة وقد �أبدو مالحظاتهم و�آر�ئهم حول �لربنامج.
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جدول )6( 
خمطط عام جلل�سات الربنامج

�لزمن�لعنو�ن�جلل�سة

)45-60( دقيقة�لفتتاح و�لتعارف وبناء �لعالقة�لأوىل
)45-60( دقيقة�لتعرف على �لهاتف�لثانية
)45-60( دقيقة��ستخد�م �لهاتف يف �لت�سال�لثالثة
)45-60( دقيقة�إر�سال ر�سالة ن�سية�لر�بعة

)45-60( دقيقة�لت�سال باأرقام �لطو�رئ�خلام�سة
)45-60( دقيقةمتييز جهاز �ل�سر�ف �لآيل�ل�ساد�سة
)45-60( دقيقةمتييز بطاقات �ل�سر�ف �لآيل�ل�سابعة
)45-60( دقيقةبطاقة �ل�سر�ف �لآيل )�لرمز - وطريقة �لإدخال(�لثامنة
)45-60( دقيقة��ستخد�م جهاز �ل�سر�ف �ليل )نظري(�لتا�سعة
)45-60( دقيقة��ستخد�م جهاز �ل�سر�ف �ليل )عملي(�لعا�سرة

)45-60( دقيقة��ستخد�م جهاز �ل�سر�ف �ليل )عملي(�حلادية ع�سرة
)45-60( دقيقة�لتعرف على �ملو�د �لغذ�ئية و�ملنزلية �لأ�سا�سية�لثانية ع�سرة
)45-60( دقيقةمتييز متاجر �ملو�د �لغذ�ئية من غريها من �ملتاجر�لثالثة ع�سر
)45-60( دقيقة�أ�سا�سيات �ل�سر�ء من �ملتجر�لر�بعة ع�سر

)45-60( دقيقة�ل�سر�ء من متجر �سغري )�لبقالة(�خلام�سة ع�سر
)45-60( دقيقة�ل�سر�ء من متجر �حلي )هايرب ماركت(�ل�ساد�سة ع�سر
)45-60( دقيقة�جلل�سة �خلتامية�ل�سابعة ع�سر

اإجراءات البحث:
((( �لطالع على �لدر��سات و�لبحوث �ل�سابقة و�ملرتبطة باملو�سوع.1
((( �لط���الع عل���ى بع����س �لرب�مج �لإر�س���ادية �لت���ي �أع���دت لتنمية بع����س �ملهار�ت 1

لذوي �لإعاقة �لفكرية.
((( �ختيار �ملهار�ت �حلياتية �ملطلوب تنميتها لدى �لتالميذ.1
((( بناء �ملقيا�س �مل�ستخدم يف �لبحث.1
((( �إعد�د �لربنامج �مل�ستخدم.1
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((( حتكيم �ملقيا�س و�لربنامج وعر�سه على �ملخت�سني.1
((( تطبيق �ملقيا�س قبلًيا على �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية مبدر�سة �لبريوين 1

�لبتد�ئية �لر�ئدة.
((( �ختي���ار وتعي���ني �أف���ر�د �ملجموعت���ني �ل�س���ابطة و�لتجريبي���ة وذل���ك بتحدي���د 1

�لن�س���ف �لأدنى ث���م ترتيب �لأفر�د �ملختارين ت�س���اعدًيا ح�س���ب درجاتهم على 
مقيا�س �ملهار�ت �حلياتية وت�س���نيف �أ�س���حاب �لت�سل�س���ل �لفردي �إىل جمموعة 

جتريبية و�أ�سحاب �لت�سل�سل �لزوجي �إىل جمموعة �سابطة.
((( �إجر�ء �لتكافوؤ بني جمموعتي �لدر��سة �ملجموعة �ل�سابطة وعدد �أفر�دها )5( 1

تالميذ و�ملجموعة �لتجريبية وعدد �أفر�دها )5( تالميذ، وذلك للتحقق من 
�ل�سبط �لتجريبي.

((1( تطبيق �لربنامج �لإر�سادي �ل�سلوكي على �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية.1
(((( تطبيق �لقيا�س �لبعدي على عينة �لدر��سة �ملجموعتني �ل�سابطة و�لتجريبية.1
(((( �سياغة �لتو�سيات و�ملقرتحات يف �سوء �لدر��سة.1
(((( ت�سحيح �ملقيا�س و�إدخال �لبيانات.1
(((( �ملعاجلة �لإح�سائية.1
(((( ��ستعر��س �لنتائج ومناق�ستها.1
(((( تقدمي مقرتحات وتو�سيات.1

نتائج البحث ومناق�ستها
�لبحث، و�سيتم عر�س نتائج �لبحث وفًقا لت�سل�سل فرو�سه، وذلك على �لنحو �لآتي:

نتائج الفر�س االأول:
 ين����س �لفر����س �لأول على �أنه: »توجد فعالية للربنامج �لإر�س���ادي �ل�س���لوكي 
يف تنمي���ة بع����س �مله���ار�ت �حلياتية ل���دى �لتالمي���ذ ذوي �لإعاقة �لفكري���ة - �لقابلني 
للتعل���م«. ولختب���ار �س���حة ه���ذ� �لفر����س فقد ��س���تخدم �لباح���ث �ختبار ويلكوك�س���ون 
لتحديد مدى فعالية �لربنامج يف تنمية �ملهار�ت �حلياتية لدى �ملجموعة �لتجريبية، 

وذلك باملقارنة بني �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي، و�جلدول )7( يو�سح نتائج ذلك.
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جدول )7(
دللة الفروق بني متو�سط الرتب با�ستخدام اختبار )ويلكوك�سون( وذلك للك�سف عن الفروق 

بني القيا�س القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف م�ستوى املهارات احلياتية

