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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 

�لرتبية �خلا�سة.
يع���د �لباحث/�لباحثني ملخ�س���ني للبحث: �أحدهما . 2

باللغ���ة �لعربي���ة و�لآخر باللغ���ة �لإجنليزي���ة ل يزيد 
عدد كلمات كل منهما عن )200( كلمة.
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م�ستخل�ص البحث
�ملعلوم���ات              عر����س  طريق���ة  �أث���ر  م���ن  �لتحق���ق  �حل���ايل  �لبح���ث  ��س���تهدف   
)تكيفي���ة – تلقائية( على �لتمثيل �ملعريف و�لتح�س���يل �لدر��س���ي لدى ذوي �س���عوبات 
فهم �لعلوم من تالميذ �ل�س���ف �خلام�س �لبتد�ئي، وتكونت عينة �لدر��س���ة من )35( 
تلميًذ� وتلميذة ممن يعانون من �سعوبات فهم �لعلوم، ومت تق�سيم عينة �لدر��سة �إىل 
جمموعت���ني: �ملجموع���ة �لأوىل ُتعر�س عليه���ا �ملعلومات بطريقة �لعر����س �لتكيفية، 
و�ملجموع���ة �لثاني���ة ُتعر�س عليه���ا �ملعلومات بطريق���ة �لعر�س �لتلقائي���ة، ومت قيا�س 
�لتمثيل �ملعريف و�لتح�س���يل �لدر��س���ي يف وحدة �جلهاز �لدوري و�لإخر�جي قبل وبعد 
تطبيق �لربنامج �لتدري�س���ي، وتو�س���لت �لنتائج �إىل وجود فروق د�لة بني متو�س���طي 
رت���ب درج���ات جمموع���ة �لتالميذ �ملُق���دم له���م �ملعلومات بطريق���ة �لعر����س �لتكيفية 
وجمموع���ة �لتالمي���ذ �ملُق���دم له���م �ملعلوم���ات بطريقة �لعر����س �لتلقائي���ة يف �لتمثيل 
�ملعريف و�لتح�سيل �لدر��سي ل�سالح جمموعة �لتالميذ �ملُقدم لهم �ملعلومات بطريقة 

�لعر�س �لتكيفية. 

الكلمات املفتاحية: طريقة عر�س �ملعلومات - �لتمثيل �ملعريف - �لتح�سيل �لدر��سي - 
ذوي �سعوبات فهم �لعلوم - تالميذ �ل�سف �خلام�س �لبتد�ئي.
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The Effect of Presentation Method of Information (Adaptive 
– Spontaneous) on The Cognitive Representation and 
Academic Achievement of The Science Understanding

 of Learning Disabilities Course of The Fifth
 Grade Elementary Pupils

Abstract
This current Research aims to investigate the effect of 

presentation method of Information (adaptive – spontaneous) on 
the cognitive representation and academic achievement of the 
science understanding of learning disabilities course of the 5th 
grade elementary pupils. The sample of the study consists of (35) 
male and female pupils who suffer from science understanding 
disabilities, This sample has been divided into (2) groups: The first 
group: Include pupils group supplied with adaptive presentation 
method and The second group: Include pupils group supplied with 
spontaneous presentation method, cognitive representation and 
academic achievement in the unit of the circulatory system and the 
excretory has been measured before and after the application of the 
teaching program, the study has come up with the following results: 
there are significant differences between the degrees ranks averages 
of the pupils supplied with adaptive presentation method and the 
pupils supplied with spontaneous presentation method in cognitive 
representation and academic achievement in favor of the pupils 
supplied with adaptive presentation method.

Keywords: presentation method of Information (adaptive – 
spontaneous) - cognitive representation - academic achievement - 
science understanding of learning disabilities course - Fifth grade 
elementary pupils
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مقدمة البحث:
يفتقر �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم �إىل كفاءة �لتمثيل �ملعريف، حيث جند �أن 
معظم �ملعلومات و�ملفاهيم �ملكت�سبة لهم �سابحة �أو طافية يف �لبناء �ملعريف وتفتقر �إىل 
�ل�ستيعاب و�لت�سكني، ونظًر� �إىل �أن �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم ل يقومون بعمل 
تر�بط���ات ق�س���دية ب���ني �ملعلوم���ات يف �لبناء �ملعريف، فاإنه���ا ل تلبث �أن تق���ل ويتناق�س 
عدده���ا بالفق���د �أو �لن�س���يان، وتتحل���ل �آثاره���ا د�خل عملي���ات ونظم �لتجهيز، وي�س���بح 
�لبناء �ملعريف لهم �سحاًل وه�ًسا ويوؤثر مرًة �أخرى على �ل�ستيعاب �أو �لتمثيل �لالحق 
للمعلوم���ات و�ملع���ارف �جلدي���دة، فتقل كف���اءة �لتمثيل �ملع���ريف لدى ه���وؤلء �لتالميذ 

)فتحي �لزيات، 1998، 200(. 

وت���رى �لباحث���ة �أن �لتلميذ يقوم ببناء متثيالت عقلية ملا يقر�أه لكي ي�س���تطيع 
فه���م م���ادة �لعلوم، �أو �أي مادة من �ملو�د �لأكادميية �لأخرى، فهو يقوم بعمل تر�بطات 
ب���ني �ملعلوم���ات و�ملعرفة �جلديدة �مل�س���تدخلة و�ملذكورة يف �لن�س مع �ملعرفة �ل�س���ابقة 
و�ملخزن���ة يف ذ�كرت���ه، ونظ���ر�ً �إىل �أن �لفه���م �لقر�ئ���ي يتاأث���ر باملعرف���ة �ل�س���ابقة للفرد، 
ونظر�ً �إىل �أن �ملعرفة �ل�سابقة �أو �لبناء �ملعريف لدى ذوي �سعوبات �لتعلم ه�ًساأ ويت�سف 
بال�س���حالة وعدم �لرت�بط و�لتنظيم وبالتايل فاإن �لفرد ي�سعب عليه عمل تر�بطات 
ب���ني �لأف���كار �ملكتوبة يف �لن�س و�ملعرفة �ل�س���ابقة وبالتايل ي�س���عب علي���ه فهم �لن�س، 
ولذل���ك جن���د �أن �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لفهم �لقر�ئ���ي يتميزون ب�س���عف �لتمثيل 
�ملع���ريف للمعلوم���ات و�لذي ينعك�س بدوره عل���ى �لأد�ء �لأكادميي للتالميذ فينخف�س 

�لتح�سيل �لدر��سي لديهم.

ويتعامل �ملعلم د�خل �ل�س���ف مع جمموع���ات خمتلفة ومتنوعة من �لتالميذ، 
و�لثقافي���ة  �للغوي���ة  وخلفياته���م  و�هتماماته���م  ��س���تعد�د�تهم  يف  يتباين���ون  �لذي���ن 
وخرب�ته���م �ل�س���ابقة، وه���ذه �خل�س���ائ�س �ملتنوع���ة للتالمي���ذ م���ن �ملمك���ن �أن جتع���ل 
�ملعل���م غ���ري ق���ادر عل���ى �لقيام بعمل���ه؛ لذ� يجب عل���ى �ملعل���م مر�عاة �لف���روق �لفردية 
ب���ني �لتالمي���ذ وتلبي���ة �لحتياج���ات �لفردية لكل تلمي���ذ على حدة، و�تخ���اذ �لقر�ر�ت 
�لتعليمية �لتي تتيح جلميع �لتالميذ �لتعلم و�لنمو وحتقيق مبد�أ �مل�ساو�ة بني جميع 

 .(Allen, Matthews & Parsons, 2013, p. 115) لتالميذ�
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 ومبا �أن �كت�ساب �لتالميذ للمعلومات، و��ستيعابها، و�لتوليف بينها، و�ل�ستقاق 
و�لتوليد منها وتوظيفها يف جمالت �حلياة �ملختلفة، يعترب من �لأهد�ف �لأ�سا�س���ية 
�لت���ي ت�س���عى �إىل حتقيقه���ا جمي���ع �ملوؤ�س�س���ات �لتعليمي���ة يف جميع �ملر�ح���ل �لتعليمية، 
وكل هذ� يجعل �لأمر مهًما للبحث عن �أف�س���ل �لو�س���ائل و�لأ�س���اليب �ملتنوعة وطرق 
عر�س �ملعلومات �لتي ت�ساعد على رعاية جميع �لتالميذ يف جميع �ملر�حل �لتعليمية 

و�لهتمام بهم وخا�سة �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم. 

 وم���ن ثم بات �لبحث �حلايل ق�س���ية بحثية ت�س���تحق �لدر��س���ة �لتدخلية �لتي 
تقوم بها �لباحثة ملعرفة تاأثري طريقة عر�س �ملعلومات �سو�ء كانت تكيفية �أو تلقائية 
عل���ى �لتمثي���ل �ملع���ريف و�أبعاده لدى �لتالميذ ذوي �س���عوبات فهم �لعل���وم من تالميذ 

�ل�سف �خلام�س �لبتد�ئي.

م�سكلة البحث: 
 نظ���ًر� �إىل �أن �لطريق���ة �لتقليدي���ة ه���ي �لطريقة �ل�س���ائدة يف تدري�س �لعلوم، 
وه���ذه �لطريقة ل ت�س���مح بتلبي���ة �لحتياجات �لفردية لكل تلميذ عل���ى حدة كما �أنها 
ل تر�عي �لفروق �لفردية بني �لتالميذ، وذلك لأن كل تلميذ خمتلف عن �لآخر من 
�لناحية �جل�سمية و�لعقلية و�لنف�سية و�لجتماعية و�لتعليمية، كما �أن هذه �لطريقة 
ل تقدم تدري�س كايف ومالئم وعايل �جلودة �إىل جميع �لتالميذ، وبناًء عليه ز�د عدد 
�لتالمي���ذ �لذي���ن يتم ت�سخي�س���هم باأن لديه���م �س���عوبات �لتعلم د�خل �ملدر�س���ة ولكن 

فعلًيا فهم لي�س لديهم �سعوبات تعلم و�إمنا لديهم م�سكالت تعلم. 

مما �س���بق �سعرت �لباحثة مب�س���كلة �لبحث، فالتالميذ �لذين لديهم �سعوبات 
تعل���م يظه���رون م�س���توى منخف����س يف �لتمثي���ل �ملع���ريف للمعلوم���ات، مم���ا ي���وؤدي �إىل 
�نخفا����س يف �لتح�س���يل �لدر��س���ي لدى ه���وؤلء �لتالميذ، ل���ذ� ترى �لباحثة �س���رورة 
�لهتم���ام بفئ���ة �س���عوبات �لتعل���م يف جمي���ع �ملوؤ�س�س���ات �لتعليمي���ة، وتق���دمي تدخالت 
تدري�س���ية عالية �جلودة لهوؤلء �لتالميذ ت�س���اعدهم على ��ستيعاب �ملعلومات �ملقدمة 
لهم، وحماولة تخطى �لعقبات �لتي تو�جههم، و��ستخدم �أف�سل طرق و��سرت�تيجيات 
�لتدري����س �لتي ت�س���اعدهم على ��س���تيعاب �مل���ادة �لتعليمي���ة �ملقدمة �إليهم و�ل�س���تقاق 

و�لتوليد منها وتوظيفها يف �ملجالت �ملختلفة. 



املجلد ال�ساد�س - العدد )21( اأكتوبر 2017 جملة الرتبية اخلا�سة

 7 

 ل���ذ� ت���رى �لباحث���ة �أن �لطريقة �لتي يتبعه���ا �ملعلم يف عر�س �ملعلومات �س���و�ء 
كانت )تكيفية – تلقائية(، من �ملمكن �أن ت�سهم يف �حلد من �سعف �أو ق�سور �لتمثيل 
�ملعريف لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم وحت�سينه ن�سبًيا، مما يرتتب عليه حتقيق 

قدر ملمو�س من �لتح�سن يف �أد�ئهم يف مادة �لعلوم وخمتلف �ملجالت �لأكادميية.

وميكن حتديد م�سكلة البحث يف االأ�سئلة التالية: 
هل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات رتب درجات جمموعة �لتالميذ أ ))

�ملق���دم له���م �ملعلومات بطريقة �لعر����س �لتكيفية وجمموع���ة �لتالميذ �ملقدم 
لهم �ملعلومات بطريقة �لعر�س �لتلقائية يف �لتمثيل �ملعريف )�لأبعاد و�لدرجة 

�لكلية( و�لتح�سيل �لدر��سي يف �لتطبيق �لقبلي؟
هل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات رتب درجات جمموعة �لتالميذ أ ))

�ملق���دم له���م �ملعلومات بطريقة �لعر����س �لتكيفية وجمموع���ة �لتالميذ �ملقدم 
لهم �ملعلومات بطريقة �لعر�س �لتلقائية يف �لتمثيل �ملعريف )�لأبعاد و�لدرجة 

�لكلية( و�لتح�سيل �لدر��سي يف �لتطبيق �لبعدي؟
هل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات رتب درجات جمموعة �لتالميذ أ ))

�ملق���دم لهم �ملعلومات بطريقة �لعر�س �لتكيفي���ة يف �لتطبيق �لقبلي و�لبعدي 
للتمثيل �ملعريف )�لأبعاد و�لدرجة �لكلية( و�لتح�سيل �لدر��سي؟

هل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات رتب درجات جمموعة �لتالميذ أ ))
�ملق���دم لهم �ملعلوم���ات بطريقة �لعر�س �لتلقائية يف �لتطبيق �لقبلي و�لبعدي 

للتمثيل �ملعريف )�لأبعاد و�لدرجة �لكلية( و�لتح�سيل �لدر��سي؟

اأهداف البحث:
يهدف �لبحث �حلايل �إىل:

حتدي���د �أث���ر طريق���ة عر����س �ملعلوم���ات �س���و�ء كان���ت تكيفي���ة �أو تلقائي���ة عل���ى أ ))
�لتمثي���ل �ملع���ريف و�أبع���اده لدى ذوي �س���عوبات فهم �لعلوم من تالميذ �ل�س���ف 

�خلام�س �لبتد�ئي. 
�ملع���ريف أ )) �لتمثي���ل  عل���ى  تاأث���رًي�  �لأك���رث  �ملعلوم���ات  عر����س  طريق���ة  حتدي���د 

و�لتح�س���يل �لدر��س���ي لدى �لتالميذ ذوي �س���عوبات فهم �لعل���وم من تالميذ 
�ل�سف �خلام�س �لبتد�ئي.
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�ملع���ريف أ )) و�لتمثي���ل  �ملعلوم���ات  ب���ني طريق���ة عر����س  �لعالق���ة  وتف�س���ري  فه���م 
و�لتح�سيل �لدر��سي لدى �لتالميذ ذوي �سعوبات فهم �لعلوم.

اأهمية البحث: 
ي�ستمد �لبحث �حلايل �أهميته من:

توجيه �نتباه �ملعلمني و�لرتبويني بجميع �ملوؤ�س�س���ات �لتعليمية �إىل ��س���تخد�م أ ))
طريق���ة عر�س �ملعلومات �لأكرث فعالية و�لتي تتنا�س���ب مع �لإمكانات �لعقلية 

و�خل�سائ�س �ملعرفية للتالميذ ذوي �سعوبات فهم �لعلوم. 
�مل�س���اعدة يف تق���دمي معلوم���ات ح���ول طبيع���ة �لتمثي���ل �ملعريف ل���دى �لتالميذ أ ))

ذوي �س���عوبات فه���م �لعل���وم ي�س���اعد �ملتخ�س�س���ني يف رف���ع كف���اءة �لعدي���د من 
�لعملي���ات �ملعرفي���ة �لتي توؤثر على �لتمثيل �ملع���ريف و�لذي ينعك�س بدوره على 
�لتح�س���يل �لدر��س���ي، وبالتايل �ل�س���هام يف حل �مل�س���كالت �لتعليمية للتالميذ 

ذوي �سعوبات فهم �لعلوم. 
�إعد�د دور�ت لتدريب �ملعلمني يف جميع �ملر�حل �لتعليمية وبجميع �ملوؤ�س�س���ات أ ))

عل���ى ط���رق �لتدري����س �لت���ي تر�ع���ي �لف���روق �لفردي���ة ب���ني �لتالمي���ذ وتلب���ي 
�لحتياجات �لفردية لكل تلميذ على حده.

م�سطلحات البحث: 

:Presentation Method اأوالً: طريقة عر�س املعلومات
تبنت �لباحثة طريقتني لعر�س �ملعلومات هما: 

�لزي���ات)1(         فتح���ي  ُيع���رف   :Adaptive Presentation التكيف�ي  العر��س   )1
�لعر����س �لتكيف���ي باأن���ه قي���ام �ملعلم بعر����س مدخالت ن�س���طة ومتعمقة �عتم���اًد� على 
م���ا ه���و قائم بالفعل يف �لبناء �ملع���ريف للتلميذ، مغرًي� يف ممار�س���اته ومعارفه �ملهنية، 

��ستجابة لالحتياجات �لفردية لكل تلميذ �أو وفًقا ملا يقت�سيه �ملوقف �لتعليمي. 

2( العر��س التلقائ�ي :Spontaneous Presentation ُيع���رف فتحي �لزيات)2( 
�لعر����س �لتلقائ���ي باأنه: “قي���ام �ملعلم بعر�س مدخالت �لدر�س �ملخطط م�س���بًقا، كي 

مناق�سة علمية مع �سيادته بتاريخ 2015/3/2.  )1(

مناق�سة علمية مع �سيادته بتاريخ 2015/3/2.  )2(
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تتو�ف���ق م���ع ما ير�ه �ملعلم من ردود �لأفعال غري �ملبا�س���رة للتالميذ، حيث ي�س���تخدم 
�ملعل���م ط���رق تدري����س �أحادية �لجتاه من���ه �إىل �لتالميذ، مع �إهمال���ه لآر�ء �لتالميذ 

ووجهات نظرهم”.

ثانًي�ا: التمثيل املع�ريف للمعلوم�ات Cognitive Representation: ُيعرفه 
فتحي �لزيات )2000( باأنه: “قدرة �لفرد على ��ستيعاب �ملعلومات و�ملعارف، و�لتوليف 
بينها، و�ل�س���تقاق و�لتوليد منها، وتوظيفها �أو تطبيقها يف �ملجالت �ملختلفة، منتًجا 
�س���وًر� عقلي���ة علمي���ة، �أو �أدبي���ة، �أو تعبريي���ة، �أو �أف���كار�ً وحل���وًل للم�س���كالت �ملعرفية، 
ي�س���تقها ويولدها ن�س���اطك �لعقلي �ملعريف مما تدر�س���ه �أو تقر�أه �أو ت�س���معه، وب�س���ورة 

عامة ما ت�ستدخله عقلًيا ومعرفًيا �أو تولفه �أو ت�ستقه �أو تبتكره”.

ويتحدد �إجر�ئًيا يف �لبحث �حلايل بالدرجة �لتي يح�سل عليها �لتلميذ يف مقيا�س 
�لتمثي���ل �ملعريف للمعلومات باأبعاده �خلم�س���ة �لتالية: )�إع���د�د فتحي �لزيات، 2000(.

البعد االأول: �ل�س���تيعاب: ويق�س���د به قدرة �لتلميذ على فهم �ملعاين �لتي ي�س���تهدفها 
�ملحتوى �ملعريف مو�س���وع �ملعاجلة، �س���و�ء �أكانت هذه �ملعاين م�س���تدخلة مبعرفة �ملعلم 

�أم م�ستقة بو��سطة �ملتعلم.
البعد الثاين: �لتوليف: “يق�س���د به قدرة �لتلميذ على ��س���تخد�م �لوحد�ت �ملعرفية 
�مل�س���تدخلة بالتعديل �أو �حلذف �أو �لإ�س���افة ل�س���ياغة نو�جت معرفية خمتلفة ولكنها 

تعك�س نف�س مذ�ق تلك �لعنا�سر �أو �لوحد�ت”. 
البع�د الثالث: �ل�س���تقاق: “يق�س���د ب���ه قدرة �لتلميذ على ��س���تقاق معلوم���ات و�أفكار 
جدي���دة م���ن �ملعلومات �ملوجودة يف بناءه �ملعريف، بحي���ث تنتج وحد�ت معرفية جديدة 

تختلف كمًيا وكيفًيا عن �لوحد�ت �ملعرفية �خلام �مل�ستدخلة”.
البع�د الراب�ع: �لتوليد:“يق�س���د به ق���درة �لتلميذ على تولي���د �أفكار و�آلي���ات جديدة 

قائمة مبا ي�سمن �جلدة بالن�سبة خلرب�ته �ل�سابقة وخرب�ت �أقر�نه”. 
البع�د اخلام��س: �لتوظي���ف: “يق�س���د ب���ه ق���درة �لتلمي���ذ عل���ى ��س���تخ�د�م �مل�ع�ل�ومات 

وت�وظيفها يف �أغ�ر��س متع�ددة ومتنوعة ت�وظيًفا ف�عاًل منتًجا”.
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ثالًث�ا: التالمي�ذ ذوي �س�عوبات فه�م العل�وم: تعرفه���م �لباحث���ة باأنه���م: “�أولئ���ك 
�لتالميذ �لذين يظهرون تباعًد� د�ًل بني �أد�ئهم �ملتوقع كما ُيقا�س باختبار �مل�سفوفات 
�ملتتابع���ة ل���� “ر�فن” و�أد�ئهم �لفعلي كما يقا�س باختبار حت�س���يلي يف �لعلوم، وتنطبق 
عليهم �خل�سا�س �ل�سلوكية لذوي �سعوبات �لفهم �لقر�ئي، وي�ستبعد منهم �لتالميذ 

ذوي �لإعاقات �حل�سية و�لإعاقة �لذهنية و�حلرمان �لثقايف و�لقت�سادي”.

حمددات البحث:
تتمثل حمدد�ت �لبحث �لتايل يف:

 املح�ددات املو�س�وعية: تتمثل يف متغ���ري�ت �لدر��س���ة وهي طريقة اأ( 
عر�س �ملعلومات )�لتكيفية – �لتلقائية( و�لتمثيل �ملعريف للمعلومات 

و�لتح�سيل �لدر��سي.
املح�ددات الب�س�رية: تكون���ت �لعين���ة م���ن )35( تلمي���ًذ� وتلمي���ذة م���ن ذوي 	ب( 

�س���عوبات فه���م �لعل���وم م���ن تالمي���ذ �ل�س���ف �خلام����س �لبتد�ئ���ي، وتر�وح���ت 
�أعمارهم �لزمنية ما بني )10.5 – 11( �سنة.

املح�ددات الزمني�ة: مت �لتطبي���ق يف بد�ي���ة �ل�س���ف �لدر��س���ي �لث���اين للع���ام 	(( 
�لدر��س���ي 2015/ 2016، بالإ�س���افة �إىل �لفرتة �لتي ق�ستها �لباحثة يف �ل�سف 
�لدر��س���ي �لأول لت�س���خي�س �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات فه���م �لعل���وم وح�س���اب 

�خل�سائ�س �ل�سيكومرتية لالأدو�ت.
املح�ددات املكانية: مت �لتطبيق مبدر�س���ة جزيرة �ل���ورد �لبتد�ئية �لتابعة 	د( 

لإد�رة �سرق �ملن�سورة �لتعليمية مبحافظة �لدقهلية.

اإطار النظري:
اأوالً: طريقة عر�س املعلومات

 يق�س���د بها �لطريقة �لتي ي�س���تخدمها �ملعلم يف عر�س �ملعلومات �أثناء �لقيام 
ب�س���رح �لدر�س، و��س���تخدمت �لباحثة طريقتني لعر�س �ملعلومات، لدر��س���ة تاأثري كل 
منهما على �لتمثيل �ملعريف لدى �لتالميذ �لعاديني وذوي �سعوبات فهم �لعلوم وهما: 

)1( �لعر�س �لتكيفي للمعلومات
)2( �لعر�س �لتلقائي للمعلومات
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 :Adaptive Presentation 1( العر�س التكيفي
 ه���و طريق���ة م���ن ط���رق �لتدري����س و�لت���ي تعك����س �لتفاع���الت �لتي تت���م د�خل 
�لف�س���ول �لدر��س���ية ل�س���رح ما يقوم به �ملعلمون ملر�عاة �لفروق �لفردية بني �لطالب 
و�ملتعلق���ة بالتعل���م، ويف �لتدري����س �لتكيف���ي ف���اإن �ملعل���م يق���وم بت�س���خي�س �حتياج���ات 

 (Corno, 2008, p.  161). لتالميذ وتلبية �حتياجات كل تلميذ على حدة�

 وي���رى Borich, (2011, p. 41) �أن �لتدري����س �لتكيف���ي يق���وم على تطبيق 
�إ�س���رت�تيجيات تدري�س���ية خمتلف���ة على جمموع���ات متنوعة من �لتالمي���ذ، بحيث ل 
متن���ع �لطبيع���ة �ملتنوعة و�ملختلفة للتالميذ و�ل�س���ائدة د�خل �لف�س���ول �لدر��س���ية �أي 

تلميذ من حتقيق �لتقدم و�لنجاح د�خل �لف�سول �لدر��سية.

 وي���رى بع����س �ملعلم���ني �أن �لتدري�س �لتكيف���ي هو �لتدري�س �لأف�س���ل و�لأمثل 
و�لذي يلبي �لحتياجات �لفردية للتالميذ وير�عي �لفروق �لفردية بينهم، و�لتوجه 
نحو �ل�س���تعد�د�ت �ملختلفة لهم و�لقدر�ت �لعقلية و�ل�سخ�س���ية و�لأ�س���اليب �ملعرفية 
يف �لتعل���م. حي���ث تعتم���د طرق �لتدري����س �لتكيفي على �لتفاعل ب���ني �ملعلم و�ملتعلمني 

 .(Lian, 2003, p. 2)

Spontaneous Presentation: 2( العر�س التلقائي 
 تبن���ت �لباحث���ة وجه���ة نظ���ر “فتح���ي �لزي���ات” �أثن���اء مناق�س���اته وحديث���ه مع 
�لباحثة، ومت �لتو�سل �إىل �لربوتوكول �لتايل و�لذي ��ستخدمته �لباحثة �أثناء عر�س 

�ملعلومات �سو�ء بطريقة تكيفية �أو بطريقة تلقائية.

�لتلقائ���ي  و�لعر����س  �لتكيف���ي  �لعر����س  ب���ني  �لف���رق  يو�س���ح   )1( و�جل���دول 
للمعلومات و�آليات عر�س �لدر�س با�ستخد�م كلتا �لطريقتني )فتحي �لزيات)1((.

مناق�سة علمية مع �سيادته بتاريخ 2015/3/2.   )1(
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جدول )1( 
الفرق بني اآليات العر�س التكيفي والعر�س التلقائي.

�لعر�س �لتلقائي �لعر�س �لتكيفي وجه 
�ملقارنة

يق�سد بالعر�س �لتلقائي قيام �ملعلم 
بعر�س مدخالت �لدر�س �ملخطط م�سبًقا، 

كي تتو�فق مع ما ير�ه �ملعلم من ردود 
�لأفعال غري �ملبا�سرة للتالميذ، حيث 
ي�ستخدم �ملعلم �إ�سرت�تيجيات تدري�س 
�أحادية �لجتاه منه �إىل �لتالميذ، مع 

�إغفاله لآر�ء �لتالميذ ووجهات نظرهم. 

يق�سد بالعر�س �لتكيفي قيام �ملعلم 
بعر�س مدخالت ن�سطة ومتعمقة 

�عتماًد� على ما هو قائم بالفعل يف �لبناء 
�ملعريف للتلميذ، مغرًي� يف ممار�ساته 

ومعارفه �ملهنية، ��ستجابة لالحتياجات 
�لفردية لكل تلميذ �أو وفًقا ملا يقت�سيه 

�ملوقف �لتعليمي. 
 

�ملفهوم

ميكن للمعلم تعديل هدف �لدر�س ذ�تًيا . 1
)من تلقاء نف�سه(.

ي�س���تخدم �ملعلم �لو�س���ائل و�لآليات �لتي . 2
تتنا�سب مع حمتوى �لدر�س.

ي�س���تخدم �ملعل���م �إ�س���رت�تيجيات تدري�س . 3
�أحادية �لجتاه منه �إىل �لتالميذ.

يعر�س �ملعلم مدخالت �لدر�س �ملخطط . 4
م�س���بًقا و�لتي تتو�فق م���ع ما ير�ه �ملعلم 
غ���ري  �لأفع���ال  ل���ردود  توقعات���ه  م���ن 

�ملبا�سرة للتالميذ.
�لإ�س���رت�تيجيات . 5 �ملعل���م  ي�س���تخدم 

مالئم���ة  �أنه���ا  ي���رى  �لت���ي  �لتعليمي���ة 
للتالميذ من وجهة نظره هو.

��س���تجابة �ملعل���م لردود �أفع���ال �لتالميذ . 6
غري �ملبا�سرة )غري �مللمو�سة(. 

يط���رح �ملعلم عدة �أمثل���ة تدعم حمتوى . 7
�لدر����س كم���ا ي���ر�ه هو بغ����س �لنظر عن 

��ستجابات �لتالميذ. 
ووجه���ات . 8 �لتالمي���ذ  �آر�ء  �ملعل���م  يغف���ل 

نظرهم.
ُيبدى �ملعلم قدًر� �س���ئياًل من �ملرونة يف . 9

تقومي �لأن�س���طة �ل�سفية �لتي يقوم بها 
�لتالميذ.

ميكن للمعلم تعديل هدف �لدر�س بناًء . 1
على ��ستجابات �لتالميذ.

يغ���ري �ملعل���م �لو�س���ائل و�لآلي���ات لك���ى . 2
تتنا�س���ب مع ما ُيث���ريه �لتالميذ د�خل 

�ل�سف. 
ي�ستخدم �ملعلم �إ�س���رت�تيجيات تدري�س . 3

ثنائية �لجتاه منه �إىل �لتالميذ ومن 
�لتالميذ �إىل �ملعلم.

�لدر����س . 4 مدخ���الت  يف  �ملعل���م  ُيع���دل 
�ملخط���ط م�س���بًقا ك���ي تتو�ف���ق م���ع م���ا 

ي�ستثريه �لتالميذ د�خل �ل�سف.
�لإ�س���رت�تيجيات . 5 يف  �ملعل���م  ُيع���دل 

�لتعليمية �لتي ل ت�س���تقطب �هتمامات 
�لتالميذ.

��س���تجابة �ملعلم لردود �أفعال �لتالميذ . 6
�ملبا�سرة )�مللمو�سة(.

يط���رح �ملعل���م ع���دة �أمثل���ة تتو�ف���ق م���ع . 7
��ستجابات �لتالميذ.

ي���ربز �ملعل���م �آر�ء �لتالميذ �ل�س���حيحة . 8
�ملتعلقة بالدر�س ووجهات نظرهم.

ُيبدى �ملعلم ق���در من �ملرونة يف تقومي . 9
به���ا  يق���وم  �لت���ي  �ل�س���فية  �لأن�س���طة 

�لتالميذ.

�آليات 
�لعر�س
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ثانًيا: التمثيل املعريف للمعلومات 
 يف حياتنا �ليومية ن�س���تقبل �لعديد من �ملثري�ت �ملتنوعة من �لبيئة �ملحيطة، 
ولك���ن يت���م معاجل���ة ع���دد قليل من ه���ذه �ملثري�ت يف دماغن���ا، حيث يت���م معاجلة هذه 
�ملث���ري�ت وربطه���ا م���ع �ملعلوم���ات �ملخزن���ة يف �لذ�ك���رة طويل���ة �مل���دى وذل���ك لإعط���اء 
��س���تجابة منا�س���بة، ولتحقيق ه���ذه �لعمليات فاإن دماغنا يحت���اج �إىل ترميز �ملعلومات 
.(Funahashi, 2007, p.  1) حتى يكون قادًر� على معاجلتها يف �لن�ساط �لعقلي

 ويرى Huenniger, (2013, p. 224) �أن معظم �لقدر�ت �ملعرفية لالإن�سان 
تعتم���د عل���ى �لبنية �ملعرفية، كيف ينتقل �لنا�س يف �أنح���اء �لعامل؟ كيف يقومون بحل 
م�سكالتهم؟ كيف يدركون �لبيئة �ملحيطة من حولهم؟ وعلى �أي �أ�سا�س معريف يتخذ 
�لأف���ر�د قر�ر�تهم وي�ستخل�س���ون نتائجه���م؟ ولالإجابة عن هذه �لأ�س���ئلة فاإن �ملعرفة 
و�لتمثي���ل �لعقل���ي �ملع���ريف يكون���ان ج���زًء� م���ن ه���ذ� �جل���و�ب، فاملعرف���ة ه���ي جمموعة 

منظمة من �ملعلومات ميكن �كت�سابها من خالل �لتعلم و�لتمثيل �ملعريف.

ثالًثا: التمثيل املعريف للمعلومات لدى ذوي �سعوبات الفهم القرائي: 
 تعد �سعوبات �لفهم �لقر�ئي من �ل�سعوبات �لأكرث �سيوًعا و�نت�ساًر� لدى ذوي 
�سعوبات �لتعلم، ب�سبب �ساآلة و�سحالة �ملعرفة �ل�سابقة، حيث تقل ح�سيلة �لوحد�ت 
�ملعرفية لديهم، مما يوؤدي �إىل قلة �ملكافئات �ملعرفية لديهم، وين�ساأ عن هذ� �سعوبات 
يف �لفه���م �لقر�ئ���ي، وه���ذه توؤثر مرة �أخرى على خ�س���ائ�س �ملعرفة �ل�س���ابقة �أو �لبناء 

�ملعريف لهم )فتحي �لزيات، 2007، �س. 497(.

 ويعتم���د �لفه���م �لقر�ئي على بن���اء وتكوين �ملعنى من �لن����س �ملكتوب، ولذلك 
ف���اإن �له���دف م���ن عملي���ة �لقر�ءة ه���و فهم و��س���تيعاب ما ه���و مكتوب بالن����س، ولفهم 
�ملعلوم���ات �ملوج���ودة بالن����س �ملق���روء ف���اإن �لتالمي���ذ يقوم���ون ببناء متثي���الت عقلية 
ملع���اين �لأف���كار �ملتو�ج���دة بالن����س �أثن���اء عملي���ة �لق���ر�ءة، ففه���م �لن�س �ملكت���وب قائم 
عل���ى معاجل���ة �لتمثي���الت �لرمزي���ة لأج���ز�ء �لكلم���ات و�جلم���ل و�لعب���ار�ت، ويف نف�س 
�لوق���ت يج���ب عل���ى �لق���ارئ �أن يرب���ط �لأف���كار �ملوج���ودة باجلم���ل ببع�س���ها �لبع����س                                       

.(Woolley, 2011, pp. 15 – 16)
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اأمناط التمثيل املعريف:
ق���د خل����س كل م���ن “ �س���ترينربج و�س���ترينربج ” �أمن���اط �لتمثي���ل �ملع���ريف يف 

�جلدول �لتايل:
جدول )2(

(Sternberg & Sternberg, 2012, 282) �اأمناط التمثيل املعريف ل

 �لتمثيلنوع �لعالقة
�لتمثيل �لب�سري�لتمثيالت �لتقريرية�للفظي

�لأفعال
Actions

 �لفاأر ع�س
�لقط

�لع�سة هي �لفعل
�لفاأر هو �لفاعل

�لقط هو �ملفعول به
�خل�سائ�س

Attributes
 �لفئر�ن لها

فرو
�لفرو هو �ل�سمة

�لفاأر هو �ملفعول به

�لعالقات �ملكانية
Spatial positions

 �لقطة حتت
�ملن�سدة

حتت هي �لعالقة �ملكانية
�لقطة هي �ملفعول به

ع�سو يف فئة
Category

Membership

 �لقط من
�حليو�نات

�لفئة هي �حليو�نات
و�لقط هو ع�سو

درا�سات �سابقة ذات ال�سلة:
��س���تهدفت در��س���ة Murray & Pérez, (2015)  �ملقارن���ة ب���ني �ثن���ني م���ن 
طرق �لتعلم وهما �لتعلم �لتكيفي و�لتعلم �لتقليدي، من خالل �ملقارنة بني حت�سيل 
�لط���الب �لذي���ن مت تدريبهم على �لتعلم �لتكيف���ي، و�لطالب �لذين مت تدريبهم على 
�لتعل���م �لتقلي���دي، وق���د �أُجريت �لدر��س���ة عل���ى )105( طالب منه���م )71( �إناًثا، )34( 
ذك���وًر� ومت تدريبه���م عل���ى �لتدري�س �لتكيف���ي، و)113( طالًبا منه���م )69( �إناًثا، )44( 
ذكوًر� ومت تدريبهم على �لتدري�س �لتقليدي، و��س���تمر �لتدريب ملدة ف�سلني در��سيني 
وق���ام نف����س �ملدرب بالتدري�س لكلت���ا �ملجموعتني لتقليل تباي���ن �لعو�مل �لدخيلة، ثم 
ق���ام �لباحث���ون باإج���ر�ء �ختبار حت�س���يلي لتقيي���م �لطالب بع���د �لنتهاء م���ن �لدورة، 
وقد تو�س���لت �لدر��س���ة �إىل �لنتائ���ج �لتالية : �لتعلم �لتكيفي يوؤدي �إىل حت�س���ن جودة 
�ملخرج���ات �لتعليمي���ة ب�س���كل �أك���رب بكث���ري من �لتعل���م �لتقلي���دي، حيث كان حت�س���يل 
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�لط���الب مرتف���ع على متارين �لتعلم �لتكيفي، كما �أنه ُيزيد من مثابرة �لطالب على 
�أد�ء �ملهام �ملختلفة، و�مل�ساركة يف حل �مل�سكالت.

بينما ��س���تهدفت در��س���ة Techataweewan, (2010)   �لك�س���ف عن فعالية 
�لتدري����س �لتكيف���ي و�أث���ره عل���ى �لقدرة عل���ى �لتعلم. ومت �إج���ر�ء �لدر��س���ة على عينة 
مكون���ة م���ن )60( طالًبا من طالب �جلامعة، ومت تق�س���يم �لط���الب �إىل جمموعتني: 
�ملجموعة �لتجريبية وهي مكونة من )30( طالًبا يف �لفرقة �لثانية و�لذين يتعلمون 
م���ن خ���الل �لطريقة �لتكيفية، و�ملجموعة �ل�س���ابطة وهي مكون���ة من )30( طالًبا يف 
�لفرق���ة �لثالث���ة و�لذي���ن يتعلم���ون بالطريقة �لتقليدية، و��س���تخدم �لباح���ث �لأدو�ت 
�لتالية: �لتدري�س �لتكيفي عن طريق �س���بكة �لإنرتنت، �ختبار حت�س���يلي، و��س���تمارة 
لتقييم ر�سا �لطالب عن �لربنامج �لتدري�سي، وتو�سلت �لدر��سة �إىل �لنتائج �لتالية: 

جمموع���ة �لتالمي���ذ �لذين تعلمو� بالطريق���ة �لتكيفية كان حت�س���يلهم �أعلى 	. 
بكثري من �أولئك �لطالب �لذين تعلمو� بالطريقة �لتقليدية.

م�ستوى ر�سا �لطالب عن �لتدري�س �لتكيفي كان جيًد�ً.	. 

�أم���ا در��س���ة Vogt & Rogalla, (2009) فق���د ��س���تهدفت تدري���ب معلم���ي 
�ملرحل���ة �لبتد�ئي���ة و�لثانوي���ة عل���ى طريق���ة �لتدري����س �لتكيف���ي ودر��س���ة تاأثري ذلك 
على �لتح�س���يل �لدر��س���ي لطالبهم، ومت تق�س���يم �لعينة على جمموعتني: �ملجموعة 
�لتجريبي���ة وتكون���ت من )623( طالًب���ا و)32( معلًما يف �ملرحل���ة �لبتد�ئية و�لثانوية 
و�لذين مت تدريبهم على طريقة �لتدري�س �لتكيفي، �أما �ملجموعة �ل�سابطة فتكونت 
م���ن )353( طالًب���ا و)18( معلًم���ا و�لذي���ن مل يت���م تدريبه���م عل���ى طريق���ة �لتدري����س 
�لتكيف���ي، وق���ام �ملعلمون بال�س���تجابة على مقالت ق�س���رية لقيا�س كف���اءة �لتخطيط 
�لتكيف���ي، و�ختب���ار �لفيدي���و لتقيي���م كف���اءة تطبيق �ملمار�س���ات �لتكيفي���ة �خلا�س بكل 
منه���م وتنفيذه���ا، وذل���ك كاختب���ار قبل���ي للمعلم���ني، وقام �لباحث���ان بقيا�س م�س���توى 
حت�سيل �لطالب يف �لعلوم قبل �لتدخل وبعد �لتدخل. وتو�سلت �لدر��سة �إىل �لنتائج 
�لتالية: �أ- تز�يدت كفاءة �لتدري�س �لتكيفي لدى معلمي �ملجموعة �لتجريبية �لذين 
تلق���و� �لتدري���ب مقارن���ة باملجموع���ة �ل�س���ابطة. ب- �رتف���ع م�س���توى حت�س���يل طالب 

�ملجموعة �لتجريبية يف �لعلوم مقارنة باملجموعة �ل�سابطة. 
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ق���ام  �لط���الب  تعل���م  عل���ى  �لتكيف���ي  �لتدري����س  كف���اءة  �أث���ر  ع���ن  وللك�س���ف 
Bruehwiler & Vogt, (2007) بدر��س���ة ��س���تهدفت، ومت �إج���ر�ء �لدر��س���ة عل���ى 
)898( تلمي���ًذ�، منه���م )446( تلمي���ًذ� باملرحل���ة �لبتد�ئي���ة و)452( تلمي���ًذ� باملرحل���ة 
�لثانوي���ة، وق���د ��س���تخدم �لباحثان �لأدو�ت �لتالي���ة: �ختبار حت�س���يلي يف وحدة �إنبات 

�لبذور، �ختبار عام يف �لعلوم، وتو�سلت �لدر��سة �إىل �لنتائج �لتالية:
�رتف���ع حت�س���يل �لطالب �لذي���ن يقوم بتدري�س���هم معلم���ون تكيفي���ون مقارنة 	. 

بالطالب �لذين يقوم بتدري�سهم معلمون على درجة �أقل من �لتكيف. 
يوج���د �رتب���اط موج���ب بني كف���اءة �لتدري����س �لتكيفي و�لتح�س���يل �لدر��س���ي 	. 

للطالب وجودة �لتعليم و�لعالقة بني �ملعلم و�لطالب.

فرو�ص البحث:
ميكن �سياغة فرو�س �لبحث على �لنحو �لتايل:

ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات رتب درجات جمموعة �لتالميذ أ ))
�ملق���دم له���م �ملعلومات بطريقة �لعر����س �لتكيفية وجمموع���ة �لتالميذ �ملقدم 
لهم �ملعلومات بطريقة �لعر�س �لتلقائية يف �لتمثيل �ملعريف )�لأبعاد و�لدرجة 

�لكلية( و�لتح�سيل �لدر��سي يف �لتطبيق �لقبلي.
ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات رتب درجات جمموعة �لتالميذ أ ))

�ملق���دم له���م �ملعلومات بطريقة �لعر����س �لتكيفية وجمموع���ة �لتالميذ �ملقدم 
لهم �ملعلومات بطريقة �لعر�س �لتلقائية يف �لتمثيل �ملعريف )�لأبعاد و�لدرجة 

�لكلية( و�لتح�سيل �لدر��سي يف �لتطبيق �لبعدي.
ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات رتب درجات جمموعة �لتالميذ أ ))

�ملق���دم لهم �ملعلومات بطريقة �لعر�س �لتكيفي���ة يف �لتطبيق �لقبلي و�لبعدي 
للتمثيل �ملعريف )�لأبعاد و�لدرجة �لكلية( و�لتح�سيل �لدر��سي.

ل توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات رتب درجات جمموعة �لتالميذ أ ))
�ملق���دم لهم �ملعلوم���ات بطريقة �لعر�س �لتلقائية يف �لتطبيق �لقبلي و�لبعدي 

للتمثيل �ملعريف )�لأبعاد و�لدرجة �لكلية( و�لتح�سيل �لدر��سي.



املجلد ال�ساد�س - العدد )21( اأكتوبر 2017 جملة الرتبية اخلا�سة

 17 

اإجراءات البحث:

اأوالً: منهج البحث: ��ستخدمت �لباحثة �ملنهج �سبه �لتجريبي، نظًر� ملالئمته ملو�سوع 
�لدر��س���ة �حلالي���ة و�لتي ت�س���تمل على �ملتغ���ري�ت �لتالية: �ملتغري �مل�س���تقل ويتمثل يف: 
طريق���ة عر����س �ملعلوم���ات )تكيفي���ة – تلقائي���ة(. و�ملتغ���ري�ن �لتابعان: وه���و �لتمثيل 

�ملعريف �لتح�سيل �لدر��سي. 
�ل�س���ف                          تالمي���ذ  جمي���ع  يف  �لدر��س���ة  جمتم���ع  يتح���دد  البح�ث:  جمتم�ع  ثانًي�ا: 

�خلام�س �لبتد�ئي. 
ثالًثا: عينة البحث: �أجرت �لباحثة در��س���تها على عينة قو�مها )35( تلميًذ� وتلميذة 
م���ن ذوي �س���عوبات فه���م �لعل���وم من تالميذ �ل�س���ف �خلام�س �لبتد�ئي من مدر�س���ة 
جزيرة �لورد �لبتد�ئية �لتابعة لإد�رة �سرق �ملن�سورة �لتعليمية مبحافظة �لدقهلية. 
ولت�س���خي�س عينة �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم قام���ت �لباحثة بتحديدهم 

على �أ�سا�س ثالثة حمكات هم: 
1( حم�ك التباع�د :Discrepancy Criterion مت في���ه ح�س���اب �لتباع���د بني �لأد�ء 
�ملتوق���ع كم���ا يقا����س باختب���ار �مل�س���فوفات �ملتتابع���ة �مللون���ة، و�لأد�ء �لفعلي كم���ا يقا�س 
بالختبار �لتح�سيلي يف مادة �لعلوم �لذي قامت �لباحثة باإعد�ده، بعد حتويل كل من 
درجات �لذكاء و�لتح�سيل �إىل درجات معيارية لها نف�س �ملتو�سط )�سفر( و�لنحر�ف 
�ملعي���اري )و�ح���د �س���حيح(، وبع���د ذل���ك قام���ت �لباحث���ة بح�س���اب �لفرق ب���ني �لدرجة 
�ملعياري���ة للذكاء و�لدرجة �ملعيارية للتح�س���يل، ف���اإذ� كان �لفرق بني �لدرجة �ملعيارية 
لل���ذكاء و�لتح�س���يل ت�س���اوي و�حد �نحر�ف معياري فاأكرث حينئ���ذ يعترب �لتلميذ من 
ذوي �سعوبات �لتعلم، �أما �إذ� كان �لفرق بني �لدرجة �ملعيارية للذكاء و�لتح�سيل �أقل 
م���ن و�ح���د �نحر�ف معياري حينئ���ذ ل يعترب �لتلميذ من ذوي �س���عوبات �لتعلم، وقد 
بلغ حجم عينة �لتالميذ ذوي �س���عوبات فهم �لعلوم )40( تلميذ�ً وتلميذة وذلك بعد 
تطبيق حمك �لتباعد، وقد بلغ حجم عينة �لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم، وذلك بعد 

تطبيق حمك �لتباعد )40( تلميًذ� وتلميذة من �أ�سل )261( تلميًذ� وتلميذة. 

2( حمك اال�س�تبعاد :Exclusion Criterion ومت ��س���تبعاد عدد )1( تلميذة تعاين 
من �سعف �سديد يف �لب�سر، وكذلك ��ستبعاد عدد )1( تلميذ لديه م�سكالت �جتماعية 

من خالل �ل�سجالت �ملدر�سية.
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3( تطبي�ق بطاري�ة مقايي�س التقدير الت�سخي�س�ية لذوي �س�عوبات القراءة والفهم 
القرائي: طبقت �لباحثة هذ� �ملقيا�س ل�س���تبعاد �لتالميذ ذوي �لتفريط �لتح�س���يلي، 
و�ختارت �لباحثة مقيا�س �لتقدير �لت�سخي�س���ي لذوي �سعوبات �لفهم �لقر�ئي وذلك 
م���ن منطل���ق �أن �لفه���م �لقر�ئ���ي يوؤث���ر على فه���م و��س���تيعاب كافة �ملدخ���الت �ملعرفية 
�ملق���روءة مب���ا فيها �لعل���وم، ومت ��س���تبعاد ثالثة تالمي���ذ وفًق���ا لآر�ء �ملعلمني، وبذلك 
�أ�س���بحت �لعين���ة �لنهائي���ة للتالميذ ذوي �س���عوبات فه���م �لعلوم عدده���ا )35( تلميذ�ً 
وتلميذة بن�سبة 13% من حجم �لعينة �لكلية )261(. وبذلك �أ�سبحت �لعينة �لنهائية 
للتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعلم عدده���ا )35( تلميًذ� وتلميذة بن�س���بة 13% من حجم 

�لعينة �لكلية )261(. 

 وقامت �لباحثة بتوزيع �لتالميذ ذوي �س���عوبات فهم �لعلوم �إىل جمموعتني 
يف �س���وء �ملتغ���ري�ت �مل�س���تقلة للدر��س���ة: �ملجموع���ة �لأوىل: �لت���ي تدر����س بالطريق���ة 
�لتكيفي���ة وعدده���ا )18( تلمي���ًذ� وتلمي���ذة، �ملجموع���ة �لثاني���ة: �لتي تدر����س بطريقة 

�لعر�س �لتلقائية وعددها )17( تلميًذ� وتلميذة .

رابًعا: اأدوات البحث 

1( اختبار حت�سيلي يف وحدة الطاقة )�إعد�د �لباحثة(
 قام���ت �لباحث���ة باإع���د�د �لختب���ار �لتح�س���يلي يف �س���وء ج���دول �ملو��س���فات، 

لت�سخي�س �لتالميذ ذوي �سعوبات فهم �لعلوم، و�جلدول �لتايل يو�سح ذلك:
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جدول )3(
جدول موا�سفات الختبار التح�سيلي يف وحدة الطاقة

�لأوز�ن
�لن�سبية 

للمو�سوعات جمموع
 �لأ�سئلة

�لأهد�ف �ل�سلوكية يف �ملجال �ملعريف �لأ�سئلة و�أرقام 
�لأ�سئلة يف 

�لختبار تطبيق�ملو�سوعات
)14( هدف

فهم
)18(هدف

تذكر
)20( هدف

%35 11

3 4 4 �لأ�سئلة
�ل�سوء

6 ، 7، 16)18( هدف ، 3 ، 2
13 ،9 

 8 ، 5 ، 1
12 ، 

�أرقام �لأ�سئلة
يف �لختبار

%17 5

1 2 2 �لأ�سئلة روؤية �لأج�سام
 �مللونة

20)9( �أهد�ف 14 ، 11 10 ، 4 �أرقام �لأ�سئلة
يف �لختبار

%29 8

2 3 3 �لأ�سئلة
�ملغناطي�سية
15 ، 22)15( هدف 23 ، 18

25 ، 
 19 ، 17

21 ،
�أرقام �لأ�سئلة
يف �لختبار

%19 6

1 2 3 �لأ�سئلة �ملغناطي�سية 
و�لكهربية

)10( �أهد�ف
30 28 ، 26  27 ، 24

29 ،
�أرقام �لأ�سئلة
يف �لختبار

30�سوؤ�ل 7 11 12 جمموع �لأ�سئلة

%100 %27 %35 %38 �لأوز�ن �لن�سبية مل�ستويات 
�لأهد�ف 

اخل�سائ�ص ال�سيكومرتية
Validity اأوالً: ال�سدق

اأ( �س�دق املحكم�ن : قام���ت �لباحثة بعر�س �لختبار على جمموعة من �ملتخ�س�س���ني 
يف جم���ال �ملناه���ج وط���رق تدري�س �لعل���وم وجمال علم �لنف����س �لرتبوي، و�أي�س���اً عدد 
من معلمي �لعلوم بال�س���ف �خلام�س �لبتد�ئي، وذلك لإبد�ء �آر�ئهم يف بنود �لختبار 
وم���دى مالئمته���ا للبعد �ل���ذي تقي�س���ه، وتر�وحت ن�س���بة �لتفاق ب���ني �ملحكمني على 
مف���رد�ت �لختب���ار �لتح�س���يلي ب���ني )81.8 – 100%(، وه���ذه �لن�س���بة ت���دل عل���ى �أن 
�لختب���ار يتمتع بدرجة معقولة من �ل�س���دق مما يجعل���ه قابل للتطبيق على تالميذ 

�ل�سف �خلام�س �لبتد�ئي.. 
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ب( ال�س�دق التالزمي: قامت �لباحثة بح�س���اب معامل �لرتباط بني درجات �لتح�س���يل 
�لدر��س���ي للتالمي���ذ يف وح���دة �لطاق���ة، ودرجاته���م على �ختب���ار �مل�س���فوفات �ملتتابعة 
�مللون���ة ل���� “ر�فن”، وت���ر�وح معامل �لرتباط ب���ني )0.36- 0.44( وه���ي قيم د�لة عند 

م�ستوى )0،01(، مما يدل على متتع �لختبار بدرجة معقولة من �ل�سدق.

 Reliability ثانيًا: الثبات

الثب�ات بطريق�ة األفا – كرونباك: بلغ معام���ل �لثبات بطريق �ألف���ا – كرونباك )0.84( 
وه���ي قيم���ة د�ل���ة عند م�س���توى )0.01(، وه���ذه �لقيمة ت�س���ري �إىل ثبات ع���ال ومرتفع 

لالختبار �لتح�سيلي. 

ثالث�ًا: االت�س�اق الداخل�ي : ومت ذل���ك ع���ن طري���ق عن طريق ح�س���اب معام���ل �رتباط 
ب���ني فق���ر�ت �لختب���ار وكل بعد من �أبعاد �لتح�س���يل �لدر��س���ي وهي: �لتذك���ر، �لفهم، 
�لتطبي���ق، وت���ر�وح معامل �لرتب���اط ب���ني )0.30- 0.71(، وكذلك ح�س���اب �رتباط كل 
بع���د من �أبعاد �لختبار بالدرجة �لكلية، وتر�وح معامل �لرتباط بني )0.73- 0.91(، 
وكان���ت جمي���ع معام���الت �لرتباط د�لة عند م�س���توى دلل���ة )0.01(، مما ي�س���ري �إىل 

�لت�ساق �لد�خلي لالختبار. 

رابعًا: ح�ساب معامالت ال�سهولة وال�سعوبة والتمييز ملفردات االختبار 
 تر�وح���ت معامالت �ل�س���هولة ملفرد�ت �لختبار ب���ني )0،22 : 0،77(، وتر�وحت 
معام���الت �ل�س���عوبة م���ا بني )0.25 - 0.78(، وهذه �لنتائج تعد موؤ�س���ر�ً على منا�س���بة 
قيم معامالت �ل�س���هولة و�ل�س���عوبة ملفرد�ت �لختبار مل�ستوى �أفر�د عينة �لبحث. كما 
ت���ر�وح معام���ل �لتميي���ز ملف���رد�ت �لختبار ب���ني )0،41 : 0،5( وهو يعد موؤ�س���ر�ً على �أن 

مفرد�ت �لختبار ذ�ت قدرة متييزية عالية.

2- اختبار امل�سفوفات املتتابعة امللونة لرافن 	تقنن عماد اأحمد ح�سن(.
اأ( الهدف من االختبار: قيا�س �لعمليات �لعقلية لالأطفال من عمر )5.5 – 11( �سنة.

ب( اخل�سائ�س ال�سيكومرتية لالختبار
اأوالً: �سدق االختبار 

1( ال�س�دق التالزم�ي: ق���ام ُمع���د �لختب���ار بح�س���اب معام���الت �لرتب���اط ب���ني نتائ���ج 
�مل�سفوفات �مللونة ودرجات �لتح�سيل �لدر��سي يف �ملو�د �ملختلفة، وتر�وحت معامالت 
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�لرتب���اط ب���ني )0.26 – 0.52( وه���ي قي���م د�لة عند م�س���توى )0.01(، مما ي�س���ري �إىل 
متتع �لختبار بدرجة معقولة من �ل�سدق.

2( ال�سدق التكويني
 قام ُمعد �لختبار بح�س���اب �س���دق �لتحليل �لعاملي لبنود �مل�س���فوفات �مللونة 
على عينة �لدر��سة، لتحديد �لعو�مل �لتي تتكون منها، وتو�سل �إىل �لعو�مل �لتالية: 
�ل�س���تدلل �ملح�س���و�س و�ملجرد، �لإكمال �ملت�س���ل و�ملنف�س���ل، منط �لإكمال عن طريق 

�لإغالق.

Reliability ثانيًا : ثبات االختبار

1( طريقة اإعادة تطبيق االختبار :Test - Retest تو�سلت �لدر��سة �لتي �أجر�ها ُمعد 
�لختب���ار على �لأطفال �مل�س���ريني باإع���ادة تطبيق �لختبار بعد �أ�س���بوعني �إىل معامل 

ثبات مقد�ره )0،85(، وهو د�ل عند م�ستوى )0،01( . 

Split – half Method 2( طريق التجزئة الن�سفية
 تو�س���لت �لدر��س���ة �لت���ي �أجر�ه���ا ُمع���د �لختب���ار عل���ى عين���ة �لبح���ث بطريقة 

�لتجزئة �لن�سفية �إىل معامل ثبات مقد�ره )0،91(، وهو د�ل عند م�ستوى )0،01(. 

ثالثًا: االت�ساق الداخلي بن االأق�سام الفرعية لالختبار
 ق���ام ُمع���د �لختبار بتقدير معامالت �لرتباط بني �لأق�س���ام �لفرعية �لثالث 
�لت���ي يتك���ون منها �ختبار �مل�س���فوفات وهي )�أ(، )�أب(، )ب(، حي���ث تر�وحت معامالت 
�لرتباط بني �لأق�سام �لفرعية لالختبار بني )0.38 – 0.72( و�أي�ساً تقدير معامالت 
�لرتب���اط بني �لأق�س���ام �لفرعية و�لدرجة �لكلية، حي���ث تر�وحت معامالت �لرتباط 
بني �لأق�س���ام �لفرعي���ة لالختبار و�لدرجة �لكلية ب���ني )0.73 - 0.89(، وهي قيم د�لة 

عند م�ستوى دللة )0.01(، مما ي�سري �إىل �لت�ساق �لد�خلي لالختبار.

3( مقيا�س التقدير الت�سخي�سي ل�سعوبات القراءة 	اإعداد / فتحي الزيات(

اأ( الهدف من املقيا�س : �لك�س���ف عن �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لقر�ءة و�لفهم �لقر�ئي، 
ومت �إعد�دها ل�س���تخد�مها يف �لك�س���ف و�لت�س���خي�س �ملبكر لذوي �س���عوبات �لتعلم من 

�لتالميذ بدء�ً من �ل�سف �لثالث �لبتد�ئي وحتى �ل�سف �لثالث �لإعد�دي.
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ب( اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س التقدير الت�سخي�سي ل�سعوبات القراءة
اأوالً: �سدق االختبار

1( �س�دق املحت�وى : مت ح�س���اب معام���الت �رتب���اط كل فق���رة م���ن فق���ر�ت �ملقيا����س 
بالدرج���ة �لكلي���ة ملقيا����س �س���عوبات �لق���ر�ءة حيث تر�وح���ت معام���الت �لرتباط بني                                                           
)0.623 – 0.767(، وهي قيم د�لة عند م�س���توى )0.01( مما ي�س���ري �إىل �ت�ساق فقر�ت 

مقيا�س �سعوبات �لقر�ءة فيما يقي�سه. 

2( ال�س�دق البنائ�ي اأو ال�س�دق التكويني : مت ح�س���اب معامالت �لرتب���اط بني مقيا�س 
�س���عوبات �لق���ر�ءة ومقيا����س �س���عوبات �لكتاب���ة، حيث بل���غ معامل �لرتب���اط )0.82(، 
وكذلك ح�س���اب معامالت �لرتباط بني مقيا�س �س���عوبات �لقر�ءة ومقيا�س �سعوبات 

�لريا�سيات، حيث بلغ معامل �لرتباط )0.74(.

ثانيًا: ثبات االختبار
طريق�ة التجزئة الن�س�فية: مت ح�س���اب معامل �لرتباط بني �لفق���ر�ت �لفردية وعددها 
)10( مف���رد�ت، و�لفق���ر�ت �لزوجي���ة وعدده���ا )10( مف���رد�ت، وتر�وح���ت معام���الت 
�لرتب���اط ب���ني )0.922 – 0.976( وه���ذه �ملعام���الت د�ل���ة �إح�س���ائياً عن���د م�س���توى 

)0.001(، مما ي�سري �إىل �أن هذ� �ملقيا�س يتمتع بدرجة عالية من �لثبات.
4( مقيا�س التمثيل املعريف للمعلومات )�إعد�د / فتحي �لزيات( 

اأ( الهدف من املقيا�س: قيا�س قدرة �لتلميذ على ��ستيعاب للمعلومات و�لتوليف بينها 
و�ل�ستقاق منها و�لتوليد �ملعريف لها وتوظيفها.

ب( و�س�ف املقيا��س: يتكون مقيا�س �لتمثي���ل �ملعريف �لذي �أعده “ فتحي �لزيات” من 
خم�س���ة �أبع���اد وي�س���تمل كل حم���ور عل���ى )10( فق���ر�ت وه���ذه �لأبعاد هي: �ل�س���تيعاب، 
و�لتولي���ف، و�ل�س���تقاق، و�لتولي���د، و�لتوظي���ف. ونظ���ر�ً �إىل �أن �ملقيا�س �ل���ذي �أعده “ 
فتحي �لزيات “ مت ت�س���ميمه لقيا�س �لتمثيل �ملعريف للمعلومات لدى طالب �ملرحلة 
�لثانوية، لذ� قامت �لباحثة بتطبيقه على عدد من تالميذ �ل�سف �خلام�س �لبتد�ئي 
وعددهم )40( تلميذ�ً وتلميذة، و�أي�س���اً عدد من مدر�س���ي �للغة �لعربية وعددهم )6( 
مدر�سني ومدر�سات، ملعرفة مدى مالءمة �ملفرد�ت و�لألفاظ �مل�ستخدمة يف �لختبار 
للمرحل���ة �لعمرية للتالميذ، وقامت �لباحثة بتعديل و�إعادة �س���ياغة بع�س �لأ�س���ئلة 
لك���ي تت���الءم م���ع م�س���توى �لتالمي���ذ، وق���د ج���اءت �لتعدي���الت يف �س���وء �آر�ء �ملعلمني 
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و�لتالمي���ذ و�مل�س���رفني و�لباحث���ة، ومت ح���ذف �لفق���ر�ت �لتالية بع���د �أن �تفق �ملعلمني 
و�مل�سرفني على حذفها نظر�ً ل�سعوبة مفرد�تها وعدم �سيوعها عند �لتالميذ وهي : 

هل يرت�كم لديك �أمناط من �لعالقات �مل�ستقة �أو �ملولدة من �ملعارف؟ . 1
هل تقوم بتوليف �سور ذهنية �أو عقلية ملختلف �ملعارف مبجال در��ستك؟. 2
هل تقوم بعمل تقوميات وحتليالت لبع�س �ملعلومات �لتي تتلقاها؟ . 3
هل تقوم بتوظيف �ل�سياغات �لرمزية للمفاهيم و�حلقائق يف در��ستك؟. 4
هل تقوم بعمل تر�بطات �أو تكامالت �أو ت�سنيفات ملا تدر�سه؟ . 5

وبالتايل �أ�سبح �ملقيا�س يف �سورته �لنهائية يتكون من )45( فقرة موزعة على 
خم�سة �أبعاد، وكل بعد مكون من )9( فقر�ت.

ج�( اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س التمثيل املعريف للمعلومات
اأوالً: ال�سدق

اأ( ال�س�دق التالزمي: مت ح�س���اب معامل �لرتباط بني �أبعاد �لتمثيل �ملعريف و�لتح�س���يل 
�لدر��س���ي، حي���ث تر�وح���ت معام���الت �لرتب���اط ب���ني )0.39- 0.50(، وكان���ت جمي���ع 
معام���الت �لرتب���اط د�لة عند م�س���توى دللة )0.01(، ، و�أي�س���اً دلل���ة �لدرجة �لكلية 
للتمثيل �ملعريف مع �لتح�سيل �لدر��سي مما ي�سري �إىل متتع �لختبار بدرجة معقولة 

من �ل�سدق.
ب( ال�سدق التمييزي : ويعني قدرة مقيا�س �لتمثيل �ملعريف على �لتمييز بني �لتالميذ 
�لعاديني و�لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم، وقد �أ�سارت �لنتائج �إىل فروق د�لة �إح�سائياً 
ب���ني متو�س���ط درجات جمموع���ة �لتالميذ �لعادي���ني وذوي �س���عوبات �لتعلم يف جميع 
�أبع���اد �لتمثي���ل �ملع���ريف و�لدرجة �لكلية ل�س���الح �لتالميذ �لعادي���ني، حيث كانت قيمة 

)ت( = 2.949 وهي قيمة د�لة عند م�ستوى )0.01(.
ثانيًا: الثبات

الثب�ات باإع�ادة تطبي�ق االختب�ار: قام���ت �لباحث���ة بتطبيق �ملقيا����س على عينة ح�س���اب 
�خل�سائ�س �ل�سيكومرتية، وبعد فا�سل زمني �أ�سبوعني قامت �لباحثة باإعادة تطبيق 
�لختب���ار، وح�س���اب �لرتب���اط بني درج���ات �لتطبي���ق �لأول ودرجات �لتطبي���ق �لثاين، 
وتر�وحت معامالت ثبات �أبعاد �ملقيا�س بني )0.329 – 0.522( وهي د�لة عند م�ستوى 

دللة )0.01(، مما يدل على متتع �ملقيا�س بدرجة معقولة من �لثبات.
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ثالثًا: االت�ساق الداخلي: وذلك من خالل ح�ساب معامل �رتباط فقر�ت �لختبار بكل 
بعد)�ل�س���تيعاب، �لتوليف، �ل�س���تقاق، �لتوليد، �لتوظي���ف(، وتر�وح معامل �لرتباط 
بني )0.30- 0.69(، وكذلك �رتباط كل بعد بالدرجة �لكلية لالختبار، وتر�وح معامل 
�لرتب���اط ب���ني )0.83- 0.86( و كان���ت جمي���ع معام���الت �لرتباط د�لة عند م�س���توى 

)0.01(، مما ي�سري �إىل �لت�ساق �لد�خلي لالختبار.

خام�ًسا: خطوات البحث
للتحقق من فرو�س �لبحث، قامت �لباحثة باإجر�ء �خلطو�ت �لتالية: 

�ختي���ار عين���ة من تالمي���ذ وتلميذ�ت �ل�س���ف �خلام����س �لبتد�ئي بل���غ عددها أ ))
)261( تلميذ�ً وتلميذة. 

ت�س���خي�س �لتالميذ ذوي �س���عوبات فهم �لعلوم من �أفر�د �لعينة، وبعد تطبيق أ ))
جمي���ع حمكات �لت�س���خي�س كما ُذكر �س���ابًقا �أ�س���بحت �لنهائي���ة للتالميذ ذوي 

�سعوبات فهم �لعلوم )35( تلميذ�ً وتلميذة. 
تق�س���يم عينة �لتالميذ ذوي �س���عوبات فهم �لعلوم �إىل جمموعتني: �ملجموعة أ ))

�لأوىل: �لتي تدر�س بطريقة �لعر�س �لتكيفية وعددها )18( تلميًذ� وتلميذة، 
�ملجموع���ة �لثاني���ة: �لت���ي تدر����س بطريق���ة �لعر����س �لتلقائي���ة وعدده���ا )17( 

تلميًذ� وتلميذة.
�لتطبيق �لقبلي ملقيا�س �لتمثيل �ملعريف للمعلومات و�لتح�سيل �لدر��سي على أ ))

�لتالميذ ذوي �سعوبات فهم �لعلوم. 
�سرح وحدة �جلهاز �لدوري و�لإخر�جي من كتاب �أنت و�لعلوم لل�سف �خلام�س أ ))

�لبتد�ئي بالطريقة �لتكيفية و�لطريقة �لتلقائية.
�لتطبي���ق �لبع���دي ملقيا����س �لتمثي���ل �ملعريف للمعلومات و�لتح�س���يل �لدر��س���ي أ ))

على ذوي �سعوبات فهم �لعلوم.
�ملعاجلة �لإح�سائية للبيانات للتحقق من فرو�س �لبحث.أ ))

نتائج البحث ومناق�ستها وتف�سريها
نتائج الفر�س االأول: 

ين�س هذ� �لفر�س على: » ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات رتب 
درجات جمموعة �لتالميذ �ملقدم لهم �ملعلومات بطريقة �لعر�س �لتكيفية وجمموعة 
�لتالمي���ذ �ملق���دم له���م �ملعلوم���ات بطريق���ة �لعر����س �لتلقائي���ة يف �لتمثي���ل �ملع���ريف    
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)�لأبع���اد و�لدرجة �لكلية( و�لتح�س���يل �لدر��س���ي يف �لتطبيق �لقبل���ي«. وللتحقق من 
ه���ذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م �ختبار مان ويتن���ي » » Mann – Whitney للمجموعات 

�مل�ستقلة لتو�سيح �لفرق بني متو�سطي رتب درجات تالميذ �ملجموعات �لتالية:
�ملجموعة �لأوىل: تدر�س بطريقة �لعر�س �لتكيفية.

 �ملجموعة �لثانية: تدر�س بطريقة �لعر�س �لتلقائية. 

يف �لتمثيل �ملعريف )�لأبعاد و�لدرجة �لكلية( و�لتح�س���يل �لدر��سي، وقد �أ�سفر 
ذلك عن �جلدول )4(. 

جدول )4(
قيمة Z ودللتها الإح�سائية للفرق بني متو�سطي رتب درجات جمموعة التالميذ املقدم لهم 

املعلومات بطريقة العر�س التكيفية وجمموعة التالميذ املقدم لهم املعلومات بطريقة العر�س 
التلقائية يف التمثيل املعريف والتح�سيل الدرا�سي يف التطبيق القبلي.

متو�سط�لعدد�ملجموعات�لبعد
�لرتب

جمموع
�لرتب

 مان
م�ستوىقيمة Zويتني

�لدللة

 �ملجموعة �لتكيفية�ل�ستيعاب
 �ملجموعة �لتلقائية

18
17

18.5
17.47

333
غري د�لة2971440.299

 �ملجموعة �لتكيفية�لتوليف
�ملجموعة �لتلقائية

18
17

15.72
20.41

283
غري د�لة3471121.364

 �ملجموعة �لتكيفية�ل�ستقاق
�ملجموعة �لتلقائية

18
17

18.33
17.65

330
غري د�لة3001470.20

 �ملجموعة �لتكيفية�لتوليد
�ملجموعة �لتلقائية

18
17

21
14.82

378
غري د�لة252991.793

 �ملجموعة �لتكيفية�لتوظيف
 �ملجموعة �لتلقائية

18
17

15.78
20.35

284
غري د�لة3461131.333

 �لتمثيل
�ملعريف

 �ملجموعة �لتكيفية
 �ملجموعة �لتلقائية

18
17

17.17
18.88

309
غري د�لة3211380.496

�لتح�سيل
�لدر��سي

 �ملجموعة �لتكيفية
 �ملجموعة �لتلقائية

18
17

17.47
18.56

314.5
غري د�لة315.51430.318
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 يت�س���ح م���ن ج���دول )4( �أن���ه ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات 
رت���ب درج���ات جمموع���ة �لتالميذ �ملق���دم له���م �ملعلومات بطريق���ة �لعر����س �لتكيفية 
وجمموع���ة �لتالمي���ذ �ملق���دم له���م �ملعلوم���ات بطريقة �لعر����س �لتلقائي���ة يف �لتمثيل 
�ملع���ريف و�لتح�س���يل �لدر��س���ي يف �لتطبي���ق �لقبل���ي، وبالت���ايل تقب���ل �لفر����س �لأول، 
وتف�سر �لباحثة ذلك باأن كلتا �ملجموعتني متكافئتني يف �لتطبيق �لقبلي نتيجة لعدم 

وجود تدخل يف �أي منهما. 

نتائج الفر�س الثاين:
ين�س هذ� �لفر�س على: » ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات رتب 
درجات جمموعة �لتالميذ �ملقدم لهم �ملعلومات بطريقة �لعر�س �لتكيفية وجمموعة 
�لتالمي���ذ �ملق���دم له���م �ملعلوم���ات بطريق���ة �لعر����س �لتلقائي���ة يف �لتمثي���ل �ملع���ريف 
)�لأبعاد و�لدرجة �لكلية( و�لتح�س���يل �لدر��س���ي يف �لتطبيق �لبعدي«. وللتحقق من 
ه���ذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م �ختبار م���ان ويتن���ي »Mann – Whitney «للمجموعات 

�مل�ستقلة لتو�سيح �لفرق بني متو�سطي رتب درجات تالميذ �ملجموعات �لتالية:
�ملجموعة �لأوىل: تدر�س بطريقة �لعر�س �لتكيفية.

 �ملجموعة �لثانية: تدر�س بطريقة �لعر�س �لتلقائية. 

يف �لتمثيل �ملعريف )�لأبعاد و�لدرجة �لكلية( و�لتح�س���يل �لدر��سي، وقد �أ�سفر 
ذلك عن �جلدول )5(. 
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جدول )5(
قيمة Z ودللتها الإح�سائية للفرق بني متو�سطي رتب درجات جمموعة التالميذ املقدم لهم 

املعلومات بطريقة العر�س التكيفية وجمموعة التالميذ املقدم لهم املعلومات بطريقة العر�س 
التلقائية يف التمثيل املعريف والتح�سيل الدرا�سي يف التطبيق البعدي.

متو�سط�لعدد�ملجموعات�لبعد
�لرتب

جمموع
�لرتب

 مان
م�ستوىقيمة Zويتني

�لدللة

 �ملجموعة �لتكيفية�ل�ستيعاب
 �ملجموعة �لتلقائية

18
17

26
9.53

468
16294.780.01

 �ملجموعة �لتكيفية�لتوليف
�ملجموعة �لتلقائية

18
17

24.61
11

443
187344.010.01

 �ملجموعة �لتكيفية�ل�ستقاق
�ملجموعة �لتلقائية

18
17

26.39
9.12

475
15525.040.01

 �ملجموعة �لتكيفية�لتوليد
�ملجموعة �لتلقائية

18
17

26.39
9.12

475
15525.010.01

 �ملجموعة �لتكيفية�لتوظيف
 �ملجموعة �لتلقائية

18
17

25.78
9.76

464
166134.650.01

 �لتمثيل
�ملعريف

 �ملجموعة �لتكيفية
 �ملجموعة �لتلقائية

18
17

26.5
9

477
5.050.01�سفر153

�لتح�سيل
�لدر��سي

 �ملجموعة �لتكيفية
 �ملجموعة �لتلقائية

18
17

25.92
9.62

466.5
163.510.54.740.01

ويت�س���ح م���ن ج���دول )5( �أن���ه توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طات 
رت���ب درج���ات جمموع���ة �لتالميذ �ملق���دم له���م �ملعلومات بطريق���ة �لعر����س �لتكيفية 
وجمموع���ة �لتالمي���ذ �ملق���دم له���م �ملعلوم���ات بطريقة �لعر����س �لتلقائي���ة يف �لتمثيل 
�ملعريف و�لتح�س���يل �لدر��س���ي يف �لتطبيق �لبعدي ل�س���الح جمموعة �لتالميذ �ملقدم 
له���م �ملعلوم���ات بطريقة �لعر�س �لتكيفية )متو�س���ط �لرتب �لأعل���ى(، حيث تر�وحت 
قيم���ة Z ب���ني )4.01، 5.05( وه���ي قي���م د�ل���ة عن���د م�س���توى )0.01(، مم���ا ي�س���ري �إىل 
تف���وق �ملجموع���ة �ملقدم له���م �ملعلومات بطريق���ة �لعر�س �لتكيفي���ة يف �لتمثيل �ملعريف 

و�لتح�سيل �لدر��سي. وبالتايل يتم رف�س �لفر�س �لثاين.
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تف�سري نتائج الفر�ص الثاين: 
 ت���رى �لباحث���ة �أن وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني �لتالمي���ذ �ملُق���دم له���م 
�ملعلومات بطريقة �لعر�س �لتكيفية و�لتالميذ �ملُقدم لهم �ملعلومات بطريقة �لعر�س 
�لتلقائية يف �لتمثيل �ملعريف و�لتح�س���ي �لدر��س���ي ل�س���الح جمموع���ة �لتالميذ �ملُقدم 
له���م �ملعلوم���ات بطريقة �لعر�س �لتكيفي���ة، قد يكون ر�جًعا �إىل �لآلي���ات �لتي �تبعتها 

�لباحثة عند ��ستخد�م طريقة �لعر�س �لتكيفية و�لتي تعمل على: 
زي���ادة تركي���ز �نتب���اه �لتالمي���ذ ذوي �س���عوبات �لتعل���م، وذلك يك���ون ر�جًعا �إىل . 1

تفاعل �ملعلم مع تالميذه طو�ل �ل�س���رح، فهذه �لطريقة تعترب �أن �لتلميذ هو 
حم���ور ومرك���ز �لعملية �لتعليمي���ة، وفيها يطرح �ملعلم عل���ى تالميذه ما لديه 
م���ن �أ�س���ئلة و��ستف�س���ار�ت وي���رتك �ملتعل���م يتو�س���ل �إىل �لإجابة بنف�س���ه ويعرب 
عما تعلمه بكل حرية دون �خلوف و�لتقيد من �لإجابة ب�س���كل خاطئ، في�س���عر 
�ملتعلمون باملتعة و�حلما�س حينما يناق�سون وي�ساألون ويجيبون فتنمو لديهم 
�لثقة يف �أنف�س���هم وتزد�د د�فعيتهم لالإجناز ويرتفع مفهوم �لذ�ت لديهم وكل 

ذلك ينعك�س على �أد�ئهم �لأكادميي. 
م�س���اعدة �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم على فهم و��س���تيعاب �ملعلومات �لتي . 2

ي�س���رحها �ملعل���م، ورب���ط ه���ذه �ملعلوم���ات باملعرفة �ل�س���ابقة و�ملخزن���ة يف �لبناء 
�ملع���ريف للتالمي���ذ، و�لتولي���ف ب���ني ه���ذه �ملعلوم���ات و�ل�س���تقاق منه���ا و�إنت���اج 
معلوم���ات خمتلف���ة كمًي���ا وكيفًيا ع���ن �ملعرفة �مل�س���تدخلة، وبالت���ايل توظيفها 
يف �ملج���الت �ملختلف���ة، ومن ثم ترتفع كفاءة �لتمثيل �ملع���ريف للمعلومات لدى 
ه���وؤلء �لتالمي���ذ، و�ل���ذي بدوره ينعك����س على كف���اءة جميع عمليات �لن�س���اط 
و�أفكاره���م بالرت�ب���ط  تت�س���م معلوماته���م  �ملع���ريف للتالمي���ذ، حي���ث  �لعقل���ي 
و�لتنظي���م مم���ا ي�س���اعدهم يف بن���اء خر�ئ���ط معرفي���ة ت�س���اعدهم عل���ى تذك���ر 
�ملعلوم���ات و��س���تدعاوؤها م���ن �لذ�كرة طويل���ة �ملدى، فينعك�س ذل���ك على �لأد�ء 
�لأكادمي���ي للتالمي���ذ فريتفع �لتح�س���يل �لدر��س���ي لديهم وذل���ك هو �لهدف 

�لذي ت�سعى �إليه جميع �ملوؤ�س�سات �لتعليمية وجميع �أولياء �لأمور.
زي���ادة حما����س ون�س���اط �لتالمي���ذ يف �ملو�ق���ف �لتعليمي���ة �ملختلف���ة، �إذ تعم���ل . 3

ه���ذه �لطريق���ة على تن�س���يط �أذهان جمي���ع �لتالميذ مبا فيهم ذوي �س���عوبات 
�لتعلم، و�نتقال �لتالميذ من حالة �ل�سمت و�ل�سلبية �لتي ت�سود يف �لطريقة 
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�لتلقائية �إىل حالة �ملناق�سة وتبادل �لآر�ء و�لأفكار وتبادل وجهات �لنظر حول 
�ملو�سوعات �لتي يتم مناق�ستها و�لأ�سئلة �لتي يطرحها �ملعلم. 

 (Murray & وبريي���ز  م���ور�ي  در��س���ة  نتائ���ج  م���ع  �لنتيج���ة  ه���ذه  وتتف���ق 
ودر��س���ة   ،(Techataweewan, 2010) ت�س���اتاويو�ن  ودر��س���ة   ،Pérez, 2015)
وفوغ���ت                                         بروهويل���ر  ودر��س���ة   (Vogt & Rogalla, 2009) وروج���ال  فوغ���ت 
(Bruehwiler & Vogt, 2007) حي���ث �أك���دو� عل���ى �أن طريق���ة �لعر����س �لتكيفية 
توؤدي �إىل حت�سن جودة �ملخرجات �لتعليمية ب�سكل �أكرب بكثري من �لتدري�س �لتقليدي، 
ووج���دو� �أن حت�س���يل طالب �ملجموع���ة �لتجريبية �لذين در�س���و� بالطريقة �لتكيفية 
�أعلى بكثري من حت�سيل طالب �ملجموعة �ل�سابطة �لذين در�سو�  بالطريقة �لعادية. 

 كم���ا �أك���دت هذه �لدر��س���ات عل���ى �أنه ميك���ن �إع���د�د دور�ت تدريبي���ة للمعلمني 
لرفع كفاءة �لتدري�س �لتكيفي لديهم، حيث يتم تدريبه �ملعلمني على كيفية خطو�ت 
�لتدري����س �لتكيفي د�خل �ل�س���ف، وتو�س���لو� �إىل �أن �ملعلم �لأك���رث تكيًفا مع �لتالميذ، 

فاإن ذلك ينعك�س على �أد�ء طالبه فيزد�د �لتح�سيل �لأكادميي لهم.

نتائج الفر�س الثالث:
ين����س ه���ذ� �لفر����س عل���ى: »ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طات 
رت���ب درج���ات جمموعة �لتالميذ �ملق���دم لهم �ملعلومات بطريق���ة �لعر�س �لتكيفية يف 
�لتطبي���ق �لقبل���ي و�لبعدي لأبع���اد �لتمثيل �ملعريف و�لتح�س���يل �لدر��س���ي«. وللتحقق 
Wilcoxon«للمجموع���ات   « ويلكوك�س���ن  �ختب���ار  ��س���تخد�م  �لفر����س مت  ه���ذ�  م���ن 
�ملرتبطة لتو�س���يح �لفرق بني متو�س���طي رتب درجات جمموعة �لتالميذ �ملقدم لهم 
�ملعلوم���ات بطريق���ة �لعر�س �لتكيفي���ة يف �لتطبي���ق �لقبلي و�لبع���دي للتمثيل �ملعريف                          
)�لأبعاد و�لدرجة �لكلية( و�لتح�سيل �لدر��سي، وقد �أ�سفر ذلك عن �جلدول رقم )6(. 
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جدول )6(
قيمة Z ودللتها الإح�سائية للفرق بني القيا�سني القبلي والبعدي ملجموعة التالميذ املقدم لهم 

املعلومات بطريقة العر�س التكيفية يف التمثيل املعريف والتح�سيل الدرا�سي .
�أبعاد �لتمثيل 

عدد �لرتب�ملعريف
�لرتب

متو�سط
�لرتب

جمموع
م�ستوىقيمة Z�لرتب

�لدللة

�ل�ستيعاب
�ل�سالبة
�ملوجبة

�ملرتبطة

0
6

12
�سفر
3.5

�سفر
212.220.05

�لتوليف
�ل�سالبة
�ملوجبة

�ملرتبطة

0
12
6

�سفر
6.5

�سفر
783.060.01

�ل�ستقاق
�ل�سالبة
�ملوجبة

�ملرتبطة

0
10
8

�سفر
5.5

�سفر
552.870.01

�لتوليد
�ل�سالبة
�ملوجبة

�ملرتبطة

0
8

10
�سفر
4.5

�سفر
362.550.01

�لتوظيف
�ل�سالبة
�ملوجبة

�ملرتبطة

0
6

12
�سفر
3.5

�سفر
212.220.05

�لتمثيل �ملعريف
�ل�سالبة
�ملوجبة

�ملرتبطة

0
14
4

�سفر
7.5

�سفر
1053.300.01

�لتح�سيل
�لدر��سي

�ل�سالبة
�ملوجبة

�ملرتبطة

0
16
2

�سفر
8.5

�سفر
1363.530.01

 ويت�س���ح م���ن ج���دول )6( �أن���ه توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طات 
رت���ب درج���ات جمموعة �لتالميذ �ملق���دم لهم �ملعلومات بطريق���ة �لعر�س �لتكيفية يف 
�لتطبي���ق �لقبل���ي و�لبع���دي للتمثي���ل �ملعريف و�لتح�س���يل �لدر��س���ي ل�س���الح �لتطبيق 
ب���ني )2.22، 3.53(                                                  Z �لرت���ب �لأعل���ى(، حي���ث تر�وح���ت قيم���ة  �لبع���دي )متو�س���ط 

وهي قيم د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى )0.05( وم�ستوى )0.01(.
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تف�سري نتائج الفر�س الثالث:
 ت���رى �لباحث���ة �أن وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات رت���ب درجات 
جمموع���ة �لتالمي���ذ �ملق���دم له���م �ملعلوم���ات بطريق���ة �لعر����س �لتكيفي���ة يف �لتطبيق 
�لقبلي و�لبعدي للتمثيل �ملعريف و�لتح�س���يل �لدر��س���ي ل�س���الح �لتطبيق �لبعدي قد 
يكون ر�جًعا �إىل �لآليات �لتي �تبعتها �لباحثة عند ��ستخد�م طريقة �لعر�س �لتكيفية 

و�لتي تعمل على:
 �إتاحة �لفر�س���ة جلميع �لتالميذ مبا فيهم ذوي �س���عوبات �لتعلم للتعبري عن . 1

�لبن���ى �ملعرفي���ة لهم و�ملع���ارف و�ملعلومات �لتي ميتلكونه���ا، من خالل �لتعبري 
ع���ن �آر�ئه���م و�أفكارهم وعر����س وجهات نظرهم حول �ملعلومات �لتي ي�س���رحها 
�ملعل���م �أثن���اء �لدر����س، ومن ث���م فاإن ه���ذه �لطريقة ت�س���اعد �ملعلم عل���ى تعديل 
�ملفاهيم و�ملعتقد�ت �خلاطئة �لر��سخة يف �أذهان �لتالميذ و�لتي يعتقدون �أنها 
�س���حيحة، نتيج���ة �لتفاعل �لذي يحدث بني �ملعل���م و�لتالميذ وبني �لتالميذ 
وبع�س���هم �لبع�س، وهذ� من �س���اأنه �أن يرفع من �لفهم و�ل�س���تيعاب و�لتوليف 
و�ل�س���تقاق و�لتولي���د و�لتوظيف ل���دى �لتالميذ ذوي �س���عوبات �لتعلم، ومن 
ث���م ترتفع كف���اءة �لتمثيل �ملعريف لديهم، فينعك�س ذلك على �أد�ئهم �لأكادميي 

ويرتفع �لتح�سيل �لدر��سي لهم.
زي���ادة مثاب���رة جميع �لتالميذ عل���ى �لقيام باملهام �ملوكل���ة �إليهم، و�لقدرة على . 2

ح���ل �مل�س���كالت �لت���ي تو�جهه���م �س���و�ء كان���ت تعليمي���ة �أو �أي م�س���كالت حياتية 
تو�جههم، وزيادة ر�ساهم حول �ملادة �لتعليمية �ملقدمة �إليهم.

نتائج الفر�س الرابع:
ين�س هذ� �لفر�س على: »ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات رتب 
درجات جمموعة �لتالميذ �ملقدم لهم �ملعلومات بطريقة �لعر�س �لتلقائية يف �لتطبيق 
�لقبل���ي و�لبع���دي للتمثي���ل �ملعريف )�لأبعاد و�لدرجة �لكلية( و�لتح�س���يل �لدر��س���ي«.  
وللتحقق من هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ختبار ويلكوك�سن  »Wilcoxon« للمجموعات 
�ملرتبطة لتو�س���يح �لفرق بني متو�س���طي رتب درجات جمموعة �لتالميذ �ملقدم لهم 
�ملعلوم���ات بطريق���ة �لعر����س �لتلقائية يف �لتطبي���ق �لقبلي و�لبع���دي للتمثيل �ملعريف 
)�لأبع���اد و�لدرجة �لكلية( و�لتح�س���يل �لدر��س���ي، وقد �أ�س���فر ذلك ع���ن �جلدول )7(. 
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جدول )7(
قيمة Z ودللتها الإح�سائية للفرق بني القيا�سني القبلي والبعدي ملجموعة التالميذ املقدم لهم 

املعلومات بطريقة العر�س التلقائية يف التمثيل املعريف والتح�سيل الدرا�سي
�أبعاد �لتمثيل 

عدد �لرتب�ملعريف
�لرتب

متو�سط
�لرتب

جمموع
م�ستوىقيمة Z�لرتب

�لدللة

�ل�ستيعاب
�ل�سالبة
�ملوجبة

�ملرتبطة

11
6
0

9.23
8.58

101.5
غري د�لة51.51.187

�لتوليف
�ل�سالبة
�ملوجبة

�ملرتبطة

8
9
0

10.75
7.44

86
غري د�لة670.456

�ل�ستقاق
�ل�سالبة
�ملوجبة

�ملرتبطة

11
3
3

6.91
9.67

76
غري د�لة291.480

�لتوليد
�ل�سالبة
�ملوجبة

�ملرتبطة

7
9
1

11.14
6.44

78
غري د�لة580.519

�لتوظيف
�ل�سالبة
�ملوجبة

�ملرتبطة

16
1
0

8.81
12

141
123.0580.01

�لتمثيل �ملعريف
�ل�سالبة
�ملوجبة

�ملرتبطة

14
3
0

9.36
7.33

131
222.5850.01

�لتح�سيل
�لدر��سي

�ل�سالبة
�ملوجبة

�ملرتبطة

8
6
3

7.50
7.50

60
غري د�لة450.477

 ويت�س���ح م���ن ج���دول )7( �أن���ه ل توجد ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات 
رت���ب درجات جمموع���ة �لتالميذ �ملقدم لهم �ملعلومات بطريق���ة �لعر�س �لتلقائية يف 
�لتطبيق �لقبلي و�لبعدي للتمثيل �ملعريف و�لتح�سيل �لدر��سي، ماعد� بعد �لتوظيف 
و�لدرج���ة �لكلي���ة للتمثي���ل �ملعريف حيث تر�وح���ت قيمة Z ب���ني )2.585، 3.058( وهي 

قيم د�لة �إح�سائًيا عند م�ستوى )0.01(.
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تف�سري نتائج الفر�س الرابع:
 ترى �لباحثة �أن عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات رتب درجات 
جمموع���ة �لتالمي���ذ �ملق���دم له���م �ملعلومات بطريق���ة �لعر����س �لتلقائي���ة يف �لتطبيق 
�لقبلي و�لبعدي للتمثيل �ملعريف و�لتح�سيل �لدر��سي، ومعنى ذلك �أن هذه �لطريقة 
لي�ست فعالة يف �لتدري�س حيث ُوجد �أن �لتمثيل �ملعريف و�لتح�سيل �لدر��سي للتالميذ 
���ا ع���ن �لتالمي���ذ �لذين مت تدري�س���هم  �لذي���ن مت تدري�س���هم به���ذه �لطريق���ة منخف�سً

بطريقة �لعر�س �لتكيفية وذلك ب�سبب:
�لطريقة �لتلقائية ل ت�س���مح للتالميذ بالتعبري ع���ن �آر�ئهم وعر�س �أفكارهم 1 1)

ووجه���ات نظره���م يف �ملعلوم���ات �لت���ي ي�س���رحها �ملعل���م �أثن���اء �لدر����س، فه���ذه 
�لطريق���ة ل تر�ع���ي �لف���روق �لفردي���ة بني �لتالمي���ذ ول تلب���ي �حتياجات كل 

تلميذ على حدة. 
�لطريقة �لتلقائية ل ت�ساعد �لتالميذ على ربط �ملعلومات و�ملعارف �جلديدة 1 2)

�لتي ي�سرحها �ملعلم باملعرفة �ل�سابقة و�ملخزنة يف �لذ�كرة طويلة �ملدى، وذلك 
لأنه���ا ل ت�س���اعد �لتالميذ على �لتعبري عما ميتلكون���ه من معلومات ومعارف 
ومه���ار�ت، و�إنتاج معلومات ومعارف و�أف���كار مُتيز بنيتهم �ملعرفية عن غريهم 

من �لتالميذ. 

تو�سيات البحث
 يف �س���وء نتائج �لدر��س���ة �لتي �أ�سارت �إىل �أن جمموعة �لتالميذ �لذين ُقدمت 
�إليه���م �ملعلوم���ات بطريق���ة �لعر����س �لتكيفية يك���ون �لتمثيل �ملعريف لديه���م �أكرب من 
جمموع���ة �لتالمي���ذ �لذين ُقدم���ت �إليهم �ملعلوم���ات بطريقة �لعر����س �لتلقائية، لذ� 

ترى �لباحثة �أنه ميكن �لعتماد على هذه �لنتائج يف:
�إع���د�د دور�ت للمعلم���ني يف جمي���ع �ملر�ح���ل �لتعليمي���ة لتدريبه���م عل���ى ط���رق 1 1)

�لتدري����س �حلديث���ة و�لت���ي تر�ع���ي �لف���روق �لفردي���ة ب���ني �لتالمي���ذ وتلب���ي 
�لحتياجات �لفردية لكل تلميذ على حدة.

تدري���ب �ملعلمني على كيفية �إعد�د بر�م���ج لرفع كفاءة �لعمليات �ملعرفية لدى 1 2)
�لتالميذ ذوي �سعوبات �لتعلم وخا�سة �لتمثيل �ملعريف. 

تدري���ب �لتالمي���ذ على �لنم���اذج �ملختلفة لتمثي���ل �ملعلومات و�لتي ت�س���اعدهم 1 3)
على �لتعلم وتذكر �ملعلومات و��سرتجاعها من �لذ�كرة طويلة �ملدى.
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م�ستخل�ص البحث
��ستهدف �لبحث �حلايل �لك�سف عن درجة مر�عاة كتاب �للغة �لعربية لل�سف 
�لأول �لثان���وي مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي �ملتمثلة يف : �لطالقة، و�ملرونة، و�لأ�س���الة، 
و�لتفا�سيل. ولتحقيق ذلك ��ستخدمت �لباحثتان �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي، ف�سممتا 
�أدو�ت �لبح���ث �ملتمثل���ة يف قائم���ة مه���ار�ت �لتفكري �لإبد�عي �ملنا�س���بة لطالب �ل�س���ف 
�لأول �لثان���وي، حي���ث ��س���تملت عل���ى )22( مه���ارة، وق���د �أخ���ذت �لباحثتان مبا ح�س���ل 
على )80%( من �آر�ء �ملحكَّمني، كما متثلت يف بطاقة حتليل كتاب �للغة �لعربية حيث 
ُفرغ���ت �لقائم���ة يف �لأد�ة �لرئي�س���ة وه���ي بطاقة حتلي���ل حمتوى كتاب �للغ���ة �لعربية 
وطبقت �لأدو�ت بعد �لتاأكد من �س���دقها، وح�س���اب ثباتها. وقد تكَّون جمتمع �لبحث 
من جميع �أن�سطة كتاب �للغة �لعربية لل�سف �لأول �لثانوي، �أما عينة �لبحث متثلت 
يف جمتمعه���ا �لبال���غ ع���دده )348( ن�س���اًطا بو�ق���ع )169( ن�س���اًطا يف �مل�س���توى �لأول، و 
)179( ن�س���اًطا يف �مل�ستوى �لثاين، وجرى �ختيار �لأن�سطة بطريقة �لعينة �لق�سدية. 
كم���ا ��س���تخدمت �لباحثتان ع���دًد� من �لأ�س���اليب و�ملعاجلات �لح�س���ائية و�س���وًل �إىل 
نتائج �لبحث، مثل: �لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية، ومعادلة (Holsti) حل�ساب ثبات �أد�ة 
�لتحليل. وتو�س���ل �لبح���ث �إىل نتائج عديدة منها: ر�عت �أن�س���طة كتاب �للغة �لعربية 
لل�س���ف �لأول �لثانوي مهارة �لطالقة بدرجة متو�س���طة بلغت ن�س���بتها )30%(، بينما 
ُروعيت مهارة �ملرونة بدرجة �سعيفة بلغت ن�سبتها )19%(، يف حني بلغت ن�سبة مر�عاة 
مهارة �لأ�سالة )29.5%( بدرجة متو�سطة، ون�سبة مر�عاة مهارة �لتفا�سيل )%21.5( 
بدرجة �س���عيفة. وخرجت �لدر��سة بعدة تو�س���يات من �أبرزها: توجيه نظر �لقائمني 
عل���ى تخطي���ط وتاأليف مناهج �للغة �لعربي���ة �إىل مر�عاة �لتعريف���ات �لإجر�ئية �لتي 
تعك�س طبيعة مهارة �لأ�سالة ب�سورتها �لدقيقة وذلك كما ورد يف �لأدبيات �لرتبوية، 

عند بناء �أن�سطة كتب �للغة �لعربية.
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Analysis of the Arabic Language Textbook of grade One 
Secondary in Light of the Skills of Creative Thinking

By Reem Atiyyah Almehyawi

 The current research aimed to explore the rate at which the 
Arabic Language textbook of grade One Secondary takes into 
account the skills of creative thinking in form of fluency, flexibility, 
originality and elaboration.In order to verify that, the researcher 
adopted the descriptive analytic approach, designing the research 
tools that appeared in form of a list of the skills of creative thinking, 
suitable for grade One Secondary students. This tool comprised 
of (22) skills, which gained the approval of (80%) of arbitrators. 
Moreover, it was in form of a card meant to analyze the Arabic 
language textbook whereby the list was emptied and reduced to the 
main research tool. Having verified their reliability and validity, 
the tools were applied.The research population comprised of all the 
activities in the grade One Secondary Arabic language textbook. The 
sample, which was intentionally selected, had a population of (348) 
activities, with (169) in the first level and (179) in the second. The 
researcher also used a good number of statistical methods such as 
frequencies, percentages, and Holsti formula to calculate the stability 
of the analysis tool. However, the research attained numerous 
findings including the following: activities of grade One Secondary 
textbook took into account the skill of fluency at an average rate 
of (30%), while it considered the skill of flexibility at a poor rate 
of (19%). Conversely, the rate at which originality was taken into 
account reached (29.5%), which is on the average, while elaboration 
was considered at a poor rate of (21.5%). The research made several 
recommendations the most paramount of which are drawing the 
attention of those responsible for planning and authoring Arabic 
language curriculums to consider equilibrium and inclusiveness of 
the skills of creative thinking when building activities of the Arabic 
language textbooks.
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مقدمه:
 حتظى �للغة �لعربية مبكانة رفيعة من بني لغات �لعامل، فهي �للغة �ملقد�س���ة 
�لت���ي �ختاره���ا �هلل لكتاب���ه �ملقد����س فق���د قال_�س���بحانه وتعاىل _ يف حمك���م تنزيله:           
ا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن﴾ ] �لزخرف: 3 [، وقال - تقد�س���ت �أ�س���مائه -             ���ا َجَعْلَن���اُه ُقْر�آًن���ا َعَرِبيًّ ﴿�إِنَّ
ا َغرْيَ  ُروَن * ُقْر�آًنا َعَرِبيًّ ﴿َوَلَقْد �َس���َرْبَنا ِللنَّا�ِس يِف َهَذ� �ْلُقْر�آِن ِمْن ُكلرِّ َمَثٍل َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ
ُق���وَن﴾ ] �لزم���ر: 27- 28 [، وتع���د �للغة �لعربية من �أ�س���مى �للغات،  ِذي ِع���َوٍج َلَعلَُّه���ْم َيتَّ
و�أ�س���رفها عل���ى وج���ه �لأر�س، كرمها �هلل باأن �أنزل بها خري كتبه ف�س���احًة، و�أو�س���حها 

بياًنا، و�أجملها �أ�سلوًبا، و�أقدرها �أد�ًء�، و�أطوعها ��ستيعاًبا. 

وهي لغًة تعهدها �هلل -جل �ساأنه – باحلفظ و�خللود؛ حفظاً لهذ� �لدين فقد 
اِفُظوَن ﴾ ] �سورة �حلجر: 9 [ ا َلُه حَلَ َنّ ْكَر َو�إِ ْلَنا �لِذّ ا َنْحُن َنَزّ قال- جلت قدرته- ﴿ �إَِنّ

 و �للغة �لعربية وعاء تر�ثنا وح�س���ارتنا �لإ�س���المية فهي �للغة �لتي عرّب بها 
�لعرب���ي ع���ن نف�س���ه، وعّم���ا �ختلج يف �س���دره، وعّم���ا د�ر يف عقله من �أف���كار وروؤى، وبها 
ح�س���ل �لتفاع���ل �لإجتماعي و�لفكري و�لنف�س���ي ب���ني �أفر�د �ملجتمع، وه���ي �للغة �لتي 
نع���رب به���ا عن و�قعنا و�أحالمنا وتخيالتنا، وكل ما يت�س���ل بحا�س���رنا وما�س���ينا، هذ� 

ف�ساًل على �أنها لغة نعرب بها عن ح�سارتنا، مبا حتمله من علوم وفنون وثقافة . 

 وه���ي تتمت���ع بق���درة فائق���ة على �حت���و�ء �لعل���وم و�ملع���ارف �ملختلف���ة، و�حتو�ء 
كل جدي���د فيه���ا، فاللغ���ة وعاء �لفكر، �ملحددة ملالحمه �خلا�س���ة و�لعام���ة، و�ملوؤثرة يف 

حا�سره وم�ستقبله و�مل�ستهدف منه )يو�سف،2007، �س25(.

 وهناك عالقة بني �لتفكري و �للغة، وهي �أن �لتفكري ي�س���بق �للغة، حيث ينمو 
�لتفك���ري �أوًل م���ن خ���الل �لتفاع���ل مع �لبيئ���ة، ثم يتبع���ه �لإرتقاء �للغ���وي، ول يوجد 
تفك���ري ب���ال لغ���ة، فاملعاين �لت���ي متثلها �لكلمات ت�س���كل �مل���ادة �خلام �لتي ي�س���تخدمها 
�لف���رد يف عملي���ة �لتفك���ري، لذل���ك ل ميك���ن لل�س���خ�س �لأ�س���م �أن يرقى بتفك���ريه �إىل 
�مل�س���توى �ملتق���دم م���ن �لتفك���ري نظ���ر�ّ للتباط���وؤ يف من���وه �للغ���وي ) �لعت���وم، و�لط���رح،                        

وذياب،2007، �س25-24(.
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 و�لتفك���ري من �لعو�مل �ملهمة �لتي ت�س���اعد �لإن�س���ان عل���ى �لتكيف مع �ملجتمع 
ورفع ��ستعد�د�ته نحو بيئات �لتعلم �ملختلفة، ف�ساًل عن �رتكازه على �خلربة �لذ�تية 

وتنظيمها و��ستخد�مها بطريقة مرنة تو�سله حلل م�ساكله �ملختلفة.

 ويع���د �لتفك���ري �لإبد�ع���ي م���ن �أرقى �أمن���اط �لتفك���ري �لتي تدف���ع �إىل �لتحرر 
�لفك���ري، و�لإث���ر�ء �ملعريف �ملعتمد على عمليات ذهنية متقدمة تتمثل يف حلول و�أفكار 
و�سلوكيات غري عادية. ولقد �أ�سار Karaka & kavas (2008)، �إىل �سرورة �لتفكري 
�لإبد�ع���ي للق���رن �حل���ادي و�لع�س���رين، فنح���ن نو�ج���ه حرية عاملي���ة، فو�س���ى، تغيري، 
�سرعة، وتعقيد. ونعي�س يف ع�سر �لطفرة �لتقنية و�لعوملة، و�ملناف�سة �لقوية )�س9(.

 فالتفكري �لإبد�عي يزيد من وعي �لفرد بذ�ته ومبن حوله عن طريق �إدر�كه 
للعالق���ات �جلديدة و�لقدمية بني �لأ�س���ياء و�لتنبوؤ، ون���و�جت تلك �لعالقات على نحو 
يزي���د م���ن ثق���ة �لف���رد بنف�س���ه ومبا ميتلك���ه من ق���در�ت متّكن���ه على مو�جه���ة �حلياة 

�خلارجية وهذ� غاية ما ت�سعى �إليه �لرتبية )م�سطفى، 2011، �س80(.

 وتنمي���ة مه���ار�ت �لتفكري �لإبد�عي لدى �لطالب ه���ي يف �لو�قع زيادة وعيهم 
مبا يدور حولهم، ومعاجلة �لق�س���ية من وجوه متعددة، وزيادة فاعليتهم يف معاجلة 
م���ا يق���دم له���م من مو�ق���ف وخرب�ت، كم���ا �أنها تزي���د من كف���اءة �لعم���ل �لذهني لدى 
�لط���الب يف معاجلة م���ا يقدم لهم من مو�قف وخرب�ت، وتفعيل عملي لدور �ملدر�س���ة 
و�خل���رب�ت �ل�س���فية �لتعليمي���ة ) غ���امن،2009م، ����س214( فالتفك���ري �لإبد�ع���ي لي�س 
عملية �آلّية، بل عملية ذهنية حتتاج �إىل تدريب وممار�سة حتى ي�سل �لفرد �إىل نتائج 
جديدة، وتنمية �لتفكري �لإبد�عي لدى �لطالب �إحدى �لنتائج �ملرتتبة على مرورهم 

بخرب�ت حمددة �سمن كتب ومو�د مقررة ) �لعيا�سرة،2011م، �س206(.

 يقول م�سطفى )2011( �إن �لتفكري �لفّعال يتطلب تعليَما وتوجيًها مق�سوًد� 
م�س���تمًر� وممار�س���ة، ليتحول �لتفكري �إىل ثقافة لي�س���بح �لطالب بعدها قادرين على 
�لتفاع���ل �ليجاب���ي �لد�ئ���م �ل���ذي ل يك���ون جم���رد رد فع���ل، ب���ل يوؤ�س����س للتعام���ل مع 

�لتوقعات قبل حدوثها )�س23(.
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 وقد �أ�سار Nagamurali (2013)  �إىل �أنه يجب على �ملربني ت�سجيع وتنمية 
�أمناط خمتلفة من �لإبد�ع �لذي ميكن �أن ين�ساأ من مزيج من �لتفكري �ملنطقي وغري 
�ملنطق���ي، من خالل ممار�س���ة مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي، حي���ث �أن تلك �ملهار�ت تلعب 
دور�ً ب���ارز�ً لقولب���ة طالبي �ملعرفة �للذين هم �لأفر�د �مل�س���ئولني لإيجاد مكان �أف�س���ل 

للجيل �حلا�سر و�مل�ستقبل )�س 125(.

 �إن ق�سية تنمية �لتفكري متثل �إحدى �لركائز �لأ�سا�سية يف �لأنظمة �لرتبوية 
�حلديثة، وملا كانت عملية �لتفكري ميكن �كت�سابها من خالل عملية �لتعلم، فقد �أ�سبح 
من و�جب �لقائمني على �لعملية �لرتبوية حتقيق �أهد�ف �لأنظمة �لرتبوية �ملتمثلة 
يف تنمي���ة �لعق���ل، وتعلي���م �لتفك���ري، من خ���الل تهيئ���ة �ملو�ق���ف �لتعليمي���ة و�لتعلمية 
�لت���ي حتف���ز �لطالب على �لقيام بالعمليات �لعقلية �لن�س���طة �لتي ت�س���تند �إىل �لتاأمل 

و�لتفكري �لإبد�عي)�ملو�سى،2011م،�س54(.

 لذل���ك حظي���ت �ملناه���ج �لدر��س���ية ول�س���يما مناهج �للغ���ة �لعربي���ة يف �ملرحلة 
�لثانوي���ة باهتم���ام وعناية وز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم يف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية، فقد 
�هتم���ت بتطويره���ا وف���ق م���ا ن���ادت ب���ه �لجتاه���ات �لرتبوية �حلديث���ة وذلك و�س���وًل 
لتحقي���ق �أه���د�ف �لرتبي���ة م���ن خ���الل خمرج���ات تعليمي���ة متتل���ك مه���ار�ت �لتفكري 
�لالزمة ول �س���يما مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي، للم�س���اهمة يف رقى �ملجتمع وللنهو�س 
به ، فاملجتمعات مل تعد بحاجة �إىل �أفر�د بقدر حاجتها �إىل عقول ت�س���تثمر معطيات 

�حلياة على نحو يزيد من تقدمها ومن قوتها.

 �إن مناه���ج �للغ���ة �لعربي���ة لب���د �أن ُتبن���ى ح�س���ب �هتمام���ات �لط���الب، فهم ل 
يتعلم���ون �للغ���ة لغر�س، �أو لهدف، �أو لوظيفة و�حدة، بل يتعلمونها لأغر��س عديدة، 

وي�ستخدمونها يف �سياقات ومو�قف خمتلفة )�لكخن،2006، �س122(.

 فطال���ب �ملرحل���ة �لثانوية تزد�د لديه قدرته عل���ى �لتفاعل مع عملية �لتعليم 
و�لتعل���م؛ عندم���ا يكون هن���اك �إثارة لتفكريه، بفتح �آفاق جدي���دة �أمامه جتعله حمور�ً 
�أ�سا�س���ياً لإد�رة �لتفك���ري �ملث���ار لديه، و�س���وًل به �إىل تن�س���يط وتنمية مه���ار�ت �لتفكري 
�لعلي���ا من ت�س���نيف، وترميز، وحتلي���ل، وتركيب، وربط، وتق���ومي، وطالقة، ومرونة، 

وح�سا�سية جتاه �مل�سكالت و�إبد�ع )�أبو جادو ونوفل،2007، �س157(.
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 ل���ذ� �أو�س���ت در��س���ة نا�س���ر و�أخر����س)2013( باإع���د�د بر�م���ج لتنمي���ة �لتفك���ري 
�لإبد�عي تتبناها وز�رة �لرتبية و�لتعليم، وتدخلها �س���من �ملقرر�ت �لدر��س���ية ح�س���ب 
�ملر�ح���ل �لدر��س���ية، و�أو�س���ت در��س���ة �حلارث���ي )2013( بتكثي���ف �ل���دور�ت �لتدريبي���ة 
للمعلم���ات حديث���ات �خلربة �لتدري�س���ية يف جمال تنمي���ة مهار�ت �لتفك���ري �لإبد�عي، 
وتق���دمي من���وذج عملي لكيفية م�س���اهمة �ملعلم���ة يف تنمية مهار�ت �لتفك���ري �لإبد�عي 
ل���دى �لطالب���ات م���ن خالل تكليف �مل�س���رفات �لرتبوي���ات و�ملعلمات �ملتمي���ز�ت باإجر�ء 
ح�س����س منوذجية مرتكزة على �لأن�س���طة و�ملمار�سات �لعملية �ملنمية ملهار�ت �لتفكري 
�لإبد�ع���ي، كم���ا �أو�س���ت در��س���ة ج���رو�ن و �لعب���ادي )2014( بتوظي���ف ��س���رت�تيجيات 
تنمية مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي يف �ملناهج �لدر��س���ية �ملختلفة، و�إدخال بع�س �ملو�قف 
و�لأن�س���طة �لتي ت�س���تثري �لتفكري وتنم���ي مهار�ت �لتفكري �لإبد�ع���ي لدى �لطالبات، 
وكذلك �أو�س���ت در��س���ة �لذبياين )2014( بالهتمام �أكرث مبهار�ت �لتفكري �لإبد�عي، 
وت�س���مينها ب�سكل �أ�سا�سي، ومر�عاة �لتو�زن و�ل�سمول بني مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي، 

و�لهتمام بالأن�سطة �لتي تنميها. 

 �إن �أن�س���طة �لتفك���ري م���ن �لو�س���ائل �ملهم���ة يف جن���اح عملي���ة �لتعلي���م و�لتعل���م، 
فه���ي تهي���ئ �ملوقف �لتعليمي للطالب للك�س���ف ع���ن قدر�تهم و�لتعب���ري عن خرب�تهم 
�لذ�تي���ة، كم���ا �أنها تتيح للمعلم فر�س���اً ملر�ع���اة �لفروق �لفردية بينهم ب�س���ورة فاعلة. 
�إ�س���افة �إىل �أنه���ا ن�س���اطات تفتح �آفاًقا و��س���عة للبح���ث و�ل�ستك�س���اف، و�ملطالعة، وحل 
�مل�س���كالت و�لرب���ط ب���ني خ���رب�ت �لتعل���م �ل�س���ابقة و�لالحق���ة. و�لرب���ط ب���ني خ���رب�ت 
�أ�س���ار                              وق���د  )�أحمد،2007م،����س218(.  �ملختلف���ة  �لدر��س���ية  �ملو�س���وعات  يف  �لتعل���م 
Caroselli (2009) �إىل �أن���ه لب���د �أن ته���دف �أن�س���طة �لتفك���ري �لإبد�ع���ي �إىل �مله���ام 
�ل�سرورية لأن�سطة �حلياة �ليومية، �لتي تزيد من �إحتمال �ل�سلوك �لإبد�عي )�س 5(.
 و��س���تجابة ملا �س���بق تبنت �لعديد من �ملناهج، ومن بينها مناهج �للغة �لعربية 
�سيا�س���ة تطويري���ة ته���دف �إىل تنمي���ة مه���ار�ت �لتفك���ري �ملختلف���ة ل���دى �لط���الب، ول 
�س���يما مه���ار�ت �لتفك���ري �لإبد�ع���ي. فبني���ت �ملناه���ج وفق �ملدخ���ل �لتكاملي ب���ني فنون 
�للغ���ة �لعربية ووظفت �أن�س���طة: �لن�س���و�س �لأدبية، و�لقو�عد �لنحوية، و�لن�س���و�س 
�لقر�ئي���ة، و�س���ائر ف���روع �للغة �لعربية، توظيًف���ا ل يقف عند تنمية �مل�س���تويات �لدنيا 
م���ن �مله���ار�ت، ب���ل يتعد�ها �إىل �ملهار�ت �لعليا و�س���وًل �إىل �لتفك���ري �لإبد�عي باعتباره 

�لتفكري �لأرقى.
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 وق���د و�ك���ب ه���ذ� �لتطوي���ر ملناه���ج �للغ���ة �لعربي���ة ظه���ور عدد غ���ري قليل من 
�لدر��س���ات �لتقوميية كدر��سة �لفر� )2010( ودر��سة �لعيد )2010( ودر��سة �أبو جبني 

)2013( ودر��سة �ملحياوي و�حلري�سي )2014م(.

 �إن جميع هذه �لدر��سات دعت �إىل حتليل كتب �للغة �لعربية يف �سوء مهار�ت 
�لتفكري �لإبد�عي �ملنا�سبة للطالب �لذين يدر�سون هذه �لكتب. فعملية �لتطوير لن 
توؤت���ي ثماره���ا �ملرج���وة ما مل تو�كبها عملية �لتقومي �لت���ي تطمئن ملا هو و�قع وتقدم 

روؤى م�ستقبلية ملا هو ماأمول.

 و�إمياًن���ا م���ن �لباحثت���ان ب���اأن �ملدخ���ل �مله���اري ه���و �أح���د �لجتاه���ات �لرتبوية 
�حلديث���ة �لتي توليه���ا وز�رة �لرتبية و�لتعلي���م يف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية �هتماًما 
جيًد�، و�أن �لتفكري �لإبد�عي هو �سمن �لأهد�ف �لتي ترمي �إىل حتقيقها. و�أن �لوز�رة 

مل تطور منهج �للغة �لعربية لل�سف �لأول �لثانوي �إل من �أجل ذلك. 

 لذل���ك ت���رى �لباحثت���ان �أن���ه من �لأهمي���ة مبكان تن���اول هذ� �ملنه���ج بالتحليل 
و�لتق���ومي. ولع���ل حتلي���ل �أن�س���طة كت���اب �للغ���ة �لعربي���ة لل�س���ف �لأول �لثان���وي يلقي 
�ل�سوء على هذ� �ملنهج �جلديد و�لذي ُيقدم يف مد�ر�سنا للمرة �لأوىل يف �لعام 1435- 
1436ه�. فالكتاب �ملدر�سي �أحد �لعنا�سر �ملهمة �لتي ُيقدم �ملنهج من خاللها، و�أن�سطة 

�لكتاب ركن رئي�سي جدير بالتحليل و�لتقومي و�لتطوير �إن تطلب �لأمر.

م�سكلة البحث:
 �إن �لتطوير �ل�سامل �لذي حظيت به مناهج �للغة �لعربية يف مر�حل �لتعليم 
�لعام يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية يتطلب تقومياً م�ستمر�ً ومتابعة يف �مليد�ن يف �أثناء 
جتريبه وتطبيقه وذلك باإخ�س���اعه ملزيد من �لدر��س���ات �لتقوميية، لتقدمي �لتغذية 
�لر�جع���ة للقائم���ني عليه، ومتثل �أن�س���طة �لكتاب عن�س���ًر� رئي�ًس���ا من عنا�س���ر مناهج 
�للغة �لعربية مما يجعلها جديرة بالتحليل و�لدر��سة للك�سف عن جو�نب �لقوة فيها 
وتعزيزها، وتعرف جو�نب �ل�س���عف و�لق�س���ور لتالفيها م�س���تقباًل؛ فاأن�س���طة �لكتاب 
تقوم بدور كبري يف تنمية �ملهار�ت ول �سيما مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي، حمققة بذلك 

�أحد �أهم �لأهد�ف �لتي ت�سعى مناهج �للغة �لعربية �إىل حتقيقها لدى �لطالب. 
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 و�نطالًق���ا م���ن �لروؤى �ل�س���ابقة و��س���تجابة لتو�س���يات �لعديد من �لدر��س���ات 
�ل�س���ابقة �لت���ي ن���ادت ب�س���رورة �إج���ر�ء در��س���ات حتليلي���ة لكتب �للغ���ة �لعربي���ة، �أعدت 
�لباحثت���ان هذ� �مل�س���روع �لبحثي �لذي يهدف �إىل حتليل �أن�س���طة كت���اب �للغة �لعربية 
لل�س���ف �لأول �لثانوي ) �مل�س���توى �لأول، و�مل�ستوى �لثاين(. حيث مل ي�سبق تناول هذ� 
�لكت���اب بالتحلي���ل و�لدر��س���ة و�لتقومي. حلد�ثت���ه �إذ ُيقدم للط���الب و�لطالبات لأول 

مرة يف �لعام 1435- 1436ه�.

 و ميكن حتديد م�سكلة البحث يف ال�سوؤال الرئي�س االآتي:
»م���ا درجة مر�عاة �أن�س���طة كت���اب �للغة �لعربية لل�س���ف �لأول �لثانوي مهار�ت 

�لتفكري �لإبد�عي«؟

ومن ال�سوؤال الرئي�س تتفرع االأ�سئلة االآتية:
م���ا مهار�ت �لتفك���ري �لإبد�عي �لتي ينبغي تو�فرها لدى طالب �ل�س���ف �لأول 1 1)

�لثانوي؟
ما درجة مر�عاة �أن�سطة كتاب �للغة �لعربية ملهار�ت �لتفكري �لإبد�عي �ملتعلقة 1 2)

بالطالقة؟
ما درجة مر�عاة �أن�سطة كتاب �للغة �لعربية ملهار�ت �لتفكري �لإبد�عي �ملتعلقة 1 3)

باملرونة؟
ما درجة مر�عاة �أن�سطة كتاب �للغة �لعربية ملهار�ت �لتفكري �لإبد�عي �ملتعلقة 1 4)

بالتفا�سيل؟ 
ما درجة مر�عاة �أن�سطة كتاب �للغة �لعربية ملهار�ت �لتفكري �لإبد�عي �ملتعلقة 1 5)

بالأ�سالة؟

اأهداف البحث:
 تتمثل �أهد�ف �لبحث �حلايل يف �لآتي:

حتديد مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي �ملنا�سبة لطالب �ل�سف �لأول �لثانوي.1 1)
حتدي���د درج���ة مر�ع���اة مه���ار�ت �لتفك���ري �لإبد�ع���ي ) �لطالق���ة – �ملرون���ة – 1 2)

�لتفا�س���يل– �لأ�س���الة ( يف حمت���وى �أن�س���طة كت���اب �للغ���ة �لعربية ) �مل�س���توى 
�لأول، و�مل�ستوى �لثاين( لل�سف �لأول �لثانوي يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.
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اأهمية البحث:
ميكن تف�سيل �أهمية �لبحث يف �أنه ميثل :

��س���تجابة ل�س���رورة تطوي���ر وجتوي���د �لأن�س���طة �لتعلمي���ة مب���ا يتم�س���ى م���ع 1 1)
�لإجتاه���ات �لرتبوي���ة �حلديث���ة، وحتقيق �لغايات �لرتبوي���ة �ملرجوة يف جمال 

تنمية �لتفكري �لإبد�عي.
م�س���اعدة �لقائم���ني عل���ى تاأليف كتب �للغ���ة �لعربية يف مر�ح���ل �لتعليم �لعام، 1 2)

بتحدي���د جو�ن���ب �لقوة يف �أن�س���طة �لكتب �لدر��س���ية، ليت���م تعزيزها، وجو�نب 
�ل�سعف، ليتم معاجلتها يف �سوء نتائج �لبحث �لعلمي.

م�س���اعدة معلم���ي �للغ���ة �لعربي���ة يف �لتعرف على مه���ار�ت �لتفك���ري �لإبد�عي، 1 3)
و�ل�سرت�ساد بها عند تخطيط وتنفيذ درو�س �للغة �لعربية.

�إم���د�د �لقائم���ني على مناهج �للغة �لعربية بقائمة مه���ار�ت �لتفكري �لإبد�عي 1 4)
�لالزمة لطالب �ملرحلة �لثانوية، بحيث يتم توجيه �ملمار�س���ات �لتدري�س���ية يف 

�سوئها لتنميتها.
تقدمي �أد�ة بحثية ميكن �ل�ستفادة منها يف جمال �لتخطيط و�لتقومي.1 5)

حدود البحث:
تقت�سر حدود �لبحث �حلايل يف �لآتي:

�أن�س���طة كتاب �للغة �لعربية لل�س���ف �لأول �لثانوي ) �مل�ستوى �لأول، و�مل�ستوى 1 1)
�لثاين(، وذلك يف كامل وحد�ت �لكتاب. وعددها)168( ن�ساًطا يف كتاب �مل�ستوى 

�لأول، و)179( ن�ساًطا يف كتاب �مل�ستوى �لثاين.
مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي )�لطالقة، �ملرونة، �لتفا�س���يل، �لأ�سالة( �لتي ر�أى 1 2)

�ملتخ�س�سون منا�سبتها لطالب �ل�سف �لأول �لثانوي.

م�سطلحات البحث:
حتليل املحتوى: يعد حتليل كما عرفه د�وود )2006( �أنه »طريقة تقدم و�سًفا - 1

مو�سوعُيا منهجًيا كمًيا للمحتوى �لظاهر« )�س22(.
�أن حتلي���ل   )2009 و�ل�س���مري،  )�ل�س���اموك  Berlson يف  بريل�س���ون  ذك���ر  و   
�ملحت���وى “ �أح���د �لأ�س���اليب �لو�س���فية �لت���ي ت�س���تعمل يف و�س���ف �ملحت���وى �لظاه���ر �أو 

�مل�سمون �ل�سريح للمادة و�سًفا منتظًما كمًيا ” )�س32(.
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 ويق�س�د بتحليل املحتوى يف البحث احلايل: �أنه �أ�سلوب و�سفي ��ستخدم لتحليل �لظاهر 
من حمتوى �أن�س���طة كتاب �للغة �لعربية )�مل�س���توى �لأول، �مل�س���توى �لثاين( يف �س���وء 

مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي، حتلياًل كمًيا منهجًيا، مو�سوعًيا، منتظًما.

االأن�سطة اللغوية:- 2
ذكر �خلليفة )2004( �أن �لأن�سطة �للغوية » �ألو�ن منوعة من �ملمار�سة �لعملية 
للغة، يقوم بها �لطالب، وي�س���تخدمون �للغة ��س���تخد�ًما موجًها يف �ملو�قف �لتعليمية 

�لتعلمية �لتي تتطلب �حلديث و�ل�ستماع و�لقر�ءة و�لكتابة » )�س373(.
 وعرفه���ا �أب���و ل���ن )2011( �أنه���ا “ �لأن�س���طة �لت���ي متكن �ملتعلمني م���ن تنمية 
ميوله���م ومهار�ته���م �ملختلف���ة، وتزويده���م تزوي���ًد� ذ�تًي���ا باملع���ارف و�لفن���ون، وذل���ك 

��ستناًد� على �أ�س�س تربوية”.
 ويق�س�د به�ا يف البح�ث احل�ايل: �ملمار�س���ات �للغوية �ملت�س���منة يف كت���اب �للغ���ة �لعربية 
لل�س���ف �لأول �لثان���وي، يقوم بها �لطالب حتت �إ�س���ر�ف معلميهم وبتوجيههم بهدف 

تنمية مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي )�لطالقة، �ملرونة، �لتفا�سيل، �لأ�سالة(.

كتاب اللغة العربية لل�سف االأول الثانوي 	 التطبيقات( :- 3
 »ه���و �أح���د كت���ب �للغة �لعربي���ة �جلديدة يف خط���ة �لتعليم �لثان���وي يف �لنظام 
�لف�س���لي، وه���و �ملي���د�ن �ل���ذي مُتار�س في���ه �مله���ار�ت �للغوية ومه���ار�ت �لفه���م و�لنقد 
و�لتفك���ري؛ لإك�س���اب طالب �ل�س���ف �لأول �لقدرة �للغوية �ملطلوب���ة، و�لثقافة �لو�عية 

باللغة وق�ساياها وفنونها« )وز�رة �لرتبية و�لتعليم، 2015، �س5(.

التفكري االإبداعي:- 4
 �لتفك���ري �لإبد�ع���ي كم���ا عرف���ه �لعيا�س���رة )2011( �أن���ه« ن�س���اط عقلي مركب 
وه���ادف توجه���ه رغب���ة قوي���ة يف �لبح���ث عن حل���ول �أو �لتو�س���ل �إىل نو�جت �أ�س���يلة، مل 
تك���ن معروف���ة م���ن قب���ل، ويتمي���ز بال�س���مولية و�لتعقي���د، ويتك���ون م���ن جمموعة من              

�ملهار�ت« )�س209(.
 وعرف���ه �لربقع���اوي )2012( �أن���ه »تفك���ري يت�س���من تولي���د وتعدي���ل لالأف���كار 
و�حل�سا�س���ية                            و�ملرون���ة  و�لطالق���ة  بالأ�س���الة  تت�س���ف  نتائ���ج  �إىل  �لتو�س���ل  لغر����س 

للم�سكالت« )�س30(.
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 ويق�س�د بالتفكري االإبداعي يف البحث احلايل: �أنه قدرة �لطالب على �إنتاج �أكرب عدد من 
�ل�س���تجابات �لتي تت�سف بالطالقة، و�ملرونة، و�لتفا�سيل، و�لأ�سالة عند �ل�ستجابة 

ملثري لغوي معني. 

مهارات التفكري االإبداعي:- 5

الطالقة:- 
 عّرفه���ا �لعت���وم و�آخ���رون )2007( باأنها »�لقدرة على �إنت���اج �أو توليد عدد كبري 

من �لأفكار �جليدة مل�ساألة �أو م�سكلة ما » )�س141(.
 ويعرفه���ا م�س���طفى )2011( باأنها »�لقدرة عل���ى توليد عدد كبري من �لبد�ئل 
�أو �ملرت�دفات �أو �لأفكار �أو �مل�س���كالت عند �لإ�س���تجابة ملثري معني، و�ل�سرعة و�ل�سهولة 

يف توليدها« )�س78(.
ويق�س�د بالطالقة يف البحث احلايل: قدرة �لطالب على ��س���تدعاء �أكرب عدد من �ملفرد�ت 
�أو �جلم���ل �أو �ملع���اين و�لأف���كار �ملنطوقة �أو �ملكتوبة، �ملنا�س���بة للمث���ري �للغوي يف فرتة 

زمنية.

املرونة:- 
 عرفه���ا �أب���و ج���ادو ونوف���ل )2007( باأنها “روؤية �لأ�س���ياء من خ���الل مناطق �أو 

زو�يا خمتلفة لعمل تلك �لأ�سياء با�ستخد�م ��سرت�تيجيات متنوعة” )�س161(.
 ويق�س���د بها عبد�لعزيز )2009( “�أنه ق���درة �لفرد على تغيري حالته �لذهنية 

ح�سب تغيري �ملوقف، وتوليد �أفكار متنوعة بطرق تفكري متنوعة” )91(. 
 ويق�س�د باملرون�ة يف البحث احلايل: قدرة �لطالب عل���ى روؤية �ملوقف من زو�يا متنوعة، 

و�إ�سد�ر ��ستجابات متنوعة ومنا�سبة ملوقف لغوي معني.

التفا�سيل:- 
 هي »قدرة �لفرد على و�سع تفا�سيل �خلطط و�لأفكار« )�أبو جادو ونوفل،2007، �س167(.

�إ�س���افة تفا�س���يل جديدة  �لفرد على  وي���رى عبد�لعزي���ز )2009( �أنها“ق���درة 
ومتنوعة لفكرة ما �أو حلل م�سكلة معينة” )�س92(.
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 ويق�س�د بالتفا�س�يل يف البح�ث احل�ايل: ق���درة �لطال���ب عل���ى �إ�س���افة تفا�س���يل جديدة 
ومنا�سبة �إىل فكرة �أو �سورة �أو موقف معني لغوي.

االأ�سالة:- 
 ه���ي “ �لتف���رد �أو خمالف���ة �لآخري���ن �لن���اجت من �لق���درة عل���ى �لإدر�ك وروؤية 

�ملو�قف من زو�يا خمتلفة” )م�سطفى، 2011، �س79(.
 كم���ا عرفه���ا �لعت���وم و�آخ���رون �أنه���ا “ �لتميز و�لتف���رد يف �لفك���رة و�لقدرة على 

�لنفاذ �إىل ما ور�ء �ملبا�سر و�ملاألوف من �لأفكار” )�س143(.
 ويق�س�د باالأ�س�الة يف البح�ث احلايل: ق���درة �لطالب عل���ى �إنتاج ��س���تجابات جديدة غري 

ماألوفة وغري �سائعة، عند �ل�ستجابة ملوقف لغوي مثري.

اأواًل:االإطار النظري :
1-مفهوم حتليل املحتوى:

 تع���ددت �ملفاهي���م ح���ول حتليل �ملحت���وى و�ختلف���ت باختالف روؤى �أ�س���حابها، 
و�خت���الف �لز�وي���ة �لتي ينظرون منه���ا �إليه ومن تلك �ملفاهيم، ما ذكره هول�س���تي يف 
)طعيم���ة،2008م(، �أن �أ�س���لوب حتلي���ل �ملحت���وى يت�س���دى ملعاجلة م�س���كلة م���ا بطريقة 

كمية وكيفية، وهو يتعدى حدود �لو�سف �لظاهر للمحتوى )�س70(. 
 ويرى �لها�سمي وعطية) 2009( �أن حتليل �ملحتوى �أ�سلوب �أو �أد�ة ي�ستخدمها 
�لباحث���ون يف جم���الت بح���ث متنوع���ة لتحلي���ل �لظاهر م���ن �ملحتوى، و�ل�س���ريح من 
�مل�س���مون للمادة �ملر�د حتليلها، لالإجابة عن ت�س���اوؤلت �لبحث، �أو فرو�س���ه �لأ�سا�سية، 
و�سوًل �إىل �كت�ساف �خللفية �لفكرية، �أو �لثقافية، �أو �ل�سيا�سية، �أو �لعقدية �لتي تنبع 
منه���ا �مل���ادة �لعلمي���ة، �أو بق�س���د �لتعرف على مقا�س���د �لقائمني بالت�س���ال من خالل 
�لكلم���ات، و�جلم���ل، و�لرم���وز، و�ل�س���ور، على �أن تت���م عملية �لتحلي���ل بطريقة علمية 
م�ستندة �إىل معايري مو�سوعية، و�أن ت�ستند يف حتليلها �إىل �لأ�سلوب �لكمي )�س144(. 
 وذكر فار�س و�ل�سر�يرة )2011( �أن �أ�سلوب حتليل �ملحتوى يقوم على �لو�سف 
�ملنظ���م �لدقيق ملو�س���وع �لدر��س���ة وهدفها، ويتم هذ� �لتحليل م���ن خالل �لإجابة عن 
�أ�س���ئلة معينة وحمددة م�س���بًقا حيث ت�ساعد هذه �لإجابة يف و�سف وت�سنيف حمتوى 
�مل���ادة �ملدرو�س���ة ب�س���كل ي�س���اعد على �إظه���ار �لعالق���ات و�لرت�بطات بني �أج���ز�ء �لن�س 

�ملدرو�س )�س61(.
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 و�أ�س���ار حمم���د وعبد�لعظي���م )2012( �إىل �أن حتلي���ل �ملحت���وى منه���ج يعتم���د 
ب�س���كل رئي����س عل���ى حتويل �ملعلوم���ات �ملكتوب���ة �إىل بيان���ات كمية حول �لظاه���رة �لتي 
يت���م حتليله���ا، فق���د تفهم طبيعة حتلي���ل �ملحتوى باأنها »طريقة ت�س���ف ب�س���كل منظم 
�س���كل وحمتوى �ملو�د �ملكتوبة �أو �مل�س���موعة«، �أو على �أنها »طريقة مو�سوعية ومنظمة 
لو�سف حمتوى مو�د �لت�سال ب�سكل كمي«، كما �أن ��ستخد�م هذ� �ملنهج وتطويره يتم 
لت�س���هيل عملية در��س���ة �لوثائق �لعامة و�خلا�س���ة )�س 19(. ويرى �ملطلق و�لعّمارين 
)2013( �أن �أ�س���لوب حتليل �ملحتوى �ل�س���ائع يف �لأو�ساط �لعلمية، يرتكز على �إجر�ء�ت 
من �أهم �أهد�فها و�سف، ما �لذي يت�سمنه �ملحتوى؟ وملن يوجه؟ وكيف ي�ساغ �ملحتوى 

�أو يعرب عنه؟ وما �أثر �نتقاله على �مل�ستقبل؟ )�س19(.

 من خالل عر�س �ملفاهيم �ل�س���ابقة خل�س���ت �لباحثتان �إىل �أن حتليل �ملحتوى 
يرتكز على ثالثة �أمور رئي�سة، هي:

�أنه �أ�سلوب علمي و�سفي يتناول �لظاهر من �ملحتوى وما هو قابل لالكت�ساف . 1
فقط.

�أنه يتم بطريقة علمية منهجية دقيقة وعلى قدر كبري من �لثبات.. 2
�أنه يعتمد على �لقيا�س �لكمي يف �لتحليل.. 3

2- اأهمية حتليل املحتوى :
 تكم���ن �أهمي���ة حتلي���ل �ملحت���وى يف ما له م���ن �أدو�ر مهمة يف جم���الت متعددة 
وثيقة �ل�س���لة بالقطاعات �حليوية يف �ملجتمع منها: جمال �لإعالم، وجمال �لرتبية 
و�لتعليم، وجمال �لدر��س���ات �لأدبية و�لعلمية، وغريها من �ملجالت و�سنقت�س���ر على 
ذكر �أهمية حتليل �ملحتوى بالن�س���بة ملجال �لرتبية و�لتعليم ل�س���لته �لوثيقة بالبحث 
�حل���ايل، و�لت���ي م���ن �أبرزه���ا م���ا خل�س���ه )�لها�س���مي وعطية،2009م،����س161؛ �ملطلق 

و�لعّمارين، 2013، �س28( فيما ياأتي:
ت�س���هم عملية �لتحليل يف حتديد م�س���توى �لكتاب �ملدر�س���ي، ودرجة �لتح�سيل - 1

�لدر��سي للطالبات.
ي�س���لط �ل�س���وء على عملية �لتعلي���م و�لتعلم وتقوميها بناء عل���ى بيانات كمية - 2

حمايدة.
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ي�س���اعد �ملعلم���ني على بن���اء �لختبار�ت �لتح�س���يلية، و�ختيار ط���رق �لتدري�س - 3
�ملنا�سبة

ي�س���هم يف تنفي���ذ حمت���وى �لكت���اب �ملدر�س���ي عل���ى م�س���توى �لتخطي���ط م���ن - 4
خ���الل م�س���اعدة �ملعلم���ني عل���ى �إعادة تنظي���م �مل���و�د �لتعليمي���ة وتزويدهم مبا                         

ينبغي فعله.
يو�سح �لعالقات بني ف�سول �لكتاب �ملدر�سي وجزئياته- 5
يك�س���ف دور �لكت���اب �ملدر�س���ي يف تنمي���ة �أن���و�ع �لتفكري �ملختلفة عن���د �لطالب، - 6

وي�سهم يف �إعد�دهم �إعد�د� �سليًما، ليكونو� �أفر�ًد� منتجني.
ي�سهم يف حتديد نقاط �لقوة و�ل�سعف يف �لكتاب �ملدر�سي.- 7
يزود موؤلفي �لكتب �ملدر�سية مبا ينبغي فعله من �أجل تطويرها.- 8
يزيد فاعلية حمتوى �لكتاب �ملدر�س���ي وخا�س���ة يف حتقي���ق �لأهد�ف �لرتبوية - 9

و�لتعليمية من خالل ما يتو�سل �إليه من نتائج عن طريق �لتحليل.
يعم���ل عل���ى �إ�س���د�ر �لأح���كام حول �لكت���اب �ملدر�س���ي �ملقرر، وم���دى تو�فقه مع - 10

�ملعايري �لعامة و�خلا�سة للكتب �ملدر�سية �لتي من �لو�جب �للتز�م بها.

3- املبادئ التي يقوم عليها حتليل املحتوى :
 هناك جمموعة من �ملبادئ ينبغي �أن تقوم عليها عملية حتليل �ملحتوى، لكي 
تبل���غ �أهد�فه���ا بطريقة علمي���ة ودقيقة، وعلى قدر كايف من �مل�س���د�قية و�لثبات، ومن 

تلك �ملبادئ ما �أورده )�لها�سمي وعطية، 2009، �س169(، وهي: 
�إن �ملحتوى يعرب عن �لبيئة �لد�خلية و�خلارجية ل�س���احبه، وحتليل �ملحتوى - 1

يك�س���ف ع���ن �لبيئ���ة �لثقافي���ة و�ل�سيا�س���ية و�لجتماعي���ة �ل�س���ائدة يف �ملجتم���ع 
�لد�خلي و�خلارجي بفعل تطور �لعمليات �لت�سالية.

�إن حتلي���ل �ملحتوى �أ�س���لوب من �أ�س���اليب �لبح���ث �لعلمي ولي����س منهًجا بحثًيا - 2
قائ���م بذ�ت���ه، فه���و يع���د �أد�ة م���ن �أدو�ت �لبح���ث �مل�س���حي �لت���ي له���ا �إجر�ء�ته���ا 

�خلا�سة.
لي�س كل �أهد�ف �ملحتوى ظاهرة، بل قد تكون باطنة ولكنها قابلة لالكت�ساف .- 3
�ملو�زنة بني �أهمية �لأهد�ف �لتي ي�س���عى �إليها �ملحلل، وتكلفة �لتحليل يف �ملال - 4

و�لزمن و�جلهد.
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�إن حتلي���ل �ملحت���وى بغ�س �لنظر عن نوعه، ميثل �لب�س���مة �لفكرية ل�س���احبه - 5
�لتي يتميز بها عن غريه، و�إن حتليل �ملحتوى يك�س���ف عن نوع ب�س���مة �ساحبه 

�لفكرية و�لعلمية.
�لتحلي���ل ل ي���ر�دف �لتق���ومي يف �ملعن���ى؛ �إن مهم���ة �لتحلي���ل تق���ف عند جتزئة - 6

�لكل �إىل �أجز�ئه وتركيز �لنتباه على خ�س���ائ�س تلك �لأجز�ء من دون �س���دور 
�لأحكام ب�س���اأنها، �أما �لتقومي فاإنه يتعدى جمع �ملعلومات �إىل �إ�س���د�ر �لأحكام 
يف �س���وء معايري حمددة فالتحليل مرحلة �س���ابقة للتقومي ومت�س���منة و�سف 
كم���ي وكيف���ي للبيان���ات دون �لتدخ���ل م���ن �ملحل���ل، و�لتق���ومي مرحل���ة لحق���ة 
للتحليل وهو عملية �إ�سد�ر حكم يف �سوء معايري حمددة �سلًفا قد تكون كمية 

�أو مو�سوعية وهو تابع للتحليل معني بتف�سري نتائجه.

 ويف م���ا يخ����س �ملبد�أ �ل�س���ابق، لحظت �لباحثتان �س���يوع �خللط بني مفهومي 
�لتحلي���ل و�لتقومي، وخا�س���ة يف �لدر��س���ات �لرتبوية، فالتحلي���ل يختلف عن �لتقومي 
���ًحا ومف�ّس���ًر� يف كثري من �لأدبيات �لرتبوية، فالذي يحلل مادة �أي كان  �ختالًفا مو�سّ
نوعها ل يلزم له �أن يقّوم تلك �ملادة ب�س���دور �حلكم عليها، بينما يتوّجب عليه حتليل 
�لأجز�ء بطريقة كمية وبيان �لعالقات بني تلك �لأجز�ء، �أما �لتقومي هدفه �لأ�سا�سي 
هو �سدور �حلكم حول �ملادة �ملدرو�سة �سو�ء كان حكما ًكمًيا �أو كيفًيا، يف حني ي�ستوجب 
لعملية �لتحليل �لتكر�ر للقيا�س �لكمي. فمن �أبرز �لفروق بني �لتحليل و�لتقومي، �أن 
�لتحليل يتم مبعزل تام عن �لذ�تية ومبو�س���وعية حازمة ودقيقة، بينما �لتقومي قد 

توؤثر فيه �لقناعة �لفكرية و�لثقافية ملن يقوم بعملية �لتقومي.

 �إّن �أ�س���لوب حتلي���ل �ملحتوى �أ�س���لوب دقيق وح�ّس���ا�س تلزم ل���ه �خللفية �ملعرفية 
�ل�س���املة، و�ملنهجي���ة �لعلمي���ة �لدقيق���ة �أثن���اء �لتنفيذ، حتى نتو�س���ل م���ن خالله �إىل 

نتائج دقيقة وحمايدة وثابتة.

4-مفهوم التفكري االإبداعي:
 يع���د �لتفك���ري �لإبد�ع���ي �أد�ة �س���رورية ملو�جه���ة م�س���كالت �حلياة و�ل�س���يطرة 
عليه���ا من جه���ة، وملو�كبة �ملتغري�ت �ل�س���ريعة و�ملتالحقة من جه���ة �أخرى، فالتفكري 
�لإبد�ع���ي �أم���ر �أ�سا�س���ي حتتمه طبيعة �لع�س���ر �ل���ذي نعي�س فيه، وق���د حظي �لتفكري 
�لإبد�ع���ي باإهتم���ام كث���ري من �لعلم���اء و�لكّتاب وخا�س���ة يف �ملجال �لرتب���وي، فتعددت 
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مفاهيم���ه وتباينت منها ما ذكره �أبوج���ادو ونوفل )2007( �أن �لتفكري �لإبد�عي ميثل 
منط حياة ب�سكل كلي و�سامل بالن�سبة للطالب �ملبدع. يرتبط بالذ�ت كطاقة خالقة. 
تتحقق ��ستجابتها عندما تبلغ درجة عميقة من �لتفاعل و�ل�ستثارة مع حركة �لو�قع 
ب���كل م���ا ينتجه من ظو�هر وعالقات وتناق�س���ات )�س133(. وي���رى �أحمد )2007( �أن 
عملي���ة �لتفكري �لإبد�عي متثل �إنتاًج جديًد� وهادًفا وموجه نحو هدف معني، ويجب 
�أن تر�س���ى عن���ه �جلماعة يف فرتة زمنية معينة حي���ث يكون نافعاً ومفيد�ً، وميثل هذ� 
�لإنت���اج �أنو�ًع���ا متع���ددة م���ن �ل�س���لوك قد تبدو يف ر�س���م لوح���ة فني���ة، �أو تاأليف قطعة 
مو�س���يقية، �أو �إع���د�د ق�س���يدة �س���عرية، �أو كتابة ق�س���ة مبتك���رة، �أو �خ���رت�ع ميكانيكي، 
�أو كهربائ���ي، �أو �س���ياغة نظري���ة علمي���ة، �أو فل�س���فية، �أو قيادة جماعية �أو فل�س���فية، �أو 
 (Hiroko and others,2011) جتماعي���ة. )����س 32- 33(. و�أورد هريكو و�آخ���رون�
�أن �لتفك���ري �لإبد�ع���ي تفك���ري جديد يولد �أف���كاًر� جديدة ذ�ت قيم���ة، فهو ميثل �جناز 
خيايل مهم يوؤدي �إىل �إيجاد معرفة جديدة )�س 28(. و�أ�سار �لربقعاوي )2012( �إىل 
�أن �لتفكري �لإبد�عي مت�سعب يت�سمن حتطيم وتق�سيم �لأفكار �ل�سابقة وعمل رو�بط 
جديدة بينها وتو�س���يع حدود �ملعرفة و�إدخال �لأفكار �لعجيبة �ملده�س���ة وتوليد �أفكار 
جدي���دة )����س30(. يف حني ي���رى �لعفون وعب���د �ل�س���احب )2012( �أن عملية �لتفكري 
�لإبد�ع���ي ع���ي �إع���ادة تنظيم �ملحتوي���ات �لبيئية �ملعرفي���ة عند �لتعامل م���ع �أي موقف 
ب�س���ورة تت�س���م بالعديد من �خل�س���ائ�س كالطالق���ة و�ملرونة )����س 124(. بينما يقول 
�لعيا�س���رة )2012( �أن �لتفك���ري �لإبد�ع���ي �س���لوك هادف ل يحدث مبع���زل عن خلفية 
معرفي���ة ذ�ت قيم���ة لأن غايت���ه تتلخ����س يف �إيج���اد حل���ول �أ�س���يلة مل�س���كالت قائم���ة يف 
�حلياة �لإن�س���انية. مبعنى �أن عملية �لتفكري �لإبد�عي ل ميكن �أن تاأتي �إل �إذ� �س���بقت 
بخطو�ت مهمة تتمثل يف �كت�ساب �ملعرفة، وفهمها، ومعاجلتها، وحتليلها، وت�سنيفها، 

و�إدماجها يف �لبنى �ملعرفية )�س195(. 

 م���ن خ���الل �ملفاهي���م �ل�س���ابقة خل�س���ت �لباحثت���ان �إىل �أن �لتفك���ري �لإبد�ع���ي 
تكمن فائدته يف توليد �لأفكار وتو�سيع حدود �ملعرفة من خالل طاقة خالقة تتحقق 
��س���تجابتها عندم���ا تبل���غ درج���ة عميقة م���ن �لتفاعل م���ع حركة �لو�ق���ع، فالذي مييز 
�لتفك���ري �لإبد�ع���ي ع���ن غريه م���ن �أن���و�ع �لتفكري �لأخ���رى �أنه تفكري يت�س���من �أغلب 
�لعملي���ات �لتفكريي���ة �لأخ���رى ويوظفه���ا توظيفاً مرن���اً و�أ�س���ياًل، وبقر�ءة م�س���تز�دة 
لتفا�س���يل �ملوقف �أو �مل�س���كلة، �سعًيا للو�سول �إىل منتج �أو حل �إبد�عي نفعي با�ستخد�م 
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تفك���ري تباع���دي يخّل����س نف�س���ه من حدود �مل�س���كلة �لقائم���ة �إىل ما هو �أبع���د من تلك 
�حلدود. وحتى بعد �لو�سول �إىل �حلل �لإبد�عي ت�ستكمل �لعمليات �لتفكريية عملها 

يف �لنقد، و�لتحليل، و�لتطوير، و�لتحقق، فهو عملية مت�سعبة وغري منتهية.

5- العوامل املوؤثرة يف التفكري االإبداعي:
 يتاأث���ر منو �لتفكري �لإبد�عي وممار�س���ة مهار�ته بجملة عو�مل تعزو بع�س���ها 
�إىل �ل�س���فات �ل�سخ�س���ية، وبع�س���ها �إىل �ملجتم���ع، وبع�س���ها �لآخ���ر يعزو �إىل �أ�س���اليب 
�لرتبي���ة و�لتعلي���م، مما �س���بق ميكن حتديد �لعو�م���ل �ملوؤثرة يف �لتفك���ري �لإبد�عي يف 

�لنقاط �لآتية )عبالعزيز،2009، �س89(:
ال�س�فات ال�سخ�س�ية للطال�ب: مث���ل �ملرون���ة و�ملب���ادرة و�حل�سا�س���ية للمثري�ت، - 1

و�لد�فعي���ة و�ل�س���تقاللية وتاأكي���د �لذ�ت و�لفكاهة و�ل�س���يطرة، وهذه �س���مات 
جتعله �أكرث قدرة على �لإبد�ع و�لبتكار.

الرقاب�ة: �إن طرق �لتن�س���ئة �لإجتماعية �لقا�س���ية حتد من ق���درة �لطالب على - 2
�لتفك���ري �لإبد�ع���ي، حي���ث �أن �لنقد و�لت�س���لط و�لقمع يحد م���ن قدرتهم على 
�لتعب���ري ع���ن �أفكاره���م بعك����س غريه���م مم���ن لديه���م �لفر����س لأنهم يعي�س���و� 
يف �أ�س���رة ت�س���ّجع �ل�س���تقاللية وحري���ة �لتعب���ري وتق���دم له���م �ل���دفء �ملعن���وي 

و�لعاطفي.
اأ�ساليب الرتبية والتعليم: �إن �أ�ساليب �لتعليم �لتي تعتمد على �لتلقني وح�سو - 3

�أدمغ���ة �لط���الب باملعلومات ل تف�س���ح �أمام �لطالب لأن يقدح���و� زناد فكرههم 
وت�س���خريه للتفك���ري �لإبد�ع���ي �ملنت���ج بينم���ا �لأ�س���اليب �لرتبوية غ���ري �ملقيدة 

تف�سح للطالب فر�سة �لتفكري �حلر.

وت���رى �لباحثت���ان �أن �لتفك���ري �لإبد�عي يوؤث���ر ويتاأثر كثرُي� بفل�س���فة �ملجتمع 
�لقائم���ة، فعل���ى �لرغ���م م���ن �أهمية هذ� �لتفك���ري �إل �أنه كثري من �أف���ر�د �ملجتمع يرى 
�أن���ه تفك���ري تدع���و �إلي���ه �لرفاهية، وه���ذ� ر�أي غري م�س���تغرب يف ظل �حل���دود �لفكرية 
�لتي تتو�رثها �لأجيال ملجرد �أنها �أ�س���لوب حياة متو�رث، فالتفكري �لإبد�عي م�سطلح 
ي���كاد ي���ر�دف �حلرية �لثقافي���ة، و�حلرية �لأيدولوجية، تلك �لت���ي تدعو� طالبها �إىل 
�لف�س���ول �لإن�س���اين، �لقائم على �ملعرف���ة و�لفهم وربط �خلرب�ت �ل�س���ابقة باخلرب�ت 
�لالحق���ة و�لت�س���اوؤل و�لإدر�ك. �إن �لتفك���ري �لإبد�عي من وجهة نظ���ر �لباحثة عملية 
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فكري���ة ت�س���اندية تعاونية، ل تفّعل بال�س���كل �ل�س���حيح و�ل���ذي نري���د �إل �إذ� كان هناك 
تطل���ع للمعرف���ة ورغبة يف �ل�س���تز�دة و�لطالع من جميع �أط���ر�ف �لعملية �لتعليمية 
مب���ا فيه���ا �ملجتم���ع، لأن ذل���ك ه���و �لذي مي���د خمرجاتن���ا �لتعليمي���ة بالقوة �مل�س���اندة 
ملطالبه���ا ومطال���ب �ملجتمع. �إن �لتفكري �لإبد�عي يجب �أن يكون �أ�س���لوب حياة يف ظل 
ظروف �لع�س���ر �لذي نعي�س فيه، كما يجب �أن ُيدّرب عليه جميع من�س���وبي �لتعليم يف 
كافة �ملر�حل �لدر��سية، �إذ ل بد �أن ُيدّربو� على توظيف �لتفكري �لبد�عي يف حياتهم 
�لعلمي���ة و�لعملي���ة متمث���اًل ذل���ك يف ع���دم رف����س �جلدي���د ملج���رد �أنه جدي���د، ورف�س 
�لق���دمي ملج���رد �أن���ه ق���دمي، فهنا ياأت���ي دور رب���ط �خلرب�ت وحتلي���ل �لن���و�جت �لقدمية 
و�لنو�جت �جلديدة لولدة �إنتاج �إبد�عي ميثل غالًبا حاًل �أ�سيال متميًز� مل�سكلة قائمة.

6- مهارات التفكري االإبداعي:
 �إن تنمية �لتفكري �لإبد�عي ل تتم مبح�س �ل�سدفة، ول بطرق غري مق�سودة، 
فال بد من حتديد �مل�س���ار وحتديد �لعمليات �لعقلية �لتي تن�س���ط ذهن �لطالب �أوًل، 

وتدربه على ��ستخد�م �لطرق �لعلمية �ل�سحيحة يف �لتفكري �لإبد�عي، 
 وم���ن �أب���رز مه���ار�ت �لتفك���ري �لإبد�ع���ي �لت���ي ت�س���اعد �لطالب على ممار�س���ة 

عمليات تفكريية ت�سهم يف تنمية هذ� �لنوع من �لتفكري ما يلي:

الطالق�ة: تعن���ي �لق���درة عل���ى توليد �أك���رب عدد ممكن م���ن �لبد�ئ���ل �أو �ملرت�دف���ات �أو 
�لأفكار �أو �مل�س���كالت �أو �ل�س���تعمالت �أو �ل�س���ور �أو �لتعبري�ت �ملالئمة عند �ل�ستجابة 
ملثري معني و�ل�س���رعة و�ل�س���هولة يف توليها وذلك �س���من فرتة زمنية حمددة، مبعنى 
�أن �لطالب �ملبدع يتميز ب�سهولة و�سرعة وكمية �إنتاج �لأفكار �لتي ميكن �أن يقرتحها 
بالن�س���بة ملو�س���وع معني، ب�س���رط �أن تكون هذه �لأفكار منا�س���بة ومت�س���قة مع �ملو�سوع 
حمل �لتفكري. وتعد �لطالقة بنك �لإبد�ع، وهي يف جوهرها عملية تذكر و��س���تدعاء 
�ختيارية ملعلومات �أو خرب�ت �أو مفاهيم �سبق تعلمها )�سالح،2011، �س152(. وقد مت 
�لتو�سل �إىل عدة �أنو�ع للطالقة عن طريق �لتحليل �لعاملي، وهي )�أبو جادو ونوفل، 

207، �س160؛ عبد�لعزيز، 2009، �س90(:
�لطالق���ة �للفظي���ة �أو طالقة �لكلمات: وتعني بذلك �س���رعة �لفرد يف �لتفكري 	- 

يف تقدمي �لألفاظ �أو �لكلمات �أو نقائ�سها وتوليدها يف ن�سق معني.
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طالق���ة �لأف���كار �أو �ملع���اين: وهي قدرة �لف���رد على �لتفكري �ل�س���ريع يف كلمات 	- 
مت�سلة تنا�سب موقًفا معيًنا و�سياغة �أفكار يف عبار�ت مفيدة.

طالق���ة �لتعب���ري: وهي �لق���درة على �لتعب���ري عن �لأف���كار ب�س���هولة، و�إمكانية 	- 
�س���وغها يف كلمات، �أو �س���ور للتعبري عنها بطريقة تكون فيها مت�س���لة بغريها 
ومالئم���ة لها. وب�س���كل عام ت�س���ري �لطالقة �لتعبريي���ة �إىل قدرة �لطالب على 

و�سع �لكلمات يف �أكرب عدد ممكن من �جلمل و�لعبار�ت.
طالق���ة �لأ�س���كال: وتعن���ي �لق���درة عل���ى �لر�س���م �ل�س���ريع لع���دد م���ن �لأمثل���ة 	- 

و�لتف�سيالت �أو �لتعديالت يف �لإ�ستجابة ملثري و�سعي ب�سري.

املرون�ة: تت�س���من �ملرون���ة �جلانب �لنوعي يف �لإبد�ع، ويق�س���د بها تن���وع �أو �ختالف 
�لأفكار �لتي ياأتي بها �لطالب �ملبدع وبالتايل فهي ت�سري �إىل درجة �ل�سهولة �لتي يعرب 
به���ا �لطال���ب عن موقف���ه �أو وجهة نظر عقلية معين���ة، و�إدر�ك �لأمور بطرق متنوعة، 
و�ملب���دع يج���ب �أن يك���ون على درج���ة مرتفعة من �ملرون���ة و�لتكون �لعقلي وق���ادًر� على 
تغيري حالته �لعقلية مبا يتنا�سب مع تعقد �ملوقف �لإبد�عي)�لعفون وعبد �ل�ساحب، 
2012، �س131(. وميكن حتديد نوعني من �ملرونة )�سالح، 2011، �س �س154-153( :

1- املرونة التلقائية:
 ه���ي �لق���درة عل���ى �إنت���اج قدر م���ن �لأفكار �لت���ي ترتبط مبوقف مع���ني يحدده 
�لختبار على �أن تكون �لأفكار �خلا�سة بهذ� �ملوقف متنوعة، ويتم قيا�س هذه �لقدرة 
باختب���ار �ل�س���تخد�مات غ���ري �ملعتادة ل�س���يء معني مثل ��س���تخد�م �ل�س���حيفة يف �آلف 

�لأ�سياء غري جمرد قر�ءتها.

2- املرونة التكيفية:
 هي قدرة �ل�س���خ�س على تغيري وجهته �لذهنية حني يكون ب�س���دد �لنظر �إىل 
حل م�سكلة معينة، وميكن �أن تنظر �إليها باعتبارها �لطرف �ملوجب للتكيف �لعقلي.

التفا�س�يل: متث���ل �لقدرة على �إ�س���افة تفا�س���يل جدي���دة لالأفكار �ملعطاة، وتت�س���من 
ه���ذه �مله���ارة �لتفكريي���ة �لو�س���ول �إىل �فرت��س���ات تكميلي���ة ت���وؤدي بدوره���ا �إىل زيادة 
جدي���دة، �أي م���دى �خلربة �أو �مل�س���احة �ملعرفية لدى �لطالب لتعمي���ق وتكامل �لفكرة                   

)�لعتوم �آخرون، 2007، �س144(. 
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 وذكر غامن )2009( �أن مهارة �لتفا�سيل تعمل على زيادة م�ساحة �خلربة لدى 
�لطالب و�لو�سول �إىل �إ�سافات جديدة خمتلفة عن خرب�تهم �ل�سابقة، بربط �لأفكار 
باملحتوى �لو�رد وبالأ�سخا�س �ملحيطني، وبجميع عنا�سر �ملوقف �لقائم )�س 127(.

احل�سا�س�ية للم�سكالت: هي قدرة �لطالب على روؤية �مل�س���كالت يف �لأ�سياء و�لعاد�ت، 
�أو �لنظ���م وروؤي���ة جو�ن���ب �لنق����س و�لعي���ب به���ا مث���ل ) عي���وب �ملجتم���ع ( وتوق���ع م���ا 
ميك���ن �أن يرتت���ب عل���ى ممار�س���تها، كما �أنه���ا تعني وع���ي �لطالب بوجود م�س���كالت �أو 
حاج���ات يف �ملوق���ف، و�ملبدع���ون هم �أ�س���رع من غريه���م يف �لتنبه ملثل ه���ذه �ملالحظات              

)عبد�لعزيز، 2009، �س92(.
ويقول عا�س���ور وحممد )2009( �أن �حل�سا�سية للم�سكالت قدرة متثل �كت�ساف 
�مل�س���كالت و�مل�ساعب و�كت�س���اف �لنق�س يف �ملعلومات، �أي �أنها �لوعي بعنا�سر �ل�سعف 

�ملوجودة يف �لبيئة �أو �ملوقف )�س 47(.

 االأ�سالة: هي �أكرث �ملهار�ت �رتباًطا بالإبد�ع و�لتفكري �لإبد�عي و�لقدرة على �لتعبري 
�لفري���د و�إنت���اج �لأفكار �لبعي���دة �لنادرة، �أي �أنها متثل �لتمي���ز يف �لفكرة و�لقدرة على 
�لنف���اذ �إىل م���ا ور�ء �ملبا�س���ر و�ملاألوف من �لأفكار، وما مييز مهارة �لأ�س���الة �أنها ُتعنى 

بقيمة �لأفكار �ملقدمة ل بكميتها )عا�سور و�لزعبي، 2009، �س47(.

وي���رى �أب���و ج���ادو ونوف���ل )2007( �أن مه���ارة �لأ�س���الة مر�دفة لالإبد�ع نف�س���ه، 
وه���ي تل���ك �لق���درة �لتي تبدو يف �س���لوك �لطالب عندما يبتكر بالفع���ل �إنتاجا جديًد�، 
فالأ�س���الة بهذ� �ملعنى تعني �جلدة �أو �لندرة، ب�س���رط �أن يكون �لإنتاج منا�س���ًبا للهدف 

�أو �لوظيفة �لتي �سيوؤديها �لعمل �ملبتكر )�س163(.

م���ن خ���الل روؤية فاح�س���ة، ت���رى �لباحثتان �أن مهارة �لإح�س���ا�س بامل�س���كلة هي 
مرحل���ة �س���ابقة ولي�س���ت لحق���ة مبعن���ى �أن �إح�س���ا�س �لط���الب بوج���ود م�س���كلة ما هو 
�ل���ذي قادهم �إىل ممار�س���ة مهار�ت �لتفك���ري �لإبد�عي ) �لطالقة ، �ملرونة، �لأ�س���الة، 
�لتفا�سيل( للو�سول �إىل حل منا�سب �أو �إىل �إنتاج �إبد�عي �أ�سيل، فالإح�سا�س بامل�سكلة 
تعّده �لباحثة من عو�مل �لتفكري �لإبد�عي �لرئي�سة �لتي تدعو �إىل ممار�سة �لتفكري 
�لإبد�ع���ي، ه���ذ� م���ن جه���ة. م���ن جه���ة �أخ���رى ت���رى �لباحثت���ان �أن �لإح�س���ا�س �لكامل 
���ح خيار�ت حلولها، ويزيل من غمو�س���ها، ويحد من  بامل�س���كلة يزيد �لوعي بها، ويو�سّ
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ف�س���ول �لطالب ود�فعيتهم نحو ��س���تخد�م مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي وبالتايل ي�سهل 
حله���ا بطرق معت���ادة، وهذ� يقّلل من فاعلية �لعملية �لإبد�عية �لتي من �أهم �أهد�فها 
�لو�س���ول بط���رق متنوع���ة مبتك���رة �إىل ح���ل �أو �إنت���اج �إبد�عي �أ�س���يل نفع���ي من خالل 

ممار�سة مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي. 

 �أما يف ما يخ�س ممار�سة �لتفكري �لإبد�عي من قبل �لطالب، ترى �لباحثتان 
�أن ممار�س���ة مه���ار�ت �لتفك���ري عامة، ومه���ار�ت �لتفكري �لإبد�عي خا�س���ة ه���ي �أهم ما 
يفتق���ده طالبن���ا يف غالب �لأحي���ان و�أهم ما يحتاجون���ه؛ �إذ �أن طالبنا لديهم قناعات 
وروؤى و�إن كانت يف بادئ �لأمر ع�س���و�ئية وغري حمددة، ولكنهم ل يح�س���نون �لتعامل 
معها من حيث قر�ءة �ملو�قف وبلورة �لأفكار ومتحي�سها وحتديدها وتركيزها و�لإملام 
بتفا�سيلها وما توحي به تلك �لتفا�سيل. كما ل يجيدون ترجمة قناعاتهم و�أفكارهم 
ونقلها بطريقة علمية من غري �ملمكن �إىل �ملمكن، ومن �خليال �إىل �لو�قع. وهنا ياأتي 
دور �ملحت���وى �لتعليم���ي ودور �ملعل���م �لذي ل ميكن �أن نف�س���ل بينهما، فال ميكن ملنهج 
مهم���ا طور �أن يفيد طالبه بامل�س���توى �لذي نريد من غ���ري وجود �ملعلم �لكفء �ملثقف 
�ملل���م بجو�ن���ب �لعملي���ة �لتعليمية. �ل���ذي يح�س���ن �لتعامل مع هذ� �ملحت���وى ويوظفه 
توظيًفا فاعال د�خل �ل�سف �لدر��سي وخارجه. فال�سبيل �إىل وجود طالب مبدع وجود 
معل���م مب���دع، فمع �س���يوع �لتوجهات �حلديثة و�ل�س���رت�تيجيات �حلديثة �لتي ت�س���ب 
جال �هتمامها على �لطالب ليكون دور �ملعلم �لتوجيه و�لإ�س���ر�ف، نتج يف �ملقابل فهٌم 
مغلوٌط نحو توجيه و�إ�سر�ف �ملعلم يف �أثناء �حل�سة �لدر��سية، فالتوجيه ل يدعو �إىل 
�ل�س���لبية و�لتمل�س من و�جبات �لتدري�س و�حل�س���ة �لدر��س���ية، �لتوجيه يعني متابعة 
كل طال���ب عل���ى حده خطوة بخطوة وتوجيهه قدر �مل�س���تطاع بعد �ل�س���رح و�لتف�س���يل 
وتو�س���يح �لأف���كار بالط���رق �حلديثة، من خالل حمت���وى تعليمي جّيد ي�س���اعد �ملعلم 
و�ملتعل���م عل���ى �لتعلم �لفاعل �لن�س���ط �ملتمرّكز حول �مله���ار�ت وتنميتها. فالعالقة بني 
�ملعل���م، و�ملحت���وى �لتعليم���ي، و�لطالب، عالق���ة تاأثري وتاأّثر لب���د �أن تكون على درجة 

عالية من �لفاعلية.
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 ثانًيا:درا�سات �سابقة:
 من �لدر��س���ات �لتي تناولت حتليل كتب �للغة �لعربية در��س���ة مو�س���ى )2001( 
�لتي هدفت �إىل �لتعرف على ما �إذ� كانت �لأن�سطة �لتعلمية و�لتقوميية يف كتب �للغة 
�لعربية )مهار�ت �لت�سال �ل�سفوي( �ملقررة على �ل�سفوف �لعليا باملرحلة �لبتد�ئية 
بدولة �لمار�ت ت�س���هم يف تنمية مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي لدى �لتالميذ، ولتحقيق 
هدف �لدر��س���ة ��س���تخدم �لباحث �ملنهج �لو�س���في �لتحليلي، وبناًء عليه �س���مم قائمة 
ت�سمنت مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي ) �لطالقة، �ملرونة، �لأ�سالة، �لتفا�سيل( وطبقت 
عل���ى جمتمع �لدر��س���ة �ملتمثل يف جميع �لأن�س���طة �لتعلمية �لتقوميي���ة يف كتب �للغة 
�لعربية )مهار�ت �لت�سال �ل�سفوي( لل�سفوف �لعليا يف �ملرحلة �لبتد�ئية، وتو�سلت 
�لدر��س���ة �إىل نتائ���ج منها: �أن ن�س���ب متثيل �ملهار�ت يف �لأن�س���طة غ���ري متو�زن فهناك 
تباين و��سح، حيث بلغت ن�سبة �لأن�سطة �لتي ر�عت مهارة �لطالقة )16.4%(، وبلغت 
ن�س���بة �أن�سطة �ملرونة )1.4%(، و�أن�سطة �لأ�سالة )2.5%(، و�أن�سطة �لتفا�سيل )%7،9( 

من جمموع �أن�سطة كتب �للغة �لعربية وهي ن�سبة �سعيفة.
 

�أم���ا در��س���ة �لعتوم )2004( فقد هدفت �إىل �لتع���رف على مدى تركيز �لتفكري 
�لناق���د و�لإبد�عي يف منهج �للغة �لعربية )�ملنهج �ملكتوب، و�ملنهج �ملنفذ( على �ملرحلة 
�لثانوية بالأردن، ولتحقيق هدف �لدر��سة ��ستخدم �لباحث �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي 
و �أعد قائمة مهار�ت �لتفكري �لناقد �لتي ��ستملت على )101( مهارة، وقائمة مبهار�ت 
�لتفكري �لإبد�عي ��س���تملت على )64( مهارة، وبعد �لك�س���ف عن �س���دق �لأد�ة وثباتها 
طبقت على عينة �لدر��س���ة �ملتمثلة يف )1952( ن�س���اًطا، وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل نتائج 
منها: �أن ن�سبة �لرتكيز على مهار�ت �لتفكري �لناقد يف �ملنهج �ملكتوب للكتب جمتمعة 
)46.2%( ويف �ملنه���ج �لجر�ئ���ي �ملنف���ذ )30%( وعل���ى �س���عيد �لتفك���ري �لإبد�ع���ي بلغت 

ن�سبة �لرتكيز يف �ملنهج �ملكتوب )6.3%( ويف �ملنفذ )%4.5(.

 وقام �لب�سري )2011( بدر��سة هدفت �إىل �لوقوف على مدى ت�سمني مهار�ت 
�لتفك���ري �لإبد�ع���ي يف تدريب���ات كتب �لتعبري مبعه���د �للغة �لعربي���ة يف جامعة �لإمام 
حممد بن �سعود، ولتحقيق هدف �لدر��سة ��ستخدم �لباحث �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي 
فاأع���د قائمة ��س���تملت على )39( مهارة توزعت عل���ى �أربعة حماور )�لطالقة، �ملرونة، 
�لأ�س���الة، �لتفا�س���يل( ث���م طبق���ت على جمتم���ع �لدر��س���ة �ملتمث���ل يف )1260( تدريًبا، 
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وتو�س���لت �لدر��س���ة �إىل نتائج منها: بلغت ن�سبة عدد �لتدريبات �لتي ت�سمنت مهار�ت 
�لتفك���ري �لإبد�ع���ي يف كتب �لتعبري )20.4%(، وبلغت ن�س���بة �لتدريبات �لتي ت�س���منت 
مه���ارة �لطالق���ة )2.15%(، و)4.84%( مله���ارة �ملرون���ة، و)6.67%( مله���ارة �لأ�س���الة، و 

)6.75%( ملهارة �لتفا�سيل، فجميعها وردت بن�سب �سعيفة. 

 و�نطالًقا من ذ�ت �لهدف �أجرت �ملحياوي و�حلري�س���ي )2012( در��سة بغر�س 
�لك�س���ف ع���ن درج���ة ت�س���من مه���ار�ت �لتفك���ري �لإبد�ع���ي �ملنا�س���بة يف تدريب���ات كت���ب 
�لقر�ءة و�ملحفوظات لل�سفوف �لثالثة �لعليا من �ملرحلة �لبتد�ئية باململكة �لعربية 
�ل�س���عودية، و��س���تخدمت �لباحثت���ان �ملنه���ج �لو�س���في �لتحليل���ي، وبن���اًء علي���ه �أعدت���ا 
بطاق���ة حتليل مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي )�لطالقة، �ملرونة، �لتفا�س���يل، �حل�سا�س���ية 
للم�س���كالت( �لت���ي ��س���تملت عل���ى )28( مهارة، طيقت عل���ى جمتمع �لدر��س���ة �ملتمثلة 
يف �لتدريب���ات �مللحق���ة مبو�س���وعات كت���ب �لق���ر�ءة و�ملحفوظات �ملقرر على �ل�س���فوف 
�لثالثة �لعليا من �ملرحلة �لإبتد�ئية. وتو�سلت �لدر��سة �إىل نتائج منها : بلغت ن�سبة 
�ملتو�س���ط �لإجم���ايل لتك���ر�ر�ت مه���ار�ت �لطالق���ة )0،009%( بدرجة �س���عيفة، وبلغت 
ن�س���بة �ملتو�س���ط �لإجمايل لتكر�ر�ت مهار�ت �ملرونة )0،044%( بدرجة �سعيفة، وبلغت 
ن�س���بة �ملتو�س���ط �لإجمايل لتكر�ر�ت مهار�ت �لتفا�س���يل )0،063%( بدرجة �سعيفة، يف 
ا  حني بلغت ن�سبة �ملتو�سط �لإجمايل لتكر�ر�ت مهار�ت �لأ�سالة )0،023% ( وهي �أي�سً

ن�سبة �سعيفة.

 و�أج���رى كل م���ن �لبن���ا وز�ي���د )2013( در��س���ة هدف���ت �إىل �لك�س���ف ع���ن درجة 
�إ�س���هام �لتعلي���م �لبتد�ئ���ي مب�س���ر يف �إك�س���اب طالب���ه قي���م �لإب���د�ع يف ظ���ل متغ���ري�ت 
�لع�سر، وتطلبت طبيعة �لبحث ��ستخد�م �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي، ومت �إعد�د قائمة 
بقيم �لإبد�ع �لالزم تو�فرها يف عينة �لدر��س���ة، وطبقت �لأد�ة على جمتمع �لدر��س���ة 
�ملك���ون من كت���اب لغتي �جلميل���ة، و�لرتبية �لجتماعي���ة و�لوطنية لل�س���ف �خلام�س، 
وكت���اب �لقر�ءة و�ملحفوظات، وجغر�فية �لوطن �لعربية لل�س���ف �ل�س���اد�س �لإبتد�ئي، 
و�أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �مل�ستويات �لتعليمية 
�ملختلفة، وعدم وجود فروق د�لة �ح�سائياً بني متو�سط جمموع تكر�ر�ت قيم �لإبد�ع 
�ملت�س���منة يف حمت���وى مق���رر�ت �للغة �لعربية و�لدر��س���ات �لجتماعي���ة. �إل �أنه توجد 
ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���ط تكر�ر بع����س �لقيم �لفرعي���ة، كقيمة حرية 
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�لتعب���ري، وقيمة �مل�س���ئولية، وقيم���ة �خليال �لعلمي و�لطموح، وذلك ل�س���الح مقرر�ت 
�للغة �لعربية، و�أي�س���اً توجد فروق د�لة �ح�س���ائياً بني طريف �لعينة على قيمة �لتعلم 
�لذ�ت���ي، وقيم���ة �ل�ستك�س���اف ل�س���الح مق���رر�ت �لدر��س���ات �لجتماعي���ة، ول توج���د 
بينه���ا ف���روق ذ�ت دللة �ح�س���ائية، كقي���م �لتفكري �لعلم���ي وتقدير �لعل���م و�لتجديد، 
�ل�ستقاللية، �حرت�م �لوقت، �لعقالنية، �حلو�ر �حل�ساري، من خالل �لنتائج �أ�سارت 
�لدر��س���ة �إىل �فتق���ار �ملق���رر�ت جمتمع �لدر��س���ة �إىل بع�س قيم �لإب���د�ع �ملهمة يف بناء 

�لإن�سان �ملبدع يف �ملجتمع �ملعا�سر.

تعقيب عام على الدرا�سات ال�سابقة:
�أفاد �لبحث �حلايل من �لدر��سات �ل�سابقة يف:. 1

كتابة �لإطار �لنظري �خلا�س بالبحث �حلايل.- 
بناء قائمة مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي.- 
بناء بطاقة حتليل مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي.- 
��ستخال�س مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي �ملنا�سبة لطالب �ل�سف �لأول �لثانوي.- 

هناك �ختالف بني �لبحث �حلايل و�لدر��سات �ل�سابقة من حيث عينة �لبحث، . 2
و�لفرتة �لزمنية، و�لأ�س���لوب �لإح�س���ائي، و�ملنطقة �لتعليمية »�ململكة �لعربية 

�ل�سعودية«.
 

وبالرغ���م م���ن �أن �لبح���ث �حل���ايل يختل���ف عن �لدر��س���ات �ل�س���ابقة يف �جتاهه 
نح���و حتلي���ل كت���اب �للغ���ة �لعربي���ة لل�س���ف �لأول �لثان���وي وه���و كت���اب حدي���ث يدر�س 
للم���رة �لأوىل يف مطل���ع ع���ام 1435-1436ه، �إل �أن���ه يلتقي مع���ه يف بع�س �جلو�نب؛ يف 
�لوقوف على مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي، ودرجة مر�عاتها، ويف �لوقوف على منهجية 

�لدر��سات و�أدو�تها، و�إجر�ء�ت تطبيقها، ونتائجها.

 منهج البحث:
تبنت �لباحثتان �ملنهج �لو�س���في �لتحليلي، ملنا�س���بته لهدف �لبحث، »�إذ يي�س���ر 
ه���ذ� �لأ�س���لوب �ملالحظ���ة �ملو�س���وعية �لدقيق���ة و�لت���ي ميك���ن �لوثوق بها مل���دى تكر�ر 
�س���فات معينة للمحتوى �س���و�ًء كانت فردية م�س���تقلة بذ�تها �أم جماعية م�س���رتكة مع 
غريه���ا، كم���ا �أنه يوفر لن���ا �لبديل لالإنطباعات �لذ�تية، و�حل�س���اب غري �لدقيق ملدى 

تكر�ر �لظو�هر«)طعيمة، 2008م،�س85(.
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 جمتمع البحث:
يتك���ون جمتم���ع �لبحث من جميع �أن�س���طة كت���اب �للغة �لعربية لل�س���ف �لأول 
�لثان���وي م���ن �ملرحلة �لثانوية، �لبالغ عددها ) 338( ن�س���اًطا موزعة على )8( وحد�ت 
در��س���ية، بو�قع )169( ن�ساًطا يف )4( وحد�ت در��سية للم�ستوى �لأول، و)179( ن�ساًطا 

يف )4( وحد�ت در��سية للم�ستوى �لثاين.

 عينة البحث:
�ختارت �لباحثتان عينة �لبحث بطريقة �لعينة �لق�سدية حيث متثلت بجميع 
جمتم���ع �لبحث �لأ�س���لي �ملكون من جميع �أن�س���طة كتاب �للغة �لعربية لل�س���ف �لأول 

�لثانوي من �ملرحلة �لثانوية، و�جلدول )1( يو�سح عينة �لبحث:
جدول )1(
 عينة البحث

عدد �أن�سطة كتاب �للغة �لوحدة
�لعربية يف �مل�ستوى �لأول

عدد �أن�سطة كتاب �للغة 
�لعربية يف �مل�ستوى �لثاين

�لن�سبة 
�ملئوية

29.31%5844�لنحوية
21.55%3144�لقر�ئية

23.27%3645�لإي�سال �لكتابي
25.86%4446�لتو��سل �ل�سفهي

169179�ملجموع
100 %

348�ملجموع �لكلي

اأداة البحث:
1- قائمة مهارات التفكري االإبداعي:

 ه���دف �لبحث �حلايل �إىل حتديد مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي �ملنا�س���بة لطالب 
�ل�س���ف �لأول �لثان���وي، ومعرف���ة درج���ة مر�ع���اة �أن�س���طة كت���اب �للغ���ة �لعربي���ة له���ذه 
�مله���ار�ت، فاأع���دت �لباحثتان قائم���ة مبهار�ت �لتفكري �لإبد�عي لطالب �ل�س���ف �لأول 

�لثانوي، كما هو مو�سح يف �جلدول �لآتي:
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 جدول ) 2 ( 
قائمة مهارات التفكري الإبداعي

عدد �ملهار�ت �لفرعية �ملهارة �لرئي�سية 
6�لطالقة
5�ملرونة

5�لتفا�سيل
6�لأ�سالة
22�ملجموع

2- بطاقة حتليل حمتوى كتاب اللغة العربية:
 تع���د بطاق���ة حتلي���ل حمت���وى كت���اب �للغ���ة �لعربي���ة �لأد�ة �لرئي�س���ة للبح���ث 
�حل���ايل، حيث مت حتوي���ل �لأد�ة �لأوىل »قائمة مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي« �إىل بطاقة 
حتليل حمتوى خا�س بامل�س���توى �لأول و�لثاين من كتاب �للغة �لعربية لل�س���ف �لأول 

�لثانوي.

 �سدق اأداة البحث:
 ولإج���ر�ء �س���دق قائم���ة مه���ار�ت �لتفك���ري �لإبد�ع���ي بالن�س���بة للبحث �حلايل 
قامت �لباحثتان بعر�سها على جمموعة من �ملحكَّمني �ملخت�سني �لبالغ عددهم )13( 
حمكًم���ا يف مناه���ج وط���رق تدري�س �للغ���ة �لعربي���ة، و)4( من �مل�س���رفني �لرتبويني يف 
تخ�س�س �للغة �لعربية. وطلبت منهم �إبد�ء ر�أيهم ومالحظاتهم حول فقر�ت �لأد�ة. 
م���ن حيث �لو�س���وح و�ل�س���ياغة �للغوية وم���دى �إنتماء �لفقر�ت للمج���ال �لذي تندرج 
حتت���ه بالإ�س���افة �إىل �أي مالحظ���ة يرونه���ا منا�س���بة، وبع���د �لإط���الع عل���ى �آر�ئه���م مت 

تعديل حمتوى عدد من �لفقر�ت، وحذف فقر�ت و�إ�سافة �أخرى.
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جدول ) 3 ( 
نتائج حتكيم قائمة مهارات التفكري الإبداعي

ن�سبة �ملهارة بعد �لتعديل�ملهارة قبل �لتعديلم
�لإتفاق

 �لطالقة

1- ذكر �أكرب عدد من �لنتائج �ملرتتبة على 
100%_مو�سوع �أو موقف معني.

2- �إعطاء �أكرب عدد ممكن من �جلمل �لتي 
100%_�ملرتبطة مبعنى �أو �سورة معينة.

3- ��ستح�سار عدد كبري من �لأفكار �ملنا�سبة 
92%_ملوقف معني.

100%_4- �إعطاء عناوين متعددة لن�س �أو ق�سة معينة.
5-��ستخال�س �لأخطاء ونو�حي �لق�سور يف حلول 

70% ��ستبعدت�لآخرين.

6-�عطاء �أكرب عدد ممكن من �جلمل �ملرتبطة 
88%_مبعني �أو موقف معني.

7-�إنتاج �أكرب عد ممكن من �لأفكار �ملختلفة �لتي 
73% ��ستبعدتترتبط مبوقف �أو مو�سوع معني.

8-�إعطاء �أكرث من وجه �إختالف بني �سيئني 
_�أ�سيفتيخ�سعان للمقارنة. 

 �ملرونة

تنظيم �لأفكار بطرق 1-تنظيم �لأفكار بطرق خمتلفة.
88%متنوعة

100%_2-�لتعبري عن �لأفكار باأ�ساليب متنوعة.
3-�أعطاء نتائج متنوعة بناء على �أحد�ث موقف 

100%_معني.

4-�لت�سنيف �ملتنوع للكلمات و�جلمل حتت 
ت�سنيفات خا�سة. 

�لت�سنيف �ملتنوع 
للكلمات �سمن فئات 

حمددة.
�لت�سنيف �ملتنوع 

للجمل �سمن فئات 
حمددة.

%85

5-طرح �لعديد من �لأ�سباب �ملختلفة حول موقف 
74% ��ستبعدت�أو فكرة معينة.
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ن�سبة �ملهارة بعد �لتعديل�ملهارة قبل �لتعديلم
�لإتفاق

 �لتفا�سيل

100%_1-��سافة تفا�سيل �إىل ن�س �أو ق�سة معينة.
2- �لبحث عن �إجابات �أخرى يف ميادين خمتلفة 

100%_مثل �ل�سبكة �لعاملية ) �لإنرتنت (

3-�لتعبري �للفظي �أو �لكتابي عن �سورة �أو ر�سم 
معني ب�سكل م�ستفي�س.