 عدد�ملتغري�ملهار�ت
�حلالت

 متو�سط
�لرتب

 جمموع
 م�ستوىقيمة Z�لرتب

�لدللة

مهارة ��ستخد�م
�لهاتف

000�لرتب �ل�سالبة
2.0320.04

5315�لرتب �ملوجبة

مهارة ��ستخد�م
�ل�سر�ف

000�لرتب �ل�سالبة
2.0320.04

5315�لرتب �ملوجبة

مهارة �لت�سوق
و�ل�سر�ء

000�لرتب �ل�سالبة
2.0320.04

5315�لرتب �ملوجبة

مهارة �لتو��سل
000�لرتب �ل�سالبة

2.0320.04
5315�لرتب �ملوجبة

�لدرجة �لكلية
000�لرتب �ل�سالبة

2.0230.04
5315�لرتب �ملوجبة

 يب���ني �جل���دول )7( نتائ���ج �ختبار ويلكوك�س���ون لتحديد �لفروق ب���ني �لقيا�س 
�لقبلي و�لقيا�س �لبعدي للمجموعة �لتجريبية، حيث ت�سري �لنتائج �إىل وجود فروق 
ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند م�س���توى �لدللة )α=0.05(، كما تبني �لنتائج �إىل �أن قيمة 
» z « بلغت )2.023-( عند م�ستوى دللة )0.05(، وهذ� ما يوؤكد �سحة �لفر�س �لأول 
باأن���ه توج���د فعالي���ة للربنامج �لإر�س���ادي �ل�س���لوكي يف تنمي���ة �مله���ار�ت �حلياتية لدى 

�لتالميذ ذوي �لإعاقة �لفكرية )�لقابلني للتعلم(.

 ويف�س���ر �لباحث هذه �لنتيجة �نطالًقا من فعالية �لربنامج �لإر�س���ادي �لذي 
مت تطبيقه على �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية، حيث �ساعد �لربنامج �لإر�سادي يف زيادة 
م�ستوى �ملهار�ت �حلياتية لديهم، فكان هناك �أثر د�ل جلميع مهار�ت مقيا�س �ملهار�ت 
�حلياتي���ة وه���ذ� ي���دل عل���ى �أن �لربنام���ج �لإر�س���ادي ق���د ق���ام بتنمية جو�ن���ب متنوعة 
وخمتلف���ة م���ن مه���ار�ت �حلي���اة، كما يوؤك���د �لربنامج عل���ى �أن �لتالمي���ذ ذوي �لإعاقة 
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�لفكري���ة �خلفيف���ة لديهم �ل�س���تعد�د للتعلم خا�س���ًة �إذ� ما �أتيحت لهم �لفر�س���ة وفق 
بر�م���ج منوذجي���ة معدة ومنظم���ة حتوي خمتل���ف �لأدو�ت و�لفني���ات و�لإمكانات، كما 
توؤكد �لنتائج على �س���رورة �أن ُيقدم لأطفال تلك �لفئة بع�س �لرب�مج �لتي ت�س���هم يف 
تنمي���ة خمتل���ف مهار�ت �حلياة لديهم و�لتي ت�س���من لهم حقه���م يف �لعي�س و�لتفاعل 

مع �ملجتمع. 

 وتتف���ق ه���ذه �لنتيجة مع نتيجة در��س���ة �حلمي�س���ي )2004( �لتي �أ�س���ارت �إىل 
فعالي���ة �لربنام���ج �ل�س���لوكي يف تنمي���ة بع����س �مله���ار�ت �لجتماعي���ة ل���دى عين���ة م���ن 
�لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �خلفيفة، كما تتفق نتيجة �لدر��سة �حلالية مع نتيجة 
در��سة جاد �ملوىل )2009( ودر��سة عبده )2011( حول فعالية برنامج تدريبي يف تنمية 
مه���ار�ت �حلي���اة و�لت���ي �أثبت���ت وجود ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني �ملجموع���ة �لتجريبية 
و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة بعد خ�س���وع �ملجموع���ة �لتجريبية للرب�مج �ل���ذي مت �إعد�دها 
لغر����س تنمي���ة �ملهار�ت �حلياتي���ة و�مله���ار�ت �لجتماعية �ملختلفة ل���دى عينة �لبحث، 
وكذلك �لإ�سارة �إىل فعالية �لربنامج �لذي مت تطبيقه على �ملجموعة �لتجريبية من 

خالل �ملقارنة بني �لقيا�س �لقبلي و�لبعدي للمجموعة �ل�سابطة.

 وذل���ك مم���ا يجع���ل نتيج���ة �لبح���ث �حل���ايل تتو�ف���ق مع نتائ���ج ه���ذه �لبحوث 
�لت���ي مت �إجر�وؤه���ا لغايات تنمية �ملهار�ت �حلياتي���ة، وبذلك يتحقق �لفر�س �لأول من 

فرو�س �لبحث.

نتائج الفر�س الثاين:
 ين�س �لفر�س �لثاين على �أنه » توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني تالميذ 
�ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�س���ابطة يف م�س���توى �ملهار�ت �حلياتية بعد تطبيق 
�لربنامج ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبية«. ولختبار �س���حة هذ� �لفر�س فقد ��ستخدم 
�لباح���ث �ختب���ار م���ان وتن���ي لتحدي���د �لفروق ب���ني �ملجموع���ة �لتجريبي���ة و�ملجموعة 

�ل�سابطة بعد تطبيق �لربنامج مبا�سرة، و�جلدول )8( يو�سح ذلك.