�لتعبري عن فكرة �أو 
94%موقف معني باإ�سهاب

مناق�سة �لأفكار 4-مناق�سة �لأفكار عن طريق �ملحادثة.
94%�سفهًيا

5-كتابة ق�سة ق�سرية جديدة حول مو�سوع 
100%_معني. 

 �لأ�سالة

100%_1-�إنتاج �أفكار جديدة غري ماألوفة.
100%_2-عر�س حلول فريدة من نوعها مل�سكلة ما.

3-و�سع نهاية خمتلفة لق�سة �أو مو�سوع معني.
و�سع نهاية حمددة 
لق�سة �أو مو�سوع 

معني
%88

4-طرح �أ�سئلة ذ�ت نهايات مفتوحة مثل) ماذ� 
90%_لو؟ تخيلي لو حدث كذ�؟(

94%_5-توظيف �حلقائق و�لأفكار يف مو�قف جديدة.
6-��ستخد�م �لأفكار و�حلقائق �ملتعلمة كمنطلق 

74%��ستبعدتلالأفكار �لأ�سيلة.

100%_7-تلخي�س �ملو�سوعات بطريقة جديدة. 

 ثبات اأداة التحليل:
 للك�س���ف ع���ن ثب���ات �أد�ة �لتحلي���ل يف �لبح���ث �حل���ايل قام���ت �لباحثت���ان باختي���ار 
عين���ة ع�س���و�ئية من �أن�س���طة كت���اب �للغ���ة �لعربي���ة لل�س���ف �لأول �لثانوي، ث���م �لقيام 
بتحليله���ا م���ن قبله���ا ومن قب���ل حمللة �أخرى خمت�س���ة يف جمال �للغ���ة �لعربية، بعد 
تو�سيح �أهد�ف �لتحليل و�سو�بطه، بعد ذلك مت ح�ساب معامل �لثبات ح�سب معادلة 

(Holsti) �لتي ت�سمى ن�سبة �لتفاق بني �ملقدرين ح�سب �لقانون �لآتي:
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 معادلة هول�ستي لثبات التحليل= 
 حي���ث بل���غ معامل ثبات �لطالقة 96%، ومعام���ل ثبات �ملرونة 92،3%، يف حني بلغ 
معامل ثبات �لتفا�س���يل 90،9%، ومعامل ثبات �لأ�س���الة 84،5%. وبذلك �عتربت �لأد�ة 

مقبولة ومنا�سبة لال�ستخد�م كاأد�ة بحث لالإجابة عن �أ�سئلة �لبحث.

�سابًعا: املعاجلة االإح�سائية:
للتاأكد من ثبات �لأد�ة:- 1

.(Holsti) ستخدمت �لباحثة معادلة هول�ستي��
لالإجابة عن �أ�سئلة �لبحث:- 2

 مت ��س���تخد�م �لتكر�ر�ت و�لن�س���ب �ملئوية حل�ساب درجة مر�عاة �ملهار�ت �لفرعية، 
و�مله���ار�ت �لرئي�س���ية للتفك���ري �لإبد�عي يف �أن�س���طة كتاب �للغة �لعربية لل�س���ف �لأول 

�لثانوي.

نتائج البحث ومناق�ستها:

• لالإجابة على ال�سوؤال الثاين : ما درجة مر�عاة �أن�سطة كتاب �للغة �لعربية ملهار�ت 	
�لطالقة؟
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جدول )4( 
التكرارات والن�سب املئوية لدرجة مراعاة املهارات الفرعية للطالقة يف اأن�سطة كتابي اللغة العربية

�لطالقة
كتاب �مل�ستوى �لثاينكتاب �مل�ستوى �لأول

 �لن�سبة�لتكر�ر
�ملئوية

 درجة
 �لن�سبة�لتكر�ر�ملر�عاة

�ملئوية
 درجة

�ملر�عاة
1- ذكر �أكرب عدد من �لنتائج 

�ملرتتبة على مو�سوع �أو 
موقف معني

�سعيفة12%5�سعيفة2%5،5

2- �إعطاء �أكرب عدد من 
�لكلمات �ملرتبطة مبعنى �أو 

�سورة معينة.
متو�سطة19،5%8�سعيفة4%11

3- ��ستح�سار عدد كبري من 
مرتفعة27%11مرتفعة36%13�لأفكار �ملنا�سبة ملوقف معني.

4- �إعطاء عناوين متعددة 
منعدمة%�سفر�سفر�سعيفة5،5%2لن�س �أو ق�سة معينة.

5- �إعطاء �أكرب عدد ممكن 
من �جلمل �ملرتبطة مبعنى �أو 

موقف معني.
متو�سطة22%9مرتفعة11%31

6-�إعطاء �أكرث من وجه 
�ختالف بني �سيئني يخ�سعان 

للمقارنة .
متو�سطة19،5%8�سعيفة4%11

100%10041%36�ملجموع

 يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن ع���دد �لأن�س���طة �ملت�س���منة مله���ارة �لطالق���ة يف 
�مل�س���توى �لأول )41( ن�س���اًطا بينم���ا بل���غ عددها يف �مل�س���توى �لثاين )36( ن�س���اًطا، و�أن 
درجة مر�عاة �أن�سطة �لكتاب �ملدر�سي ملهار�ت �لطالقة يف �مل�ستوى �لأول �سعيفة فيما 
عد� �ملهارة �لثانية يف �مل�ستوى �لثاين  »�إعطاء �أكرب عدد من �لكلمات �ملرتبطة مبعنى 
�أو �س���ورة معين���ة« و�مله���ارة �خلام�س���ة » �إعط���اء �أكرب ع���دد ممكن من �جلم���ل �ملرتبطة 
���ا »�إعطاء �أكرث من  مبعنى �أو موقف معني« و�ملهارة �ل�ساد�س���ة يف �مل�س���توى �لثاين �أي�سً
وج���ه �ختالف بني �س���يئني يخ�س���عان للمقارنة« حيث بلغت درجة متو�س���طة، يف حني 
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بلغ���ت �مله���ارة �لثالثة »��ستح�س���ار عدد كبري م���ن �لأفكار �ملنا�س���بة ملوقف معني« درجة 
مرتفع���ة يف كال �مل�س���تويني، حي���ث تعترب درجة �ملر�عاة متو�س���طة �ذ� جتاوزت �لن�س���بة 

�ملئوية ن�سبة 17%، ومرتفعة �إذ� جتاوزت �لن�سبة �ملئوية 25%«)مر�د، 2000، �س100(

مناق�سة نتيجة ال�سوؤال الثاين:ما درجة مراعاة كتاب اللغة العربية ملهارة الطالقة؟
 يالح���ظ من نتيجة �جلد�ول �ل�س���ابقة �أن مه���ارة �لطالقة و�إن ظهر �أنها روعيت 
ب�س���كل منا�س���ب �إىل �أنه���ا رك���زت يف مر�عاته���ا عل���ى مه���ار�ت دون مر�ع���اة تو�زنه���ا م���ع 
�مله���ار�ت �لأخ���رى مثل �س���عف مهارة »ذك���ر �أكرب عدد ممكن من �لنتائ���ج �ملرتتبة على 
مو�س���وع �أو موقف معني« يف كال �مل�س���تويني، و�سعف مهارتي »�إعطاء �أكرب عدد ممكن 
من �لكلمات �ملرتبطة مبعنى �أو �س���ورة معينة« و » �إعطاء �أكرث من وجه �ختالف بني 
�سيئني يخعان للمقارنة« يف كتاب �مل�ستوى �لأول وتو�سطهما يف كتاب �مل�ستوى �لثاين، 
و�أحياًنا تر�عى �ملهارة يف �أن�سطة كتاب م�ستوى دون �لآخر مثل مهارة »�إعطاء عناوين 
متعددة لن�س �أو ق�س���ة معني« حيث بلغت ن�س���بتها يف كتاب �مل�س���توى �لأول )5.5%( يف 
حني بلغت ن�س���بتها يف كتاب �مل�س���توى �لثاين )0%( . يف �لوقت �لذي روعيت فيه مهارة 
» ��ستح�س���ار عدد كبري من �لأفكار �ملنا�س���بة ملوقف معني« ومهارة » درجة مرتفعة يف 
كال �مل�ستويني ومهارة »�إعطاء �أكرب عدد ممكن من �جلمل �ملرتبطة مبعنى �أو موقف 
مع���ني« بدرج���ة مرتفعة يف �مل�س���توى �لأول، وهذ� يدل على �س���عف �لت���و�زن و�ملنهجية 
�لعلمية عند مر�عاة مهار�ت �لطالقة يف �أن�سطة كتابي �للغة �لعربية. ومن �ملالحظ 
للمهار�ت �لتي روعيت بدرجة مرتفعة �أنها مهار�ت ت�ستند بدرجة كبرية على �لتذكر 
و�لتد�ع���ي، و�إن كان ذل���ك ه���و ماتق���وم عليه مه���ارة �لطالقة كما قال )�س���الح،2011( 
يف �أن �لطالق���ة يف جوهره���ا عملي���ة تذكر و��س���تدعاء �ختيارية ملعلوم���ات �أو خرب�ت �أو 
مفاهيم �س���بق تعلمها ) �س152(. �إل �أن ترى �لباحثتان �أنه يجب �أن تطلب �لأن�س���طة 
�ملت�سمنة ملهارة �لطالقة من �لطالب ��ستجابات جديدة وبطالقة فاعلة تفتح جماًل 
و��سًعا لالإبد�عية ولي�س �لقت�سار فقط على ما مت تعلمه �سابًقا وكاأنها عملية لإثبات 
�لتعل���م، فالطالق���ة �لإبد�عي���ة تختل���ف ع���ن �لطالق���ة يف �أي جم���ال �آخر وم���ن وجهة        

نظر �لباحثة. 
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• لالإجاب�ة عل�ى ال�س�وؤال الثال�ث : ما درج���ة مر�عاة �أن�س���طة كت���اب �للغ���ة �لعربية 	
ملهار�ت �ملرونة؟

جدول )5(
 التكرارات والن�سب املئوية لدرجة مراعاة املهارات الفرعية للمرونة يف اأن�سطة

 كتابي اللغة العربية 

�ملرونة
�مل�ستوى �لثاين�مل�ستوى �لأول

 �لن�سبة�لتكر�ر
�ملئوية

 درجة
 �لن�سبة�لتكر�ر�ملر�عاة

�ملئوية
 درجة

�ملر�عاة
1- تنظيم �لأفكار بطرق 

�سعيفة15%3مرتفعة43%13متنوعة.

2- �لتعبري عن �لأفكار 
مرتفعة60%12مرتفعة27%8باأ�ساليب متنوعة.

3- �إعطاء �أفكار متنوعة بناًء 
�سعيفة10%2�سعيفة7%2على �أحد�ث موقف معني.

4- �لت�سنيف �ملتنوع للكلمات 
�سعيفة5%1�سعيفة10%3�سمن فئات حمددة.

5-�لت�سنيف �ملتنوع للجمل 
�سعيفة10%2�سعيفة13%4�سمن فئات حمددة.

100%10020%30�ملجموع

 يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن درج���ة مر�عاة �أن�س���طة �لكتاب �ملدر�س���ي ملهار�ت 
�ملرون���ة يف �مل�س���توى �لأول �س���عيفة فيما ع���د� �ملهارتني �لأوىل » تنظي���م �لأفكار بطرق 
متنوعة« و�ملهارة �لثانية« �لتعبري عن �لأفكار باأ�س���اليب متنوعة« بلغت درجة مرتفعة 
»حيث تعترب درجة �ملر�عاة متو�س���طة �ذ� جتاوزت �لن�سبة �ملئوية ن�سبة 17%، ومرتفعة 
�إذ� جت���اوزت �لن�س���بة �ملئوي���ة 25%«)م���ر�د، 2000، ����س100( وبالن�س���بة لكتاب �مل�س���توى 
�لث���اين �أت���ت �مله���ارة �لثاني���ة »�لتعب���ري ع���ن �لأف���كار باأ�س���اليب متنوعة« فق���ط بدرجة 

مرتفعة من خم�س مهار�ت روعيت جميعها يف �أن�سطة �لكتاب بدرجة �سعيفة. 
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مناق�سة نتيجة ال�سوؤال الثالث:ما درجة مراعاة كتاب اللغة العربية ملهارة املرونة؟
م���ن خ���الل �لنتيجة �ل�س���ابقة وقي���ام �لباحثتان بعملي���ة �لتحليل ت���رى �لباحثة وجود 

خلل منهجي يف مر�عاة مهار�ت �ملرونة، على �لنحو �لآتي:
�لرتكي���ز على مهار�ت على ح�س���اب مه���ار�ت �أخرى، مثل: مه���ارة »�لتعبري عن  �

�لأف���كار باأ�س���اليب متنوع���ة« بلغ���ت ن�س���بتها يف �مل�س���توى �لأول )27%( بدرج���ة 
مرتفع���ة كم���ا بلغت ن�س���بتها يف �مل�س���توى �لثاين )60%( بدرج���ة مرتفعة، بينما 
بلغ���ت ن�س���بة مه���ارة »�إعط���اء �أف���كار متنوع���ة بن���اًء عل���ى �أحد�ث موق���ف معني« 
ومهارة » �لت�س���نيف �ملتنوع للكلمات �س���من فئات حمددة« ومهارة »�لت�س���نيف 
�ملتنوع للجمل �س���من فئات حمددة« بدرجة �س���عيفة، و�أحياًنا يكن �لرتكيز يف 
م�ستوى دون �لآخر مثل: مهارة »تنظيم �لأفكار بطرق متنوعة« بلغت ن�سبتها 
يف �مل�س���توى �لأول )43%( بدرج���ة مرتفع���ة، بينم���ا بلغ���ت يف �مل�س���توى �لث���اين 

)15%( بدرجة �سعيفة.
�سعف �لهتمام بالأن�سطة �لتي تطلب من �لطالب �أفكار متنوعة من خيالهم  �

وخرب�ته���م �لت���ي تعد �لركي���زة �لأ�سا�س���ية للمرون���ة �لإبد�عية، و�لقت�س���ار يف 
�لغالب على �ملرونة �ملرتكزة على �ملعلومات �لو�ردة يف �لكتاب.

حمدودي���ة �لتن���وع يف ��س���تجابات �لطالب، وتعزو �لباحثة �ل�س���بب يف ذلك، �إىل  �
ت���رك �أم���ر �لتن���وع خلربة ودر�ي���ة �ملعلم بالتفك���ري �لإبد�عي وكيفية ممار�س���ته 
بال�سكل �ملطلوب ح�سب زمن �حل�سة وخطة �سريه وتقدمه يف �ملنهج �ملدر�سي. 

 فيالحظ مما �سبق �أن �أن�سطة كتاب �للغة �لعربية يف كال �مل�ستويني ر�عت �ملرونة 
يف �أ�س���يق حدوده���ا، وتع���زو �لباحثتان �ل�س���بب يف ذلك �إىل تركيز �أن�س���طة �لكتاب على 
�أ�س���اليب لغوية معينة لتحقيق ممار�س���ة �ملرونة �لإبد�عية دون �لتنوع بني �لأ�س���اليب 
�لأخ���رى تنوًع���ا فاع���اًل يتيح ج���و �إبد�عي يثري حما����س ود�فعية �لط���الب للمزيد من 
�لتن���وع يف �ل�س���تجابات ومبرون���ة فاعلة يف �س���بيل �لو�س���ول للحل���ول �لإبد�عية، وهذ� 
���ا �إىل �س���عف  يناق�س �ملرونة نف�س���ها كما ذكر مو�س���ى )2001، �س51(. كما تعزو�ه �أي�سً
متثيل �أن�س���طة �لكتاب �ملت�س���منة للمرونة مل�سكالت �سبيهة مب�سكالت �حلياة �ليومية، 
���ا على عامل »�جلدة« �لذي مييز �لتفك���ري �لإبد�عي عن غريه،  و�س���عف تركيزها �أي�سً

فهي بذلك �بتعدت عن �ملرونة �لإبد�عية �ملنبثقة من خيال وفكر �لطالب. 
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لالإجاب�ة على ال�س�وؤال الراب�ع : ما درجة مر�عاة �أن�س���طة كت���اب �للغ���ة �لعربية ملهار�ت 
�لتفا�سيل؟

جدول )6(
التكرارات والن�سب املئوية لدرجة مراعاة املهارات الفرعية للتفا�سيل يف اأن�سطة

 كتابي اللغة العربية

�لتفا�سيل
�مل�ستوى �لثاين�مل�ستوى �لأول

 �لن�سبة�لتكر�ر
�ملئوية

 درجة
 �لن�سبة�لتكر�ر�ملر�عاة

�ملئوية
 درجة

�ملر�عاة
1- �إ�سافة تفا�سيل �إىل ن�س 

متو�سطة23%7مرتفعة28%7�أو ق�سة معينة.

2- �لبحث عن �جابات �أخرى 
يف ميادين خمتلفة مثل 

�ل�سبكة �لعاملية ) �لنرتنت (
�سعيفة7%2�سعيفة3%12

3- �لتعبري عن فكرة �أو 
مرتفعة40%12مرتفعة28%7موقف معني باإ�سهاب.

�سعيفة13%4مرتفعة32%48- مناق�سة �لأفكار �سفهًيا.

5- كتابة ق�سة ق�سرية 
�سعيفة17%5منعدمة0%0جديدة حول مو�سوع معني.

100%10030%25�ملجموع

يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن عدد �لأن�سطة �ملت�سمنة ملهارة �لتفا�سيل يف �مل�ستوى 
�لأول )25( ن�س���اًطا بينما بلغ عددها يف �مل�س���توى �لثاين )30( ن�س���اًطا، حيث �أن درجة 
مر�عاة �أن�سطة �لكتاب �ملدر�سي ملهار�ت �لتفا�سيل يف �مل�ستوى �لأول مرتفعة فيما عد� 
مه���ارة » �لبح���ث عن �إجابات �أخ���رى يف ميادين خمتلفة مثل �ل�س���بكة �لعاملية« روعيت 
بدرجة �س���عيفة يف حني مل تر�ع مهارة » كتابة ق�س���ة ق�س���رية جديدة حول مو�س���وع 
مع���ني« يف �أن�س���طة �لكت���اب يف �مل�س���توى �لأول، ويف �ملقابل بلغت ن�س���بة مر�عاة �أن�س���طة 
�لكتاب �ملدر�س���ي يف �مل�س���توى �لثاين بدرجة �س���عيفة فيما عد� مهارة »�إ�سافة تفا�سيل 
�إىل ن�س �أو ق�سة معينة« روعيت بن�سبة متو�سطة، يف حني بلغت ن�سبة مهارة » �لبحث 
عن �إجابات �أخرى يف ميادين خمتلفة مثل �ل�س���بكة �لعاملية« ومهارة »مناق�س���ة �لأفكار 
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�س���فهًيا » درج���ة �س���عيفة، »حي���ث تعت���رب درج���ة �ملر�عاة متو�س���طة �ذ� جتاوزت �لن�س���بة 
�ملئوية ن�س���بة 17%، ومرتفعة �إذ� جتاوزت �لن�سبة �ملئوية 25%« )مر�د، 2000، �س100(. 

مناق�سة نتيجة ال�س�وؤال الرابع: مادرجة مراعاة اأن�سطة كتاب اللغة العربية ملهارة 
التفا�سيل؟

 ترى �لباحثتان من خالل نتيجة �جلد�ول �ل�سابقة �أن مهارة �لتفا�سيل �فتقدت 
�لتو�زن يف مر�عاتها يف �أن�سطة �لكتاب �ملدر�سي يف كال �مل�ستويني حيث لوحظ �رتفاًعا 
يف درجة �ملر�عاة بالن�س���بة للم�س���توى �لأول يقابله �س���عًفا بالن�س���بة للم�س���توى �لثاين 
وتعزو �لباحثة �ل�سبب يف ذلك �إىل �لتد�خل بني مهار�ت �لأ�سالة ومهار�ت �لتفا�سيل 
يف �لأن�س���طة �ملت�س���منة ملهار�ت �لتفكري �لإبد�عي، من حيث �أنه ميكن ��ستخد�م مهارة 
�لأ�سالة و�لتفا�سيل يف �آن و�حد فتحد مهار�ت �لأ�سالة �ملتو�فرة من �ل�سعف �مللحوظ 
يف درجة مر�عاة �أن�س���طة �لكتاب مهار�ت �لتفا�س���يل بالن�س���بة للم�ستوى �لثاين. وهذ� 
�لتد�خ���ل �أم���ر و�رد من وجهة نظر �لباحثة �إذ �أن �لفرق بينهما دقيق ويتمثل غالًبا يف 

»�حلل �لفريد« بالن�سبة ملهارة �لأ�سالة.

 يف حني ترى �لباحثتان �أنه مهما تكن �لأ�سباب يجب �أن لُتفقد �ملنهجية �لعلمية 
و�لتو�زن يف مر�عاة مهار�ت �لتفا�س���يل عند بناء �لأن�س���طة خا�س���ة يف مهار�ت ت�س���هد 
�ل�س���عف �ل�س���ديد رغم �أهميتها من وجهة نظر �لباحث���ة يف فاعلية �لتفكري �لإبد�عي 
من مثل مهارة »�لبحث عن �جابات �أخرى يف ميادين خمتلفة مثل �ل�سبكة �لعنكبوتية« 
�لتي ترى �لباحثة �أنها من �أهم مهار�ت �لتفا�سيل �لفرعية �ملنمية للتفكري �لإبد�عي 
وذلك بدعوة �لطالب �إىل �ملزيد من �لبحث و�لتق�سي عرب م�سادر معلوماتية متعددة 
ومتطورة عن ��س���تجابات �بد�عية جديدة، هذ� �إ�س���افة �ك�س���اب �لطالب مهارة �لبحث 
و�لتق�س���ي ع���ن �ملعلومات، موظفة يف ذلك �لتفكري �لناق���د بجانب �لتفكري �لإبد�عي، 
فهي متثل خطوة مهمة من خطو�ت �لتفكري �لإبد�عي تتمثل يف �لإثر�ء �ملعريف حول 
�ملوق���ف �أو �مل�س���كلة �لقائم���ة، فال�س���عف �ل�س���ديد لهذه �مله���ارة يف كال �مل�س���تويني وخلو 
�لأخرى » كتابة ق�سة ق�سرية جديدة حول مو�سوع معني » يف �أن�سطة �مل�ستوى �لأول 

و�سعفها يف �أن�سطة �مل�ستوى �لثاين خلل منهجي يجب �إعادة �لنظر حوله.
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لالإجاب�ة على ال�س�وؤال اخلام�س: ما درجة مر�عاة �أن�س���طة كتاب �للغ���ة �لعربية ملهار�ت 
�لأ�سالة؟

جدول )7(
التكرارات والن�سب املئوية لدرجة مراعاة املهارات الفرعية لالأ�سالة يف اأن�سطة 

كتابي اللغة العربية

�لأ�سالة
�مل�ستوى �لثاين�مل�ستوى �لأول

 �لن�سبة�لتكر�ر
�ملئوية

 درجة
 �لن�سبة�لتكر�ر�ملر�عاة

�ملئوية
 درجة

�ملر�عاة
 1- �إنتاج �أفكار جديدة غري

مرتفعة47،5%19مرتفعة39%14.ماألوفة

 2- عر�س حلول فريدة من
منعدمة0%0منعدمة0%0.نوعها مل�سكلة ما

 3- و�سع نهاية حمددة
منعدمة0%0�سعيفة3%1.لق�سة �أو مو�سوع معني

 4- طرح �أ�سئلة ذ�ت نهايات
 مفتوحة مثل) ماذ� لو؟
)تخيلي لو حدث كذ� ؟

متو�سطة17،5%7�سعيفة4%11

 5- توظيف �حلقائق
 و�لأفكار يف مو�قف

.جديدة
�سعيفة10%4�سعيفة5%14

 6- تلخي�س �ملو�سوعات
متو�سطة25%10مرتفعة33%12.بطريقة جديدة

100%10040%36�ملجموع

ويت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق �أن درج���ة مر�عاة �أن�س���طة �لكتاب �ملدر�س���ي ملهار�ت 
�لأ�سالة يف �مل�ستوى �لأول �سعيفة فيما عد� �ملهارتني �لأوىل »�إنتاج �أفكار جديدة غري 
ماألوفة« و�ل�ساد�سة »تلخي�س �ملو�سوعات بطريقة جديدة« »حيث تعترب درجة �ملر�عاة 
متو�س���طة �ذ� جتاوزت �لن�سبة �ملئوية ن�س���بة 17%، ومرتفعة �إذ� جتاوزت �لن�سبة �ملئوية 
25«مر�د، 2000، �س100( �أّما �مل�ستوى �لثاين فدرجة تو�فر مهار�ت �لأ�سالة تر�وحت 
بني منعدمة و�س���عيفة ومتو�س���طة ومرتفعة حيث روعيت مهارة » �إنتاج �أفكار جديدة 
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غري ماألوفة« بدرجة مرتفعة، بينما روعيت مهارة »طرح �أ�س���ئلة ذ�ت نهايات مفتوحة 
مثل )ماذ� لو؟ تخيلي لو حدث كذ�؟« ومهارة » تلخي�س �ملو�سوعات بطريقة جديدة« 
بدرج���ة متو�س���طة، كما روعيت مهارة » توظي���ف �حلقائق و�لأفكار يف مو�قف جديدة« 
بدرجة �س���عيفة، يف حني بلغت ن�س���بة مر�عاة مهارتي »عر�س حلول فريدة من نوعها 

مل�سكلة ما« و »و�سع نهاية حمددة لق�سة �أو مو�سوع معني« )%0(.

مناق�س�ة نتيج�ة ال�س�وؤال اخلام�س: ما درج�ة مراعاة اأن�س�طة كتاب اللغ�ة العربية 
ملهارات االأ�سالة؟

ترى �لباحثتان �أن �لنتيجة �ل�س���ابقة خمالفة لطبيعة مهارة �لأ�س���الة �ملتمثلة 
يف �جل���دة و�لن���درة و�لتف���رد كم���ا ورد يف �لأدبي���ات مثل ذك���ر �أبو جادو ونوف���ل ) 2007( 
�أن مه���ارة �لأ�س���الة مر�دف���ة لالإب���د�ع نف�س���ه، وه���ي تلك �لق���درة �لتي تبدو يف �س���لوك 
�لطال���ب عندم���ا يبتكر بالفع���ل �إنتاجا جديًد�، فالأ�س���الة بهذ� �ملعنى تعن���ي �جلدة �أو 
�لن���درة )����س163(. حي���ث �أن مه���ارة »عر����س حل���ول فريدة م���ن نوعها مل�س���كلة ما« مل 
تر�ع قط يف كتاب �للغة �لعربية يف كال �مل�س���تويني، بينما مهارة »و�س���ع نهاية حمددة 
لق�سة �أو مو�سوع معني« روعيت يف �مل�ستوى �لأول بدرجة �سعيفة جًد� ومل تر�عى يف 
�مل�س���توى �لثاين، وهذ� خلل منهجي و��س���ح لأهم مهار�ت فرعية تعك�س طبيعة مهارة 
�لأ�س���الة من وجهة نظر �لباحثة، وتعزو �لباحثة �س���بب حمدودية ممار�س���ة �لأ�س���الة 
�لفكري���ة وتنميته���ا ل���دى �لط���الب، �إىل �س���عف �إتاحة م�س���احة م���ن �حلري���ة �لفكرية 
للط���الب لإعم���ال فكرهم و��س���تخد�م خرب�تهم و�لربط بينها يف �س���بيل �لو�س���ول �إىل 
حلول �إبد�عية فريدة من نوعها، وهذ� ما �أ�سارت �إليه �لأدبيات يف �لإطار �لنظري مثل 
عبد�لعزي���ز)2009، ����س89( يف كون �إتاحة �حلرية �ملطلوبة �أمام �لطالب يفّعل وينمي 
�لتفك���ري �لإبد�ع���ي، وبالوقت نف�س���ه تعد �حلرية معوًقا رئي�ًس���ا للتفك���ري �لإبد�عي �إذ� 

�أهملت ومل ُتاأخذ بعني �لعتبار عند بناء �لأن�سطة.

 وبالنظ���ر �إىل �مله���ار�ت �لتي روعيت بدرجة مرتفعة يت�س���ح �أنها و�إن ت�س���منت 
مهارة �لأ�س���الة غري �إنها ل تعد �لأف�س���ل، ل�سعف تركيزها على �حلل �ملحدد �جلديد 
�ملتف���رد، فه���ي يف �لغال���ب تطلب من �لط���الب �إنتاج �أفكار جديدة معربة عن �س���ورة �أو 
ر�سم معني، حيث ل متثل حلول �إبد�عية جديدة، ومن خالل نتائج �جلد�ول �ل�سابقة 

ملهارة �لأ�سالة ترى �لباحثتان ما يلي:
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�فتقاد �أن�سطة كتاب �للغة �لعربية �ملت�سمنة ملهارة �لأ�سالة �لتو�زن �ملطلوب يف 1 1)
مر�عاة مهار�ت �لأ�س���الة �لفرعية، مما �أدى �إىل �س���عف فاعلية مهارة �لأ�سالة 

يف �لتدريب على ممار�ستها من قبل �لطالب.
 �لن�س���بة �ملنعدم���ة مله���ارة »عر�س حلول فريدة من نوعها« و�ل�س���عف �ل�س���ديد 1 2)

ملهارة »و�س���ع نهاية حمددة لق�س���ة �أو مو�سوع معني« موؤ�سر على �سعف تنمية 
�لتخيل لدى �لطالب و�ملعاجلة �لعقلية لالأفكار و�خلروج بها من غري �ملمكن 
�إىل �لو�ق���ع. وموؤ�س���ر و��س���ح عل���ى غياب �ملنهجي���ة �لعلمية يف مر�ع���اة �ملهار�ت 

�ملتعلقة بالأ�سالة.
مر�ع���اة �أن�س���طة كتاب �للغة �لعربية لالأ�س���الة �أتت يف �أ�س���يق �حل���دود �ملمكنة، 1 3)

وموؤط���رة باأط���ر ثقاف���ة �ملجتم���ع يف �خل���وف م���ن �خلروج م���ن �ملعت���اد يف �لفكر 
و�ل�سلوك.

 بالن�س���بة لدرجة تو�فر مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي يف �أن�س���طة كتابي �مل�س���توى 
�لأول و�لثاين، قامت �لباحثتان بتحليل حمتوى �أن�س���طة كتابي �للغة �لعربية بق�س���د 
معرفة تكر�ر�ت �لأن�سطة �لتي تر�عي مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي جمتمعة يف �مل�ستوى 

�لأول و�لثاين كاًل على حدة. و�لنتيجة كالآتي:
جدول )8(

 التكرارات والن�سب املئوية لدرجة مراعاة مهارات التفكري الإبداعي يف اأن�سطة 
كتابي اللغة العربية 

 مهار�ت �لتفكري
�لإبد�عي

�مل�ستوى �لثاين�مل�ستوى �لأول
 �لن�سبة�لتكر�ر

�ملئوية
 درجة

�ملر�عاة
 �لن�سبة�لتكر�ر

�ملئوية
 درجة

�ملر�عاة

متو�سطة31%41متو�سطة28%36�لطالقة
�سعيفة15%20�سعيفة23،5%30�ملرونة

متو�سطة31%40متو�سطة28،5%36�لأ�سالة
�سعيفة23%30�سعيفة20%25�لتفا�سيل
100%100131%127�ملجموع
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 يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن درجة مر�عاة �أن�س���طة �لكتاب �ملدر�سي ملهار�ت 
�لتفكري �لإبد�عي يف �مل�س���توى �لدر��سي �لأول �س���عيفة بالن�سبة للمرونة و�لتفا�سيل، 
�أما مهارة �لطالقة و�لأ�س���الة فدرجة مر�عاتها متو�س���طة، وكذلك �لو�س���ع بالن�س���بة 
لأن�س���طة �مل�س���توى �لث���اين »حيث تعت���رب درجة �ملر�عاة متو�س���طة �إذ� جتاوزت �لن�س���بة 
�ملئوية ن�سبة 25%، ومرتفعة �إذ� جتاوزت �لن�سبة �ملئوية 35%«)�ل�سعيد، 2003م،�س63(. 

مناق�س�ة نتيج�ة ج�دول 	 16 ( »�لتك���ر�ر�ت و�لن�س���ب �ملئوي���ة لدرج���ة مر�ع���اة مهار�ت 
�لتفكري �لإبد�عي جمتمعة يف �أن�سطة كتابي �للغة �لعربية«: 

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن درج���ة تو�فر مه���ار�ت �ملرونة و�لتفا�س���يل يف 
�أن�سطة �مل�ستوى �لأول و�لثاين �سعيفة، حيث بلغ عدد �لأن�سطة �ملت�سمنة ملهارة �ملرونة 
)30( يف �مل�ستوى �لأول بن�سبة )23،5%( و)20( يف �مل�ستوى �لثاين بن�سبة )15%(، بينما 
بلغ عدد �لأن�س���طة �ملت�س���منة ملهارة �لتفا�س���يل )25( ن�س���اًطا يف �مل�س���توى �لأول بن�سبة 
)20%( و )30( ن�س���اًطا يف �مل�س���توى �لث���اين بن�س���بة )23%( يف ح���ني بلغ���ت ن�س���بة تو�فر 
مهار�ت �لطالقة و�لأ�س���الة درجة متو�س���طة، حيث بلغ عدد �لأن�سطة �ملت�سمنة ملهارة 
�لطالق���ة يف �مل�س���توى �لأول )36( ن�س���اًطا بن�س���بة )28%( و )41( ن�س���اًطا يف �مل�س���توى 
�لثاين بن�س���بة )31%( وبلغ عدد �لأن�س���طة �ملت�س���منة ملهارة �لأ�س���الة يف �مل�ستوى �لأول 
)36( ن�ساًطا بن�سبة )28.5%( و )40( ن�ساًطا يف �مل�ستوى �لثاين بن�سبة )31%( و�أن عدد 
�لأن�س���طة �ملت�س���منة ملهار�ت �لتفكري �لإبد�عي ون�س���بتها �إىل �ملجموع �لعام لالأن�س���طة 
يعط���ي ت�س���وًر� باهتمام �لأن�س���طة بتنمية مه���ار�ت �لتفكري �لإبد�ع���ي �إل �أنه ل ميكن 
�لوثوق ب�س���حة هذ� �لت�س���ور دون �لنظر يف �لأ�س���اليب �ملتبعة يف تلك �لأن�سطة ومدى 
فاعليتها وتركيزها على طبيعة �ملهارة �لرئي�سة وفق تعريفاتها �لإجر�ئية يف �لأدبيات 
�لرتبوية، فمن خالل �لنتيجة �ل�سابقة تلفت �لباحثتان �لنظر �إىل �أنه على �لرغم من 
وجود �هتمام مبر�عاة مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي من قبل موؤلفي كتاب �للغة �لعربية 
لل�سف �لأول �لثانوي، �إل �إنه مل يكن بال�سكل �لدقيق �ملفّعل ملهار�ت �لتفكري �لإبد�عي 
على نطاق و��س���ع، حتقيًقا للتباعد يف �لتفكري يف �س���بيل �لو�س���ول �إىل حلول �إبد�عية 
لي�س���ت كاأي حل���ول معتادة، خا�س���ة �أن مقدمة �لكتاب ن�س���ت عل���ى �لتمّكن من مهار�ت 
�لتفك���ري �لإبد�ع���ي. و�لتمكن يعن���ي �لإتقان وو�س���ول �لغالبية �لعظم���ى من �لطالب 
�إليه ولميكن �أن يكون ذملك يف �لتفكري �لإبد�عي من وجهة نظر �لباحثتان �إل عندما 
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نفعل �لتباعد يف �لتفكري باأن�سطة تخرج �لطالب من حدود �مل�سكلة �لقائمة �إىل �أبعد 
م���ن تلك �حل���دود بتوظيف �أكرب قدر ممكن من �خل���رب�ت �لتعلمية �لذ�تية ومبرونة 
تدعوهم �إىل تقليب �لأفكار من عدة �أوجه و�سوًل �إىل �أفكار �إبد�عية غري عادية تعرب 
عن �خلروج �ملمكن عن حدود �مل�س���كلة �لقائمة وتعزو �لباحثتان �ل�س���بب يف يف �س���عف 
�لتو�زن بني مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي �لرئي�س���ة و�لفرعية ب�س���كل �أ�سا�س���ي �إىل حر�س 
�لقائمني على تاأليف �أن�سطة كتاب �للغة �لعربية من مر�عاة مهار�ت �لتفكري �لعلمي، 
���ت عليها مقدم���ة �لكتاب،  و�لتفك���ري �لناق���د وح���ل وغريها من �مله���ار�ت، كاأهد�ف ن�سّ
فهن���ا ياأت���ي �أهمية تكات���ف �جلهود وتكام���ل �خلرب�ت عند بناء �أن�س���طة �للغ���ة �لعربية 

�ملتمركزة على مهار�ت �لتفكري عامة ومهار�ت �لتفكري �لإبد�عي خا�سة.

وبالن�س���بة لدرج���ة تو�فر مه���ار�ت �لتفكري �لإبد�عي يف �لف�س���لني �لدر��س���يني 
ككل، يو�سح �جلدول �لآتي تكر�ر�ت ون�سب ذلك.

جدول )9(
 التكرارات والن�سب املئوية لدرجة مراعاة مهارات التفكري الإبداعي يف

 اأن�سطة كتابي اللغة العربية

مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي
كتابي �للغة �لعربية

درجة �ملر�عاة�لن�سبة �ملئوية�لتكر�ر
متو�سطة30%77�لطالقة
�سعيفة19%50�ملرونة

متو�سطة29،5%76�لأ�سالة
�سعيفة21،5%55�لتفا�سيل
100%258�ملجموع

 يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق �أن مه���ارة �ملرونة ومه���ارة �لتفا�س���يل روعيت يف 
�أن�س���طة كتابي �للغة �لعربية بدرجة �س���عيفة، حيث بلغت ن�س���بة �ملرونة )19%( وبلغت 
ن�س���بة �لتفا�س���يل )21.5%( يف ح���ني روعي���ت مه���ارة �لطالق���ة و�لأ�س���الة يف �أن�س���طة 
كتاب���ي �للغ���ة �لعربي���ة بدرجة متو�س���طة، حي���ث بلغت ن�س���بة �لطالقة )30%( ون�س���بة                      

�لأ�سالة )%29.5(. 
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 ومن �جلدير بالذكر �أن نتائج �لبحث �حلايل �تفقت مع در��سة مو�سى )2001( 
و در��س���ة �لعت���وم )2004م ( ودر��س���ة �لب�س���ري )2011( ودر��س���ة �ملحي���اوي و�حلري�س���ي 
)2012( يف �س���عف درج���ة مر�ع���اة �ملرون���ة و�لتفا�س���يل بينما �ختلفت معها يف تو�س���ط 

درجة مر�عاة �لطالقة و�لأ�سالة بالن�سبة للبحث �حلايل. 

تو�سيات البحث:
 يف �سوء ما خل�س �إليه �لبحث من نتائج فاإن �لباحثتان تو�سيان بالآتي:

توجي���ه نظ���ر �لقائم���ني عل���ى تخطي���ط وتاألي���ف مناهج �للغ���ة �لعربي���ة �إىلى - 1
مر�ع���اة �لتعريف���ات �لإجر�ئي���ة �لتي تعك�س طبيعة مهارة �لأ�س���الة ب�س���ورتها 
�لدقيق���ة وذل���ك كم���ا ورد يف �لأدبي���ات �لرتبوية، عن���د بناء �أن�س���طة كتب �للغة 

�لعربية.
لف���ت نظ���ر �لقائمني على تخطي���ط وتاأليف مناهج �للغة �لعربي���ة �إىل مر�عاة - 2

�لت���و�زن و�ل�س���مول مله���ار�ت �لتفك���ري �لإبد�عي �لرئي�س���ة و�لفرعي���ة، عند بناء 
�أن�سطة كتب �للغة �لعربية.

�لإف���ادة م���ن قائمة مه���ار�ت �لتفكرب �لإبد�عي �لتي تو�س���ل �إليه���ا �لبحث عند - 3
بناء �أن�سطة كتاب �للغة �لعربية للمرحلة �لثانوية ب�سفة عامة، ولل�سف �لأول 

�لثانوي ب�سفة خا�سة.
توجي���ه �هتم���ام كلي���ات �لرتبي���ة بتدري���ب �لط���الب �ملعلم���ني عل���ى ��س���تخد�م - 4

وممار�سة مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي يف �لعملية �لتعليمية �لرتبوية .

مقرتحات البحث:
 تقرتح �لباحثتان عدًد� من �لبحوث، و�لدر��سات �مل�ستقبلية وهي:

در��س���ة و�س���فية حتليلية لتحدي���د درجة مر�عاة مه���ار�ت �لتفكري �لإبد�عي يف - 1
كت���ب �للغة �لعربية لل�س���ف �لث���اين و�لثال���ث �لثانوي، ويف �ملرحل���ة �لبتد�ئية 

و�ملتو�سطة.
در��س���ة و�س���فية لقيا�س وحتدي���د مهار�ت �لتفكري �لإبد�ع���ي للمتعلمني يف كل - 2

مرحلة من مر�حل �لتعليم �لعام.
در��سة و�سفية لو�قع تدري�س مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي يف مر�حل  �لتعليم �لعام.- 3
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م�ستخل�ص البحث
     ��س���تهدف �لبح���ث �حلايل �إىل �إعد�د برنام���ج لتنمية �حلكمة لدى طالب 
�ملرحل���ة �لثانوي���ة �ملتفوق���ون عقلًي���ا ومعرف���ة �أثر تنمية �حلكمة يف حت�س���ني �ل�س���مود 
�لنف�س���ي لديه���م، وبل���غ ع���دد �مل�س���اركني يف �لبح���ث )44( طالب���ا وطالب���ة متفوق���ون 
عقلًي���ا م���ن ط���الب �ملرحل���ة �لثانوي���ة )21( جمموع���ة جتريبي���ة، و)23( جمموع���ة 
�س���ابطة، وق���د ��س���تخدم �لباحث���ان مقيا����س �حلكمة ثالث���ي �لأبع���اد )�إع���د�د �أرديليت                   
Ardlet. 2003/، تعريب �لباحثني(، ومقيا�س �ل�سمود �لنف�سي لدى طالب �ملرحلة 
�لثانوي���ة )�إع���د�د/ �لباحث���ني(، وق���د تو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل : وجود ف���روق د�لة 
�إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طات درجات ط���الب �ملجموع���ة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لقبلى 
و�لبعدى على مقيا�س �حلكمة ثالثي �لأبعاد ومقيا�س �ل�س���مود �لنف�س���ي لدى طالب 
�ملرحل���ة �لثانوي���ة ل�س���الح �لقيا����س �لبع���دي، كذلك تو�س���لت نتائج �لبح���ث �إىل وجود 
فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات درجات طالب �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة 
�ل�س���ابطة يف �لقيا�س �لبعدى على مقيا�س �حلكمة ثالثي �لأبعاد ومقيا�س �ل�س���مود 
�لنف�س���ي ل���دى ط���الب �ملرحلة �لثانوية ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية، وكذ� تو�س���لت 
�لنتائج �إىل عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات درجات طالب �ملجموعة 
�لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي عل���ى مقيا����س �حلكم���ة ثالث���ي �لأبع���اد 

ومقيا�س �ل�سمود �لنف�سي لدى طالب �ملرحلة �لثانوية.

الكلمات املفتاحية : �حلكمة – �ل�سمود �لنف�سي- �ملتفوقون عقلًيا.
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Wisdom Development as a Method to Improve 
Psychological Resilience for Gifted Secondary 

Students Stage

The present study aims to design a program to develop 
wisdom for gifted secondary students stage and to identify the effect 
of wisdom development on psychological Resilience improvement 
for them. The participation of the study consisted of (44) males and 
females from second preparatory grade (21) experimental group 
and (23) control group. authors used Three-dimensional wisdom 
scale (prepared by Ardlet. 2003/ Translated by the authors) and 
psychological Resilience for secondary students stage (prepared by 
the authors). The results of the study found that there are statistically 
significant differences between the mean scores of the experimental 
group in pre and post-test in Three-dimensional wisdom scale and 
psychological Resilience for secondary students stage for post-
test,The results also found that there are statistically significant 
differences between the mean scores of experimental group and 
control group on psychological Resilience for secondary students 
stage for experimental group, While the results found that there are 
no statistically significant differences between the mean scores of the 
experimental group in pre-test and follow-up test on psychological 
Resilience for secondary students stage.

Keywords: Wisdom - psychological Resilience- gifted
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مقدمة البحث:
تقاب���ل مرحل���ة �لتعلي���م �لثانوي ف���رتة �ملر�هقة و�لتي ُتعد م���ن �خطر �ملر�حل 
�لتي مير بها �لطالب ملا لها من �أثر هام يف ت�س���كيل �سخ�س���يته يف هذه �لفرتة، وللدور 
�مله���م �لذي تلعبه يف تكوينه لكى ي�س���بح مو�طن �س���الح و �إع���د�ده للحياة �ملنتجة، ول 
�س���ك �أن مرحلة �لتعليم �لثانوي من �ملر�حل �ملتميزة يف حياة �لطالب �لدر��س���ية فهي 
�لتي تعده لأن يكون فرًد� �س���احًلا يف جمتمعه، و�إن�س���اًنا م�س���تقيًما يف �سلوكه، و �جتياز 
�لطالب لهذه �ملرحلة ب�س���الم يعني باأنه �س���وف مي�س���ي يف حياته متزًنا يف ت�س���رفاته 
و�نفعالت���ه ذو �سخ�س���ية �س���وية، �أما �إذ� تعرث فيه���ا فاإنه ينعك�س على تكوينه �لنف�س���ي 

و�سلوكه �لجتماعي فيما بعد. 

وترى �س���عاد �س���امل )2005، 51( �أن مرحلة �لتعليم �لثانوي ُتعد مبثابة �لعمود 
�لفق���ري يف �لعملي���ة �لتعليمي���ة، فه���ى حتت���ل مكان���ة و�س���طى ت�س���ل م���ا ب���ني �لتعلي���م 
�لأ�سا�س���ي م���ن جه���ة و�لتعليم �لع���ايل من جهة �أخ���رى، ومن هذ� �ملنطل���ق فهى متثل 
مرحل���ة تعليمي���ة يوج���ه فيها �لطالب �إىل �أن ي�س���بحو� تدريجًيا ر��س���دين م�س���تقلني 
ومتحمل���ني �مل�س���ئولية، وتلك �ملرحلة �لتي يكت�س���بون خاللها �مله���ار�ت و�لقدر�ت �لتي 
يحتاجونه���ا �إليه���ا لإعد�ده���م للحي���اة بكافة جو�نبه���ا، وهذ� يتطل���ب �أن تتميز مناهج 
ه���ذ� �لتعلي���م مبا يدف���ع �إىل �لإبد�ع و�ملرون���ة و�لتنوع، ويذكر جم���دي حبيب )2000( 
�أن �لط���الب �ملتفوق���ون عقلًيا مثلهم مثل باق���ي �لطالب غري �ملتفوقون عقلًيا؛ بل �إنه 
نتيجة للمهار�ت و�لقدر�ت �ملعرفية �لعالية �لتي يتميزون بها عن باقي �لطالب فاأنهم 
يتاأثرون بدرجة عالية بال�س���غوط �لتي تن�س���اأ من �لبيئة �ملحيطة بهم، ومع ��س���تمر�ر 
تعر�س���هم لتلك �ل�س���غوط حتدث �آثاًر� �س���لبية توؤثر على م�ستوى �أد�ئهم �لعقلي فهي 
تعي���ق ق���در�ت �لتفوق لديهم وتوؤث���ر يف مهار�ت �لتفكري وينخف�س �لرتكيز وت�س���عف 
�لق���درة على �تخ���اذ �لقر�ر وحل �مل�س���كالت وتنخف�س �لد�فعية لالإجن���از، وقد يو�جه 
�ملتفوق عقلًيا كثرًي� من �ل�س���غوط �لتي حتول حياته �أمًر� ع�س���رًي� وتدفعه �إىل �س���وء 
�لتو�ف���ق �ل�سخ�س���ي و�لجتماع���ي وقد ينتابه �لقلق و�لتوتر �ل�س���ديد، ومل�س���اعدة هذه 
�لفئ���ة �لت���ي حتت���ل مكانة يف �ملجتمع ولك���ى نخلق رجاًل ناجح���ني يف �حلياة يخدمون 
�ملجتمع يجدر بنا �أن نتفهم �ل�س���غوط �لتي يو�جهونها و�أن ن�س���اعدهم يف مو�جهتها، 
وي�س���يف جم���دي فهي���م )2007، 9-11(  ب���اأن �لع���امل ي�س���هد �لي���وم تغ���ري�ت متالحقة 
يف �س���تى نوح���ي �حلياة �لقت�س���ادية و�لجتماعية و�ل�سيا�س���ية، مما �أف���رز �لعديد من 
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�س���غوط �حلي���اة عل���ى �لط���الب، ومن �أك���رث تلك �ل�س���غوط �س���يوًعا و�نت�س���اًر� مظاهر 
�لقلق و�لتوتر و�لكتئاب �لنف�س���ي و�لتمرد و�ل�سر�عات �لد�خلية بني �لطالب ونف�سه 
وب���ني �لطال���ب و�لآخرين، وغريها م���ن �ملظاهر �لتي تدل يف جممله���ا على �نخفا�س 

معدل �لإح�سا�س بال�سمود �لنف�سي لدى �أولئك �لطالب.

منه���ا           �لدر��س���ات  م���ن  كث���ري  باهتم���ام  �لنف�س���ي  �ل�س���مود  حظ���ي  ولق���د 
Burns & Anstey, (2010); Ming- Hui, (2008) و�لت���ي �أ�س���ارت �إىل دور 
�ل�س���مود �لنف�س���ي يف م�س���اعدة �لطال���ب عل���ى مو�جه���ة �ل�س���غوط �لت���ي يتعر����س لها 
و�لنظ���ر ب�س���كل �أك���رث �إيجابية للموقف �ل�س���اغط، و�لنظر للحياة ب�س���كل �أكرث تفاوؤًل 
للحي���اة كما �أن �ل�س���مود �لنف�س���ي ي�س���هم ب�س���كل كب���ري يف �لبن���اء �ملع���ريف للطالب بعد 
 Nath & Pardhan, تعر�س���ه للمو�قف �ل�س���اغطة مب���ا يوؤثر على �س���لوكه، ويذك���ر
(2012,163)  �أن �ل�س���مود �لنف�س���ي ُي�س���كل يف جممله �لأبع���اد �لعقلية و�لجتماعية 
و�لنف�س���ية و�لنفعالي���ة و�لأكادميي���ة ل�سخ�س���ية �لطال���ب، بحيث تك�س���به �لقدرة على 
�لتكيف مع �لأحد�ث غري �ملو�تية و�لتي من �ملتوقع �أن تعرقل م�سرية منو �ل�سخ�سية 
يف �لجت���اه �لطبيع���ي �إذ� ما كان �ل�س���خ�س غري قادر عل���ى �لتعامل مع ما يو�جهه من 
�أحد�ث �س���ادمة. وي�س���يف )حممد  �لبحريي )2010، 480( �أن �ل�س���مود �لنف�سي ُيعد 
مفهوم حديث ن�س���بًيا حظى باهتمام �لباحثني كتطور لدر��سات علم �لنف�س �لإيجابي 
ورك���ز عل���ى دور �لعو�مل �لوقاية و�حلماية يف �إد�رة �ملح���ن و�لأزمات، فقد �حتل مركز 
�ل�سد�رة يف جمال ما ُي�سمي ببحوث �ملخاطر، وتوؤكد �ل�سو�هد على �أنه دينامي وقابل 
لالإمن���اء و�لتط���ور و�لإثر�ء، وي�س���يف حممد �أب���و حالوة )2002، 2( �أن���ه ميكن تنمية 
�ل�س���مود �لنف�س���ي ل���دى �لط���الب وذلك من خ���الل بع����س �لعو�مل �أهمه���ا �لعالقات 
�لجتماعي���ة �لت���ي يتو�فر فيها �حل���ب و�لثقة، كما �أنه ميكن تعزيز وتدعيم �ل�س���مود 
�لنف�سي لدى �لطالب عن طريق مناذج �لدور �لإيجابي و�لت�سجيع و�مل�ساندة، وهناك 
عو�م���ل �أخ���رى كالق���درة على و�س���ع خط���ط و�قعي���ة، و�تخ���اذ �خلط���و�ت و�لإجر�ء�ت 
�لالزم���ة لتطبيقه���ا �أو تنفيذه���ا، و�لنظ���رة �لإيجابي���ة لل���ذ�ت و�لثق���ة يف �لإمكاني���ات 

�ل�سخ�سية، و�لقدرة على �إد�رة �لنفعالت.

وي���رى Seligman & Mihaly, (2000, 7) �أن �لتعام���ل بحكمة ي�س���هم يف 
تاأ�س���يل �لكثري من �ل�س���لوكيات �لإيجابية ومن �أهمها �ل�س���عور بامل�سئولية و�ملثابرة يف 
�لأد�ء و�ملعرفة �لدقيقة باأو�س���اع �لعمل �لتي ُت�س���اعد على �ملزيد من �ل�س���عور بالر�س���ا 
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و�لإح�س���ا�س بال�س���عادة، وتذك���ر هي���ام �س���اهني )2012، 499( �أن �حلكم���ة ُتع���د من �أكرث 
�حل���الت �مل�س���تهدفة للنم���و �لإن�س���اين وذل���ك لأنه���ا متثل �أعلى م�س���توى م���ن �ملعرفة 
بالأهد�ف و�لو�سائل يف �حلياة �لتي تو�سل �إليها حتليل �لفال�سفة و�لأنرثوبولوجيا، 
كم���ا �أنه���ا تتمي���ز بالعمومي���ة لأنه���ا نتيج���ة مل�س���توى ع���اٍل م���ن �لتجريد �لذي ي�س���مح 
بالتنوع، وي�سيف Kanwar (2014, 91) �أنه ميكن تنمية �حلكمة من خالل بر�مج 
�س���من �س���ياق �ملنه���ج �لتعليم���ي و�لذي ُيعتق���د �أن لها تاأث���رًي� جدًيا عل���ى �لنمو �لعقلي 
و�لنف�س���ي للط���الب عالوة على زيادة رفاهيتهم وتنمي���ة جمتمعهم على نحو �إيجابي، 
لذ� �هتمت �لبحث �حلايل بتنمية �حلكمة كمدخل لتح�س���ني �ل�س���مود �لنف�س���ي لدى 

طالب �ملرحلة �لثانوية.

م�سكلة البحث:
تت�س���م مرحل���ة �لتعلي���م �لثان���وي بالكثري من �مل�س���كالت و�لتحدي���ات و�ملتاعب 
�ملتنوع���ة بدرج���ة تزيد كًما وكيًفا عن �أي مرحلة من مر�حل �لتعليم �لأخرى، ويرجع 
�ل�س���بب يف ذل���ك �إىل �ملرحل���ة �لعمري���ة �لتي مير به���ا طالب �لثانوي���ة �أل وهي مرحلة 
�ملر�هقة ؛ حيث يعي�س �لطالب يف هذه �ملرحلة رحلة بحث نف�سية و�جتماعية تو�سله 
�إىل �ل�س���تقالل �ل�سخ�س���ي و�لجتماع���ي وتخرج���ه م���ن د�ئ���رة �لطفول���ة لت�س���تقر به 
يف ع���امل �لكب���ار وخ���الل ه���ذه �لرحل���ة تظهر جمموع���ة من �لعقب���ات منها م���ا يتعلق 
بالطالب  نف�س���ه ومنها ما يتعلق باملوؤثر�ت و�ملو�نع �ملجتمعية ومنها ما يتعلق ب�س���كل 
ونوعية �لعالقة و�لت�سال و�لتفاعل بني �لطالب وهذه �ملوؤثر�ت، ولذلك فاإنه ميكننا 
�أن ُنطل���ق عل���ى ه���ذه �لرحلة (رحلة �لنمو �ل�س���اقة( �لتي تخلق مزيًد� من �ل�س���ر�عات 

و�لتوتر�ت �لتي بدورها تف�سح �ملجال لظهور م�سكالت �لطالب.

وي���رى فلي���ب ��س���كارو�س )2005، 105( �أن �لتعلي���م �لثان���وي ل ي���ز�ل ُعر�س���ة 
لالنتق���اد�ت ب�س���بب ُق�س���وره يف حتقي���ق �أهد�فه �إ�س���افة �إىل �أن �ملدر�س���ة �لثانوية ُتعط 
�لهتمام �لكايف مليول �لطالب و�حتياجاتهم �سو�ء �لذهنية �أو �لنف�سية �أو �لجتماعية، 
ا �أن �لعملية �لتعليمية ب�سكل عام ويف �ملرحلة �لثانوية ب�سكل خا�س  ومن �ملعروف �أي�سً
ل حُتفز طالبها على �لإبد�ع من خالل تعويدهم على �لتفكري، و�إمنا �لهتمام �ملركز 
عل���ى �لتلق���ني و�حلف���ظ وهذ� م���ا �أدى �إىل تهمي�س دور �لطالب مما جعلهم يت�س���مون 

بال�سلبية �سمن �إطار �لعملية �لتعليمية.
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ويذك���ر Haynes, (2001) �أن���ه بالط���الع عل���ى �ل���رت�ث �لنظ���ري و�لأدبيات 
�ل�س���يكولوجية �لتي تهتم بال�س���غوط و�س���بل مو�جهتها برز مفهوم �ل�سمود �لنف�سي، 
و�لذي ُيعد �أحد �ملفاهيم �ملعا�س���رة �لتي تتناول �لقوة �لإن�س���انية �لفعالة، و�لجتاهات 
�لوقائي���ة نح���و حت�س���ني �حلال���ة �لنف�س���ية للطال���ب و�لتي تعم���ل على تفعي���ل عمليات 
�لتو�ف���ق يف مو�جه���ة �لظ���روف �حلياتي���ة �ل�س���اغطة، وي���رى جولد �س���تني، وبروك�س 
)2011، 27( �أن �ل�س���مود �لنف�س���ي ه���و �أح���د �لبن���اء�ت �لتي حتمي وتقي م���ن �لتعر�س 
للخطر، ويتميز مفهوم �ل�سمود �لنف�سي باملبا�سرة و�لو�سوح �إذ� ما قبلنا باإمكانيته يف 
فهم �لو�سائل �أو �لطرق �لتي من خاللها يحقق �لطالب �لزدهار �لوجد�ين و�ل�سلوكي 
و�لتعليمي و�لبين�سخ�س���ي �س���و�ء عند مو�جهة خطر �أو حمنة �أو يف �لظروف �لعادية.

ولقد تو�سلت در��سة فاتن عبد �لفتاح، و�سريي حليم )2014( �إىل �أنه كلما �زد�دت 
�حلكمة لدى �لطالب �زد�د لديه �لقدرة على �ل�س���مود �لنف�س���ي فالطالب �لذي لديه 
قدر من �حلكمة للحكم ب�سورة �سحيحة و�إتباع �مل�سار �ل�سحيح يف �لعمل على �أ�سا�س 
�ملعرفة و�خلربة و�إ�سد�ر �لأحكام يف م�سائل �حلياة �ل�سعبة ي�ستطيع �ل�سمود �لنف�سي 
م���ن خ���الل قدرت���ه على �لتكي���ف �لإيجابي يف مو�جهة �ل�س���غوط �لنف�س���ية و��س���تعادة 
�لت���و�زن �س���ريًعا عن���د �لتعر�س ملو�قف �س���عبة ليتمكن م���ن �أد�ء وظيفته ب�س���كل جيد.

وي�س���ري ع���الء �لدين �أيوب، و �أ�س���امه عبد�ملجي���د )2012، 225( �أن �حلكمة ُتعد 
�أعل���ى �أ�س���كال �لنمو �لإن�س���اين، و�أن بلوغ ه���ذه �ملرحلة �لنهائية يتطلب �لنمو �مل�س���تمر 
يف �لنو�ح���ي �لعقلي���ة و�لجتماعي���ة و�لعاطفي���ة و�لأخالقي���ة، كم���ا �أنها تتطل���ب قدًر� 
م���ن �لتكامل بني �لأبعاد �لعقلي���ة و�لوجد�نية و�لأخالقي���ة، و�إملاًما مبعارف تقريرية 
و�إجر�ئي���ة و�س���ياقية، وقدًر� كبرًي� من �لن�س���بية، وعدم �ليقني، كم���ا �أنه يرى �أن �لنمو 
يف �حلكم���ة يح���دث عل���ى م���د�ر �حلي���اة، و�إن كان���ت مرحلت���ى �ملر�هق���ة و�ل�س���باب ُتع���د 
حا�س���مة يف تط���ور لبن���ات �حلكم���ة �لأ�سا�س���ية، وي�س���يف ع���الء �لدي���ن �أيوب، و �أ�س���امه 
عبد�ملجي���د )2012، 242( باأن���ه ينبغي تزوي���د �لطالب باملهار�ت �لالزم���ة لفهم �لذ�ت 
و�حلياة و�إ�س���د�ر �لأحكام وحل �ل�س���ر�عات ومهار�ت �لت�سال �لتي تت�سمن �لتفاو�س 
حلل �مل�س���كالت ومهار�ت �ل�س���تماع و�لتعاون وبناء �لفريق، و�لذي يعمل على �إك�س���اب 
�لط���الب مزي���ًد� من �حلكمة يف �لتعامل م���ع �حلياة و�تخاذ �لق���ر�ر�ت، كما �أنه ينبغي 
�أن يك���ون �ل�س���عي �إىل حتقي���ق وممار�س���ة �حلكم���ة هو �أح���د �لركائز �لرئي�س���ة للتعليم، 
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و�أن تكون �حلكمة �ل�س���مة �ملركزية �لتي منار�س���ها، و�لف�س���يلة �لأ�سا�س���ية �لتي نحاول 
غر�سها وتنميتها يف طالبنا، ويرى ياجن (yang, 2011, 47) �أن تنمية �حلكمة �أمًر� 
بال���غ �لأهمية وذلك لأن �لقر�ر�ت �حلكيمة ميكن �أن حُت�س���ن �س���لوكنا ونوعية حياتنا، 
وهناك عدد من �لطرق لتنمية �حلكمة من خالل م�س���اعدة �لطالب على �لتفكري يف 

�لعالقة بني �لتعليم و�حلياة، وتطبيق ما تعلمه �لطالب يف �ملو�قف �ملختلفة.

وقد ك�س���فت نتائج بع�س �لدر��س���ات عن �إمكانية تنمي���ة �حلكمة لدى �لطالب 
مث���ل در��س���ة ع���الء �أي���وب )2012( ودر��س���ة ع���الء �لدي���ن �أي���وب، عب���د �هلل �جلغيم���ان 
)2012(، وكذلك ك�سفت نتائج بع�س �لدر��سات �ل�سابقة عن �إمكانية حت�سني �ل�سمود 
�لنف�س���ي لدى �لطالب مثل در��س���ة كل من: حممد م�س���طفى )2012(؛ معاذ مقر�ن 
)2014(، كم���ا ك�س���فت نتائج بع�س �لدر��س���ات عن وجود عالق���ة �رتباطية موجبة د�لة 
 Roharikova, Spajdel, إح�س���ائًيا ب���ني �حلكمة و�ل�س���مود �لنف�س���ي مث���ل در��س���ة�

Cvikova& Jagle, (2013)؛ ودر��سة فاتن عبد �لفتاح، و�سريي حليم )2014(. 

لذل���ك �س���عي �لبح���ث �حل���ايل �إىل تدريب طالب �ل�س���ف �لث���اين �لثانوي على 
تطوي���ر �ملعلوم���ات �ملتاحة لديهم وحت�س���ينها وتوجيهها توجيًه���ا �إيجابًيا للتعامل مع 
�ل�سغوط �لأكادميية و�لنف�سية �ملفرو�سة عليهم، وتف�سري �لظو�هر و�لأحد�ث بعمق، 
وتدريبهم على ��س���تغر�ق �لوقت �لكايف للنظر �إىل �إيجابيات و�سلبيات �ختيار�ت �تخاذ 
�لق���ر�ر وح���ل �مل�س���كلة، و�لو�س���ول �إىل قناع���ات م���ع �لطالب ب���اأن �لفك���رة �لأوىل �لتي 
تتبادر �إىل �لذهن لي�س بال�سرورة �أن تكون هى �جليدة، مع �لتاأكيد عل �أهمية تقييم 
جميع �لنتائج بعناية، وحتليل �لأبعاد �ملختلفة للم�س���كلة وحتديد �لعقبات، و�لتفكري 
يف حل���ول وبد�ئ���ل خمتلف���ة، و��س���تخد�م �لأ�س���لوب �ملنهج���ي للمقارن���ة ب���ني �لبد�ئ���ل، 
و�ملقارن���ة و�ملو�زن���ة بني �لنتائج �ملرتتبة عل���ى كل �ختيار، و�س���بط �نفعالتهم �لذ�تية 
ورفع م�س���توى وعيهم حول نقاط قوتهم و�س���عفهم وحل م�س���كالتهم �ليومية، و�إد�رة 
�ل�س���غوط و�لنفعالت �س���و�ء �أكانت د�خلي���ة �أو خارجية �مل�س���در و�لهتمام بانفعالت 
�لآخري���ن، ل���ذ� ف���اإن �لباحثني �حلالي���ني قاما من خالل ه���ذ� �لبحث باإع���د�د برنامج 
تدريبي لتنمية �حلكمة كمدخل لتح�سني �ل�سمود �لنف�سي لدى �مل�ساركني يف �لدر��سة 
من طالب �ملرحلة �لثانوية �ملتفوقون عقلًيا، وعلى ذلك تتحدد م�سكلة �لبحث �حلايل 
يف �لإجاب���ة عل���ى �ل�س���وؤ�ل �لرئي����س �لت���ايل: م���ا فعالية �لربنام���ج �لتدريب���ي يف تنمية 
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�حلكم���ة؟ وم���ا �أثر تنمية �حلكمة يف حت�س���ني �ل�س���مود �لنف�س���ي لدى ط���الب �ملرحلة 
�لثانوية �ملتفوقني عقلًيا؟ ويتفرع من ال�سوؤال الرئي�س االأ�سئلة الفرعية التالية:

م���ا �أث���ر �لربنام���ج �لتدريبي يف تنمي���ة �حلكمة ل���دى طالب �ملرحل���ة �لثانوية 1 1)
�ملتفوقني عقلًيا؟

ما �أثر تنمية �حلكمة يف حت�سني �ل�سمود �لنف�سي لدى طالب �ملرحلة �لثانوية 1 2)
�ملتفوقني عقلًيا؟

هل يوجد بقاء لأثر تنمية �حلكمة يف حت�س���ني �ل�س���مود �لنف�س���ي لدى طالب 1 3)
�ملرحلة �لثانوية �ملتفوقني عقلًيا؟

هدف البحث:
     ه���دف �لبح���ث �لر�ه���ن �إىل �لتع���رف على فعالية تنمية �حلكمة يف حت�س���ني 
�ل�س���مود �لنف�س���ي، و�لتعرف على ��س���تمر�رية �أثر تنمية �حلكمة يف حت�س���ني �ل�س���مود 

�لنف�سي لدى طالب �ل�سف �لثاين �لثانوي �ملتفوقون عقلًيا.

اأهمية البحث:

اأوالً: االأهمية النظرية: ي�ستمد �لبحث �أهميته �لنظرية من كونه ي�سعى �إىل: 
يتناول �لبحث �لر�هن جو�نب مهمة ومظاهر و��سحة تتمثل يف تنمية �حلكمة 1 1)

)�لبع���د �ملع���ريف – و�لبع���د �لتاأمل���ي- و�لبع���د �لوجد�نى( و �ل�س���مود �لنف�س���ي 
)�لكفاءة �ل�سخ�س���ية – وحل �مل�س���كالت - و�ملرونة – و�ملثابرة - و�لقدرة على 
حتقي���ق �لأه���د�ف- و�لتفاع���ل �لجتماع���ي – و�لقي���م �لروحية( ل���دى طالب 

�ملرحلة �لثانوية.
تزوي���د مكتب���ة عل���م �لنف����س �لتعليمي به���ذ� �لبحث لتك���ون مرجًع���ا للباحثني 1 2)

�ملهتمني بدر��س���ات �حلكمة و�ل�س���مود �لنف�س���ي لدي طالب �ملرحل���ة �لثانوية، 
وطالب �ملر�حل �لتعليمية �ملختلفة. 

�إلق���اء �ل�س���وء ح���ول بع�س �حلقائ���ق و�ملعلومات ع���ن طالب �ملرحل���ة �لثانوية، 1 3)
و�س���بل �لتطوي���ر و�لتفاعالت �لرتبوي���ة �لناجحة وكيفية و�س���ع حلول علمية 
للمو�ق���ف �لت���ي تو�جههم �أثن���اء تفاعلهم �لجتماعي م���ع �لآخرين يف �ملو�قف 
و�مل�س���كالت �ملختلف���ة ومعرف���ة �أه���م �لط���رق �لت���ي ي�س���تخدموها لرف���ع درج���ة 
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�ل�س���مود �لنف�س���ي وخا�سة �أنهم يف هذه �ملرحلة �لعمرية يتعر�سون لأكرب قدر 
من �ل�سغوط �لنف�سية و�لعاطفية و�لتعليمية و�لجتماعية.

ب-االأهمية التطبيقية: تكمن �لأهمية �لتطبيقية فيما يلي:

ق���د توف���ر هذ� �لبح���ث قاعدة معرفي���ة لبناء ��س���رت�تيجيات تدريبي���ة وبر�مج 1 1)
ت�س���اهم يف تنمي���ة �لتفك���ري �حلكيم لدى �لط���الب، وتفتح �أفاًق���ا جديدة لفهم 
هذ� �ل�سلوك �لذي حتتاجه �ملجتمعات �حلالية يف ظل �لظروف �لتي متر بها.

�إعد�د برنامج لتنمية �حلكمة كمدخل لتح�س���ني �ل�سمود �لنف�سي لدى طالب 1 2)
�ملرحلة �لثانوية ميكن �أن ُي�س���اعد �مل�س���ئولني باملوؤ�س�س���ات �لتعليمية �ل�ستفادة 
من هذ� �لربنامج يف تنمية �حلكمة وحت�س���ني �ل�س���مود �لنف�سي لدى �لطالب 

و�لطالبات باملر�حل �لعمرية �ملختلفة.
قد ت�سهم معرفة �لعالقة بني متغري�ت �لبحث يف زيادة �لفهم و�لوعي بتاأثري 1 3)

كل منه���ا يف �لآخ���ر، ومن ثم ي�س���اعد كل من �ل�س���يكولوجيني و�ملربيني و�لآباء 
و�لأمهات يف رفع م�ستوى �ل�سحة �لنف�سية لالأبناء وزيادة فاعليتهم وكفاءتهم 
�ل�سخ�س���ية وجناحه���م يف حياتهم مبختلف جو�نبها �ل�سخ�س���ية و�لجتماعية 

و�ملهنية و�لدر��سية.
ق���د ت�س���اعد معلم���ى �ملرحل���ة �لثانوي���ة فى �ختي���ار �أن�س���طة وجمالت منا�س���بة 1 4)

للطالب ت�ساعدهم فى حت�سني �ل�سمود �لنف�سي.
�إع���د�د مقيا�س �ل�س���مود �لنف�س���ي لدى ط���الب �ملرحلة �لثانوي���ة و�لتحقق من 1 5)

�سدقه وثباته.

م�سطلحات البحث: 
يتن���اول �لبح���ث �حل���ايل بع����س �ملفاهي���م و�مل�س���طلحات �لت���ى تتطل���ب تعريفا 
�إجر�ئًي���ا حم���دًد� ودقيًق���ا يلتزم به �لباحثان خالل در��س���تهم، مما ُي�س���اعد فى حتديد 
�إجر�ء�ت �لبحث وتتحدد م�س���طلحات �لبحث �حلايل يف �حلكمة و�ل�س���مود �لنف�س���ي، 

و�لتفوق �لعقلي، وميكن تناولهما فيما يلي:
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1 – احلكم�ة Wisdom: يتبن���ى �لبح���ث �لر�ه���ن تعري���ف �حلكم���ة يف �س���وء منوذج 
�أردليت (Ardlet, 2003) حيث ُتعرف �حلكمة باأنها عملية تكاملية ت�سري �إىل قدرة 
�لطال���ب عل���ى �لتكام���ل ب���ني �إمكانات���ه �ملعرفي���ة و�لتاأملي���ة و�لوجد�نية يف ��س���تجابته 
ملو�ق���ف �حلي���اة بهدف حتقيق �لأف�س���ل له ولالآخرين، حيث ي�س���ري �لُبع���د �ملعريف �إىل 
ق���درة �لطال���ب على فه���م �حلياة وجوهر �لظو�هر �لطبيعية �لإن�س���انية ب�س���كل �أعمق، 
بينم���ا ي�س���ري �لُبع���د �لتاأملي �إىل تط���ور للُبعد �ملع���ريف يف �لفهم �لعمي���ق للحياة بدون 
ت�س���ويه للو�ق���ع، �أم���ا �لُبع���د �لوج���د�ين فيت�س���من �نفع���الت �لطال���ب �لإيجابية نحو 

�لآخرين و�لأحد�ث �ملحيطة.

 وُتع���رف �حلكم���ة �إجر�ئًيا بالدرجة �لتي يح�س���ل عليها �لطال���ب على كل ُبعد 
من �أبعاد مقيا�س �حلكمة ثالثي �لأبعاد �مل�ستخدم يف �لبحث �حلايل.

فه �لباحثان �إجر�ئًيا يف  2– ال�سمود النف�سي Psychological Resilience: ُيعرَّ
�لبح���ث �حل���ايل باأنه :  قدرة �لطالب على �لتكيف بنجاح مع �ملحن �لتي يتعر�س لها، 
و�أن يتجاوز مرحلة �ل�س���مود و�ل�س���البة �أمام تلك �ملحن �إىل ��س���تخد�م ��سرت�تيجيات 
�إيجابية ملو�جهتها، و�لذي ُيقا�س من خالل �سبعة �أبعاد هى )�لكفاءة �ل�سخ�سية - حل 
�مل�س���كالت- �ملرونة – �ملثاب���رة- �لقدرة علي حتقيق �لأه���د�ف- �لتفاعل �لجتماعي - 

�لقيم �لروحية(.

1-املتف�وق عقلًيا  Gifted: عرف���ه Renzulli, (2004, 22) باأنه �لطالب �لذي 
يك���ون �أد�وؤه عالًي���ا مقارن���ة باملجموع���ة �لعمري���ة �لت���ي ينتم���ي �إلي���ه يف ق���درة �أو �أك���رث 
م���ن �لق���در�ت �لعقلية، �أو يف �ل�س���تعد�د �لأكادمي���ي، �أو �لقدر�ت �لإبد�عي���ة، �أو �لقدرة 

�لقيادية، �أو �لقدرة يف �لفنون �لأد�ئية و�لب�سرية.

وُيع���رف �ملتفوق عقلًي���ا �إجر�ئًيا بالدرجة �لتي يح�س���ل عليها �لطالب على كل 
من �ختبار �مل�س���فوفات �ملتتابعة جلون ر�فن ومقيا�س �س���تانفورد بنيه �ل�سورة �لر�بعة 

و�للذ�ن مت ��ستخد�مهما يف �لبحث �حلايل.
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حمددات البحث: 
ملر�عاة ظروف �لبيئة �لتعليمية فقد �لتزم �لباحثان باحلدود �لتالية وهي: 

�مل�س���اركون يف �لبح���ث وق���د بلغ عدده���م )44( طالًبا من طالب �ل�س���ف �لثاين 1 1)
�لثان���وي مبدر�س���ة �س���مادون �لثانوي���ة �مل�س���رتكة ومدر�س���ة جري����س �لثانوي���ة 
�مل�س���رتكة �ملتفوقون عقلًيا ممن تقع درجاتهم يف �لإرباعي �لأعلى على �ختبار 
�مل�س���فوفات �ملتتابع���ة جل���ون ر�ف���ن ومقيا�س �س���تانفورد بنيه �ل�س���ورة �لر�بعة، 
وتق���ع درجاته���م يف �لإرباع���ي �لأدين عل���ى مقيا����س �حلكم���ة ثالث���ي �لأبع���اد، 
ومقيا����س �ل�س���مود �لنف�س���ي ل���دى ط���الب �ملرحل���ة �لثانوي���ة، و�لذي���ن ترت�وح 
�أعماره���م م���ا ب���ني )16 – 17.11( عام مبتو�س���ط عم���ري قدره )17( عام �س���نة 

و�نحر�ف معياري قدره )0.10( �سهور.
�ملتغري�ت �لبحثية )�حلكمة – �ل�سمود �لنف�سي(.1 2)
 منه���ج �لبح���ث �مل�س���تخدم ه���و �ملنه���ج �لتجريب���ي ذي �ملجموعت���ني �لتجريبي���ة 1 3)

و�ل�سابطة.

االإطار النظري:
�س���وف يتن���اول �لباحث���ان يف ه���ذ� �جل���زء �لإط���ار �لنظ���ري ل���كل م���ن �حلكم���ة 

و�ل�سمود �لنف�سي؛ وفيما يلي تف�سيل ذلك:

املحور االأول: احلكمة:
�لرتبي���ة ه���ى �لطري���ق �لعملي �لذي ي�س���كل �حلي���اة �لجتماعي���ة، ولذلك فاإن 
�لرتبي���ة م���ن �أج���ل �لتفك���ري �لقائ���م عل���ى �حلكم���ة يج���ب �أن يك���ون �أح���د �أه���م �أهد�ف 
منظومة �ملوؤ�س�س���ات �لرتبوية �لتي عن طريقها ت�س���عى �ملجتمعات �إىل �إك�ساب �حلكمة 
للن����سء م���ن خ���الل �أه���د�ف �إجر�ئية ي���وؤدي �لنج���اح يف حتقيقه���ا �إىل تدعيمها كقدرة 
عقلية يرقى به �لطالب وي�ساعدهم يف حل �مل�سكالت ويف �تخاذ قر�ر�تهم �مل�ستقبلية، 
فاحلكم���ة تربي���ة للم�س���تقبل، تربية تت���و�زن فيها �هتمام���ات �لطالب �ل�سخ�س���ية مع 

�هتمامات �لآخرين، و�ل�سياق �لجتماعي �ملحيط. 
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ولقد بد�أت �لدر��سات �لنف�سية للحكمة يف �لزدهار يف �أو�خر �لقرن �لع�سرين، 
حي���ث يعتق���د �إريك�س���ون �أن �حلكم���ة ه���ى مرحل���ة متط���ورة للتنمي���ة �لب�س���رية �ملثل���ى، 
وحتدث عنها ما�س���لو بو�س���فها ف�س���يلة تت�سم بالأ�سالة وبال�س���حة �لنف�سية لدى من 
يت�س���فون به���ا، بينم���ا ترتب���ط �حلكم���ة عن���د فرن���كل باإيجاد معن���ى يف �حلي���اة كريلتز             
(Karelitz et al., 2010)، �أم���ا �س���يلغمان وبتري�س���ون wفق���د �عترب�ها �س���كاًل من 
�أ�س���كال �لف�س���ائل ونق���اط �لق���وة �ليجابية �لتي متن���ح �لطالب �لقدرة عل���ى �لتعامل 
مع مو�قف �حلياة �ل�س���اغطة ب�س���رب وحكمة، و�س���وف يتناول �لباحثان �حلكمة وفًقا 

للرتتيب �لتايل:

اأوالً:مفهوم احلكمة:
�لباحث���ني  م���ن  �لعدي���د  جان���ب  م���ن  حم���اولت  هن���اك  �أن  �ملالح���ظ  م���ن 
و�لعلم���اء لو�س���ع تعريف���ات حم���ددة للحكم���ة، و�أت���ت تل���ك �ملح���اولت بنتائ���ج متنوعة 
نتيج���ة جو�ن���ب �لرتكي���ز �ملختلف���ة فيم���ا بينه���م فق���د ع���رف بالتي����س و�س���تودنيغر                
عل���ى  �لق���درة   : باأنه���ا  �حلكم���ة   (Baltes & Staudinger, 2000, 125)
�لعملي���ة  باأ�س���اليب �حلي���اة  �ملتعمق���ة، و�خل���ربة  �لب�س���رية، و�ملعرف���ة  فه���م �لطبيع���ة 
و�ل�ستب�س���ار بالو�س���ائل و�لغاي���ات �ملوؤدية للنجاح فيه���ا ، ويذكر تاكا�س���اين و�وفرتون     
 (Takahashi & Overton, 2002, 270) �أن �حلكم���ة مه���ارة تظه���ر م���ن خ���الل 
ق���درة �لطالب على حل �مل�س���كالت �ليومي���ة، وقدرته على �لتقيي���م و�لتقومي و�إطالق 
�لأح���كام، ويعرفه���ا بالتي����س (Baltes, 2004, 71) باأنه���ا جمموع���ة م���ن �لق���در�ت 
�ملرتبطة مًعا ب�س���كل خا�س لكى نفكر ونت�س���رف وفق تلك �لقدر�ت، ويعرفها وب�س���رت 
(Webster, 2007, 170) باأنه���ا �لق���درة عل���ى �تخ���اذ �لق���ر�ر�ت وح���ل �مل�س���كالت 
و�لإ�س���ر�ر و�لعزم على تطبيق �خلرب�ت �حلياتية لتطوير �لأف�س���ل و�لأح�س���ن للذ�ت 
ولالآخري���ن، ويعرفه���ا �س���رتنربج (Sternberg, 2009, 20) باأنها �لتطبيق �لعملي 
للذكاء و�لإبد�ع و�ملعرفة بو�ساطة �لقيم �لأخالقية �ليجابية وذلك لتحقيق �ل�سالح 
�لع���ام من خالل �لتو�زن د�خل �ل�س���خ�س نف�س���ه و�لتعامل م���ع �لآخرين و�لهتمامات 
�لعام���ة، وُتعرفه���ا )جم���الت حمم���د، 2015،10( باأنه���ا ق���درة �لطال���ب على ��س���تخد�م 
جمموع���ة م���ن �ملعارف ومهار�ت �لتفكري �لعليا بغر�س �إط���الق �لأحكام �ملنطقية على 
�مل�س���كالت �لت���ي يو�جهه���ا �لطال���ب وم���ن ث���م �لعمل عل���ى �إيجاد �حل���ل �ملنا�س���ب لهذه 
�مل�س���كالت، وُتعرفه���ا ) �س���ماح حمم���ود،2016، 76( باأنها قدرة �لطالب عل���ى �إد�رة �أمور 
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�حلياة ب�س���كل هادف يف �س���ياق �جتماعي و�أخالقي حتى يتحقق �لتو�زن بني �هتمامات 
�لطالب �ل�سخ�سية و�هتمامات �لآخرين ليتحقق �ل�سالح �لعام.

من خالل �لعر�س �ل�سابق لتعريفات �حلكمة ُيعرفها �لباحثان �لبحث �حلايل 
باأنه���ا: ق���درة �لطال���ب على ��س���تخد�م جمموعة من �ملع���ارف ومه���ار�ت �لتفكري �لعليا 
بغر�س �إ�س���د�ر �حلكم �ل�س���ائب يف �س���اأن من �س���ئون �حلي���اة و�لعمل عل���ى �إيجاد �حلل 

�ملنا�سب للم�سكالت �لتي يو�جهها بناًء على �لفطنة و�لب�سرية و�خلرب�ت �ل�سابقة.

ثانًيا:النماذ( والنظريات النف�سية املف�سرة للحكمة
�ختلفت �لتوجهات �لنظرية و�لنماذج �لتي تناولت �حلكمة بالدر��سة و�لتف�سري 

ومن هذه �لنظريات و�لنماذج ما يلي:

1 -:(Sternberg,  1998) )نظرية التوازن يف احلكمة ل�سرتنرب
ي���رى �س���ينربج �س���ينربج (Sternberg, 1998) �أن هن���اك جمموعت���ني م���ن 
�لعو�مل توؤثر على م�س���توى �حلكمة لدى �لطالب هما: �لعو�مل ذ�ت �لتاأثري �ملبا�س���ر 
لإح���د�ث �لت���و�زن، وعو�م���ل �خلرب�ت �ل�س���ابقة، حيث حدد �س���رتنربج خم�س���ة عو�مل 

توؤثر ب�سكل مبا�سر على عملية �لتو�زن هي:
�لأهد�ف: وهى �لختالف بني �لطالب يف �ل�سعي لتحقيق �ل�سالح �مل�سرتك.- 
�لبيئة: حيث يختلف �لنا�س يف تو�زنهم وفًقا ل�ستجابات �لبيئة.- 
�مل�س���الح: وه���ى �نعكا����س �لختالف���ات بني �لط���الب يف كيفية حتقي���ق �لفائدة - 

�لعامة.
�لذكاء �لعملي: وهو �ملعرفة �ل�س���منية �لتي تختلف بني �لأ�سخا�س يف معرفة - 

حل �مل�سكلة �لو�حدة.
�لقيم: وهى �لتي تتو�سط ��ستخد�م �ملعارف �ل�سمنية.- 

كما حدد �سرتنرب( �ستة مكونات للخربات ال�سابقة وهى:
�لقدرة على �ل�ستدلل.     - 
تقييم �لأ�سياء بتعميق �إ�سد�ر �لأحكام بعقالنية.- 
�لعمليات )فهم معرفة �أى �مل�ساكل قابلة للحل و�أى منها غري قابل للحل(.- 
�ل�سخ�سية.                 - �لد�فعية.           - �ل�سياق �ملجتمعي.- 
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2 -:(Ardelt, 2003) نطرية اأردليت للحكمة
بن�س���ج  ترتب���ط  �ملركب���ة  كال�سخ�س���ية  �حلكم���ة  �أن  �لنظري���ة  ه���ذه  تفرت����س 
�لر��س���دين، ول ميكن قيا�س���ها ب�س���كل مبا�س���ر، بل ميكن قيا�س���ها وتعريفها من خالل 

ثالثة �أبعاد و��سحة وثابتة وميكن �لتنبوؤ بها من خاللها، وهذه �لأبعاد هى: 
الُبع�د املع�ريف: ويت�س���من ق���درة �لطالب عل���ى �لفه���م �لعميق للحي���اة، وفهم - 

�لعدي���د م���ن جو�ن���ب �لطبيع���ة �لب�س���رية، وفه���م �لعالق���ات �ل�سخ�س���ية د�خل 
�ل�سخ�س نف�سه، و�لرغبة يف معرفة �حلقيقة.

الُبعد التاأملي: ويت�سمن قدرة �لطالب على �لنظر �إىل �لأحد�ث �حلياتية من - 
وجه���ات نظ���ر خمتلفة، وجتنب �لذ�تية و�إلقاء �للوم على �لآخرين، و�حلد من 

�لتمركز على �لذ�ت، و�لقدرة على فهم �لدو�فع �ملعقدة.
الُبع�د الوج�داين: ويت�س���من �هتم���ام �لطالب بالآخري���ن وعدم وجود م�س���اعر - 

�سلبية جتاه نف�سه �أو �لآخرين.

3 -:(Brown , 2004) منوذ( برون لتطور احلكمة
ق���دم ب���رون (Brown ,  2004,  138) منوذًج���ا لتط���ور �حلكمة و�لذي يعد 
�إطاًر� و�س���فًيا للحكمة وكيفية تنميتها لدى �لطالب و�لعو�مل و�ملقومات �لتي تي�س���ر 
ذلك �لتطور، ولقد ر�أى يف ذلك �لنموذج �أن هناك جمموعة من �لظروف �لتي ت�سهل 
م���ن تط���ور �حلكم���ة ومنوه���ا �س���و�ء �أكان ب�س���كل مبا�س���ر �أو ب�س���كل غري مبا�س���ر ومنها 
توجيه �لطالب للتعلم، و�لتجارب و�خلرب�ت من �حلياة �لعملية، وكذلك �لتفاعل مع 

�لآخرين و�لبيئة �لتي يعي�س فيها �لطالب و�ل�سكل )1( �لتايل يو�سح ذلك:

�سكل )1( منوذج بر�ون لتطور �حلكمة

  
 التوجه-للتعلم

 الحكمة

 التعلم-من-خالل
 التفاعل-مع-اآلخرين

 الخبرات
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وم���ن خ���الل منوذج برون جند �أن �حلكمة بناء يتاألف من �س���تة �أبعاد متد�خلة 
م���ع بع�س���ها �لبع����س وهى �ملعرفة �لذ�تي���ة، وفهم �لآخرين، و�إ�س���د�ر �لأحكام، وخربة 
�حلي���اة، و�مله���ار�ت �حلياتية، و�ل�س���تعد�د للتعلم، ووفًقا للنموذج ف���اإن �حلكمة تتطور 
عندم���ا ينتق���ل �لط���الب خالل عملي���ة �لتعلم من �حلياة مت�س���منة �لتاأم���ل و�لتكامل 

.(Brown,  2004, 13) و�لتطبيق

يت�سح من عر�س �لنماذج و�لنظريات �ل�سابقة �لتي تناولت �حلكمة �أنها تنظر 
�إىل �حلكمة من مفهوم تكاملي مثل نظرية �لتو�زن ل�سرتنربج �لتي توؤكد على �لتو�زن 
ب���ني �لهتمام���ات �ل�سخ�س���ية و�هتمام���ات �لآخرين و�ل�س���الح �لعام، ومن���وذج �أرديلت 
�ل���ذي يب���ني �أن �حلكمة هى �لتكامل بني ثالث���ة �أبعاد )معرفي���ة وتاأملية ووجد�نية(، 
ومن���وذج ب���رون لتطور �حلكمة و�لذي ي���رى �أن �حلكمة تتاألف �ملعرف���ة �لذ�تية، وفهم 
�لآخري���ن، و�إ�س���د�ر �لأحكام، وخربة �حلي���اة، و�ملهار�ت �حلياتية، و�ل�س���تعد�د للتعلم، 
و�س���وف يتبن���ى �لباحثان من���وذج �أرديلي���ت للحكمة لأن ه���ذ� �لنموذج �أهت���م باجلو�نب 
�ملعرفي���ة و�لتاأملي���ة و�لوجد�ني���ة جمتمعة بينما رك���زت �لنظريات و�لنم���اذج �لآخرى 

باجلو�نب �ملعرفية و�لتاأملية فقط.

ثالًثا: �سمات الطالب ذوي امل�ستويات املرتفعة من احلكمة:
تتعدد �خل�س���ائ�س و�ل�س���مات �لتي متيز �لطالب ذوي �مل�س���تويات �ملرتفعة من 
�حلكم���ة ع���ن غريه���م ؛ حيث يرى �أردلي���ت (Ardelt,  2004,  268) �أن �لطالب ذو 
�مل�س���تويات �ملرتفع���ة من �حلكمة يت�س���م باأنه ب�س���رًي� باأموره، متعمًق���ا يف فهمه، دقيًقا 
يف �إدر�ك���ه، متاأنًي���ا يف تفكريه لديه قوة �حلكم �ل�س���حيح على �لأمور �ملرتبطة باحلياة 
و�ل�س���لوك، وكذل���ك لديه ح�س���ن �لت�س���رف، ولديه �ملنط���ق يف حتليل �لأم���ور و�ملو�قف 
�حلياتية، ومر�عاة �مل�سلحة �لعامة جلميع �أفر�د �ملجتمع، كما �أنه يعرف كيف يتعامل 
مع م�سكالته �لد�خلية، و�مل�سكالت بينه وبني �لآخرين، وم�سكالت �حلياة، وهو يعرف 
معنى �حلياة، و�لغر�س منها، ولديه قناعة ور�سا بها حتى لو كانت �لظروف �ملوجودة 
 (Sternberg,  2004, 165) و�ملحيط���ة �أق���ل مما يجب �أن تكون، ويرى �س���ترينربج
�أن �لطال���ب �حلكي���م متاأمل، وقادر على �تخاذ �لقر�ر�ت �ل�س���ائبة، ومرن، ويو�زن بني 
عقله وعاطفته، ومرتوي، ولديه مهار�ت �جتماعية يف �لعالقات بالآخرين، وقادر على 
قر�ءة ما بد�خل �لآخرين، وت�س���يف ) هيام �س���اهني، 2012،523( �أن �لطالب مرتفعي 
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�حلكمة يت�س���مون ب�س���فات متيزهم عن غريهم مثل : �لتاأمل و�ل�سرب و�ملثابرة وحب 
�ل�س���تطالع، وح���ب �لتعل���م، و�لنفت���اح عل���ى �خل���رب�ت �خلارجي���ة، و�ل�س���تفادة منها، 
وحتمل �لغمو�س، و�لقدرة على �لت�س���رف �ل�س���ليم، و�تخاذ �لقر�ر �ل�س���ائب، و�س���بط 
�لذ�ت، وتذكر )ي�س���رية �س���ادق، 2010، 366-367( �أن �لطالب �حلكيم يت�س���م بالفطنة 
و�س���رعة �لبديه���ة، ويق���دم �حلل���ول �ملو�س���وعية و�ملختلف���ة للم�س���كالت، ولدي���ه مدى 
و��س���ع م���ن �ملعارف و�ملعلومات �ملعق���دة، كما �أن خرب�ته �لعملية غزيرة، وي�س���تفيد من 
خرب�ت���ه �ل�س���ابقة، ويفهم �أمور �حلياة فهًما جيًد�، ويت�س���م بدرج���ة عالية من �ليقظة 
�لعقلية، وي�سامح ويعفو عن �لنا�س، ويقدر طبيعة �لنف�س �لإن�سانية، ويتميز بالتز�ن 

�لنفعايل، وينجح يف حل �ل�سر�عات �ل�سخ�سية، ويتمتع بالتو�د و�لرحمة.

ويرى �لباحثان يف �لبحث �حلايل �أن �لطالب �لذي ميتلك م�ستويات مرتفعة 
م���ن �حلكم���ة يتمتع بدرج���ة عالية م���ن �لرقابة �لذ�تي���ة و�لعد�لة و�ل�س���مري ويتمتع 
بوع���ى مع���ريف وفهم عميق للظو�هر و�لأحد�ث من حوله لذ� تت�س���م �أحكامه بالعد�لة 
و�لت���و�زن، كم���ا �أنه يتقبل �لختالفات ووجهات �لنظر �ملتباينة مع �آر�ئه و�لتعامل مع 

من يختلف معه يف �لر�أي و�ل�ستماع �إليه و�حرت�م وجهة نظره.

رابًعا: اأبعاد احلكمة:
تتع���دد وجه���ات �لنظر �لتي تناولت �أبعاد �حلكمة بالدر��س���ة و�لتف�س���ري؛ حيث 
ترى �أرديليت (Ardelt,  2003, 284) �أن �حلكمة عملية تكاملية تتكون من ثالثة 

�أبعاد هى كالتايل:
الُبع�د املع�ريف Cognitive Dimension: ويت�س���من ق���درة �لطالب على ( 1	

فه���م �حلي���اة بحي���ث ي���درك �ملعن���ى �جلوه���ري و�لعمي���ق للظو�ه���ر و�لأح���د�ث 
���ا فيم���ا يتعل���ق بالأم���ور �ل�سخ�س���ية و�لبين�سخ�س���ية، وفه���م �لعديد  وخ�سو�سً
م���ن جو�ن���ب �لطبيعة �لب�س���رية،  كما �أنه ي�س���مل �ملعرفة باجلو�ن���ب �لإيجابية 

و�ل�سلبية للطبيعة �لن�سانية، و�حلدود �ملتاأ�سلة للمعرفة.
الُبع�د التاأمل�ي Reflective Dimension : وي�س���ري �إىل �لتفكري �لتاأملي ( 2	

حي���ث روؤي���ة �لظو�ه���ر و�لأح���د�ث م���ن مناحي متع���ددة وخمتلفة ؛ مم���ا يوؤدي 
�إىل من���و �لوع���ى و�ل�ستب�س���ار بال���ذ�ت، و�ل���ذي يت�س���من ق���درة �لطال���ب عل���ى 
�أن ينظ���ر �إىل �لأح���د�ث �حلياتي���ة من وجه���ات نظر خمتلفة، وجتن���ب �لذ�تية 
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و�إلقاء �للوم على �لآخرين، و�حلد من �لتمركز على �لذ�ت، و�لقدرة على فهم                      
�لدو�فع �ملعقدة.

�خل�س���ائ�س ( 3	 �إىل  وي�س���ري   :Affective Dimension الوج�داين  الُبع�د 
�ل�س���تجابة  �ل�س���املة و�لنظ���رة �لأخالقي���ة ون�س���ج  �لنفعالي���ة �لجتماعي���ة 
�لعاطفي���ة وي�س���تدل على �لبعد �لوجد�ين للحكمة م���ن خالل وجود �نفعالت 
�إيجابية لدى �لطالب و�هتمام �لطالب بالآخرين وعدم وجود م�س���اعر �سلبية 

جتاه نف�سه �أو �لآخرين.

ويرى وب�س���رت (Webster,  2003, 19) �أن �حلكمة تتكون من خم�س���ة �أبعاد 
هى كالتايل:

 �لتفتح Openness: ويت�سمن قدرة �لطالب على �إنتاج �أفكار مبدعة و�لبعد 1 1)
عن �ل�ستجابات �ملت�سلبة ملطالب �حلياة.

عل���ى 1 2) �لق���درة  ويت�س���من   :Emotional regulation �لنفع���ايل  �لتنظي���م 
��ستيعاب �ختالف �ملحيطني، وفهم �مل�ساعر �لآخرين، و�إعادة �إدر�ك �لنفعالت 

وتنظيمها.
روح �لفكاه���ة Joking spirit: وه���و �لرتكيز عل���ى روح �لدعابة لي�س بغر�س 1 3)

�ل�سحك فقط، بل لتحقيق �أغر��س �أخرى.
�خلربة �حلياتية �ل�سعبة Hard living experience: وهو �ملرور بخرب�ت 1 4)

تتميز بالغمو�س، و�لت�سابك و�لختيار حتت �ل�سغوط.
�خل���ربة و�لتاأم���ل Experience and Reflective: وه���و �ل�س���تفادة م���ن 1 5)

�ملا�سي يف فهم �أعمق للم�سكالت.

وح���دد جري���ن وب���ر�ون (Green &Brown, 2009, 301) ثماني���ة �أبع���اد 
للحكمة وهم كالتايل:

�ملعرف���ة �لذ�تية (Self- Knowing) : ي�س���ف هذ� �لُبعد وعى طالب بنقاط 1 1)
قوته و�س���عفه، وقيمه و�هتماماته ومعتقدته �لفكرية و�لتعمق يف �لبحث عن 
�أ�س���ل وجوه���ر �لأ�س���ياء ومعرفتها عل���ى حقيقته���ا، و�ل�س���عى �إىل �لوقوف على 

جو�نب �لتكامل بني وجهات �لنظر �ملختلفة.
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�إد�رة �لنفع���الت (Emotional Management): ي�س���ف ه���ذ� �لُبعد قدرة 1 2)
�لطالب على فهم و�إد�رة �ل�سكوك، و�إد�رة �سغوطاته و�نفعالته، وحتمل وتقبل 
حالة �لغمو�س �ملحيطة به، و�ل�سيطرة على حالة �لغ�سب و�خلوف، و�لتعبري 

عن �نفعالته بطريقة مقبولة.
��س���تخد�م 1 3) عل���ى  �لطال���ب  ق���درة  �لُبع���د  ه���ذ�  ي�س���ف   :(Altruism)لإيث���ار�

تاأثري�ت���ه يف خدمة �لآخري���ن، و�حرت�م �لآخرين وتقديره���م، وفهم �لآخرين 
وم�ساعدتهم و�لإ�سفاق عليهم.

�لإلهام (Inspiration): ي�سف هذ� �لُبعد قدرة �لطالب على �إلهام �لآخرين، 1 4)
وتق���دمي ن�س���ائح مفي���دة ع���ن �حلياة له���م و�لتغلب عل���ى �ملح���دد�ت �لتي تعيق 
عمله���م، و�لعم���ل كنم���وذج له���م و�لتحل���ي بال�س���جاعة و�إظهار �لثق���ة بقدرتهم 

و�لتو��سل معهم.
�حلك���م (Judgment): ي�س���ف ه���ذ� �لُبع���د ق���درة �لطال���ب عل���ى فه���م ووع���ى 1 5)

�لفل�س���فات و�لثقاف���ات �ملختلف���ة يف �حلي���اة، و�ل�س���تفادة م���ن جو�ن���ب �لتعل���م 
�ملختلفة يف �حلياة.

معرف���ة �حلي���اة (Life Knowledge): ي�س���ف ه���ذ� �لُبع���د �لعالق���ات ب���ني 1 6)
�لط���الب و�لع���امل �لطبيع���ي وب���ني �ملعرف���ة و�لأف���كار و�لتاأم���ل ب�س���كل منتظم، 
و�لوعى بدورة �حلياة، و�لبحث عن �ملعاين �لعميقة يف �حلياة، و�أخذ �ل�سياقات 

�لبعيدة بعني �لعتبار.
مه���ار�ت �حلي���اة (Life skills): ي�س���ف هذ� �لُبع���د قدرة �لطال���ب على �إد�رة 1 7)

�لوق���ت ومر�ع���اة �لأولوي���ات و�أخالقي���ات �لعم���ل، وحتقي���ق �لأهد�ف، وح�س���ن 
تقدير �لغايات، و�تخاذ �لقر�ر�ت ذ�ت �ملغزى، و�ل�ستفادة من فر�س �حلياة.

�لرغبة يف �لتعلم (willingness to learn): ي�سف هذ� �لُبعد قدرة �لطالب 1 8)
عل���ى �لتعل���م من �خلربة و�لنفتاح ع���ن �لتغري وتقبل �لنق���د �لبناء و�لد�فعية 

للتعلم، و�لوعى مبحدودية �ملعرفة.
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يت�س���ح مما �س���بق تعدد وجهات �لنظر �لتي تناولت �أبعاد �حلكمة ؛ حيث ترى 
�أرديليت �أن �حلكمة تتاألف من ثالث �أبعاد متكاملة هي )�لُبعد �ملعريف و�لُبعد �لتاأملي 
و�لُبع���د �لوج���د�ين، ويري ويب�س���رت �أن �حلكمة تتاألف من خم�س���ة �أبع���اد هى: �لتفتح، 
و�لتنظي���م �لنفع���ايل، روح �لفكاه���ة، و�خل���ربة �حلياتية �ل�س���عبة، و�خل���ربة و�لتاأمل، 
بينم���ا ي���رى جري���ن وب���رون Green &Brown�أن �حلكم���ة تتاألف من ثماني���ة �أبعاد 
ه���ى: �ملعرفة �لذ�تي���ة، و�إد�رة �لنفعالت، و�لإيثار، و�لإلهام، و�حلكم، ومعرفة �حلياة، 
ومهار�ت �حلياة، و�لرغبة يف �لتعلم، و�س���وف يتبنى �لباحثان يف �لبحث �حلايل وجهة 
نظر �أرديليت وذلك لأنها تناولت �جلانب �ملعريف و�لتاأملي و�لوجد�ين للحكمة، بينما 

�أهملت وجهات �لنظر �لأخرى �جلانب �لوجد�ين للحكمة.

املحور الثاين: ال�سمود النف�سي:
يو�ج���ه �لطال���ب يف حيات���ه �لعدي���د م���ن �ملو�ق���ف �ل�س���اغطة و�لت���ي تت�س���من 
خ���رب�ت غ���ري مرغوبة فيها و�أحد�ث تنط���وي على �لكثري من م�س���ادر �لقلق وعو�مل 
�خلط���ر و�لتهدي���د يف جمالت �حلي���اة كافة وقد تنعك�س �أثار تلك �ملو�قف �ل�س���اغطة 
على معظم جو�نب �سخ�س���ية �لطالب، وقد ظهر م�س���طلح �ل�سمود �لنف�سي باعتباره 
عام���ل جوه���ري للمحافظ���ة عل���ى �ل�س���حة �لنف�س���ية للطال���ب وحت�س���ن �إد�رة يف ظ���ل                      

�لظروف �ل�ساغطة.

وميث���ل �ل�س���مود �لنف�س���ي بني���ة متع���ددة �لأبعاد تنط���وي على مهار�ت خا�س���ة 
متك���ن �لطالب من مو�جهة �لأحد�ث �ل�س���ادمة يف �حلياة، وت�س���ري نتائج �لعديد من 
�لدر��س���ات �إىل �أن درج���ة ه���ذه �ل�س���مة ميك���ن �أن تتغري م���ن طالًبا لآخر كم���ا ميكن �أن 
تتغري د�خل �لطالب نف�سه تبًعا للمرحلة �لعمرية �لتي مير بها مما ي�ستوجب تكثيف 
�جله���ود �لبحثي���ة �لتي تتناول مفهوم �ل�س���مود �لنف�س���ي بالدر��س���ة يف كل مرحلة من 
مر�حل �لنمو �ملختلفة �لتي مير بها �لطالب طو�ل حياته، وخا�سة يف مرحلة �ل�سباب 
باعتبارها مرحلة منائية حرجة ي�سعى �لطالب فيها �إىل �لو�سول حلالة من �لتز�ن 
�لنفعايل و�ل�س���تقر�ر �لنف�س���ي بالرغم مما يتعر�س له من �س���غوط نف�سية و�أحد�ث 
�س���دمية تزد�د ب�س���كل كبري يف هذه �ملرحلة �لعمرية )هبة �س���امي، 2009، 22(، و�سوف 

يتناول �لباحثان �ل�سمود �لنف�سي وفًقا للرتتيب �لتايل:
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اأوالً: مفهوم ال�سمود النف�سي:
يعد �ل�س���مود �لنف�س���ي من �ملفاهيم �لأ�سا�س���ية يف علم �لنف����س �لإيجابي ولقد 
تناوله �لعديد من �لباحثني وعملو� على تعريفه ؛ حيث يعرفه جون�س���ون ومكمابون 
�إد�رة  باأن���ه: ق���درة �لط���الب عل���ى   (Johnson & Mcmabon , 2008,  766)
�لتحدي���ات بطريق���ة فعال���ة وذلك م���ن خالل حتوي���ل خرب�تها �ل�س���اغطة �إىل فر�س 
للتعل���م وتطوي���ر �سخ�س���ياتهم، وعرف���ه ما�س���تني (Masten,  2009,  29) باأن���ه : 
�لق���درة عل���ى ��س���تعادة �لطال���ب لتو�زن���ه بع���د �لتعر�س للمح���ن و�ل�س���عاب، وتوظيفه 
له���ذه �ملحن و�ل�س���عاب لتحقي���ق �لنمو و�لتكام���ل وهو بالتايل مفه���وم دينامي يحمل 
يف معن���اه �لثب���ات، كما يحمل �أي�س���ا يف معن���اه �حلركة، وُتعرف)�آم���ال باظه، 2011، 3(

 �ل�س���مود �لنف�س���ي باأن���ه : ق���درة متك���ن �لطال���ب م���ن �ملو�جه���ة �لإيجابي���ة �أو �لتاأقلم 
و�لتو�فق �لإيجابي مع �لتهديد�ت �أو �لعرث�ت �أو �لنكبات �لتي يتعر�س لها يف حياته. 
وحتق���ق �أو �إح���ر�ز ن���و�جت حياتي���ة �إيجابي���ة بالرغ���م من مثل ه���ذ� �لتعر����س، و�لقدرة 
عل���ى �لتعب���ري ع���ن م�س���اعره و�لتو��س���ل �لإيجابي م���ع �لآخري���ن، وُيعرف بارب���ر وببا

(Barbara & Pia,  2011,  11) �ل�سمود �لنف�سي باأنه: قدرة �لطالب على ��ستعادة 
تو�زنه �لنف�س���ي و�س���حته �لبدنية رغم �خلرب�ت �ل�س���ادمة �لتي تعر�س لها، وي�س���يف 
مي�س���يل (Micheal,   2012,  37)  �ل�س���مود �لنف�س���ي يعن���ي �لق���درة على �لرتد�د 
و�لتعايف �لنف�سي بعد �لتعر�س لل�سغوط �حلياتية �ل�سعبة،ويف هذ� �ل�سدد ي�سري نث 
وبارده���ن (Nath.& Pardhan,  2012,  163) �إىل �أن �ل�س���مود �لنف�س���ي ُي�س���كل 
يف جممل���ه �لأبع���اد �لعقلي���ة و�لجتماعية و�لنف�س���ية و�لنفعالية ل�سخ�س���ية �لطالب، 
بحي���ث ُيك�س���به �لق���درة عل���ى �لتكيف م���ع �لأحد�ث غ���ري �ملو�تية و�لتي م���ن �ملتوقع �أن 
تعرق���ل م�س���رية من���و �ل�سخ�س���ية يف �لجتاه �لطبيع���ي �إذ� م���ا كان هذ� �لطال���ب قادًر� 
على �لتعامل مع ما يو�جهه من �أحد�ث �س���ادمة، وُتعرفه )هيام �س���اهني، 2013، 631( 
باأن���ه عملي���ة ديناميكي���ة ت�س���ري �إىل ق���درة �لطال���ب عل���ى �لتعام���ل بفاعلية م���ع �ملحن 
و�ل�س���د�ئد، وُتعرف )�إميان �س���رميني، 2015، 7( �ل�س���مود �لنف�س���ي باأنه : �لقدرة على 
�لتعام���ل مع �س���غوط �حلياة وم�س���اقها وم�س���ائبها من خ���الل �لعتماد على �مل�س���ادر 
�لد�خلية و�خلارجية للطالب بحيث يحافظ على م�ستوى جيد من �لتو�فق و�لتكيف        

و�ل�سحة �لنف�سية.
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م���ن خ���الل �لعر�س �ل�س���ابق ملفهوم �ل�س���مود �لنف�س���ي ف���اإن �لباحث���ان ٌيعرفان 
�ل�س���مود �لنف�س���ي يف �لبح���ث �حل���ايل باأن���ه: ق���درة �لطال���ب عل���ى �لتكي���ف بنج���اح مع 
�ملحن �لتي يتعر�س لها، و�أن يتجاوز مرحلة �ل�س���مود و�ل�س���البة �أمام تلك �ملحن �إىل 
��س���تخد�م ��س���رت�تيجيات �إيجابية ملو�جهتها، و�لذي ُيقا�س من خالل �س���بعة �أبعاد هي 
)�لكف���اءة �ل�سخ�س���ية - وح���ل �مل�س���كالت - و�ملرونة – و�ملثابرة- و�لق���درة على حتقيق 

�لأهد�ف- و�لتفاعل �لجتماعي- و�لقيم �لروحية(.

ثانًيا : نظريات ال�سمود النف�سي:
تعددت �لنظريات �لنف�سية �ملف�سرة لل�سمود �لنف�سي ومن هذه �لنظريات ما يلي:

1 -(Saakvine,  et al.,  1998) )االرتقاء النف�سي	نظرية النماء الذاتي 
�س���الكفين  �أن   (Snape& Miller,  2008,  219) �إ�س���ناب وميل���ر  ذك���ر 
و�آخرين �أو�سحو� يف نظريتهم عن �لرتقاء �لنف�سي �أن �أعر��س �لناجني من �ل�سدمات 
هي: �أعر��س �لإ�س���رت�تيجية �لتكيفية �لتي تن�س���اأ لإد�رة �لتهديد�ت من �أجل �لتكامل 
و�ل�س���المة �لنف�س���ية، وم���ن �ملفاهيم �لهام���ة يف هذه �لنظرية مفه���وم �لإطار �ملرجعي 
)وه���ي طريق���ة �لطالب �لعادية يف فه���م �لذ�ت و�لعامل(، وت�س���مل �لروحانية ومفهوم 
�لق���در�ت �لذ�تية و�لتي )ُتعني �لقدرة على �إدر�ك �لنفعالت وحتملها و�حلفاظ على 

�لرتباط �لد�خلي �لذ�تي.

2 -(Richardson, 2000) نظرية 
لقد �قرتح ريت�سارد�سن (Richardson, 2000) ما �أ�سماه بنظريات ما ور�ء 
�ل�س���مود و�لت���ي ق���د تطورت م���ن خالل ثالث موج���ات خمتلفة ه���ى : �ملوجة �لأوىل: 
و�لتي تهتم بالتعرف على حتديد خ�س���ائ�س �لطالب �لذين يو�جهون �ل�س���طر�بات 
بفاعلية وهي تركز على �لعو�مل و�خل�سائ�س �لذ�تية و�لبيئية �لتي ترتبط بال�سمود 
�سو�ء �أكانت هذه �لعو�مل �سخ�سية �أو �أ�سرية �أو جمتمعية �أو ثقافية، و�ملوجة �لثانية: 
و�لتي تهتم بفح�س �لعمليات �لتي ت�سمح بتف�سري كيف تعمل هذه �لعو�مل �سو�ء �أكانت 
)�لد�خلي���ة �أو �خلارجي���ة( و)�ل�س���لبية �أو �لإيجابي���ة( مبا ي���وؤدي �إىل ��س���تعادة �لتو�زن 
وحتقي���ق �لتو�ف���ق �أو �لعك����س مبعن���ى فق���د�ن �لت���و�زن، و�ملوج���ة �لثالث���ة: و�لتي تركز 
على توظيف نو�جت �ملوجتني �ل�س���ابقتني يف تنمية �ل�س���مود وتنطلق من �أن كل طالب 
لدي���ه ق���وى ميكن تقويتها للبناء و�لت�س���ييد �لعقلي و�لتاأكيد على �ل�س���مود ومقاومة 
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�لنك�س���ار، و�لفرت��س �لأ�سا�سي لهذه �لنظرية هو فكرة �لتو�زن �لبيولوجي �لنف�سي 
�لروح���ي و�لذي ي�س���مح لنا بالتكيف مع ظروف �حلي���اة �حلالية، حيث �إن �لقدرة على 
�لتكي���ف م���ع مثل هذه �لأحد�ث �حلياتية تتاأثر ب�س���فات �ل�س���مود و�إعادة �لتكامل مع 

�ل�سمود �ل�سابق؛ حيث توؤدي عملية �إعادة �لتكامل بالطالب �إىل �أربع نتائج هى:
�إعادة تكامل �ل�سمود حيث يوؤدي �لتكيف �إىل م�ستوى �أعلى من �لتو�زن.1 1)
�لعودة �إىل �لتو�زن �لأ�سا�سي يف حماولة لتجاوز �لت�سوي�س.1 2)
فقد�ن �لنتعا�س و�إن�ساء م�ستوى �أدين من �لتو�زن.1 3)
حالة خمتلة وظيفًيا ومن ثم ميكن �عتبار �ل�س���مود كنتيجة لقدر�ت �لتعامل 1 4)

.(Richardson,  2002,  307-314) لناجحة�

ويري )فريد فريد،46،2013- 47( �أن نظرية ريت�سارد�س���ون ر�أت �أن �لقوة �لتي 
توج���د د�خ���ل كل طال���ب تدفع���ه �إىل حتقي���ق �ل���ذ�ت و�لإيث���ار و�حلكم���ة، وجتعله على 
تناغم تام مع �مل�سدر �لروحي للقوة، ويكمن �لفر�س �لأ�سا�سي لنظرية ريت�سارد�سون 
يف فكرة �لتو�زن �لبيولوجي �لنف�س���ي �لروحي وهو �لذي ي�س���مح لنا بالتكيف )�جل�سم 

و�لعقل و�لروح( مع ظروف �حلياة �خليالية.

3 -(Weaver, 2009):نظرية العوامل الوقائية وعوامل اخلطر
ي���رى ويف���ري(Weaver,  2009,  116-117) �أن �ل�س���مود �لنف�س���ي هو تلك 
�لعملي���ة �لدينامي���ة �لت���ي ت�س���مل �لتو�ف���ق �لإيجاب���ي مع �أثر �س���ياق �مل�س���ائب، وهناك 

نوعني من �لعو�مل يوؤثر�ن على �لطالب هما:
عو�م���ل �خلطر: و�لتي قد تنبثق من �لأ�س���رة و�لبيئ���ة �ملحيطة بالطالب وهي - 

تتمثل يف �لأمر��س �لأ�سرية و�لطالق و�مل�ساكل �ل�سحية �لتي ميكن �أن يعاين 
منها �أو �لتهديد�ت �لبيئة �لتي يعي�س فيها �لطالب.

عو�مل وقائية: وهي �لتي متكن �لطالب من �لأد�ء �ملتكيف وتطور نتائج �لأد�ء - 
���ا باأنها تن�س���اأ من �لطالب، و�لعائلة، و�ملدر�س���ة و�ملجتمع،  �ملتكيف ويعتقد �أي�سً
وت���رى �لنظري���ة �أن عو�م���ل �ل�س���مود تتفاعل م���ع عو�مل �خلطر لتح�س���ني �أو 

�إقالل �لأ�سر�ر �ل�سلبية و�خلطرة لالأحد�ث. 
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4 -(Trap, 2010) :نظرية التو�سع والبناء
يذكر تر�ب (Trap,  2010,  41-42) �أن �مل�سادر �ملخزونة )�لأمل- �لتفاوؤل( 
ميكن �أن ُت�س���حب لحقا للمو�ئمة �لناجحة مع �لظروف �ل�س���لبية، وُت�ساعد �لعو�طف 
�لإيجابية يف بناء �ل�س���مود �لنف�س���ي لدى �لطالب وتلك �لعو�طف �لإيجابية قد تثري 
ف���روق ب���ني �لطالب يف �ل�س���مود �لنف�س���ي، كما يزي���د �لنفعال �لإيجابي م���ن مو�ئمة 
م�سادر �لطالب من خالل تو�سيع �نتباههم و�إدر�كهم وزيادة �ملرونة و�لتفكري �لناقد، 
وت�سري )�أ�سيل �سبار، 2015، 615( �أن كل طالب لديه خربة نف�سية ُت�ساعده يف مو�جهة 
�ملح���ن و�ل�س���عاب وق���ت �حلاجة، كما �أنه���ا متكنه من �لتكيف مع �لو�ق���ع �خلارجي �أى 

كان نوعه.

ثالًثا: اأبعاد ال�سمود النف�سي:
مُيثل �ل�سمود �لنف�سي بنية متعددة �لأبعاد تنطوي على مهار�ت خا�سة مُتكن 
�لطال���ب م���ن مو�جهة �لأحد�ث �ل�س���ادمة يف �حلياة، ولقد �ختلف���ت �لآر�ء حول �أبعاد 
�ل�س���مود �لنف�س���ي فق���د �أ�س���ار ويك����س (Wicks,  2005,  15-16) �إىل ع���دة �أبع���اد 

لل�سمود �لنف�سي ينتج عنها �أبعاد �أخرى هى:
�لروؤية �ل�سخ�سية وتت�سمن )�لغر�س و�ملعنى- و�ملبادئ و�لأهد�ف(.1 1)
�لق���درة عل���ى ح���ل �مل�س���كالت وتت�س���من )�ل�س���تجابة �ل�س���ريعة عن���د �ملو�جهة 1 2)

للخطر- و�لبحث عن �ملعلومات- و�لقيام مبخاطرة حا�سمة(
�مل�س���اندة �لجتماعية وتت�س���من )�لقدرة على ف�س���ل �لنفعال- و�إعادة تنظيم 1 3)

�لبنية �ملعرفية(.

ويذك���ر مابن���ج ه���ي (Ming - Hui,  2008,  312) �أن �ل�س���مود �لنف�س���ي 
يت�س���من ثالث���ة �أبع���اد ه���ي: �مل�س���اندة �لجتماعي���ة.   - �لقي���م �لروحي���ة. - �لعالق���ات            

مع �لآخرين.

وي���ري كون���ا (Koen, 2010,  5) �أن �ل�س���مود �لنف�س���ي يت�س���من �أربعة �أبعاد 
هى:-�لأمل و�لتفاوؤل.  - �لتحمل. - �لكفاءة �لذ�تية.  - �ل�سعور بالتما�سك.

وي���رى حممد عب���د �ل���ر�زق )527،2012-532( �أن �ل�س���مود �لنف�س���ي يت�س���من 
�سبعة �أبعاد هى:
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�لكفاءة �ل�سخ�سية : ت�سري �إىل قدرة �لطالب على �لتحكم يف �أفعاله �ل�سخ�سية 1 1)
و�أعمال���ه وكذل���ك �لعتم���اد عل���ى ذ�ت���ه ومو�جه���ة �ل�س���عاب و�لتحدي���ات �لت���ي 

تو�جهه مع �متالك �لقدرة على بذل �جلهد خالل �لأوقات �ل�سعبة.
 حل �مل�س���كالت: ت�س���ري �إىل قدرة �لطالب على �لتعامل �ل�س���ليم مع �مل�س���كالت، 1 2)

ومو�جهتها وعدم �لهروب منها وو�سع حلول منطقية حللها.
�ملرونة: ت�سري �إىل قدرة �لطالب على �لتكيف �لفعال �لذي ميكنه من مو�جهة 1 3)

�لتحديات و�ل�سغوط و�لتهديد�ت.
م���ن 1 4) عالي���ة  �لتمت���ع مب�س���تويات  عل���ى  �لطال���ب  ق���درة  �إىل  ت�س���ري   : �ملثاب���رة 

�لهتم���ام و�حلما�س ملو�س���وع ما، وتفعيل قدر�ته ومهار�ت���ه لإمتام �لعمل على                            
نحو متكامل.

�لق���درة عل���ى حتقيق �لأهد�ف: ت�س���ري �إىل قدرة �لطالب عل���ى �لتخطيط قبل 1 5)
�لب���دء يف �أى عم���ل م���ع و�س���ع �أهد�ف على �مل�س���توى �لقريب و�لبعي���د مع �تباع 

�لطرق �لو�قعية لتحقيق �لأهد�ف.
�لتفاع���ل �لجتماع���ي: ي�س���ري �إىل قدرة �لطالب على �لتو��س���ل م���ع �لآخرين، 1 6)

وتفه���م م�س���اعرهم و�لتعاون معهم و�س���عوره بالأمن و�حل���ب يف �ملجتمع �لذي 
يعي�س فيه.

�لقي���م �لروحية: ت�س���ري �إىل قدرة �لطالب على �حلف���اظ على �لقيم و�لتقاليد 1 7)
وتفهم م�ساعر �لآخرين و�مل�ساعدة دون مقابل. 

وت�س���ري )عاي���دة �س���الح، ويا�س���ر �أم���ني، 2014، 350( �إىل �أن �ل�س���مود �لنف�س���ي 
يت�سمن ثالثة �أبعاد رئي�سة هي:

كفاءة �ل�سمود Resilience Quality : و�لتي ت�سف كفاءة �ل�سمات �لنف�سية 1 1)
ل�سمود �لطالب.

عملية �ل�س���مود Resilience Process : و�لتي ت�سف كيف يتكيف �لطالب 1 2)
مع �لأحد�ث �ل�سادمة.

�ل�س���مود �لفط���ري Resilience Innate : و�ل���ذي ي�س���ف هوي���ة �لعو�م���ل 1 3)
�لد�فعية �لتي رمبا توؤثر يف ��ستجابات �لطالب جتاه �ملو�قف و�لتحديات.
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يت�س���ح مم���ا �س���بق تع���دد وجهات �لنظ���ر �لت���ي تناولت �أبعاد �ل�س���مود �لنف�س���ي 
بالدر��س���ة و�لتف�سري و�س���وف يتبني �لباحثان وجهة نظر )حممد عبد �لر�زق، 2012( 
و�لذي يرى �أن �ل�س���مود �لنف�س���ي يتاألف من �س���بعة �أبعاد هى  )�لكفاءة �ل�سخ�س���ية –
حل �مل�س���كالت-�ملرونة – �ملثابرة-�لقدرة على حتقيق �لأهد�ف- �لتفاعل �لجتماعي 

مع هدف وعينة �لدر��سة. لتو�فقها  وذلك  �لروحية(،  – �لقيم 

رابًعا: �سمات الطالب ذوى ال�سمود النف�سي املرتفع:
ُيع���د �ل�س���مود �لنف�س���ي من �ملتغ���ري�ت �لإيجابي���ة يف زيادة ق���درة �لطالب على 
حتم���ل �ل�س���غوط ب���كل �أنو�عها للتكي���ف و�لتعامل مع ظروف �حلي���اة �ملختلفة وهناك 
بع�س �ل�س���مات �ل�سخ�س���ية �لتي يت�س���ف بها �لطالب ذوى �ل�س���مود �لنف�س���ي �ملرتفع 

ومن هذه �ملكونات ما يلي:
يف حني �أ�س���ار وليم وديفيد (William &  David,  2001, 16) �إىل عدة 

خ�سائ�س يتميز بها �لطلبة ذوى �ل�سمود �لنف�سي �ملرتفع وهي:
م�ستوى عال من د�فعية �لإجناز.       	 
م�ستوى عال من �ل�سالمة �لنف�سية.	 
لديهم فاعلية للذ�ت.        	 
لديهم �لقدرة على مو�جهة �ل�سد�ئد و�ل�سعاب.	 
لديهم �لثقة يف �ملهار�ت �ملعرفية.	 

وي�سري كوتيو (Coutu,  2002,  55) �أن �لطالب �لذين يتمتعون بال�سمود 
�لنف�س���ي �ملرتفع يحرزون تو�زًنا نف�س���ًيا، ويو��س���لون حياتهم بالرغم من �ملحن و�سوء 
�حل���ظ لديه���م، ويج���دون معن���ى للحياة و�س���ط �لرتباك و�ل�س���طر�ب �لنف�س���ي، فهم 
و�ثقون باأنف�سهم ويدركون جيًد� قوتهم وقدر�تهم �خلا�سة، ول ي�سعرون بال�سغوط، 
وي�س���تطيعون مو�جهتها مبطالبها �إذ� �قت�س���ي �لأمر وهم ي�س���عدون بكونهم مميزون 
يف ذل���ك، ع���الوة على �أنه���م يثقون بقدرتهم على �ملو�ظبة و�ملثاب���رة؛ لأنهم فعلو� ذلك 
م���ن قب���ل ويتوقع���ون ذلك م�س���بًقا �أكرث من خوفهم م���ن �لتغري و�لتحدي���ات �أمامهم، 
ويتعلم���ون كي���ف يتعاملون مع حتديات �حلي���اة �حلتمية و�س���عوباتها وكيف يطورون 
تو�زًنا، وهذه �لقدرة هي ذ�تها �لتي جتعلهم مميزين وم�ستقلني، ويذكر ريت�سارد�سون 
(Rechardson,  2002,  308) �أن �س���مات �لط���الب ذو �ل�س���مود �لنف�س���ي �ملرتف���ع 
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تتمثل يف �لقدرة على �لتعامل مع �سغوطات �حلياة و�لتكيف معها. وذكر فان وديبوكرت 
و��س���ميت�س (Van,  De Pukter & Smeets, 2006, 6) عدًد� من �ل�س���مات �لتي 
يت�س���ف به���ا �لطالب ذوي �ل�س���مود �لنف�س���ي �ملرتفع وه���ي: �إقامة عالق���ات جيدة مع 
�لآخري���ن، و�متالك مهار�ت تو��س���ليه معرفية جيدة، و�رتفاع م�س���توى تقدير �لذ�ت 
وفاعلية �لذ�ت، و�لإح�س���ا�س بالهدف من �حلياة، و�متالك �أ�ساليب ملو�جهة �ل�سغوط 
�ملتو�فق���ة مع طبيع���ة �لطالب و�ملوقف، و�لنفعال �لإيجاب���ي، وروح �لدعابة، و�ملرونة، 

و�لتعامل �ل�سحيح مع �ل�سغوط باعتبارها حتديات ينبغي مو�جهتها.

وي���رى ولي���ام (Wiliam,  2007, 75) �أن ثمة خ�س���ائ�س متيز �لطالب 
ذوي �ل�سمود �لنف�سي وهى:

م�ستوى مرتفع من �لقدرة على مو�جهة �ل�سد�ئد و�ل�سعوبات.	 
م�ستويات مرتفعة من د�فعية �لجناز.	 
م�ستويات عالية من �ل�سالمة �لنف�سية.	 
فاعلية �لذ�ت.	 
�لثقة يف مهار�تهم �ملعرفية.	 

وترى )عايدة �سالح، ويا�سر �أمني، 2014، 351-352( �أن �لطالب ذوى �ل�سمود 
�لنف�سي �ملرتفع يتمتعون بال�سمات �لتالية:

ي�س���تطيعون ��س���تعادة ن�س���اطهم وحما�س���هم م���ن �خلرب�ت �ل�س���اغطة ب�س���رعة 	 
وبفاعلية ومرونة.

ي�ستخدمون �نفعالت �إيجابية للنهو�س من �إخفاقاتهم.	 
يبحثون عن معان �إيجابية عند مو�جهة �ل�سغوط و�لظو�هر �ل�سلبية.	 
يو�س���فون باأن لديهم �هتمامات و��س���عة يف �حلياة، وم�ستوى مرتفع من �لروح 	 

�ملعنوية و�ملهار�ت �لجتماعية.
متحم�سون وتوكيديون وغري �نهز�ميون �أو بليدون �نفعالًيا.	 

م���ن خالل �لعر�س �ل�س���ابق يظه���ر �أن هناك جمموعة من �ل�س���مات يتميز بها 
ذوى �ل�س���مود �لنف�س���ي �ملرتف���ع وه���ي: من���ط �ملو�جه���ة �لن�س���ط، و�لنظ���رة �لإيجابية، 
و�ملحي���ط �لأخالق���ي و�لروح���اين، و�لدع���م �لجتماعي، و�ملرون���ة �ملعرفي���ة، و�لتقبل، 
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و�لق���درة عل���ى �إع���ادة هيكلة �لأحد�ث غري �ملالئمة �إىل �أو�س���اع حتمل فيها معان �أكرث 
�إيجابي���ة، كم���ا �أن �لط���الب �لذي���ن يتمتعون ب�س���مود نف�س���ي مرتف���ع يح���رزون تو�زًنا 
نف�س���ًيا ويو��س���لون حياتهم بالرغم من �ملحن، ويجدون معنى للحياة و�سط �لرتباك 
و�ل�س���طر�ب �لنف�سي، عالوة على �أنهم يثقون بقدرتهم على �ملو�ظبة و�ملثابرة لأنهم 
يتعامل���ون م���ع �ل�س���غوط بطريقة �إيجابي���ة وبهذ� ميكن �لقول �أن �ل�س���مود �لنف�س���ي 
يلع���ب دوًر� هاًم���ا يف حتديد مدى قدرة �لطالب على �لتكيف مع �ل�س���عوبات و�ملو�قف 

�ل�ساغطة �لتي تو�جهه يف حياتهم.

ا: تنمية ال�سمود النف�سي: خام�سً
ي���رى )حمم���د �أب���و ح���الوة، 2002، 2( �أنه ميكن تنمية �ل�س���مود �لنف�س���ي لدي 
�لط���الب وذل���ك من خالل بع�س �لعو�م���ل �أهمها �لعالقات �لجتماعي���ة �لتي يتو�فر 
فيها �حلب، �لثقة، مناذج �لدور �لإيجابي و�لت�س���جيع و�مل�س���اندة تعزز وتدعم �ل�سمود 
�لنف�سي لدى �لطالب وهناك عو�مل �أخرى كالقدرة على و�سع خطط و�قعية و�تخاذ 
�خلط���و�ت و�لإج���ر�ء�ت �لالزم���ة لتطبيقه���ا �أو تنفيذه���ا، وللنظ���رة �لإيجابي���ة للذ�ت 

و�لثقة يف �لإمكانيات �ل�سخ�سية، و�لقدرة على �إد�رة �لنفعالت.
ويذك���ر ويليم���ان ومتبليت���و� (Welleman& Templeto, 2007, 84) �أن 
هن���اك �أدلة و��س���حة عل���ى �أن كل �لطالب قادرون على �ل�س���مود، و�أنه ل توجد عو�مل 
حم���ددة ه���ي �مل�س���ئولية عن ذلك ولك���ن من �ملمكن تنمية �ل�س���مود لديه���م من خالل 

طريقتني هما:
�لعمل على �لتقليل من �ملخاطر �لتي يتعر�س لها �لطالب.	 
�لعمل على زيادة �لعو�مل �لوقائية �أو �حلماية.	 

وذل���ك م���ن خالل توف���ري بيئة �أ�س���رية �آمنة وم�س���تقرة )�حلفاظ عل���ى �لأدو�ر 
�لأ�س���رية و�لطقو����س و�لتما�س���ك �لأ�س���رى و�إعط���اء �لوق���ت و�لهتمام �ل���ذي يحتاجه 

�لطالب، و�حلفاظ على �لعالقات �لأ�سرية، و�لأن�سطة �لعائلية.

وي�س���يف )جولد �س���تني، وبروك�س، 2011، 279( �أن �لأ�س���رة لها دوًر� �أ�سا�سًيا يف 
تنمية �ل�س���مود �لنف�س���ي لدي �أبنائها من خالل تقدمي �خلرب�ت �لتعليمية بد�ية من 

مرحلة �لطفولة حتى مرحلة �لر�سد وتتكون هذه �خلرب�ت من:
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تعر�س �لطالب لالأفكار و�لأن�سطة �لتي تنمي �كت�ساب �ملعرفة.	 
�مل�ساعدة على �لتن�سئة �لجتماعية لالأدو�ت �لثقافية و�لعالقة بالرفاق.	 
بناء �ملعايري و�لتوقعات و�لقو�عد.	 
تق���دمي �ملكاف���اآت و�ملديح، ويتاأثر جناح �لأ�س���رة يف توفري �لدع���م لنمو �أبنائهم 	 

بوجود عو�مل و�قية، وهكذ� فاإن تنمية �خل�سائ�س �لأ�سرية �لو�قية �أ�سا�سية يف 
م�ساعدة �لأ�سر يف بناء �لكفاءة يف �أبنائهم �لتي متكنهم من �لتعامل بفاعلية �أكرب.

م���ن خ���الل ��س���تعر��س م���ا �س���بق ي���رى �لباحث���ان �أن���ه ميك���ن للم�س���ئولني يف 
�ملوؤ�س�سات �لتعليمية تنمية �ل�سمود �لنف�سي لدي �لطالب من خالل م�ساعدتهم على 
حتديد وتطوير قدر�تهم، ومتكينهم من بناء �ملعنى و�لد�فع يف حياتهم وم�ساعدتهم 
على �كت�س���اب �مله���ار�ت �لجتماعية �لتي جتلب �س���بط �لنف�س، و�لثق���ة بالنف�س، وروح 
�لدعاب���ة، وم�س���اعدتهم عل���ى �إعادة �لنظر يف �لأحد�ث، وحتويل �مل�س���اعر �ل�س���لبية �إىل 
�إيجابية. بالإ�سافة �إىل �أهمية �لتدخل �ملعريف �ل�سلوكي و�لتدخل �لتاأملي و�لوجد�ين 
كمد�خ���ل لتنمية �ل�س���مود �لنف�س���ي ل���دي طالب �ملرحل���ة �لثانوية بالإ�س���افة �إىل دور 
�لأ�س���رة يف تقدمي �لت�س���جيع و�مل�ساندة وتقدمي �ملكافاآت مما ي�س���هم يف تنمية �ل�سمود 

�لنف�سي لديهم.

درا�سات �سابقة:
يعر����س �لباحث���ان يف ه���ذ� �جل���زء در��س���ات تناول���ت �حلكمة وعالقته���ا ببع�س 
�ملتغري�ت، ودر��س���ات تناولت �ل�س���مود �لنف�س���ي وعالقت���ه ببع�س �ملتغري�ت، ودر��س���ات 

تناولت �حلكمة وعالقتها بال�سمود �لنف�سي، وفيما يلي تف�سيل ذلك:

اأوالً : درا�سات تناولت احلكمة وعالقتها ببع�س املتغريات:
يف �إطار �لدر��سات �لتي تناولت تنمية �حلكمة وعالقتها ببع�س �ملتغري�ت، فقد 
 (Staudinger & Pasupathi,  2003) هدفت در��س���ة �إ�س���تادوجنري وبا�سوبي�س���ي
در��س���ة �لعالق���ة ب���ني �لذكاء و�ل�سخ�س���ية و�حلكمة ب���ني �لطالب �ملر�هق���ني، وتكونت 
عين���ة �لدر��س���ة من )291( طالًبا وطالبة مم���ن ترت�وح �أعمارهم ما بني )14( عام �إىل 
)20( ع���ام مبتو�س���ط عم���ري ق���دره )16.8( ع���ام و�نح���ر�ف معياري ق���دره )3.4( عام، 
ومت ��ستخد�م مقيا�س �لذكاء، ومقيا�س �ل�سخ�سية لدى �ملر�هقني، ومقيا�س �حلكمة، 
وتو�س���لت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل وجود عالقة بني �ل���ذكاء و�ل�سخ�س���ية، ووجود عالقة 



املجلد ال�ساد�س - العدد )21( اأكتوبر 2017 جملة الرتبية اخلا�سة 

 113 

موجبة د�لة �إح�سائًيا بني �لذكاء و�حلكمة، كما تو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل �إ�سهام كل 
من �لذكاء و�ل�سخ�سية يف �لتنبوؤ باحلكمة. 

وق���ام )ع���الء �أي���وب، 2012( بدر��س���ة هدف���ت �إع���د�د برنام���ج تدريب���ي لتنمي���ة 
�لتفك���ري �لقائ���م عل���ى �حلكمة وقيا����س �أثره يف حت�س���ني ��س���رت�تيجيات �ملو�جهة حلل 
�مل�س���كالت �ل�س���اغطة ل���دى طالب جامعة �ملل���ك في�س���ل باململكة �لعربية �ل�س���عودية، 
وتكونت عينة �لدر��سة من )81( طالًبا وطالبة ممن ترت�وح �أعمارهم ما بني )17.2( 
عام �إىل )19.8( عام مبتو�س���ط عمري قدره )18( عام، و�نحر�ف معياري قدره )1.5( 
ع���ام مت تق�س���يمهم �إىل جمموعت���ني : جمموع���ة جتريبي���ة مكون���ة م���ن )38( طال���ب 
وطالب���ة، وجمموعة �س���ابطة مكونة م���ن )43( طالًبا وطالبة، ومت ��س���تخد�م مقيا�س 
��س���رت�تيجيات �ملو�جهة، وتو�س���لت نتائج �لدر��سة �إىل وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني 
متو�س���طات درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة على �أبع���اد مقيا�س 

��سرت�تيجيات �ملو�جهة يف �لقيا�س �لبعدي ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية

و�أج���رى )عالء �لدي���ن �أيوب، عبد �هلل �جلغيمان، 2012( در��س���ة هدفت قيا�س 
�أث���ر �كت�س���اب �حلكمة يف تنمي���ة �لتفكري �جل���ديل ومهار�ت �تخاذ �لق���ر�ر لدى طالب 
جامع���ة �ملل���ك في�س���ل باململك���ة �لعربية �ل�س���عودية، وتكون���ت عينة �لدر��س���ة من )64( 
طالًب���ا وطالب���ة م���ن �لأق�س���ام �لعلمي���ة و�لأق�س���ام �لأدبي���ة بالفرقت���ني �لأوىل و�لثانية 
بجامع���ة �ملل���ك في�س���ل باململك���ة �لعربي���ة �ل�س���عودية مم���ن ت���رت�وح �أعماره���م م���ا بني 
)17.11( ع���ام �إىل )19.5( عام مبتو�س���ط عمري ق���دره )18.9( عام و�نحر�ف معياري 
ق���دره )1.1( ع���ام وهم �لط���الب �لذين ميثلون �لرباعي �لأدن���ى وفًقا لدرجاتهم على 
مقيا����س تط���ور �حلكم���ة، ومت ��س���تخد�م مقيا����س تط���ور �حلكم���ة، ومقيا����س �لتفك���ري 
وج���ود  �إىل  �لدر��س���ة  نتائ���ج  وتو�س���لت  �لق���ر�ر،  �تخ���اذ  �ملنطق���ي ومقيا����س  �جل���ديل 
ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات درجات �لتطبي���ق �لقبلي و�لبع���دي على بعدى 
�لت�س���امح مع �لتناق�س، و�ملنظور �ل�س���مويل، و�لدرجة �لكلي���ة ملتغري �لتفكري �جلديل 
�ملنطق���ي ل�س���الح �لتطبي���ق �لبعدي، كم���ا �أظهرت �لنتائ���ج وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا 
بني متو�س���طات درج���ات �لتطبيق �لقبلي و�لبعدي على �أبعاد ع���دم �ليقني و�ملعلومات 
و�لأه���د�ف و�لنتائ���ج �ملرتتب���ة عل���ى �تخ���اذ �لق���ر�ر و�لدرج���ة �لكلية ملتغري خ�س���ائ�س 
�ملهم���ة، وعلى �أبع���اد �لد�فعية، و�لتنظيم �لذ�تي، ومعاجل���ة �ملعلومات و�لدرجة �لكلية 
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ملتغري خ�سائ�س �لفرد متخذ �لقر�ر، وعلى بعد �ل�سغط �لجتماعي و�لدرجة �لكلية 
ملتغري خ�س���ائ�س �ل�س���ياق، يف حني �أنه مل يكن هناك تاأثري للربنامج على �أبعاد �سغط 

�لوقت، �لنفعالت، و�للتز�م �جلامعي. 

وهدف���ت در��س���ة )عفر�ء خلي���ل، 2015( معرفة �لعالقة بني �حلكمة و�ل�س���عادة 
�لنف�س���ية ل���دى عين���ة م���ن طلب���ة جامع���ة بغ���د�د، و�لتع���رف عل���ى �لف���روق يف �حلكم���ة 
و�ل�س���عادة �لنف�س���ية ح�س���ب متغ���ري �لن���وع ومتغ���ري �ملرحل���ة �لعمري���ة، وتكون���ت عين���ة 
�لدر��س���ة من )365( طالًبا وطالبة ممن ترت�وح �أعمارهم ما بني )14( عام �إىل )20( 
ع���ام مبتو�س���ط عم���ري ق���دره )16.8( ع���ام و�نح���ر�ف معياري ق���دره )3.4( ع���ام، ومت 
��س���تخد�م مقيا�س �حلكمة ومقيا�س �ل�س���عادة �لنف�س���ية، وتو�س���لت نتائج �لدر��سة �إىل 
وج���ود عالق���ة �رتباطي���ة موجبة د�لة �إح�س���ائًيا بني �حلكمة و�ل�س���عادة �لنف�س���ية، كما 
تو�س���لت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل عدم وجود ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا يف �حلكمة وفق متغري 
�لنوع �أو �ملرحلة �لدر��سية، وعدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا يف �ل�سعادة �لنف�سية وفق 
متغري �لنوع، بينما كان هناك فروق د�لة �إح�س���ائًيا يف �ل�س���عادة �لنف�س���ية وفق متغري 

�ملرحلة �لدر��سية �لأوىل و�لر�بعة ل�سالح طالب �ملرحلة �لر�بعة.

ثانًيا: درا�سات تناولت ال�سمود النف�سي وعالقته ببع�س املتغريات
يف �إطار �لدر��س���ات �لتي تناولت �ل�س���مود �لنف�س���ي وعالقت���ه ببع�س �ملتغري�ت 
فق���د ق���ام فاميب���و (Faymbo,  2010) بدر��س���ة هدف���ت �لك�س���ف ع���ن �لعالق���ة بني 
�لعو�م���ل �خلم�س���ة �لك���ربى لل�سخ�س���ية )يقظ���ة �ل�س���مري، �مل�س���ايرة، �لنفت���اح عل���ى 
�خلربة، �لنب�س���اطية، �لع�س���ابية( و�ل�س���مود �لنف�س���ي لدى طالب �ملرحل���ة �لثانوية، 
وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة من )397( مر�هًقا م���ن طلبة �ملرحل���ة �لثانوية ممن ترت�وح 
�أعماره���م م���ا ب���ني )15.11( ع���ام �إىل )17.3( عام مبتو�س���ط عمري ق���دره )16.7( عام 
و�نحر�ف معياري )8( �س���هور، ومت ��س���تخد�م مقيا�س �لعو�مل �خلم�س���ة لل�سخ�س���ية، 
ومقيا�س �ل�س���مود �لنف�س���ي، و�أ�س���ارت �لنتائج �إىل وجود عالقة �إيجابية د�لة �إح�سائًيا 
ب���ني �أربع���ة من �لعو�م���ل �خلم�س���ة �لكربى لل�سخ�س���ية )يقظة �ل�س���مري، و�مل�س���ايرة، 
و�لنفتاح على �خلربة، و�لنب�س���اطية( مع �ل�سمود �لنف�سي، بينما �رتبطت �لع�سابية 

�سلبًيا مع �ل�سمود �لنف�سي.
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وهدفت در��س���ة )حممد م�س���طفى، 2012( �لتعرف على �ل�سغوط �لأكادميية 
�ل�س���ائعة �لت���ي  يتعر����س لها �لط���الب �ملتفوقون عقلًي���ا، وكذلك بن���اء برنامج لتنمية 
�ل�س���مود �لنف�سي ملو�جهة �ل�س���غوط �لأكادميية �لتي يتعر�س لها �لطالب �ملتفوقون 
عقلًي���ا، وتكون���ت عينة �لدر��س���ة م���ن )20( طالًبا وطالب���ة من طالب �لفرق���ة �لر�بعة 
بكلي���ة �لرتبي���ة جامعة عني �س���م�س بو�ق���ع )10( طالب، و)10( طالب���ات ممن ترت�وح 
�أعمارهم ما بني  مبتو�سط عمري قدره )019.8( و�نحر�ف معياري قدره )1.9( عام، 
ومت ��ستخد�م مقيا�س �مل�سفوفات �ملتتابعة،ومقيا�س �ستانفورد بينيه �ل�سورة �لر�بعة، 
ومقيا�س �ل�س���مود �لنف�سي، ومقيا�س �ل�س���غوط �لأكادميية، وتو�سلت نتائج �لدر��سة 
�إىل وج���ود �س���غوط �أكادميي���ة �س���ائعة يتعر����س له���ا �لط���الب �ملتفوق���ون عقلًي���ا توؤثر 
عل���ى �أد�ئه���م �لأكادميي، ووجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبعدي 

للمجموعة �لتجريبية يف �ل�سغوط �لأكادميية ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.

و�أجرى ني�س (Ness,  2013) در��سة هدفت �لك�سف عن �لعالقة بني �ل�سعادة 
و�ل�سغوط �لنف�سية �ليومية و�ل�سمود �لنف�سي لدى �ملر�هقني، وتكونت عينة �لدر��سة 
من )1183( من �ملر�هقني ترت�وح �أعمارهم ما بني )13( عام �إىل )18( عام  مبتو�سط 
عمري قدره )15.9( عام و�نحر�ف معياري قدره )2.1( عام بو�قع )606( من �لإناث، 
)571( م���ن �لذك���ور، ومت ��س���تخد�م مقيا����س �ل�س���عادة، و��س���تبانة �ل�س���غوط �لنف�س���ية 
للمر�هقني، ومقيا�س �ل�سمود �لنف�سي للمر�هقني، و�أ�سارت �لنتائج �إىل وجود عالقة 
�رتباطي���ة �إيجابية بني �ل�س���مود �لنف�س���ي و�ل�س���عادة، ووجود عالقة �رتباطية �س���لبية 
بني �ل�س���مود �لنف�س���ي و�ل�سغوط �لنف�س���ية �ليومية، ووجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني 
�لإناث و�لذكور يف �ل�س���مود �لنف�س���ي ل�سالح �لذكور، ووجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني 

�لأ�سغر �سًنا و�لأكرب �سًنا يف �ل�سمود �لنف�سي ل�سالح �لأكرب �سًنا.

وقام �لتحقق )معاذ مقر�ن، 2014( بدر��سة هدفت �لتحقق من فاعلية برنامج 
�سلوكي يف رفع م�ستوى �ل�سمود �لنف�سي وتخفيف �لكتئاب لدى عينة من �ملر�هقني 
�ليمنني، وتكونت عينة �لدر��سة من )16( مر�هًقا يف مرحلة �ملر�هقة �ملبكرة وهم ممن 
ح�س���لو� على �أعلى �لدرجات يف مقيا�س بيك لالكتئاب، ممن ترت�وح �أعمارهم ما بني 
)13.2( ع���ام �إىل )15.7( عام مبتو�س���ط عمري ق���دره )14.10( عام و�نحر�ف معياري 
ق���دره )9( �س���هور، وق���د ��س���تخدم �لباحث مقيا�س �ل�س���مود �لنف�س���ي ومقيا�س بيك يف 
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�لكتئ���اب، و�أ�س���فرت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طات 
رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبية و�ل�س���ابطة على �أبعاد مقيا�س �ل�س���مود �لنف�س���ي 
ودرجت���ه �لكلي���ة يف �لقيا�س �لبعدي ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبي���ة، وعدم وجود فروق 
د�ل���ة �إح�س���ائيا بني متو�س���طات رتب درج���ات �ملجموعة �لتجريبية عل���ى �أبعاد مقيا�س 

�ل�سمود �لنف�سي ودرجته �لكلية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي.

وهدفت در��س���ة �س���يلبا و�سرمياثي  (Shilpa & Srimathi,  2015)معرفة 
�لعالق���ة ب���ني �إدر�ك �ل�س���غط �لنف�س���ي و�ل�س���مود �لنف�س���ي ل���دى طلب���ة �ملرحل���ة قبل 
�جلامعية و�لطلبة �لذين هم قيد �لتخرج، وتكونت عينة �لدر��س���ة من )100( طالب 
مم���ن ت���رت�وح �أعماره���م ما ب���ني )16.8( ع���ام �إىل )21.4( عام مبتو�س���ط عمري قدره 
)19.3( عام  و�نحر�ف معياري قدره )1.11( عام بو�قع )50( طالب من طالب �ملرحلة 
�لثانوي���ة، )50( طال���ب م���ن ط���الب �ملرحل���ة �جلامعية، ومت ��س���تخد�م مقيا����س �إدر�ك 
�ل�س���غوط �لنف�سية، ومقيا�س �ل�سمود �لنف�سي، و�أ�سارت �لنتائج �إىل وجود فروق د�لة 
�إح�س���ائًيا بني طالب �ملرحلة �لثانوية وطالب �ملرحلة �جلامعية يف م�س���توى �ل�سمود 
�لنف�سي ل�سالح طالب �جلامعة، كما �أ�سارت �لنتائج �إىل وجود عالقة �رتباطية �سالبة 

د�لة �إح�سائًيا بني �ل�سمود �لنف�سي و�إدر�ك �ل�سغوط �لنف�سية.

وهدفت در��س���ة )عفر�ء �إبر�هيم، 2017( �لتعرف على �ل�س���مود �لنف�س���ي لدى 
�لطلب���ة وفق متغري�ت : �جلن�س و�لتخ�س����س �لدر��س���ي و�ملرحلة �لدر��س���ية، وتكونت 
عين���ة �لدر��س���ة م���ن )240( طالًب���ا وطالبة بو�ق���ع )120( طالًب���ا، و)120( طالبة ممن 
ت���رت�وح �أعماره���م ما ب���ني )18.5( عام �إىل)22.1( عام مبتو�س���ط عمري قدره )20.2( 
ع���ام و�نح���ر�ف معي���اري ق���دره )2.1(ع���ام، ومت ��س���تخد�م مقيا�س �ل�س���مود �لنف�س���ي، 
وتو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل �رتفاع موؤ�سر �ل�سمود �لنف�سي لدى �لطلبة، و�أن �لذكور 
�أكرث �س���موًد� نف�س���ًيا من �لإناث، وعدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لتخ�س�س���ات 
�ملختلف���ة يف �ل�س���مود �لنف�س���ي، كم���ا تو�س���لت نتائ���ج �لدر��س���ة �إىل �أن ط���الب �لفرق���ة 

�لر�بعة �أكرث �سموًد� نف�سًيا من طالب �لفرقة �لأوىل. 
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ثالًثا: درا�سات تناولت احلكمة وعالقتها بال�سمود النف�سي:
يف �إطار �لدر��سات �لتيتناولتتح�سني �ل�سمود �لنف�سي وعالقته ببع�س �ملتغري�ت 
  (Roharikova, Spajdel, فق���د قامروهاريكوفا  و��س���بدجيل وكفيكوف���ا وجنج���ل
(Cvikova& Jagle,  2013 بدر��سة هدفت بحث �لعالقة بني �حلكمة و�ل�سمود 
�لنف�س���ي، وتكون���ت عينة �لدر��س���ة من )46( ف���رد ممن ترت�وح �أعماره���م ما بني )17( 
عام �إىل )61( عام مبتو�سط عمري قدره )38.5( عام، و�نحر�ف معياري قدره )21.9( 
ع���ام، مت ت�س���نيفهم �إىل جمموعت���ني : )20( فرد �س���حيح، )26( فرد مري�س باأعر��س 
نف�س���ية، ومت ��س���تخد�م مقيا�س �حلكمة ومقيا�س �ل�س���البة �لنف�س���ية كموؤ�س���ر لقيا�س 
�ل�س���مود �لنف�سي، ومقيا�س خا�س بالأعر��س �لنف�س���ية، وتو�سلت نتائج �لدر��سة �إىل 
�أن �أبعاد �حلكمة ترتبط �رتباط �إيجابًيا د�ل �إح�سائًيا بال�سمود �لنف�سي بينما ترتبط 

�رتباًطا �سلبًيا د�ل �إح�سائًيا مع �لأعر��س �لنف�سية �ملر�سية.

وهدف���ت در��س���ة فات���ن عب���د �لفت���اح ، و�س���ريي حلي���م )2014( �لتع���رف عل���ى 
�لعالقة بني �ل�سمود �لنف�سي وكل من �حلكمة وفاعلية �لذ�ت لدى طالب �جلامعة، 
وتكون���ت عينة �لدر��س���ة من )540( طالًب���ا وطالبة بالفرقت���ني �لأوىل و�لر�بعة بكلية 
�لرتبي���ة بجامع���ة �لزقازي���ق ممن ت���رت�وح �أعمارهم ما بني )17.11( ع���ام �إىل )24.1( 
ع���ام مبتو�س���ط عمري قدره )22.8( ع���ام و�نحر�ف معياري قدره )5.3( �س���نو�ت، ومت 
��ستخد�م مقيا�س �ل�سمود �لنف�سي، ومقيا�س �حلكمة، ومقيا�س فاعلية �لذ�ت، و�أ�سارت 
نتائج �لدر��سة �إىل وجود عالقة �رتباطية موجبة د�لة �إح�سائًيا بني �ل�سمود �لنف�سي 
و�حلكم���ة ل���دى طالب �جلامعة، ووج���ود عالقة �رتباطية موجبة د�لة �إح�س���ائًيا بني 
�ل�سمود �لنف�سي وفاعلية �لذ�ت لدى طالب �جلامعة، يف حني تو�سلت نتائج �لدر��سة 
�إىل عدم وجود فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني �لإناث و�لذكور يف �ل�س���مود �لنف�س���ي، وعدم 

وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني �لفرقة �لأوىل و�لفرقة �لر�بعة يف �ل�سمود �لنف�سي.

تعقيب عام على الدرا�سات ال�سابقة:
من خالل �لعر�س �ل�سابق للدر��سات �ل�سابقة يت�سح ما يلي:

�تبعت معظم �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �ملنهج �لتجريبي، ويتفق �لبحث �حلايل مع 1 1)
هذ� �لتوجه؛ حيث ت�ستخدم �ملنهج �لتجريبي ت�سميم �ملجموعتني �لتجريبية 
�لتجريبي���ة  للمجموعت���ني  بع���دي(  )قبل���ي-  �لقيا����س  و�إج���ر�ء  و�ل�س���ابطة 
و�ل�س���ابطة )بع���دي– تتبع���ي( للمجموع���ة �لتجريبي���ة م���ن خ���الل تطبي���ق 
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�لربنام���ج عل���ى �ملجموع���ة �لتجريبية للتعرف على فعاليت���ه يف تنمية �حلكمة 
وحت�سني �ل�سمود �لنف�سي لدى طالب �ملرحلة �لثانوية.

تنوعت �ملر�حل �لتعليمية �لتي طبقت عليها �لدر��سات �ل�سابقة ما بني �ملرحلة 1 2)
�لثانوي���ة و�جلامعي���ة و�لثان���وي و�ملعلم���ني، ويق���وم �لبح���ث �حل���ايل بتطبي���ق 
�لربنام���ج �لتدريب���ي عل���ى ط���الب �ملرحلة �لثانوي���ة لتنمية �حلكمة وحت�س���ني 

�ل�سمود �لنف�سي لديهم.
��ستفاد �لباحثان من �لدر��سات �ل�سابقة �لتي تناولت �حلكمة و�لدر��سات �لتي 1 3)

تناولت �ل�س���مود �لنف�سي يف ت�س���ميم برنامج لتنمية �حلكمة كمدخل حت�سني 
�ل�سمود �لنف�سي لدى طالب �ملرحلة �لثانوية �ملتفوقون عقلًيا.

��ستفاد �لباحثان من �لدر��سات �لتي تناولت �حلكمة يف حتديد �أكرث مقايي�س 1 4)
�حلكم���ة تنا�س���ًبا لعينة �لدر��س���ة و�لذي مت ��س���تخد�مه يف �لبحث �حلايل وهو 
مقيا�س �حلكمة ثالثي �لأبعاد �إعد�د/ (Ardlet,  2003) ترجمة �لباحثان.

��ستفاد �لباحثان من �لدر��سات �لتي تناولت �ل�سمود �لنف�سي يف �إعد�د مقيا�س 1 5)
�ل�سمود �لنف�سي و�لتحقق من �سدقه وثباته، وحتديد �أبعاد �ل�سمود �لنف�سي 

�لتي �سيتم حت�سينها يف �لبحث �حلايل.

فرو�ص البحث:
توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات درجات طالب �ملجموعة �لتجريبية 1 1)

ف���ى �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي على مقيا����س �حلكمة ثالثي �لأبعاد ل�س���الح 
�لقيا�س �لبعدي.

توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طات درج���ات ط���الب �ملجموعت���ني 1 2)
�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة ف���ى �لقيا����س �لبع���دى عل���ى مقيا����س �حلكم���ة ثالث���ي 

�لأبعاد ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.
 ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طات درج���ات ط���الب �ملجموع���ة 1 3)

�لتجريبي���ة ف���ى �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي )بعد �س���هر ون�س���ف م���ن �نتهاء 
تطبيق �لربنامج( على مقيا�س �حلكمة ثالثي �لأبعاد.

توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات درجات طالب �ملجموعة �لتجريبية فى 1 4)
�لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي على مقيا�س �ل�سمود �لنف�سي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.
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توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طات درج���ات ط���الب �ملجموعت���ني 1 5)
�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة ف���ى �لقيا����س �لبعدى على مقيا�س �ل�س���مود �لنف�س���ي 

ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.
 ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائًيا ب���ني متو�س���طات درج���ات ط���الب �ملجموع���ة 1 6)

�لتجريبي���ة ف���ى �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي )بعد �س���هر ون�س���ف م���ن �نتهاء 
تطبيق �لربنامج( على مقيا�س �ل�سمود �لنف�سي.

اإجراءات البحث:
�س���يعر�س �لباحثان يف هذ� �جلزء و�س���ًفا تف�سيلًيا لالإجر�ء�ت. �لتي قام عليها 
�لبح���ث �حل���ايل، ويت�س���من منهج �لبح���ث و�إجر�ئته �لتي �تبع���ت للتحقق من فرو�س 
�لبح���ث، ويت�س���من ذلك و�س���ف �مل�س���اركون يف �لبح���ث و�لأدو�ت �لتي مت ��س���تخد�مها، 
وتطبي���ق �لأدو�ت، و�لإج���ر�ء�ت �لت���ي �تبعت لذلك، ث���م عر�س �لربنام���ج �للذ�ن قاما 
باإعد�ده لتنمية �حلكمة و�لتعرف على �أثر تنمية �حلكمة يف حت�سني �ل�سمود �لنف�سي 

لدى طالب �ملرحلة �لثانوية �ملتفوقون عقلًيا، وذلك خالل �لعر�س �لتايل:

اأوالً: منهج البحث:
يتبن���ى �لبح���ث �حلايل �ملنه���ج �لتجريبي و�ل���ذي يحاول �لباحث���ان من خالله 
�إع���ادة بن���اء �لو�ق���ع فى موق���ف جتريبى با�س���تخد�م ت�س���ميم �ملجموعت���ني �لتجريبية 
و�ل�س���ابطة؛ وذلك لتحديد مدى فعالية تنمية �حلكمة يف حت�س���ني �ل�سمود �لنف�سي 
ل���دى ط���الب �ل�س���ف �لث���اين �لثان���وي �ملتفوق���ون عقلًي���ا، ف���ى ظ���روف ي�س���يطر فيه���ا 
�لباحثان على بع�س �ملتغري�ت �لأخرى �لتى ميكن �أن ترتك �أثرها على �ملتغري �لتابع 

عن طريق �سبط هذه �ملتغري�ت فى �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة. 

ثانًيا : امل�ساركون يف البحث:
     ق���ام �لباحث���ان باختي���ار �مل�س���اركني يف �لدر��س���ة م���ن ط���الب �ل�س���ف �لث���اين 
�لثان���وي مبدر�س���ة �س���مادون �لثانوية �مل�س���رتكة ومدر�س���ة جري�س �لثانوية �مل�س���رتكة 
و�لتابعتني لإد�رة �أ�س���مون �لتعليمي���ة – مديرية �لرتبية و�لتعليم مبحافظة �ملنوفية 
بالعام �لدر��سي 2017/2016، ولقد مت �ختيار �مل�ساركني يف �لدر��سة على �لنحو �لتايل:
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�مل�س���اركون يف �لدر��س���ة �ل�س���تطالعية وبل���غ عددهم )100( طالًب���ا من طالب 	. 
�ل�س���ف �لث���اين �لثان���وي مبدر�س���ة �س���مادون �لثانوي���ة �مل�س���رتكة م���ن جمتم���ع 
�لدر��س���ة ومن خارج �مل�ساركني يف �لدر��س���ة �لأ�سا�سية ترت�وح �أعمارهم ما بني 
)16 – 17.11( ع���ام مبتو�س���ط عمري ق���دره )17( عام و�نحر�ف معياري قدره 
)0.10( �س���هور وذل���ك للتحق���ق م���ن �لكف���اءة �ل�س���يكومرتية لكل م���ن مقيا�س 
�حلكمة ثالثي �لأبعاد، ومقيا�س �ل�سمود �لنف�سي لدى طالب �ملرحلة �لثانوية.

�مل�س���اركون يف �لدر��س���ة �لأ�سا�س���ية ق���ام �لباحث���ان باختي���ار )501( طالًب���ا م���ن 	. 
طالب �ل�سف �لثاين �لثانوي مبدر�سة جري�س �لثانوية �مل�سرتكة من جمتمع 
�لدر��س���ة، و�س���ارك يف �لدر��س���ة �لنهائية )44( طالب من طالب �ل�سف �لثاين 
�لثان���وي مبدر�س���ة �س���مادون �لثانوي���ة �مل�س���رتكة ومدر�س���ة جري����س �لثانوي���ة 
�مل�س���رتكة �ملتفوقون عقلًيا ممن تقع درجاتهم يف �لأرباعي �لأعلى على �ختبار 
�مل�س���فوفات �ملتتابعة جلون ر�فن، ومقيا�س �س���تانفورد  بنيه �ل�س���ورة �لر�بعة، 
وتق���ع درجاته���م يف �لإرباع���ي �لأدين عل���ى مقيا����س �حلكم���ة ثالث���ي �لأبع���اد، 
ومقيا�س �ل�س���مود �لنف�س���ي، و�لذين  ترت�وح �أعمارهم م���ا بني )16 – 17.11( 
عام مبتو�س���ط عمري قدره )17( عام و�نحر�ف معياري قدره )0.10( �س���هور، 

وقد مت �ختيار �مل�ساركني يف �لدر��سة وفًقا للمر�حل �لتالية:
�ختي���ار مدر�س���تني تابعتني لإد�رة �أ�س���مون �لتعليمية وهما: مدر�س���ة �س���مادون 1 1)

�لثانوية �مل�س���رتكة بقرية �سمادون ومدر�س���ة جري�س �لثانوية �مل�سرتكة بقرية 
جري�س بالختيار �لع�سو�ئي من بني مد�ر�س �إد�رة �أ�سمون �لتعليمية.

زيارة ف�س���ول �ل�س���ف �لثاين �لثانوي باملدر�س���تني وعددها )10( ف�سول، وعدد 1 2)
�لطالب بهما )501( طالب وطالبة، عبارة عن )269( طالب، و )232( طالبة.

با�س���تخد�م حم���ك �ل�س���تبعاد مت �ل�س���تعانة بكل م���ن �ملعلمني، و�لأخ�س���ائيني 1 3)
�لنف�س���يني، و�لز�ئ���رة �ل�س���حية، وذل���ك ل�س���تبعاد كل طال���ب يع���اين م���ن �أي���ة 
�إعاقات ح�سية و��سحة يف �ل�سمع �أو �لب�سر �أو �أية �إعاقة ع�سوية، وقد بلغ عدد 

�مل�ستبعدين )9( طالب، ومن ثم تبقى )492( طالب وطالبة.
تطبيق �ختبار �مل�س���فوفات �ملتتابعة: �إعد�د جون ر�فن، تعريب )�أحمد عثمان، 1 4)

1989( لتحدي���د �لط���الب �ملتفوقون عقلًيا وهم �لطالب �لذين تزيد درجاتهم 
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عل���ى �ختب���ار �مل�س���فوفات �ملتتابع���ة لل���ذكاء ع���ن �لإرباع���ي �لأعل���ى، وذل���ك بعد 
ترتي���ب �لدرج���ات تنازلًي���ا، وق���د بلغ ع���دد �مل�س���تبعدين )305( طال���ب وطالبة، 

وبالتايل يكون عدد �لطالب �ملتبقيني )187( طالب وطالبة.
تطبي���ق مقيا����س �س���تانفورد بني���ه �ل�س���ورة �لر�بع���ة )تقن���ني / لوي����س مليك���ه، 1 5)

1998(، كمرحل���ة ثانية لتحديد �لطالب �ملتفوقون عقلًيا وهم �لطالب �لذين 
تقع درجاتهم على مقيا�س �ستانفورد بنيه �ل�سورة �لر�بعة ما بني )120- 125( 
درج���ة، وق���د بلغ ع���دد �مل�س���تبعدين )21( طالب وطالب���ة، وبالت���ايل يكون عدد 

�لطالب �ملتبقيني )166( طالب وطالبة.
تطبي���ق مقيا����س �حلكم���ة ثالث���ي �لأبع���اد لتحدي���د �لط���الب ذوي �مل�س���تويات 1 6)

�ملنخف�سة من �حلكمة، وهم �لطالب �لذين تقل درجاتهم يف مقيا�س �حلكمة 
ع���ن �لإرباع���ي �لأدن���ى، وذل���ك بع���د ترتي���ب �لدرج���ات تنازلًي���ا، وق���د بل���غ عدد 
�مل�س���تبعدين )81( طالب وطالبة، وبالتايل يكون عدد �لطالب �ملتبقيني )85( 

طالب وطالبة.
تطبي���ق مقيا����س �ل�س���مود �لنف�س���ي ل���دى ط���الب �ملرحل���ة �لثانوي���ة لتحدي���د 1 7)

�لطالب ذوي �مل�س���تويات �ملنخف�س���ة يف �ل�س���مود �لنف�سي، وهم �لطالب �لذين 
تق���ل درجاتهم يف مقيا�س �ل�س���مود �لنف�س���ي ع���ن �لإرباعي �لأدن���ى، وذلك بعد 
ترتي���ب �لدرج���ات تنازلًي���ا، وق���د بل���غ ع���دد �مل�س���تبعدين )39( طال���ب وطالبة، 

وبالتايل يكون عدد �لطالب �ملتبقيني )46( طالب وطالبة.
��س���تبعاد )2( ط���الب مل يب���دو� جدي���ة يف ح�س���ور جل�س���ات �لربنام���ج ب�س���ورة 1 8)

م�ستمرة، ومن ثم تبقي )44( طالب و�لذين �ساركو� يف �لبحث.

جدول )1( 
تق�سيم امل�ساركني يف الدرا�سة الأ�سا�سية من حيث النوع العدد واجلن�س

�ملجموع�إناثذكور�ملجموعة

81321�لتجريبية

91423�ل�سابطة

172744�ملجموع
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يت�س���ح م���ن ج���دول )1( �أن عدد �لذكور ف���ى �ملجموعة �لتجريبي���ة )8( و�لإناث )13(. 
وع���دد �لذك���ور ف���ى �ملجموعة �ل�س���ابطة)9( و�لإن���اث )14(، و�ملجموعت���ان �لتجريبية 
و�ل�س���ابطة متكافئتان من حيث �لعمر �لزمني و�لذكاء و�حلكمة و�ل�س���مود �لنف�سي،  

و�جلد�ول )2(، و)3(، و)4( و )5( تو�سح ذلك :
جدول )2(

 دللة الفروق بني متو�سطات درجات طالب املجموعتني التجريبية وال�سابطة فى العمر الزمني

�لعمر
قيمة �ملجموعة �ل�سابطة )ن=23(�ملجموعة �لتجريبية )ن=21(

ت
م�ستوى 
�لدللة عمعم

غري د�لة17.60.1017.80.110.79�لزمني

يت�س���ح من جدول )2( عدم وجود فروق د�له �إح�س���ائًيا بني متو�سطات درجات 
كل من �ملجموعة �لتجريبية، و�ملجموعة �ل�س���ابطة فى �لعمر �لزمنى مما ي�س���ري �إىل 

تكافوؤ طالب �ملجموعتني يف �لعمر �لزمني.

جدول )3(
 دللة الفروق بني متو�سطات درجات طالب املجموعتني التجريبية وال�سابطة فى الذكاء

�لأد�ة
�ملجموعة �لتجريبية

)ن=21(
�ملجموعة �ل�سابطة 

قيمة )ن=23(
ت

م�ستوى 
�لدللة

عمعم

غري د�لة51.76.3951.106.670.82�ختبار �مل�سفوفات �ملتتابعة

مقيا�س �ستانفورد بنيه
غري د�له122.572.3122.712.50.69�ل�سورة �لر�بعة 

يت�س���ح من جدول )3( عدم وجود فروق د�له �إح�س���ائًيا بني متو�سطات درجات 
كل م���ن �ملجموع���ة �لتجريبية، و�ملجموعة �ل�س���ابطة فى �لذكاء مما ي�س���ري �إىل تكافوؤ 

طالب �ملجموعتني يف �لذكاء
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جدول )4( 
دللة الفروق بني متو�سطات درجات املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة يف 

القيا�س القبلي ملقيا�س احلكمة ثالثي الأبعاد

�أبعاد �حلكمة
�ملجموعة �لتجريبية يف 
�لقيا�س �لقبلي )ن=21(

�ملجموعة �ل�سابطة يف 
م�ستوى قيمة ت�لقيا�س �لقبلي )ن=23(

�لدللة عمعم
غري د�لة25.482.6425.432.230.05�لُبعد �ملعريف

غري د�لة22.862.6122.782.860.09�لُبعد �لتاأملي
غري د�لة23.193.3923.083.250.10�لُبعد �لوجد�ين
غري د�لة71.535.1571.294.850.15�لدرجة �لكلية

يت�س���ح من جدول )4( عدم وجود فروق د�له �إح�س���ائًيا بني متو�سطات درجات 
كل م���ن �ملجموع���ة �لتجريبي���ة، و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة ف���ى �لقيا����س �لقبلي بالن�س���بة 
للدرج���ة �لكلي���ة ملقيا�س �حلكمة ثالث���ي �لأبعاد ويف كل ُبعد من �أبعاده مما ي�س���ري �إىل 

تكافوؤ طالب �ملجموعتني يف �حلكمة.
جدول )5( 

دللة الفروق بني متو�سطات درجات املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة يف
 القيا�س القبلي ملقيا�س ال�سمود النف�سي

�أبعاد �ل�سمود 
�لنف�سي

�ملجموعة �لتجريبية يف 
�لقيا�س �لقبلي )ن=21(

�ملجموعة �ل�سابطة يف 
قيمة �لقيا�س �لقبلي )ن=23(

ت
م�ستوى 
�لدللة عمعم

غري د�لة16.102.1216.352.100.40�لكفاءة �ل�سخ�سية
غري د�لة16.052.4416.302.140.37حل �مل�سكالت

غري د�لة15.052.3615.172.060.19�ملرونة
غري د�لة14.002.5314.302.100.44�ملثابرة

�لقدرة على حتقيق 
غري د�لة15.052.5414.912.450.18�لأهد�ف

غري د�لة14.761.5514.651.500.24�لتفاعل �لجتماعي
غري د�لة16.672.3116.572.110.15�لقيم �لروحية

غري د�لة107.685.29108.254.630.40�لدرجة �لكلية
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يت�سح من جدول )5( عدم وجود فروق د�له �إح�سائًيا بني متو�سطات درجات كل 
من �ملجموعة �لتجريبية، و�ملجموعة �ل�س���ابطة فى �لقيا�س �لقبلي بالن�س���بة للدرجة 
�لكلي���ة ملقيا�س �ل�س���مود �لنف�س���ي ويف كل ُبعد م���ن �أبعاده مما ي�س���ري �إىل تكافوؤ طالب 

�ملجموعتني يف �ل�سمود �لنف�سي.

ثالًثا: اأدوات البحث: �عتمد �لبحث �حلايل على �لأدو�ت �لتالية:
تعري���ب                                               - 1 ر�ف���ن،  ج���ون  )�إع���د�د  لل���ذكاء  �ملتتابع���ة  �مل�س���فوفات  �ختب���ار 

�أحمد عثمان، 1989(.
مقيا�س �ستانفورد بنيه )تقنني لوي�س مليكه، 1998(- 2
3 -                            ،Ardlet, 2003 )�إعد�د/�أردلي���ت  �لأبع���اد  ثالث���ي  �حلكم���ة  مقيا����س 

ترجمة / �لباحثني(.
مقيا�س �ل�سمود �لنف�سي )�إعد�د / �لباحثني(.- 4

وفيما يلي عر�س تف�سيلي الأدوات الدرا�سة واخل�سائ�س ال�سيكومرتية لها:

1- اختبار امل�سفوفات املتتابعة للذكاء: اإعداد جون رافن، تعريب اأحمد عثمان 	1989(

الهدف من االختبار:	- 
يه���دف ه���ذ� �لختب���ار �إىل حتدي���د �مل�س���توى �لعقل���ي �لع���ام للمفحو����س، ويع���د 
م���ن �أ�س���هر �ختب���ار�ت �ل���ذكاء �ملتحررة من �أث���ر �لثقافة لأن���ه ل يعتمد عل���ى �لنو�حي 
�للفظي���ة يف قيا����س �ل���ذكاء بل عل���ى �لأد�ء �لعمل���ي، وهذ� �لختبار �س���الح للتطبيق يف 
جمي���ع �ملر�حل �لدر��س���ية ما قبل �جلامعية )�ملرحل���ة �لبتد�ئية، و�ملرحلة �لإعد�دية، 

و�ملرحلة �لثانوية(. 

ب-و�سف االختبار:
يتك���ون �لختب���ار من( 60( م�س���فوفة وزع���ت على خم�س جمموع���ات فرعية هى:               
�أ، ب، ج، د،ه،  تت�س���من كل منه���ا )12( م�س���فوفة، مرتب���ة وف���ق مبد�أ �لتدرج �ملت�س���اعد                

يف �ل�سعوبة.   
     وقد �أعد هذ� �لختبار جون ر�فن، وعامل �لور�ثة برنوز Penrose، ويعد من �أكرث 
مقايي�س �لذكاء غري �للفظية �سيوًعا و��ستخد�ًما يف قيا�س �لقدرة �لعقلية �لعامة، و�لهدف 
من���ه �إتاح���ة فر�س متكافئة للتالميذ من ثقاف���ات خمتلفة فى �إجابتهم على �لختبار 
ومن ّثم فهو من �أف�سل �لأدو�ت �لتي تقي�س �لذكاء �لعام )�سالح �لدين عالم، 2000(.
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ج�- طريقة تقدير الدرجات على االختبار: 
تر�سد درجة و�حدة عن كل �إجابة �سحيحة، و�لدرجة �خلام للتلميذ هى جمموع 
ع���دد �إجابات���ه �ل�س���حيحة على بنود �لختب���ار ولهذ� يكون �حلد �لأق�س���ى لالأد�ء على 
�لختب���ار ه���و )60( درج���ة، ويتم ت�س���حيح بن���ود �لختبار من خالل مفتاح �لت�س���حيح 

�ملعد لذلك.

د- اخل�سائ�س ال�سيكومرتية لالختبار:

اأوالً: الثب�ات: للتحق���ق م���ن ثب���ات �لختب���ار يف �لبيئة �مل�س���رية قام مرتج���م �لختبار 
بح�س���اب ثبات �لختبار بطريقة �إعادة �لختبار: وذلك على عينة من تالميذ �ل�س���ف 
�لثاين �لإعد�دي قو�مها )100( تلميًذ� بفارق زمنى قدره )15( يوًما، وقد كان معامل 

�لثبات م�ساوًيا )0.79( وهو معامل ثبات مالئم.
وق���ام �لباحثان يف �لبحث �حلايل بالتحقق من ثبات �ختبار �مل�س���فوفات �ملتتابعة 
ع���ن طريق �إع���ادة �لختبار عل���ى عينة �لدر��س���ة �ل�س���تطالعية )100( طالب وطالبة 
بف���ارق زمن���ى ق���دره )15( يوًم���ا، ومت �لتو�س���ل �إىل معام���ل ثب���ات م�س���اٍو )0.83( وهو 

معامل ثبات مالئم، ومن ثم ميكن �لوثوق بهذ� �لختبار يف �لبحث �حلايل.

ثانًيا : ال�س�دق: قام �لباحثان بالتحقق من �س���دق �لختبار عن طريق �سدق �ملحك ؛ 
حيث قاما بتطبيق �ختبار �لذكاء �مل�سور، �أحمد ذكى )1978(، باعتباره حمًكا لختبار 
�لذكاء �حلايل، وذلك على عينة �لدر��س���ة �ل�س���تطالعية )100( طالب وطالبة، فبلغ 

معامل �لرتباط )0.74( وهو معامل د�ل عند م�ستوى )0.01(. 

2- مقيا�س �س�تانفورد بينيه ال�س�ورة الرابعة 	اإع�داد: ثورنديك وهاجن و�س�اتلر /تقنن: 
لوي�س مليكه، 1998(

 يعت���رب مقيا����س �س���تانفورد بيني���ة م���ن �أ�س���هر مقايي�س �ل���ذكاء لأن���ه �أول مقيا�س 
حقيقي���ي ع���د لهذ� �لغر�س وهو مقيا�س علمي متدرج ليتنا�س���ب مع �ل�س���ن و�لقدر�ت 

�لعقلية �لتي تنمو يف �لطالب كلما تدرج يف عمره وهو يطبق من عمر)2-18( عام.

و�سف املقيا�سأ- 
 يتك���ون �ملقيا����س م���ن حقيب���ة حتت���وى عل���ى جمموعة م���ن �لأدو�ت ت�س���تخدم مع 
�لأعم���ار �ل�س���غرية وكتيب���ني م���ن �لبطاق���ات �ملطبوع���ة وكر��س���ة لت�س���جيل �لإجاب���ات 



تنمية احلكمة كمدخل لتح�سني ال�سمود النف�سي د. اأحمد ثابت ف�سل  ود. عالء �سعيد حممد  

 126 

وكر��س���ة للتعليمات وكر��س���ة معايري �لت�س���حيح، وقد قام لوي�س كامل مليكه بتقنني 
ه���ذ� �ملقيا����س على �لبيئة �مل�س���رية على عينة مكونة من جمموعتني �لأوىل من �س���ن 
عامني ون�س���ف �س���هر �إىل ت�س���ع وع�س���رون عام و�إحدى ع�سر �س���هر عددها )2408( فرد 
من �جلن�س���ني،  و�لثانية من )15( يوم،  و)11( �س���هر، )29( عام �إىل ما فوق �ل�س���بعني 
ع���ام وعددها )644( فرد من �جلن�س���ني ، وكان �مل�س���اركون يف تقن���ني �ملقيا�س من )18( 

حمافظة من حمافظات م�سر، ومن �مل�ستويات �لتعليمية و�ملهنية �ملختلفة. 

وح���دد كل من ثورنديك وهاجن و�س���اتلر �أربعة جم���الت لقيا�س �لقدرة �ملعرفية 
وهي �ل�س���تدلل �للفظي، �ل�س���تدلل �ملجرد / �لب�سري، �ل�ستدلل �لكمي، و�لذ�كرة 
ق�سرية �ملدى يتم من خاللها �حل�سول على درجة مركبة �أو كلية متثل �لعامل �لعام 
�أو �لقدرة �ل�س���تدللية �لعامة، ويندرج حتت كل جمال من �ملجالت �لأربعة عدد من 

�لختبار�ت بلغت يف جمموعها 15 �ختباًر� ميكن عر�سها على �لنحو �لتايل :

: Verbal Reasoning اأوالً : اال�ستدالل اللفظي

املفردات: ويحتوي على 46 مفردة تبد�أ مبفرد�ت م�سورة، ثم مفرد�ت لفظية - 1
تطبق �سفاًها.

الفهم: وتبد�أ بفقر�ت يطلب فيها من �ملفحو�س �لإ�سارة �إىل �أجز�ء �جل�سم يف - 2
�سورة �لطفل، ثم تتلوها �أ�سئلة فهم عام.

ال�س�خافات : وي�س���مل 32 فق���رة م�س���ورة من ن���وع �لفقر�ت �ملاألوف���ة يف �ملقيا�س - 3
�لقدمي.

العالقات اللفظية: ويتكون من 18 فقرة يطلب يف كل فقرة منها من �ملفحو�س - 4
ذكر �أوجه �ل�سبه بني ثالثة �أ�سياء و�ختالفها عن �سيء ر�بع.

: Absract / Visual Reasoning ثانًيا: اال�ستدالل املجرد / الب�سري

حتليل النمط : وي�ستمل على نوعني من �لفقر�ت:- 1

لوحة �أ�سكال مع قطع كاملة ومق�سمة �إىل �أجز�ء )�لفقر�ت من 6-1( )	1 
مكعب���ات يق���وم �لفاح����س بعر����س �لنمط �ملع���ني يف كل فقرة م�س���تخدما مكعًبا )	1 

و�ح���ًد� �أو �أك���رث ويطلب من �ملفحو�س تقليد �لفاح�س يف ت�س���ميمات تتز�يد يف 
�ل�سعوبة )�لفقر�ت من 42-7(.
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الن�سخ: ويحتوي على نوغني من �لفقر�ت:- 2

تقلي���د �ملفحو����س للنم���اذج �لت���ي يقوم �لفاح����س بعملها من مكعبات خ�س���ر�ء            )	1 
) مثل برج، كوبري، مناذج م�سطحة( ) �لفقر�ت من 12-1(.

يطلب من �ملفحو�س �أن ير�سم يف �ملو�قع �ملحددة يف كر��سة �لإجابة �أ�سكاًل تبد�أ )	1 
بخط ر�أ�س���ي وت�سمل �س���كاًل كروًيا وحروًفا �أبجدية و�أ�س���كاًل هند�سية خمتلفة 

)�لفقر�ت من 28-13(.

امل�س�فوفات: ويحتوي على26 م�س���فوفة ت�س���به م�س���فوفات ر�فني من �أ�س���كال - 3
هند�س���ية وحيو�نات و�أ�س���خا�س وخط���وط بكل منها جزء ناق����س، ويطلب من 

�ملفحو�س �أن يختار �جلزء �ملنا�سب لتكملة �مل�سفوفة من بني بد�ئل.
ثني وقطع الورق: وي�س���تمل على 18 فقرة تتكون من ر�س���وم تو�س���ح مكان �لثني - 4

و�لقط���ع، ويطل���ب من �ملفحو�س حتديد �ل�س���كل �ل�س���حيح للورقة بعد فردها 
من بني خم�سة ر�سوم.