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج2 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 335 

جدول )8(
نتائج اختبار )مان وتني( وذلك للك�سف عن الفروق بني املجموعة التجريبية وال�سابطة يف 

م�ستوى املهارات احلياتية بعد تطبيق الربنامج

 متو�سط�ملجموعة�ملتغري�ت
�لرتب

 جمموع
 م�ستوىقيمة Zقيمة U�لرتب

�لدللة
مهارة ��ستخد�م

�لهاتف
7.839�لتجريبية

1.02.400.016
3.216�ل�سابطة

مهارة ��ستخد�م
�ل�سر�ف

840�لتجريبية
0.02.610.009

315�ل�سابطة
مهارة �لت�سوق

و�ل�سر�ء
840�لتجريبية

0.02.620.009
315�ل�سابطة

مهارة �لتو��سل
7.939.5�لتجريبية

0.52.550.011
3.115.5�ل�سابطة

�لدرجة �لكلية
840�لتجريبية

0.02.6110.009
315�ل�سابطة

 يت�سح من جدول )8( وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني درجات �ملجموعة 
�لتجريبية و�ملجموعة �ل�س���ابطة يف �لتطبيق �لبعدي للدرجة �لكلية ملقيا�س �ملهار�ت 
�حلياتي���ة عن���د م�س���توى �لدلل���ة )0.05(، وكذل���ك وج���ود ف���روق للمه���ار�ت �لأرب���ع 
للمقيا����س، حي���ث كانت �لفروق يف �مله���ارة �لأوىل )مهارة ��س���تخد�م �لهاتف( د�لة عند 
م�س���توى دلل���ة )0.05(، و�لفروق يف �ملهارة �لثانية )مهارة ��س���تخد�م �ل�س���ر�ف( د�لة 
عند م�س���توى )0.01(، و�لفروق يف �ملهارة �لثالثة )مهارة �لت�س���وق و�ل�سر�ء( د�لة عند 
م�س���توى دللة )0.01(، �أما �ملهارة �لر�بعة )مهارة �لتو��س���ل( فقد كانت �لفروق د�لة 
عن���د م�س���توى دللة )0.05(، كما ت�س���ري �لنتائ���ج �إىل �أن قيمة »u« بلغ���ت )0.00( عند 
م�س���توى دلل���ة )0.05(، كما بلغت قيمة متو�س���ط �لرتب للمجموع���ة �لتجريبية )8( 
بينم���ا بلغ���ت قيمة متو�س���ط �لرتب للمجموعة �ل�س���ابطة )3(، كما �أن قيمة متو�س���ط 
�لرت���ب للمجموع���ة �لتجريبية كان �أعلى من متو�س���ط �لرتب للمجموعة �ل�س���ابطة، 
مم���ا ي���دل عل���ى �أن �لربنام���ج �لإر�س���ادي �ملق���دم لتالمي���ذ �ملجموع���ة �لتجريبي���ة ذو 
فعالي���ة يف رف���ع م�س���توى �مله���ار�ت �حلياتي���ة لديه���م، وعلي���ه يتحق���ق �س���حة �لفر����س 
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�لث���اين وه���و ووج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني تالمي���ذ �ملجموع���ة �لتجريبية 
و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة يف م�س���توى �مله���ار�ت �حلياتي���ة بع���د تطبيق �لربنامج ل�س���الح 

�ملجموعة �لتجريبية.

 ويف�س���ر �لباح���ث هذه �لنتيج���ة من خالل �إن �ملجموع���ة �لتجريبية قد تاأثرت 
بدرجة و��س���حة بالربنامج �ل���ذي كان هدفه تنمية �مله���ار�ت �حلياتية لدى �لتالميذ 
ذوي �لإعاقة �لفكرية باملرحلة �لبتد�ئية، كما �أن خ�سوع �لتالميذ �إىل �جلل�سات �لتي 
مت تنفيذه���ا بالربنامج كانت ذ�ت فعالية يف تو�س���يح تل���ك �ملهار�ت، ومتكني �لتالميذ 

من تعلمها ومنحهم �لفر�سة ملمار�ستها يف �ملنزل و�ملجتمع �ملحيط. 

 وتتف���ق هذه �لنتيجة مع نتيجة در��س���ة �حلمي�س���ي )2004( و�لتي نفذت على 
جمموعة من تالميذ �ملرحلة �لبتد�ئية مت تق�سيمهم ملجموعتني و�أكد �لباحث وجود 
فروق مل�سلحة �ملجموعة �لتجريبية يف م�ستوى �ملهار�ت �لجتماعية، كما تتفق كذلك 
مع در��س���ة عبد�لرحيم )2011( �لتي �أ�س���ارت بنتائجها �إىل وجود فروق د�لة �إح�سائيا 
ب���ني �ملجموع���ة �لتجريبي���ة و�ملجموعة �ل�س���ابطة بعد تعر����س �ملجموع���ة �لتجريبية 
للربنام���ج �ل���ذي مت �إع���د�ده لأغر�����س تنمي���ة �ملهار�ت ل���دى عينة �لبح���ث، وبهذ� فاإن 
�لدر��سة �حلالية تتو�فق مع نتائج بع�س �لدر��سات �لأخرى �لتي مت �إجر�وؤها لغايات 
تنمية بع�س �ملهار�ت لدى ذوي �لإعاقة �لفكرية، وبذلك حتقق �سحة �لفر�س �لثاين 

من فرو�س �لبحث.