 Quantitive Reasoning :  ثالًثا: اال�ستدالل الكمي

االختبار الكمي: ويحتوي على ثالثة �أنو�ع من �لفقر�ت:- 1

�لفق���ر�ت م���ن 1-12 يعر����س �لفاح�س مكعًبا �أو �أكرث ي�س���به زهر �لطاولة على )	1 
�ملفحو����س، ويطلب منه و�س���ع مكع���ب �أو �أكرث به نف�س ع���دد �لنقاط �لظاهرة 

على �سطح �ملكعب �أو �ملكعبات �لتي يعر�سها �لفاح�س.
�لفق���ر�ت م���ن 13 �إىل 30 ويطل���ب م���ن �ملفحو�س عد �أ�س���ياء يف �س���ور �أو تقدير )	1 

مو�قع �أو �أطو�ل �أو ك�سور �أو ن�سب مئوية. 
�لفقر�ت من 31 �إىل 40 ويجيب �ملفحو�س فيها عن م�س���ائل ح�س���ابية متنوعة )	1 

يقر�أها �لفاح�س. 

�سال�س�ل االأعداد: ويحتوي على )26 فقرة( من �سال�س���ل �أعد�د �أو ك�سور �أو مقاطع - 2
م���ن �أع���د�د �أو ح���روف �أبجدية، يطلب م���ن �ملفحو�س �كت�س���اف �لقاعدة يف كل 

منها، وتكملة �ل�سل�سلة بعددين �أو ك�سرين �أو مقطعني طبًقا لها.
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بناء املعادلة: ويتكون من 18 فقرة يطلب فيها من �ملفحو�س �أن يبني من كل - 3
فقرة من فقر�ت �لختبار معادلة.

:Short-Term Memory  رابًعا: الذاكرة ق�سرية املدى

تذكر منط اخلرز: وحتتوي على خرز من �لبال�ستيك من �أ�سكال و�ألو�ن خمتلفة - 1
)�أ�س���طو�نة، ه���رم، قر����س، ك���رة – �أزرق و�أبي����س و�أحمر( وقاع���دة يثبت عليها 
عام���ود م���ن �لبال�س���تيك تدخل فيه قطع �خل���رز �لتي تعر�س عل���ى �ملفحو�س 

م�سورة يف منط من �لأ�سكال و�لألو�ن �ملختلفة.
تذكر اجلمل: وت�ستمل على )42 فقرة( يعيد فيها �ملفحو�س �جلمل �لتي يقولها - 2

�لفاح�س وهي جمل تتز�يد يف �لطول و�ل�سعوبة.
اإع�ادة االأرقام: ويحتوي على )14 فقرة( بالإ�س���افة �إىل �إع���ادة �لأرقام بالعك�س - 3

)12 فقرة(.
تذكر االأ�سياء: ويتكون من )14 فقرة( تعر�س يف كل فقرة على �ملفحو�س �سورة - 4

ملجموعة �أ�س���ياء، ويطلب منه �لإ�س���ارة �إىل �سيئني �أو �أكرث �سبق عر�سهما عليه 
يف بطاقات منف�سلة.

ب-اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س:

اأوالً: الثب�ات: ق���ام مق���ن �ملقيا�س بح�س���اب ثب���ات �ملقيا�س عن طريق ��س���تخد�م معادلة 
كيودر ريت�س���ارد �س���ون ؛ حيث تر�وحت معامالت �لثبات من )0.82( لتذكر �لأرقام، و 
)0.85( للعالق���ات �للفظي���ة �إىل )0.97( لتذكر �ملو�س���وعات، و)0.95( لكل من حتليل 
�لنم���ط و�لفه���م، كما ح�س���ب ثب���ات �ملقيا�س بطريقة �لإع���ادة وكانت معام���الت �لثبات 
بالن�س���بة لأطف���ال م���ا قب���ل �ملدر�س���ة )0.53( لختب���ار �لن�س���خ، )0.86( لتذك���ر �جلمل، 
 )0.87( و  �لكم���ي،  لال�س���تدلل  و)0.66(  �لب�س���ري،   / �ملج���رد  لال�س���تدلل   )64( و 

لال�ستدلل، و)0.88( للذ�كرة ق�سرية �ملدى، و )0.87( للدرجة �لكلية �ملقيا�س. 
وقام �لباحثان يف �لبحث �حلايل بالتحقق من ثبات مقيا�س �ستانفورد بنيه �ل�سورة 
�لر�بع���ة ع���ن طري���ق �إع���ادة �ملقيا�س على عين���ة �لدر��س���ة �ل�س���تطالعية )100( طالب 
وطالبة بفارق زمنى قدره )15( يوًما، وجدول )6( �لتايل يو�سح نتيجة هذ� �لإجر�ء.
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جدول )6( 
ثبات مقيا�س �ستانفورد بنيه ال�سورة الرابعة عن طريق اإعادة املقيا�س )ن=100(

معامل �ملجال
معامالت �ملجال�لرتباط

�لرتباط

0،608**جمال �ل�ستدلل �لكمي0،753**جمال �ل�ستدلل �للفظي
0،804**جمال �لذ�كرة ق�سرية �ملدى0،594*جمال �ل�ستدلل �ملجرد/ �لب�سري
0،709**�لدرجة �لكلية للمقيا�س

*د�له عند 0،05 ** د�لة عند 0،01
يتب���ني م���ن جدول)6( �أن جمي���ع معامالت �لرتباط بني تطبي���ق �ملقيا�س و�إعادة 
تطبيقه بالن�سبة جلميع �لختبار�ت �لفرعية و�لدرجة �لكلية مقبولة ؛ حيث تر�وحت 
معام���الت �لرتباط ما ب���ني )0،594(، و )0،804( وهى معام���الت ثبات مقبولة، ومن 

ثم ميكن �لوثوق بها كموؤ�سر على ثبات �ملقيا�س.

ثانًي�ا : ال�س�دق: ق���ام مق���ن �ملقيا����س عل���ى �لبيئ���ة �مل�س���رية بح�س���اب �س���دق �ملقيا�س 
با�س���تخد�م �لتحليل �لعاملي ملكوناته فك�س���فت نتائج �لتحليالت �لعاملية عن ت�سبعات 
عالي���ة بعام���ل عام يف كل �لختبار�ت �لفرعية مما يدعم ��س���تخد�م درجة مركبة كلية، 
كما قام بح�س���اب �س���دق �ملقيا�س با�س���تخد�م �ل�سدق �لتمييزي ؛ حيث مت تطبيقه على 
فئات خمتلفة من �ملتخلفني عقلًيا وذوي �سعوبات �لتعلم و�لعاديني و�ملتفوقني عقلًيا، 

وكانت �لنتائج كلها مدعمة لقدرة �ملقيا�س على �لتمييز بني �جلماعات �ملختلفة. 
وق���ام �لباحث���ان بالتحقق من �س���دق �لختبار عن طريق �س���دق �ملحك؛ حيث قاما 
بتطبي���ق �ختب���ار �لذكاء �مل�س���ور �إع���د�د/ �أحمد ذك���ى، 1978(، باعتباره حم���ًكا لختبار 
�لذكاء �حلايل، وذلك على عينة �لدر��س���ة �ل�س���تطالعية )100( طالب وطالبة، فبلغ 

معامل �لرتباط )0.67( وهو معامل �سدق مقبول.

 Three-dimensional wisdom scale items 3-مقيا�س احلكمة ثالثي االأبعاد
�أردلي���ت                 �أعدت���ه  �ل���ذي  �لأبع���اد  ثالث���ي  �حلكم���ة  مقيا����س  �لباحث���ني  ��س���تخدم 
(Ardlet, 2003) وق���ام برتجمت���ه باللغة �لعربية �لباحثني �حلاليني و�لذي يهدف 

�إىل قيا�س قدر�ت �لطالب �ملعرفية و�لتاأملية و�لوجد�نية.
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اأ-        خطوات ترجمة املقيا�س: مت ترجمة املقيا�س على النحو التايل:

ترجم���ة �ملقيا����س يف �س���ورته �لجنليزي���ة �إىل �للغ���ة �لعربي���ة، وعر����س ه���ذه - 
�لرتجم���ة عل���ى �أربعة من �ملحكم���ني يف �للغة �لإجنليزية لإبد�ء ر�أيهم ب�س���دد 

�سحة ودقة �لرتجمة ومطابقة �ملعنى لالأ�سل �لأجنبي.
بع���د �آخ���ذ �آر�ء حمكم���ي �للغة يف �لعتبار وتفعيلها ُعر����س �ملقيا�س مرة �أخرى - 

يف �س���ورته �لعربي���ة على �أربعة م���ن �ملحكمني �آخرين بق�س���م �للغة �لإجنليزية 
وطل���ب منهم ترجم���ة �ملقيا�س �إىل �للغة �لإجنليزية )ترجمة عك�س���ية(، وذلك 

لالطمئنان �إىل مطابقة �لرتجمة �لعربية لالأ�سل �لأجنبي.
مت تعديل �سياغة بع�س عبار�ت �ملقيا�س يف �سوء �أر�ء �ل�سادة �ملحكمني.- 

ب-       و�س�ف املقيا�س: يتكون �ملقيا�س يف �س���ورته �لنهائية من )39( مفردة موزعة 
على ثالثة �أبعاد هى كالتايل:

البع�د املع�ريف Cognitive Dimension: وميثل ق���درة �لطالب على فهم - 
�حلي���اة، وجوهر �لظو�هر، وطبيعة �لإن�س���ان ب�س���كل �أعمق، ويقا����س هذ� �لبعد 

ب)14( مفردة هى :)1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14(.
البع�د التاأمل�ي Affective Dimension: ويحت���وى ه���ذ� �لبع���د على بنود - 

تقي�س �لدرجة �لتي يحاول بها �لطالب �لتغلب على �لذ�تية و�لنظر للظو�هر 
من وجهات نظر خمتلفة، ويقا�س هذ� �لبعد ب )12( مفردة هي: )15، 16، 17، 

.)26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
البع�د الوجداين Affective Dimension: ويحت���وي هذ� �لبعد على وجود - 

�لنفعالت �لإيجابية نحو �لآخرين مثل �لتعاطف و�حلنان وغياب �لنفعالت 
�ل�س���لبية كاحلقد و�لكره، ويقا�س هذ� �لبعد ب )13( مفردة هى: )27، 28، 29، 

.)39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30
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(-    اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س:

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للن�سخة االإجنليزية:- 
قامت معدة �ملقيا�س بح�ساب �سدق �ملقيا�س من خالل �رتباطه مبحك خارجي، 
حي���ث وج���دت معام���الت �رتب���اط �إيجابية ب���ني �لدرج���ة �لكلية عل���ى �لأبع���اد �لثالثة 
للمقيا����س وكل م���ن �ل�س���يادة )0.63(، و�ل�س���عادة �لعامة )0.45(، و�له���دف من �حلياة 
)0.61(، و�ل�سحة �لذ�تية )0.30(، كما وجدت معامالت �رتباط �سلبية د�لة �إح�سائًيا 
بينه���ا وب���ني كل م���ن �لأعر�����س �لكتئابي���ة )-0.95(، وم�س���اعر �ل�س���غط �لقت�س���ادي 
)-0.23(، وجتن���ب �مل���وت )-0.33(، و�خل���وف م���ن �مل���وت )-0.65(، كم���ا قام���ت مع���دة 
�ملقيا�س بح�ساب ثبات �ملقيا�س عن طريق �إعادة �لتطبيق وقد بلغ معامل �لثبات بهذه 

�لطريقة )0.85(، يف حني بلغت قيمة معامل �ألفا كرونباخ )0.86(.

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للن�سخة املرتجمة:     - 

      ق���ام �لباحث���ني يف �لبح���ث �حلايل بالتحقق من �س���الحية �ملقيا�س لال�س���تخد�م يف 
�سوء �ت�ساقه �لد�خلي وثباته و�سدقه؛ وذلك على �لنحو �لتايل:

اأوالً: االت�ساق الداخلي: �عتمد �لباحثان يف ح�ساب �لت�ساق �لد�خلي لالختبار 
على ح�ساب معامالت �لرتباط بني درجة كل مفردة و�لُبعد �لذي تنتمي �إليه، ودرجة 

كل ُبعد و�لدرجة �لكلية للمقيا�س؛ وجدول )7( �لتايل يبني ذلك:
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جدول )7( 
الت�ساق الداخلي ملقيا�س احلكمة ثالثي الأبعاد )ن = 100(

�لُبعد 
�لأول

معامل 
�لرتباط

�لُبعد
 �لثانى

معامالت 
�لرتباط

�لُبعد
 �لثالث

معامالت 
�لرتباط

1**0.55915*0.23827**0.408
2**0.39716**0.39428*0.231
3**0.47517**0.50929**0.397
4**0.53518**0.35730**0.530
5*0.23919**0.54031**0.519
6**0.33120*0.21932**0.482
7**0.28921**0.49733*0.239
8**0.45722**0.42934**0.489
9*0.22423**0.54135**0.399

10**0.38924  **0.42936**0.289
11**0.45625*0.23537*0.228
12**0.55426**0.33438**0.561
13**0.54139**0.553
14**0.558

معامل �لبعد
معامل �لرتباط�لبعدمعامل �لرتباط�لبعد�لرتباط

0.418**�لثالث0.394**�لثاين0.453**�لأول

*د�له عند 0.05 ** د�لة عند 0.01
يتب���ني من جدول)7( �أن جميع مف���رد�ت �ملقيا�س ترتبط مع درجات �لأبعاد �لتي 
تنتم���ي �إليه���ا، كم���ا �أن جميع �أبع���اد �ملقيا�س ترتبط مع �لدرجة �لكلية، مما ُي�س���ري �إىل 
�رتب���اط مف���رد�ت �ملقيا�س باأبع���اده و�رتباط �لأبعاد بالدرج���ة �لكلية، وعلى �لرغم من 
�نخفا�س بع�س قيم معامل �لرتباط، �إل �أنها د�لة عند م�س���توى )0.05(، مما ُي�س���ري 

�إىل �أن �ملقيا�س يتمتع بات�ساق د�خلي منا�سب.
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ثانًي�ا: ثب�ات املقيا�س: قام �لباحثان يف �لبحث �حلايل بح�س���اب ثب���ات �لختبار عن 
طري���ق نوع���ني م���ن �لثب���ات هم���ا: �لثبات با�س���تخد�م طريق���ة �ألف���ا كرونب���اخ، و�لثبات 

با�ستخد�م طريقة �إعادة �ملقيا�س، وميكن تناولهما فيما يلي:

طريقة األفا كرونباخ: تعتمد هذه �لطريقة على ح�س���اب معامل �ألفا للمقيا�س بعد - 
ح���ذف درجة �ملفردة، وح�س���اب معامل �لف���ا للمقيا�س ككل. و�جل���دول )8( �لتاىل 

ُيبني قيم معامالت �ألفا بعد حذف �ملفردة:
جدول )8(

 قيم معامل األفا ملقيا�س احلكمة ثالثي الأبعاد )ن=100(

رقم 
�ملفردة

قيمة 
معامل �ألفا

رقم 
�ملفردة

قيمة 
معامل �ألفا

رقم 
�ملفردة

قيمة 
معامل �ألفا

رقم 
�ملفردة

قيمة 
معامل �ألفا

10.751110.759210.758310.756
20.749120.748220.755320.751
30.755130.747230.756330.749
40.754140.752240.754340.748
50.750150.759250.747350.761
60.761160.753260.753360.758
70.749170.755270.758370.757
80.747180.757280.757380.759
90.753190.760290.747390.754

100.750200.749300.750

وقد بلغت قيمة معامل �ألفا للمقيا�س ككل=0.761
يت�س���ح م���ن ج���دول )8( �أن قيم معامل �ألف���ا جلميع �ملفرد�ت ُتع���رب عن ثباتها، 
حي���ث �نخف����س معامل �ألف���ا بحذف �ملفردة فى معظم �ملقيا����س، ومل يتغري وظل ثابًتا 
ف���ى بع�س �ملف���رد�ت ومل يتخط معامل �ألفا للمقيا�س ككل، وهذ� ُي�س���ري �إىل �أن جميع 
مف���رد�ت �ملقيا����س مهم���ة وحذفه���ا ق���د يوؤثر �س���لًبا علي���ه، مم���ا ُي�س���ري �إىل �أن مفرد�ت 

�ملقيا�س تت�سم بثبات مالئم.
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- الثب�ات بطريق�ة اإع�ادة املقيا�س : ق���ام �لباحثان بح�س���اب معامل �لثب���ات ملقيا�س 
�حلكم���ة ثالث���ي �لأبع���اد بطريق���ة �إع���ادة �ملقيا�س عل���ى عينة �لدر��س���ة �ل�س���تطالعية 
)100( طال���ب بف���ارق زمن���ي ق���دره )15( يوم���ا،، وج���دول )9( �لت���ايل يب���ني معامالت 

�لرتباط بني درجات �لتطبيقني :
جدول )9( 

ثبات مقيا�س احلكمة ثالثي الأبعاد عن طريق اإعادة املقيا�س )ن=100(
�لُبعد
 �لأول

معامل
 �لرتباط

�لُبعد 
�لثانى

معامالت 
�لرتباط

�لُبعد 
�لثالث

معامالت 
�لرتباط

1**0.78515**0.44727**0.799
2**0.70816**0.53028**0.631
3**0.59417**0.67129*0.389
4*0.42918*0.42130**0.804
5**0.49719**0.55331**0.794
6**0.85320**0.60732**0.700
7**0.57121**0.66233**0.731
8**0.59422*0.39834*0.408
9*0.39323*0.41235**0.554

10**0.65124**0.58936**0.692
11**0.59225**0.74537**0.804
12**0.55426**0.82438*0.398
13**0.80739**0.823
14*0.409

�لدرجة 
�لدرجة 0.701**�لكلية 

�لدرجة 0.684**�لكلية
0.654**�لكلية 

0.675**معامل �لرتباط�لدرجة �لكلية للمقيا�س

*د�له عند 0.05 ** د�لة عند 0.01
يتب���ني م���ن ج���دول)9( �أن جمي���ع معام���الت �لرتباط ب���ني تطبي���ق �ملقيا�س 
و�إع���ادة تطبيق���ه بالن�س���بة جلمي���ع مفرد�ت مقيا����س �حلكمة ثالثي �لأبع���اد مقبولة ؛ 
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حي���ث تر�وحت معامالت �لرتباط ما ب���ني )0.389(، و )0.853( وهى معامالت ثبات 
مقبولة، ومن ثم ميكن �لوثوق بها كموؤ�سر على ثبات �ملقيا�س.

ثالًث�ا : �س�دق املقيا��س: �عتمد �لباحثان يف ح�س���اب �س���دق �ملقيا�س عل���ى نوعني من 
�ل�سدق هما: �ل�سدق �لتمييزي و�ل�سدق �ملرتبط باملحك وميكن تناولهما فيما يلي:

ال�س�دق التمي�زي: مت ح�س���اب �ل�س���دق �لتمي���زي ع���ن طري���ق مقارن���ة متو�س���طات - 
�لدرجات �لتي ح�سل عليها �أعلى )30%( و�أقل )30%( من �لطالب وجدول )10( 

�لتايل يو�سح نتائج �ملقارنات �لطرفية ملقيا�س �حلكمة ثالثي �لأبعاد.
جدول )10( 

ال�سدق التميزي ملقيا�س احلكمة ثالثي الأبعاد

�حلكمة
�أقل 30% )ن=30(�أقل30% )ن=27(

م�ستوى قيمة ت
�لدللة عمعم

25.472.5252.843.4731.010.01�لُبعد �ملعريف

23.002.5450.164.1527.050.01�لُبعد �لتاأملي

23.703.6451.003.1527.870.01�لُبعد �لوجد�ين

72.175.37153.004.3858.090.01�لدرجة �لكلية

يت�س���ح من جدول )10( �أن قيمة )ت( مرتفعة ود�له �إح�س���ائًيا عند م�ستوى 
0.01 مما يدل على قدرة �لختبار على �لتمييز بني �لطالب ذوى �مل�ستويات �ملرتفعة 

من �حلكمة و�لطالب ذوي �مل�ستويات �ملنخف�سة من �حلكمة.

�س�دق املح�ك اخلارج�ي : ق���ام �لباحث���ان يف �لبح���ث �حل���ايل بالتحق���ق من �س���دق - 
�ملقيا����س ع���ن طريق �س���دق �ملح���ك؛ حيث قام���ت بتطبيق مقيا�س تط���ور �حلكمة 
�إع���د�د (Brown & Greene. 2006) ترجم���ة )ع���الء �لدي���ن �أي���وب،2013( 
باعتب���اره حمًكا ملقيا����س �حلكمة ثالثي �لأبعاد �مل�س���تخدم يف �لبحث �حلايل على 
عين���ة م���ن طالب �ملرحلة �لثانوية مكونة م���ن )100( طالب، ترت�وح �أعمارهم ما 
ب���ني )15.1( ع���ام �إىل )16.7( ع���ام، فبلغ معامل �لرتباط )0.79( مبا ي�س���ري �إىل 

�سدق �ملقيا�س.
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د- طريقة ت�سحيح املقيا�س:
تتطل���ب �لإجاب���ة على �لقيا�س ككل �أن يحدد �لطالب درجة مو�فقته على كل بند 
باختي���ار و�ح���د م���ن بد�ئل خم�س���ة هى )غ���ري مو�فق ب�س���دة، غري مو�ف���ق – حمايد-

مو�فق-مو�فق ب�سدة( ُتقدر �لدرجة مبنح �ملفردة �لو�حدة درجة من خم�سة بد�ئل هى: 
درج���ة و�حدة )غري مو�فق ب�س���دة( ودرجتان )غري مو�ف���ق( وثالث درجات )حمايد( 
و�أرب���ع درج���ات )مو�ف���ق( وخم����س درجات )مو�ف���ق ب�س���دة( يف حالة �ملف���رد�ت �ملوجبة، 
�أم���ا �ملفرد�ت �ل�س���البة فيت���م تقييمها وفًقا لالجتاه �لعك�س���ي ملقيا�س �لتدرج �ل�س���ابق.

4- مقيا�س ال�سمود النف�سي لدى طالب املرحلة الثانوية 	اإعداد / الباحثن(: 
ت�سمن �إعد�د �ملقيا�س عدة خطو�ت نو�سحها فيما يلي:

اأ-          الهدف من املقيا�س : مت �إعد�د �ملقيا�س �حلايل بهدف توفري �أد�ة �س���يكومرتية 
حديثة تنا�سب �أهد�ف �لبحث �حلايل وخ�سائ�س �لفرتة �لعمرية للعينة.

ب-        حتديد مفهوم الظاهرة املقا�س�ة: مت حتديد مفهوم �ل�س���مود �لنف�س���ي يف �سوء 
�ل���رت�ث �لنظري و�لإمربيقي على �أن���ه: قدرة �لطالب على �لتكيف بنجاح مع 
�ملح���ن �لت���ي يتعر����س لها، و�أن يتج���اوز مرحلة �ل�س���مود و�ل�س���البة �أمام تلك 

�ملحن �إىل ��ستخد�م ��سرت�تيجيات �إيجابية ملو�جهتها.
حتديد م�سادر مفردات املقيا�س: مت ��ستقاق مفرد�ت �ملقيا�س من خالل �مل�سادر 	- 

�لتالية:
�لط���الع عل���ى �ل���رت�ث �لنظ���ري و�لإمربيقي وثيق �ل�س���لة مبفهوم �ل�س���مود . 1

�لنف�سي و�أهم مكوناته.
�لرجوع لتعريفات �ل�س���مود �لنف�س���ي من وجهات نظر علماء �لنف�س �ملختلفة، . 2

�لتي �أتيح للباحثني �لطالع على �آر�ئهم.
�لطالع على بع�س �ملقايي�س �لتي تناولت �ل�سمود �لنف�سي وقد وجد �لباحثني . 3

تنوًعا يف هذه �ملقايي�س، ومن �ملقايي�س �لتي مت �لرجوع �إليها : مقيا�س �ل�سمود 
�لنف�س���ي �إعد�د (Takviriyanun, 2008)، ومقيا�س �ل�سمود �لنف�سي �إعد�د 
(Karkkainen , Raty  & Kasanen,2009)، ومقيا�س �ل�سمود �لنف�سي 
�إعد�د (Ryan & Caltabiano, 2009)، ومقيا�س �ل�س���مود �لنف�س���ي �إعد�د 
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)هبة �س���امي، 2009( ومقيا�س �ل�سمود �لنف�سي �إعد�د )حممد عثمان، 2010(، 
 (Windle, Bennett , Kate , Noyes /  ومقيا�س �ل�سمود �لنف�سي �إعد�د

.& Jane , 2011)

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س:ب- 

قام �لباحثني يف �لبحث �حلايل بالتحقق من �سالحية �ملقيا�س لال�ستخد�م يف 
�سوء �ت�ساقه �لد�خلي وثباته و�سدقه ؛ وذلك كما يلي:

اأوالً: االت�س�اق الداخلي : �عتمد �لباحثان يف ح�س���اب �لت�س���اق �لد�خلي للمقيا�س على 
ح�ساب معامالت �لرتباط بني درجة كل مفردة و�لُبعد �لذي تنتمي �إليه، ودرجة كل 

ُبعد و�لدرجة �لكلية للمقيا�س ؛ وجدول )11( �لتايل يبني ذلك:
جدول )11(

 الت�ساق الداخلي ملقيا�س ال�سمود النف�سي لدى طال املرحلة الثانوية )ن = 100(
�لُبعد 
�لأول

معامل 
�لرتباط

�لُبعد 
�لثانى

معامالت 
�لرتباط

�لُبعد 
�لثالث

معامالت 
�لرتباط

�لُبعد 
�لر�بع

معامالت 
�لرتباط

1**0.4312**0.5713**0.5124**0.517
8**0.5199**0.44110**0.49111**0.553

15*0.22716**0.63217*0.23418*0.217
22**0.63423*0.23124**0.44125**0.299
29**0.49730**0.48731**0.61232**0.357
36*0.24137**0.44338**0.35139**0.339
43**0.33144*0.23045**0.33946**0.519
50**0.55451**0.64152*0.22953*0.231
57**0.37458**0.42159**0.49160**0.297
64*0.22765**0.389

معامالت�لُبعد
معامالت�لُبعد�لرتباط

معامالت�لُبعد�لرتباط
معامالت�لُبعد�لرتباط

�لرتباط

0.487**�لر�بع0.631**�لثالث0.445**�لثاين0.491**�لأول
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�لُبعد 
�لأول

معامل 
�لرتباط

�لُبعد 
�لثانى

معامالت 
�لرتباط

�لُبعد 
�لثالث

معامالت 
�لرتباط

�لُبعد 
�لر�بع

معامالت 
�لرتباط

5*0.2216**0.4757**0.441

�لدرجة

معامل 
�لرتباط

12**0.33913**0.55314*0.224
19**0.54720**0.33721**0.364
26**0.44127**0.29828*0.231
33**0.51934**0.48735**0.551
40**0.29741*0.22442**0.497
47*0.21948**0.39149**0.411

�لكلية

**0.507

54**0.41255**0.60956**0.431
61**0.44362**0.55663**0.591

66**0.554

معامل �لبعد
معامل �لبعد�لرتباط

معامل �لبعد�لرتباط
�لرتباط

0.564**�ل�سابع0.423**�ل�ساد�س0.504**�خلام�س

*د�له عند 0.05 ** د�لة عند 0.01
يتبني من جدول )11( �أن جميع مفرد�ت �ملقيا�س ترتبط مع درجات �لأبعاد �لتي 
تنتم���ي �إليه���ا، كم���ا �أن جميع �أبع���اد �ملقيا�س ترتبط مع �لدرجة �لكلية، مما ُي�س���ري �إىل 
�رتب���اط مف���رد�ت �ملقيا�س باأبع���اده و�رتباط �لأبعاد بالدرج���ة �لكلية، وعلى �لرغم من 
�نخفا�س بع�س قيم معامل �لرتباط، �إل �أنها د�لة عند م�س���توى )0.05(، مما ُي�س���ري 

�إىل �أن �ملقيا�س يتمتع بات�ساق د�خلي منا�سب.

ثانًي�ا: ثب�ات املقيا��س: �عتمد �لباحثني يف ح�س���اب ثب���ات �ملقيا�س عل���ى نوعني من 
�لثبات هما : �لثبات با�ستخد�م طريقة �ألفا كرونباخ، و�لثبات با�ستخد�م طريقة �إعادة 

�ملقيا�س، وميكن تناولهما فيما يلي:

طريقة األفا كرونباخ: تعتمد هذه �لطريقة على ح�س���اب معامل �ألفا للمقيا�س - 
بعد حذف درجة �لعبارة، وح�س���اب معامل �لفا للمقيا�س ككل. و�جلدول )12( 

�لتاىل ُيبني قيم معامالت �ألفا بعد حذف �لعبارة:
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جدول )12( 
قيم معامل األفا ملقيا�س ال�سمود النف�سي لدى طالب املرحلة الثانوية )ن=100(

رقم 
�لعبارة

قيمة 
معامل 

�ألفا
رقم 

�لعبارة
قيمة 

معامل 
�ألفا

رقم 
�لعبارة

قيمة 
معامل 

�ألفا
رقم 

�لعبارة
قيمة 

معامل 
�ألفا

رقم 
�لعبارة

قيمة 
معامل 

�ألفا

10.601150.597280.623410.598540.623

20.621160.615290.609420.601550.609
30.623170.597300.601430.621560.596
40.597180.599310.621440.623570.624
50.599190.623320.611450.600580.624
60.597200.601330.618460.608590.613
70.615210.621340.601470.597600.600
80.597220.623350.621480.615610.608
90.596230.615360.597490.600620.597

100.599240.617370.599500.608630.615
110.623250.622380.606510.600640.597
120.609260.597390.600520.600650.599
130.598270.599400.623530.608660.623
140.602

وقد بلغت قيمة معامل �ألفا للمقيا�س ككل=0.624
يت�س���ح من ج���دول )12( �أن قيم معامل �ألفا جلميع �ملف���رد�ت ُتعرب عن ثباتها، 
حي���ث �نخف����س معامل �ألفا بحذف �لعبارة فى معظ���م �ملقيا�س، ومل يتغري وظل ثابًتا 
ف���ى بع�س �ملف���رد�ت ومل يتخط معامل �ألفا للمقيا�س ككل، وهذ� ُي�س���ري �إىل �أن جميع 
مف���رد�ت �ملقيا����س مهم���ة وحذفه���ا ق���د يوؤثر �س���لًبا علي���ه، مم���ا ُي�س���ري �إىل �أن مفرد�ت 

�ملقيا�س تت�سم بثبات مالئم.
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الثب�ات بطريق�ة اإع�ادة تطبيق املقيا�س: ق���ام �لباحثني بالتحق���ق من ثبات - 
�ملقيا����س عل���ى عين���ة �لدر��س���ة �ل�س���تطالعية بطريق���ة �لتجزئ���ة �لن�س���فية؛ 
حيث قاما بتق�س���يم �ملقيا�س ككل �إىل ن�س���فني كما ق�س���ما كل ُبعد �إىل ن�س���فني، 
ومت ح�س���اب معام���ل �رتب���اط بري�س���ون بني كل ق�س���مني، وج���دول )13( �لتايل               

يو�سح �لنتائج:
جدول )13( 

ثبات مقيا�س ال�سمود النف�سي عن طريق التجزئة الن�سفية )ن=100(

�ل�سمود
�لنف�سي

�لكفاءة 
�ل�سخ�سية

حل 
�ملثابرة�ملرونة�مل�سكالت

�لقدرة 
على 

حتقيق 
�لأهد�ف

�لتفاعل 
�لجتماعي

�لقيم 
�لروحية

�لدرجة
�لكلية

معامل 
0.784**0.695**0.748**0.631**0.795**0.742**0.836**0.751**�لرتباط

** د�لة عند 0.01
يت�س���ح م���ن ج���دول )13( �أن ثبات �ملقيا�س ككل و�أبعاده ب�س���كل م�س���تقل مرتفع، 
حي���ث �أن جمي���ع معام���الت �لرتب���اط مرتفع���ة ومنا�س���بة، مم���ا ُي�س���ري �إىل �أن �ملقيا�س 

باأبعاده يت�سم بثبات مالئم.

ثالًث�ا : �س�دق املقيا�س: �عتمد �لباحثني يف ح�س���اب �س���دق �ملقيا�س عل���ى نوعني من 
�ل�سدق هما: �سدق �ملحكمني و�ل�سدق �لتميزي وميكن تناولهما فيما يلي:

- �س�دق املحكمن: �عتمد �لباحثني على �س���دق �ملحكمني، حيث قام بعر�س �ملقيا�س 
يف �س���ورته �لأولية على ع�س���رة �أ�ساتذة متخ�س�س���ني يف علم �لنف�س و�ل�سحة �لنف�سية 
بكليات �لرتبية، حيث �أ�سارو� �إىل بع�س �لتعديالت يف �سياغة بع�س مفرد�ت �ملقيا�س 
وحذف بع�س �ملفرد�ت �لأخرى �لتي ل تعرب عن �ملهارة �ملقا�سة، وبناًء على �قرت�حاتهم 
قام �لباحثني بتعديل �سياغة بع�س �ملفرد�ت مرة �أخرى وقد قام �لباحثني بحذف )3( 
مف���رد�ت نال���ت درجة تقل عن ن�س���بة �تفاق 80% من جانب �ملحكمني فاأ�س���بح مفرد�ت 
�ملقيا����س يف �س���ورته �لنهائي���ة )66( مف���ردة وهي �ملف���رد�ت �لتي نالت درج���ة �تفاق من 

جانب �ملحكمني ول تقل عن ن�سبة 80% ؛ وجدول )14( �لتايل يو�سح ذلك: 



املجلد ال�ساد�س - العدد )21( اأكتوبر 2017 جملة الرتبية اخلا�سة 

 141 

جدول )14(
 ن�سب اتفاق املحكمني على مفردات مقيا�س ال�سمود النف�سي

ن�سبة م
ن�سبة م�لتفاق

ن�سبة من�سبة �لتفاقم�لتفاق
�لتفاق

1%10018%10035%10051%80
2%10019%10036%10052%80
3%8020%8037%9053%90
4%10021%9038%10054%100
5%9022%10039%10055%90
6%10023%10040%8056%100
7%8024%10041%9057%80
8%10025%10042%9058%90
9%10026%9043%10059%80

10%10027%10044%8060%100
11%10028%10045%9061%100
12%10029%10046%10062%100
13%9030%10047%9063%80
14%9031%10048%10064%90
15%10032%10049%8065%80
16%10033%10050%9066%100
17%9034%80

يت�س���ح م���ن �جل���دول )14( وج���ود �تفاق ب���ني �ملحكمني عل���ى مف���رد�ت مقيا�س 
�ل�سمود �لنف�سي ؛ حيث تر�وحت ن�سب �إتفاقهم ما بني )80%( �إىل )100%( مبا ي�سري 

�إىل �سدق �ملقيا�س.

ال�س�دق التميزي : مت ح�س���اب �ل�س���دق �لتميزي عن طريق مقارنة متو�سطات - 
�لدرج���ات �لت���ي ح�س���ل عليها �أعل���ى )30%( و�أقل )30%( م���ن �لطالب وجدول 

)15( �لتايل يو�سح نتائج �ملقارنات �لطرفية ملقيا�س �حلكمة ثالثي �لأبعاد.
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جدول )15( 
ال�سدق التميزي املقيا�س ال�سمود النف�سي لدى طالب املرحلة الثانوية

�ل�سمود �لنف�سي
�أعلى30% )ن= 30(�أقل30% )ن=27(

م�ستوى قيمة ت
�لدللة عمعم

16.422.1642.001.9546.230.01�لكفاءة �ل�سخ�سية
16.352.4541.932.5845.970.01حل �مل�سكالت

15.422.3439.591.7037.640.01�ملرونة

14.582.6440.001.7544.180.01�ملثابرة
�لقدرة على

14.922.4639.211.9542.470.01 حتقيق �لأهد�ف

15.001.5039.141.9040.700.01�لتفاعل �لجتماعي

16.882.2542.411.8651.850.01�لقيم �لروحية

110.576.56286.287.3193.350.01�لدرجة �لكلية

يت�س���ح م���ن ج���دول )15( �أن قيم���ة )ت( مرتفع���ة ود�له �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0.01 
مم���ا يدل على ق���درة �لختبار على �لتمييز بني �لطالب ذوى �مل�س���تويات �ملرتفعة من 

�حلكمة و�لطالب ذوي �مل�ستويات �ملنخف�سة من �حلكمة.

و�س�ف املقيا��س: يتك���ون مقيا����س �ل�س���مود �لنف�س���ي - يف �س���ورته �لنهائي���ة (- 
بع���د ح���ذف ثالث عبار�ت - من �س���بعة �أبع���اد لكل بعد جمموعة م���ن �لعبار�ت             

وهى كالتايل :
الُبع�د االأول: �لكفاءة �ل�سخ�س���ية: يت�س���من ه���ذ� �لبعد معتق���د�ت �لطالب عما . 1

ميتلكه من قدر�ت و�إمكانات يرى �أنها ت�ساعده يف حل ما يقابله من م�سكالت 
و�لتغلب على ما يعرت�سه من عقبات دون �لعتماد على �لآخرين، ويقا�س هذ� 

�لبعد ب )10( عبار�ت هى: )1،8،15، 22، 29، 36، 43، 50، 57، 64(.
الُبع�د الث�اين: ح���ل �مل�س���كالت: ق���درة �لطال���ب عل���ى �لتغل���ب عل���ى �لعقب���ات . 2

و�ل�س���عوبات يف �ملو�ق���ف �لجتماعي���ة �ملختلف���ة، ويقا����س ه���ذ� �لبع���د ب )10( 
عبار�ت هى: )2، 9، 16، 23، 30، 37، 44، 51، 58، 65(.
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الُبعد الثالث: �ملرونة: و�لتي تتمثل يف قدرة �لطالب على تغري �آر�ئهم عندما . 3
يتلقون بيانات �إ�سافية و�لعمل يف خمرجات و�أن�سطة متعددة يف �آن و�حد، ُيقا�س 
ويقا����س ه���ذ� �لبع���د ب )9( عب���ار�ت ه���ى: )3، 10، 17، 24، 31، 38، 45، 52، 59(.

الُبع�د الراب�ع: �ملثاب���رة: و�لت���ي تتمثل يف ق���درة �لط���الب على �للت���ز�م باملهمة . 4
�ملوكلة �إليهم �إىل حني �أن تكتمل على �لرغم من �ل�سعوبات �لتي قد تعرت�سهم، 

ويقا�س هذ� �لبعد ب )9( عبار�ت هى: )4، 11، 18، 25، 32، 39، 46، 53، 60(.
الُبع�د اخلام��س: �لق���درة على حتقيق �لأهد�ف: وتت�س���من ق���درة �لطالب على . 5

حتقيق �أهد�فه �لتي مت حتديدها م�س���بًقا على �لرغم من �ل�س���عوبات �لتي قد 
تو�جهه، ويقا�س هذ� �لبعد ب )9( عبار�ت هى: )5، 12، 19، 26، 33، 40، 47، 54، 61(.

الُبع�د ال�س�اد�س: �لتفاعل �لجتماعي: ويت�س���من قدرة �لطالب على �كت�س���اب . 6
معاي���ري �ل�س���لوك �لجتماع���ي و�لت���ي تع���رب ع���ن �جلماعة �لت���ي ينت�س���ب �إليها 
�لطال���ب �أو يرغ���ب يف �لنت�س���اب �إليه���ا، ويقا�س هذ� �لبع���د ب )9( عبار�ت هى: 

.)62 ،55 ،48 ،41 ،34 ،13،20،27 ،6(
الُبعد ال�س�ابع: �لقيم �لروحية: يت�س���من هذ� �لبعد قدرة �لطالب على تكوين . 7

�ملفاهي���م �لروحاني���ة وتطبيقه���ا م���ن خالل تفاعل���ه مع �لآخري���ن و�لبيئة من 
حول���ه، ويقا����س ه���ذ� �لبع���د ب )10( عب���ار�ت ه���ي: )7، 14، 21، 28، 35، 42، 49، 

.)70 ،63 ،56

طريق�ة ت�س�حيح املقيا��س: مت و�س���ع مفت���اح لت�س���حيح �ملقيا����س وفق �ل�س���لم د- 
�خلما�س���ي )ليكرت(، )د�ئًما – غالًبا – �أحياًنا – نادًر� -نادًر� جًد�(، وحيث �أن 
�ملقيا�س به عبار�ت موجبه و�أخرى �سالبة فقد مت �حت�ساب �لدرجات عليه كما 
يلي: )5، 4، 3، 2، 1، 0( للعبار�ت �ملوجبة، و )0، 1، 2، 3، 4، 5( للعبار�ت �ل�سالبة.

زم�ن املقيا�س: من خالل �لدر��س���ة �ل�س���تطالعية �لتي قام به���ا �لباحثان مت 	- 
ح�س���اب �لزم���ن �لالزم لإج���ر�ء �ملقيا�س؛ بح�س���اب �ملجموع �لكل���ي للزمن �لذي 
��س���تغرقه كل طالب يف �لإجابة على �ملقيا�س، ومت ح�س���اب متو�سط �لزمن فبلغ 

)30( دقيقة.
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الربنام�ج التدريب�ي لتنمية احلكمة كمدخل لتح�س�ن ال�س�مود النف�س�ي لدى طالب 
ال�سف الثاين الثانوي املتفوقون عقلًيا 	اإعداد / الباحثن(.

يع���رف �لباحث���ان �لربنام���ج �إجر�ئي���اُ باأن���ه جمموع���ة م���ن �لإج���ر�ء�ت �ملعرفي���ة 
�لتدريبية �ملرت�بطة �ملنظمة، و�خلطو�ت و�لأن�سطة و�ملهار�ت �ملعدة من قبل �لباحثني 
مل�س���اعدة طالب �ل�سف �لثانى �لثانوي �ملتفوقون عقلًيا بهدف تنمية �حلكمة كمدخل 
لتح�سني �ل�سمود �لنف�سي لديهم، و�سوف يتناول �لباحثان يف هذ� �جلزء �لهدف �لعام 
للربنامج، و�ملد�خل �لتي يف �س���وئها مت ت�سميم وتنفيذ �لربنامج �لتدريبي، وم�سادر 
بناء �لربنامج، و�لو�سائل �مل�ستخدمة يف �لربنامج، و�لأ�س�س �لتي يقوم عليها، ومر�حل 

تطبيق �لربنامج، وو�سف �لربنامج، وذلك خالل �لعر�س �لتايل: 

اأوالً: الهدف العام للربنامج:
يه���دف �لربنام���ج �لتدريب���ي يف �لبحث �حلايل ب�س���ورة عام���ة �إىل تنمية �حلكمة 
كمدخ���ل لتح�س���ني �ل�س���مود �لنف�س���ي لدى طالب �ل�س���ف �لثان���ى �لثان���وي �ملتفوقني 
عقلًي���ا م���ن خالل �لتعامل م���ع �أبعاده ومكوناته بط���رق متنوعة تتن���وع بتنوع �لبد�ئل 
�لتى يتم �لتفكري فيها برفع �لروؤية �لتحليلية و�لتاأملية و�لوجد�نية للطالب، وذلك 
مل�ساعدتهم على �لتوغل يف �مل�سادر �لد�خلية للقوة و�لحتفاظ بالأمل، مبا ي�ساهم فى 
�إبعاد �س���يطرة �لأحد�ث �ل�س���لبية عل���ى تفكريه و�لتعامل مع �ملوقف �حلا�س���ر مبرونة 
ومبعطيات���ه ولي�س بخرب�ت �س���لبية �س���ابقة، مم���ا ينعك�س بدوره عل���ى متكني �لطالب 
من �لتو�فق �لفعال و�ملو�جهة �لإيجابية، وذلك للحكم ب�سورة �سحيحة و�إتباع �مل�سار 
�ل�س���حيح يف �لعمل على �أ�س���ا�س �ملعرفة و�خلربة و�إ�س���د�ر �لأحكام، مبا ي�س���اعده على 
حت�س���ني �ل�س���مود �لنف�سي مل�ستوى منا�س���ب يف مو�جهة �ل�س���غوط و�ملو�قف �ل�سادمة 

�لتي يتعر�س لها.

ثانًيا: االأهداف االإجرائية للربنامج:
تن�سيط جمموعة من مكونات �حلكمة للطالب و�لتى ت�ساعدهم فى تقييمهم - 

للمو�سوعات و�لتحقق من �سحتها.
حتدي���د �ملعوق���ات �أم���ام طاقة �لعقل و��ستك�س���اف �ل�س���بل �لإيجابي���ة لتوجيهها - 

مبمار�س���ة ��س���تبد�ل �أمن���اط �لتفك���ري �ل�س���لبي باأخ���رى �إيجابي���ة، وع���د �ملوقف 
�ل�س���ادم فر�س���ة لتقوية �لذ�ت وحت�س���ينها، مبا ي�س���اهم يف �لحتف���اظ بالأمل 

ووجود معنى للحياة. 
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در��س���ة ط���رق و�أ�س���اليب حتقي���ق �لنجاح و�إجن���از �لأه���د�ف �لو�قعي���ة مبا يزود - 
�لطال���ب بعو�مل و�قية تت�س���من �لنظرة �لإيجابية للمو�س���وعات مبا ي�س���اهم 
فى خف�س معدل �مل�س���اعر �ل�س���لبية و�لتخفيف من �لآثار �ل�س���لبية لل�س���غوط 

وتعاظم �لتعافى �لنفعايل.
حتدي���د نق���اط �لقوة و�ل�س���عف، وحتديد جو�نب �ل�سخ�س���ية �لت���ي حتتاج �إىل - 

تدعيم، و��ستك�س���اف ط���رق �لنجاح و�لتفوق مبا يك�س���ب �لطالب قناعة د�خلية 
تتحقق ذ�ته من خاللها باملمار�سة �ملن�سجمة معها.

ثالًثا: االأ�سا�س النظرى اأو الفل�سفة التى ي�ستند اإليها الربنامج :
�لبح���وث و�لدر��س���ات �لنظري���ة  �إلي���ه  يرتك���ز �لربنام���ج �لتدريب���ى عل���ى م���ا ذهب���ت 

و�لتطبيقية �لتى تناولت �حلكمة و�ل�سمود �لنف�سى وهى �أن:
وعى �لطالب بالهدف من مو�س���وع �لتعلم )�لأن�س���طة(، ي�س���اعده على �لتعلم - 

و�لنمو،وذلك لأنه يوظف مهار�ته عن ق�سد لتحقيق �لهدف.
�مله���ار�ت و�لأن�س���طة �ملعرفي���ة و�لتاأملي���ة و�لوجد�ني���ة �ملت�س���منة يف �لأن�س���طة - 

�لتدريبية قابلة للتعلم و�لتنمية.
تعلم �أية خربة ذ�ت معنى ت�س���تدعى �لعمل على �إلغاء �لتناق�س بالق�س���اء على - 

موقف �ل�س���طر�ب و�حلرية �أمام �مل�س���كلة، وقد ي�س���طر �لطالب �إىل ��ستيعاب 
م�س���تويات فه���م �س���ابقة غري كاملة ل�س���تبد�لها بتنظيم عقلى ل���ه �لقدرة على 
��ستبعاد �لتناق�س مما ي�ساهم يف �لأمل وتقدير �لذ�ت وهى من �أكرث �لعو�مل 

�ملنبئة بال�سمود �لنف�سي للطالب.

رابًعا: املداخل التي يف �سوءها مت ت�سميم وتنفيذ الربنامج التدريبي:
تذكر )�س���فاء �لأع�س���ر، 1997، 7( �أنه عادة ما تقدم بر�مج �لتدريب تبًعا للمدخل 

�لتي تتبناه �لدر��سة، ومبا يتفق مع هدف �لربنامج، وتنق�سم هذه �ملد�خل �إىل:

:Congruent Courses املدخل االأول: املهام املن�سجمة
يف هذ� �ملدخل يدر�س �ملتغري �لنف�س���ي مو�س���وع �لربنامج �لتدريبي ب�سكل مبا�سر 
على �عتبار �أنه متغري نف�سي م�ستقل، وهذ� �ملدخل تبناه �لباحثان يف ت�سميم وتنفيذ 
�لربنامج يف �لبحث �حلايل، حيث يقدم مو�سوع �لربنامج �لتدريبي ب�سكل مبا�سر ثم 

در��سة �أثره بعد فرتة �لتدريب وفرتة �ملتابعة.
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:Confluent Courses املدخل الثاين: املهام غري من�سجمة
ه���ذ� �ملدخ���ل يجم���ع بني متغري نف�س���ي وخ���ربة �أو م���ادة تعليمية، حيث ت�س���تخدم 
فيه �ملو�د �لدر��س���ية للتدريب على تنمية �ملتغري�ت �لنف�س���ية مثل: ��ستخد�م �لأدب يف 
تنمية �ل�س���تجابات �لنف�س���ية �لوجد�ني���ة مع �ملادة �لتعليمية، حيث ي�س���تثري �لتدريب 
�جلو�ن���ب �لوجد�ني���ة �ملرتبطة باملحت���وى �لدر��س���ي، ويرتجم �لأف���كار �إىل �أفعال، �أى 
�لرب�م���ج �لت���ي تقع حت���ت مظلة هذ� �ملدخل ت�س���عى �إىل جع���ل �مل���و�د �لتعليمية دعامة 

�أ�سا�سية للتعلم �ل�سيكولوجي.

:Contextual Approaches ملدخل الثالث: املنهج ال�سياقي�
هذ� �ملدخل يجمع بني تنمية �خل�س���ائ�س �لنف�س���ية من ناحية وتغيري متطلبات 
�لبيئة ل�س���تثارة �ل�س���لوك �ملطلوب من ناحية �أخرى، وذلك لأن �لبيئة مبا تقدمه من 
مث���ري�ت توؤثر يف �ل�س���تجابة )�لتفاعل بني �لعو�مل �لد�خلي���ة /�خلارجية( �أى �أفكار 
وم�ساعر و�سلوك �ملتدرب، �أى �أن �لرب�مج �لتي تقع حتت مظلة هذ� �ملدخل ت�سعى �إىل 

�لتاأثري يف �لنمو �لنف�سي للطالب بتغري متطلبات �لبيئة.

ا: م�سادر بناء الربنامج: خام�سً
�عتمد �لباحثان يف بناء �لربنامج على عدد من �مل�سادر، و�لتي تتمثل يف:

�لط���الع عل���ى �ل���رت�ث �لثق���ايف يف بح���وث ودر��س���ات �س���ابقة لبن���اء ت�س���ور عام - 1
 (Staudinger & ع���ن خ�س���ائ�س �لظاه���رة مو�س���وع �لدر��س���ة مث���ل در��س���ة
 (Ness, ودر��س���ة   (Faymbo, 2010) ودر��س���ة     ،  Pasupathi, 2003)
 (Roharikova, Spajdel, Cvikova & Jagle, ودر��س���ة   ،  2013)
 (Shilpa ودر��سة ،)(2013، ودر��سة )فاتن عبد �لفتاح، و�سريي حليم، 2014
(Srimathi, 2015 &، ودر��س���ة )عف���ر�ء خلي���ل، 2015(، ودر��س���ة )عف���ر�ء 

�إبر�هيم، 2017(. 
�لط���الع عل���ى بع�س �لرب�م���ج �لتدريبية و�لتي تناولت متغ���ري�ت هذ� �لبحث - 2

لتكوي���ن �لهي���كل �لع���ام للربنامج وكذلك �ل�س���تفادة م���ن �لأن�س���طة و�لفنيات 
�مل�ستخدمة وعدد �جلل�سات، ومدة كل جل�سة ومن هذه �لرب�مج:
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حت�س���ني -  يف  �حلكم���ة  عل���ى  �لقائ���م  �لتفك���ري  لتنمي���ة  تدريب���ي  برنام���ج  �أث���ر 
��سرت�تيجيات �ملو�جهة حلل �مل�سكالت �ل�ساغطة لدى طالب �جلامعة )عالء 

�لدين �أيوب، 2012(.
�أث���ر �كت�س���اب �حلكم���ة يف تنمية �لتفكري �جل���ديل ومهار�ت �تخ���اذ �لقر�ر لدى - 

ط���الب جامع���ة �مللك في�س���ل باململكة �لعربية �ل�س���عودية )ع���الء �لدين �أيوب، 
وعبد �هلل �جلغيمان، 2012(.

فاعلي���ة برنام���ج معريف �س���لوكي يف �ل�س���مود �لنف�س���ي لتخفي���ف �لكتئاب لدي - 
�ملر�هقني �ليمنيني )معاذ مقر�ن،2014(. 

�ل�س���مود �لنف�سي مدخل ملو�جهة �ل�س���غوط �لأكادميية لدى عينة من طالب - 
�جلامعة �ملتفوقون عقلًيا )حممد عبد �لر�زق،2012(.

�لطالع على �لأدبيات �ل�س���يكولوجية: ��س���تق �لباحثان �لإطار �لعام للربنامج - 1
ومادته �لعلمية و�لفنيات و�ل�س���رت�تيجيات �لتي ��س���تخدمت يف كل جل�سة من 

عدة م�سادر منها:
�إعد�د وتنفيذ بر�مج �لتدريب يف علم �لنف�س و�لرتبية )�سفاء �لأع�سر، 1997(.- 
بر�مج �لتدريب: حمكات بنائها وتقييمها )�سفاء �لأع�سر، 1999(.- 
حت�شني مفهوم الذات – تنمية الوعى بالذات والنجاح يف �شتى جماالت احلياة 	 

)�شناء �شليمان، 2005(.
�ل�سمود لدى �لأطفال )�سفاء �لأع�سر،2011(.- 

ا: الفنيات امل�ستخدمة يف الربنامج: �ساد�سً
��س���تخدم �لباحثان �لعديد من �لفنيات يف �لربنامج مثل: �لع�س���ف �لذهني، تغيري 
�لرتكيز، �حلو�ر و�ملناق�سة، تعديل �لأفكار، �لتاأمل، �لتمرين �لذهني، �لتحكم �لذ�تي، 

و�لتعزيز، و�لتغذية �لر�جعة، و�لو�جبات �ملنزلية.

�سابًعا: اأ�س�س ومبادئ تنفيذ الربنامج:
فيم���ا يلي عر�س لأ�س����س ومب���ادئ تنمية �حلكم���ة �لتى روعيت فى �إع���د�ده و�لتى 

ت�ساعد فى حتقيق �أهد�فه.
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�أن يت���م تهيئ���ة �جلو �لنف�س���ى للم�س���اركني فى تنفي���ذ �لربنام���ج �لتدريبى �لذي - 1
م���ن خالل���ه يقب���ل �مل�س���اركني على �مل�س���اركة �لإيجابي���ة و�لتفاعل م���ع �لربنامج 

�لتدريبى.
مرون���ة �لربنام���ج وع���دم �لتقي���د بالتفا�س���يل �لدقيق���ة و�إمن���ا يك���ون ملتطلب���ات - 2

�جلل�سة مع �للتز�م باملهام �لتدريبية �ملت�سمنة بالربنامج، ومر�عاة �لتدرج فى 
جل�سات �لربنامج.

�لهتم���ام بالتقومي فى كل جل�س���ة من جل�س���ات �لربنامج وذل���ك ملالحظة مدى - 3
تقدم �ملتدربني �أثناء �لتدريب.

عم���ل جل�س���تني خا�س���ة تقدم قبل جل�س���ات �لربنام���ج �لتدريبى �حلاىل ملناق�س���ة - 4
ط���الب �ملجموع���ة �لتجريبي���ة ف���ى �له���دف م���ن �لربنام���ج و�أهميت���ه، للتع���رف 
عل���ى �أبع���اد �حلكمة �لأ�سا�س���ية و�لفرعي���ة، وذلك بهدف �إمد�د ط���الب �ملجموعة 
�لتجريبي���ة بفك���ر و��س���ح عما يتعر�س���ون له من خ���رب�ت خمتلفة، وه���ذ� بدوره 

�سوف يعمل على زيادة �هتمام �مل�ساركني مبا يقومون به.

ثامًنا: مراحل تطبيق الربنامج: مت تطبيق �لربنامج على �أربعة مر�حل كالأتي:

مرحلة التهيئة وبداية الربنامج:- 1
�هت���م �لباحثان بتوفري قدًر� من �لألفة و�ملودة و�لتما�س���ك منذ �للحظات �لأوىل 
يف �أول جل�س���ة ب���ني �لباحثني و�مل�س���اركني يف �لربنامج، وبني بع�س���هم �لبع�س، وزيادة 
�لرتكي���ز عل���ى �ل�س���رت�تيجيات �لت���ي يت���م ��س���تخد�مها يف �لربنامج لتنمي���ة �حلكمة 
كمدخل لتنمية �ل�سمود �لنف�سي، وقام �لباحثان بتطبيق �ختبار �حلكمة ثالثي �لأبعاد 
ومقيا�س �ل�سمود �لنف�سي على �مل�ساركني يف �لدر��سة �لنهائية يف �جلل�سة �لأوىل �لتي 

مت فيها �لتعارف بني �لباحثني و�ملتدربني، و�لتعرف على بع�سهم �لبع�س.

مرحلة التطبيق: - 2
ق���ام �لباحث���ان بتطبيق �لربنامج وبعد �لقي���ام بالتطبيق �لقبلي لختبار �حلكمة 
ثالث���ي �لأبع���اد ومقيا�س �ل�س���مود �لنف�س���ي لدى طالب �ل�س���ف �لث���اين �لثانوي، قام 
�لباحثان بتوزيع ورقة حتتوي على تعليمات عامة للطالب لكى يلتزمو� بها، ويتبعوها 
�أثناء �جلل�س���ات، كما قام �لباحثان يف نهاية �جلل�س���ة بالتفاق مع �لطالب على موعد 
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�جلل�سة �لقادمة، و��ستمر �لباحثان يف تنفيذ جل�سات �لربنامج و�سط تفاعل �لطالب 
وجديته���م �لت���ي �أبه���رت �لباحثني حتى �جلل�س���ة �خلتامي���ة، وفق ما ورد يف �جلل�س���ات 
�لت���ي ت�س���منها �لربنام���ج، حيث مت يف �جلل�س���ة قبل �خلتامي���ة توزيع ��س���تمارة تقييم 
�لربنامج على �لطالب، وكانا ير�جعان جل�س���ات �لربنامج مع �لطالب ب�س���فة عامة، 
وحتدي���د �جلل�س���ة �لت���ي كان���و� يج���دون فيه���ا �س���عوبة يف نقله���ا للحي���اة �لو�قعية من 
�لإ�س���رت�تيجيات �لتي مت ��س���تخد�مها وتو�س���يحها من قبل �لطالب بع�سهم �لبع�س 
و�لباحثني، ويف �جلل�س���ة �خلتامية مت توزيع مقيا�س �حلكمة ثالثي �لأبعاد، ومقيا�س 
�ل�س���مود �لنف�س���ي لدى ط���الب �ملرحلة �لثانوي���ة “قيا�س بعدي”، ويف نهاية �جلل�س���ة 
مت �لتف���اق م���ع �لط���الب على موعد �لقيا����س �لتتبعي، و�جلدول )16( �لتايل يو�س���ح 
ملخ�س جل�سات �لربنامج �لتدريبي يف تنمية �حلكمة لطالب �ل�سف �لثاين �لثانوى.   

جدول )16( 
ملخ�س جل�سات الربنامج التدريبي يف تنمية احلكمة لطالب ال�سف الثاين الثانوى   

رقم 
�جلل�سة

عنو�ن 
�لفنيات �أهد�ف �جلل�سة �جلل�سة

و�لإ�سرت�تيجيات
زمن 

�جلل�سة

�جلل�سة 
�لأوىل

�لتمهيد 
و�لتعارف

- �لتعارف بني �لباحثة و طالب �ملجموعة 
�لتجريبية.

- �إ�سفاء روح �ملودة بني �لباحثة و طالب 
�ملجموعة �لتجريبية.

 - تقدمي بع�س �لعتبار�ت �لأدبية 
و�لأخالقية للربنامج �لتدريبي.

-تطبيق �لقيا�سات �لقبلية )�ملقايي�س 
�ل�سيكومرتية(.

�ملحا�سرة 
و�ملناق�سة- �لتدعيم 
حتتوى  – مطوية 

على ت�سور عام 
للربنامج.

 )60(
دقيقة

�جلل�سة 
�لثانية 

مفهوم 
وطبيعة 
�ملرحلة 
�لثانوية

-�أن يتعرف �لطالب على مفهوم وطبيعة 
و�أهد�ف �ملرحلة �لثانوية.

- �أن يتعرف �لطالب على �أهم �مل�سكالت 
�لتي يتعر�س لها طالب �ملرحلة �لثانوية.
-�أن يتعرف �لطالب على كيفية �لتعامل 
مع مظاهر �لنمو و�لعو�مل �ملوؤثرة من 

خالل مرحلة �لتعليم �لثانوي.

�ملناق�سة و�ملحا�سرة 
– �لتغذية �لر�جعة 

 – – �لنمذجة 
�لتخيل-�لن�ساط 

�ملنزيل.

    )60(
دقيقة
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رقم 
�جلل�سة

عنو�ن 
�لفنيات �أهد�ف �جلل�سة �جلل�سة

و�لإ�سرت�تيجيات
زمن 

�جلل�سة

�جلل�سة 
لثالثة 
و�لر�بعة

�لتعريف 
بالربنامج 
�لتدريبي 
و�أهد�فه 
و�أهميته 

- �لتعرف على �لربنامج و�أهد�فه 
و�أهميته. 

-�لتعرف على �خلطو�ت �لرئي�سة 
للربنامج ونظام �جلل�سات.

-�لتعرف على �لفنيات و�ل�سرت�تيجيات 
�مل�ستخدمة يف �لربنامج.

-�لتعرف على �لفائدة �لتي �ستعود عليهم 
من �مل�ساركة يف �لربنامج، وذلك لإثارة 
حما�سهم لال�ستمر�ر يف ح�سور جل�سات 

�لربنامج.

�ملناق�سة و�ملحا�سرة 
�لأفكار  – تعديل 

 – – �حلو�ر 
�لتعزيز-�لن�ساط 

�ملنزيل.

 )120(
دقيقة

�جلل�سة 
�خلام�سة 
و�ل�ساد�سة

 فهم �حلياة

-تدريب �لطالب على فهم �ملعنى 
�جلوهري و�لعميق للظو�هر و�لأحد�ث. 

-تدريب �لطالب على فهم جو�نب 
�لطبيعة �لب�سرية.

-تدريب �لطالب على معرفة �جلو�نب 
�لإيجابية و�ل�سلبية للطبيعة �لإن�سانية.

-تدريب �لطالب على معرفة �حلدود 
�ملتاأ�سلة للمعرفة.

�ملناق�سة و�ملحا�سرة 
�لأفكار  – تعديل 
– �لتخيل – لعب 

�لدور- توجيه 
�لأ�سئلة-  �لن�ساط 

�ملنزيل.

 )120(
دقيقة

�جلل�سة 
�ل�سابعة 
و�لثامنة

�لوعى
 و�ل�ستب�سار 

بالذ�ت

-تدريب �لطالب على �لنظر �إىل �لأحد�ث 
�حلياتية من وجهات نظر خمتلفة.

-تدريب �لطالب على جتنب �لذ�تية 
و�إلقاء �للوم على �لآخرين.

-تدريب �لطالب على �حلد من �لتمركز 
على �لذ�ت.

-تدريب �لطالب على فهم �لدو�فع 
�ملعقدة.

�ملناق�سة و�ملحا�سرة 
�لأفكار  – تعديل 
 – – �لتخيل 

�لتغذية �لر�جعة- 
توجيه �لأ�سئلة-  
�لن�ساط �ملنزيل.

 )120(
دقيقة

�جلل�سة 
�لتا�سعة 
و�لعا�سرة

�إعمال 
�لطالب 
لعقولهم

-تدريب �لطالب على ��ستخد�م خرب�ت 
�لتعلم �ل�سابقة لديهم.

 -تدريب �لطالب على تكوين بنية 
معرفية �سليمة و�لتعلم من خرب�تهم 

�جلديدة.
-تدريب �لطالب على ��ستغر�ق �لوقت 

�لكايف للنظر �إىل �إيجابيات و�سلبيات 
�ختيار�ت �تخاذ �لقر�ر وحل �مل�سكلة. 

�ملناق�سة و�ملحا�سرة 
�لأفكار  – تعديل 
 – – �لتخيل 

�لنمذجة-توجيه 
�لأ�سئلة-�لن�ساط 

�ملنزيل.

 )120(
دقيقة
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رقم 
�جلل�سة

عنو�ن 
�لفنيات �أهد�ف �جلل�سة �جلل�سة

و�لإ�سرت�تيجيات
زمن 

�جلل�سة

�جلل�سة 
�حلادية 

ع�سر 
و�لثانية 

ع�سر 

 تقييم جميع 
�لنتائج 
بعناية 

تدريب �لطالب على حتليل �لأبعاد 
�ملختلفة للم�سكلة وحتديد �لعقبات.

-تدريب �لطالب على �لتفكري يف حلول 
وبد�ئل خمتلفة للم�سكلة.

تدريب �لطالب على ��ستخد�م �لأ�سلوب 
�ملنهجي للمقارنة بني �لبد�ئل.

-تدريب �لطالب على �ملقارنة و�ملو�زنة 
بني �لنتائج �ملرتتبة على كل �ختيار.

�ملناق�سة و�ملحا�سرة 
�لأفكار  – تعديل 

– لعب  – �لتخيل 
�لدور-توجيه 

�لأ�سئلة-�لن�ساط 
�ملنزيل.

 )120(
دقيقة

�جلل�سة 
�لثالثة 
ع�سر 

و�لر�بعة 
ع�سر

 �لتفكري 
�لتاأملي

-تدريب �لطالب على �لتاأمل يف �أبعاد 
�مل�سكلة.

-تدريب �لطالب على مر�قبة ما ميرون 
به من �أحد�ث ومو�قف �ساغطة يف 

حياتهم �ليومية.
-تدريب �لطالب على �كت�ساف مدى 

�لرتباط بني قيمهم و�أفعالهم.
-تدريب �لطالب على �كت�ساف و�سياغة 

ما ميرون به من م�سكالت �ساغطة.

�ملناق�سة و�ملحا�سرة 
– تعديل �لأفكار 
�لذ�تي  – �حلو�ر 

– �لتعزيز-�لن�ساط 
�ملنزيل.

 )120(
دقيقة

�جلل�سة 
�خلام�سة 

ع�سر 
و�ل�ساد�سة 

ع�سر

حل �مل�سكالت 

- تدريب �لطالب على �لتو�فق مع 
�لآخرين عندما توجد م�سكلة.

- تدريب �لطالب على عر�س بد�ئل حلول 
للم�سكالت مع �لآخرين.

- تدريب �لطالب على �لتوفيق بني 
�لأ�سدقاء يف مو�قف �ل�سد�م.

- تدريب �لطالب على ��ستخدم �أ�سلوب 
منظم يف مو�جهة �مل�سكالت.

�ملناق�سة و�ملحا�سرة 
– تعديل 

�لأفكار-�لنمذجة 
– �لتخيل– 

توجيه �لأ�سئلة- 
�لن�ساط �ملنزيل.

 )120(
دقيقة

�جلل�سة
�ل�سابعة 

ع�سر 
و�لثامنة 

ع�سر

 معرفة 
�لنفعالت

-تدريب �لطالب على �إدر�ك وفهم 
�نفعالتهم وم�ساعرهم.

-تدريب �لطالب على حتديد م�ساعرهم 
�لإيجابية و�ل�سلبية.

-تدريب �لطالب على �لنتباه للتاأثري�ت 
�ل�سلبية للخرب�ت �ل�سابقة.

-تدريب �لطالب على �إدر�ك �لأفكار 
�ملرتبطة بانفعالتهم.

�ملناق�سة و�ملحا�سرة 
�لأفكار  – تعديل 
 – – �لتخيل 

�لنمذجة- توجيه 
�لأ�سئلة-  �لن�ساط 

�ملنزيل.

 )120(
دقيقة
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رقم 
�جلل�سة

عنو�ن 
�لفنيات �أهد�ف �جلل�سة �جلل�سة

و�لإ�سرت�تيجيات
زمن 

�جلل�سة

�جلل�سة 
�لتا�سعة 

ع�سر 
و�لع�سرون 

 توظيف 
�لنفعالت

-تدريب �لطالب على حتمل �لأحد�ث 
�ل�سيئة و�ملو�قف �ل�سعبة و�لنفعالت 

�لقوية بدون �لتعر�س لالنهيار و�لياأ�س.
-تدريب �لطالب على �لتعامل مع 

�ل�سغوط بفاعلية و�يجابية.
تدريب �لطالب على مو�جهة �ل�سغوط.

-تدريب �لطالب على �ملثابرة يف �أد�ء �ملهام 
�ملختلفة.

�ملناق�سة و�ملحا�سرة 
�لذ�تي  – �حلو�ر 
تعديل �لأفكار – 
�لتخيل –توجيه 

�لأ�سئلة-  �لن�ساط 
�ملنزيل.

 )120(
دقيقة

�جلل�سة 
�حلادية 

و�لع�سرون 
و�لثانية 
و�لع�سرون

 �لتحكم يف 
�لنفعالت  

- تدريب �لطالب على �لتحكم يف 
�لنفعالت و�ل�سيطرة على �لغ�سب يف 

مو�قف �خلالف.
- تدريب �لطالب على �إجادة حل 

�خلالفات.
- تدريب �لطالب على طرق معرفة �سبب 

�خلالفات.
- تدريب �لطالب على طرق �إقناع 

�لآخرين بوجهة نظرهم حلل �خلالف �أو 
�مل�سكلة.

- تدريب �لطالب على �لطرق �لتي 
ت�ساعدهم على �ل�سيطرة على غ�سبهم 

و�لتحكم يف �نفعالتهم.

�ملناق�سة و�ملحا�سرة 
– تعديل 

�لأفكار-�لنمذجة 
– �لتخيل– 

توجيه �لأ�سئلة-
�لن�ساط �ملنزيل.

 )120(
دقيقة

�جلل�سة 
�لثالثة 

و�لع�سرون 
و�لر�بعة 
و�لع�سرون

�ملر�جعة 
�لعامة  

- �لتاأكيد على بع�س �لفنيات �لتي مت 
تعلمها يف �لربنامج.

- �إدر�ك �لتغري �لذي طر�أ على تفكريهم 
منذ بدء ح�سور جل�سات �لربنامج.

-حتديد �أهم جو�نب �لقوة و�ل�سعف يف 
�إجر�ء�ت �سري �لربنامج.

- تلخي�س كل ما ورد يف جل�سات �لربنامج.
-يقارن �لطالب بني روؤيتهم لذو�تهم 

ولالآخرين قبل �لربنامج وبعد �لنتهاء 
منه ويذكرون �أى تغيري حل�سوه.

- يذكر �لطالب موقف �سعرو� به بالنجاح 
يف حتقيق هدفهم �أو ي�سفون �أفكارهم.

�ملناق�سة و�ملحا�سرة 
�لأفكار  – تعديل 
 – – �لتخيل 

�لنمذجة- توجيه 
�لأ�سئلة-  �لن�ساط 

�ملنزيل.

 )120(
دقيقة
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رقم 
�جلل�سة

عنو�ن 
�لفنيات �أهد�ف �جلل�سة �جلل�سة

و�لإ�سرت�تيجيات
زمن 

�جلل�سة

�جلل�سة
�خلام�سة 

و�لع�سرون 

�جلل�سة 
�خلتامية

-ت�سجيع �مل�ساركون يف �لدر��سة على 
�للتز�م باملهار�ت �لتي تعلموها �أثناء 

�لربنامج.
-تقييم مدى �ل�ستفادة من �لربنامج.

-�لإجابة عن �أى ��ستف�سار وتقدمي ما يلزم 
�لطالب من تو�سيح وتغذية ر�جعة.

-�سكر �لباحثان �مل�ساركون يف �لدر��سة 
على تعاونهم معها وح�سورهم جل�سات 

�لربنامج.

�ملناق�سة و�ملحا�سرة 
�لأفكار  – تعديل 

– لعب  – �لتخيل 
�لدور-توجيه 

�لأ�سئلة- �لن�ساط 
�ملنزيل.

 )60(
دقيقة

مرحلة التقييم :- 3
مت يف ه���ذه �ملرحل���ة معرف���ة مدى �لإجن���از �لذي حتقق من �لربنام���ج �لتدريبي 
تنمية �حلكمة وحت�سني �ل�سمود �لنف�سي لدى  �لربنامج” وفاعليته يف  �أثر  “ مدى 
�مل�س���اركني يف �لدر��س���ة، وذلك بعد �لتطبي���ق �لقبلي و�لبعدي ملقيا����س �حلكمة ثالثي 
�لأبعاد، ومقيا�س �ل�س���مود �لنف�سي لدى طالب �ملرحلة �لثانوية من خالل �لأ�ساليب 
�لإح�س���ائية �ملنا�س���بة على �لبيانات �خلا�س���ة بدرج���ات �ملجموع���ة �لتجريبية �لتي مت 

تطبيق �لربنامج عليها، و�ملجموعة �ل�سابطة �لتي مل يطبق عليها �لربنامج.

مرحلة املتابعة- 4
بعد مرور �س���هر ون�س���ف قام �لباحثان بالت�سال بالطالب �مل�ساركني يف �لدر��سة 
قبل �ملوعد �ملحدد بيومني للتاأكيد على �ملوعد �ملتفق عليه، وقد ح�سر جميع �لطالب 
�إىل �لقاعة �لتي مت �لتدريب فيها ل�سمان تو�فر �لظروف نف�سها، ومت توزيع مقيا�س 
�حلكم���ة ثالث���ي �لأبع���اد، ومقيا����س �ل�س���مود �لنف�س���ي لدى ط���الب �ملرحل���ة �لثانوية، 
وبعد جمع �ل�س���تمار�ت �خلا�س���ة بالختبار و�ملقيا�س قام �لباحثان ب�سكر �مل�ساركني يف 

�لدر��سة و�سط رغبتهم يف تكر�ر �لتجربة مرة �أخرى ولكن يف جو�نب خمتلفة.
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نتائج الدرا�سة:
يتناول �لباحثان يف هذ� �جلزء: نتائج �لدر��سة، وتف�سري ومناق�سة هذه �لنتائج يف 
�سوء �لأ�سا�س �لنظري للدر��سة و�لت�سميم �لتجريبي لها، ونتائج �لدر��سات �ل�سابقة.

الفر�س االأول ونتائجه:
     ين�س �لفر�س �لأول على �أنه: » توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات درجات 
طالب �ملجموعة �لتجريبية فى �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي على مقيا�س �حلكمة ثالثي 
�لأبع���اد ل�س���الح �لقيا����س �لبعدي«. ولختبار �س���حة ه���ذ� �لفر�س ��س���تخدم �لباحثان 
�ختبار �لن�س���بة �لتائية للعينات �ملرتبطة، وجدول )17( يو�س���ح نتيجة هذ� �لإجر�ء :

جدول )17(
 دللة الفروق بني متو�سطات درجات املجموعة التجريبية فى القيا�سني القبلي 

والبعدي ملقيا�س احلكمة ثالثي الأبعاد

�أبعاد �حلكمة

�ملجموعة �لتجريبية 
يف �لقيا�س �لقبلي 

)ن=21(

�ملجموعة �لتجريبية 
يف �لقيا�س �لبعدي 

)ن=21(
قيمة 

ت
م�ستوى 
�لدللة

حجم 
�لأثر

م�ستوى 
دللة 
حجم 
�لأثر عمعم

مرتفع25.482.6442.524.3815.470.010.74�لُبعد �ملعريف

مرتفع22.862.6136.243.3212.890.010.69�لُبعد �لتاأملي

مرتفع23.193.3940.673.2815.120.010.71�لُبعد �لوجد�ين

مرتفع71.535.15119.434.6527.170.010.72�لدرجة �لكلية

يت�س���ح من جدول )17( وجود فروق د�له �إح�س���ائًيا عند م�س���توى )0.01( بني 
متو�س���طات درجات �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي للمجموعة �لتجريبية فى جميع �أبعاد 
مقيا����س �حلكم���ة ثالثي �لأبع���اد و�لدرجة �لكلي���ة للمقيا�س ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي، 
كما يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق وجود حجم �أثر للربنامج على �حلكمة، وذلك �لأثر 
مرتفع؛ حيث تر�وح حجم �لأثر ما بني )0.69 – 0.72(، وحيث �أن جميع �لقيم �أكرث 

من )0.20( فاإن �لربنامج �مل�ستخدم يف تنمية �حلكمة ذو كفاءة معقولة.
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الفر�س الثاين ونتائجه:
     ين�س �لفر�س �لثاين على �أنه : » توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات درجات طالب 
�ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة ف���ى �لقيا�س �لبعدى على مقيا�س �حلكمة ثالثي 
�لأبعاد ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية«، ولختبار �سحة هذ� �لفر�س ��ستخدم �لباحثان 
�ختبار �لن�س���بة �لتائية للعينات �مل�س���تقلة، وجدول )18( يو�س���ح نتيجة هذ� �لإجر�ء :

جدول )18( 
دللة �لفروق بني متو�سطات درجات �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة يف 

�لقيا�س �لبعدى ملقيا�س �حلكمة ثالثي �لأبعاد

�أبعاد �حلكمة

�ملجموعة �لتجريبية 
يف �لقيا�س �لبعدي 

)ن=21(

�ملجموعة �ل�سابطة 
يف �لقيا�س �لبعدي 

)ن=23(
قيمة 

ت
م�ستوى 
�لدللة

حجم 
�لأثر

م�ستوى 
دللة 
حجم 
�لأثر عمعم

مرتفع42.524.3823.003.1217.150.010.75�لُبعد �ملعريف
مرتفع36.243.3222.912.9114.210.010.73�لُبعد �لتاأملي

مرتفع40.673.2825.572.1118.350.010.77�لُبعد �لوجد�ين
مرتفع119.434.6571.484.7833.670.010.75�لدرجة �لكلية

يت�س���ح من جدول )18( وجود فروق د�له �إح�س���ائًيا عند م�س���توى )0.01( بني 
متو�سطات درجات �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة فى �لقيا�س �لبعدى فى 
جميع �أبعاد مقيا�س �حلكمة ثالثي �لأبعاد و�لدرجة �لكلية للمقيا�س ل�سالح �لقيا�س 
�لبع���دي، كم���ا يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق وجود حجم �أث���ر للربنامج عل���ى �حلكمة، 
وذلك �لأثر مرتفع ؛ حيث تر�وح حجم �لأثر ما بني )0.73 – 0.77(، وحيث �أن جميع 
�لقيم �أكرث من )0.20( فاإن �لربنامج �مل�ستخدم يف تنمية �حلكمة ذو كفاءة معقولة.

الفر�س الثالث ونتائجه :
ين�س �لفر�س �لثالث على �أنه: » ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طى 
درجات طالب �ملجموعة �لتجريبية فى �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي )بعد �سهر ون�سف 
م���ن �نتهاء تطبيق �لربنام���ج( على مقيا�س �حلكمة ثالثي �لأبعاد«. ولختبار �س���حة 
ه���ذ� �لفر����س ��س���تخدم �لباحثان �ختبار �لن�س���بة �لتائي���ة للعينات �ملرتبط���ة، وجدول 

)19( يو�سح نتيجة هذ� �لإجر�ء:
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جدول )19( 
دللة الفروق بني متو�سطات درجات املجموعة التجريبية فى القيا�سني البعدي والتتبعي

 ملقيا�س احلكمة ثالثي الأبعاد

�أبعاد �حلكمة
�ملجموعة �لتجريبية 
يف �لقيا�س �لبعدي 

)ن=21(

�ملجموعة �لتجريبية 
يف �لقيا�س �لتتبعي 

م�ستوى قيمة ت)ن=21(
�لدللة

عمعم
غري د�لة42.524.3842.714.091.45�لُبعد �ملعريف

غري د�لة36.243.3236.243.200.00�لُبعد �لتاأملي

غري د�لة40.673.2840.543.121.00�لُبعد �لوجد�ين

غري د�لة119.434.65119.494.500.27�لدرجة �لكلية

يت�سح من جدول )19( عدم وجود فروق د�له �إح�سائًيا بني متو�سطات درجات 
�لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي للمجموعة �لتجريبية فى جمي���ع �أبعاد مقيا�س �حلكمة 

ثالثي �لأبعاد و�لدرجة �لكلية له.

تف�سري نتائج الفر�ص االأول والثاين الثالث:
يت�س���ح م���ن ج���دول )17( وجود ف���روق د�له �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات درجات 
�لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي للمجموعة �لتجريبية على مقيا�س �حلكمة ثالثي �لأبعاد 
ل�س���الح �لقيا����س �لبع���دي، ووج���ود حج���م �أث���ر للربنامج �مل�س���تخدم يف ه���ذ� �لبحث يف 
تنمية �حلكمة، كما يت�سح من جدول )18( وجود فروق د�له �إح�سائًيا بني متو�سطات 
درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�س���ابطة يف �لقيا����س �لبعدى على مقيا�س 
�حلكم���ة ثالث���ي �لأبع���اد ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية، ووج���ود حجم �أث���ر للربنامج 

�مل�ستخدم يف هذ� �لبحث �لر�هنة يف تنمية �حلكمة.

 وميك���ن �إرجاع ذل���ك �إىل �أن ��س���تخد�م طالب �ملجموع���ة �لتجريبية للربنامج 
�س���اعدهم على تطوير �ملعلومات �ملتاحة لديهم وحت�س���ينها وتوجيهها توجيًها �إيجابًيا 
للتعامل مع �ل�س���غوط �لأكادميية و�لنف�س���ية �ملفرو�س���ة عليهم، مما جعلهم قادريني 
عل���ى حتدي���د نوعي���ة وطبيع���ة �لن���اجت �ملع���ريف و�أ�س���الته لديه���م، وتف�س���ري �لظو�ه���ر 
و�لأح���د�ث بعم���ق، كم���ا عم���ل �لباحث���ان عل���ى توجي���ه �أ�س���ئلة تتحدى تفك���ري �لطالب 
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من خالل �لربنامج، و�لذي �س���اعد على �إعمال �لطالب لعقولهم ل�س���تخد�م خرب�ت 
�لتعلم �ل�س���ابقة لديهم، وتكوين بنية معرفية �س���ليمة و�لتعلم من خرب�تهم �جلديدة 
يف بيئ���ة �لربنام���ج، و�لبتعاد ع���ن �لأعمال �لروتينية، و��س���تغر�ق �لوقت �لكايف للنظر 
�إىل �إيجابيات و�س���لبيات �ختيار�ت �تخاذ �لقر�ر وحل �مل�س���كلة، و�لو�س���ول �إىل قناعات 
م���ع �لط���الب باأن �لفكرة �لأوىل �لتي تتبادر �إىل �لذهن لي�س بال�س���رورة �أن تكون هى 
�جلي���دة، وتقيي���م جمي���ع �لنتائ���ج بعناية، وحتليل �لأبع���اد �ملختلفة للم�س���كلة وحتديد 
�لعقبات، و�لتفكري يف حلول وبد�ئل خمتلفة، و��س���تخد�م �لأ�س���لوب �ملنهجي للمقارنة 
بني �لبد�ئل، و�ملقارنة و�ملو�زنة بني �لنتائج �ملرتتبة على كل �ختيار، كما �أن �لربنامج 
�س���اعد �لط���الب عل���ى �س���بط �نفعالته���م �لذ�تي���ة ورفع م�س���توى وعيهم ح���ول نقاط 
قوتهم و�سعفهم وحل م�سكالتهم �ليومية، و�إد�رة �ل�سغوط و�لنفعالت �سو�ء �أكانت 

د�خلية �أو خارجية �مل�سدر و�لهتمام بانفعالت �لآخرين. 

بينما يت�سح من �جلدول )19( عدم وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات 
درج���ات �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبع���ي بالن�س���بة للمجموع���ة �لتجريبية ف���ى �حلكمة، 
وذلك بعد �س���هر ون�س���ف من �نتهاء تطبيق جل�س���ات �لرب�مج، �أي �أن �لربنامج ��ستمر� 
يف فاعليت���ه، وميك���ن تف�س���ري ذل���ك ب���اأن �لطالب تلق���و� �لتدري���ب على �أن�س���طة عديدة 
ومتنوع���ة، و��س���تمل �لربنامج عل���ى عدد كاف من �جلل�س���ات وخ�س����س �لباحثان مدة 
زمنية كافية لكل جل�سة، بالإ�سافة �إيل �أنه مت ��ستخد�م فنيات متنوعة وطرق خمتلفة 
�أثن���اء �لتدري���ب، كم���ا �أن �لتقومي �لبنائي �مل�س���تمر طو�ل جل�س���ات �لتدريب، و�لتقومي 
�ل���ذي كان يت���م يف نهاي���ة كل جل�س���ة، و�لتق���ومي �ل���ذي كان يت���م يف نهاي���ة جمموع���ة 
�جلل�س���ات، كان �لهدف منه هو حتديد مدى ��س���تفادة �لط���الب من �لتدريب �خلا�س 
بالربنام���ج، وحتدي���د نقاط �ل�س���عف و�لرتكي���ز عليها وبذل �أق�س���ى جه���د للتخفيف 
م���ن حدته���ا، وكذل���ك حتديد نقاط �لق���وة لتدعيمها، كل ما �س���بق كان له �أثر كبري يف 

م�ساركة �لطالب �لإيجابية �أثناء �لتدريب مما �أدى �إىل ��ستمر�ر فاعلية �لربنامج. 

    وب�س���فة عام���ة تتف���ق نتائج �لفر����س �لأول و�لثاين و�لثالث مع ما تو�س���لت 
ل���ه در��س���ة)عالء �أي���وب، 2012( و�لت���ي �أظه���رت نتائجه���ا وجود ف���روق د�لة �إح�س���ائًيا 
ب���ني متو�س���طات درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبية و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة يف �حلكمة ويف 
��س���رت�تيجيات مو�جه���ة �ل�س���غوط يف �لقيا�س �لبعدي ل�س���الح �ملجموعة �لتجريبية، 
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ودر��سة  )عالء �لدين �أيوب، عبد �هلل �جلغيمان، 2012( و�لتي �أظهرت نتائجها وجود 
فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات درجات �لتطبيق �لقبلي و�لبعدي على �أبعاد عدم 
�ليق���ني و�ملعلوم���ات و�لأه���د�ف و�لنتائج �ملرتتبة عل���ى �تخاذ �لق���ر�ر و�لدرجة �لكلية 
ملتغري خ�س���ائ�س �ملهمة، وعلى �أبعاد �لد�فعي���ة، و�لتنظيم �لذ�تي، ومعاجلة �ملعلومات 
و�لدرجة �لكلية ملتغري خ�سائ�س �لفرد متخذ �لقر�ر، وعلى بعد �ل�سغط �لجتماعي 
و�لدرجة �لكلية ملتغري خ�س���ائ�س �ل�س���ياق، يف حني �أنه مل يكن هناك تاأثري للربنامج 

على �أبعاد �سغط �لوقت، �لنفعالت، و�للتز�م �جلامعي.

الفر�س الرابع ونتائجه:
     ين�س �لفر�س �لر�بع على �أنه: » توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطات 
درجات طالب �ملجموعة �لتجريبية فى �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي على مقيا�س �ل�سمود 
�لنف�س���ي ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي«. ولختبار �س���حة هذ� �لفر�س ��س���تخدم �لباحثان 
�ختبار �لن�س���بة �لتائي���ة للعينات �ملرتبطة، وجدول )20( يو�س���ح نتيجة هذ� �لإجر�ء:

جدول )20( 
دللة الفروق بني متو�سطات درجات املجموعة التجريبية فى القيا�سني القبلي

 والبعدي ملقيا�س ال�سمود النف�سي 

�أبعاد �ل�سمود 
�لنف�سي

�ملجموعة 
�لتجريبية يف 

�لقيا�س �لقبلي 
)ن=21(

�ملجموعة 
�لتجريبية يف 

�لقيا�س �لبعدي 
)ن=21(

قيمة 
ت

م�ستوى 
�لدللة

حجم 
�لأثر

م�ستوى 
دللة 
حجم 
�لأثر عمعم

مرتفع16.102.1232.483.2316.980.010.78�لكفاءة �ل�سخ�سية

مرتفع16.052.4432.863.3218.490.010.80حل �مل�سكالت
مرتفع15.052.3631.383.2818.930.010.81�ملرونة
مرتفع14.002.5332.383.9716.860.010.77�ملثابرة

�لقدرة على حتقيق 
مرتفع15.052.5429.142.3721.420.010.83�لأهد�ف

مرتفع14.761.5530.622.4226.310.010.85�لتفاعل �لجتماعي
مرتفع16.672.3131.242.7922.960.010.84�لقيم �لروحية
مرتفع107.685.29220.105.8576.080.010.80�لدرجة �لكلية
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يت�س���ح من جدول )20( وجود فروق د�له �إح�س���ائًيا عند م�س���توى )0.01( بني 
متو�س���طات درجات �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي للمجموعة �لتجريبية فى جميع �أبعاد 
مقيا����س �ل�س���مود �لنف�س���ي و�لدرجة �لكلي���ة للمقيا�س ل�س���الح �لقيا����س �لبعدي، كما 
يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق وجود حجم �أثر للربنامج على �ل�س���مود �لنف�س���ي، وذلك 
�لأث���ر مرتف���ع ؛ حي���ث ت���ر�وح حج���م �لأثر م���ا ب���ني )0.77 – 0.85(، وحي���ث �أن جميع 
�لقي���م �أكرث من )0.20( فاإن �لربنامج �مل�س���تخدم يف تنمي���ة �حلكمة ذو كفاءة معقولة 

يف حت�سني �ل�سمود �لنف�سي.

الفر�س اخلام�س ونتائجه:
ين�س �لفر�س �خلام�س على �أنه : » توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطى درجات 
طالب �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة فى �لقيا�س �لبعدى على مقيا�س �ل�سمود 
�لنف�سي ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية«، ولختبار �سحة هذ� �لفر�س ��ستخدم �لباحثان 
�ختبار �لن�س���بة �لتائية للعينات �مل�س���تقلة، وجدول )21( يو�س���ح نتيجة هذ� �لإجر�ء :

جدول )21( 
دللة �لفروق بني متو�سطات درجات �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة يف 

�لقيا�س �لبعدى ملقيا�س �ل�سمود �لنف�سي

�أبعاد �ل�سمود �لنف�سي

�ملجموعة 
�لتجريبية يف 

�لقيا�س �لبعدي 
)ن=21(

�ملجموعة 
�ل�سابطة يف 

�لقيا�س �لبعدي 
)ن=23(

م�ستوى قيمة ت
�لدللة

حجم 
�لأثر

م�ستوى 
دللة 
حجم 
�لأثر عمعم

مرتفع32.483.2316.481.9320.140.010.81�لكفاءة �ل�سخ�سية
مرتفع32.863.3216.221.9820.410.010.82حل �مل�سكالت

مرتفع31.383.2815.261.8920.210.010.81�ملرونة
مرتفع32.383.9714.481.7819.600.010.79�ملثابرة

�لقدرة على حتقيق 
مرتفع29.142.3714.832.2120.730.010.83�لأهد�ف

مرتفع30.622.4214.611.3427.490.010.88�لتفاعل �لجتماعي
مرتفع31.242.7916.651.9920.090.010.80�لقيم �لروحية
مرتفع220.105.85108.534.0973.950.010.82�لدرجة �لكلية
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يت�س���ح م���ن ج���دول )21( وج���ود ف���روق د�ل���ه �إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى )0.01( ب���ني 
متو�س���طات درجات �ملجموع���ة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�س���ابطة ف���ى �لقيا�س �لبعدى 
فى جميع �أبعاد مقيا�س �ل�س���مود �لنف�س���ي و�لدرجة �لكلية للمقيا�س ل�س���الح �لقيا�س 
�لبع���دي، كم���ا يت�س���ح من �جل���دول �ل�س���ابق وجود حجم �أث���ر للربنامج على �ل�س���مود 
�لنف�سي، وذلك �لأثر مرتفع ؛ حيث تر�وح حجم �لأثر ما بني )0.79 – 0.88(، وحيث 
�أن جميع �لقيم �أكرث من )0.20( فاإن �لربنامج �مل�س���تخدم يف تنمية �حلكمة ذو كفاءة 

معقولة يف حت�سني �ل�سمود �لنف�سي.

الفر�س ال�ساد�س ونتائجه:
ين�س �لفر�س �ل�س���اد�س على �أنه: » ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طى 
درجات طالب �ملجموعة �لتجريبية فى �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي )بعد �سهر ون�سف 
من �نتهاء تطبيق �لربنامج( على مقيا�س �ل�س���مود �لنف�س���ي «. ولختبار �س���حة هذ� 
�لفر����س ��س���تخدم �لباحث���ان �ختبار �لن�س���بة �لتائية للعينات �ملرتبط���ة، وجدول )22( 

يو�سح نتيجة هذ� �لإجر�ء :
جدول )22( 

دللة الفروق بني متو�سطات درجات املجموعة التجريبية فى القيا�سني البعدي والتتبعي
 ملقيا�س ال�سمود النف�سي

�أبعاد �ل�سمود �لنف�سي

�ملجموعة �لتجريبية 
يف �لقيا�س �لبعدي 

)ن=21(

�ملجموعة �لتجريبية 
يف �لقيا�س �لتتبعي 

)ن=21(
قيمة 

ت
م�ستوى 
�لدللة

عمعم
غري د�لة32.483.2332.573.141.00�لكفاءة �ل�سخ�سية

غري د�لة32.863.3232.813.270.57حل �مل�سكالت
غري د�لة31.383.2831.293.271.00�ملرونة
غري د�لة32.383.9732.383.730.00�ملثابرة

�لقدرة على حتقيق 
غري د�لة29.142.3729.102.260.57�لأهد�ف

غري د�لة30.622.4230.712.371.00�لتفاعل �لجتماعي
غري د�لة31.242.7931.292.761.00�لقيم �لروحية
غري د�لة220.105.85220.105.570.14�لدرجة �لكلية
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يت�سح من جدول )22( عدم وجود فروق د�له �إح�سائًيا بني متو�سطات درجات 
�لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي للمجموعة �لتجريبية فى جميع �أبعاد مقيا�س �ل�س���مود 

�لنف�سي و�لدرجة �لكلية له.

تف�سري نتائج الفر�س الرابع واخلام�س ال�ساد�س:
يت�س���ح م���ن ج���دول )20( وجود ف���روق د�له �إح�س���ائًيا بني متو�س���طات درجات 
�لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي للمجموع���ة �لتجريبي���ة ف���ى �ل�س���مود �لنف�س���ي ل�س���الح 
�لقيا����س �لبع���دي، ووج���ود حجم �أثر للربنام���ج �لتدريبي �مل�س���تخدم يف هذ� �لبحث يف 
حت�سني �ل�سمود �لنف�سي، كما يت�سح من جدول )21( وجود فروق د�له �إح�سائًيا بني 
متو�س���طات درجات �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة يف �لقيا�س �لبعدى فى 
�ل�س���مود �لنف�سي ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية، ووجود حجم �أثر للربنامج �لتدريبي 

�مل�ستخدم يف هذ� �لبحث يف حت�سني �ل�سمود �لنف�سي.
وميك���ن �إرج���اع ذلك �إىل �أن ��س���تخد�م ط���الب �ملجموعة �لتجريبي���ة �لربنامج 
لتنمي���ة �حلكمة �س���اعدهم على و�س���ع خط���ط و�قعية و�تخ���اذ �خلط���و�ت و�لإجر�ء�ت 
�لالزم���ة لتطبيقه���ا �أو تنفيذه���ا، و�لنظ���رة �لإيجابي���ة لل���ذ�ت، و�لثق���ة يف �لإمكاني���ات 
�ل�سخ�س���ية، ومقاومة �لآثار �ل�س���لبية ل�س���غوط �حلياة، و�لنظر ب�س���كل �أكرث �إيجابية 
للموقف �ل�ساغط، و�لنظر للحياة ب�سكل �أكرث تفاوؤًل، و�ملثابرة ومو��سلة بذل �ملجهود، 
وحتمل �لطالب مل�سوؤولية �أعمالهم، وتنظيم �لوقت و�إد�ر�ته وح�سن ��ستثماره، كما �أن 
�لربنامج �مل�س���تخدم يف �لبحث �حلايل لتنمية �حلكمة �س���اهم ب�س���كل كبري يف ت�س���كيل 
�لبناء �ملعريف لطالب �ملجموعة �لتجريبية بعد تعر�س���هم للموقف �ل�س���اغط مما �أثر 

على �سلوكهم، مما �أدى �إىل حت�سني �ل�سمود �لنف�سي لديهم.
بينم���ا يت�س���ح م���ن �جل���دول )22( ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت د�لة �إح�س���ائية بني 
متو�س���طات درجات �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي بالن�س���بة للمجموع���ة �لتجريبية فى 
�ل�س���مود �لنف�س���ي، وذلك بعد �سهر ون�س���ف من �نتهاء تطبيق جل�سات �لرب�مج، �أي �أن 
�لربنام���ج ��س���تمر� يف فاعليته، وميكن تف�س���ري ذلك باأن �لطالب تلق���و� �لتدريب على 
�أن�س���طة عديدة ومتنوعة، و�أ�س���تمل �لربنامج على عدد كاف من �جلل�س���ات وخ�س����س 
�لباحثان مدة زمنية كافية لكل جل�سة، بالإ�سافة �إيل �أنه مت ��ستخد�م فنيات متنوعة 
وط���رق خمتلف���ة �أثناء �لتدري���ب، كما كان �لهدف من �لتقومي �لبنائي �مل�س���تمر طو�ل 
جل�سات �لتدريب، و�لتقومي �لذي كان يتم يف نهاية كل جل�سة، و�لتقومي �لذي كان يتم 
يف نهاية جمموعة �جلل�سات هو حتديد مدى ��ستفادة �لطالب من �لتدريب �خلا�س 
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بالربنام���ج، وحتدي���د نقاط �ل�س���عف و�لرتكي���ز عليها وبذل �أق�س���ى جه���د للتخفيف 
م���ن حدته���ا، وكذل���ك حتديد نقاط �لق���وة لتدعيمها، كل ما �س���بق كان له �أثر كبري يف 

م�ساركة �لطالب �لإيجابية �أثناء �لتدريب مما �أدى �إىل ��ستمر�ر فاعلية �لربنامج. 

    وب�سفة عامة تتفق نتائج �لفر�س �لر�بع و�خلام�س و�ل�ساد�س مع ما تو�سلت 
له در��سة)حممد م�سطفى، 2012( و�لتي �أظهرت نتائجها وجود فروق د�لة �إح�سائًيا 
ب���ني �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي للمجموع���ة �لتجريبي���ة يف �ل�س���غوط �لأكادميي���ة 
و��س���بدجيل  روهاريكوف���ا  ودر��س���ة  �لبع���دي،  �لقيا����س  ل�س���الح  �لنف�س���ي  و�ل�س���مود 
  (Roharikova, Spajdel, Cvikova & Jagle, 2013) وكفيكوف���ا وجنج���ل 
و�لت���ي تو�س���لت نتائجه���ا �إىل �أن �أبع���اد �حلكم���ة ترتب���ط �إيجابًي���ا بال�س���مود �لنف�س���ي، 
ودر��س���ة )فاتن عبد �لفتاح، و�س���ريي حليم، 2014( و�لتي تو�س���لت نتائجها �إىل وجود 
عالقة �رتباطية موجبة د�لة �إح�س���ائًيا بني �ل�س���مود �لنف�س���ي و�حلكمة لدى طالب 
�جلامعة فكلما ز�دت �حلكمة �زد�د �ل�سمود �لنف�سي، نتائج �لدر��سة �إىل وجود عالقة 
�رتباطية موجبة د�لة �إح�س���ائًيا بني �ل�سمود �لنف�سي و�حلكمة لدى طالب �جلامعة 
ودر��س���ة)معاذ مقر�ن، 2014( و�لتي تو�س���لت نتائجها �إىل وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا 
ب���ني متو�س���طات رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبية و�ل�س���ابطة عل���ى �أبع���اد مقيا�س 
�ل�س���مود �لنف�س���ي ودرجت���ه �لكلي���ة يف �لقيا�س �لبعدي ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية، 
وع���دم وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طات رتب درج���ات �ملجموعة �لتجريبية 

على �أبعاد مقيا�س �ل�سمود �لنف�سي ودرجته �لكلية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي.

تو�سيات البحث
فى �سوء ما �أ�سفرت عنه �لبحث �حلايل من نتائج يقدم �لباحثان �لتو�سيات �لتالية:

عمل دور�ت تدريبية للمعلمني على كيفية تنفيذ بر�مج �لتدريب �لتي ت�ساعد 1 1)
يف تنمية �حلكمة لطالب يف �ملرحلة �لثانوية.

�سرورة تطوير �ملقرر�ت �لدر��سية بحيث تت�سمن �أبعاد �حلكمة )�لُبعد �ملعريف، 1 2)
و�لُبعد �لتاأملي، و�لُبعد �لوجد�ين(.

�لعم���ل عل���ى و�س���ع بر�م���ج تدريبية د�خل �لف�س���ل �لدر��س���ي وخارج���ه لتنمية 1 3)
�حلكمة لطالب �ملرحلة �لثانوية.

عم���ل دور�ت تدريبية للمعلمني لتدريبهم على كيفية �إعد�د �لدرو�س يف �س���وء 1 4)
�أبعاد �حلكمة �ملختلفة يف جميع �ملو�د �لدر��سية.
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ملخ�ص البحث
��س���تهدف �لبحث �حلايل �لتعرف على طبيعة �لعالقة بني �لأ�س���قاء �لعاديني 
و�إخو�نهم من �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد، و�لتعرف كذلك على �لختالف 
يف مدركات �لأ�سقاء حول �لعالقة مع �إخوة ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد على �لأبعاد 
�ملختلف���ة ملقيا����س عالق���ات �لأ�س���قاء �مل�س���تخدم، وم���دى تاأثر تل���ك �لعالق���ة بعدد من 
�ملتغري�ت. وقد ��ستملت عينة �لبحث على )80( من �أ�سقاء �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف 
�لتوحد �مل�س���جلني يف معاه���د وبر�مج �لرتبية �لفكرية مبدينة �لريا�س. ��س���تخدمت 
�لباحثة �ل�س���ورة �لعربية ملقيا�س عالقة �لأ�س���قاء )�لعتيبي و�ل�سرطاوي،2009(. وقد 
ك�سفت نتائج �لبحث عن: �أن طبيعة عالقة �لأ�سقاء مع �إخوتهم ذوي ��سطر�ب طيف 
�لتوح���د عل���ى �لبعد �لأول �ملتمثل يف �لتقبل ولطف �ملعاملة تت�س���م �أحيانا بالإيجابية، 
يف ح���ني تب���ني ب���اأن طبيع���ة عالقتهم على �لبع���د �لث���اين �ملتمثل يف �لتجنب و�ل�س���عور 
باخلج���ل بع���دم �حلدوث، �أما عل���ى �لبعد �لثالث �ملتمثل يف �ل�س���تياء فن���ادر� ما تظهر 
يف تعامله���م معه���م، وكان���ت طبيع���ة �لعالق���ة عل���ى �لبعد �لر�ب���ع �ملتمث���ل يف �لتعاطف 
���ا �إىل عدم وجود ف���روق ذ�ت دللة  و�لهتم���ام تت�س���م د�ئم���ا بالإيجابي���ة. و�أ�س���ارت �أي�سً
�إح�س���ائية يف م�س���توى عالق���ة �لأ�س���قاء ب���الأخ ذي ��س���طر�ب طيف �لتوح���د باختالف 
جن����س �لأ�س���قاء، �أو عمره���م �لزمني )�س���و�ء كان �أكرب منهم، �أو �أ�س���غر(، �أو م�س���تو�هم 
�لتعليم���ي. كم���ا �أ�س���ارت �إىل عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية يف م�س���توى عالقة 
�لأ�سقاء �لعاديني بالأخ ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد باختالف عمره �لزمني )12 �سنة 
فما دون، �أو 13 �سنة فاأكرث(، �أو �سدة �إعاقته، �أو �ملكان �لتعليمي �لذي يخدم فيه �سو�ء 

ا. كان مركًز� حكومًيا �أم مركًز� خا�سً

الكلم��ات املفتاحية: ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد - �أ�س���قاء �لطف���ل ذوي ��س���طر�ب طيف 
�لتوحد
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Sibling Relationship With Brothers With Autism 
Disorder Spectrum And The Effect Of Some

 Variablesp on This Relationship
Dr. Safa R. Qaraqish

Social Science College- Imam University

The current research aimed to identify the nature of the 
relationship between siblings and their brothers with Autism 
Spectrum Disorder, as well as the difference in sibling perceptions 
about the relationship with brothers with autism spectrum disorder 
on the different dimensions of the sibling relationship scale and 
the extent to which that relationship was affected by a number of 
variables. The research sample included 80 siblings of children with 
autism spectrum disorders who were enrolled in the institutes and 
programs of intellectual education in Riyadh. The researcher used 
the Arabic picture of the relationship between siblings (Al-Otaibi 
and Al-Sartawi, 2009). The results of the research revealed that:

 The nature of the relationship of siblings with their brothers 
with autism spectrum disorder on the first dimension of acceptance 
and kindness of the treatment is sometimes positive, while the nature 
of their relation to the second dimension of avoidance and feeling 
of shame has not been revealed. Resentment in the third dimension 
rarely appears in their dealings with them, and the nature of the 
relationship on the fourth dimension of sympathy and attention is 
always positive.

 No statistically significant differences were found in the level 
of sibling relationship with brothers with autism spectrum disorder, 
their age (older or younger), or their level of education.

 No statistically significant differences were found in the 
level of siblings› relationship with brothers with autism spectrum 
disorder (12 years and under, or 13 years and above), the severity of 
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disability, or the educational place in which they serve, whether they 
are governmental or special centers. 

Keywords: autism spectrum disorder - siblings of brothers 
with autism spectrum disorder
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مقدمة البحث:
يلعب �لأ�س���قاء دور� مهًما يف تطور �خوتهم، فهم يوؤثرون يف بع�س���هم �لبع�س، 
ويتاأثرون بنظام �لأ�س���رة و�لبيئة �لجتماعية �لكبرية �لتي يعي�سون فيها. فالعالقات 
بني �لأ�س���قاء تزود �لأطفال بفر�س ثمينة كي يتعلمو� حول �أنف�س���هم وحول �لآخرين، 
ومتثل �ل�س���بكة �لجتماعية �لأوىل �لتي تعترب �لأ�س���ا�س لتطوير عالقات م�ستقبلية. 
فمعظ���م �لأطف���ال يعي�س���ون م���ع و�ح���د، �أو �أك���رث م���ن �لأ�س���قاء؛ ول���ذ� ف���ان �لعالق���ات 
�لعاطفية بني �لخوة غالبا ما متثل �مل�ستوى �لثاين من �لعالقات بعد عالقة �أولياء 
�لأم���ور و�لأبن���اء. ولي����س ل���دى �لباحثني فهما و��س���حا مل���اذ� يعرب بع�س �لأ�س���قاء عن 
م�ساعر �ملحبة و�لدفء و�لعالقات �لد�عمة، يف حني يعرب �لبع�س �لآخر من �لأ�سقاء 
عن م�س���اعر �خلالف و�لنز�ع. فنوعية عالقات �لأ�س���قاء تظه���ر �إما بطريقة �يجابية، 

�أو بطريقة �سلبية. 

وكم���ا ي���رىCarpendal & lewis, (2004)  ف���اإن هن���اك وعًي���ا متز�ي���ًد� 
ب���اأن �لأطف���ال ل يط���ورون وعًي���ا �جتماعًي���ا يف ف���ر�غ، ولكنه���م يطوروه �س���من تنوع يف 
�خل���رب�ت �لجتماعي���ة، وطبقا لذلك فهناك دعوة لالأخ���ذ بالعتبار �لأطر �لطبيعية                   

لتفاعالت �لأطفال.

 وحيث �إن �لتوحد �أحد �ل�سطر�بات �لنمائية �ل�ساملة �لتي تتميز بخ�سائ�س 
فري���دة بالغ���ة �لتعقيد و�ل�س���عوبة، فقد �أطلق عل���ى �لتوحد عرب �ل�س���نني �لعديد من 
�مل�س���ميات منه���ا �لإعاق���ة �لغام�س���ة. وقد ج���اءت نتائج �لدر��س���ات �لتي تناول���ت �لآثار 
�ملرتتب���ة ل�س���طر�ب طي���ف �لتوح���د على �لأ�س���قاء مم���ن لديه���م �إخوة ذي ��س���طر�ب 
طي���ف �لتوح���د غري مت�س���قة وذلك ب�س���بب �خل�س���ائ�س �لفري���دة و�ملتع���ددة لالأطفال 
ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد، �إذ يتميزون عموما بق�س���ور يف ثالثة جمالت رئي�س���ة 
وهي �لتو��س���ل �لب�س���ري، و�لتفاعل �لجتماع���ي، و�لتخيل. وير�فق هذ� �ل�س���طر�ب 
�لعدي���د م���ن �ل�س���لوكيات غ���ري �لتكيفية مثل �حل���ركات �لنمطي���ة، و�لهتم���ام باأجز�ء 
�لأ�س���ياء، بالإ�س���افة للتعل���ق بروت���ني حمدد، و�ل�س���لوكيات �ملزعجة �لتي ت�س���در عنهم 
مثل �لعدو�نية، و�لتخريب، ونوبات �لغ�س���ب، و�مل�ستوى �ملحدود من �لن�ساط و�للعب، 
و�س���عف �لتو��س���ل، وع���دم �إظه���ار ��س���تجابات �جتماعي���ة. وق���د وجد بع����س �لباحثني 
�نعكا�س���ات �س���لبية لتل���ك �خل�س���ائ�س و�ل�س���لوكيات عل���ى �لأ�س���قاء مب���ا فيه���ا �لوح���دة 
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و�لنزعاج من �س���لوك �إخوتهم �س���و�ء كانت �س���لوكيات د�خلية �أم خارجية، �إ�س���افة �إىل 
�نخفا����س يف تفاعالته���م �لجتماعي���ة معهم، يف حني مل يجد باحث���ون �آخرون فروقا 
بني جمموعات �أ�س���قاء �لأطفال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد يف �مل�س���كالت �ل�سلوكية، 

ويف تقدير �لذ�ت، �أو �لكفاءة �لجتماعية. 

فوج���ود طف���ل ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د يف �لعائلة ق���د يكون ل���ه �أثر قوي 
عل���ى طبيع���ة �لعالق���ات د�خل تلك �لأ�س���رة. وب�س���بب �أهمي���ة �لدور �لذي ي�س���تطيع �أن 
يلعب���ه �لأ�س���قاء يف حي���اة �لطف���ل ذي �لإعاقة، ف���ان طبيعة �لعالقة ب���ني �لإخوة تعترب 
هام���ة ج���د�، ولهذ� يحت���اج �ملهنيون �لذي���ن يعملون مع �أ�س���ر �لأطفال ذوي ��س���طر�ب 
طيف �لتوحد �أن يكونو� على وعي ومعرفة بال�س���غوط �لتي تقع على �لأ�س���قاء، وكيف 
ميك���ن له���ذه �ل�س���غوط �أن توؤث���ر يف عالقاتهم م���ع �أخيهم �لذي يعاين من ��س���طر�ب 
�لتوحد. ومن �س���اأن هذه �ملعرفة �أن ت�س���اعد يف تن�سيط وتوعية �لأ�سقاء بطبيعة �إعاقة 
�أخيه���م و�لحتياج���ات �ملرتتب���ة عل���ى تل���ك �لإعاقة، وتدريبه���م على كيفية م�س���اعدته 
و�لتو��س���ل معه، �إ�س���افة �إىل �إك�سابهم �ملهار�ت �لالزمة للم�س���اركة يف تعليمه ورعايته 
وتعديل �س���لوكه يف �لبيئة �لأ�س���رية، وتعريفهم باخلدمات �ملتاحة، و�مل�س���اركة �لفاعلة 
يف �لربنام���ج �لتعليم���ي و�لتاأهيلي �ملقدم له من جهة، و�لتعرف على طبيعة �لعالقات 
�لت���ي تربطه���م بالأخ ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد و�أثر تلك �لإعاق���ة عليهم من جهة 
�أخرى. وحيث مل تقع بني يدي �لباحثة �أي در��س���ة عربية تناولت هذ� �ملو�س���وع �ملهم، 
فق���د ج���اء �هتمامهما بدر��س���ة �لعالقات �لأخوية �لتي تربط �لأ�س���قاء يف �لأ�س���ر �لتي 
يوج���د به���ا طفل ذي ��س���طر�ب طيف �لتوح���د باأخيهم ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد، 
وذل���ك للوق���وف على طبيعة تلك �لعالقات من وجهة نظر �لأ�س���قاء. وهذ� من �س���اأنه 
�أن ي�س���اعد �ملربني وغريهم من �ملهنيني �لعاملني يف جمالت �ل�س���حة �لنف�س���ية على 
و�س���ع �خلط���ط و�لرب�مج �لإر�س���ادية �ملنا�س���بة للعمل م���ع �إخوة �لطفل ذي ��س���طر�ب 
طي���ف �لتوح���د، و�لت���ي تهدف �إىل �لتخفيف من �ل�س���غوط �لنف�س���ية �لت���ي تو�جههم، 
وت�س���اعدهم يف حتقي���ق ثق���ة �أك���رب يف مقدرتهم على �لتو��س���ل مع �أخيه���م، وتعريفهم 
بكيفية تطوير هذه �لعالقة وت�سحيح تلك �ل�سلوكيات غري �ل�سوية يف �لعالقات بني 
�لإخ���وة �س���من �لأ�س���رة �لو�حدة. ول ميكن لتل���ك �لرب�مج �لإر�س���ادية �أن تنجح �إل �إذ� 
و�س���عنا يف �حل�س���بان تلك �لعو�مل �لتي ترتبط بالأ�سقاء و�لطفل ذي ��سطر�ب طيف 

�لتوحد ودرجة تقبلهم لإعاقة �أخيهم و�أثرها يف حياتهم.
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م�سكلة البحث:
من �ملتوقع �أن يكون للعي�س مع �أخ يعاين من �إعاقة �سديدة كالتوحد تاأثري على 
تكيف �أع�ساء �لأ�سرة �لجتماعي و�لنفعايل، �إذ يظهر �لطفل ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد 
حتديات ل ح�سر لها لأع�ساء �لأ�سرة. ومن بني تلك �لتحديات �لعدو�نية و�سلوكيات 
�إيذ�ء �لذ�ت و�لن�س���اط �لز�ئد و�لندفاعية و�ل�س���لوكيات �لنمطية و�لعجز �ل�س���ديد يف 
�لتو��س���ل. وع���الوة عل���ى ذلك فان على �لأ�س���قاء �أن يتحملو� �لتغ���ري�ت �لتي تلحق يف 
�لأدو�ر �لعائلية، وبنية �لأ�سرة، ون�ساطاتها، وم�ساعر �لذنب، و�خلجل، وفقد�ن �هتمام 
�لو�لدي���ن، وزي���ادة �ل�س���غوط �لو�لدية، وهذ� من �س���انه �أن يوؤثر على عالقة �لأ�س���قاء 
ب���الأخ ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد وعل���ى ��س���تقر�رهم و�أد�ئهم لأدو�ره���م �لوظيفية.

�إل �أن معظم �لدر��سات �لتي تناولت �لعالقة مع �لأطفال ذوي �لإعاقة ركزت على 
عالقة �لأ�سرة بالطفل، يف حني كانت �لدر��سات �لتي تناولت عالقة �لأ�سقاء حمدودة. 
ولهذ� فان �لهدف �لأ�سا�س لهذ� �لبحث هو �لتعرف على طبيعة �لعالقة بني �لأ�سقاء 
و�لأخوة ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد من وجهة نظر �لأ�سقاء، بالإ�سافة �إىل �لتعرف 
عل���ى �أث���ر بع����س �ملتغ���ري�ت �ملرتبطة بالطف���ل ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد و�أ�س���قائه. 

وقد حاول �لبحث �لإجابة على �ل�سوؤ�ل �لتايل: ما طبيعة �لعالقة �لتي تربط 
بني �لأ�س���قاء يف �لأ�س���رة بالأخ ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد ؟. ويتفرع من هذ� �ل�سوؤ�ل 

�لرئي�س �لأ�سئلة �لفرعية �لتالية:
م���ا طبيع���ة �لعالقة �لتي تربط �لأ�س���قاء يف �لأ�س���رة بالأخ ذي ��س���طر�ب طيف 1 1)

�لتوحد يف �ملجالت �لتي يقي�سها �ملقيا�س �مل�ستخدم من وجهة نظر �لأ�سقاء؟ 
 ه���ل تختل���ف طبيع���ة عالق���ة �لأ�س���قاء �لعاديني باأخيه���م ذي ��س���طر�ب طيف 1 2)

�لتوحد وفًقا لكل من متغري�ت �لنوع، و�لعمر، و�مل�ستوى �لتعليمي؟ 
ه���ل تختل���ف طبيع���ة عالق���ة �لأ�س���قاء �لعادي���ني باأخيه���م ذي ��س���طر�ب طيف 1 3)

�لتوح���د وفًق���ا ل���كل من متغ���ري�ت عم���ر �لطفل ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد، 
و�سدة �إعاقته، و�جلهة �لتي تخدمه؟
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اأهداف البحث:
يهدف �لبحث �حلايل �إىل:

�لتع���رف عل���ى �ملج���الت �لت���ي تتاأثر ب�س���كل مبا�س���ر يف عالقات �لإخ���وة يف حال 1 1)
وجود طفل ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد يف �لأ�سرة.

�لتع���رف عل���ى �لختالف���ات يف عالق���ات �لإخ���وة حني تك���ون �لعالق���ات معقدة 1 2)
ب�سبب وجود طفل لديه ��سطر�ب طيف �لتوحد. 

�لتع���رف كذلك على �لختالف يف مدركات �لإخ���وة حول �لعالقات مع �لإخوة 1 3)
ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد على �لأبعاد �لتي يقي�سها �ملقيا�س �مل�ستخدم �لتي 

يتاألف منها مقيا�س عالقات �لأ�سقاء. 
�لك�س���ف ع���ن �لفروق ب���ني �ملجموعات يف كل جمال وم���دى تاأثر تلك �لعالقات 1 4)

مبتغري�ت �جلن�س، و�لعمر، و�لرتتيب �سمن �لأ�سرة. 

اأهمية البحث:
�أو�س���حت نتائج �لدر��س���ات باأن �إخوة �لأطفال ذوي �لإعاقة معر�سون مل�سكالت 
نف�سية و�سلوكية، و�أن هذه �مل�سكالت من �ساأنها �أن توؤثر �سلًبا على عالقة �لإخوة �لتي 
غالًب���ا م���ا متثل �لعالقة �لثانية �لأق���وى يف حياتهم؛ فمن �لأهمي���ة مبكان �أن نتعرف 
على طبيعة هذه �لعالقة، و�أن نفهم �لعو�مل �لتي توؤثر فيها. فقد �أظهرت �لدر��سات 
�لت���ي در�س���ت �أثر وج���ود طفل لديه �إعاق���ة نتائج خمتلطة. فبع�س �لدر��س���ات �أظهرت 
�أثاًر� �سلبية، يف حني �أظهرت در��سات �أخرى وجود فروق كثرية بني جمموعات �أ�سقاء 
�لأطف���ال يف �ملجموع���ات �لتي لديها �أطفال ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد و�ملجموعات 
�لتي لي�س لديها �أطفال ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد يف �لدر��سات �لتي تناولت �ملقارنة 

بني �ملجموعتني.

وتدع���و �لتوجه���ات �لرتبوي���ة و�لقانونية �ملد�ر�س �إىل �لرتكيز على �لأ�س���رة يف 
تعامله���ا مع �لأطفال �ل�س���غار من ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة. ومبعرفتنا كيف يتاأثر 
�لإخ���وة �لكب���ار و�ل�س���غار بوج���ود طف���ل ذي �إعاق���ة يف �لأ�س���رة، وب�س���كل خا����س �إن كان 
طفاًل ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد، فمن �س���اأن ذلك �أن ميكن �لعاملني يف �ملدر�سة من 
تطوير بر�مج �إر�س���ادية وتدريبية ت�س���اعد هوؤلء �لإخوة يف معاجلة م�س���اعر �لإحباط 
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و�لرتباك �لتي يو�جهونها، �أو ميرون بها عند وجود طفل ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد 
يف �لأ�س���رة. ومبعرفة �ملجالت �لتي تتاأثر كثرًي� ب�س���كل �سلبي بوجود هذ� �لطفل، فان 

ذلك من �ساأنه �أن ي�سع هذه �ملجالت يف جل�سات �إر�سادية.

م�سطلحات البحث:

االأ�سقاء: ي�سمل م�سطلح �لأ�سقاء يف هذ� �لبحث �لأطفال �لعاديني من �إخوة و�أخو�ت 
�لطف���ل ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د ممن يعي�س���ون معا م���ع �لو�لدي���ن، �أو �أحدهما، 
وقد ي�س���تخدم يف هذ� �لبحث م�س���طلح �لإخوة و�لأخو�ت ب�س���كل متبادل مع م�سطلح 

�لأ�سقاء.

االأخ ذي ا�س�طراب طي�ف التوح�د: يق�س���د مب�س���طلح �لأخ يف ه���ذ� �لبح���ث �لطفل ذي 
��س���طر�ب طيف �لتوحد �مل�س���جل يف معاه���د �لرتبية �لفكرية �لتابع���ة لوز�رة �لرتبية 

و�لتعليم ومر�كز �لتوحد �خلا�سة يف مدينة �لريا�س.

التوح�د: ه���و ��س���طر�ب يحدث لدى �لطفل قبل بلوغه �س���ن 36 �س���هًر� ومن مظاهره 
�لأ�سا�سية �لإخفاق يف تنمية �لقدرة على �لكالم و�لتحدث، وعدم �لقدرة على ��ستخد�م 
ما تعل��مه، �أو ما هو موجود لديه �أ�س���اًل للتو��س���ل �لطبيعي مع �لآخرين، و�لنطو�ء 
و�لنع���ز�ل وع���دم �ملق���درة على تكوين عالق���ات عادية مع �لآخرين، ووجود �س���لوكيات 

منطية غري هادفة ومتكررة ب�سكل و��سح )�لقو�عد �لتنظيمية، 1422(.

حمددات البحث:
�سوف يقت�سر �لبحث على �أ�سقاء �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد.1 1)
�س���وف يقت�س���ر �لبح���ث عل���ى �أ�س���قاء �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د 1 2)

�مل�س���جلني مبعاه���د �لرتبي���ة �لفكري���ة ومر�ك���ز �لتوح���د �لأهلي���ة يف مدين���ة 
�لريا�س. 

�س���وف تتحدد نتائج �لبحث با�س���تجابات �لأ�س���قاء على مقيا�س عالقة �لأ�سقاء 1 3)
لفورمان يف �لف�سل �لدر��سي �لأول للعام �لدر��سي 1432/1431.
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االإطار النظري:
 يتن���اول �لإط���ار �لنظ���ري للبحث �أ�س���قاء �لطفل ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد، 

و�أثر وجود طفل ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد على �لأ�سقاء.

يعد �لتوحد �إعاقة د�ئمة، وينظر �إليه �أي�س���ا كاإعاقة بيولوجية �أكرث من كونه 
�إعاقة نف�سية. فقد يظهر كغريه من �أمناط �لإعاقة ب�سكل خمتلف لدى �لأفر�د، فقد 
ي�سخ�س على �نه ب�سيط، متو�سط، �أو �سديد، وقد يكون م�سحوبا باإعاقات �أخرى من 
مث���ل �لإعاق���ة �لفكري���ة، �أو متالزمة دو�ن، و�ن هناك زيادة م�س���طردة يف تقدير حجم 
��سطر�ب طيف �لتوحد و�نت�ساره حيث �أ�سارت �آخر �لتقدير�ت �إىل وجود حالة توحد 

 .(Hastings, 2007) من بني )150( طفاًل

وطبيع���ة ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د له���ا تاأث���ري كب���ري على عملي���ات �لأ�س���رية، 
فكث���ري م���ن �أ�س���ر �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د يج���ب �أن يغ���ريو� روت���ني 
حياته���م ويو�جه���ون زي���ادة يف �مل�س���وؤوليات مقارنة بالأ�س���ر �لتي ل يوج���د فيها �أطفال 
ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد، ومما ل �س���ك فيه �أن من �ملرجح �أن يتاأثر �لأ�س���قاء بهذه 

.(Kaminsky & Dewey, 2002) لتغري�ت�

و�ختلف �لباحثون يف تقدير �أثر �لإعاقة يف �لأخوة و�لأخو�ت، فمنهم من وجد 
�أن لها �آثاًر� �سلبية ومنهم من وجد �أن لها �آثاًر� �إيجابية. ومن �أهم �لآثار �ل�سلبية �لتي 
ميكن �أن تنعك�س عليهم: �سعورهم باخلوف، و�لقلق، و�ل�سطر�بات. وعندما ي�سلون �إىل 
مرحلة �ملر�هقة، �أو �لن�س���ج فقد يبد�أون بالت�س���اوؤل عن �حتمالية �أن يحملو� �ل�س���فات 
�لور�ثي���ة �خلا�س���ة باإجن���اب �أطف���ال ذوي �إعاقة عن���د زو�جهم؛ مما قد يدفع بع�س���هم 
�إىل ع���دم �لتفك���ري يف �ل���زو�ج و�لإجن���اب. وكذل���ك ف���اإن �أخ���و�ت �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة 
تعانني م�س���كالت نف�س���ية �أكرث من غريهن من �لخو�ت �للو�تي ل يوجد لديهن �أخوة 
ذوي �لإعاقة، وتعد �مل�سوؤولية �لتي يلقيها �لأهل على عاتق �لأخوة وخا�سة �لأخو�ت من 
�أكرث �ملوؤثر�ت �ل�سلبية، حيث �أ�سارت �لعديد من �لدر��سات �إىل �أن �لأخو�ت هن �لأكرث 
حتم���اًل مل�س���وؤولية �لعناي���ة باإخو�نه���ن ذوي �لإعاق���ة، كم���ا �أن كث���رًي� من �أولي���اء �لأمور 
يفر�سون على �لأخو�ت حتمل �أدو�ر وم�سوؤوليات كثرية جتاه �إخو�نهن ذوي �لإعاقة. و�أما 
�لآث���ار �لإيجابي���ة �لت���ي ميكن �أن تنعك�س عل���ى �لأخوة و�لأخو�ت فق���د تبني �أن �لأخوة 
��س���تفادو� م���ن خربته���م كاإخوة لأف���ر�د ذوي �إعاقة حي���ث �إن ذلك دفعهم لالإ�س���ر�ر على 
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زي���ادة �لتح�س���يل �لعلمي، و�لعتماد عل���ى �لنف�س، وزيادة رغبته���م يف تعميم جتاربهم 
وخرب�تهم ونقلها �إىل ذوي �إعاقة �آخرين، وكذلك دفعهم �إىل در��س���ة هذ� �لتخ�س����س 

و�لعمل مع ذوي �لإعاقة. 

ويالح���ظ �أن �لدر��س���ات �لت���ي رك���زت على خ���رب�ت �أخوة �لطفل ذي ��س���طر�ب 
طيف �لتوحد كانت �أقل من تلك �لتي ركزت على خرب�ت �لو�لدين. فالدر��س���ات �لتي 
�أجريت يف هذ� �ل�س���ياق �أظهرت نتائج غري مت�س���قة، �إذ يرى Glasberg, (2000) �أن 
بع�س �لدر��س���ات �أو�س���حت �أن �لأخوة مل يظهرو� �آثاًر� �س���لبية كثرية، يف حني �أظهرت 
در��سات �أخرى �أن �أخوة �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد طورو� م�سكالت تكيفية 
�كرب من �أقر�نهم. وقد وجد Bagenholm, & Gillberg, (1991) �أن �أخوة �لأطفال 
ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د ع���ربو� عن وجه���ات نظر �س���لبية �أكرث ح���ول عالقتهم 
باأخيهم، وعربو� عن م�س���كالت �كرب مع �أخوتهم ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد ب�سبب 
م���ا ي�س���در عنهم من �س���لوكيات غري منا�س���بة، و�أظه���رو� �هتماًما �أكرب حول م�س���تقبل 
�أخوتهم، وعربو� عن �س���عور بالوحدة، و�أن لديهم عدًد� قلياًل من �لأ�س���دقاء عما هو 

�حلال بالن�سبة ملن كان �أخوتهم ذوي �إعاقة فكرية، �أو لي�ست لديهم �أية �إعاقة.

�أنظم���ة �لأ�س���رة  Rivers & Staneman, (2003) نظري���ة  وق���د وظف���ت 
لدر��س���ة عالق���ات �لأخ���وة يف )50( عائل���ة لديه���ا طف���ل ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد. 
ور�أو� �أن �لأخ���وة �لعاديني عادة ما يعربون عن ر�س���اهم ع���ن عالقاتهم مع �أخيهم ذي 
��س���طر�ب طيف �لتوحد، يف حني يكون ر�س���ا �لو�لدين �أقل �إيجابية �إىل حد ما حول 
عالقة �لطفل ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد باإخوته مما هي عليه بني �لأخوة �أنف�سهم. 

فا�سطر�ب طيف �لتوحد يظهر تبايًنا كبرًي� يف �لقدر�ت و�ل�سلوكيات قد يكون 
م�س���در حت���د لكثري من �لأ�س���ر (Northon & Drew 1994). حي���ث �أعطى �أولياء 
�لأمور تقدير�ت غري ثابتة لقدر�ت �أطفالهم ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد يف معظم 
�خل�سائ�س غري �لعادية. وبالرغم من �أن كل طفل يعد فريًد�؛ �إل �أن هناك عدًد� من 
�خل�س���ائ�س تكون م�س���احبة للت�س���خي�س. فعلى عك�س بع�س �لإعاقات مثل متالزمة 
د�ون ف���اإن ��س���طر�ب طيف �لتوحد ل يتم حتديده و�لتعرف عليه حتى ي�س���ل �لطفل 
�إىل �س���ن �ل�س���نتني على �لأقل، ول يتم �لتعرف عليه من خالل مظاهر ج�س���مية. ففي 
عم���ر مبك���ر يظهر �لأطفال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد �ختالفات يف �لتو��س���ل فال 
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جندهم يرفعون �أيديهم طلبا ل�سيء ول يبت�سمون موؤ�سًر� عن �لر�سا و�ل�سعادة، وكذلك 
يو�جهون �س���عوبات يف تعلم �للغة حيث يعد ذلك �س���ائعا لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب 
طيف �لتوحد. فاخل�سائ�س �ل�سلوكية �لغريبة �ملبكرة لالأطفال ذوي ��سطر�ب طيف 
.(Doenberg & Baker ,1993) لتوحد جتعل من �لإعاقة م�سدر �إحباط لالأ�سر�

وكذل���ك جن���د ب���ان �لعالق���ات �لجتماعي���ة لالأطف���ال ذوي ��س���طر�ب طي���ف 
�لتوح���د تو�ج���ه �س���عوبة وعج���ًز�، فالأطف���ال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوح���د من غري 
�ملرجح �أن ين�س���ئو� تو��س���ال مع �لآخرين، ولديهم �س���عف يف تو��سل �لعني، كما يظهر 
�لأطفال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد عجًز� و��س���ًحا يف �للغة و�لتو��س���ل، و�س���عًفا يف 
�ل�س���تجابات �لجتماعي���ة مقارن���ة بالأطف���ال �لآخرين مث���ل متالزم���ة د�ون. ويظهر 
�لأطفال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد كذلك �سعوبات و��سحة يف فهم �لعالقات بني 
�لأفر�د و�لأ�س���ياء و�لأفعال، ويظهرون �هتماًما و��س���ًحا يف �لروتني و�للعب �لنمطي. 
وكذلك جندهم يظهرون ح�سا�س���ية كبرية للمتغري�ت �حل�س���ية �لتي تنتج عن �لطعام 
�ملح���دود و�ختي���ار �ملالب�س، ويعانون من �أ�س���و�ت معينة ومن �لإ�س���اءة. وكذلك يظهر 
ه���وؤلء �لأطفال �س���لوكيات عدو�نية مثل تدمري �لألعاب، �لعدو�نية، ونوبات �لغ�س���ب 
و�لرف����س �مل�س���تمر حي���ث تالح���ظ م���ن قب���ل �لأف���ر�د �ملقرب���ني منه���م. �إن مث���ل ه���ذ� 
�ل�س���لوكيات �ملتطرف���ة غالًبا ما تتطلب مر�قبة م���ن �لو�لدين وغريهم ممن يهتمون 
بالطف���ل وق���د تدخل يف تفاعالت �لأ�س���رة وتوؤث���ر فيها. �إن مثل هذه �ل�س���لوكيات �لتي 
ت�س���در عن �لأطفال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد جتعلهم غ���ري مرغوبني يف �للعب 
حيث يف�س���لون يف تلبية توقعات �أولئك �لذين يتو�جدون معهم. وميكن لنا �أن نتوقع 
كث���ري� من �ل�س���لوكيات �مل�س���احبة للتوحد و�لتي لها تاأثري كب���ري على خمتلف نو�حي 

حياه �لأ�سرة.

ومن غري �مل�ستغرب �أن جند �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد ي�ستخدمون 
�مله���ار�ت �لجتماعي���ة بدرجة �قل عندما يتفاعلون مع �أ�س���قائهم مقارنة بالأطفال يف 
�لإعاقات �لأخرى (Knott, Lewis & Williams 1995). فقد عرب �لأ�سقاء باأن 
�إخوتهم ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد قد �أ�س���درو� �سلوكيات غريبة وم�ستفزة مقارنه 
باإخوة �ملتخلفني عقليا، �أو �أولئك �لذين ل يعانون �أي �إعاقة. �إذ من �ملحتمل �أن ي�ستمل 

�لتوحد على خ�سائ�س �سلوكية معينه توؤثر يف عالقات �لأ�سقاء.
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�إن كث���ري� م���ن �لدر��س���ات �لت���ي تناولت در��س���ة عالقة �أ�س���قاء �لأطف���ال �لذين 
يعان���ون م���ن ��س���طر�ب منائي ذهبت �إىل �حتم���ال �أن يطور �أولئك �لأطفال م�س���كالت 
 (Boyse & Barenett›s. 1993) نف�س���ية. فف���ي مر�جعة ق���ام بها بوي����س وبارن���ت
ل���الأدب �لرتب���وي �أ�س���ار� �إىل �أن �لدر��س���ات �ملبكرة وج���دت �أن بع�س �لأ�س���قاء يظهرون 
م�س���اعر �حل���رج، و�ل�س���تياء، و�خلجل نتيج���ة لإعاقة �إخو�نهم، ولك���ن �ظهر كثري من 
�لأ�س���قاء تكيف���ا جي���د�. فعل���ى �س���بيل �ملث���ال وج���د Grossman (1972) �أن )%45( 
م���ن طلب���ة �جلامعة �ل�س���غار يتذكرون طفولته���م، وعربو� عن معاناتهم من م�س���اعر 
�لذنب، و�خلجل، و�لإهمال، وكذلك م�س���اعر �لدفاع و�ل�س���لبية و�لعيب جتاه �إخوتهم 
نتيجة وجود �أخ معوق يف �لأ�سرة، ويف �ملقابل وجدت ن�سبة متقاربة ممن ��ستفادو� من 
�خل���ربة، و�كت�س���بو� فهما �ك���رب وقدرة على �لتحمل و�ل�س���فقة. ووجدت بوي�س وبارنت 
يف مر�جعتهما �أي�سا بان �لأ�سقاء �لذين يتفاعلون با�ستمر�ر مع �إخوتهم ذوي �لإعاقة 
من �إخوة و�أخو�ت قد ح�س���لو� على درجات �أعلى على بعد �لتوتر من درجات �لأ�س���قاء 
�لذي���ن ل يتفاعل���ون با�س���تمر�ر. بالإ�س���افة �إىل ذل���ك �أظهرت �لخ���و�ت �لإناث درجات 
�أعل���ى عل���ى بع���د �لتوتر م���ن �لإخوة �لذكور حني يك���ون �لطف���ل ذي �لإعاقة طفاًل ذي 

��سطر�ب �لتوحد يف �لبيت. 
ويتف���ق ذل���ك م���ع م���ا �أ�س���ار �إلي���ه Hallahan, & Koufman, (1993) م���ن 
�أن �ل�س���لوكيات �ملتطرف���ة ل���الأخ ذي �لإعاق���ة، و�لرعاية �لز�ئ���دة �لتي يتطلبه���ا توؤثر يف 
�لتفاعالت بني �أع�س���اء �لأ�س���رة جميًعا. و�أو�س���حا �أن �لأخوة �لكبار غري ذوي �لإعاقة 
���ا �لإناث يتحملون م�س���وؤولية رعاية �لطفل بدرجة �أك���رب، و�أحياًنا يطورون  وخ�سو�سً
�جتاه���ات �س���لبية نحوه���م، و�أن تكي���ف �لأخ���وة يتن���وع ب�س���كل كب���ري حي���ث ت���رت�وح من 

م�سكالت م�ساحبة خطرية �إىل تكيف �إيجابي.
�لأطف���ال  لإخ���وة  �ل�س���لوكية  للم�س���كالت  مقارن���ة  �إج���ر�ء  حديث���ا  مت  وق���د 
مم���ن لديه���م ��س���طر�ب توح���د �س���ديد، ومتالزم���ة د�ون، و�أطف���ال عادي���ون م���ن قبل                    
Rodrigue, Geffken, & Morgan, (1993) وق���د �أ�س���ارت �لنتائ���ج �أنه بالرغم 
م���ن �أن �إخ���وة �لأطفال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد لديهم م�س���كالت �أكرث من �إخوة 
�لأطف���ال �لعادي���ني؛ �إل �أن �ملجموع���ات مل تختل���ف عل���ى م���دركات �لق���درة �لذ�تي���ة، 
وتقارير �لو�لدين للكفاءة �لجتماعية. ومن �لأهمية �أن تالحظ بان متو�سط درجات 
�إخوة �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد ل ز�لت �سمن �ملدى �لعادي. وتدعم هذه 
�لنتائ���ج �لعم���ل �ملبكر �لذي �أو�س���ح ب���اأن �إخوة �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد 
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 .McHale, Sloan, & Simeonsson, (1986) لي�سو� عر�سة ملتغري�ت �لتكيف
وجن���د ب���اأن �إخوة �لطفل ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد �إخ���وة و�أخو�ت ي�س���عرون باأنهم 
يتلق���ون �هتماًم���ا �أق���ل من �لو�لدي���ن، ويتحملون م�س���وؤوليات �أكرب م���ن �أقر�نهم، و�أن 
�لعالق���ات �لأك���رث �س���لبية �لت���ي و�س���فها �إخ���وة �لطف���ل ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د 
�إمنا كانت م�س���حوبة مب�س���اعر �لتف�س���يل �لت���ي يحملها �أولياء �لأم���ور لالأطفال ذوي 
��سطر�ب طيف �لتوحد. ول �سك �أن بع�س خ�سائ�س هوؤلء �لأطفال تعمل على جلب 
�لنتب���اه له���ا، فمهم���ا كانت ه���ذه �مل���دركات حقيقية �أم متوهم���ة فاإنها ميك���ن �أن توؤدي 
على �لأقل �إىل م�س���اعر موؤقتة من �ملقاومة و�لعد�وة. ول بد من �لإ�س���ارة �إىل �أن �إخوة 

و�أخو�ت هذ� �لطفل يهتمون برعاية �أخيهم ويعملون كنماذج جيده لهم.

وق���د ح���اول بع����س �لباحث���ني در��س���ة �أثر بع����س �ملتغري�ت على �س���لوك �أ�س���قاء 
�لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد، ولكن �لنتائج كانت غري و��سحة وغام�سة فقد 
�أظهرت �لدر��س���ات بان �لأ�س���قاء �ل�سغار عربو� عن �سعوبات �أكرب من �لأ�سقاء �لكبار، 
و�ن �ملخاطر كانت �أعلى يف �لأ�س���ر �ل�س���غرية )طفالن(، يف حني كان �أثر فجوة �لعمر 
قليال. فالأطفال �لذين كانت �أعمارهم �قل بثالث �س���نو�ت من �أخيهم ذي ��س���طر�ب 
طيف �لتوحد كانت عالقاتهم مع �أخيهم �أكرث �س���لبيه من �لأ�س���قاء �لأكرب �سنا، �إذ من 
�ملحتمل �أن يكون �لأ�سقاء �لكبار �أكرث فهما ووعيا من �لأ�سقاء �ل�سغار حلاجة �لطفل 
ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د و�إىل زيادة �هتم���ام �لو�لدين نتيجة �حلاج���ات �لنمائية 
لذل���ك �لطف���ل، يف ح���ني مل جتد در��س���ات �أخرى فرق���ا بني �لأطفال �لأ�س���غر و�لأكرب 
م���ن �لطف���ل ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد يف �س���وء ما �أ�س���ار �إلي���ه �لو�لد�ن و�لأ�س���قاء 

.(McHale, Sloan, & Simeonsson, 1986)

�أما بخ�س���و�س �أثر �جلن�س على عالقات �لأ�س���قاء بالطفل ذي ��سطر�ب طيف 
�لتوحد فقد �أظهرت �لدر��س���ات نتائج متعار�س���ة، ففي در��س���ة Gold (1993) تبني 
بان �أ�س���قاء �لطفل ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد من �لذكور ح�سلو� على درجات عالية 
على مقيا�س �لكتئاب، يف حني �أظهرت �أخو�ت �لأطفال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد 
خماطر �كرب لالآثار �ل�س���لبية. يف حني وجدت در��س���ات �أخرى فروًقا د�لة من �لذكور 
و�لإناث لإخوة �لطفل ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد فيما يتعلق بالتكيف. وقد �أظهرت 
�لأخو�ت �لتي لي�س لديها �سوى �لأخ ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد عالقة �أكرث �يجابية 

من �لبنات ممن لديهن �أكرث من �أخ.
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وقد وجد كذلك بان �لأ�س���ر �لكبرية تنخف�س لديها م�ساعر �ل�سعور بالإحر�ج 
وم�س���اعر حتمل �مل�س���وؤولية جتاه �إخوته���م من �لأطفال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد 
وذلك ب�سبب كونهم قادرين على �مل�ساركة يف حتمل �مل�سوؤولية، و�ن زيادة عدد �لأطفال 
يف �لأ�س���رة يخف���ف من �أث���ر �لنتباه و�لهتم���ام �لو�لدي بالطفل ذي ��س���طر�ب طيف 
�لتوح���د. ول ب���د م���ن �لإ�س���ارة �إىل �أن �أث���ر �لتوح���د على �لإخ���وة من �ملرج���ح �أن يتاأثر 
بوحدة �لأ�س���رة، حيث يلعب ��س���تقر�ر �لأ�س���رة دور� مهًما يف تكيف �لأ�سقاء، حيث جند 
بان �لأ�سر �لتي عربت عن درجة عالية من �ل�ستقر�ر و�لتكيف قد �نعك�س ذلك �إيجابا 
عل���ى زي���ادة م�س���توى تقدير �ل���ذ�ت ل���دى �أبنائهم. وغالبا م���ا يظهر �إخ���وة �لطفل ذي 
��سطر�ب طيف �لتوحد تكيفا ويظهرون ن�سجا �أكرب من �أقر�نهم. ول �سك �أن �لعي�س 
م���ع �أخ و�أخ���ت لديه ��س���طر�با يف �لتوحد من �ملرجح �أن يوؤث���ر يف �لأطفال �لآخرين يف 

�لأ�سرة، ولكن ذلك �لأثر لي�س بال�سرورة �أن يكون �سلبيا.

درا�سات �سابقة: 
تعت���رب �لدر��س���ات �لت���ي تناول���ت �لتع���رف عل���ى وجه���ة نظ���ر �لأ�س���قاء ح���ول 
عالقاتهم باإخوتهم ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد قليلة، وبا�ستعر��س �لدر��سات �لتي 
تناول���ت �لتكي���ف �لجتماعي و�لنفعايل لأ�س���قاء �لطفل ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد 
فقد ك�س���فت عن نتائج غري مت�س���قة، فقد وجد Piven, et al,(1990) عدم �لكفاءة 
�لجتماعي���ة و�لنع���ز�ل يف )4.4%(، و�إحالة للعالج من �ل�س���طر�بات �لعاطفية لدى 
)15%( م���ن �أ�س���قاء �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد. �أما �لأ�س���ر �لتي ت�س���تمل 
عل���ى �أك���رث م���ن طفل ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد فقد مت و�س���ف �لعج���ز �لجتماعي 
مب���ا يف ذل���ك تق����س �لعاطف���ة و�لعج���ز يف �للع���ب �لجتماع���ي و�ملحادث���ة، وعالق���ات 
حم���دودة وع���دم �لت���الوؤم �لجتماعي ل���دى )33%(، وع���الوة على ذلك فان �مل�س���كالت 
�ل�س���لوكية و�لكتئاب و�ل�سعور بالوحدة تنت�سر بدرجة �كرب لدى �أ�سقاء �لأطفال ذوي 
��سطر�ب طيف �لتوحد مقارنة باأ�سقاء �لأطفال �لعاديني و�أ�سقاء �لأطفال �ملتخلفني 
عقلي���ا ومعظمه���م م���ن متالزم���ة د�ون (Fisman, et al,1996). يف ح���ني وج���د

Kaminsky, & Dewey, (2002) باأن �إخوة �لطفل ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد 
متكيف���ني جي���د� ويحمل���ون مفهوم���ا �يجابي���ا عن ذو�ته���م وعربو� عن درج���ة �قل من 
�لنزعاج ودرجة �كرب من �لدفء و�حلميمية مقارنة باأ�س���قاء �لأطفال �لآخرين ممن 
لديه���م �إعاقات �أخرى وب�س���كل خا����س متالزمة د�ون، �أو �لإخ���وة �لعاديني. وقد وجد� 
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كذل���ك ب���ان هناك عدد� م���ن �ملتغري�ت �لتي لها �أثر على مدركات �لأ�س���قاء. فالأ�س���قاء 
�لأ�س���غر �س���نا من �لطفل ذي �لإعاقة مييلون �إىل �س���عور �أكرب بالرف�س نحو �إخوتهم 
من �لأ�س���قاء �لأكرب �س���نا. ويظهر �لأ�س���قاء �هتماما �أكرب مب�س���تقبل �لطفل ودور� �قل 
�يجابي���ة بعالقته���م باإخوته���م يف �لأ�س���رة حني يك���ون �لأخ ذك���ر�. وبالإ�س���افة �إىل فان 
حجم �لأ�س���رة �لكبري له �رتباط مب�س���اعر �قل من �ل�س���عور بالإحر�ج حول �لطفل ذي 

�لإعاقة وم�ساعر �قل من �ل�سعور بالعبء و�مل�سئولية.حول عالقاتهم باإخوتهم، 
��س���طر�ب طي���ف  �لأطف���ال ذوي  �ل���ذي يظه���ر  �لعج���ز �لجتماع���ي  وب�س���بب 
�لتوح���د، ق���د يفرت�س �لبع�س باأن هوؤلء �لأ�س���قاء قد يعربون ع���ن فروق و�ختالفات 
يف عالقاتهم مقارنه باأ�س���قاء �لأطفال �لذين يعانون من تاأخر منائي و�أ�س���قاء �لإخوة 
�لعادين. ففي در��س���ة Mchal, Sloan, & Simeonsson (1986). متت مقابلة 
�أ�س���قاء �أطفال ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد ن و�أ�س���قاء �أطفال متخلفني عقليا و�أ�سقاء 
�أطف���ال عادي���ني وذل���ك للتعرف عل���ى طبيع���ة عالقاتهم م���ع �إخوتهم. بالإ�س���افة �إىل 
ذل���ك متت مقابل���ة �أمهات �أولئك �لأطف���ال للتعرف عن طبيعة �لعالق���ات �لتي تربط 
�أبناءه���ا. لق���د �أ�س���ارت �لنتائ���ج باأن كال م���ن �لأطف���ال و�لأمهات يف جمي���ع �ملجموعات 
�لثالث���ة ع���ربو� ع���ن عالق���ات �يجابيه ب���ني �لأ�س���قاء. ومل تك�س���ف �لنتائج ع���ن وجود 
فروق بني ��س���تجابات �لأ�س���قاء حول عالقاتهم باإخوتهم. وقد �أعطت �أمهات �لأطفال 
ذوي �لإعاق���ة تقدي���ر� �أك���رث �يجابيه لعالقات �لأ�س���قاء من تقدي���ر�ت �أمهات �لأطفال 
�لعاديني. وبالرغم من �لت�سابه بني �ملجموعات لحظ �لباحثون باأن ��ستجابات �أ�سقاء 
�لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد و�أطفال متالزمة د�ون متيل �إىل �أن تكون �أكرث 
�ت�س���اعا مقارنة با�س���تجابات �أ�س���قاء �لأطفال �لعادي���ني، فقد ذهب بع�س �لأ�س���قاء �إىل 
�إعط���اء ��س���تجابات �يجابي���ه كب���رية يف عالقاتهم م���ع �إخوتهم، يف ح���ني �أعطى �آخرون 
��ستجابات �سلبية كبرية، يف حني كانت ��ستجابات �أ�سقاء �لأطفال �لعاديني �قل �ت�ساعا 
وتنوًعا. وقد �أ�سار �لباحثون يف در��ستهم �أي�سا �إىل �أن �لأ�سقاء ينظرون �إىل عالقاتهم 
م���ع �إخوته���م ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د، �أو متالزم���ة د�ون باإيجابي���ة �أك���رب حني 
يتقبلون دور �لطفل كع�سو يف �لأ�سرة، ويالحظون تف�سيال �أقل من �آبائهم لإخوتهم 
غري �لعاديني، وحني ل يكونو� قلقني على م�س���تقبل �لطفل ذي �لإعاقة. ول �س���ك �أن 
تطوي���ر قدر�تهم على �لتفاعل �جليد، وفهم �إعاقة �لأخ، و�ل�س���تجابات �ليجابية من 
�أولي���اء �لأم���ور و�لأقر�ن نحو �لطفل ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد و�لعجز �لعقلي من 

�ساأنها �أن ت�سجع �لعالقات �ليجابية بني �لأ�سقاء.
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لح���ظ                                       فق���د  مهًم���ا،  يع���د  �ل�س���قيق  جن����س  ب���ان  �لدر��س���ات  بين���ت  وق���د 
Labota, (1990) �نه بالرغم من �أن جن�س �لطفل ذي �لإعاقة من �ملحتمل �أل يكون 
مهم���ا فغالًب���ا م���ا مت �لقبول بان �لعالق���ات قد تكون �أكرث �يجابي���ة حني يكون �لطفل 
ذي �لإعاقة من �جلن�س �لأخر. ووجد �أي�سا فروقا بني �لأ�سقاء �ل�سغار و�لكبار، حيث 
ع���رب �لأ�س���قاء �لأكرب عن عالقات �أكرث �يجابية من عالقات �لأ�س���قاء �ل�س���غار و�لتي 
قد ترجع �إىل م�س���توياتهم �ملنخف�س���ة للتطور �ملعريف، و�لن�سج �لنفعايل، ومعرفتهم 
�لقليل���ة ح���ول طبيعة �لإعاقة و�أ�س���بابها. وقد تكون ردود �لفعل وتكيف �لأ�س���قاء جتاه 
�لأخ �لذي يعاين من �إعاقة متنوعة �أي�س���ا �عتماًد� على حالة �لعجز �لتي يعاين منها 

وكذلك �لعمر �لزمني لالأ�سقاء. 

 Pilowsky, Yirmiya, Doppelt, Gross-Tsur, & Shalev وق���ام 
 (2004)مبقارن���ة �لتكي���ف �لجتماع���ي و�لنفعايل، و�مل�س���كالت �ل�س���لوكية، ومهار�ت 
�لتطبي���ع �لجتماع���ي، وعالق���ات �لأ�س���قاء ب���ني )30( �س���قيقا لإخ���وة ذي ��س���طر�ب 
طي���ف �لتوحد و )28( �س���قيقا لإخ���وة متخلفني عقليا، و )30( �س���قيقا لأطفال لديهم 
��س���طر�بات لغوي���ة منائية. وق���د متت مطابق���ة �ملجوعات من حيث �جلن����س، و�لعمر 
�لزمني لالأ�س���قاء، و�لذكاء، وترتيب �لولدة، وحجم �لأ�س���رة، و�لعرق، ودخل �لأ�س���رة، 
و�لعمل، وم�ستوى �ل�سغط. وقد تلقى �أربعة �أ�سقاء من �أ�سقاء �لأطفال ذوي ��سطر�ب 
طيف �لتوحد، وثالثة �أ�س���قاء من �أ�س���قاء �لأطفال متخلفني عقليا، و�سبعة �أ�سقاء من 
�أ�س���قاء �لأطف���ال �مل�س���طربني لغوي���ا ت�سخي�س���ا وفق �لدليل �لت�سخي�س���ي �لإح�س���ائي 
�لر�ب���ع. وق���د تب���ني ب���اأن معظم �لأ�س���قاء ق���د �ظه���رو� تكيفا جي���د�. و�ن تكيف �أ�س���قاء 
�لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د يف تناق����س و��س���ح م���ع خ�س���ائ�س �لعج���ز 
�لجتماع���ي و�لنفع���ايل �ل�س���ديد لالأطفال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوح���د، مع �لأخذ 

بالعتبار �ل�سغوط �لناجتة عن وجود �لأخ ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد.

 Hastings, Kovshoff, Brown, Ward,  & Remington, وذه���ب 
(2005) �إىل �أن �لتحليل �ملنظم لالأد�ء �لنف�س���ي لأ�س���ر �لأطفال ذوي ��س���طر�ب طيف 
�لتوح���د ق���د �أو�س���حت باأن �لو�لدين ع���رب� عن خرب�ت خمتلفة )من مثل �ل�س���غوط( 
و�ن �أ�س���قاء �لأطفال قد يتاأثرون �أي�س���ا. وقد هدفت �لدر��سة �إىل تناول �لعالقات بني 
�لطف���ل و�لو�لدي���ن و�ملثري�ت �خلا�س���ة بالو�لدين، حي���ث �أج���اب )48( ويل �أمر منهم 
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)41( زوج���ا م���ن �أباء و�أمه���ات �أطفال ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد على ��س���تبانه حول 
خ�س���ائ�س �لطفل، و�ل�س���غوط �لتي تو�جههم، و�ل�س���حة �لعقلية �لت���ي يتمتعون بها. 
وق���د وج���د �لدر��س���ة ب���اأن �لأمهات �أك���رث �كتئاب���ا ولكن مدركاته���ن �أك���رث �يجابية من 
�لب���اء. وقد �أو�س���ح حتليل �لنحد�ر بان �ل�س���غوط �لو�لدية و�مل���دركات �ليجابية قد 
نتجت عن �لكاآبة �لزوجية، يف حني نتجت �ل�سغوط �لو�لدية عن �مل�سكالت �ل�سلوكية 

لأطفالهم وعن كاآبتهم. 

�لذي���ن  �لأطف���ال  �أ�س���قاء  �أن  �إىل   Ross, & Cuskelly (2006) وذه���ب 
يعان���ون من ��س���طر�ب طيف �لتوحد قد عربو� عن م�س���كالت �س���لوكية �أك���رث، وعانو� 
م���ن �س���عوبات �ك���رب يف عالقاتهم من �لأطفال �لآخرين يف �لأ�س���ر �لتي ت�س���م �أطفال 
عاديني. ويذهبان �إىل �أن معارفنا حول �لعو�مل �لتي ت�سهم يف هذه �ل�سعوبات قليلة. 
وللوق���وف عل���ى ذلك قامت �أمه���ات �أطفال طيف �لتوحد بتعبئة قائمة �س���لوك �لطفل 
�أ�س���قاء  (Child Behavior Checklist, Achenbch , 1991). وكذل���ك ق���ام 
�أولئك �لأطفال بال�س���تجابة على ��س���تبانه تناولت معارفهم ح���ول �إخوتهم و�أخو�تهم 
ذوي �لإعاقة. وقد �أو�س���حو� بان �مل�س���كالت �لتي �س���ادفتهم مع �إخوتهم و�أخو�تهم من 
�أطفال ��س���طر�ب طيف �لتوحد و�ل�س���رت�تيجيات �لتي ��ستخدموها يف مو�جهة تلك 
�لأحد�ث. وقد مت ت�س���نيف �مل�س���كالت �إىل خم�س���ة �أمن���اط. وقد �أو�س���حت �لنتائج باأن 
�ل�س���لوك �لعدو�ين كان �ل�س���لوك �لأكرث �س���يوعا يف م�س���كالت �لتفاعل، وكان �لغ�س���ب 
�ل�س���تجابة غري �لعادية. وقد �ختار �لأ�س���قاء �للوم )�س���و�ء لوم �لنف����س، �أو �لآخرين( 
كا�س���رت�تيجية للتعام���ل ح���ني تو�جههم �س���عوبات م���ع �إخوته���م، �أو �أخو�تهم من ذوي 
��س���طر�بات طي���ف �لتوحد. ومل تبني �لدر��س���ة ب���ان ��س���رت�تيجيات �لتعامل و�ملعرفة 
بطي���ف �لتوح���د يرتبط���ان بالتكي���ف. وق���د �أظه���رت �لدر��س���ة ب���اأن )40%( من �أ�س���قاء 
�لإخوة �لعاديني قد ح�س���لو� على درجات على قائمة �س���لوك �لطفل ت�س���عهم يف �لفئة 
�حلدي���ة للم���دى �لعيادي. وخل�س���ت �لدر��س���ة �إىل �أن �أ�س���قاء �لأطفال ذوي ��س���طر�ب 
طيف �لتوحد يف و�س���ع متز�يد من �خلطورة يف تطور م�س���كالت �سلوكية د�خلية. و�أن 
�لعو�مل �مل�ساهمة يف هذه �لنتيجة غري معروفة حتى �لآن، و�أن من �لأهمية �أن تركز 

�لدر��سات على �ملتغري�ت �حليوية لهذه �لعو�مل و�لتي هي عر�سة للتغيري.
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وق���د فح����س Orsmond & Seltzer, (2007) �لتدخ���ل �لعاطفي و�لفعال 
يف عالق���ة �لأ�س���قاء �لكب���ار ممن لديه���م �أخ، �أو �أخت من ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد 
)ASD(، �أو متالزم���ة د�ون. وق���د �س���األو� ثالث���ة �أ�س���ئلة: 1-كي���ف يختل���ف �لأ�س���قاء 
�لكب���ار لالأف���ر�د ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد عن �أ�س���قاء �لأفر�د م���ن متالزمة د�ون 
يف خربته���م ع���ن �لعي����س م���ع �أخ و�أخ���ت لديه �إعاق���ة؟ 2- هل هن���اك �أث���ر للجن�س على 
عالقة �لأ�س���قاء وخربته���م يف هاتني �ملجموعتني؟ 3-�أي �لعو�مل تعترب م�س���در تنبوؤ 
للتباين يف عالقة �لأ�س���قاء لدى كل من �أ�س���قاء �أطفال طيف �لتوحد و�أ�س���قاء �أطفال 
متالزم���ة د�ون؟ ولالإجاب���ة عل���ى ه���ذه �لأ�س���ئلة مت �ختي���ار عينت���ني تتاأل���ف �ملجموعة 
�لأوىل م���ن )77( �س���قيقا لأخ، �أو لأخ���ت لدي���ة ��س���طر�ب طيف �لتوح���د مت مطابقتها 
م���ع جمموعة ثانية من )77( �س���قيقا لإخ���وة، �أو �أخو�ت من متالزمة د�ون متطابقني 
م���ن حي���ث �لعمر و�جلن����س. وقد تر�وحت �أعمار �لأ�س���قاء يف كل جمموعة ما بني 21-

56 �س���نة ن�س���فهم تقريبا من �لإناث. قام �لأ�س���قاء بتعبئة ��س���تبانه للتدخل �لعاطفي 
و�لفع���ال م���ع �إخوته���م و�أخو�ته���م من ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوح���د ومتالزمة د�ون، 
و�إث���ر �لعي����س مع �أخ، �أو �أخ���ت لديه �إعاقة على حياتهم، ومهار�ته���م يف �لتعامل معهم، 
وم�س���اعر �ل�س���تياء لديه���م. وقد �أو�س���حت �لنتائج �لت���ي قارنت ب���ني �ملجموعتني باأن 
�أ�س���قاء �لإخ���وة من ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد كانو� �قل تو��س���ال م���ع �إخو�نهم، �أو 
�أخو�ته���م من �أ�س���قاء متالزم���ة د�ون، وعربو� عن م�س���تويات �أقل م���ن �لأثر �ليجابي 
يف �لعالقة، و�أظهرو� ت�س���اوؤما �أكرب حول م�س���تقبل �أخوتهم و�أخو�تهم، و�أ�سارو� �إىل �أن 
عالقته���م م���ع و�لديهم قد تاأث���رت بدرجة �أكرب. وقد لوحظ وج���ود عالقة �أقرب بني 
�أ�سقاء �لخوة من ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد حني يكون �مل�ستوى �لتعليمي لالأ�سقاء 
منخف�سا وحني يعي�سون بالقرب من �إخوتهم و�أخو�تهم ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد، 
وي�س���تخدمون ب�س���كل �أكرب �ل�س���رت�تيجيات �لتي ترك���ز على �مل�س���كلة و�لتعامل معها، 
وحني يكون لدى �لأخ، �أو �لأخت ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد م�س���تويات مرتفعة من 
�ل�ستقاللية �لوظيفية. ويف �ملقابل بالن�سبة لأ�سقاء متالزمة د�ون فقد مت مالحظة 
عالق���ة قريب���ة بني �لأ�س���قاء ح���ني مل يكن ل���دى �لأ�س���قاء �أطفال �آخري���ن، وحني كان 
ا، وحني كانو� يعي�س���ون بالقرب من �إخوتهم و�أخو�تهم،  م�س���تو�هم �لتعليمي منخف�سً
وحني كانو� �أقل ت�س���اوؤما حول م�س���تقبل �إخو�نهم و�أخو�تهم، وحني كانت حياتهم قد 

تاأثرت �إىل �أق�سى حد بالعي�س مع �أخ، �أو �أخت من متالزمة د�ون.
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وق���ارن Macks & Reeve (2007) �لتكي���ف �لنف�س���ي و�لنفع���ايل لأ�س���قاء 
�لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد و�أ�سقاء �لأطفال �لعاديني ممن ل �إعاقة لديهم. 
بالإ�سافة �إىل ذلك مت �لتعرف ما �إذ� كانت هناك فروقا بني ��ستجابات �لأ�سقاء �أنف�سهم 
و�لو�لدي���ن، بالإ�س���افة �إىل �لتع���رف عل���ى �أثر �خل�س���ائ�س �لدميوجر�فية لالأ�س���قاء. 
وقد ��س���تملت عينة �لدر��س���ة على )51( �س���قيقا لأطفال ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد و 
)35( �س���قيقا لأطفال عاديني، تر�وحت �أعمارهم ما بني 7-17 �س���نة، وقد �س���ارك �أحد 
�لو�لدي���ن �أي�س���ا �إىل جان���ب كل �س���قيق يف �ملجموعت���ني يف �لإجابة على �أد�ة �لدر��س���ة. 
وقد �أو�سحت �لنتائج باأن وجود طفل ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد يف �لأ�سرة من �سانه 
�أن يح�س���ن �لنمو و�لتطور �لنف�س���ي و�لتفاعلي لالأ�سقاء �لعاديني حني تكون �لعو�مل 
�لدميوغر�فية ذ�ت �ملخاطر حمدودة. ومع ذلك فان وجود طفل ذي ��س���طر�ب طيف 
�لتوح���د م���ن �ملحتم���ل �أن يزي���د من �لآث���ار غري �ملف�س���لة على �لأ�س���قاء �لعاديني حني 

تزد�د �لعو�مل �لدميوغر�فية ذ�ت �ملخاطر �ملرتفعة.

در��س���تني لتكي���ف �لأطف���ال ذوي   Benson & karlof, (2008) و�أج���رى 
��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د، حي���ث قارن���ا ب���ني �لأ�س���قاء �لكبار لأطف���ال متالزم���ة د�ون 
و�أ�س���قاء ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د بخ�س���و�س �حتمالي���ة �نتف���اع متالزم���ة د�ون 
و�لتغ���ري�ت �لت���ي حت���دث ع���رب عم���ر �لإخ���وة و�لأخ���و�ت ذوي �لإعاق���ة. ولتحقيق هذ� 
�له���دف مت فح����س جمموعت���ني، متثل���ت �ملجموعة �لأوىل م���ن �أ�س���قاء متالزمة د�ون 
وعدده���م )284(، و�أ�س���قاء �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد وعدد ه���م )176(. 
وتقي�س ��س���تبانه �لأ�س���قاء �لكبار عدد مر�ت �لتو��س���ل وطولها بني �لأ�س���قاء و�إخوتهم 
ذوي �لإعاقة، وكذلك درجة �لدفء و�لقرب و�ليجابية لعالقات �لأ�سقاء. وقد �أ�سارت 
�لنتائج �لتي قارنت بني �أ�سقاء �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد و�أ�سقاء متالزمة 
د�ون بان عالقات �أ�سقاء متالزمة د�ون كانت �أكرث قربا ودفئا وكانت حالتهم �ل�سحية 
�أف�س���ل قلي���ال، وع���ربو� عن م�س���توى �قل م���ن �أعر�����س �لكتئاب، وتو��س���ال �أكرب مما 
ظهر من عالقات �أ�سقاء �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد. و�أ�سارت �لنتائج �لتي 
قارن���ت عرب �أعم���ار �ملجموعات ب���ان كال �ملجموعتني �أظهرتا تو��س���ال �قل يف عالقات 
�لأ�س���قاء حني كانت �أعمار �أ�س���قاء �لإخوة ذوي �لإعاقة ما بني 30-44 و45 �س���نة و�أكرث 

يف متالزمة د�ون و45 �سنة فاأكرث يف �لتوحد. 



عالقة الأ�سقاء باإخوتهم ذوي ا�سطراب طيف التوحد د. �سفاء رفيق قراقي�س

 192 

وهدفت در��سة �لعتيبي و�ل�سرطاوي )2009( �إىل �لتعرف على طبيعة �لعالقة 
�لت���ي ترب���ط بني �لأ�س���قاء �لعاديني و�إخو�نهم م���ن �لأطفال ذوي �لإعاق���ة �لفكرية يف 
�لأ�س���رة م���ن وجه���ة نظ���ر �لأ�س���قاء و�أولي���اء �لأم���ور. وقد ��س���تملت عين���ة �لبحث على 
)482( م���ن �أولياء �أمور و�أ�س���قاء �لأطف���ال ذوي �لإعاقة �لفكرية  �مل�س���جلني يف معاهد 
وبر�م���ج �لرتبي���ة �لفكري���ة مبدينة �لريا�س منه���م )249( من �أولي���اء �لأمور و)233( 
من �لأ�سقاء. وقد ك�سفت �لدر��سة �إن طبيعة عالقة �لأ�سقاء مع �إخوتهم من �لأطفال 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة وكذل���ك نظ���رة �أولياء �لأم���ور ومدركاتهم لتل���ك �لعالقة على 
�لبعدي���ن �لأول و�لر�ب���ع �ملتمثالن يف �لتقبل و�لتعاطف تت�س���م كثري� باليجابية. و�إن 
طبيع���ة عالقة �لأ�س���قاء م���ع �إخوتهم م���ن ذوي �لإعاقة �لفكرية وكذل���ك نظرة �أولياء 
�لأم���ور ومدركاتهم لتلك �لعالقة على �لبعدين �لثاين و�لثالث �ملتمثالن يف �لتجنب 
و�ل�س���تياء ن���ادر� م���ا تظه���ر يف تعاملهم معه���م. هذ� بالإ�س���افة �إىل عدم وج���ود فروق 
ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية يف نظ���رة �لأ�س���قاء �لعاديني ونظ���رة �أولياء �لأمور ح���ول طبيعة 
�لعالقات �لتي تربط �لأ�سقاء �لعاديني بالأخ ذي �لإعاقة �لفكرية يف خمتلف �لأبعاد.

نظري���ة  عل���ى  در��س���تهما   Ivey & Barnard-Bark; (2009)  وبن���ى 
�لتوقعات، بهدف �لتحقق من توقعات �أ�س���قاء �لأطفال �لذين يعانون من ��س���طر�بات 
طي���ف �لتوح���د. حيث �أكمل )40( �س���قيًقا ت���رت�وح �أعمارهم بني 7 - 22 �س���نة، يف ولية 
تك�سا�س ��ستبانة مكونة من 19 بند� تناولت توقعات �أ�سقاء �لأ�سخا�س ذوي ��سطر�ب 
طيف �لتوحد وفقا خل�س���ائ�س �جلن�س و�لعمر. وت�س���ري �لنتائج �إىل وجود عالقة بني 
توقعات �أ�س���قاء �لأ�س���خا�س ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد ومتغ���ريي �جلن�س و�لعمر 
لهوؤلء �لأ�س���قاء. فقد �ظهر �لأ�س���قاء ممن هم من نف�س �جلن�س توقعات �أعلى بكثري 
لأ�س���قائهم مم���ن لديهم ��س���طر�ب �لتوحد، يف ح���ني كانت توقعات �لأ�س���قاء ممن هم 
لي�س���و� م���ن نف����س �جلن�س �أق���ل بكثري لإخوته���م ذوي ��س���طر�ب بالتوحد، كما ت�س���ري 

�لنتائج �إىل وجود �رتباط د�ل بني �ختالف �عمار �لأ�سقاء وتوقعاتهم. 

وق���د تناول���ت در��س���ة Linnell, (2012) ت�س���ور�ت �لأمه���ات و�لأخو�ت حول 
عالقة �لأ�س���قاء ممن لديهم �أخ ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد. �جريت �لدر��س���ة د�خل 
ور�سة عمل حا�سوبية، و�سارك �لأ�سقاء يف ور�سة �لعمل جنبا �إىل جنب مع �إخوتهم ذوي 
��سطر�ب طيف �لتوحد. متت مقابلة �سبعة �أ�سقاء و�ستة من �أولياء �لأمور ملعرفة كيف 
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ينظرون �إىل عالقة �لأ�س���قاء �سمن �ن�س���طة �حلياة �ليومية ومن خالل ور�س �لعمل. 
�ظهرت �لنتائج �ختالفات يف نظرة �لأ�سقاء و�ولياء �لمور يف �ن�سطة �حلياة �ليومية 
مقاب���ل ور����س �لعمل. ففي �س���ياق �أن�س���طة �حلياة �ليومية ركز �لأ�س���قاء على م�س���اعدة 
�إخوته���م و�للعب مع بع�س���هم �لبع�س. وو�س���ف �لأ�س���قاء بان لديهم �س���عور� بالو�جب 
جت���اه �خوتهم ب�س���بب �رتباطهم �ل�س���ري. على �لعك�س من ذلك، رك���زت �لأمهات على 
حتدي���ات عالق���ة �لأ�س���قاء، و�لتي عزتها �إىل �لختالفات يف �أ�س���لوب �لتعلم، و�لتي �دت 
يف نهاية �ملطاف �إىل ت�س���ور�ت �لأ�س���قاء للم�ساركة يف �أن�سطة منف�سلة. يف �ملقابل، كان 
كل من �لأ�سقاء و�ولياء �لمور ينظرون �إىل �إخوتهم و�أبنائهم ب�سكل خمتلف يف ور�سة 
�لعم���ل. حي���ث ر�وه���م يف ور�س���ة �لعم���ل كاأولد ميتلك���ون مه���ار�ت مذهلة تتنا�س���ب مع 
�أقر�نه���م. وكان لدى �لأخو�ت �س���عور� بالفخر لإجن���از�ت �إخو�نهن، وحتدثت �لأمهات 

ب�سكل �أكرث �إيجابية عن عالقات �أطفالهن. 

 Stampoltzis, Defingou, Antonopoulou در��س���ة   و�س���عت 
Kouvava,; Polychronopoulou, (2014) �ىل در��س���ة �خل�س���ائ�س �لنف�س���ية 
�لجتماعي���ة لأ�س���قاء �لأطفال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوح���د وعالقتهم بهم. وقد مت 
فح�س تكيف �لأطفال يف �ملدر�سة، و�حرت�م �لذ�ت، و�لعالقات �لجتماعية، ف�سال عن 
مو�قف �أ�س���دقائهم جتاه �أ�سقائهم �مل�س���ابني بالتوحد. وكان �مل�ساركون 22 �سقيقا من 
�أ�س���قاء �لأطفال �مل�س���ابني بالتوحد، �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 8-18 �س���نة، و22 �أًما 
و22 م���ن �لآب���اء. وقدم �أولي���اء �لأمور معلومات دميوغر�فية، و�أكملو� ��س���تبان جو�نب 
�لقوة و�ل�سعوبات ومقيا�س �سلوك �لأ�سقاء. و��ستندت بيانات �أ�سقاء �لأطفال �مل�سابني 
بالتوح���د �إىل مقابلة �س���به منظمة، ومن ملف �لت�س���ور �لذ�ت���ي لالأطفال و�ملر�هقني، 
ومقيا�س م�س���كالت �لأ�س���قاء. فقد �ظهر عدد قليل من �أ�سقاء �لطفال ذوي ��سطر�ب 
طي���ف �لتوح���د �س���عوبات عاطفي���ة و�س���لوكية. وكان ل���دى معظمهم عالق���ة جيدة مع 
�خوته���م، �أو �خو�ته���م ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد، على �لرغم من �أنهم ��س���ارو� �ىل 
تغي���ري�ت يف روت���ني حياته���م �ليومية. كما يب���دو �أنهم مل يكونو� ر��س���ني عن مهار�ت 
تقبل �لأقر�ن و�ل�س���دقاء. وبالإ�س���افة �إىل ذلك، فاإن نتائج هذه �لدر��س���ة توفر �أدلة 
على �آر�ء �لو�لدين عن مدى تكيف �بنائهم �ل�سلوكي و�لنفعايل. وتعترب هذه �لنتائج 
مهم���ة ويج���ب �أخذه���ا يف �لعتبار م���ن �أجل تقييم �أد�ء جميع �أفر�د �لأ�س���رة يف �لأ�س���ر 

�لتي لديها �أطفال طيف �لتوحد.
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�حلي���ة  �خل���رب�ت  ��ستك�س���اف  �ىل   Shane, (2014) در��س���ة  هدف���ت  كم���ا 
لالأ�س���خا�س �ملر�هق���ني مم���ن لديهم �خ���وة ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد ي���ن، وقدمت 
�لدر��س���ة فهم���ا للخرب�ت و�مل�س���ئوليات وم�س���اعر تل���ك �ملجموعة �لعمري���ة. وذلك من 
خ���الل مقابل���ة �س���بعة �أ�س���خا�س ت���رت�وح �أعماره���م ب���ني 18 و25 عام���ا للح�س���ول على 
مو��س���يع وجت���ارب �حلي���اة �ملماثل���ة، ف�س���ال عن فه���م �حتياجاته���م. وكان �مل�س���اركون 
�ل�س���بعة متفائلني، �هد�فهم و��س���حة وموجهة، ويت�س���مون باملحبة، و�لن�سج. و��سارت 

�لنتائج �أن وجود �خ ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد يبدو مك�سبا ولي�س عائقا.

ن���ادر� م���ا مت �لتحق���ق م���ن  �ن���ه  �ىل   Tozer & Atkin; (2015)  وذه���ب 
�إمكان���ات �لأ�س���قاء �لكب���ار لتق���دمي �لدعم عل���ى �ملدى �لطوي���ل لأخوته���م، �أو �أخو�تهم 
من ذوي �لتوحد. ولهذ� �س���عت در��س���تهما �ىل ��ستك�ساف توقعات �لرعاية �لجتماعية 
ب���ني �لأ�س���قاء �لكب���ار وذلك با�س���تخد�م �ملقاب���الت �لنوعية. فقد حتدثا مع 21 �س���قيًقا 
بالغ���ني ح���ول عالقاتهم �لأ�س���رية و�مل�س���اركة يف تقدمي �خلدمات، و�لتق���و� مع 12 من 
�أ�س���قائهم �مل�س���ابني بالتوحد، وحتدثو� مع 12 من موظفي �لرعاية �لجتماعية. وقد 
�ظهرت �لنتائج �ن �لأ�س���قاء بالرغم من �س���عوبات �لنمو مع �سخ�س م�ساب بالتوحد، 
ق���د ع���ربو� ع���ن �لتز�مهم جت���اه �خوته���م، �أو �خو�تهم ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد. 
و�ظه���ر معظمه���م �لرغب���ة يف �مل�س���اركة يف رعايته���م. ويف ح���ني و�س���ف بع�س �لأ�س���قاء 
عالقات �إيجابية باخلدمات �س���عر كثريون باأنهم مهم�س���ون. و�أكد �ملمار�س���ون �إىل حد 
كب���ري ت�س���ور�تهم، يف ح���ني قدم���و� مربر� مل���اذ� كانو� يكافح���ون من �أج���ل �لتعامل مع         

�لأ�سقاء �لكبار. 

 وحيث ل يعرف �إل �لقليل عن �أ�س���قاء �لبالغني �مل�س���ابني بالتوحد. فقد قدم 
Howlin, Moss, Savage, Bolton, & Rutter, (2015) تقرير� عن �لنتائج 
�ملعرفية و�لجتماعية و�ل�س���حة �لعقلية لدى 87 من �لأ�سقاء �لكبار )متو�سط �لعمر 
39 عاما(. حيث �ظهر �لأ�س���قاء بانهم “غري متاأثرين، �أو مت�س���ررين” بالتوحد، فقد 
ح�س���لو� جميع���ا عل���ى درج���ات �س���من �ملتو�س���ط يف �ختبار�ت �ل���ذكاء وكان���ت مهار�تهم 
�حل�س���ابية وم�س���توياتهم �لتعليمي���ة جي���دة، بالإ�س���افة �ىل ذلك كان �لأ�س���قاء يعملون 

ب�سكل جيد يف عملهم ووظائفهم و��ستقالليتهم وعالقاتهم �لجتماعية.
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وقارن���ت در��س���ة Walton & Ingersoll, (2015) �لتكي���ف وعالقة �أ�س���قاء 
�لخ���وة ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوح���د وعددهم )69( بتكيف وعالقة �أ�س���قاء �لأطفال 
�لعادي���ني وعددهم )93(. �أظهر �أ�س���قاء �لطفال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد تكيفا 
عاطفيا و�سلوكيا مت�سابها. وكان كبار �ل�سن من �لذكور يف خطر متز�يد من مو�جهة 
�ل�س���عوبات. و�س���ملت عالقات �أ�س���قاء �لطفال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد عدو�نية 
وتورطا �قل، وجتنبا �أكرب من �أ�سقاء �لطفال �لعاديني. وتلقو� دعما جزئيا لالإجهاد 

و�لتوتر لل�سعوبات �لتي و�جهوها.

منهجية البحث:
يه���دف ه���ذ� �جل���زء �إىل بي���ان �ملنهجي���ة �مل�س���تخدمة يف ه���ذ� �لبح���ث من حيث 
حتدي���د جمتم���ع �لبحث، وعينته���ا، و�لأد�ة �مل�س���تخدمة و�إج���ر�ء�ت تنفيذه���ا، وكذلك 

�ملعاجلات �لإح�سائية �مل�ستخدمة، علما بان �ملنهج �مل�ستخدم هو �ملنهج �لو�سفي.

جمتمع البحث:
يتاألف جمتمع �لبحث من جميع �أ�سقاء �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد 
�مل�سجلني يف معاهد �لرتبية �لفكرية �لتابعة لوز�رة �لرتبية و�لتعليم ومر�كز �لتوحد 

�خلا�سة يف مدينة �لريا�س للعام �لدر��سي 2016-2017م.

عينة البحث:
تاألفت عينة �لبحث من )80( من �أ�سقاء �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد 
�مل�س���جلني يف معاه���د �لرتبي���ة �لفكري���ة ومر�ك���ز �لتوحد �خلا�س���ة مبدين���ة �لريا�س، 

يو�سحها �جلدول )1(.
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 جدول )1( 
توزيع اأفراد العينة وفق متغريات البحث

�ملجموع�لن�سبة�لعددم�ستويات �ملتغري�ملتغري

3746.2580�لأخ�لأ�سقاء 4353.75�لأخت

7087.580�أكرب من �لطفل ذي �لإعاقةعمر �ل�سقيق 1012.5�أ�سغر من �لطفل ذي �لإعاقة

�مل�ستوى �لتعليمي 
لالأ�سقاء

2025.0�بتد�ئي

80 2227.5متو�سط
1923.8ثانوي
1923.8جامعي

عمر �لطفل ذي 
�لإعاقة

125265.080 �سنة فاقل 132835.0 �سنة فاكرث
درجة �إعاقة 

�لطفل
2227.580ب�سيطة 5872.5متو�سطة و�سديدة

مكان تقدمي 
�خلدمة

3746.380مركز حكومي 4353.8مركز خا�س

اأداة البحث:
�لأ�س���قاء  عالق���ة  ملقيا����س  �لعربي���ة  �ل�س���ورة  �لباحث���ة  ��س���تخدمت 
و�دجريت���ون                                                             �س���يفر  تطوي���ره  عل���ى  ق���ام  �ل���ذي  و�ل�س���رطاوي،2009(  )�لعتيب���ي 
(Schaefer & Edgerton, 1981) وت�س���ف فقر�ت �ملقيا�س يف �س���ورته �لأ�س���لية 
عالق���ة �لأ�س���قاء باأخيه���م ذي �لإعاقة على �أربعة عو�مل �أ�سا�س���ية. وقد تر�وحت نتائج 

�لفاكرنباخ للمقايي�س �لفرعية لن�سختي �أولياء �لأمور و�لأ�سقاء ما بني 75و 92.