تو�سيات البحث:
 يف �سوء ماتو�سل �إليه �لبحث من نتائج يقرتح �لباحث �لتو�سيات �لآتية:

( �إقر�ر مناهج در��سية حتت م�سمى »مهار�ت �حلياة » يف خمتلف �ملر�حل �لدر��سية -
م���ن قب���ل وز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم باعتبارها �مل�س���وؤول �لأول ع���ن تعليم �لتالميذ 
ذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة، و�عتماده���ا يف �جلدول �ملدر�س���ي لأولئ���ك �لتالميذ، 

على �أن ي�سرف على و�سعها و�إعد�دها ومر�جعتها نخبة من �ملخت�سني.
( توجي���ه �ملر�س���دين �لطالبي���ني يف �ملد�ر����س �لت���ي يك���ون فيه���ا دم���ج �أو يف معاه���د -

�لرتبية �خلا�س���ة �إىل عمل بر�مج منظمة �س���من خطة �ملر�سد �لطالبي لتدريب 
�أولئك �لتالميذ على خمتلف �ملهار�ت �حلياتية.
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( توجي���ه �أولي���اء �أم���ور “�لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة” م���ن خ���الل �للق���اء�ت -
�ملدر�س���ية �لتي ي�س���رف عليها �ملر�س���دون �لطالبيون �إىل �س���رورة �لعتناء بتعليم 
�أبنائه���م خمتل���ف �مله���ار�ت و��س���طحابهم �إىل خمتل���ف �ملو�قع وحماول���ة منحهم 

�لثقة حتى ميكنوهم من �لعتماد على �أنف�سهم.
( عق���د دور�ت تدريبي���ة ون���دو�ت لأولي���اء �أم���ور �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة -

لتو�سيح �أهمية تدريب �أبنائهم وتعليمهم على خمتلف مهار�ت �حلياة.
( زي���ادة �جلل�س���ات �لإر�س���ادية يف مث���ل ه���ذه �لرب�م���ج �ملقدم���ة ل���ذوي �لحتياج���ات -

�خلا�سة.

البحوث املقرتحة:
يقرتح �لباحث من خالل �إجر�ئه لهذ� �لبحث ما يلي:

((( �إج���ر�ء بحوث مماثلة وتطبيقها على �ملر�ح���ل �لتعليمية �لأخرى، ويف مناطق 1
غري �ملنطقة �لتي �أجريت فيها هذه �لدر��سة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

((( عمل در��سات تتبعية وذلك بهدف �لتحقق من مدى فعالية �لربنامج �ل�سلوكي 1
على �ملدى �لطويل.

((( فعالية برنامج �إر�س���ادي �س���لوكي يف تنمية مهار�ت �لأمن و�ل�س���المة لالأطفال 1
ذوي �لإعاقة �لفكرية.



فعالية برنامج اإر�صادي �صلوكي يف تنمية بع�س املهارات احلياتية الباحث . �صالح بن حممد �صالح 

 338 

املراجع

�إبر�هيم، �س���ليمان عبد�لو�حد يو�س���ف )2010(. املهــارات احلياتية �صرورة حتمية 
يف ع�صر املعلوماتية. �لقاهرة: �إيرت�ك للن�سر.

�إبر�هي���م، فيولي���ت، وب�س���يوين، ف���وؤ�د، و�س���ليمان، عبد�لرحم���ن، و�لنحا����س، حمم���د 
)2001(. بحوث ودرا�صات يف �صيكولوجية الإعاقة. �لقاهرة: مكتبة زهر�ء 

�ل�سرق.
�لإم���ام، حمم���د �س���الح، �جل���و�دة، ف���وؤ�د عي���د )2010(. الإعاقــة العقليــة ومهارات 

احلياة يف �صوء نظرية العقل. عمان: د�ر �لثقافة.
بطر�س ، حافظ بطر�س )2010(. تعديل وبناء �صلوك الأطفال. عمان: د�ر �مل�سرية 

للن�سر و�لتوزيع و�لطباعة. 
ج���اد �مل���وىل، �أحمد )2009(. فاعلي���ة برنامج تدريبي يف تنمية مه���ار�ت �حلياة و�إد�رة 
�ل���ذ�ت ل���دى �لأطفال �ملعاق���ني عقلًي���ا، ر�صالة ماج�صتري غــري من�صورة، كلية 

�لرتبية جامعة عني �سم�س.
�حلازمي، عدنان نا�س���ر )2007(. الإعاقــة العقلية دليل املعلمني واأولياء الأمور. 

عمان: د�ر �لفكر.
�مله���ار�ت  بع����س  تنمي���ة  يف  �س���لوكي  برنام���ج  فعالي���ة   .)2004( �أحم���د  �حلمي�س���ي، 
�لجتماعية لدى عينة من �لأطفال �ملتخلفني عقلًيا �لقابلني للتعلم، ر�صالة 

ماج�صتري، جامعة نايف �لعربية للعلوم �لأمنية.
�لرو�سان ، فاروق )2005(. مقدمة يف الإعاقة العقلية)ط3(. عمان: د�ر �لفكر.

�لرو�س���ان، فاروق، هارون، �س���الح )2001(. مناهج واأ�صاليب تدري�ض مهارات احلياة 
اليومية لذوي الفئات اخلا�صة. �لريا�س: مكتبة �ل�سفحات �لذهبية.

�لزريق���ات، �إبر�هي���م عب���د�هلل ف���رج )2007(. تعديــل �صلــوك الأطفــال واملراهقــني 
املفاهيم والتطبيقات. عّمان: د�ر �لفكر.

زهر�ن ، حامد عبد�ل�س���الم )2005(. التوجيــه والإر�صاد النف�صي )ط4(. �لقاهرة: 
عامل �لكتب.

�س���ادق، فاروق حمم���د )1982(. �صيكولوجية التخلف العقلي.الريا�س: من�س���ور�ت 
جامعة �مللك �سعود.



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج2 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 339 

�لطائي، عبد�ملجيد ح�سن )2008(. طرق التعامل مع املعوقني. عّمان: د�ر �حلامد.
عبد�لرحيم، �سامية )2011(. فاعلية برنامج �سلوكي يف تنمية بع�س مهار�ت �ل�سلوك 
�لتكيف���ي لالأطف���ال �ملعوقني عقلًيا �لقابلني للتعل���م، ر�صالة دكتوراه، جامعة 

دم�سق.
عب���ده، ر�ني���ا �ل�س���اوي )2011 �س���بتمرب(. فاعلي���ة برنام���ج تدريب���ي لتنمي���ة �مله���ار�ت 
�حلياتي���ة لطالب���ات �ملرحل���ة �ملتو�س���طة �ملعاق���ات فكرًيا، جملــة جامعة امللك 
�صعود، �لعلوم �لرتبوية و�لدر��سات �لإ�سالمية، �لريا�س، )3(، كلية �لرتبية، 

.22 - 20 ،)23( 23
عم���ر�ن، تغري���د، �ل�س���ناوي، رج���اء، �س���بحي، عف���اف )2001(. املهــارات احلياتيــة. 

�لقاهرة: مكتبة زهر�ء �ل�سرق.
قا�س���م، ناج���ي، عبد�لرحم���ن، فاطم���ة )2004(. فاعلي���ة برنامج ترويح���ي على تنمية 
بع����س �مله���ار�ت �حلياتية و�لنف�س���ية و�حلركية لدى �لأطف���ال �ملعاقني ذهنًيا، 
املوؤمتــر العربــي الأول عــن الإعاقــة الذهنية بــني التجنــب والرعاية، 

�أ�سيوط 13-14 يناير 2004.
كوري، جري�لد )2011(. النظرية والتطبيق يف الإر�صاد والعالج النف�صي، ترجمة: 

�سامح وديع �خلف�س، عّمان: د�ر �لفكر نا�سرون وموزعون.
�لهجر�سي، �أمل )2008(. تربية الأطفال املعاقني عقلًيا. �لريا�س: د�ر �لزهر�ء.

و�دي، �أحم���د مو�س���ى )2009(. الإعاقــة العقلية اأ�صباب ت�صخي�ــض تاأهيل. عّمان: 
د�ر �أ�سامة.

يحيى، خولة، عبيد، ماجدة )2005(. الإعاقة العقلية. عّمان: د�ر و�ئل.

Hussen, S. (2010). Effect of using the activities of multiple 
intelligences to learn some basic skills in kata and level of 
harmonic behavior of the mentally handicapped Acceptor 
for learning», Procedia Social and Behavioral Sciences, 
(5), 1950 - 1955.

Ingalls, R. (1978). Mental Retardation The Changing Outlook, 
New York, John Wiley & Sons.



فعالية برنامج اإر�صادي �صلوكي يف تنمية بع�س املهارات احلياتية الباحث . �صالح بن حممد �صالح 

 340 

Langone, J., Tom, C., Rieber, L. & Matzko, M. (2003). The 
Future of computer based interactive technology for 
teaching individuals with moderate to severe disabilities: 
Issues relatiing to research and practice, Journal of Special 
Education Technology, 18,(1), 5 - 16.

Mac Cab, J. Jenkins, J., Mills, P., Dal-Philip, S., & Colen. 
K. (2006). Effect of group composition, matermal 
and developmental on ply in preschool children with 
disabilities, Journal of Erly Intervention, 22, (2). 

Mechling, L. (2002). Computer-based video instruction to 
teach per-sons with moderate intellectual disabilities 
to read grocery aisle signs and locate items, Journal of 
Special Education , Winter, The University of Georgia, 
35 (4), 224 - 240.

Radford, J., & Govier, E. (1980). A Textbook Of Psychology, 
London , Sheldon Press.



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج2 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 356 

Gathercole, E. S. (2002). Memory Development During the 
Childhood Years. In Baddeley, A. D., Kopelman, M. D., & 
Wilson, B. A. (Eds.), The Handbook of Memory Disorders     
(2th ed.). England: JOHN WILEY & SONS, LTD.

Gathercole, S. E., & Hitch, G. J. (1993). Developmental changes in 
short-term memory: A revised working memory perspective. 
In A. Collins, S. E. Gathercole, M. A. Conway, & P. E. Morris 
(Eds.), Theories of memory (pp. 189–210). Hove, England: 
Erlbaum.

Goldstein, E. B. (2011). Cognitive Psychology CONNECTING 
MIND, RESEARCH, AND EVERYDAY EXPERIENCE, 
Canada: Wadsworth, Cengage Learning.

Hedblom, M. M. (2013). The Role of Working Memory in Creative 
Insight: Correlation analysis of working memory capacity, 
creative insight and divergent thinking, Linkopings University. 
Retrieved from http://www.ep.liu.se/index.en.asp.

Jeffrey, B. &Woods, P. (2009). Creative Learning in the Primary 
School. USA and Canada:  the Taylor & Francis e-Library.

Lee, C. S., & Therriault, D. G. (2013). The cognitive underpinnings 
of creative thought: A latent variable analysis exploring the 
roles of intelligence and working memory in three creative 
thinking processes. Intelligence, 41, 306-320. Retrieved 
from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0160289613000494. 

Lepine, R., Barrouillet, P., & Camos, V. (2005). What makes 
working memory spans so predictive of high-level cognition? 
Psychonomic Bulletin & Review, 12 (1), 165-170.

Vandeleur, S., Ankiewicz, P. J., de Swardt, A. E., & Gross, E. J. 
(2001). Indicators of creativity in a technology class: a case 
study. South African Journal of Education, 21(4), 268-273.

http://hdl.handle.net/1842/2314.



Modeling the Causal RelationshipsFathy Alzayyat a, Youssef Galal a, Aya Zayed

 355 

References

Alzayyat, F. (1998). Biological and Psychological Fundations of 
Cognitive Mental Activity: Memory, Knowledge and Creativity. 
Cairo: Publishing universities House.

Baddeley, A. (2007). Working Memory, Thought, and Action. the 
United States: Oxford University Press Inc.