 وق���د قام �لعتيب���ي و�ل�س���رطاوي )2009( برتجمة �ملقيا�س وعر�س���ه على عدد 
من �ملتخ�س�س���ني يف ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة بجامعة �مللك �س���عود للتحقق من �س���حة 
�لرتجمة وحمافظتها على م�سمون فقر�ت �ملقيا�س �لأ�سلية. ومن ثم �أجريا حتليال 
عاملي���ا ل�س���تجابات �لأف���ر�د يف عين���ة بلغ���ت )482( من �أولي���اء �أمور و�أ�س���قاء �لأطفال 
ذي �لإعاقةي���ن ومت حتدي���د �أربعة عو�م���ل متثلت يف �لتقبل ولط���ف �ملعاملة، �لتجنب 

و�ل�سعور باخلجل، �ل�ستياء و�لتهجم، و�لتعاطف و�لهتمام.
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وللتحقق من �س���دق �لت�ساق �لد�خلي مت ح�ساب معامالت �لرتباط للفقر�ت 
�لد�خل���ة يف �ل�س���ورة �لنهائي���ة للمقيا����س م���ع درجات �لأبع���اد �لتي تنتم���ي �إليها. وقد 
تر�وح���ت معام���الت �رتب���اط بري�س���ون لقيا����س �لعالقة ب���ني كل بند و�لدرج���ة �لكلية 
للبع���د �ملنتمي���ة ل���ه، م���ا ب���ني 0.44 – 85.. وهي د�لة عن���د 0.01، وقد بلغ���ت معامالت 
�لثب���ات بطريق���ة �لفاكرنب���اخ 0.73 للمقيا����س ب�س���كل ع���ام، فيم���ا تر�وح���ت معام���الت 

�لرتباط لالأبعاد �لأربعة ما بني 0.74 و0.86

نتائج البحث:
من �جل ت�س���هيل تف�س���ري �لنتائج ��ستخدمت �لباحثة �لأ�سلوب �لتايل لتحديد 
م�س���توى �لإجاب���ة عل���ى بن���ود حماور �لبح���ث حيث مت �إعط���اء وزن للبد�ئ���ل: )يحدث 
د�ئًم���ا=5، يح���دث كثرًي�=4، يح���دث �أحياًنا=3، يح���دث نادًر�=2، ل يح���دث مطلًقا=1(، 
ثم مت ت�سنيف تلك �لإجابات �إىل خم�سة م�ستويات مت�ساوية �ملدى من خالل �ملعادلة 
�لتالية: طول �لفئة = )�أكرب قيمة- �أقل قيمة( ÷ عدد بد�ئل �لأد�ة = )1-5( ÷ 5 

= 0.80، وفق ما يظهر يف �جلدول )2(. 
جدول )2( 

توزيع للفئات وفق التدرج امل�ستخدم يف اأداة البحث
مدى �ملتو�سطات�لو�سف

4.21 – 5.00يحدث د�ئًما
3.41 – 4.20يحدث كثرًي�
2.61 – 3.40يحدث �أحياًنا
1.81 – 2.60يحدث نادًر�

1.00 – 1.80ل يحدث مطلًقا

اإجابة اأ�سئلة البحث:
�ل�س���وؤ�ل �لأول: م���ا طبيع���ة �لعالق���ة �لتي تربط �لأ�س���قاء �لعاديني يف �لأ�س���رة 
ب���الأخ ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد يف �ملجالت �لتي يقي�س���ها مقيا�س عالقة �لأ�س���قاء 
�مل�س���تخدم م���ن وجه���ة نظ���ر �لأ�س���قاء �أنف�س���هم؟. لالإجاب���ة عل���ى ه���ذ� �ل�س���وؤ�ل قام���ت 
�لباحث���ة با�س���تخر�ج �ملتو�س���طات ل�س���تجابات �لأ�س���قاء يف �لأبعاد �لأربع���ة �لتي متثلها 
بن���ود �ملقيا����س. �جلد�ول من 3-6 تو�س���ح ��س���تجابات �لأ�س���قاء ح���ول طبيعة عالقتهم 

ب�سقيقهم ذي �لإعاقة.
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جدول )3( 
التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية وترتيبها تنازلًيا لإجابات عينة الأ�سقاء عن 

عالقتهم ب�سقيقهم الطفل ذي ا�سطراب طيف التوحد يف البعد الأول املتمثل 
بالتقبل ولطف املعاملة 

�ملتو�سط �لعبارةم
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�لرتتيب�ملعياري

3.241.095�أريه، �أو �أخربه �أ�سياء مهمة2
3.471.264�أتقبله كزميل يف �للعب6

�أح�سل على �لأفكار لالأ�سياء �لتي ميكن �أن 10
3.21.246�أعملها معا

3.71.082�أمرح و�ألعب معه يف �لبيت13
3.161.157�أعلمه مهار�ت جديدة17
3.741.161�أ�ساعده على �لتكيف مع �لأو�ساع �جلديدة19
3.681.173�أعامله ك�سديق جيد20
2.911.278�أ�سع خططا تت�سمنه ويكون جزء� منها24

3.38�ملتو�سط �لعام للبعد

يت�س���ح م���ن �جل���دول )3( �أن �ملتو�س���ط �لعام ل�س���تجابات �لأ�س���قاء عل���ى �لبعد 
�لأول ق���د بل���غ )3.38( مم���ا ي�س���ري �إىل �أن طبيع���ة عالق���ة �لأ�س���قاء م���ع �إخوته���م ذوي 
��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د عل���ى �لبع���د �لأول �ملتمثل يف �لتقب���ل ولطف �ملعاملة تت�س���م 
�أحيان���ا باليجابية. وقد ظهر ذلك و��س���حا من �رتفاع متو�س���طات ��س���تجاباتهم على 
ن�س���ف بن���ود �لبعد حيث تر�وحت م���ا بني 3.74- 3.47، وقد متثل���ت طبيعة عالقاتهم 
و�س���لوكياتهم �ليجابية وفق ذلك �لرتتيب يف م�س���اعدتهم على �لتكيف مع �لأو�س���اع 
�جلدي���دة، و�للعب معهم، ومعاملتهم كاأ�س���دقاء، وتقبله���م كزمالء يف �للعب، يف حني 
تر�وح متو�س���ط ��س���تجاباتهم على �لن�س���ف �لآخر من �لبنود ما بني 3.24- 2.91 مما 
ي�س���ري �إىل �أنه���م ن���ادر� ما يخربونه���م بالأ�س���ياء �ملهم���ة، ويعلمونهم مه���ار�ت جديدة، 

ويعدونهم جزء� من خططهم.
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جدول )4( 
التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية وترتيبها تنازلًيا

لإجابات عينة الأ�سقاء العاديني عن عالقتهم ب�سقيقهم الطفل ذي ا�سطراب طيف التوحد يف 
البعد الثاين املتمثل بالتجنب وباخلجل 

�ملتو�سط �لعبارةم
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�لرتتيب�ملعياري

1.851.13�أ�سعر باحلرج عندما �أخرج معه7

1.931.012�أبقى بعيد� عنه �إذ� كان ممكنا9

1.52.855�أت�سرف و�أنا �أ�سعر باخلجل منه14

1.711.004�أكون متجهًما، �أو متربًما عندما �أكون معه16

1.48.956�أحاول تفادي �أن ي�ساهدين �أحد معه21

2.111.111�أف�سل �أن �أكون وحدي على �أن �ألعب معه23

1.76�ملتو�سط �لعام للبعد

يت�سح من �جلدول )4( �أن �ملتو�سط �لعام ل�ستجابات �لأ�سقاء على �لبعد �لثاين 
قد بلغ )1.76( مما ي�سري �إىل �أن طبيعة عالقة �لأ�سقاء مع �إخوتهم من �لأطفال ذوي 
��س���طر�ب طيف �لتوحد على �لبعد �لثاين �ملتمثل يف �لتجنب و�ل�سعور باخلجل نادر� 
ج���د� م���ا تظه���ر يف تعامله���م معهم. وق���د ظهر ذلك و��س���حا من �لنخفا�س �لو��س���ح 
ملتو�س���طات ��س���تجاباتهم عل���ى جميع بنود �لبعد حيث تر�وحت ما ب���ني 1.48 يف �أدناها 
�إىل 2.11 يف �أعالها. وقد متثلت طبيعة عالقاتهم و�سلوكياتهم وفق ذلك �لرتتيب يف 
�أنهم نادر� ما ي�سعرون باخلوف من م�ساهدتهم معهم، �أو �خلجل عند �لتعامل معهم، 

�أو �لتربم و�حلرج عند �خلروج ب�سحبتهم، �أو تف�سيل �لبقاء بعيد� عنهم.
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جدول )5( 
التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية وترتيبها تنازلًيا لإجابات عينة الأ�سقاء 

العاديني عن عالقتهم ب�سقيقهم الطفل ذي ا�سطراب طيف التوحد 
يف البعد الثالث املتمثل بال�ستياء والتهجم 

�ملتو�سط �لعبارةم
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�لرتتيب�ملعياري

2.591.133�أ�ستكي من �مل�سكالت �لتي ي�سنعها1

2.151.124�أثريه، �أو �أزعجه3

2.80.971�أغ�سب منه5

2.701.132�أجتادل معه12

1.66.885�أقول له �أ�سياء قا�سية وغري حمببة18

1.35.696�أوؤذي م�ساعره25

2.20�ملتو�سط �لعام للبعد

يت�س���ح م���ن �جل���دول )5( �أن �ملتو�س���ط �لعام ل�س���تجابات �لأ�س���قاء عل���ى �لبعد 
�لثال���ث ق���د بل���غ )2.20(، مم���ا ي�س���ري �إىل �أن طبيع���ة عالقة �لأ�س���قاء م���ع �إخوتهم من 
�لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد على �لبعد �لثالث �ملتمثل يف �ل�ستياء و�لتهجم 
ن���ادر� م���ا تظه���ر يف تعاملهم معه���م. وقد ظهر ذلك و��س���حا من �لنخفا�س �لو��س���ح 
ملتو�س���طات ��س���تجاباتهم عل���ى جميع بنود �لبعد حيث تر�وحت ما ب���ني 1.35 يف �أدناها 
�إىل 2.80 يف �أعاله���ا. وق���د متثلت طبيعة عالقاتهم و�س���لوكياتهم وفق ذلك �لرتتيب 
يف �أنه���م ن���ادر� م���ا يوؤذون م�س���اعرهم، �أو يقولون لهم �أ�س���ياء قا�س���ية وغ���ري حمببة، �أو 
ي�س���ببون لهم �لإزعاج، �أو ي�س���تكون من �مل�سكالت �لتي ي�سنعونها، �أو يتجادلون معهم، 

�أو يغ�سبون منهم. 
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جدول )6( 
التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية وترتيبها تنازلًيا لإجابات عينة الأ�سقاء 

العاديني عن عالقتهم ب�سقيقهم الطفل ذي ا�سطراب طيف التوحد 
يف البعد الرابع املتمثل بالتعاطف والهتمام 

�ملتو�سط �لعبارةم
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�لرتتيب�ملعياري

4.21.864��ساعده باأي طريقة حمتملة4

4.70.701�أريده �أن ينجح8

4.05.896�أعمل �أ�سياء لإ�سعاده11

4.39.923�أنا م�سرور من وجوده يف �لعائلة15

4.19.945�أهتم برفاهيته و�سعادته22

4.41.862�أحاول �إ�سعاده حني يكون حزينا، �أو منزعجا26

4.33�ملتو�سط �لعام للبعد

يت�سح من �جلدول )6( �أن �ملتو�سط �لعام ل�ستجابات �لأ�سقاء على �لبعد �لر�بع 
ق���د بل���غ )4.33( مم���ا ي�س���ري �إىل �أن طبيعة عالقة �لأ�س���قاء مع �إخوتهم م���ن �لأطفال 
ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد على �لبعد �لر�بع �ملتمثل يف �لتعاطف و�لهتمام تت�س���م 
د�ئم���ا باليجابي���ة. وق���د ظهر ذلك و��س���حا من �رتفاع متو�س���طات ��س���تجاباتهم على 
جمي���ع بن���ود �لبع���د حي���ث تر�وح���ت م���ا ب���ني 4.70 يف �أعاله���ا �إىل 4.05 يف �أدناها. وقد 
متثلت طبيعة عالقاتهم و�سلوكياته �ليجابية وفق ذلك �لرتتيب بتمني �لنجاح لهم، 
وحماولة �لتخفيف عنهم، و�س���عورهم بال�سعادة من وجودهم يف �لعائلة، وم�ساعدتهم 

باأي طريقة، و�لهتمام بتوفري �لرفاهية لهم، وعمل �لأ�سياء لإ�سعادهم.
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ال�سوؤال الثاين: 
ه���ل تختل���ف طبيع���ة عالق���ة �لأ�س���قاء �لعادي���ني باأخيه���م ذي ��س���طر�ب طيف 
�لتوحد من وجهة نظر �لأ�سقاء وفق متغري �جلن�س، وترتيبهم يف �لأ�سرة وم�ستوياته 

�لتعليمية يف �ملجالت �لتي يقي�سها مقيا�س عالقة �لأ�سقاء �مل�ستخدم؟:

ملعرفة �لفروق يف طبيعة عالقة �لأ�سقاء من �إخوة و�أخو�ت بالأخ ذي ��سطر�ب 
طي���ف �لتوحد، قامت �لباحثة با�س���تخد�م �ختبار )ت( وحتليل �لتباين حل�س���اب دللة 

�لفروق. جدول )8( يو�سح �لفروق يف طبيعة �لعالقة بني عينتي �لبحث. 

جدول )8(
 اختبار )ت( لدللة الفروق يف طبيعة عالقة الأ�سقاء بالأخ ذي ا�سطراب طيف التوحد وفق 

متغري اجلن�س )الإخوة الذكور والأخوات الإناث(

�ملتو�سط �لعدد�جلن�س�لأبعاد
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

قيمة 
ت

م�ستوى 
�لتعليق�لدللة

�لتقبل 
3726.766.66�لإخوة

غري د�ل68.-41.
4327.407.08�لأخو�ت

�لتجنب 
3710.273.74�لإخوة

غري د�ل50.-67.
4310.884.30�لأخو�ت

�ل�ستياء 
3712.863.94�لإخوة

غري د�ل42.-79.
4313.584.05�لأخو�ت

�لتعاطف 
3725.703.70�لإخوة

غري د�ل59.-53.
4326.164.01�لأخو�ت

�لدرجة 
�لكلية

3775.599.24�لإخوة
غري د�ل23.-1.19

4378.028.93�لأخو�ت

يت�س���ح م���ن �جل���دول )8( �أن قيم���ة )ت( غري د�لة يف جمي���ع �أبع���اد �ملقيا�س ودرجته 
�لكلية، مما ي�سري �إىل عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف طبيعة عالقة �لأ�سقاء 

من �لذكور و�لإناث بالأخ ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد.
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جدول )9(
 اختبار )ت( لدللة الفروق يف طبيعة عالقة الأ�سقاء بالأخ ذي ا�سطراب طيف التوحد وفق 

ترتيبهم يف الأ�سرة )اكرب من، ا�سغر من(
�ملتو�سط �لعدد�لرتتيب�لأبعاد

�حل�سابي
�لنحر�ف 

م�ستوى قيمة ت�ملعياري
�لتعليق�لدللة

غري د�ل84.-7027.047.01.19�أكرب �لتقبل  1027.505.91�أ�سغر 
غري د�ل86.-7010.574.12.16�أكرب �لتجنب  1010.803.55�أ�سغر 
غري د�ل7013.264.00.04.96�أكرب �ل�ستياء  1013.204.13�أ�سغر 
غري د�ل7026.233.661.73.08�أكرب �لتعاطف  1024.004.76�أ�سغر 
�لدرجة 

�لكلية
غري د�ل7077.109.28.51.60�أكرب  1075.508.00�أ�سغر 

يت�س���ح م���ن �جل���دول )9( �أن قيم���ة )ت( غري د�لة يف جمي���ع �أبع���اد �ملقيا�س ودرجته 
�لكلية، مما ي�سري �إىل عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف طبيعة عالقة �لأ�سقاء 

�لعاديني بالأخ ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد �سو�ء كانو� �أكرب، �أو �أ�سغر عمر� منه.
جدول )10( 

اختبار حتليل التباين الأحادي لدللة الفروق يف طبيعة عالقة الأ�سقاء بالأخ ذي ا�سطراب طيف 
التوحد باختالف امل�ستوى التعليمي

جمموع م�سدر �لتباين�لأبعاد
�ملربعات

درجة 
�حلرية

متو�سط 
�ملربعات

قيمة 
ف

م�ستوى 
�لتعليق�لدللة

�لتقبل 
101.21333.73بني �ملجموعات

غري 71.54.
د�لة 3609.987647.50د�خل �ملجموعات

غري 5.6531.88.11.95بني �ملجموعات�لتجنب 
د�لة 1283.547616.88د�خل �ملجموعات

غري 16.9235.64.34.79بني �ملجموعات�ل�ستياء 
د�لة 1244.077616.36د�خل �ملجموعات

�لتعاطف 
60.23320.07بني �ملجموعات

غري 1.37.25
د�لة 1113.567614.65د�خل �ملجموعات

�لدرجة 
�لكلية

426.823142.27بني �ملجموعات
غري 1.76.16

د�لة 6118.377680.50د�خل �ملجموعات
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يت�س���ح م���ن �جل���دول )10( �أن قيم���ة )ف( غ���ري د�ل���ة يف جمي���ع �أبع���اد �ملقيا�س 
ودرجته �لكلية، مما ي�سري �إىل عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف طبيعة عالقة 

�لأ�سقاء �لعاديني بالأخ ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد باختالف �مل�ستوى �لتعليمي.

ال�سوؤال الثالث: 
ه���ل تختل���ف طبيع���ة عالق���ة �لأ�س���قاء �لعادي���ني باأخيه���م ذي ��س���طر�ب طيف 
�لتوحد من وجهة نظر �لأ�سقاء وفق متغري عمر �لطفل ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد، 
و�س���دة �إعاقت���ه، و�مل���كان �لتعليمي �ل���ذي يخدم فيه يف �ملج���الت �لتي يقي�س���ها مقيا�س 
عالق���ة �لأ�س���قاء �مل�س���تخدم؟: ملعرف���ة م���ا �إذ� كان���ت طبيع���ة عالق���ة �لأ�س���قاء �لعاديني 
باأخيهم ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد تختلف وفًقا ملتغري�ت جن�س وعمر ودرجة �أعاقة 
�لطفل ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد ومكان تلقيه �خلدمة، قامت �لباحثة با�س���تخد�م 
�ختب���ار )ت( لدلل���ة �لف���روق. �جل���د�ول م���ن 11-13 تب���ني �لف���روق يف �لدلل���ة وفًق���ا 

للمتغري�ت �ملو�سحة �أعاله.
جدول )11(

 اختبار )ت( لدللة الفروق يف طبيعة عالقة الأ�سقاء بالأخ ذي ا�سطراب طيف التوحد باختالف 
عمر الطفل ذي ا�سطراب طيف التوحد )12 �سنة فاقل، 13 �سنة فاكرث(

�ملتو�سط �لعددعمر �لطفل�لأبعاد
�حل�سابي

�لنحر�ف 
م�ستوى قيمة ت�ملعياري

�لتعليق�لدللة

�لتقبل
125226.677.07 �سنة فاقل

غري د�ل45.-75.
132827.896.48 �سنة فاأكرث

�لتجنب
125210.153.32 �سنة فاقل

غري د�ل18.-1.35
132811.435.07 �سنة فاأكرث

�ل�ستياء
125213.484.01 �سنة فاكرث

غري د�ل70.48.
132812.824.00 �سنة فاأكرث

�لتعاطف
125226.023.65 �سنة فاقل

غري د�ل21.82.
132825.824.26 �سنة فاأكرث

�لدرجة 
�لكلية

125276.339.30 �سنة فاقل
غري د�ل44.-76.

132877.968.77 �سنة فاأكرث
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يت�سح من �جلدول )11( �أن قيمة )ت( غري د�لة يف جميع �لأبعاد و�لدرجة �لكلية، 
مم���ا ي�س���ري �إىل ع���دم وج���ود ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية يف طبيع���ة عالق���ة �لأ�س���قاء 
�لعاديني بالأخ ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد باختالف عمر �لطفل ذي �لإعاقة �س���غار� 

كانو� �أم كبار�.

جدول )12( 
اختبار )ت( لدللة الفروق يف طبيعة عالقة الأ�سقاء بالأخ ذي ا�سطراب طيف التوحد باختالف 

درجة اإعاقة الطفل ذي ا�سطراب طيف التوحد 

�ملتو�سط �لعدددرجة �لإعاقة�لأبعاد
�حل�سابي

�لنحر�ف 
م�ستوى قيمة ت�ملعياري

�لتعليق�لدللة

�لتقبل
2227.917.67ب�سيطة

غري د�ل40.51.
5826.796.56متو�سطة و�سديدة

�لتجنب
2211.003.87ب�سيطة

غري د�ل54.58.
5810.454.12متو�سطة و�سديدة

�ل�ستياء
2214.953.86ب�سيطة

د�ل2.42.01
5812.603.88متو�سطة و�سديدة

�لتعاطف
2225.504.26ب�سيطة

غري د�ل52.-64.
5826.123.71متو�سطة و�سديدة

�لدرجة 
�لكلية

2279.368.20ب�سيطة
غري د�ل1.50.13

5875.979.31متو�سطة و�سديدة

يت�س���ح م���ن �جل���دول )12( �أن قيم���ة )ت( غ���ري د�ل���ة يف �لبع���د �لأول، و�لبع���د 
�لث���اين، و�لبع���د �لر�ب���ع و�لدرج���ة �لكلية، مما ي�س���ري �إىل عدم وجود ف���روق ذ�ت دللة 
�إح�سائية يف طبيعة عالقة �لأ�سقاء �لعاديني بالأخ ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد يف تلك 

�لأبعاد باختالف درجة �إعاقة �لطفل �ملعوق.

يف ح���ني يت�س���ح م���ن �جل���دول )12( �أن قيم���ة )ت( د�ل���ة عند م�س���توى 0.01 يف 
�لبع���د �لثال���ث �ملتمثل يف �ل�س���تياء، مما ي�س���ري �إىل وج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
يف طبيع���ة عالق���ة �لأ�س���قاء �لعاديني بالأخ ذي ��س���طر�ب طيف �لتوح���د يف هذ� �لبعد 

باختالف درجة �إعاقة �لطفل �ملعوق، وذلك ل�سالح �أ�سقاء ب�سيطي �لإعاقة.
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جدول )13( 
اختبار )ت( لدللة الفروق يف طبيعة عالقة الأ�سقاء بالأخ ذي ا�سطراب طيف التوحد باختالف 

املكان التعليمي )مركز حكومي، مركز خا�س(

�ملكان �لأبعاد
�ملتو�سط �لعدد�لتعليمي

�حل�سابي
�لنحر�ف 

م�ستوى قيمة ت�ملعياري
�لتعليق�لدللة

�لتقبل 
3726.816.59حكومي

غري د�ل72.-34.
4327.357.13خا�س

�لتجنب 
3710.764.22حكومي

غري د�ل32.75.
4310.473.91خا�س

�ل�ستياء 
3713.594.34حكومي

غري د�ل71.47.
4312.953.69خا�س

�لتعاطف 
3725.703.87حكومي

غري د�ل59.-53.
4326.163.87خا�س

�لدرجة 
�لكلية

3776.867.70حكومي
غري د�ل97.-03.

4376.9310.24خا�س

يت�س���ح م���ن �جل���دول )13( �أن قيم���ة )ت( غري د�لة يف جمي���ع �لأبعاد و�لدرجة 
�لكلية، مما ي�سري �إىل عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف طبيعة عالقة �لأ�سقاء 
�لعاديني بالأخ ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد باختالف �ملكان �لتعليمي �لذي يخدم فيه 

�لطفل �سو�ء كان مركز� حكوميا �أم مركز� خا�سا.

مناق�سة نتائج البحث:
تبني من �لنتائج بان طبيعة عالقة �لأ�سقاء باأخيهم �لطفل ذي ��سطر�ب طيف 
�لتوحد تت�س���م باليجابية وقد ظهر ذلك ب�س���كل و��س���ح من خالل ��س���تجاباتهم على 
بع���دي �ملقيا����س �ملتمثالن بالتقبل ولطف �ملعاملة من جه���ة و�لتعاطف و�لهتمام من 
جهة �أخرى. حيث يحر�س �لأ�سقاء على �للعب معهم، ومعاملتهم كاأ�سدقاء، وتقبلهم 
كزمالء يف �للعب، وم�ساعدتهم على �لتكيف مع �لأو�ساع �جلديدة، وتعليمهم مهار�ت 
جدي���دة و�إخباره���م بالأ�س���ياء �ملهم���ة، و�عتبارهم ج���زء� من خططه���م، و�لعمل معهم، 
وكذل���ك متن���ي �لنجاح لهم، و�س���عورهم بال�س���عادة م���ن وجودهم يف �لعائل���ة، وحماولة 

�إ�سعادهم و�لهتمام بتوفري �لرفاهية لهم. 
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ويوؤكد هذه �لنتيجة �لنخفا�س �لو��س���ح ل�س���تجابات �لأ�س���قاء على �لبعدين 
�لث���اين و�لثال���ث �ملتمثالن بالتجنب و�ل�س���عور باخلجل من جهة و�ل�س���تياء و�لتهجم 
من جهة �أخرى. حيث متثلت طبيعة عالقاتهم و�سلوكياتهم يف �أنهم نادر� ما ي�سعرون 
باخلوف من م�ساهدتهم معهم، �أو �حلرج و�لتربم عند �خلروج ب�سحبتهم، �أو �خلجل 
عند �لتعامل معهم، �أو تف�سيل �لبقاء بعيد� عنهم وعدم �للعب معهم، وكذلك يف �إنهم 
نادر� ما يوؤذون م�ساعرهم، �أو يقولون لهم �أ�سياء قا�سية وغري حمببة، �أو ي�سببون لهم 
�لإزعاج، �أو ي�ستكون من �مل�سكالت �لتي ي�سنعونها، �أو يغ�سبون منهم، �أو يتجادلون معهم. 

                             (Kaminsky, ودي���وي  كامن�س���كي  وج���ده  م���ا  �لنتيج���ة  ه���ذه  ويوؤك���د 
(Dewey, 2002 & ب���ان �إخ���وة �لطف���ل ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د متكيف���ون 
جي���د�، ويحمل���ون مفهوم���ا �يجابيا عن ذو�تهم وع���ربو� عن درجة �قل م���ن �لنزعاج، 
ودرج���ة �ك���رب من �لدفء و�حلميمية مقارنة باأ�س���قاء �لأطف���ال �لآخرين ممن لديهم 
�إعاق���ات �أخ���رى وب�س���كل خا����س متالزم���ة د�ون، �أو �لإخ���وة �لعادي���ني. ولكنه���ا تختلف 
م���ع م���ا �أظهرته در��س���ة فزمان وزمالوؤه (Fisman, et al,1996) من �أن �مل�س���كالت 
�ل�س���لوكية و�لكتئاب و�ل�سعور بالوحدة تنت�سر بدرجة �كرب لدى �أ�سقاء �لأطفال ذوي 
��سطر�ب طيف �لتوحد مقارنة باأ�سقاء �لأطفال �لعاديني و�أ�سقاء �لأطفال �ملتخلفني 

عقليا ومعظمهم من متالزمة د�ون. 

ومل تظهر �لنتائج فروقا د�لة بني ��س���تجابات �أ�س���قاء �لأطفال ذوي ��س���طر�ب 
طي���ف �لتوح���د على درجة �ملقيا�س �لكلية وكل من �لبعد �لثاين و�لثالث و�لر�بع حول 
عالقتهم باإخوتهم. وقد تعزى هذه �لنتيجة �إىل طبيعة �مل�ساعر و�لجتاهات �ليجابية 
�لتي يحملها �لأ�س���قاء نحو �إخوتهم من ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة، و�ل�سلوكيات �لتي 
يع���ربون فيه���ا ع���ن تقبلهم له���م، و�لعمل عل���ى م�س���اعدتهم و�لهتمام به���م، وتقبلهم 
و�لتعاطف مع م�سكلتهم و�لتي توؤثر �إيجابا يف عالقتهم مع �إخو�نهم ذي �لإعاقةين. 
خا�سة �إذ� ما �أخذنا بالعتبار �لتح�سن �مللحوظ يف طبيعة �جتاهات �ملجتمع نحو ذوي 
�لحتياج���ات �خلا�س���ة، و�لت�س���ريعات و�لقو�ن���ني �لتي توؤك���د على دجمه���م يف �لتعليم 
و�ملجتمع، و�ل�سعي �إىل توفري �خلدمات �ملنا�سبة لهم �سو�ء يف �ملوؤ�س�سات �حلكومية، �أو 
موؤ�س�س���ات �لقطاع �خلا�س، وكذلك زيادة �لوعي لدى �أ�س���ر �لأطفال بطبيعة �لإعاقة، 
و�إمكان���ات �لأطف���ال ذي �لإعاقةين، و�أهمية توفري �جلو �لأ�س���ري �ملنا�س���ب من خالل 
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�لرعاي���ة و�لهتم���ام وجتنب �لإ�س���اءة و�لإهمال، وكذلك جتنب م�س���اعر �لرف�س لهم. 
وكذلك فان �لتفاعل �لأ�سري و�لتو��سل �مل�ستمر بني �أفر�د �لأ�سرة ي�ساعد يف �لتعبري 
عن �مل�س���اعر وقلة �لتعار�س يف �لعالقات �ل�سخ�س���ية يف حني يخلق عدم �لتو��سل بني 
�أفر�د �لأ�سرة حالت من عدم �ل�ستقر�ر �لعاطفي و�لنفعايل لدى �لأ�سقاء. فقد �أكدت 
 (Mchal, Sloan, & Simeonsson 1986) در��س���ة ماكهل و�س���لون و�سامين�سون
ه���ذه �لنتيج���ة وذلك بع���د �أن متت مقابلة �أ�س���قاء �أطفال ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد 
و�أ�س���قاء �أطف���ال متخلف���ني عقليا و�أ�س���قاء �أطف���ال عاديني وذلك للتع���رف على طبيعة 
عالقاته���م م���ع �إخوتهم، فقد تبني باأن �لأ�س���قاء يف �ملجموع���ات �لثالثة قد عربو� عن 

عالقات �يجابيه بينهم وبني �إخوتهم. 

 وقد تعزي عدم وجود فروق د�لة يف ��ستجابات �لأ�سقاء على �لبعد �لأول �ملتمثل 
بدرجة تقبلهم وتعاطفهم مع �أخيهم ذي �لإعاقة �إىل طبيعة خ�سائ�س �لأطفال ذوي 
��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د �ملتمثل���ة ب�س���كل �أ�سا�س���ي بالعجز �للغ���وي �ل�س���ديد، و�لعزلة 
�لجتماعية، و�ل�س���لوكيات �لنمطية، �إ�س���افة �إىل ما ي�س���احب �لكث���ري منهم �نخفا�س 
�لق���درة �لعقلي���ة لديهم مما يجعل �لتو��س���ل معهم �أكرث �س���عوبة وبالتايل يوؤثر على 
درجة تقبلهم لهم. وتتفق هذه �لنتيجة مع ما �أ�س���ارت نتائج در��س���ة بن�س���ون وكارلوف 
(Benson & Karlof, 2008) �لت���ي قارن���ت ب���ني عالق���ة �أ�س���قاء كل م���ن �لأطفال 
ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د و�أطف���ال متالزم���ة د�ون ب���ان �أ�س���قاء �أطف���ال متالزمة 
د�ون كان���و� �أك���رث تقبال لإخوتهم، وكان���ت عالقاتهم �أكرث قربا ودفئ���ا وكانت حالتهم 
�ل�سحية �أف�سل قليال، وعربو� عن م�ستوى �قل من �أعر��س �لكتئاب، وتو��سال �أكرب 

مما ظهر من عالقات �أ�سقاء �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد.

�أم���ا فيما يتعلق بطبيعة عالقة �لأ�س���قاء باأخيهم ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد 
وفق متغري جن�سهم وعمرهم وم�ستوياتهم �لتعليمية، فقد تبني عدم وجود فروق د�لة 
يف طبيع���ة عالقة �لأ�س���قاء م���ن �لإخوة �لذكور و�لأخو�ت �لإناث عل���ى �ملقيا�س و�أبعاده 
�لأربعة. وكذلك �حلال بالن�سبة ملتغريي �لرتتيب يف �لأ�سرة و�مل�ستوى �لتعليمي، فقد 
تبني عدم وجود فروق د�لة يف طبيعة عالقة �لأ�س���قاء �لأ�س���غر و�لأ�س���قاء �لأكرب، ويف 
طبيع���ة عالقة �لأ�س���قاء م���ن ذوي �مل�س���تويات �لتعليمي���ة �ملختلفة لالأخ ذي ��س���طر�ب 
طي���ف �لتوح���د عل���ى �ملقيا�س و�أبعاده �لأربع���ة. وتتفق نتائج �لبحث مع م���ا ذهبت �إليه 
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نتائج در��س���ة مري وفاد��س���ي (Meyer & Vadasy, 1994) من �أن �أ�سقاء �ل�سخ�س 
ذي �لإعاق���ة و�ن �ختل���ف جن�س���هم وم�س���تو�هم �لتعليم���ي فغالب���ا م���ا يكون���و� لطيفني 
ومتفهمني ومت�ساحمني مع وجود �لرغبة لديهم يف تقدمي �مل�ساعدة. يف حني �أظهرت 
در��سات �أخرى بان قبول �لأ�سقاء ل�سقيقهم ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد يتاأثر بعدد من 
�لعو�مل من بينها �أ�ساليب �لرتبية �مل�ستخدمة يف �لأ�سرة، ونوع و�سدة �لإعاقة، و�لعمر 
بينه���م وب���ني �إخوته���م، بالإ�س���افة �إىل طبيع���ة ومنط �حلياة �لأ�س���رية، ون���وع �لتفاعل 
�لأ�س���ري، وج���ودة �خلدم���ات �مل�س���اندة �ملقدمة. يف ح���ني مل تتفق نتائ���ج �لبحث مع ما 
وجده كامن�س���كي وديوي (Kaminsky, & Dewey, 2002) بان �لأ�س���قاء �لأ�سغر 
�س���نا م���ن �لطف���ل ذي �لإعاقة مييلون �إىل �س���عور �كرب بالرف�س نح���و �إخوتهم مقارنة 
 (Orsmond & Seltzer, 2007) بالأ�سقاء �لأكرب �سنا. ولحظ �ورزموند و�سيلتزر
وج���ود عالق���ة �أقرب بني �أ�س���قاء �لخوة من ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد حني يكون 
�مل�س���توى �لتعليمي لالأ�س���قاء منخف�سا وحني يعي�سون بالقرب من �إخوتهم و�أخو�تهم 
ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد، وي�س���تخدمون ب�س���كل �أكرب �ل�س���رت�تيجيات �لتي تركز 
عل���ى �مل�س���كلة و�لتعام���ل معها، وح���ني يكون ل���دى �لأخ، �أو �لأخت ذي ��س���طر�ب طيف 

�لتوحد م�ستويات مرتفعة من �ل�ستقاللية �لوظيفية. 

م���ن جانب �آخ���ر مل تظهر �لنتائج فروقا د�لة بني نظرة �لأ�س���قاء حول طبيعة 
�لعالق���ة ب���الأخ ذي ��س���طر�ب طيف �لتوح���د ناجتة عن عمر �لطف���ل ذي �لإعاقة على 
�ملقيا�س و�أبعاده �لأربعة، مما ي�س���ري �إىل �أن عالقة �لأ�س���قاء ل تختلف باختالف عمر 
�لطف���ل ذي �لإعاق���ة. �أم���ا بخ�س���و�س نظرة �لأ�س���قاء ح���ول طبيعة �لعالقة ب���الأخ ذي 
��س���طر�ب طيف �لتوحد باختالف عمر �لطفل ذي �لإعاقة فلم تظهر �لنتائج فروًقا 
د�ل���ة يف درج���ة �ملقيا����س �لكلي���ة ويف �أبع���اده �لأربعة. وفيم���ا يتعلق بنظرة �لأ�س���قاء �ىل 
طبيع���ة �لعالق���ة بالأخ ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد باختالف �س���دة �إعاقته فلم تظهر 
�لنتائ���ج فروقا د�لة على �لبع���د �لأول و�لثاين و�لر�بع وعلى �لدرجة �لكلية للمقيا�س 
�سو�ء كانت درجة �لتوحد ب�سيطة، �أو متو�سطة و�سديدة. يف حني كان �لفرق د�ًل على 
�لبعد �لثالث �ملتمثل يف �ل�ستياء حيث كانت درجة ��ستياء �لأ�سقاء �كرب يف حالة ما �إذ� 
كانت درجة توحد �لأخ متو�سطة و�سديدة مقارنة بدرجة ��ستيائهم يف حال ما �إذ� كانت 
درجة �لتوحد ب�سيطة. ويعزى �ل�سبب يف ذلك �إىل �سهولة �لتو��سل و�لتعامل فيما �إذ� 
كان���ت �إعاقة �لطفل ب�س���يطة، حيث �ث���ر �لإعاقة �قل، و�لقدر�ت �للغوية و�خل�س���ائ�س 
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�جل�س���مية �أف�س���ل، مما يي�س���ر �إقامة عالقة �أف�س���ل معهم من قبل �أ�سقائهم ويخف�س 
م���ن درجة �ل�س���تياء لديهم. وقد �أكدت نتائج در��س���ة لبوت���ا (Labota, 1990) هذه 
�لنتيجة بان ردود فعل �لأ�سقاء وتكيفهم جتاه �لأخ �لذي يعاين من �إعاقة يعتمد على 
حال���ة �لعج���ز �لتي يعاين منها، ولكنها �ختلفت م���ع نتيجة �لبحث فيما يتعلق بالعمر 

�لزمني لالأ�سقاء.

وبين���ت �لنتائ���ج كذل���ك ع���دم وج���ود ف���روق د�ل���ة يف عالق���ة �لأ�س���قاء باإخوتهم 
ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د عل���ى �ملقيا����س و�أبع���اده �ملختلف���ة تع���زى للم���كان �لذي 
���ا.  يتلق���ى في���ه �لطف���ل �خلدمات �لرتبوية �س���و�ء كان مرك���ًز� حكومًيا، �أو مركًز� خا�سً
وق���د يع���زى �ل�س���بب يف ذل���ك �إىل �أن طبيعة �حل���الت �مل�س���جلة يف كال �ملكانني ونوعية 
�خلدم���ات �ملقدم���ة و�لنتائ���ج �ملرتتبة على ذل���ك ل تختلف كث���رًي�. فالعربة يف عالقة 
�لأ�سقاء ترتبط بالطفل ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد بعيد� عن �ثر �ملتغري�ت على هذه 
�لعالقة. وقد ظهر ذلك و��س���ًحا يف جممل نتائج �لبحث حيث كانت عالقاتهم بالأخ 
ذي ��سطر�ب �لتوحد �يجابية ب�سكل عام، وبالأثر �ملنخف�س جد� و�لذي ل يكاد يذكر 
لكاف���ة �ملتغ���ري�ت �لت���ي مت تناوله���ا يف �لبحث. وقد تعزى نتائج �لبحث ب�س���كل عام �إىل 
حر�س �لأ�سقاء على توفري عالقة �يجابية مع �إخو�نهم ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد 
من �لإخوة و�لأخو�ت من منطلق قناعتهم باأهمية تلك �لعالقة على ��ستقر�ر �لأ�سرة 

وحاجة �إخوة ذي �لإعاقة للعون و�مل�ساعدة.

التو�سيات
�لعم���ل عل���ى تعزي���ز �لعالقة �ليجابية لالأ�س���قاء مع �إخوتهم م���ن �لأطفال ذوي 1 1)

��س���طر�ب طيف �لتوحد، وزيادة �لتفاعل �ليجابي بينهم مبا ي�ساعد على زيادة 
تقبلهم و�لهتمام بهم

�لعمل على جتنب بع�س �ل�سلوكيات �لتي قد يلجا لها بع�س �لأ�سقاء مع �إخوتهم 1 2)
ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد حتى و�ن كانت نادرة �حلدوث.
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ملخ�ص الدرا�سة
��س���تهدفت �لدر��س���ة �لك�س���ف عن �أهم �ملخاوف �ل�س���ائعة لدى �ملعاقات عقليا 
�لقابالت للتعلم ، ومدى فعالية برنامج تدريبي �سلوكي يف خف�س م�ستوى ��سطر�ب 
�خلوف لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية. وقد تكونت �لعينة �لأ�سا�س���ية من )62( من 
�لتلميذ�ت �مل�سجالت مبعهد �لرتبية �لفكرية / بنات باملدينة �ملنورة ، تر�وحت �أعمار 
�لتلميذ�ت بني 10 -12 �سنة ، وتر�وحت ن�سب ذكائهن بني 55-70 ، طبق عليهن ��ستبانة 
م�س���ح �ملخاوف �ل�س���ائعة لدى �ملعاقني عقلياً )عن طريق �لأم( ، ومن بني �أفر�د �لعينة 
�لأ�سا�سية مت �ختيار )16( تلميذة ممن ح�سلن على �أعلى �لدرجات على ��ستبانة م�سح 
�ملخ���اوف لذوي �لإعاقة �لعقلية ، مت تق�س���يمهن ع�س���و�ئياً �إىل جمموعتني : �إحد�هما 
جتريبي���ة مكون���ة م���ن )8( تلمي���ذ�ت و�أمهاته���ن ) طب���ق عليه���ن �لربنام���ج �لتدريبي 
�لعالج���ي �ل���ذي ��س���تهدف خف�س �ملخ���اوف لديه���ن( ، و�لأخرى جمموعة �س���ابطة : 
مكون���ة م���ن )8( تلمي���ذ�ت ) مل يطبق عليهن �أي برنامج(. وتو�س���لت نتائج �لدر��س���ة 
�إىل �أن �أك���رث �ملخاوف �س���يوعاً ل���دى �لتلميذ�ت ذو�ت �لإعاقة �لعقلي���ة كانت : �خلو�ف 
�لجتماع���ي �ل���ذي ميث���ل �أعل���ى درج���ات �خل���وف، يلي���ه �خلوف م���ن �لظ���الم ، ثم جاء 
�خلوف من �حليو�نات �لأليفة و�حل�س���ر�ت يف �ملرتبة �لثالثة ، كما تو�س���لت �إىل وجود 
فروق ذ�ت دللة �ح�س���ائية بني متو�س���طات رتب درجات �ملخ���اوف لدى �ملعاقات عقلياً 
يف �ملجموعة �لتجريبية قبل وبعد �لربنامج ، وكانت �لفروق ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي 
فى �لإجتاه �لأف�سل ، ووجدت فروق ذ�ت دللة �ح�سائية بني متو�سطات رتب درجات 
�ملخ���اوف لدى �ملعاق���ات عقلياً يف �ملجموع���ة �لتجريبية بعد �لربنامج ومتو�س���ط رتب 
درجات �أقر�نهن يف �ملجموعة �ل�سابطة ، وكانت �لفروق ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية 
فى �لإجتاه �لأف�سل ، ومل توجد فروق ذ�ت دللة �ح�سائياً يف ��سطر�ب �خلوف لدى 
�ملعاقات عقلياً يف �ملجموعة �لتجريبية بني �لقيا�س���ني �لبعدي ) بعد �نتهاء �لربنامج 

مبا�سرة( ، و�لتتبعي )بعد مرور �سهر من توقف تطبيق �لربنامج(. 

الكلمات املفتاحية : �لتدريب �لعالجي �ل�س���لوكي - �ملخاوف �ل�س���ائعة – ذو�ت �لإعاقة 
�لعقلية �لب�سيطة.
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ABSTRACT

 The study aimed to identify the most common fears of learnable 
mentally disabled, and the effectiveness of a behavioral training 
program in reducing the level of fear disorder in the experimental 
group. The main sample consisted of (62) female students enrolled 
in the Institute of Intellectual Education for Girls 

in Madinah, ranging in age from 10-12 years, their IQ ranged 
between 55-70. Among the main sample, 16 students were selected 
from the students who received the highest scores on the survey of 
the fears of the mentally disabled. They were randomly divided into 
two groups: The first is an experimenral group consisting of (N=8) 
students and their mothers (a therapeutic training program was 
applied to reduce their fears). The second is the control group (N= 8) 
female students (for whom no program was applied).

- The results of the study found that the most common concerns 
among pupils with mental disabilities were: social gaps that 
represent the highest fear, followed by fear of darkness, and then 
came the fear of pets and insects in third place.

- There were significant statistical differences between the mean 
grades of mentally disabled in the experimental group pre and 
post the program, the differences were in favor of the post in the 
brtter direction. 
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- There were significant statistical differences between the mean 
grades of mental retardation in the experimental group (after the 
program) and the mean grade of their peers in the control group, 
the differences were in favor of the experimental group in the 
better direction

- There were no significant differences in fear disorder of the 
mentally disabled in the experimental group between the two 
dimensions (immediately after the end of the program) and the 
follow-up (one month after the program was discontinued).

Keywords: behavioral therapy training - common fears - learnable 
mentally disabled.
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مقدمة
 تعت���رب �لإعاق���ة �لعقلية �إح���دى �لعاقات �لتي �إهتم �لباحثون و�ملتخ�س�س���ون 
و�ملرب���ون بدر��س���تها م���ن خمتل���ف جو�نبه���ا به���دف توفري �أف�س���ل �لرب�م���ج �لتاأهيلية 
و�لعالجي���ة و�أ�س���اليب �لتن�س���ئة و�لرعاية لأطفال هذه �لفئة ، و�س���عياً لتوفري �أف�س���ل 

��ستثمار لقدر�تهم �ملحدودة يف مو�جهة �مل�سكالت �لتي يتعر�سون لها.

 ول يختل���ف �لنم���و �لنفع���ايل للمعاق���ني عقلي���اً ع���ن باق���ي �أقر�نه���م، فه���م ل 
يختلف���ون ع���ن �لعاديني �إل يف �لنو�حي �لعقلية �لتي جتعل �أعد�د�ً كبرية من �لأطفال 
�ملعاق���ني عقلياً يو�جهون م�س���كالت �نفعالية و�جتماعي���ة متنوعة ، فاملعاق عقلياً يرى 
نف�سه خمتلفاً عن غريه من �لآخرين وي�سعر باأنه عاجز وقليل �ل�ساأن بالن�سبة لغريه 
من �لعاديني ، ويغلب على �س���لوك ذوى �لإعاقة �لعقلية �لتبلد �لنفعايل و�لالمبالة 
و�لب���الدة وع���دم �لكرت�ث مبا ي���دور حولهم، �أو �لندفاعية وعدم �لقدرة على �س���بط 

�لنفعالت )�لبالح ، 2016(. 

 �إن طبيع���ة �س���لوك �ملع���اق عقلياً و�س���مات �سخ�س���يته تدعو �ملربني و�ملخت�س���ني 
للوق���وف عنده���ا ودر��س���تها وحتليله���ا و�مل�س���اهمة يف ح���ل �مل�س���كالت �لت���ي تعرتي���ه يف 
هذه �حلياة ، وجعله �إن�س���اناً �س���امد�ً �أمام م�س���اعب �حلياة ، ومن بني هذه �مل�س���كالت 
�لنفعالي���ة �لت���ي تو�ج���ه �ملع���اق عقلياً �ملخ���اوف �لتي تعرتي���ه وتعوق تو�فقه �لنف�س���ي 

وتفاعله �لجتماعي.

 ويعد �نفعال �خلوف �أحد �لنفعالت �لتي مل يتطرق �إليها �إل قليل �لدر��سات 
�لت���ي تناول���ت تربي���ة وتاأهي���ل وتن�س���ئة ذوي �لإعاقة �لعقلي���ة ، وهذ� �لنفع���ال �نفعال 
�أ�سا�س���ي يف حي���اة �أي �إن�س���ان ، ب���ل �إنه م���ن �أكرث�حل���الت �لنفعالية �س���يوعاً وتاأثري�ً يف 
حياته ، وهو �نفعال تثريه مو�قف ل ح�س���ر لها ، وهو مبثابة حالة �س���عورية وجد�نية 
ي�س���احبها ��س���طر�ب نف�س���ي وب���دين ينتاب �لطف���ل عندما يت�س���بب موؤث���ر خارجي يف 
�إح�سا�سه باخلطر ، وقد ينبعث هذ� �لإح�سا�س من د�خل �لطفل وقد يكون من �خلارج 

) ملحم ، 2002 ، 349( .

 وتتن���وع �س���دة �خل���وف من جم���رد �حل���ذر �إىل �لهل���ع و�لرعب ، وينت���ج �نفعال 
�خل���وف م���ن �لح�س���ا�س بوج���ود خط���ر �أو توقع ح���دوث هذ� �خلط���ر ، ويعتق���د بع�س 
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�لعلم���اء �أن �لطف���ل يول���د م���زود�ً بغري���زة فطري���ة لنفع���ال �خل���وف كخوف �لر�س���يع 
من �ل�س���وت �ملرتف���ع وفقد�ن �لتو�زن و�حلركة �ملفاجئة ، ويعتق���د �آخرون �أن �ملخاوف 
متعلم���ة يكت�س���بها �لف���رد م���ن �لبيئة م���ن حوله كاخلوف م���ن �حليو�ن���ات �أو �لظالم ، 
وم���ن �ملخ���اوف �أي�س���اً �خلوف م���ن �ملجهول و�خل���وف من �مل�س���تقبل. وت���وؤدي �حلالت 
�ل�س���ديدة و�مل�ستع�س���ية من �خلوف �إىل �حد�ث �س���رر بالغ بال�س���حة �لنف�س���ية للفرد ، 
كم���ا جتعل �لفرد مذعور�ً كارهاً لنف�س���ه ، �أو ف���رد�ً حتركه �لكر�هية للذ�ت �أو �لآخرين                    

)ووملان ، 1995 ،61(. 

م�سكلة الدرا�سة
 نظ���ر�ً لأن �ملخ���اوف مبختل���ف �أ�س���كالها تعترب م���ن �أكرث �مل�س���كالت �لنفعالية 
�لت���ي يع���اين منه���ا �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لعقلية �لب�س���يطة �أو �لقابل���ني للتعلم مما 
يح���ول دون ق���درة �لطفل على �إقامة عالقات �جتماعي���ة مقبولة مع �لآخرين ، وعدم 
متتعه بال�سحة �لنف�سية وممار�سة �ملهار�ت �حلياتية �لأ�سا�سية ، لذ� كان من �لو�جب 
مو�جه���ة ه���ذ� �ل�س���طر�ب و�حل���د من مظاه���ره من خ���الل �لرب�م���ج �لعالجية �لتي 
ت�س���تهدف توف���ري �أ�س���اليب �لرعاي���ة �لرتبوي���ة وتنمي���ة �سخ�س���يته بعيد�ً ع���ن �خلوف 
و�لقلق ، وت�س���مح للمعاق عقلياً بالتعبري عن نف�س���ه يف جو ي�س���وده �لأمن و�لطماأنينة 
و�لثق���ة بالنف�س. لذ� : تتبلور م�س���كلة �لدر��س���ة �حلالية يف �لك�س���ف ع���ن مدى فعالية 
برنام���ج تدريب���ي �س���لوكي يف خف����س بع����س �ملخ���اوف ل���دى عينة م���ن �ملعاق���ات عقلياً 
�لقابالت للتعلم ، ومن َثم : حتاول �لدر��سة �حلالية �لإجابة عن �لت�ساوؤلت �لتالية :

ما �أهم �ملخاوف �لأكرث �سيوعاً و�نت�سار�ً بني ذو�ت �لإعاقة �لعقلية ؟1 1)
ه���ل يختل���ف م�س���توى ��س���طر�ب �خل���وف ل���دى �ملعاق���ات عقلي���اً يف �ملجموع���ة 1 2)

�لتجريبية قبل �لربنامج عنه بعد �لربنامج ؟
ه���ل يختل���ف م�س���توى ��س���طر�ب �خل���وف ل���دى �ملعاق���ات عقلي���اً يف �ملجموع���ة 1 3)

�لتجريبية بعد �لربنامج عنه لدى �أقر�نهن يف �ملجموعة �ل�سابطة ؟ 
ه���ل يختل���ف م�س���توى ��س���طر�ب �خل���وف ل���دى �ملعاق���ات عقلي���اً يف �ملجموع���ة 1 4)

�لتجريبية بني �لقيا�سني �لبعدي ) بعد �نتهاء �لربنامج مبا�سرة( ، و�لتتبعي 
)بعد مرور �سهر من توقف تطبيق �لربنامج( ؟
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اأهداف الدرا�سة
 تهدف �لدر��سة ب�سفة عامة �إىل �لك�سف عن �أهم �ملخاوف �ل�سائعة لدى عينة 
م���ن ذو�ت �لإعاق���ة �لعقلية �لت���ي ميكن خف�س حدتها من خ���الل �لربنامج �لتدريبي 

�لعالجي �مل�ستخدم. وتتحدد �لأهد�ف �لإجر�ئية للدر��سة فيما يلي :
�لك�سف عن �أهم �ملخاوف �ل�سائعة لدى �ملعاقات عقليا �لقابالت للتعلم.1 1)
�إع���د�د برنام���ج تدريب���ي عالج���ي �س���لوكي خلف�س بع����س ��س���طر�بات �خلوف 1 2)

�ل�سائعة لدى ذوي �لإعاقة �لعقلية �لقابلني للتعلم.
�لك�سف عن مدى فعالية برنامج تدريبي �سلوكي يف خف�س م�ستوى ��سطر�ب 1 3)

�خلوف لدى ذو�ت �لإعاقة �لعقلية يف �ملجموعة �لتجريبية.
�لك�س���ف عن م���دى وجود فروق ب���ني �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة من 1 4)

ذوي �لإعاق���ة �لعقلي���ة �لقابل���ني للتعل���م يف م�س���توى ��س���طر�ب �خل���وف بع���د 
تطبيق �لربنامج على �ملجموعة �لتجريبية. 

�لك�سف عن مدى ��ستمر�ر فعالية �لربنامج على م�ستوى �خلوف يف �ملجموعة 1 5)
�لتجريبية ، بعد فرتة من توقف �لإجر�ء�ت �خلا�سة به. 

اأهمية الدرا�سة

تتناول �لدر��سة فئة �لأطفال ذوي �لإعاقة �لعقلية �لب�سيطة و�لتي ت�سكل �لن�سبة - 
�لك���ربى م���ن ح���الت �لإعاقة �لعقلية ، حيث ت�س���ل ن�س���بتهم �إىل حو�يل 85% من 
ن�س���بة �لإعاق���ة �لعقلي���ة ككل ، و�أنه���م م���ن خ���الل �لرب�م���ج �لتدريبي���ة ميك���ن �أن 
تنمو �مكاناتهم ومهار�تهم وي�س���تطيعون �لتغلب على �ل�سطر�بات و�ل�سلوكيات 

�لالتكيفية �ل�سائدة بينهم )حممد ، 2004(. 
تع���د ه���ذه �لدر��س���ة من �لناحي���ة �لنظرية �إ�س���افة علمية يف جم���ال �لتعرف على - 

�ملخاوف �ل�سائعة لدى ذوي �لإعاقة �لعقلية ، حيث تعد – يف حدود علم �لباحثة 
– م���ن �لبح���وث �لعربي���ة �لقليلة �لت���ي تناولت تلك �ملخاوف و�أ�س���اليب �لتدخل 

�لعالجي ملو�جهة هذه �ملخاوف.
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م���ن �لناحي���ة �لتطبيقي���ة ُيتوقع �أن ت�س���هم نتائج تلك �لدر��س���ة ، وم���ا تقدمه من - 
تو�س���يات تربوي���ة يف �حل���د م���ن �ملخ���اوف ل���دى �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لعقلية ، 
وتب�س���ري �لو�لدي���ن و�ملعلم���ني ببع�س �لأ�س���اليب �لعالجية و�لرب�م���ج �لرتبوية 
�لتي من �ساأنها �حلد من تلك �ملخاوف وعدم ��ستفحالها وترك �آثار �سلبية حتول 

دون تنمية �ل�سلوك �لتكيفي �ليجابي لأطفال هذه �لفئة.

م�سطلحات الدرا�سة

االإعاق�ة العقلي�ة: يق�س���د بالإعاق���ة �لعقلية يف �لدر��س���ة �حلالي���ة �لتلميذ�ت . 1
�ملعاقات عقلياً بدرجة ب�سيطة ) �لقابالت للتعلم( �ملنتظمات يف بر�مج �لرتبية 
�لفكرية مبعهد �لرتبية �لفكرية للبنات باملدينة �ملنورة، �لالتي ترت�وح ن�سبة 
ذكائه���ن ب���ني 55-70 ، طبق���اً ملقيا�س �س���تانفورد بينيه لل���ذكاء ) وقد مت �ختيار 
عين���ة �ملعاقات عقلي���اً دون �لذكور لظ���روف �جر�ئية تتعل���ق بتطبيق �لربنامج 
، كم���ا �أن عدي���د من �لدر��س���ات �ل�س���ابقة قد �أ�س���ارت نتائجها �إىل كثافة و�س���دة 

�ملخاوف لدى �لإناث مقارنة بالذكور(..
ا�س�طراب اخلوف: ت�ستمل �للغة على معان متعددة لإنفعال �خلوف تدور كلها . 2

ح���ول �لإح�س���ا�س بالرتق���ب و�حلذر و�خل�س���ية ، و�لرهب���ة ، و�جل���زع ، و�لفزع ، 
و�لرع���ب ، و�لهلع. ويعرف �خل���وف باأنه حالة من �لتوج�س تتبلور حول خطر 
حم���دد ميك���ن �لتحق���ق م���ن وج���وده يف ع���امل �لو�ق���ع )عب���د �ملعط���ي ، 2003(. 
ويقا����س �خل���وف يف �لدر��س���ة �حلالي���ة بالإ�س���تبانة �مل�س���تخدمة للك�س���ف ع���ن 

�ملخاوف �ل�سائعة لذوي �لإعاقة �لعقلية.
الربنامج التدريبي: هو جمموعة من �لإجر�ء�ت و�لتدريبات �ملنظمة �مل�ستندة . 3

�إىل �أ�ساليب عالجية. . ويعرف �إجر�ئياً يف �لدر��سة �حلالية باأنه جمموعة من 
�لإجر�ء�ت و�لن�س���اطات �ملتمثلة يف جل�سات تفاعلية جترى مع �أفر�د �ملجموعة 

�لتجريبية و�أمهاتهن.
الع�ال( ال�س�لوكي: ه���و منهج عالجي يه���دف �إىل تعديل �ل�س���لوك �ملر�س���ي �أو . 4

�ملخت���ل ل���دى �لف���رد و�ح���الل �س���لوكيات جديدة حمل���ه ، �أو ��س���تبد�ل �لأمناط 
�ل�سلوكية غري �ملرغوبة با�ستجابات �أخرى جديدة تعمل على منع �ل�ستجابات 

غري �ملرغوبة )ح�سني ، 2004(.
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 ويعرف �إجر�ئياً باأنه : �لربنامج �لذي مت تطبيقه علي عينة من ذو�ت �لإعاقة 
�لعقلية و�أمهاتهن مب�س���اعدة �لباحثة و�ملعلمة ، خلف�س �ملخاوف �ل�س���ائعة لدى �أفر�د 
�لعينة با�س���تخد�م فنيات �لتعليم بالتقليد ، و�لنمذجة ، و�لتعزيز ، و�حلث و�لتلقني ، 
ولعب �لدور، و�لت�سكيل و�لت�سل�سل ، �إىل جانب �ملحا�سرة ، و�ملناق�سة ، و�لو�جبات �ملنزلية. 

حدود الدرا�سة
 تتحدد نتائج �لدر��سة بالفرتة �لزمنية �لتي مت �إجر�ء �لدر��سة فيها ، ومكان 

�إجر�ئها ، ومنهجها ، و�لأدو�ت و�لربنامج �مل�ستخدم :
�حل���دود �لزماني���ة : �لف���رتة �لتي طبق �لربنام���ج فيها وهي : �لف�س���ل �لثاين 1 1)

للعام �لدر��سي 1438/1437ه�.
�حل���دود �ملكاني���ة : مت تنفي���ذ �لربنام���ج يف معه���د �لرتبي���ة �لفكري���ة للبن���ات   1 2)

باملدينة �ملنورة. 
�حلدود �لب�س���رية : تتحدد �لدر��س���ة بعينة من �ملعاقات عقلياً �لقابالت للتعلم 1 3)

م���ن ب���ني تلميذ�ت �لرتبية �لفكرية ، ترت�وح ن�س���بة ذكائهن بني 55- 70 )وفق 
ما هو حمدد يف ��ستمارة قبول �لتلميذة باملعهد( ، ، وترت�وح �أعمارهن �لزمنية 

ما بني 10-12�سنة.
�حلدود �ملو�س���وعية : تتحدد نتائج �لدر��س���ة �حلالية باإ�س���تبانة م�سح �ملخاوف 1 4)

�ل�س���ائعة لدى �ملعاقني عقلياً �مل�س���تخدم ، ووفق �لربنامج �لتدريبي �ل�س���لوكي 
�لذي ��ستهدف خف�س �ملخاوف �ل�سائعة لدى عينة �لدر��سة.

�حلدود �ملنهجية : تتحد �لدر��سة باملنهج �مل�ستخدم )وهو �ملنهج �سبه �لتجريبي(.1 5)

االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة
االإعاقة العقلية. 1

 ت�س���نف �لإعاقة �لعقلية Intellectual Disability يف �لدليل �لت�سخي�سي 
�لأمريكي���ة  (DSM -5 , 2013) للجمعي���ة  �لعقلي���ة  و�لح�س���ائي لالإ�س���طر�بات 
 Neurodevelopmental للطب �لنف�س���ي �س���من فئة �لعاقات �لع�س���بية �لنمائية
Disorders ، وتع���رف �لإعاق���ة �لعقلي���ة باأنه���ا : ��س���طر�ب يب���د�أ خ���الل ف���رتة �لنمو 
 ، �ملفاهيمي���ة  �ملج���الت  يف  و�لتكيف���ي  �لفك���ري  �لأد�ء  يف  عج���ز  �أو  ق�س���ور  م�س���تماًل 

و�لجتماعية ، و�لعملية. ويجب �أن تتحقق �ملعايري �لثالثة �لتالية:
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�لق�س���ور يف �لوظائ���ف �لفكري���ة ، مث���ل �لتفك���ري، وحل �مل�س���كالت، و�لتخطيط - 
، و�لتفكري�ملج���رد ، و�حلك���م، و�لتعل���م �لأكادمي���ي، و�لتعل���م من �خل���ربة ، �لتي 

يوؤكدها كل من �لتقييم �لكلينيكي ، و�ختبار ذكاء معياري فردي مقن.
�أن �لق�س���ور يف �لوظائف �لتكيفية يوؤدي �إىل �لف�س���ل يف تلبية �ملعايري �لنمائية - 

و�مل�س���وؤولية  �ل�سخ�س���ي  �ل�س���تقالل  ومعاي���ري   ، و�لثقافي���ة  و�لجتماعي���ة 
�لجتماعي���ة ب���دون �لدع���م �خلارج���ي �مل�س���تمر. فالق�س���ور �لتكيف���ي يحد من 
�لأد�ء يف و�حد �أو �أكرث من �أن�سطة �حلياة �ليومية، مثل: �لتو��سل، و�مل�ساركة 
�لجتماعية، و�حلياة �مل�س���تقلة، عرب عدة بيئات متعددة : مثل �ملنزل و�ملدر�سة 

و�لعمل و�ملجتمع.
يبد�أ �لق�سور �لفكري و�لتكيفي خالل فرتة �لنمو.- 

وت�سنف �لإعاقة �لعقلية من حيث �ل�سدة �إىل : خفيفة ، ومتو�سطة ، و�سديدة 
.(American Psychiatric Association , 2013 , 33) وعميقة ،

املخاوف. 2
 ي�سنف �خلوف �أو �لرهاب �ملحدد يف �لدليل �لت�سخي�سي �لح�سائي �خلام�س 
لالإ�س���طر�بات �لنف�س���ية (DSM-5, 2013) ، �س���من �أ�س���طر�بات �لقلق �لتي تظهر 
ب�س���كل متكرر لدى �لأطفال و�ملر�هقني و�ل�س���باب و�لتي تت�س���من من بينها: �لرهاب 
�لجتماعي ، و�لرهاب �ملحدد ، ونوبات �لهلع )�لذعر( ، و�لأجور�فوبيا )فوبيا �لأماكن 

(American Psychiatric Association, 2013). )ملت�سعة�

 وق���د �أو�س���ح كروف���ورد (Crawford ,1995, 189) �لف���رق ب���ني �لره���اب 
)�ملخ���اوف( ، و�لقل���ق : ب���اأن �خل���وف ��س���تجابة فورية ملو�ق���ف �لتهديد �ملدرك���ة ، بينما 
�لقل���ق ه���و خ���ربة �نفعالي���ة �أو�س���ع ، �أو حال���ة م���ن �ل�س���تثارة �لنفعالية عقب �ل�س���عور 
باخل���وف �أو �لتهدي���د ، ويف �لدلي���ل �لت�سخي�س���ي �لإح�س���ائي لالإ�س���طر�بات �لعقلي���ة 
(DSM-5)  ف���اإن �خل���وف ه���و �ل�س���تجابة �لعاطفي���ة �حلقيقية �أو �ملت�س���ورة لتهديد 

و�سيك، يف حني �أن �لقلق هو توقع �لتهديد يف �مل�ستقبل. 

 Social Anxiety �لجتماع���ي  �لره���اب  ف���اإن   (DSM-5) لل����  ووفق���اً   
Disorder (Social Phobia) : متث���ل خ���وف ملحوظ �أو قل���ق حول و�حد �أو �أكرث 
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م���ن �ملو�ق���ف �لجتماعي���ة �لت���ي يحتم���ل �أن يتعر����س �لف���رد فيه���ا للتدقي���ق م���ن قبل 
�لآخرين �لتي تت�سمن �لتفاعالت �لجتماعية كاإجر�ء حمادثة ، �أو مقابلة �أنا�س غري 
ماألوفني ، �أو �أن يكون مر�قباً يف �لأكل �أو �ل�سرب ، �أو �لأد�ء �أمام �لآخرين : كاإلقاء كلمة 
مثاًل، �أو خوف �لفرد من �أنه �س���وف يت�س���رف بطريقة حمرجة ، �أو �س���وف يظهر عليه 
�أعر��س �لقلق من �أن ت�س���رفاته �س���يتم تقييمها �س���لبياً من قبل �لآخرين ، �أو بطريقة 
مهين���ة �أو حمرج���ة ، و�س���وف ت���وؤدي �إىل �لرف����س �أو �ل�س���اءة �إلي���ه من قب���ل �لآخرين

.(APA, 2013, 202- 203)
 specific phobias ”أما �ملخاوف �لنوعية �أو ما �أطلق عليه “�لرهاب �ملحدد�
فتعترب�ل�س���كل �لأك���رث �س���يوعاً م���ن ��س���طر�بات �لقل���ق ، ويعن���ي �خلوف من �أ�س���ياء �أو 

مو�قف حمددة مثل :
�خل���وف م���ن حي���و�ن �س���غري غ���ري م���وؤذي �أو �حل�س���ر�ت : كال���كالب ، �لعناك���ب - 

و�حل�سر�ت، و�لثعابني.
�خلوف من �أ�سياء يف �لبيئة �لطبيعية : كالرتفاعات و�لعو��سف و�ملياه.- 
�خل���وف م���ن �حلق���ن – و�لإ�س���ابة : كاخلوف من �حلقن و�لإب���ر ، ونقل �لدم ، - 

و�خلوف من �لدم ، و�خلوف من �إجر�ء�ت �لرعاية �لطبية �لأخرى ، و�خلوف 
من �لإ�سابة.

�ملخ���اوف �لظرفي���ة : عل���ى �س���بيل �ملث���ال، خ���وف م���ن �لط���ري�ن و�لطائ���ر�ت ، - 
و�مل�ساعد ، و�لأماكن �ملغلقة.

خماوف �أخرى : كاحلالت �لتي قد توؤدي �إىل �لختناق �أو �لقيء عند �لأطفال، - 
�لأ�سو�ت �ل�ساخبة �أو �ل�سخ�سيات ذ�ت �لأزياء �ملميزة(.

ق���د يك���ون هن���اك �أك���رث م���ن مث���ري�ت للتحفي���ز �لرهاب���ي �أو ��س���تثار �ملخاوف : - 
كخوف من حيو�ن ، و�مل�ساحبة لظروف �أخرى : كالنري�ن �أو توهم �لأ�سباح �أو 

 (APA, 2013, 197- 198).لتو�جد يف �لأماكن �ملظلمة �أو �لغريبة�

 و�ل�سمة �لأ�سا�سية للرهاب �أو �ملخاوف �ل�سائعة يف �لطفولة هي �خلوف �مل�ستمر 
من تلك �لأ�سياء �لتي ت�ستثري ��ستجابة �لقلق وجتنب �لتعر�س لهذه �ملو�قف. وعندما 
ي�س���بح �خل���وف مفرطاً يقر �لفرد باأن �أ�س���باب هذ� �خلوف غ���ري منطقية ، ويكون من 
�ل�سدة و�ل�ستمر�ر ودرجة �سوء �لتكيف بحيث ل ي�ستطيع تغيري ��ستجابة �لكدر �لتي 
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تنتابه. وقد ق�س���م �لباحثون ��س���تجابات �خلوف نحو �لتهديد�ت �حلقيقية �أو �ملدركة 
�إىل ثالثة �أنو�ع : ��ستجابات معرفية : مثل �لتقارير �لذ�تية عن �لح�سا�س بالتهديد 
و�لكدر و�ل�سيق و�لعجز ، و��ستجابات حركية : مثل �ل�سر�خ و�لبكاء و�سور�ت �لغ�سب 
و�لرع�س���ة و�لتجن���ب و�له���روب م���ن �ملو�ق���ف �ملث���رية للخ���وف �أو �لتجم���د و�لنكما�س 
و�لن�س���حاب، و��س���تجابات ف�سيولوجية : مثل �س���رعة �لتنف�س و�لعرق وخفقان �لقلب 

.(Muris ,et al., 2002) وح�سا�سية �جللد

التوجهات النظرية يف تف�سري اأ�سباب اخلوف:

 مت تف�س���ري �أ�س���باب وتطور �ملخ���اوف يف عديد من �لتوجه���ات �لنظرية ، و�لتي 
�أبرزه���ا نظري�ة التحليل النف�س�ي حيث ذهب فروي���د �إىل �أن �ملخ���اوف و�لقلق هما نف�س 
�ل�س���يء ، وتن�س���اأ من تاأثري �لدو�فع �ملكبوتة و�ل�س���ر�عات �لنف�س���ية ، و�أن �لقلق يرجع 
�إىل د�ف���ع فطري ذ� �س���لة بالعقاب �ل�س���ابق و�لهجر و�لف�س���ل و�لرف����س ، ور�أى فرويد 
�أن �لقلق و�ملخاوف ت�س���تثري �آليات �لدفاع ملو�جهة �ملو�قف �خلطرة ، وعند ف�س���ل �آليات 
�لدفاع تظهر �أعر��س �خلوف و�لقلق ، حيث تتعلق خماوف �لطفل باأ�س���ياء �أو مو�قف 

. (Li & Morris ,2007, 445) حمددة كبديل للخوف من �لو�لدين

 و�مت���د�د�ً لتوجه���ات �لتحلي���ل �لنف�س���ي �إعت���رب األف�رد اأدل�ر �أن �ملخ���اوف و�لقلق 
ترجع �إىل �أ�سلوب �حلياة �لذي يتبعه �لطفل، و�ل�سعور بالدونية ، و�ل�سعي نحو �ل�سمو 
و�لتمي���ز ع���ن �لآخرين ، و�أن ف�س���ل �لفرد يف مو�جهة م�س���كالت �حلياة تزيد �حتمالية 
�نته���اج �لف���رد �أ�س���ايب خاطئ���ة يف �حلياة ت���وؤدي �إىل ظهور ��س���طر�ب �لقل���ق و�ملخاوف 

.(Crawford,1995) ملر�سية�

 ومن ناحية �أخرى فاإن النظريات ال�سلوكية تنحو نحو�ً �آخر يف تف�سري �أ�سباب 
�لره���اب و�خل���وف ، �إذ تذهب �إىل �أن جميع �ل�س���لوكيات - ومنها �ملخاوف – مكت�س���بة. 
ووفقاً لنظرية �لت�س���ريط �لكال�س���يكي فاإن �ملخاوف و�ل�ستجابات �لنفعالية �ل�سلبية 
�لأخ���رى هي ��س���تجابات غري �س���رطية ت�س���تثريها �لأح���د�ث �ل�س���ادمة )مثري�ت غري 
�س���رطية( ، و�ذ� �ق���رتن �ملث���ري غري �ل�س���رطي مبثري �س���رطي مر�ت عدي���دة فاإن �ملثري 
�ل�س���رطي يكت�سب خ�س���ائ�س �ملثري غري �ل�سرطي وي�ستثري ��س���تجابة �نفعالية �سلبية 

(Huijun ,2003, 39) .)خلوف” )��ستجابة �سرطية�“
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 وطبقاً لنظرية الت�س�ريط االجرائي ل�سكرن فاإن �ملخاوف مكت�سبة وتعززها �لبيئة 
�ملنزلية �أو م�ساندة �لو�لدين.

 وت�سري يف نف�س �لتوجهات نظرية التعلم االجتماعي لبندورا �لتي توؤكد على �أن 
�لأفر�د يكت�سبون �ملخاوف من خالل �لتعلم �ملتناوب �أو مالحظة منوذج �سادم يف �أحد 
�ملو�قف �ملثرية للخوف و�كت�ساب �لتمثيل �لرمزي لهذ� �حلدث �ملنمذج ، وبذلك تنمو 

�ملخاوف من خالل �لنمذجة.
“�لكف���اءة �لذ�تي���ة” و�ل���ذي يوؤك���د   ويف تط���ور لح���ق ق���دم بن���دور� مفه���وم 
�أهمي���ة توق���ع �لكف���اءة �ل�سخ�س���ية يف �ختي���ار �ل�س���لوكيات ومو�جه���ة �ملو�ق���ف  عل���ى 
�مل�س���كلة ، وبالأخ����س: يتجن���ب �لأف���ر�د ذوي �ملخ���اوف �ملح���ددة مو�قف �خلط���ر لأنهم 
يعتق���دون �أنه���ا تتج���اوز مه���ار�ت �ملو�جه���ة لديه���م. لذل���ك فم���ن �ملتوق���ع �أن ي�س���عرو� 
باخل���وف و�لعج���ز وع���دم �لقدرة عل���ى �أد�ء �س���لوكيات �يجابية للتغل���ب على خماوفهم                                                                   

.(Siyao, et al., 2008, 15)

 �أم���ا النظري�ة املعرفي�ة و�لت���ي ميثلها �لتوج���ه �لعقالين �لنفعايل �ل�س���لوكي 
لأل���ربت �إلي����س فتذه���ب �إىل �أن �ملو�ق���ف �ملث���رية للخ���وف قد ل ت���وؤدي �إىل �ملخ���اوف �أو 
�لقل���ق بذ�ته���ا، ولكن تف�س���ري ه���ذه �ملو�قف من خالل �أف���كار ومعتقد�ت �ل�س���خ�س هو 
�ل���ذي ي���وؤدي �إىل �ملخ���اوف و�لقل���ق �لت���ي يتبعه���ا جتن���ب �ملو�ق���ف �ملث���رية للخ���وف. �إن 
�لأف���ر�د ذوي �ملعتق���د�ت غري �لعقالنية ي�س���عرون بعدم �لقدرة عل���ى مو�جهة �ملخاطر 
و�لره���اب                                              �ملخ���اوف  �إىل  ت���وؤدي  �ل�س���لبية  �ملعرفي���ة  �لت�س���وهات  وه���ذه  و�لتهدي���د�ت، 

.(Siyao, et al. ,2008 ,16)

خماوف ذوي االإعاقة العقلية 
 يع���اين �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لعقلي���ة ق���در�ً كب���ري�ً م���ن �ملخ���اوف مقارن���ة 
باأقر�نهم �لعاديني يف نف�س �لعمر �لزمني �أو �لعمر �لعقلي : ففي در��س���ة �أجر�ها ُدف 
و�آخرون (Duff,et ,al. , 1991) مت تطبيق جدوًل م�سحياً للمخاوف على )20( من 
�ملعاق���ني عقلي���اً ذوي �لإعاقة �لب�س���يطة و )20( من �لعاديني من نف����س �لعمر �لعقلي 
و�لن���وع ، وق���د �أظه���ر ذوو �لإعاقة �لعقلية خماوف �أكرث و�أ�س���د م���ن �لعاديني ، و�أكدت 
�لدر��س���ة عل���ى �أهمي���ة فهم درجة ونوع �ملخ���اوف لدى �ملعاقني عقلي���اً لتقليل دخولهم 

�إىل موؤ�س�سات �لرعاية �لد�خلية.
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 و�أج���رى فاندين���ربج (Vandenberg,1993) در��س���ة تناول���ت �خل�س���ائ�س 
�لنمائي���ة للمخ���اوف ل���دى 112 م���ن �لأطف���ال �لعاديني ) عم���ر 4- 12 �س���نة ( ، 42 من 
�لأطفال �ملعاقني عقليا )عمر 7- 22 �سنة( . �أو�سحت �أنه مع �لتطور فى �لنمو �أ�سبحت 
خم���اوف �لأطف���ال �لعاديني �أكرث �رتباطاً مب�س���ادر �لتهديد �حلقيقية �لتى تت�س���من 
�لقدرة �لن�س���انية و�أقل �رتباطاً بالأ�س���ياء �لتخيلية ، يف حني �أظهر �لأطفال �ملعوقني 
عقلي���اً �أمن���اط من �ملخاوف م�س���ابهة لأقر�نهم يف نف�س �لعمر �لعقل���ى ولي�س �أقر�نهم 

من نف�س �لعمر �لزمنى وتزيد �حتمالية �إنكارهم �خلوف عن �أقر�نهم �لعاديني. 

 وق���ام كين���ج و�آخرون (King ,et al., 1994) بتقييم �ملخاوف لدى �لأطفال 
ذوي �لإعاقة �لعقلية مقارنة بذوي �لعاقات �لأخرى ، حيث مت تطبيق ن�سخة معدلة 
م���ن �جل���دول �مل�س���حي للمخاوف على )538( م���ن �لذكور ، )473( م���ن �لناث يف عمر 
ي���رت�وح ب���ني 7-18 �س���نة موزع���ني كالآت���ي )302( م���ن ذوي �لإعاق���ة �لعقلي���ة ، )218( 
لديهم �عاقة �س���معية ، )192( لديهم �عاقة ب�س���رية ، )299( بدون �عاقات. وقد �أظهر 
ذوو �لإعاق���ة �لعقلي���ة خماوف �أكرث ب�س���كل د�ل ع���ن �لأطفال �لعادي���ني وذوي �لإعاقة 
�ل�سمعية وذوي �لإعاقة �لب�سرية ، وكانت �أكرث خماوفهم تتعلق باخلوف من �ملجهول 
، وم���ن �ل�س���ابات ، و�حليو�ن���ات �ل�س���غرية – و�أظه���ر �لإناث خماوف �أكرث ب�س���كل د�ل 

مقارنة بالذكور.

 كم���ا ق���ارن جولون و�آخ���رون (Gullon ,et al.,1995) ب���ني �ملخاوف و�لقلق 
و�ل�س���لوك �لتكيف���ي ل���دى )51( م���ن �لأطف���ال و�ملر�هق���ني ذوي �لإعاق���ة �لعقلي���ة من 
�مل�س���توى �لب�س���يط و�ملتو�س���ط مقارنة ب� )57( من �لأفر�د متو�سطي �لذكاء باإ�ستخد�م 
�جل���دول �مل�س���حي للمخ���اوف ، ومقيا����س �لتعبري عن �لقل���ق لدى �لأطف���ال ،ومقيا�س 
فاينالند لل�س���لوك �لتكيفي. ك�سف �لتحليل �لح�س���ائي عن وجود م�ستويات مرتفعة 
م���ن �خل���وف و�لقلق ل���دى �لأفر�د ذوي �لإعاق���ة �لعقلية ، ووجود عالقة عك�س���ية بني 

�لوجد�ن �ل�سلبي و�ل�سلوك �لتكيفي لدى ذوي �لإعاقة �لعقلية. 

 وق���ام جول���ون و�آخ���رون (Gullone ,et al. , 1996) بالتحقق من �ل�س���دق 
و�لثب���ات بطريق���ة �لت�س���اق �لد�خل���ى و�إع���ادة �لتطبي���ق بفا�س���ل زمن���ى �أ�س���بوع و�ح���د 
للجدول �مل�س���حى للمخاوف لدى �لأطفال – �ل�س���ورة �لثانية على عينة قو�مها 121 
م���ن ذوى �لإعاق���ة �لعقلية ، 177 م���ن �لعاديني. وتبني �أن �جلدول �مل�س���حى للمخاوف 
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لدى �لأطفال يتمتع بخ�سائ�س �سيكومرتية جيدة لدى �لعينتني حيث يتمتع بثبات 
مرتفع )كما تبني من �إعادة �لتطبيق و�لت�س���اق �لد�خلى(، ووجدت موؤ�س���ر�ت �س���دق 
جيدة )من خالل فح�س �لعالقة بني درجات �خلوف ودرجات حالة و�س���مة ومظاهر 
�لقلق ، و�أحرز �لتالميذ ذوى �لإعاقة �لعقلية درجات مرتفعة ب�سكل د�ل عن �لتالميذ 
�لعاديني(. ووجد �نخفا�س مرتبط بالعمر فى �خلوف لدى �لتالميذ �لعاديني فقط 
، ووج���دت ف���روق تبعاً للجن�س يف كلتا �لعينتني حيث ترتفع م�س���تويات وعدد �ملخاوف 

لدى �لإناث عن �لذكور. 

 ويف نف����س �لوق���ت �أجرى جولون و�آخرون (Gollon , et al.,1996) در��س���ة 
مقارنة بني �لأطفال ذوى �لإعاقة �لعقلية و�لعاديني تناولت �ملخاوف �لطبيعية لدى 
187 من �لأطفال ذوى �لإعاقة �لعقلية ما بني �مل�ستوى �لب�سيط و�ملتو�سط ، ومت �أي�ساً 
جمع بيانات عن 372 من �لأطفال �لعاديني لأغر��س �ملقارنة ، وتر�وحت �أعمار جميع 
�مل�س���تجيبني م���ا ب���ني 7 �إىل 18 �س���نة. ومت تقيي���م �خلوف با�س���تخد�م �جلدول �مل�س���حى 
للمخاوف لدى �لأطفال )�ل�س���ورة �لثانية (، وقد �أورد �لأطفال ذوى �لإعاقة �لعقلية 
ف���ى تقاريره���م م�س���تويات مرتفع���ة ب�س���كل د�ل م���ن �ملخاوف ع���ن �لأطف���ال �لعاديني ، 
و�إن وجدت �حتمالية ت�س���ابه خماوفهم مع خماوف �لأطفال �لعاديني �لأ�س���غر �س���ناً. 
و�ملخ���اوف �لت���ى مت متييزه���ا ب���ني �ملجموعت���ني تتعلق بالظو�ه���ر �خلارق���ة للطبيعة ، 
و�حليو�نات مثل �خلوف من �لنحل و�ل�س���حاىل و�لأ�سباح و�لقبور، و�أوردت �لإناث فى 
تقاريره���ن م�س���تويات مرتفع���ة من �ملخ���اوف �أكرث عن �لذكور ، ووج���د �أن �خلوف من 

�ملوت و�خلطر هو �أ�سد �ملخاوف لدى جميع �مل�ستجيبني. 

 و�أج���رى �س���ريت )1996( در��س���ة �مبرييقي���ة كلينيكي���ة للك�س���ف ع���ن �ملخاوف 
�ل�س���ائعة ل���دى �لأطف���ل ذوي �لإعاقة �لعقلية ، حي���ث مت تطبي���ق �أد�ة لقيا�س �ملخاوف 
يف مرحل���ة �لطفول���ة عل���ى عين���ة من �ملعاق���ني عقلي���اً و�لعاديني ، وتو�س���لت �إىل وجود 
ف���روق د�ل���ة �إح�س���ائياً يف �ملخاوف �ل�س���ائعة ب���ني �ملعاقني عقلياً و�لعادي���ني حيث كانت 
خم���اوف �ملعاق���ني عقلياً �أكرث �س���دة م���ن �لعاديني ، كم���ا �ختلفت خم���اوف �لأولد عن 
�لبن���ات ، فق���د كان���ت �لبن���ات ذو�ت �لإعاقة �لعقلي���ة �أكرث خوفاً من �لبن���ني ، و�ختلفت 
�أنو�ع �ملخاوف تبعاً مل�ستوى �لإعاقة ، ووجد �أن خماوف �ملعاقني عقلياً ترتبط مبعاناة 

�لقلق ، و�لإنطو�ئية ونق�س �لثقة بالنف�س.
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 (Ramirez & Kratochwill,1997) وتناولت در��سة ر�مريز وكر�تو�سويل 
م���دى تك���ر�ر حدوث و�س���دة وحمتوى �ملخ���اوف فى �س���وء �لتقارير �لذ�تي���ة لدى 299 
م���ن �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لعقلي���ة وغ���ري �ملعوقني ) 6- 13 �س���نة (. وتكون���ت �لعينة 
م���ن:  23 م���ن �لذك���ور ، 38 م���ن �لإن���اث ذوى �لإعاق���ة �لعقلي���ة ، و 111 م���ن �لذك���ور ، 
127 م���ن �لإن���اث �لعادي���ني. ومت تقييم خماوف �لتالميذ من خالل �جلدول �مل�س���حى 
للمخاوف لدى �لأطفال ، �لذي مت تطبيقه ب�سكل فردى و�سفهى على كل تلميذ على 
حدة. و�أ�س���ار �لأطفال ذوى �لإعاقة �لعقلية فى تقاريرهم �إىل خماوف �أكرث �س���دة من 
�لتالميذ �لأ�سغر �سناً غري �ملعاقني ، لكن ل يوجد تباين فى عدد �ملخاوف. من ناحية 
�أخ���رى �أورد �لأطف���ال ذوى �لإعاقة �لعقلية فى تقاريرهم خماوف �أكرث تكر�ر�ً و�س���دة 
م���ن �أقر�نه���م من نف����س �لعمر م���ن �لعادي���ني ، و�أظهر�لأطفال ذوى �لإعاق���ة �لعقلية 
خماوف حم�سو�سة تتعلق باحليو�نات �أكرث من �أقر�نهم. ووجدت فروق بيم �جلن�سني 
بخ�س���و�س تكر�ر و�س���دة �ملخاوف ، ومت مقارنة �ملخاوف �لأكرث �س���يوعاً ) دون مر�عاة 

تقدير�ت �ل�سدة ( بني �ملجموعتني. 

 وتناول���ت در��س���ة موري����س و�آخ���رون (Muris , et al. ,2002) �لعالق���ة بني 
�لنم���و �ملعرف���ى ومظاه���ر �لقلق لدى �لأطفال �لعاديني ومنخف�س���ى �ل���ذكاء. مت فيها 
مقارنة �ملخاوف و�لقلق لدى 176 من �لأطفال �لعاديني ، 105 من �لأطفال منخف�سى 
�ل���ذكاء ، وتر�وح���ت �أعم���ار جمي���ع �لأطفال مابني 4 �إىل 12 �س���نة. وق���ام �لباحثون فى 
هذه �لدر��س���ة بتقييم �إىل �أى مدى يرتبط م�س���توى �لنمو �ملعرفى وفقا ملهمة �حلفظ 
عن���د بياجي���ه بوج���ود �خلوف و�لقل���ق. وبينما ل يوج���د تباين بني �لأطف���ال �لعاديني 
ومنخف�س���ى �لذكاء فيما يتعلق مبحتوى �ملخاوف و�لقلق �أورد �لأطفال �لعاديني فى 
تقاريره���م مظاه���ر للقلق �أكرث تكر�ر�ً من �لأطفال منخف�س���ى �ل���ذكاء خالل مقابلة 
�سبه مقننة للقلق ، ووجدت �سو�هد بحثية ت�سري �إىل �أن م�ستوى �لنمو �ملعرفى يوؤدى 
�إىل �لتعر����س للمخ���اوف و�لقلق لدى �لأطف���ال �لعاديني. من ناحية �أخرى عندما مت 
تقيي���م مظاه���ر �لقل���ق من خالل ��س���تبيان �خلوف ل���� “كول ” ظه���رت نتائج خمتلفة 
فقد �أ�س���ارت نتائج هذ� �ل�س���تبيان �إىل �أن �ملخاوف �أقل تكر�ر�ً لدى �لأطفال �لعاديني 
و�لأطف���ال منخف�س���ى �ل���ذكاء �لذي���ن لديه���م م�س���تويات مرتفعة م���ن �لأد�ء �ملعرفى. 
و�أظه���رت �ملقابل���ة �س���به �ملقننة للقلق و��س���تبيان �خل���وف لكول جو�ن���ب خمتلفة نوعاً 
م���ا م���ن �لقلق. ويبدو �أن ��س���تبيان �خلوف لكول يقي�س �ملخ���اوف �لأولية �لتى يحتمل 
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�نت�س���ارها ل���دى �لأطف���ال ذوى �لقدر�ت �لعقلي���ة �ملحدودة بينما تقي����س مقابلة �لقلق 
�س���به �ملقنن���ة مظاه���ر من �ملخاوف و�لقلق �لأك���رث تعقيد�ً �لتي تعتمد على �مل�س���تويات 

�ملرتفعة من �لنمو �ملعرفى. 

 ويف در��س���ة �أجر�ه���ا ديكين���ز و�آخ���رون (Dykens,et al.,2003) ع���ن �لقل���ق 
و�ملخ���اوف لدى �لأف���ر�د ذوي متالزمة ويليامز قارنت ب���ني )120( من ذوي متالزمة 
ويليام���ز )عم���ر 6-48 �س���نة( و�أقر�نهم م���ن ذوي �لإعاقة �لعقلية �لناجمة عن �أ�س���باب 
مر�س���ية خمتلف���ة ، حي���ث مت���ت �ملقارن���ة م���ن خ���الل تقاري���ر �لو�لدي���ن ع���ن �ملخاوف 
�ل�سائعة لدى �أبنائهم من خالل مقابالت مقننة مع �أولياء �لأمور ، و�أظهرت �لنتائج 
�أن �أطف���ال متالزم���ة ويليام���ز يظه���رون خم���اوف �أكرث وب�س���كل د�ل ومدى و��س���ع من 
�ملخاوف �ملتكررة وقلق معمم متوقع ، وكان �لرهاب �ملحدد �أكرث �نت�سار�ً عند 96% من 
�أفر�د �لعينة ب�سورة م�ستمرة وملحوظة ، و�أو�ست �لدر��سة باإمكانية ��ستخد�م �لعالج 

�ملعريف �ل�سلوكي ل�سطر�ب �لرهاب لذوي �لإعاقة �لعقلية. 

(Evans , et al. , 2005) قارن���ت  �إيفان���ز و�آخ���رون   ويف در��س���ة �أجر�ه���ا 
�ملخ���اوف و�مل�س���كالت �ل�س���لوكية لدى 25 طفاًل يعانون من ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد، 
و 43 طف���ال م�س���ابني مبتالزمة د�ون، و45 طفال معاق���اً عقلياً ، و 37 طفاًل من نف�س 
�لعمر�لزمن���ي. ومت تقييم خماوف �لأطفال، و�لرهاب، و�لقلق و�مل�س���كالت �ل�س���لوكية 
با�س���تخد�م تقاري���ر �لو�لدي���ن ، ظهرت ف���روق د�لة عرب �ملجموعات �لت�سخي�س���ية على 
جمموعة متنوعة من �ملخاوف. و�أظهر �لأطفال �لذين يعانون من ��سطر�بات �لتوحد 
�أن لديهم مزيد�ً من حالت �لرهاب و�ملخاوف �لطبية ، ولكن �ملخاوف �أقل من �ل�سرر 
/ �لإ�سابة باملقارنة مع جميع �ملجموعات �لأخرى. كما �ختلفت �ملجموعات من حيث 
منط �لإرتباط بني �ملخاوف و�لرهاب و�لقلق و�مل�سكالت �ل�سلوكية بالن�سبة لالأطفال 
�لتوحدي���ني مقارن���ة ب���ذوي �لإعاقة �لعقلية ، يف حني كانت �ملخ���اوف و�لرهاب و�لقلق 
�أقل �رتباطاً بالأعر��س �ل�سلوكية للمجموعات �لأخرى من �ملفحو�سني. وت�سري هذه 
�لنتائ���ج �إىل �أن �لأطف���ال �لذين يعانون من �أعر��س ��س���طر�ب �لتوحد يظهرون ملحة 
متميزة من �خلوف و�لقلق مقارنة بغريهم يف �لعمر �لعقلي و�لعمر �لزمني مطابقة 

لالأطفال، وهذه �ملخاوف ترتبط باأعر��س ��سطر�ب �لتوحد.
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 وعن �أ�س���كال �ملخاوف �ل�س���ائعة ل���دى ذوي �لإعاقة �لعقلية ق���ام ليى وموري�س          
(Li & Morris, 2007) بتقييم �ملخاوف و�لقلق ذ� �ل�سلة لدى �لأطفال و�ملر�هقني 
ذوي �لإعاق���ة �لعقلي���ة �لب�س���يطة )م���ن عمر 7-18 �س���نة( تبعاً للجن����س و�لعمر ، حيث 
��ستجاب �لتالميذ للجدول �مل�سحي للمخاوف لدى �لأطفال ، ومقيا�س �لقلق �ملعدل. 
وك�س���فت �لنتائ���ج ع���ن وج���ود تاأثري لل�س���ن و�جلن����س و�لإعاق���ة ، حيث �أظه���رت �لناث 
م�س���تويات مرتفع���ة م���ن �ملخاوف �ل�س���املة ، وقل���ق �لحباط يف �ملو�ق���ف �لجتماعية ، 
و�ملخاوف �ملتعلقة باجلروح �لب�س���يطة ، و�حليو�نات �ل�س���غرية ، و�لقلق / �حل�سا�س���ية 
�ل�سديدة. وكان �لأطفال �لأ�سغر �سناً ذوي �لإعاقة �لعقلية �لب�سيطة لديهم م�ستويات 

مرتفعة من �ملخاوف و�لقلق �ملعمم. 