Baddeley, A. D. (2006). Working memory: An overview. In S. J. 
Pickering (Ed.), Working memory and education (pp. 1–31). 
Burlington, MA: Academic Press.

Baddeley, A. D., & Hitch, G. J. (1974). Working memory. In G. A. 
Bower (Ed.), Recent advances in learning and motivation. Vol. 
8, (pp. 47-89). New York: Academic Press.

Cornoldi, C., & Vecchi, T. (2003). Visuo-spatial Working Memory 
and Individual Differences. Essays in Cognitive Psychology. 
Hove: Psychology Press.

Dehn, M. J. (2008). Working Memory and Academic Learning 
Assessment and Intervention. John Wiley & Sons: Hoboken, 
New Jersey.

Engel de Abreu, P. M. J., Conway, A. R. A., & Gathercole, S. E. 
(2010). Working memory and fluid intelligence in young 
children, Intelligence, 1-10. doi:10.1016/j.intell.2010.07.003.

Galal, Y. (2003). A Comparative Analysis of the Extent and 
Concentration of Visual Attention and their Relationship with 
Intelligence and Creative Thinking among a Sample of Deaf 
and Ordinary. Journal of Ain Shams Universty, 225-264.

Gathercole, S. E., Pickering, S. J., Ambridge, B., & Wearing, B. 
(2004). The Structure of Working Memory From 4 to 15 Years 
of Age. Developmental Psychology, 40(2), 177-190. Doi: 
10.1037/0012-1649.40.2.177.



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج2 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 354 

The second aim was to investigate the impact of working memory 
components on creative thinking indicators through path analysis; we 
found that central executive mediated the model between the other 
two components (phonological loop and visuospatial sketchpad) and 
creative thinking indicators (initiative, creative learning, creative 
motivation, and creative leadership).



Modeling the Causal RelationshipsFathy Alzayyat a, Youssef Galal a, Aya Zayed

 353 

Model analysis of the causal path between working memory 
components and indicators of creative thinking among 

pre-school children

Discussion

The first aim of this study was to investigate the relationships between 
working memory components and creative thinking indicators; it 
was found that all working memory components correlate with all 
creative thinking indicators. 
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p < .01, and r=.523, p < .01, and r =.519, p < .01) respectively. The 
relationships between the central executive and creative thinking 
indicators (initiative, creative learning, creative motivation, and 
creative leadership) are (r=.515. p < .01, r=.498, p < .01, and r=.483,                   
p < .01, and r =.500, p < .01) respectively. The relationships between 
the working memory and creative thinking indicators (initiative, 
creative learning, creative motivation, and creative leadership) are 
(r=.580. p < .01, r=.519, p < .01, and r=.541, p < .01, and r =.544,      
p < .01) respectively.

The relationships between working memory components 
and creative thinking indicators

Using the path analysis of liseral 8.8 to make a model of working 
memory components and creative thinking indicators. It was found 
that phonological loop positively affected central executive and 
creative leadership; their respective paths were significant (β = .6 and 
β = .58, respectively, all ρs > .01). Visuospatial sketchpad positively 
affected central executive; its respective path was significant 
(β = .39, ρs > .01). Central executive positively affected initiative, 
creative learning, creative motivation, and creative leadership; their 
respective paths were significant (β = .42, β = .35, β = .18, and                     
β = .39, respectively, all ρs > .01). Initiative positively affected 
creative learning; its respective path was significant (β = .41, ρs > .01).
Creative learning positively affected creative motivation; its 
respective path was significant (β = .61, ρs > .01).

Index of model fit Data fit for
x2 17.27
Df 11
Ρ .01

CFI .99
RMSEA .099
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)4) Perception-of-Relationships Test: which is composed of 4 
levels; level 1 is composed of 4 pictures, 2 pictures in the right 
side and 2 pictures in the left side. Pictures increase by one 
picture in the right and one picture in the left in each level. 
Each picture in the right side has a relationship with one of 
the picture in the left. The child views the pictures and has to 
match between 2 pictures that have a relationship.

The Indicators of Creative Thinking Inventory

Behavioral Indicators Inventory of Creative Thinking for 
Preschool Children:

It is composed of 80 items to measure 4 dimensions:
Initiative: composed of 20 items.
Creative Learning: composed of 20 items.
Creative Motivation: composed of 20 items.
Creative Leadership: composed of 20 item.

Results 
Descriptive statistics are listed in the lower section of Table 

1. Reliability scores of the working memory components and 
dimensions of creative thinking indicators ranged between 0.624 
and 0.963, indicating sufficient to good internal consistency.

Correlational analyses
The interrelationships between working memory components 

and creative thinking indicators are all significant at level 0.01. As 
can be seen in table 1 the relationships between the phonological 
loop and creative thinking indicators (initiative, creative learning, 
creative motivation, and creative leadership) are (r=.482.                                                
p < .01, r=.386, p < .01, and r=.422, p < .01, and r =.419, p < .01) 
respectively.   The relationships between the visuospatial sketchpad 
and creative thinking indicators (initiative, creative learning, creative 
motivation, and creative leadership) are (r=.505. p < .01, r=..500,                   
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trial, the child has to recall the location of each red dot on the 
triangle in sequence by pointing to the picture on the screen.

)4) Visual spatial sequence: which is composed of 4 levels; 
level 1 composed of a picture of 2 circles; one of the two 
circles contains number 1, the other circle contains number 2. 
Circles increase by one circle in each level.  The child views 
the picture, and has to match numbers from smaller to larger. 
The numbers disappear and the child has to match between the 
cicles without numbers.

Central Executive
Four tests were used to measure central executive

)1) Backward digit recall test: which is composed of 4 levels, 
each of which is composed of 3 trials. Test trials begin with 
two number in level 1, and increase by one number in each 
level. The child listens to each trail and has to recall that trial 
but in reverse order.

)2) Count recall test: which is composed of 4 levels, each of 
which is composed of 3 trials, and trials increase by one trial 
in each level. Each trial is composed of a picture of a visual 
array, which is composed of red circles and blue triangles. The 
child views the picture, and has to calculate the number of red 
circles in each array, the circles and triangles disappear and the 
child has to recall the number of red circles in correct order.

)3) Listening test: which is composed of 4 levels; level 1 is 
composed of 1 trial, and trials increase by one trial in each 
level. Each trial is composed of one sentence. The child listens 
to the sentence, then verify it by stating ‘‘true’’ or ‘‘false,’’ and 
recalls the final word for each sentence in sequence.
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Visuospatial Sketchpad
Four tests were used to measure visuospatial sketchpad

)1) Odd one out recall test: which is composed of 4 levels; level 
1 is composed of 2 trials, and trials increase by one trial in each 
level. Each trial is composed of a picture of 3 shapes, each in a 
box presented in a row, one of them is strange (the odd-one-out 
shape). The child views three shapes, and has to identify the 
odd-one-out shape. At the end of each trial, the child recalls 
the location of each odd-one-out shape, in the correct order, by 
tapping the correct box on the screen.

)2) Wondrous rabbit test: In the Wondrous rabbit test, fictitious 
cartoon figures known as wondrous rabbits were designed to 
be unfamiliar yet likable to children. The test is composed of 
4 levels; level 1 is composed of 1 trial, and trials increase by 
one trial in each level. Each trial is composed of a picture of 2 
pictures of the wondrous rabbit figures. One has a red ribbon 
and the other has a blue one. The child identifies whether the 
wondrous rabbit with the red ribbon is holding the ball in the 
same hand as the wondrous rabbit with the blue ribbon. The 
wondrous rabbit with the blue ribbon rotated. At the end of 
each trial, the child has to recall the location of each ball in 
wondrous rabbits hand in sequence, by pointing to a picture. 
Wondrous rabbit figures stayed on the computer screen until 
the child provided a response.

)3) Location span test: which is composed of 4 levels; level 1 
is composed of 1 trial, and trials increase by one trial in each 
level. Each trial is composed of a picture of 2 triangles, where 
the triangle on the right has a red dot on it. The child views 
the picture, and has to identify whether the triangle on the 
right is the same as or opposite to the triangle on the left. The 
triangle with the red dot may also be rotated. At the end of each 
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Tools

Working Memory Battery

The Automated Working Memory Assessment Battery for 
Preschool Children:

All 12 tests form the Automated Working Memory Assessment, 
a computer-based standardized battery for preschool children that 
provides multiple assessments of phonological loop, visuospatial 
sketchpad and central executive.

Phonological Loop
 Four tests were used to measure phonological loop:

)1) Digit recall test: which is composed of 4 levels; each of which 
is composed of 3 trials. Test trials begin with one number in 
level 1, and increase by one number in each level. The child 
listens to each trail and has to recall that trial.

)2) Word recall test: which is composed of 4 levels; each of 
which is composed of 3 trials. Test trials begin with one word 
in level 1, and increase by one word in each level. The child 
listens to each trail and has to recall that trial. All the words 
that have been selected in the test consists of 3 letters.

)3) Non-word recall test: which is composed of 4 levels; each of 
which is composed of 3 trials. Test trials begin with one word 
in level 1, and increase by one non-word in each level. The 
child listens to each trail and has to recall that trial. 

)4) Letter recall test: which is composed of 4 levels; each of 
which is composed of 3 trials. Test trials begin with one word 
in level 1, and increase by one letter in each level. The child 
listens to each trail and has to recall that trial.



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج2 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 346 

and cognitive variables: intelligence, cognitive abilities, creative 
thinking and all cognitive activities. The researchers conclude some 
types of relationships between the working memory components and 
creative thinking indicators for preschool children aged 4-6. It has 
been noticed in the previous two decades that many psychologists 
differentiate between: intelligence, creativity, creative thinking, 
cognitive abilities on one hand and working memory on the other 
hand, although a huge researches and studies assure that a close 
relationship between working memory as cognitive process and 
those variables (Lee, &Therriault. 2013; Hedblom, 2013; Peters, & 
Laura, 2006; Lépine, Barrouillet, & Camos, 2005).

The aims of this study are to answer those two questions:

1. Are there relatioships between the working memory and its 
components and with the indicators of creative thinking: 
initiative, creative learning, creative motivation, and creative 
leadership?

2. Can modeling the relationships between working memory 
components and creative thinking indicators reflect causal 
model? 

Procedures:
Participants:

Participants were 54 typically developing children (25 girls and 
29 boys) recruited from six kindergartens located in Mansoura city 
and Zagazig city in Egypt. Children are between 48 and 73 months 
of age (M = 59.26 months, SD = 8.3). The sample was composed 
of five groups: 4-year-olds (n=15; M=48 months, SD=0 months; 7 
girls and 8 boys), 4.5-year-olds (n=8; M=55.13 months, SD=1.36 
months; 2 girls and 6 boys), 5-year-olds (n=10; M=60.9 months, 
SD=1.45 months; 5 girls and 5 boys), 5.5-year-olds (n=10; M=66 
months, SD=0.42 months; 5 girls and 5 boys) and 6-year-olds (n=11; 
M=72.18 months, SD=0.4 months; 6 girls and 5 boys).
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the phonological store from decaying. The phonological loop holds 
verbal and auditory information. Thus, when you are trying to 
remember a telephone number or a person’s name, or to understand 
what your cognitive psychology professor is talking about, you 
are using your phonological loop (Goldstein, 2011: 132). Before 
7 years of age, spontaneous rehearsal does not reliably occur; in 
younger children, the phonological loop therefore consists of the 
phonological store only (Gathercole, Pickering, Ambridge, & 
Wearing, 2004: 177-178). It was suggested that young children may 
employ a more rudimentary of rehearsal than do older children and 
adults (Gathercole & Hitch. 1993: P. 195). Information gains access 
to the phonological store, either directly, via auditory presentation of 
speech stimuli, or indirectly via internally generated phonological 
codes for nonauditory inputs, such as printed words or familiar 
visual objects (Gathercole, 2002: 477).

The Visuospatial Sketchpad: is necessary for the system to be 
able to elaborate the stored information, which may then be used in 
a variety of complex human activities such as orientation, movement 
in space, mental imagery, drawing, and so on (Cornoldi & Vecchi, 
2003: 44).  Logie (1994) has recently proposed that the sketchpad 
consists of two primary subcomponents: a visual store, in which the 
physical characteristics of objects and events can be represented, 
and a spatial mechanism that can be used for planning movements 
and which may also serve a rehearsal function by reactivating the 
contents of the visual store (Gathercole, 2002: 481). 

The Central Executive: is where the major work of working 
memory occurs (Goldstein, 2011: 132).It is responsible for controlling 
the other three subsystems and regulating and coordinating all of the 
cognitive processes involved in working memory performance, such 
as allocating limited attentional capacity (Dehn, 2008: 22). Working 
memory components working as a system activate all mental 
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Introduction:

Working Memory is a dynamic effective system that is able 
to manipulate and process information, i.e Workbench by which 
information is converted handled, combined and transformed 
(Alzayyat. 1998. P. 370). Working memory is composed of three 
components, an attentional control system – the central executive – 
together with two subsidiary storage systems, the phonological loop 
and the visuospatial sketchpad (Baddeley. 2007. P. 7; Goldstein, 
2011. P. 131-132). Creative Thinking means child producing largest 
possible number of diverse and original ideas towards the position 
or a specific problem (Galal. 2003. P. 225). Creative Thinking 
Indicators are the behavioral patterns that are issued from the 
child in terms of initiative for producing new ideas, behaviors 
and skills, creative learning, creative motivation, and creative 
leadership. Initiative means a child producing a large number of 
appropriate and extraordinary ideas, behaviors and skills efficiency, 
and also include the reformulation of the problem, and make it more 
applicable (Vandeleur, Ankiewicz, Swardt, & Gross, 2001. P. 269). 
Creative Learning means unfamiliar learning, in which the child 
engages in the experimentation and intelligent challenging tasks. 
It is characterized by relevance, control, ownership and innovation 
(Jeffrey, & Woods. 2009. P.13). Creative Motivation means Internal 
energy that motivate the child to perform actively and with pleasure. 
Creative Leadership means Children’s guide for working actively 
with enthusiasm, harmony, and cooperation and creating favorable 
conditions for generation of creative ideas, behaviors and skills.

Mechanism of working memory: 

The phonological loop consists of two components: the 
phonological store, which has a limited capacity and holds 
information for only a few seconds; and the articulatory rehearsal 
process, which is responsible for rehearsal that can keep items in 
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Abstract:
This study investigated the relationships between working 

memory components and creative thinking indicators. Working 
memory was tested by using The Automated Working Memory 
Assessment Battery for Preschool Children and creative thinking 
indicators were tested by using The Behavioral Indicators Inventory 
of Creative Thinking for Preschool Children. The researchers 
prepared all tools. 54 Egyptian children 4-6 years participated. 
Results show that all working memory components correlate with 
all creative thinking indicators and it was found that phonological 
loop positively affected central executive and creative leadership. 
Visuospatial sketchpad positively affected central executive. Central 
executive positively affected initiative, creative learning, creative 
motivation, and creative leadership dimensions. Initiative positively 
affected creative learning. Creative learning positively affected 
creative motivation.

امللخ�ص:
بحث���ت ه���ذه �لدر��س���ة �لعالق���ة ب���ني مكون���ات �لذ�ك���رة �لعامل���ة وموؤ�س���ر�ت 
�لتفكري �لبتكاري لدى �أطفال ما قبل �ملدر�سة، ومت قيا�س �لذ�كرة �لعاملة با�ستخد�م 
بطاري���ة قيا����س �لذ�ك���رة �لعامل���ة لأطفال �مل���دى �لعم���ري )4-6( �س���نو�ت، ومت قيا�س 
موؤ�س���ر�ت �لتفكري �لبتكاري با�ستخد�م قائمة �ملوؤ�سر�ت �ل�سلوكية للتفكري �لبتكاري 
لأطفال ما قبل �ملدر�سة، وقام �لباحثون باإعد�د �لأد�تني، تكونت عينة �لدر��سة من 54 
طفال وطفلة تر�وحت �أعمارهم �لزمنية 4-6 �س���نو�ت، وتو�سلت �لنتائج �إىل �أن جميع 
مكونات �لذ�كرة �لعاملة ترتبط مبوؤ�س���ر�ت �لتفكري �لبتكاري، ويوجد تاأثري موجب 
ود�ل للمك���ون �للفظي �ل�س���وتي على �ملنفذ �ملركزي وعلى �لقي���ادة �لبتكارية، ويوجد 
تاأثري موجب ود�ل للمكون �لب�سري �ملكاين على �ملنفذ �ملركزي، ويوجد تاأثري موجب 
ود�ل للمنف���ذ �ملرك���زي على �ملباد�أة و�لتعل���م �لبتكاري و�لد�فعي���ة �لبتكارية و�لقيادة 
�لبتكارية، ويوجد تاأثري موجب ود�ل للمباد�أة على �لتعلم �لبتكاري، وتاأثري موجب 

ود�ل للتعلم �لبتكاري على �لد�فعية �لبتكارية.
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