 و�أجرى هوجن و�آخرون (Huijun , et al. , 2008) در��سة تناولت �خلوف 
م���ن �لف�س���ل و�لنقد فى �س���وء �لتقارير �لذ�تي���ة لدى �لتالمي���ذ ذوى �لإعاقة �لعقلية 
�لب�س���يطة با�ستخد�م �لن�سخة �ملعدلة للجدول �مل�سحى للمخاوف لدى �لأطفال ، وقد 
بلغ عدد �أفر�د �لعينة 73 تلميذ�ً يف عمر 7 – 18 �س���نة )عدد �لذكور= 43 ، عدد �لإناث 
= 30 (. وك�س���فت �لنتائ���ج �أن �ملر�هق���ني ) عمر 13 – 18 �س���نة ( و�لذك���ور ذوى �لإعاقة 
�لعقلية �لب�سيطة لديهم م�ستويات مرتفعة ب�سكل د�ل من �خلوف من �لف�سل و�لنقد 
عن �أقر�نهم �لأ�س���غر �س���نا ) عمر 7 – 12 �سنة ( و�أكرب من �لإناث بدرجة د�لة. ووفقا 

لتقدير�ت �لتالميذ فاإن خوفهم �لأ�سا�سى يتعلق بتقدمي �لتقارير�سفهياً. 

 وع���ن �ملوؤ�س���ر�ت �لد�ل���ة عل���ى �ملخ���اوف ل���دى �ملعاق���ني عقلي���اً �أجرى تون�س���ون 
�ملوؤ�س���ر�ت  ع���ن  للك�س���ف  در��س���ة   (Tonnsen, et al. et al., 2013) و�آخ���رون 
�لبيو�سلوكية للخوف �لإجتماعى لدى �لأطفال ذوى متالزمة �إك�س �له�س عند مقابلة 
�لغرب���اء ل���دى عين���ة م���ن 21 طف���اًل ذوى متالزم���ة �إك�س �له����س ، 19 من طف���اًل عادياً 
)يف عمر 12- 58 �س���هر�ً ( ، و�أظهرت �لنتائج عدم وجود تباين فى متو�س���ط �مل�س���تويات 
�ل�س���لوكية للمخاوف لدى �ملجموعتني يف �أمناط �ل�س���تثارة و�ل�سلوك، غري �أن �أطفال 
متالزمة �إك�س �له�س �أظهرو� درجة �أعلى فى �خلوف من وجوه �لغرباء مع �لتقدم فى 

�ل�سن ، وتغري�ت مرتبطة فى �لعالقة بني ن�ساط �لقلب ، وعبار�ت �لكدر. 
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 اأ�ساليب التدخل العالجي ملخاوف املعاقن عقليًا
 �أم���ا ع���ن �أ�س���اليب �لتدخ���ل �لعالج���ي للمخاوف ل���دى ذوي �لإعاق���ة �لعقلية ، 
فريى حممد )2004، 130( �أن �لتدخالت �ل�س���لوكية تعد �أن�س���ب �لتدخالت �لعالجية 
م���ع ذوي �لإعاق���ة �لعقلية و�أكرثها فائدة لهم حيث ت�س���هم يف �لو�س���ول به���م �إىل �أد�ء 
وظيف���ي �أك���رث تكيف���اً. ووفقاً له���ذ� �لتوجه �أج���رى كينج (King , 1990) در��س���ة مت 
فيه���ا فح����س �أ�س���اليب �لتقيي���م مب���ا فيه���ا تقيي���م �ملخ���اوف و��س���رت�تيجيات �لتدخ���ل 
�لعالج���ي ل���دى �لأطف���ال و�ملر�هق���ني ذوى �لإعاق���ة �لعقلي���ة م���ن خ���الل �ملقاب���الت ، 
و�لتقاري���ر �لذ�تي���ة ، ومقايي����س تقدير �لو�لدي���ن ، و�ملالحظات �ل�س���لوكية ، و�لتدخل 
�لعالجي �ل�سلوكي. و�أ�سفرت نتائج �لتقييم عن وجود عديد من �ملخاوف لدى �أطفال 
ه���ذه �لفئ���ة بدرجة و��س���حة �أبرزها �خلوف م���ن �لظالم و�حليو�نات، ويف �س���وء ذلك 
�لتقيي���م مت ت�س���ميم تدخ���الت فى �س���وء مبادئ �لت�س���ريط �لكال�س���يكي ، و�لإجر�ئي، 
و�لبديل���ى ، و�لت���ي �أ�س���فرت عن خف�س درج���ة �ملخاوف لدى �ملعاق���ني بدرجة د�لة بعد 

برنامج �لتدخل �لعالجي.

 ويف در��س���ة �أجر�ه���ا مات�س���ون (Matson , 1991) مت���ت معاجلة ثالث �إناث 
ذو�ت �إعاق���ة عقلي���ة معتدل���ة ترت�وح �أعمارهن بني 8 و 10 �س���نو�ت من خماوف طويلة 
�لأم���د ، حيث يرف�س���ن �لتحدث مع �أ�س���خا�س �آخري���ن بخالف �آبائه���م، وبع�س �أفر�د 
�أ�س���رهم �ملقرب���ني، وبدرجة �أقل مع معلميهم، �أو �أن يكون���و� يف نف�س �ملنطقة �ملجاورة. 
ولإقام���ة معي���ار دقيق لأد�ء ناج���ح يف �لتد�بري �ملعتمدة، متت مطابقة �مل�س���اركني على 
�أ�سا�س �لعمر و�جلن�س وم�ستوى �لإعاقة �لعقلية مع وجود �أطفال لديهم “خماوف” 
طبيعي���ة. وت�س���مل �لتد�ب���ري �ملعتم���دة �لق���رت�ب و�لتح���دث �إىل بالغ���ني غرب���اء، ومت 
�إعطاء �لأمهات �مل�س���اركات مناذج ي�س���تخدمنها مع كل طفل���ة بتقدمي كمية كافية من 
�ملطالب���ات �جل�س���دية و�للفظية ل�س���مان تقدمي حتية مقبولة للبالغ���ني حتددها �لأم 
. وق���د تال�س���ت ه���ذه �ملطالبات تدريجياً م���ع تقدم �لعالج. وقد ثب���ت �أن �ملعاجلة �لتي 
�أعطي���ت يف �س���كل �أ�سا�س���ي متعدد عرب �ملفحو�س���ات �أثبت���ت فعاليته���ا، ومت �لإبقاء على 

�ملكا�سب يف �حلد من �ملخاوف خالل فرتة �ملتابعة �ل�ستة �أ�سهر.
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 و�أجرى �ل�سربيني )2000( در��سة عن فعالية برنامج �ر�سادي خلف�س م�ستوى 
بع�س �ملخاوف �ملر�س���ية �ل�س���ائعة عند �ملعاقني عقلياً ، وتكونت �لعينة من )20( طفاًل 
وطفلة ، مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني �إحد�هما جتريبية و�أخرى �سابطة ، كل منهم 
مكونة من )7( ذكور ، )3( �إناث ، ومت تطبيق قائمة م�سح �ملخاوف �ملر�سية ، ومقيا�س 
�ملخاوف �ملر�سية من �لظالم ، ومت تطبيق برنامج �إر�سادى خلف�س �ملخاوف �ملر�سية 
م���ن �لظ���الم ، وتو�س���لت �لنتائ���ج �إىل �أن �ملخ���اوف �ملر�س���ية م���ن �لظ���الم كان���ت �أك���رث 
�ملخ���اوف �إنت�س���ار�ً بني ذوي �لإعاق���ة �لعقلية ، يليها �خلوف من روؤي���ة �لنار ، فاخلوف 
م���ن �ل�س���قوط م���ن �لأماك���ن �ملرتفعة ، و�خل���وف من �حلق���ن ، و�خلوف م���ن �أن يكون 
�لطفل وحيد�ً. وكانت �لإناث �أكرث خوفاً من �لظالم بدرج �أكرب من �لذكور ، ووجدت 
فروق ذ�لة �ح�س���ائياً بني �ملجموتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة بعد �لربنامج يف �خلوف 
من �لظالم ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية ، ومل توجد فروق بني �جلن�سني يف �ملجموعة 
�لتجريبي���ة ، كم���ا مل توج���د ف���روق د�لة �ح�س���ائياً بني �لقيا�س���ني �لبع���دى و�لتتبعي. 

 كم���ا ��س���تخدم ريكياردي و�آخ���رون (Ricciardi, et al. , 2006) �لتعزيز يف 
عالج طفل توحدي ذو �عاقة عقلية )منخف�س �لذكاء( يبلغ عمره ثمان �سنو�ت يعاين 
خم���اوف تتعل���ق باللع���ب �ملتحرك���ة، كان يتلقى �لع���الج يف وحدة للمر�س���ى �لد�خليني 
�لنف�س���يني لالأطف���ال �لذين يعانون من �إعاقات منائي���ة، وفيها مت تقييم تاأثري تعزيز 
��س���تجابات �لإق���رت�ب م���ن �ملث���ري�ت �لرهابي���ة با�س���تخد�م ت�س���ميم تغي���ري �ملعي���اركاأن 
يت���م فيه���ا تقري���ب �للعب م�س���افة م���رت نحو �لطف���ل بع���د كل حماولة ناجح���ة �بتد�ء 
م���ن خم�س���ة �أمت���ار. وكان �ملعيار �مل�س���تهدف للع���ب �أن تكون على ط���ول ذر�عي �لطفل ، 
وكان���ت كل حماولة ناجحة يتم تعزيزها باأن يرتك للطفل حرية �لو�س���ول و�لتفاعل 
مع �للعب �ملف�س���لة ، و��س���تغرق برنامج �لتدخل )15( جل�س���ة مبعدل )15( دقيقة لكل 
جل�س���ة ، حت���ى �أ�س���بح �لطفل قادر�ً عل���ى مل�س �للع���ب �ملتحركة ، و�للت���ز�م بالتعليمات 

عقب كل طلب يلقى �إليه �سفهياً.

 و��ستخدم د�فيز و�آخرون (Davis , et al., 2007) يف هذه �لدر��سة حالة مت 
فيها دمج كل من تقنيات �ل�س���لوكية و�ملعرفية �ل�س���لوكية وتقنيات �لتحليلية يف عالج 
خو�ف �ملاء و�رتفاع �لرهاب لدى �أحد �لذكور بالغ من �لعمر 7 �س���نو�ت لديه تاأخر يف 
�لنمو و�إعاقة عقلية وم�س���اكل �س���لوكية �س���ديدة ، وخالل �س���هرين من جمعت جل�سات 
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�لع���الج: �لت���ي ��س���تخدم فيها جل�س���ة و�حدة من �لع���الج باإ�س���تخد�م �لنمذجة �حلية ، 
و�لنمذجة بامل�ساركة ، ومو�جهة �لتحديات �ملعرفية ، و�لتعزيز ، وغريها من �لتقنيات 
�ل�س���لوكية ، ومت تقليل �لأ�س���و�ت �ل�س���لبية �أثناء �لتعر�س للماء �أثناء �ل�ستحمام ، كما 
مت ��س���تخد�م �ملالحظة �ملبا�س���رة وغري �ملبا�س���رة لتقييم فعالية �لعالج. و�أ�سارت نتائج 
�لتدخل �إىل �نخفا�س �أعر��س �لتجنب �ل�سلوكي ، و�أعر��س �لرهاب ، و�خلوف �لذ�تي. 

��س���طر�بات  حتدي���د   (Davis et al., 2008) و�آخ���رون  د�في���ز  وتن���اول 
�لقل���ق م���ن �ملعاقني عقلياً ممن مت ت�سخي�س���هم عل���ى �أن لديهم �س���عوبات متز�منة يف 
�لت�س���الت، وم�ساكل �ل�س���لوك �لأخرى: كاخلوف من �لتفاعل �لجتماعي ، و�خلوف 
م���ن �حليو�ن���ات ، و�خلوف من �لذهاب �إىل عيادة �لأ�س���نان. وفيها مت ��س���تخد�م �أقر�ن 
�لف�س���ل مل�س���اعدة �لتالمي���ذ ذوى �لإعاق���ة �لعقلي���ة يف تقلي���ل تل���ك �ملخ���اوف ، وتك���َون 
�لربنامج �لذى مت تقدميه من قبل �ملهنيني فى ميد�ن �ل�سحة و�لرتبية من جل�سات 
عالجية جماعية خمططة بدقة ومعلومات �سهلة �لتناول وم�سادر ملمو�سة منا�سبة 
، مع ��ستخد�م �أ�سلوب �لثو�ب و�لعقاب. و�أو�سحت �لنتائج جناح �لربنامج فى ��ستثارة 
د�فعي���ة �لتالمي���ذ لتخاذ ق���ر�ر�ت جيدة بخ�س���و�س �لتفاعل مع �لأق���ر�ن ، و�لتعامل 
م���ع �حليو�ن���ات ، و�لذهاب �إىل عياد�ت �لأطباء ، و�لتعر�س للمو�قف �ل�س���عبة ، وربط 
�خلربة �ل�سلبية �ملدركة بخربة �إيجابية ، ومت تقدمي تو�سيات لتوجيه �لعالج و�إجر�ء 

�ملزيد من �لبحوث يف هذ� �ملجال.

 من �لعر�س �ل�س���ابق لالإطار �لنظري و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة يت�س���ح : �أن ذوي 
�لإعاقة �لعقلية يعانون – مثل �أقر�نهم �لعاديني - عديد من �ملخاوف ، و�لفرق بينهم 
وبني �لعاديني فرق يف نوعية �ملخاوف ومدى �سدتها ودرجتها ، حيث �أن �ملعاقني عقليا 
لديه���م مع���دل �أكرب من �ملخ���اوف، و�أن �لتدخل �لتدريبي و�لعالجي يلع���ب دور�ً هاماً 
يف خف����س تل���ك �ملخاوف ، وركزت معظم �لدر��س���ات على فني���ات �لتدخالت �لعالجية 
�لقائم���ة عل���ى �ج���ر�ء�ت �س���لوكية ) كالنمذج���ة ، و�لتعزي���ز ، و�لتقلي���د ، و�لت�س���كيل ، 
و�لت�سل�س���ل ، ولعب �لدور( ، وقد تو�س���لت معظم تلك �لدر��س���ات على �مكانية خف�س 

�سدة �ملخاوف لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لعقلية.
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فرو�ص الدرا�سة
 بن���اء عل���ى عل���ى �لإط���ار �لنظري وم���ا �أ�س���فرت عنه نتائج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة 
�أمك���ن �س���ياغة �لفرو����س �لتالي���ة كاإجاب���ات حمتملة ع���ن �لت�س���اوؤلت �لت���ي �أثريت يف                  

م�سكلة �لدر��سة : 
تعت���رب �ملخ���اوف �لجتماعية هي �أكرث �ملخاوف �س���يوعاً لدى �أف���ر�د �لعينة من 1 1)

�ملعاقات عقلياً.
توج���د فروق ذ�ت دللة �ح�س���ائية بني متو�س���طات رتب درج���ات �ملخاوف لدى 1 2)

�ملعاق���ات عقلي���اً يف �ملجموع���ة �لتجريبية قبل وبعد �لربنام���ج ، وتكون �لفروق 
ل�سالح �لقيا�س �لبعدي فى �لإجتاه �لأف�سل. 

توج���د فروق ذ�ت دللة �ح�س���ائية بني متو�س���طات رتب درج���ات �ملخاوف لدى 1 3)
�ملعاق���ات عقلي���اً يف �ملجموع���ة �لتجريبي���ة بع���د �لربنام���ج ودرج���ات �أقر�نه���ن 
يف �ملجموع���ة �ل�س���ابطة ، وتك���ون �لف���روق ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبي���ة ف���ى               

�لإجتاه �لأف�سل. 
ل توج���د ف���روق ذ�ت دللة �ح�س���ائية بني متو�س���طات رتب درج���ات �ملخاوف 1 4)

�لبع���دي                                 �لقيا�س���ني  ب���ني  �لتجريبي���ة  �ملجموع���ة  يف  عقلي���اً  �ملعاق���ات  ل���دى 
) بعد �إنتهاء �لربنامج مبا�سرة( ، و�لتتبعي )بعد مرور �سهر من �ملتابعة(.

املنهج واالجراءات
منهج الدرا�سة

 ��س���تخدمت �لباحث���ة �ملنه���ج �س���به �لتجريب���ي للتحق���ق م���ن فعالي���ة �لربنامج 
عقلي���اً  �ملعاق���ات  ل���دى  �ملخ���اوف  بع����س  خلف����س  �مل�س���تقل(  )�ملتغ���ري  �لتدريب���ي 
)�ملتغري �لتابع( ، ويعتمد �ملنهج �مل�ستخدم على ت�سميم �ملجموعات �ملتكافئة : جمموعة 
جتريبي���ة )مت تطبي���ق �لربنام���ج �لتدريب���ي عليه���ا( ، وجمموعة �س���ابطة )مل يطبق 
عليه���ا �لربنام���ج( ، ومتت �ملقارن���ة بني �ملجموع���ة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�س���ابطة ، 
و�ملقارن���ة ب���ني �لقيا�س���ني �لقبلي/ �لبع���دي و�ملقانة بني �لقيا�س���ني �لبع���دي و�لتتبعي 

للمجموعة �لتجريبية - وذلك ملالءمة هذ� �ملنهج لطبيعة و�أهد�ف �لدر��سة.
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عينة الدرا�سة
اأ-          العينة االأ�سا�س�ية : مت تطبيق ��س���تبانة م�س���ح �ملخاوف �ل�س���ائعة لدى �ملعاقني 
عقلي���اً عل���ى عين���ة مكون���ة من )62( م���ن �أمه���ات �لتلميذ�ت �مل�س���جالت مبعهد 
�لرتبية �لفكرية / بنات باملدينة �ملنورة ، ترت�وح �أعمار �لتلميذ�ت بني 10 -12 
�س���نة ، مبتو�س���ط عمري ق���دره 10.82 ، و�نحر�ف معياري ق���دره 0.78، وقد مت 
�ختيار �لتلميذ�ت من م�س���توى �جتماعي �قت�س���ادي متو�س���ط ) وفقاً ملوؤ�سر�ت 
دخل �لأ�سرة و�مل�ستوى �لإقت�سادي و�لإجتماعي �ملدونة يف �سجالت �لتلميذ�ت 
باملدر�س���ة( ، وت���رت�وح ن�س���ب ذكائه���ن ب���ني 55-70 ) وق���د ��س���تندت �لباحث���ة يف 
حتدي���د م�س���توى �لإعاق���ة �لعقلية من خالل ن�س���بة �لذكاء �لت���ي مت حتديدها 
م�س���بقاً م���ن ِقَبل �لأخ�س���ائيني �لنف�س���يني و�ملدون���ة يف مل���ف كل تلميذة �لذي 
��س���تخدم يف حتديده مقيا�س �س���تانفورد بينيه للذكاء �ل�س���ورة �لر�بعة( ، ومن 
خ���الل ��س���تجابة �لأمهات على �ل�س���تبانة �مل�س���تخدمة �أمكن حتدي���د �ملخاوف 

�ل�سائعة لدى �ملعاقات عقلياً يف هذه �ملرحلة �لعمرية.
�لأ�سا�س���ية )ن= 62(                  �لعين���ة  ب���ني  م���ن   : ب-     املجموعت�ن التجريبي�ة وال�س�ابطة 
مت �ختيي���ار )16( تلمي���ذة مم���ن ح�س���لن عل���ى �أعل���ى �لدرج���ات عل���ى ��س���تبانة 
م�س���ح �ملخ���اوف لذوي �لإعاق���ة �لعقلي���ة ، ومت توزيع هذه �لعينة ع�س���و�ئياً �إىل 

حمموعتني : �إحد�هما جتريبية و�لأخرى �سابطة. 
املجموع�ة التجريبي�ة: مكون���ة م���ن )8( تلمي���ذ�ت و�أمهاته���ن ) طب���ق عليه���ن - 

�لربنامج �لتدريبي �لعالجي �لذي ��س���تهدف خف�س �ملخاوف لديهن(. . وقد 
ت���ر�وح �لعمر �لزمن���ي لالأمهات مابني 29-38 عاماً ، وم�س���توى �لتعليم مابني 

�لثانوية و�لبكالوريو�س.
املجموعة ال�سابطة : مكونة من )8( تلميذ�ت ) مل يطبق عليهن �أي برنامج(.- 

 وق���د مت �إج���ر�ء �لتجان����س )�لتكاف���وؤ( ب���ني �ملجموعت���ني يف م�س���توى �ل���ذكاء ، 
و�لعم���ر �لزمن���ي ، ون���وع �ملخاوف وفق���اً لتقدير �لأمهات على ��س���تبانة م�س���ح �ملخاوف 

�ل�سائعة لدى ذوي �لإعاقة �لعقلية – وفيما يلي بيان ذلك.
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جدول )1( 
التجان�س بني املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف م�ستوى الذكاء والعمر

 واأبعاد ا�ستبانة م�سح املخاوف

متو�سط �ملجموعات�لأبعاد
�لرتب

جمموع 
�لرتب

معامل 
U مان 
ويتني

 W معامل
ويلكوك�سون

 Z قيمة
ودللتها

م�ستوى 
�لدللة

م�ستوى �لذكاء
6،2836،50�ملجموعة �لتجريبية

غري 15،4436،400،452
د�لة 7،0041،00�ملجموعة �ل�سابطة

�لعمر �لزمني
6،4738،00�ملجموعة �لتجريبية

غري 16،2237،310،362
د�لة 6،8341،00�ملجموعة �ل�سابطة

�خلوف من �حليو�نات 
و�حل�سر�ت

6،5435.50�ملجموعة �لتجريبية
غري 12.5034،501،023

د�لة 5،7732،50�ملجموعة �ل�سابطة

�خلوف من �لظالم
6.7535.50�ملجموعة �لتجريبية

غري 13،5036،500،863
د�لة 7،0536،50�ملجموعة �ل�سابطة

�خلوف من �لوحدة 
و�لنف�سال

6،8738،50�ملجموعة �لتجريبية
غري 17،5038.500،654

د�لة 6،2339،50�ملجموعة �ل�سابطة

�خلو�ف �لجتماعي
6،4238،50�ملجموعة �لتجريبية

غري 16،5038،500،687
د�لة 6.5839.50�ملجموعة �ل�سابطة

�خلوف من �ليذ�ء 
�لبدين

6.4836،00�ملجموعة �لتجريبية
غري 16،0039،000،545

د�لة 6،4437،00�ملجموعة �ل�سابطة
�خلوف من �لظو�هر 

�لطبيعية
6،7739،00�ملجموعة �لتجريبية

غري 17،5036،500،079
د�لة 6،3939،50�ملجموعة �ل�سابطة

�خلوف من �لأ�سو�ت 
�لعالية

7،0541،50�ملجموعة �لتجريبية
غري 15،5035،500،793

د�لة 6،7539،50�ملجموعة �ل�سابطة
�لدرجة �لكلية 

ل�ستبانة م�سح �ملخاوف
7،8339،00�ملجموعة �لتجريبية

غري 16،0038،000،378
د�لة 6،8737،00�ملجموعة �ل�سابطة

 يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن قيم)Z( لكل من : م�س���توى �لذكاء ، و�لعمر 
�لزمني ، و�أبعاد ��س���تبانة م�سح �ملخاوف �ل�س���ائعة لدى �ملعاقني عقلياً و�لدرجة �لكلية 
للمخ���اوف، جميعه���ا غ���ري د�لة �إح�س���ائياً – مما يدل عل���ى جتان�س كلت���ا �ملجموعتني 

)�لتجريبية و�ل�سابطة (.
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اأدوات الدرا�سة

1.ا�ستبانة م�سح املخاوف ال�سائعة لدى املعاقن عقليًا 	اإعداد الباحثة(
مت �إعد�د هذه �ل�ستبانة وفقاً للخطو�ت �لتالية :

�لطالع على بع�س �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �لعربية و�لأجنبية �ملت�سلة بالدر��سة - 
�حلالي���ة ، وكذل���ك �لط���الع على بع����س �لأدبي���ات �لنظرية �ملتعلقة مبو�س���وع 

خماوف �لأطفال ب�سفة عامة ، وخماوف �ملعاقني عقلياً ب�سفة خا�سة.
�لط���الع على بع����س �ملقايي����س �ملتاحة لقيا����س �ملخاوف لدى �لأطف���ال ومنها - 

؛   )1983  ، �لظاهر�لطي���ب  عب���د  )حمم���د  �لفوبي���ات  �أو  �ملخ���اوف  مقيا����س   :
مقيا����س �ملخ���اوف �ملر�س���ية م���ن �لظ���الم )عب���د �لرحم���ن �س���ليمان ،1990( ؛ 
�ختب���ار �خلوف لالأطفال )�إعد�د: ثرنو،تي���وز وتعريب “عو�طف عبد �لوهاب 
بك���ر” )1975،1981( ؛ قائم���ة م�س���ح �ملخ���اوف �ل�س���ائعة يف �ملجتم���ع �لكويت���ي                                        
) عادل كرمي ، 1994( ، �لقائمة �لعربية للمخاوف )�أحمد خريي حافظ ، 1994( 
، قائمة �ل�سكندرية مل�سح �ملخاوف )�أحمد عبد �خلالق ، عادل �سكري ، 2003(.

توجيه ��ستفتاء مفتوح لعدد من �أمهات �لأطفال ذوي �لإعاقة �لعقلية ، و�جر�ء - 
مناق�سات معهن )ن=20( حول ما يالحظونه من خماوف لدى �أبنائهم ، وقد 
مت ح�سر �لعنا�سر �ملت�سابهة و�سم بع�سها �إىل بع�س ، و�إعادة �سياغة كل عن�سر 
يف �س���ورة تك�س���ف باأ�س���لوب �إجر�ئي عن �أحد �ملخاوف �لتي يعاين منها �لطفل. 

ويف �سوء ما �سبق مت حتديد جو�نب �ل�ستبانة يف �ملخاوف �لتالية :- 
• �خلوف من �حليو�نات و�حل�سر�ت.	
• �خلوف من �لظالم.	
• �خلوف من �لوحدة و�لنف�سال عن �لكبار.	
• �خلو�ف �لجتماعي.	
• �خلوف من �ليذ�ء �لبدين.	
• �خلوف من �لظو�هر �لطبيعية.	
• �خلوف من �لأ�سو�ت �لعالية.	
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 وقد متت �س���ياغة )�س���بع( عبار�ت تك�س���ف كل منها عن �أحد �ملخاوف ، وروعي 
�أن تك���ون �لعب���ار�ت ق�س���رية ، و�أن تك���ون م���ن و�ق���ع م���ا ررد يف ��س���تجابات �لأمه���ات يف 
�ل�س���تفتاء �ملفتوح ، و�أن تكون ب�س���يطة ويف م�س���توى �لفهم ، و�أن حتمل كل عبارة فكرة 
و�ح���دة ، وع���دم حتيزها مبا يوح���ي بالإجابة. وكان �ملقيا�س يف �س���ورته �لأولية مكوناً 
من )49( عبارة تك�سف كل منها عن �أحد �ملخاوف �ل�سائعة. وكانت طريقة �ل�ستجابة 
على عبارة �ملقيا�س بطريقة ليكرت �لرباعية )غالباً – �أحياناً – نادر�ً - �أبد�ً( ، وتقدر 
�ل�س���تجابة ، وت�س���حيح تقدير�ت �خلوف عند �ملعاقني عقلياً يف �س���وء �لأوز�ن �لأربعة 
) ث���الث درج���ات لتقدير “غالباً” ، درجتان لتقدير “�أحيان���اً” ، درجة و�حدة لتقدير 
“ن���ادر�ً” ، �س���فر لتقدي���ر “�أب���د�ً”( ، وطول �لفئ���ة )0.75( بحيث ميكن �حلكم على 
درجة �ل�ستجابة للخوف )ب�سيطة – متو�سطة – �سديدة – �سديدة جد�ً( وذلك على    

�لنحو �لتايل : 

جدول )2(
م�ستوى درجة ال�ستجابة للخوف لعبارات الإ�ستبانة

معيار �ل�ستجابةمتو�سط �ل�ستجابة
ب�سيطة 0.00 - 0.75 

متو�سطة 0.76- 1.50
�سديدة1.51- 2.25
�سديدة جد�ً 2.26- 3.00

االت�ساق الداخلي 
 مت ح�س���اب معام���ل �لرتباط بني درجة كل عب���ارة بالدرجة �لكلية للبعد �لذي تنتمي 
�إلي���ه ، وذل���ك بعد تطبيق �ملقيا�س على عينة من )30( من �أمهات �ملعاقني عقلياً ، وقد 

ظهر �أن جميع معامالت �لرتباط د�لة �إح�سائياً عند م�ستوى 0،05 على �لأقل.
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جدول )3( 
معامالت ارتباط درجات عبارات املخاوف بالدرجة الكلية لالإ�ستبانة

�خلوف من 
�حليو�نات 
و�حل�سر�ت

�خلوف من 
�لظالم

�خلوف من 
�لوحدة 

و�لنف�سال
�خلو�ف 

�لجتماعي
�خلوف 

من �ليذ�ء 
�لبدين

�خلوف من 
�لظو�هر 
�لطبيعية

�خلوف من 
�لأ�سو�ت 

�لعالية

10،53220،66630،46840،53750،59560،64370،546

80،47890،813100،528110،694120،831130،661140،487

150،688160،603170،498180،575190،479200،528210،364

220،596230،576240،746250،621260،652270،486280،644

290،787300،762310،622320،621330،478340،751350،746

360،709370،611380،719390،422400،859410،453420،384

430،881440،771450،586460،621470،712480،746490،674

 قيمة )ر( �جلدولية )0.361( عند م�ستوى 0،05 - )0.463( عند م�ستوي 0،01 

�سالحية اال�ستبانة
اأوالً : �سدق اال�ستبانة 

اأ.�سدق املحتوى 
 مت عر����س �ل�س���تبانة ب�س���ورتها �ملبدئية و�لتعريف �لإجر�ئ���ي لأبعاد �ملخاوف 
على عدد من �ملحكمني �ملتخ�س�س���ني يف علم �لنف�س و�لرتبية �خلا�س���ة، وُطلب منهم 

�إبد�ء �لر�أي حول :
مدى مالءمة عبار�ت �ل�ستبانة لقيا�س �ملخاوف �ل�سائعة لدى �ملعاقني عقلياً.- 
كذلك حتديد مدى �نتماء كل عبارة لنوع �ملخاوف �لتي تندرج حتتها.- 
�إب���د�ء �ملالحظ���ات عل���ى �س���ياغة �لعب���ار�ت ، وم���دى منا�س���بتها لفه���م �لأمه���ات - 

وقدرتهن على تقييم �ملخاوف لدي �أبنائهن.

 ولقد مت �لإبقاء على �لعبار�ت على ن�س���بة �تفاق 90% ، وتعديل �س���ياغة بع�س 
�لعبار�ت وفق �آر�ء �ملحكمني. 
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ب. ال�سدق التالزمي
 مت تطبيق �ل�س���تبانة ب�س���ورتها �لنهائية مع »مقيا�س ت�سخي�س قلق �لأطفال 
ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة » �ع���د�د �مل���و�يف و�آخ���رون )2015( عل���ى عينة مكون���ة من )15( 
م���ن �أمه���ات �لأطف���ال �ملعاقني عقلياً لتقدي���ر كل من �ملخاوف و�لقلق ل���دى �أبنائهن : 
على �فرت��س �أن �ملخاوف ت�س���نف �سمن ��س���طر�بات �لقلق وفقاً للدليل �لت�سخي�سي 
�لح�س���ائي لالإ�س���طر�بات �لعقلية (DSM-5) ، وكان معامل �لرتباط بني �لأد�تني 

0،645 ، وهو معامل �رتباط مرتفع ود�ل �إح�سائياً عند م�ستوى 0،01.

ثانيًا : ثبات اال�ستبانة
 مت �لتحق���ق م���ن ثب���ات �ل�س���تبانة با�س���تخد�م معام���ل �ألفا)كرونب���اخ( وكان 

معامالت �لثبات لأبعاد �ل�ستبانة و�لدرجة �لكليةعلى �لنحو �لتايل:

جدول )4( 
معامالت ثبات ا�ستبانة مبعادلة األفا لكرونباخ

معامل �لبعد
معامل �لبعد�لثبات

�لثبات

0،59�خلوف من �ليذ�ء �لبدين0،630�خلوف من �حليو�نات و�حل�سر�ت

0،759�خلوف من �لظو�هر �لطبيعية0،714�خلوف من �لظالم

0،841�خلوف من �لأ�سو�ت �لعالية0،791�خلوف من �لوحدة و�لنف�سال

0،88�لدرجة �لكلية لالإ�ستبانة0،688�خلوف �لجتماعي

2. برنامج التدخل العالجي ال�سلوكي خلف�س املخاوف 	اإعداد الباحثة(

 الهدف العام للربنامج :
 �لربنام���ج �حل���ايل برنام���ج تدريبي عالجي �س���لوكي يهدف خلف�س م�س���توى 
بع�س �ملخاوف �ملر�سية لدى عينة �لدر��سة )�ملجموعة �لتجريبية( من �ملعاقات عقلياً 

ذو�ت �لإعاقة �لب�سيطة )�لقابالت للتعلم( باإ�ستخد�م بع�س فنيات تعديل �ل�سلوك.
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االأهداف االجرائية : 
تتلخ�س �لأهد�ف �لجر�ئية للربنامج يف :

�أن تت���اح للم�س���اركات يف �لربنام���ج �لفر�س���ة للتعب���ري ع���ن خماوفه���ن �لت���ي - 
تو�جههن يف �ملو�قف �حلياتية.

�ن تتاح �لفر�سة للم�ساركات من تفريغ �ل�سحنات �لنفعالية �ملتعلقة باملخاوف - 
�لجتماعية.

�أن تتمكن �مل�ساركات يف �لربنامج من �لتعبري عن م�ساعر �خلوف يف �لظالم.- 
�أن تتمكن �مل�ساركات يف �لربنامج من �لتغلب على م�ساعر �خلوف يف �لظالم.- 
�أن تتمك���ن �مل�س���اركات يف �لربنامج م���ن �لتعبريعن م�س���اعر �خلوف من بع�س - 

�حليو�نات.
�أن تتمك���ن �مل�س���اركات يف �لربنام���ج م���ن �لتغل���ب عل���ى �خل���وف م���ن �حليو�نات - 

�مل�ستاأن�سة.
�أن تتحدث �لطفلة دون تلعثم عندما يطلب منها �لتحدث �أمام �لآخرين.- 
�أن تتح���دث �لطفل���ة مع زميالتها �لالتي ل يعرفنه���ا دون خوف من �لتعر�س - 

لالإحباط.
�أن متار����س كل طفل���ة ن�س���اطاتها �ليومي���ة يف وج���ود �لآخري���ن دون خ���وف من - 

�لف�سل.
�أن ت�س���عر �لطفل���ة باله���دوء و�ل�س���رتخاء و�لر�ح���ة �لنف�س���ية ، و�لتخل����س من - 

�لن�سحاب و�لعزلة.

احلاجة للربنامج 
 �أو�س���حت �لدر��س���ات و�لبحوث �لعلمية �أن ذوي �لإعاقة �لعقلية يعانون كثري�ً 
م���ن �ملخ���اوف وبدرجة �أك���رث حدة مقارنة باأقر�نه���م �لعاديني يف نف����س �لعمر �لزمني 
مم���ا ي���وؤدي بهم �إىل �ل�س���طر�ب �لنفعايل ، و�لعزلة وعدم �لقدرة على �لتو��س���ل مع 
�لآخري���ن ، و�س���وء تو�فقهم. كما �أو�س���حت عديد من �لدر��س���ات عل���ى فعالية �لرب�مج 
�لتدريبية و�لعالجية يف �حلد من خماوف �لأطفال ب�سفة عامة ، وخماوف �لأطفال 
ذوي �لإعاق���ة �لعقلي���ة خا�س���ة. من هن���ا كان من �أولي���ات رعاية ذوي �لإعاق���ة �لعقلية 
�لهتمام بخف�س تلك �ملخاوف �لتي توؤدى �إىل ق�سور �ل�سلوك �لتكيفي ، وتقف عائقاً 

�أمام قدرة �ملعاقني عقلياً على �لتفاعل مع �لآخرين ، و�كت�ساب �ملهار�ت �حلياتية.



املجلد ال�ساد�س - العدد )21( اأكتوبر 2017 جملة الرتبية اخلا�سة 

 245 

الفنيات العالجية 
 ي�س���تند �لربنامج على �أ�س����س �لنظرية �ل�س���لوكية ونظرية �لتعلم �لجتماعي 
وتطبيقاتهم���ا يف ع���الج �مل�س���كالت �لنفعالي���ة و�ل�س���لوكية ل���ذوي �لإعاق���ة �لعقلية – 

ويعتمد �لربنامج على �لفنيات �لتالية :
��ستخدمت �لفنيات �لتالية مع �لأطفال : �لتعزيز ، �لنمذجة ، �لتقليد ، �حلث - 

و�لتلقني ، لعب �لدور.
�أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة : -  �أمه���ات  ومت ��س���تخد�م �لفني���ات �لتالي���ة م���ع 

�ملحا�سرة ، �ملناق�سة ، �لو�جبات �ملنزلية.

 وفيما يلي �سرح لكل فنية من هذ	 الفنيات : 

اأ-         التعزي�ز : حي���ث مت �إثاب���ة �لطفل���ة م���ن ذو�ت �لإعاق���ة �لعقلي���ة )يف �ملجموع���ة 
�لتجريبية( على �س���لوكها �ل�س���وي، بكلمة طيبة، �بت�س���امة، و�لثناء عليها �أمام 
�لآخرين، و�إعطائها جنوم، �أو ماأكولت حتبها؛ مما يعزز هذ� �ل�سلوك ويدعمه 
ويثبته ويدفعها �إىل تكر�ر هذ� �ل�س���لوك ، )ولقد مت ��س���تخد�م معزز�ت مادية 
: كاحللوي���ات و�لألع���اب ، وبع����س �لأدو�ت �ملدر�س���ية. كم���ا ��س���تخدمت معزز�ت 

معنوية ومنها : كلمات �لت�سجيع ، و�لبت�سام ... وما �إىل ذلك(.
النمذج�ة : حي���ث ��س���تخدمت �لباحثة من���اذج م�س���ورة �أو فيديوه���ات، �أو تاأدية ب. 

�ل�سلوك ، �أو جعل طفلة �آخرى تقوم بال�سلوك �أمام زميالتها؛ جلعلهن يقلدن 
هذ� �ل�س���لوك. وقد مت ��ستخد�م عدد من �لنماذج )لعب �أطفال( م�سنوعة من 
�لبال�س���تيك و�لقما�س ، مناذج لأ�س���و�ت بع�س �حليو�نات �لتي �أظهر �لأطفال 

�خلوف منها )م�سجلة(.
التقلي�د : حي���ث كان يطل���ب م���ن كل طفلة تقليد �ل�س���لوك �ملنمذج وممار�س���ته (. 

)وهي فنية ترتبط مب�سطلح �لتعلم باملالحظة(.
احلث والتلقن : تعني دفع �لطفلة �إىل �لقيام ب�سلوك معني وحتفيزها بالكلمات د. 

و�لت�سجيع و�لدفع باليدين �أحياناً، و�إحاطتها �إىل �أن يقوم بهذ� �ل�سلوك ، كما 
كان يت���م �إعط���اء معلوم���ات و�أو�م���ر لتوجيه �لطفل���ة للقيام بالعم���ل �ملطلوب. 
ويع���د �حلث مبثابة مثري�ت ��س���افية ت�س���اعد عل���ى زيادة �حتم���ال �أد�ء �لطفلة 

لل�سلوك �ملطلوب.
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لعب الدور : حيث مت �إعطاء �لفر�سة لكل طفلة للقيام باأدو�ر مرتبطة باآخرين 	. 
مم���ن حوله���ا مث���ل دور �لأم �أو �ملعلم���ة؛ لن�س���اعدها يف �لك�س���ف ع���ن م�س���اعرها 
و�لتنفي�س عن �نفعالتها، وت�ستب�سر بذ�تها، وتعرب عن دو�فعها، و�سر�عاتها.

�أ�س���لوب �ملحا�س���رة �ملب�س���طة م���ع �لأمه���ات ل�س���رح و.  املحا�س�رة : مت ��س���تخد�م 
بع�س �ملفاهيم وتو�س���يح بع�س �ملعلومات باأ�س���لوب مب�س���ط ، وخا�سة ما يتعلق 
بالتعريف مبخاوف �لأطفال ، و�س���رح �أ�س���بابها ، و�س���رح �آليات تطبيق �لفنيات 

�لعالجية �مل�ستخدمة.
املناق�س�ة : �إح���دى فني���ات �س���مان �مل�س���اركة �لفعال���ة م���ن �أف���ر�د �ملجموع���ة ز. 

�لتجريبي���ة )�أمه���ات و�أطف���ال( ل�س���مان جناح �لربنام���ج ، وقد ��س���تخدمت يف 
معظم جل�سات �لربنامج.

الواجبات املنزلية : حيث مت تكليف �أفر�د �لعينة ببع�س �لأعمال �لتي يقومون ح. 
بها بعد كل جل�سة ، ومناق�ستها معهم يف �جلل�سة �لتالية :

فقد كان ُيطلب من كل طفلة �أن ت�ستفيد من �ملو�قف �لتي تعلمتها يف �جلل�سة - 
وتطبقها عندما تو�جه موقف خميف ، ويف بد�ية كل جل�سة يطلب من �أحدى 
�لتلمي���ذ�ت �أن تتذك���ر م���ا مت �لتدري���ب علي���ه يف �مل���رة �ل�س���ابقة ، مع ��س���تخد�م 
�لت�س���جيع ، و�ذ� مل تتمك���ن �لطفل���ة من ذلك تتاح �لفر�س���ة مل�س���اركة كل �أفر�د 

�ملجموعة ، مع تعزيز �أد�ء كل طفلة.
�لعالجي���ة -  �لفني���ات  توظي���ف  منه���ن  يطل���ب  ف���كان  لالأمه���ات  بالن�س���بة  �أم���ا 

�مل�س���تخدمة ، وت�س���جيل مو�ق���ف �خل���وف �لتي تالحظه���ا كل �أم عل���ى طفلتها ، 
وكيف مت �لتعامل مع �لطفلة يف موقف �خلوف. 

اإجراءات الربنامج

 مرحلة االعداد 
 يف �سوء تطبيق ��ستبانة م�سح �ملخاوف �ل�سائعة لدى �ملعاقني عقلياً على عينة 
مكون���ة م���ن )62( م���ن �أمهات �لتلميذ�ت �مل�س���جالت مبعه���د �لرتبية �لفكري���ة / بنات 
باملدينة �ملنورة مت ح�سر �ملخاوف �ل�سائعة لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لعقلية ، وكانت 
�أبرز ثالثة �أ�س���كال من �ملخاوف �لتي يعاين منها ذوي �لإعاقة �لعقلية هي : �ملخاوف 

�لجتماعية ، و�خلوف من �لظالم ، و�خلوف من �حليو�نات �لأليفة.
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 ولقد مت �لطالع على عدة بر�مج تدريبية وعالجية ملخاوف �لأطفال ب�سفة 
عامة وخماوف ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة ، وخماوف �ملعاقني عقلياً ب�س���فة خا�س���ة، 
ومنه���ا : برنام���ج من�س���ور )2000( ، برنام���ج هب���د )2002( ، برنام���ج كا�س���ف )2002(، 
برنام���ج ريكي���اردي و�آخ���رون  Ricciardi, et al. , 2006، برنام���ج �س���م�س )2009( 
و�آخ���رون            و�آخ���رون  Davis , et al., 2007، وبرنام���ج د�في���ز  ، وبرنام���ج د�في���ز 
(Davis , et al., 2007 ويف �س���وء ه���ذه �لرب�م���ج مت ت�س���ميم �لربنام���ج �مل�س���تخدم 
يف �لدر��س���ة �حلالي���ة. وبع���د �لتخطيط �ملبدئ���ي للربنامج مت عر�س���ه على ثالثة من 
�أ�س���اتذة �لرتبي���ة �خلا�س���ة )كمحكم���ني( ، وق���د مت �لأخ���ذ بجمي���ع مالحظاتهم حول 

�لفنيات و�لإجر�ء�ت �ملخطط لتطبيقها.

الربنامج ب�سورته النهائية
 يتك���ون �لربنام���ج من ثالث مر�حل �أ�سا�س���ية : �ملرحل���ة �لتمهيدية ، و�ملرحلة 

�لعالجية ، ثم مرحلة �لنهاء – وذلك على �لنحو �لتايل : 
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جدول )5( 
ملخطط العام للربنامج التدريبي العالجي

�ملدة �جر�ء�ت �ملرحلة�ملرحلة
�لزمنية

�ملرحلة �لتمهيدية

- �جلل�سة �لأوىل : )لالأمهات( : مت فيها �لجتماع بالأمهات للتعرف 	
على طبيعة �ملخاوف لدى بناتهن �مل�ساركات يف �لربنامج )�أفر�د 

�ملجموعة �لتجريبية(.
-  �جلل�سة �لثانية : )لالأمهات( :�إ�ستهدفت تو�سيح فكرة �لربنامج 	

و�لهدف منه ، و�لتعريف بالفنيات �لعالجية �مل�ستخدمة يف �لربنامج 
خلف�س خماوف �لأطفال، وكيفية �لتعامل مع هوؤلء �لأطفال.

- جل�سة لالأطفال : وهي جل�سة متهيدية خا�سة لتهيئة �ملجموعة 	
�لتجريبية للربنامج من خالل خلق جو من �لألفة و�لود بني �لباحثة 

�أ�سبوع 
و�حد
 ) 3(

جل�سات

مرحلة �لعالج

- )3( جل�سات خا�سة باملجموعة �لتجريبية للتدريب على مو�جهة 	
خماوف �لتفاعل �لجتماعي و�لتعامل مع �لغرباء ، وعدم �لح�سا�س 

بالف�سل �أو �لإحباط.
- جل�سة لالأمهات مل�ساعدة �لأطفال على مو�جهة �ملخاوف �لجتماعية 	

وزرع �لثقة بالنف�س يف تعامل �لطفل مع �لآخرين.
- )3( جل�سات خا�سة باملجموعة �لتجريبية للتدريب على مو�جهة 	

�خلوف من �لظالم ، و�لتغلب عليه.
- جل�سة لالأمهات مل�ساعدة �لأطفال على مو�جهة �خلوف من �لظالم 	

و�لتعامل مع �ل�سعور بالوحدة يف �لظالم.
- )3( جل�سات خا�سة بالتدريب على مو�جهة �خلوف من �حليو�نات 	

�لأليفة ، و�لتعامل معها بال خوف.
- جل�سة لالأمهات مل�ساعدة �لأطفال على مو�جهة �خلوف من �حليو�نات 	

�لأليفة و�للعب معها دون وجل �أو خوف.

 )8(
�أ�سابيع
 )24(
جل�سة(

مرحلة �لنهاء

- جل�ستني : لأفر�د �ملجموعة �لتجريبية ملر�جعة ما مت �لتدريب عليه 	
خالل مرحلة �لعالج.

- جل�سة خا�سة بالأمهات ملا مت �لتدريب عليه خالل �ملرحلة �لعالجية 	
مع �لتاأكيد على ��ستمر�رية تطبيق �لفنيات �مل�ستخدمة.

�أ�سبوع 
و�حد
 )3(

جل�سات
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تطبيق الربنامج
 مت تدري���ب �ملجموع���ة �لتجريبي���ة )�لأطف���ال و�لأمه���ات( يف جل�س���ات ع���الج 
جماع���ي ، حي���ث �إن���ه يوف���ر �لوقت و�جله���د ، كما �أنه يوفر �لفر�س���ة لتب���ادل �خلرب�ت 
فيما بينهم. ويتكون �لربنامج يف �س���ورته �ملبدئية من 10 �أ�سابيع )30( جل�سة مبعدل         
)3( جل�سات �أ�سبوعياً )جل�ستني لالأطفال( ، وجل�سة لالأمهات( ، مدة كل جل�سة مابني 

)45-60( دقيقة.

تقومي الربنامج
�لتقيي���م �لقبل���ي : مت تطبي���ق ��س���تبانة م�س���ح �ملخ���اوف �ل�س���ائعة ل���دى ذوي 	. 

�لإعاق���ة �لعقلي���ة �مل�س���تخدم يف �لدر��س���ة �حلالي���ة عل���ى جمموعت���ي �لدر��س���ة                  
)�ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة(.

�لتقيي���م �لبع���دي : مت تطبي���ق �لربنام���ج م���ن خ���الل تطبي���ق ��س���تبانة م�س���ح 	. 
�لدر��س���ة  �لعقلي���ة عل���ى جمموعت���ي  �لإعاق���ة  ل���دى ذوي  �ل�س���ائعة  �ملخ���اوف 
)�لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة( عق���ب �نته���اء تطبي���ق �لربنام���ج مبا�س���رة ، وذل���ك 
ملقارنة نتائج �لقيا�س �لبعدي بالقيا�س �لقبلي ، ومقارنة �ملجموعة �لتجريبية 

و�ملجموعة �ل�سابطة للوقوف على �لأثر �لفعلي للربنامج.
�لتقيي���م �لتتبع���ي : مت �إج���ر�ء �لقيا����س �لتتبع���ي بع���د م���رور �س���هر م���ن توقف 	. 

�ج���ر�ء�ت �لربنام���ج ، وذل���ك بتطبي���ق �إ�س���تبانة م�س���ح �ملخ���اوف �ل�س���ائعة لدى 
�ملعاقني عقلياً للوقوف على مدى �إ�ستمر�ر فعالية �لربنامج.

االأ�ساليب االح�سائية امل�ستخدمة
متت معاجلة �لبيانات يف �لدر��سة �حلالية باإ�ستخد�م �لأ�ساليب �لإح�سائية �لتالية :

�ملتو�س���ط �حل�س���ابي و�لنحر�ف���ات �ملعياري���ة و�لدرج���ات �ملعياري���ة و�لدرج���ات - 
�لتائية للح�س���ول على �لوزن �لن�س���بي للمخاوف �ل�سائعة )للتحقق من �سحة 

�لفر�س �لأول(.
�ختب���ار ويلكوك�س���ون للمجموع���ات �ملرت�بط���ة ، وم���ان- ويتن���ي للمجموع���ات - 

�مل�ستقلة لإختبار �سحة فرو�س �لدر��سة �لثالثة �لأخرى.
تاأث���ري -  لدر��س���ة حج���م  �ملرتبط���ة  �لأزو�ج  لرت���ب  �لثنائ���ي  �لإرتب���اط  معام���ل 

�لربنامج.
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نتائج الدرا�سة
نتائج الفر�س االأول

 ن�س الفر�س االأول على اأن : » املخاوف االجتماعية تعترب هي اأكرث املخاوف �سيوعًا لدى اأفراد 
العينة من املعاقات عقليًا«.

 وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ملتو�سط �حل�سابي و�لنحر�فات 
�ملعيارية و�لدرجات �ملعيارية و�لدرجات �لتائية للح�سول على �لوزن �لن�سبي للمخاوف 
�ل�سائعة لدى �أفر�د �لعينة �لأ�سا�سية من ذو�ت �لإعاقة �لعقلية )ن=62( ، حتى يت�سنى 
�لك�س���ف ع���ن ترتي���ب �ملخاوف �ل�س���ائعة ل���دى تلمي���ذ�ت ذو�ت �لإعاقة �لعقلي���ة ، ثم مت 
ترتيب �لعبار�ت �لتي تندرج حتت كل �س���كل من �ملخاوف وفقاً ملتو�س���طات �ل�س���تجابة 

ودرجة �خلوف تبعاً مل�ستوى �ل�ستجابة.
جدول )6( 

الوزن الن�سبي لرتتيب لدى التلميذات ذوات الإعاقة العقلية

�ملخاوف

�ملتو�سطات

�لنحر�ف 
�ملعياري

�لنحر�ف عن 
�ملتو�سط

مربع �لنحر�ف

�لدرجة 
�ملعيارية

�لدرجة �لتائية

�لوزن �لن�سبي

رتتيب
�ل

�خلوف من �حليو�نات 
22.2313.7721.0791.1640.37253.72153.73و�حل�سر�ت

24.8442.1223.69213.6311.27362.73162.72�خلوف من �لظالم
�خلوف من �لوحدة 

46.55246.64- 0.040.069- 20.9524.8950.2و�لنف�سال

25.7241.0444.57220.9031.57765.76665.81�خلو�ف �لجتماعي
�خلوف من �ليذ�ء 

43.42143.45- 3.640.658- 19.2442.8951.908�لبدين

�خلوف من �لظو�هر 
32.63432.67- 25.3611.636- 16.1163.2315.036�لطبيعية

�خلوف من �لأ�سو�ت 
42.41442.46- 4.840.758- 18.9522.3422.2�لعالية
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يت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق �أن : �خلو�ف �لجتماعي ميث���ل �أعلى درجات �خلوف 
لدى �لتلميذ�ت ذو�ت �لإعاقة �لعقلية ، يليه �خلوف من �لظالم ، ثم جاء �خلوف من 
�حليو�نات �لأليفة و�حل�س���ر�ت يف �ملرتبة �لثالثة وجاء �خلوف من �لوحدة �لنف�س���ال 
يف �ملرتبة �لر�بعة ، وكان �خلوف من �لإيذ�ء �لبدين يف �ملرتبة �خلام�سة ، �أما �خلوف 
من �لأ�سو�ت �لعالية فقد جاء يف �ملرتبة �ل�ساد�سة ، و�أخري�ً جاء �خلوف من �لظو�هر 

�لطبيعية يف �ملرتبة �ل�سابعة.

 وفيم���ا يل���ي يتم ��س���تعر��س كل �س���كل من �أ�س���كال �خلوف ، و�ملخ���اوف �لتي تندرج 
حتت كل منها ودرجة �خلوف :

جدول )7(
املتو�سطات والنحرافات املعيارية للعبارات اخلا�سة باملخاوف الجتماعية

 لدى ذوات الإعاقة العقلية

�لنحر�ف �ملتو�سطعبار�ت �خلو�ف �لجتماعيم
درجة �لرتتيب�ملعياري

�خلوف

يخاف من �لف�سل �ذ� طلب منه عمل 1
�سديدة 2.960.9781�سيء.

جد�ً

ي�سطرب �إذ� وجه له �أي �سخ�س �سوؤ�ل ، �أو 2
�سديدة1.9311.0333طلب منه �لكالم.

ي�سطرب عندما ي�سعر مبر�قبة �أحد له 3
متو�سطة1.3831.01055�أثناء �للعب.

ي�سعر بالرجتاف �ذ� طلب منه تقدمي 4
�سديدة1.5491.0244�سيء لل�سيوف.

�سديدة 2.541.2342يخ�سى رف�س �لنا�س له.5
جد�ً

يرتبك عندما يدخل مكان به �سخ�س 6
متو�سطة1.2841.9766غريب.

متو�سطة1،0411،6777يت�سايق من زيارة �لأقارب للبيت.7
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يت�سح من �جلدول �ل�سابق : �أن �أعلى �لعبار�ت دللة على �خلو�ف �لجتماعي 
ل���دى ذوي �لإعاق���ة �لعقلية هي : �خلوف من �لف�س���ل ، و�لرف�س ، و��س���طر�ب �لطفل 
عند توجيه �سوؤ�ل له )وكانت درجة �خلوف �ملرتبطة بها �سديدة جد�ً( ، وكانت �خلوف 
�إذ� طل���ب م���ن �لطف���ل �ل���كالم ، �أو تقدمي �س���يء لل�س���يوف )بدرجة �س���ديدة( ، ثم جاء 
خ���وف �لطف���ل من مر�قب���ة �لآخرين ، يليها �خل���وف من �لغرباء ومن زي���ارة �لأقارب            

)وكانت بدرجة متو�سطة(.

جدول )8( 
املتو�سطات والنحرافات املعيارية للعبارات اخلا�سة باخلوف من الظالم لدى ذوات الإعاقة العقلية

�لنحر�ف �ملتو�سطعبار�ت �خلوف من �لظالمم
درجة �لرتتيب�ملعياري

�خلوف

ي�سعر بخوف �سديد �إذ� قطع �لنور حتى لو 1
�سديدة1.6881.3096كان مع �آخرين.

يخاف وي�سرخ �ذ� ��ستيقظ من �لنوم ووجد 2
�سديدة1.9970.9834�ملكان مظلماً.

يخاف �لذهاب للنوم يف �لظلمة حتى ولو 3
�سديدة جد�2.5441.0053ًكان �أحد بجانبه.

يخاف �إذ� �سمع �أي �سوت عندما يكون يف 4
�سديدة1.7470،9925مكان مظلم.

يخاف �لدخول �إىل �لغرفة �ملظلمة 5
�سديدة جد�2.7880.9522ًلح�سار �سيء يريده.

ل يذهب �إىل دورة �ملياه لياًل �إذ� كان �ملكان 6
�سديدة1.5260.9887مظلماً.

ي�سعر بالهلع �إذ� م�سي يف مكان مظلم 7
�سديدة جد�2.8251.2261ًبال�سارع حتى ولو كان �أحد معه.

يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن : �أعلى �لعبار�ت �لد�لة على �خلوف من �لظالم 
هي �لإح�سا�س بالهلع �إذ� م�سي يف مكان مظلم ، �أو �لدخول يف غرفة مظلمة ، �أو �لنوم 
يف �لظلمة ، )وكان �خلوف منها بدرجة �سديدة جد�ً( ، ثم جاء �ل�سر�خ �إذ� ��ستيقظ من 
�لنوم وكان �ملكان مظلماً ، فاخلوف من �سماع �سوت عندما يكون يف �لظالم ، و�إذ قطعت 
�لإ�س���اءة ، و�خلوف عند �لذهاب �إىل دورة �ملياه يف �لظلمة ) وكانت بدرجة �س���ديدة( . 
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جدول )9(
 املتو�سطات والنحرافات املعيارية للعبارات اخلا�سة باخلوف من احليوانات واحل�سرات لدى 

ذوات الإعاقة العقلية

�لنحر�ف �ملتو�سطعبار�ت �خلوف من �حليو�نات و�حل�سر�تم
درجة �لرتتيب�ملعياري

�ل�ستجابة

�سديدة جد�2.5310.8871ًيبكي �إذ� ر�أى كلباً �أو�سمع نباحه.1
�سديدة1.9440.8852يعاين خماوف من �لعناكب و�ل�سر��سري.2

ينزعج عند روؤية فاأر �أو ح�سرة كالأبر��س �أو 3
�سديدة1.871.074�ل�سحايل.

�سديدة1.8831.113يخاف من �لقطط.4
�سديدة1.8211.1047يخاف عند روؤية �حل�سان �أو �حلمار.5
�سديدة1.8271.0516يخ�سى �لقرت�ب من �ملاعز �أو �خلروف.6
�سديدة1.8580.885ينزعج من روؤية �حل�سر�ت �لطائرة.7

 يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن : �أك���رث �لعب���ار�ت �لد�ل���ة عل���ى �خل���وف م���ن 
�حليو�ن���ات �مل�ستاأن�س���ة و�حل�س���ر�ت : �خلوف م���ن �لكالب )وكانت درج���ة �خلوف منها 
�س���ديدة ج���د�ً( ، ث���م �خل���وف م���ن �لعناك���ب ، وم���ن �لقط���ط ، و�خل���وف م���ن �لفئ���ر�ن 
، فاخل���وف م���ن �حل�س���ر�ت �لطائ���رة ، و�خلوف م���ن �ملاعز ، وم���ن �حل�س���ان �أو �حلمار 

)وكانت هذه �ملخاوف بدرجة �سديدة( .
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جدول )10(
املتو�سطات والنحرافات املعيارية للعبارات اخلا�سة باخلوف من الوحدة والنف�سال

 لدى ذوات الإعاقة العقلية

�لنحر�ف �ملتو�سطعبار�ت �خلوف من �لوحدة و�لنف�سالم
درجة �لرتتيب�ملعياري

�ل�ستجابة

ي�ساب بالكو�بي�س و��سطر�ب �لنوم �إذ� نام 1
�سديدة1.8271.0635بعيد�ً عن �لأم.

يت�سبث باأحد �لو�لدين �أو �أحد �لكبار �إذ� 2
�سديدة1.8770.9414�أر�د �أن يخرج.

�سديدة جد�2.7531.1311ًيخاف من فقد�ن �لأم �ذ� خرجت.3
متو�سطة1.4181.496يبكي وي�سرخ �إذ� كان وحيد�ً يف غرفة.4

يظل يطمئن على �لأم �أو �لأب خوفاً من 5
�سديدة1.880.9073�أن يحدث لهما مكروه.

�سديدة جد�2.530.9992ًيكره وقت خروج �لأم �أو �لأب للعمل.6

يغ�سب �إذ� �أجرب على �مل�ساركة يف �أن�سطة 7
متو�سطة1.0851.1787�أو �ألعاب بعيد�ً عن �لأم.

يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن : �أعلى �لعبار�ت �لد�لة على �خلوف من �لوحدة 
و�لنف�س���ال : �خلوف من فقد�ن �لأم �أو �لأب �إذ� خرج �أحدهما )وكانت درجة �خلوف 
�س���ديدة ج���د�ً( ، و�خل���وف م���ن ح���دوث مك���روه لهم���ا ، و�لت�س���بث بهم���ا عن���د �خلروج ، 
و�لإ�س���ابة بكو�بي�س عند �لنوم بعيد�ً عن �لأم ) وكانت هذه �ملخاوف بدرجة �س���ديدة( 
، ث���م ج���اء �خلوف م���ن : كر�هية �لوحدة يف غرف���ة ، �أو �إذ� �أجرب �لطفل على �مل�س���اركة 
يف �أن�س���طة بعيد�ً عن �لأم )بدرجة متو�س���طة(. ولعل هذه �ملخاوف تعك�س نعاً من قلق 

�لإنف�سال �لذي يعانيه ذوي �لإعاقة �لعقلية.
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جدول )11(
 املتو�سطات والنحرافات املعيارية للعبارات اخلا�سة باخلوف من الإيذاء البدين

 لدى ذوات الإعاقة العقلية

�لنحر�ف �ملتو�سطعبار�ت �خلوف من �لإيذ�ء �لبدينم
درجة �لرتتيب�ملعياري

�ل�ستجابة
�سديدة1.8580.9963يحدث له �إغماء عند روؤية منظر �لدم.1
�سديدة1.8520.9594ي�ساب بالهلع عند روؤية �حلقنة.2
�سديدة1.9320.8842يخاف من عيادة �لطبيب �أو �مل�ست�سفى.3
متو�سطة1.750.9225ينزعج �إذ� جرح �أو �أو �أ�سيب �إ�سابة بدنية.4
متو�سطة1.3220.9767يخاف من �عتد�ء �سخ�س عليه.5
�سديدة2.2430.931يخاف �أكل �أطعمة م�سممة.6
متو�سطة1.801.1876يخاف من �أخذ �لدو�ء.7

 يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن : �أعلى �لعبار�ت �لد�لة على �خلوف من �لإيذ�ء 
�لبدين �خلوف من �أكل �أطعمة م�س���ممة ، و�خلوف من عيادة �لطبيب �أو �مل�ست�س���فى ، 
فاخلوف من روؤية �لدم ، و�لهلع من روؤية �حلقنة )وكانت هذه �ملخاوف �سديدة( ، ثم 
جاء �خلوف من �لإجنر�ح �أو �لإ�س���ابة �لبدنية ، ثم �خلوف من تناول �لدو�ء، و�أخري�ً 

�خلوف من �لإعتد�ء عليه من �سخ�س �آخر ) وكان �خلوف منها بدرجة متو�سطة(.

جدول )12(
 املتو�سطات والنحرافات املعيارية للعبارات اخلا�سة باخلوف من الأ�سوات العالية

 لدى ذوات الإعاقة العقلية

�لنحر�ف �ملتو�سطعبار�ت �خلوف من �لأ�سو�ت �لعاليةم
درجة �لرتتيب�ملعياري

�ل�ستجابة

يخاف من �لأجهزة ذ�ت �ملحركات 1
�سديدة1.9580.9964�لكهربية كالغ�سالة �أو �ملكن�سة.

�سديدة جد�2.3520.9592ًيفزع من جر�س �لباب �ملفاجيء.2

ينزعج وينتف�س �إذ� رن جر�س �لتليفون 3
�سديدة جد�2.4320.8841وكان قريباً منه
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�لنحر�ف �ملتو�سطعبار�ت �خلوف من �لأ�سو�ت �لعاليةم
درجة �لرتتيب�ملعياري

�ل�ستجابة

يفزع من �أ�سو�ت �ملفرقعات �أو �ألعاب 4
�سديدة جد�1.2950.9223ً�لأطفال �لتي ت�سبب �إزعاجاً.

متو�سطة1.550.9766يخاف ويرتعد من �ل�سو�ساء.5
متو�سطة1.4110.935ي�سعر بالهلع �ذ� �سمع �سوت �أزيز طائرة.6

يخاف عند �سماع م�ساجرة �أو مناد�ة 7
متو�سطة1.3091.1877ب�سوت عاِل.

يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن : �أعل���ى �لعب���ار�ت �لد�ل���ة عل���ى �ملخ���اوف من 
�لأ�س���و�ت �لعالي���ة : �لإنزع���اج م���ن جر����س �لتليفون و�لب���اب �ملفاج���يء ، فاخلوف من 
�أ�س���و�ت �ملفرقعات ) وكان �خلوف منها بدرجة �س���ديدة جد�ً( ، جاء بعدها �خلوف من 
�لأجهزة و�ملحركات �لكهربية )بدرجة �سديدة( ، ثم جاء : �خلوف من �سوت �لطائرة 

، و�أ�سو�ت �ل�سو�ساء و�لأ�سو�ت �لب�سرية �لعالية )بدرجة متو�سطة(.

جدول )13( 
املتو�سطات والنحرافات املعيارية للعبارات اخلا�سة باخلوف من الظواهر الطبيعية

 لدى ذوات الإعاقة العقلية

�لنحر�ف �ملتو�سطعبار�ت �خلوف من �لظو�هر �لطبيعيةم
درجة �لرتتيب�ملعياري

�ل�ستجابة
�سديدة2.0580.9962ي�ساب بالهلع من �سوت �لرعد.1
متو�سطة1.4520.9596يبكي عند عند هطول �أمطار غزيرة.2
متو�سطة1.9320.8844يخاف من �ل�سقوط من �لأماكن �ملرتفعة.3
�سديدة2.0530.9223يخاف عند روؤية �لربق.4

يبكي �ذ� ��ستدت �لرياح �أو ر�أى �لزو�بع ، 5
متو�سطة1.8950.9765وعند روؤية �لغيوم يف �ل�سماء.

�سديدة2.2630.931ي�ساب بالهلع عند روؤية �لنار.6
متو�سطة1.3091.1877يخ�سى �مل�سي يف �أر�س خالء.7
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يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن : �أعلى �لعبار�ت �لد�لة على �خلوف من �لظو�هر 
�لطبيعي���ة �خل���وف م���ن روؤي���ة �لن���ار ، و�خل���وف من �س���وت �لرع���د ، ومن روؤي���ة �لربق 
) وكان���ت ه���ذه �ملخاوف بدرجة �س���ديدة، فاخلوف من �ل�س���قوط م���ن �أماكن مرتفعة ، 
و�خل���وف م���ن ��س���تد�د �لري���اح ، ومن هط���ول �لأمطار �لغزي���رة ، و�أخري�ً �خل�س���ية من 

�خلالء )وكانت هذه �ملخاوف بدرجة متو�سطة(.

نتائج الفر�س الثاين :
 ن����س �لفر����س �لث���اين عل���ى �أن���ه : " توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �ح�س���ائية ب���ني 
متو�س���طات رت���ب درج���ات �ملخاوف ل���دى �ملعاقات عقلي���اً يف �ملجموع���ة �لتجريبية قبل 

وبعد �لربنامج ، وتكون �لفروق ل�سالح �لقيا�س �لبعدي فى �لإجتاه �لأف�سل".

 وللتحق���ق م���ن �س���حة هذ� �لفر����س قامت �لباحثة با�س���تخد�م �إختب���ار �ختبار 
ويلكوك�س���ون Wilcoxon Signed Ranks Test حل�س���اب �لف���روق ب���ني متو�س���ط 
رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية على �إ�س���تبانة �ملخاوف �ل�س���ائعة لدى �ملعاقني عقلياً 
يف �لقيا�سني �لقبلي و�لَبعدي، ونتائج معامل �لرتباط �لثنائي لرتب �لأزو�ج �ملرتبطة 

لدر��سة حجم تاأثري �لربنامج )ن = 8(.
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جدول )14(
 نتائج اختبار ويلكوك�سون لدللة الفروق بني متو�سط رتب املخاوف ال�سائعة لدى املعاقات 

عقليًا يف املجموعة التجريبية يف القيا�سني القبلي والبعدي

�لأبعاد
�لإ�سار�ت

)�لقبلي- 
�لبعدي(

متو�سط �لعدد
�لرتب

جمموع 
�لرتب

قيمة 
)Z(

م�ستوى 
�لدللة 

)1(

حجم 
�لتاأثري 
)rprb(

م�ستوى 
�لتاأثري

�خلوف من �حليو�نات 
و�حل�سر�ت

8�ل�سالبة
تاأثري - 4.5362.530.010.55

متو�سط 0�ملوجبة

�خلوف من �لظالم
تاأثري - 84.5362.550.010.55�ل�سالبة

متو�سط 0�ملوجبة
�خلوف من �لوحدة 

و�لنف�سال
تاأثري - 84.5362.530.010.55�ل�سالبة

متو�سط 0�ملوجبة

�خلو�ف �لجتماعي
تاأثري - 2.530.010.55 84.536�ل�سالبة

متو�سط 0�ملوجبة
�خلوف من �ليذ�ء 

�لبدين
تاأثري - 84.5362.5280.010.55�ل�سالبة

متو�سط 0�ملوجبة
�خلوف من �لظو�هر 

�لطبيعية
تاأثري - 0.010.55-84.5362.527�ل�سالبة

متو�سط 0�ملوجبة
�خلوف من �لأ�سو�ت 

�لعالية
تاأثري - 0.010.55-84.5362.53�ل�سالبة

متو�سط 0�ملوجبة
�لدرجة �لكلية 

ل�ستبانة م�سح �ملخاوف
تاأثري - 0.010.55-84.5362.58�ل�سالبة

متو�سط 0�ملوجبة

	1( م�ستوى داللة الطرف الواحد الأن الفر�س بديل موجه
�لإ�سارة �ل�سالبة : عندما يكون: �لَبعدي > �لقبلي.
�لإ�سارة �ملوجبة : عندما يكون: �لَبعدي < �لقبلي. 

 يت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق �أن �لرت���ب �ل�س���البة للمخاوف ل���دى �لتلميذ�ت 
�ملعاق���ات عقلي���اً يف �ملجموع���ة �لتجريبي���ة بع���د تطبي���ق �لربنام���ج �أك���رث م���ن �لرت���ب 
�ليجابي���ة ، كم���ا �أن قي���م )Z( د�ل���ة �إح�س���ائياً عن���د م�س���توى )0.01( ، مم���ا ي���دل على 
فعالي���ة �لربنام���ج يف خف����س �ملخ���اوف لديه���ن، و�إن كان���ت درج���ة �لتاأث���ري متو�س���طة                                               
)وق���د يرج���ع ذلك �إىل ق�س���ر ف���رتة �لربنام���ج ، ورمبا م���ع ��س���تمر�رية �لتدريب على 

مو�جهة �ملخاوف تزد�د درجة �لتاأثري(.
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نتائج الفر�س الثالث :
 ن����س �لفر����س �لثال���ث عل���ى �أن���ه : “ توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �ح�س���ائية ب���ني 
متو�س���طات رت���ب درج���ات �ملخاوف ل���دى �ملعاقات عقلي���اً يف �ملجموع���ة �لتجريبية بعد 
�لربنام���ج و�أقر�نه���ن يف �ملجموع���ة �ل�س���ابطة ، وتك���ون �لف���روق ل�س���الح �ملجموع���ة 

�لتجريبية فى �لإجتاه �لأف�سل”.

 وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س قامت �لباحثة با�ستخد�م �إختبار رتب �إ�سار�ت 
 Mann-Whitney ومان ويتني ، Wilcoxon ملجموع���ات �ملتز�وجة لويلكوك�س���ون�
حل�س���اب �لفروق بني متو�سطات رتب �أبعاد �إ�س���تبانة �ملخاوف �ل�سائعة ودرجتها �لكلية 

لكلتا �ملجموعتني.
جدول )15(

 نتائج اختبار ويلكوك�سون ومان ويتني لدللة الفروق بني متو�سطات رتب املخاوف ال�سائعة 
لدى املعاقات عقليًا يف املجموعتني التجريبية وال�سابطة بعد الربنامج

�ملجموعات�لأبعاد
متو�سط 

�لرتب
جمموع 

�لرتب
 U معامل
مان ويتني

 W معامل
ويلكوك�سون

 Z قيمة
ودللتها

م�ستوى 
�لدللة 

�خلوف من �حليو�نات 
و�حل�سر�ت

5.6542.00�ملجموعة �لتجريبية
2.0040.003.343 -0.01

11.0594.00�ملجموعة �ل�سابطة

�خلوف من �لظالم
4.6337.00�ملجموعة �لتجريبية

1.0037.003.446 -0.01
12.3899.00�ملجموعة �ل�سابطة

�خلوف من �لوحدة 
و�لنف�سال

4.8837.00�ملجموعة �لتجريبية
1.0037.003.384 -0.01

12.3898.00�ملجموعة �ل�سابطة

�خلو�ف �لجتماعي
4.6536.00�ملجموعة �لتجريبية

0.0036.503.368 -0.01
12.50100.00�ملجموعة �ل�سابطة

�خلوف من �ليذ�ء 
�لبدين

4.2636.00�ملجموعة �لتجريبية
0.0036.003.363 -0.01

50100.00ر12�ملجموعة �ل�سابطة
�خلوف من �لظو�هر 

�لطبيعية
4.5041.00�ملجموعة �لتجريبية

1.0037.003.643 -0.01
12.4898.00�ملجموعة �ل�سابطة

�خلوف من �لأ�سو�ت 
�لعالية

4.4438.00�ملجموعة �لتجريبية
0.0036.003.754 -0.01

11.7899.00�ملجموعة �ل�سابطة
�لدرجة �لكلية 
ل�ستبانة م�سح 

�ملخاوف

4.5036.00�ملجموعة �لتجريبية
1.0038.003.381 -0.01

12.50100.00�ملجموعة �ل�سابطة
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 يت�سح من �جلدول �ل�سابق �أن متو�سطات رتب درجات �ملخاوف �ل�سائعة لدى 
�لتلمي���ذ�ت �ملعاق���ات عقلي���اً يف �ملجموع���ة �لتجريبي���ة بع���د تطبي���ق �لربنام���ج �أقل من 
�أقر�نهن يف �ملجموعة �ل�سابطة ، وكانت قيم )Z( د�لة عند م�ستوى )0.01( ، مما يوؤكد 
فعالية �لربنامج �لتدريبي �لعالجي يف �ملخاوف لدى تلميذ�ت �ملجموعة �لتجريبية.

نتائج الفر�س الرابع :
 ن�س �لفر�س �لر�بع على �أنه : “ ل توجد فروق ذ�ت دللة �ح�سائية بني متو�سطات 
رت���ب درج���ات �ملخ���اوف ل���دى �ملعاق���ات عقلي���اً يف �ملجموع���ة �لتجريبية بني �لقيا�س���ني 
�لبعدي ) بعد �إنتهاء �لربنامج مبا�س���رة( ، و�لتتبعي )بعد مرور �س���هر من �ملتابعة(”.

 وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س قامت �لباحثة با�ستخد�م �إختبار رتب �إ�سار�ت 
�ملجموعات �ملرت�بطة لويلكوك�سون Wilcoxon حل�ساب �لفروق بني متو�سطات رتب 

�ملخاوف �ل�سائعة و�لدرجة �لكلية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي.

جدول )16(
 نتائج اختبار ويلكوك�سون لدللة الفروق يف املخاوف ال�سائعة بني متو�سط رتب القيا�سني 

البعدي والتتبعي لدى املعاقات عقليًا يف املجموعة التجريبية

�لإ�سار�ت�لأبعاد
متو�سط �لعدد)�لبعدي- �لتتبعي(

�لرتب
جمموع 

�لرتب
قيمة 
  )Z(

م�ستوى 
�لدللة

�خلوف من �حليو�نات 
و�حل�سر�ت

غري د�لة- 45.3810.500.61�ل�سالبة 44.5312.50�ملوجبة
غري د�لة- 25.0011.000.590�ل�سالبة�خلوف من �لظالم 54.8817.00�ملوجبة

�خلوف من �لوحدة 
و�لنف�سال

غري د�لة- 33.4510.000.376�ل�سالبة 34.1812.00�ملوجبة
غري د�لة-44.0712.000.844�ل�سالبة�خلو�ف �لجتماعي 43.5014.00�ملوجبة
�خلوف من �ليذ�ء 

�لبدين
غري د�لة26.0014.000.00�ل�سالبة 64.0014.00�ملوجبة

�خلوف من �لظو�هر 
�لطبيعية

غري د�لة- 46.5611.000،452�ل�سالبة 44.9815.00�ملوجبة
�خلوف من �لأ�سو�ت 

�لعالية
غري د�لة26.3414.000.342�ل�سالبة 68.5413.00�ملوجبة

�لدرجة �لكلية ل�ستبانة 
م�سح �ملخاوف

غري د�لة- 44.4811.000.534�ل�سالبة 45.3514.00�ملوجبة
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يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق �أن متو�سطات رتب درجات �إ�ستبانة م�سح �ملخاوف 
�ل�س���ائعة لدى �ملعاقات عقلياً يف �ملجموعة �لتجريبية يف �لقيا�س���ني �لبعدي و�لتتبعي 
) بع���د م���رور �س���هر من توق���ف �لربنام���ج ( متقارب���ة ، و�إن كانت بع�س �لقي���م �ملوجبة 
ق���د ز�دت قلي���اًل ، �إل �أن قي���م )Z( كان���ت غ���ري د�لة �إح�س���ائياً ، مما يدل على ��س���تمر�ر 

فعاليات �لربنامج �لعالجي يف خف�س �ملخاوف لديهن.

مناق�سة وتف�سري نتائج الدرا�سة
 ��س���تهدف �لفر����س �لأول �لك�س���ف ع���ن �أه���م �ملخ���اوف �ل�س���ائعة ل���دى �ملعاقني 
عقلي���اً ، و�ت�س���ح �أن �خل���و�ف �لجتماعي ميثل �أعلى م�س���تويات �ملخاوف لدى �ملعاقني 
عقلياً خا�س���ة �خلوف من �لف�س���ل ، و�لرف�س ، و��س���طر�ب �لطفل عند توجيه �س���وؤ�ل 
له �لتي كانت بدرجة �س���ديدة جد�ً ، ولعل هذه �ملخاف تك�س���ف عن طبيعة ما تفر�س���ه 
�لإعاقة �لعقلية على �أفر�دها من �نخفا�س م�س���توى قدرته �لعقلية ، وق�س���ور �سلوكه 
�لتكيفي وق�س���ور قدر�ته ومهار�ته �حلياتية ، و�لتعر�س لالإحباط وعدم �لقدرة على 
جم���ار�ة �ملجتم���ع ، وهذه �ملخاوف تعك�س قلقاً �جتماعي���اً وهو عبارة عن ردة فعل جتاه 
�ل�س���عورباخلطر �لناج���م ع���ن �لف�س���ل �لو�قعي �أو �ملت�س���ور ، و�س���عور �لطف���ل بالدونية 
و�س���عف �لثق���ة بالنف����س ، و�ل���رتدد ، وجعله يف موقف �س���عيف بالن�س���بة لأقر�نه ، مما 
ي�س���اعف �لإح�س���ا�س بالدوني���ة و�نخفا����س �لتوقع���ات �لجتماعية منه ، ح���ني يعامله 
�لآخ���رون على �أنه �إن�س���ان خمتل���ف ول يتوقعون منه �إل �لف�س���ل يف �أد�ء �ملهام �ملطلوبة 
منه دون �أن يجربو� �أد�ئه لها )جنيد ، و�لالل ، 2006 ، 204(. وهذ� يتفق مع ما ذهبت 
 (Matson , 1991 ; Li & Morrisi ,2007 ; Hujun , et al. : إلي���ه در��س���ات�
(Tonnsen , et al. , 2013 ; 2008 , �لت���ي تو�س���لت �إىل معان���اة ذوي �لإعاق���ة 
�لعقلية من خماوف �ساملة وقلق و�حباط يف �ملو�قف �لجتماعية ، وم�ستويات عالية 
من �خلوف من �لف�س���ل و�لنقد خا�س���ة عند �حلديث �ل�س���فهي وعند مقابلة �لغرباء ، 
وهذ� ما ذهبت �إليه در��س���ة �س���ريت )1996( �أن خماوف �ملعاقني عقلياً ترتبط مبعاناة 

�لقلق ، و�لإنطو�ئية ونق�س �لثقة بالنف�س.
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هذ� وقد جاء �خلوف من �لظالم يف �ملرتبة �لثانية و�لذي متثل يف �لإح�س���ا�س 
بالهل���ع عن���د �مل�س���ي يف مكان مظلم ، �أو �لدخول يف غرفة مظلم���ة ، �أو �لنوم يف �لظلمة 
، حي���ث كان �خل���وف منها بدرجة �س���ديدة جد�ً ، ولعل هذه �ملخاوف تعك�س �لإح�س���ا�س 
بالوح���دة و�خل���وف من �ملجه���ول �لذي يعاني���ه ذوو �لإعاق���ة �لعقلية ، وه���ذه �لنتيجة 
تتفق مع ما تو�س���لت �إليه در��س���ات )King ,1990 ، �ل�سربيني ، 2000( �لتي �أظهرت 

م�ستويات عالية من �خلوف من �لظالم عند ذوي �لإعاقة �لعقلية.

 وجاء خوف ذو�ت �لإعاقة �لعقلية من �حليو�نات �لأليفة و�حل�سر�ت �ملعروفة 
يف �ملرتبة �لثالثة ، ولعل �خلوف من �حليو�نات �لأليفة يكون غريباً خا�سة �أن معظم 
�لأطف���ال �لعادي���ني ل يخاف���ون من هذه �حليو�نات �ملاألوفة يف معظ���م �لبيئات ، وهذه 
 (King ,1990 ; King , et al. , لنتيج���ة تتف���ق م���ع م���ا تو�س���لت �إلي���ه در��س���ات�
 1994 ; Gullon ,et al. , 1996 ; Ramirez & Kratochwill ,1997)
�لت���ي تو�س���لت �إىل �أن �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة �لعقلي���ة يظه���رون خم���اوف حم�سو�س���ة 
تتعلق باحليو�نات �أكرث من �أقر�نهم ، و�خلوف من �حل�س���ر�ت : كالنحل و�ل�س���حايل ، 

و�حليو�نات �ل�سغرية.   

 وكان �خل���وف م���ن �لوح���دة �لنف�س���ال يف �ملرتبة �لر�بعة ، خا�س���ة ما �أظهرته 
عينة �لدر��س���ة �حلالية من خوف من فقد�ن �لأم �أو �لأب �إذ� خرج �أحدهما ، و�خلوف 
من حدوث مكروه لهما ، و�لت�سبث بهما عند �خلروج ، و�لإ�سابة بكو�بي�س عند �لنوم 
بعيد�ً عن �لأم ، ويتفق ذلك مع ما �أظهرته در��سة �ل�سربيني )2000( من وجود خوف 
م���ن �لوح���دة ل���دى ذوي �لإعاقة �لعقلي���ة ، وهذ� يعك�س حاجة �ملع���اق عقلياً �ىل �لأمن 

و�لطماأنينة و�لنتماء و�لتقبل و�حلب .... وغريها.

 وج���اء �خل���وف من �لإيذ�ء �لبدين يف �ملرتبة �خلام�س���ة كاخلوف من �لأطعمة 
�مل�سمومة ، ومن عيادة �لطبيب �أو �مل�ست�سفى ، ومن روؤية �لدم وروؤية �حلقنة ، و�خلوف 
م���ن �لإجن���ر�ح �أو �لإ�س���ابة �لبدني���ة ، ومن تن���اول �لدو�ء. وتتفق ه���ذه �ملخاوف مع ما 
 (King , et al. , 1994 ; Gullon , et al. , 1996 ; Li & :أظهرت���ه در��س���ات�
(Morris ,2007 – حي���ث كان م���ن ب���ني خم���اوف �ملعاقني عقلياً �خل���وف من �ملوت ، 

و�خلوف من �ل�سابات ، ومن �جلروح �لب�سيطة.
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 �أما �خلوف من �لأ�سو�ت �لعالية فقد جاء يف �ملرتبة �ل�ساد�سة ، وكان �لإنزعاج 
م���ن جر����س �لتليفون و�لب���اب فجاأة ، فاخلوف من �أ�س���و�ت �ملفرقع���ات ) وكان �خلوف 
منه���ا بدرج���ة �س���ديدة جد�ً( ، “ ولعل ذلك عالمة من عالم���ات �لقلق و�لتوتر” وهذ� 
 (Davis , et al. , لف���زع و�لقل���ق ظه���ر يف عديد من �لدر��س���ات و�لتي منه���ا در��س���ة�
(Gullon, et al., 1995 ; Li & Morris ,2007 ;2007 حي���ث �أن �ملعاق���ني 
عقلياً �أكرث عر�س���ة لالإ�س���طر�بات �لنفعالية و�س���وء �لتو�فق ب�س���بب ما يتعر�سون له 
من خرب�ت �س���يئة �أثناء تفاعلهم مع �لآخرين يف �لبيت و�ملدر�س���ة ، وهذ� يعك�س حاجة 
ذوي �لإعاقة �لعقلية لالأح�س���ا�س بالأمن و�لطماأنينة و�لتقبل من �لر��سدين �ملهمني 

يف حياته وميار�س حياته كغريه من �أفر�د �ملجتمع )مر�سي ،1996(. 

 ثم جاء �خلوف من �لظو�هر �لطبيعية يف �ملرتبة �ل�سابعة و�لأخرية ، ومنها : 
�خل���وف م���ن روؤية �لنار ، و�خلوف من �س���وت �لرعد ، ومن روؤية �لربق ، فاخلوف من 
�ل�سقوط من �أماكن مرتفعة ، و�خلوف من ��ستد�د �لرياح ، ومن هطول �لأمطار �لغزيرة 
، ولعل وهو �متد�د لعالمات �لقلق من �لأ�س���و�ت �ملفاجئة ، ويتفق ذلك مع ما �أوردته 
 )Davis , et al. , 2007; Gullon, et al., 1996 ، 2000 ، در��س���ات ) �ل�س���ربيني
وتعترب هذه �ملخاوف خماوف نوعية جتعل ذوي �لإعاقة �لعقلية �أكرث خوفاً من �ملجهول.

 و�إذ� كانت �أبرز �ملخاوف �ل�س���ائعة لذو�ت �لإعاقة �لعقلية كما �أو�س���حتها نتائج 
�لفر����س �لأول: �خل���و�ف �لجتماعي ، و�خلوف من �لظالم ، و�خلوف من �حليو�نات 
�لأليفة و�حل�سر�ت – لذلك فاإن �لفر�سني �لثاين و�لثالث قد ركز� على �لتحقق من 
م���دى فعالية برنامج تدريبي عالجي �س���لوكي خلف�س بع�س �ملخاوف �ل�س���ائعة لدى 
عينة من ذو�ت �لإعاقة �لعقلية من خالل �ملقارنة وبني �لقيا�سني �لقبلي / و�لبعدى 
لأفر�د �ملجموعة �لتجريبية ، وبني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة ، ومن نتائجهما 
حتققت �س���حة هذين �لفر�س���ني حيث ثبت���ت �أهمية �لرب�مج �لتدريبية �ل�س���لوكية يف 
خف����س �ملخاوف ب�س���فة عامة. وميكن تف�س���ري ذلك باأن �ج���ر�ء�ت �لربنامج �لتدريبي 
�لقائم على فنيات و��سرت�تيجيات عالجية م�ستقاة من �ملد�خل و�لتوجهات �لعالجية 
�ل�س���لوكية ، كان له���ا �أث���ر �يجاب���ي يف خف����س �ملخ���اوف ل���دى ذو�ت �لإعاق���ة �لعقلية يف 
�ملجموعة �لتجريبية ، وظهر ذلك يف �لفروق بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة.
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 وتتفق نتائج هذين �لفر�س���ني مع ما تو�س���لت �إليه �لدر��س���ات �ل�س���ابقة حيث 
وجد كينج (King ,1990) �أن �لتدخل �لعالجي باإ�ستخد�م فنيات تعتمد على مبادئ 
�لإ�س���ر�ط �لكال�س���يكي و�لجر�ئي و�لبديلي �أ�س���فرت عن خف�س درجة �ملخاوف لدى 
�ملعاق���ني عقلي���اً بدرج���ة د�لة بعد �لتدخ���ل �لعالجي ، كما حر����س �لربنامج �لعالجي 
يف در��س���ة مات�سون (Matson ,1991)على م�س���اركة �لأمهات يف �لربنامج �لعالجي 
باإعطائه���ن من���اذج ي�س���تخدمنها مل�س���اعدتهن عل���ى تخفي����س �ملخ���اوف �لجتماعي���ة 
ورف����س �لتحدث مع �آخرين لدى �أطفالهن . و��س���تخدمت در��س���ة دريكاردي و�آخرون 
(Ricciardi , et al., 2006) فني���ة تعزي���ز �ل�س���لوك �ليجاب���ي عن���د تقري���ب مثري 
�خلوف من �لطفل حتى �لو�س���ول �إىل زو�ل �خلوف. يف حني ��س���تخدمت در��سة د�فيز 
Davis ,et al. , et al. , 2007 �لنمذج���ة �حلي���ة و�لنمذج���ة بامل�س���اركة ، و�لتعزيز 
و�ملالحظ���ة �ملبا�س���رة وغ���ري �ملبا�س���رة خلف����س �أعر�����س �لتجن���ب �ل�س���لوكي و�أعر�����س 
�لره���اب و�خلو�ف �لذ�تي. ويف در��س���ة د�في���ز و�آخرون (Davis , et al. , 2008) مت 
رب���ط �خلربة �ل�س���لبية �ملدركة بخ���رب�ت �يجابية )وقد �عتمد �لربنامج �مل�س���تخدم يف 

�لدر��سة �حلالية نف�س �لفنيات �لتي ثبت فعاليتها يف �لدر��سات �ل�سابقة(.

 وتف�س���ر �لباحث���ة نتائ���ج �لدر��س���ة ب���اأن ذو�ت �لإعاق���ة �لعقلي���ة يف �ملجموع���ة 
�لتجريبي���ة ق���د �نخف�س���ت �ملخ���اوف لديه���ن نتيج���ة �ج���ر�ء�ت �لربنام���ج ، حي���ث �أن 
��ستخد�م فنيات �لتعزيز �ملادي و�ملعنوي �سجع �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية على �لتغلب 
عل���ى �ملخ���اوف وزرع �لثقة بالنف�س يف مو�جهة مثري �خلوف ، و�أ�س���هم يف تكر�ر حدوث 
�ل�س���لوك �ملرغوب – وقد كان يتم تقدمي �لتعزيز بعد �ل�س���تجابة �ليجابية مبا�سرة. 
كم���ا �أن فني���ة �لنمذج���ة و�لتقلي���د �لت���ي ت�س���منها �لربنام���ج ، و�لت���ي مت ��س���تخد�مها 
لت�س���حيح �أمناط �ل�س���لوك �ملطلوب تعلمه ، من خالل �للم�س ، و�لتعرف على �ل�سوت 
، وك���ف �ملخ���اوف �ملتعلقة بها ، و�لتفاعل مع مثري �خلوف ، بال�س���افة �إىل ما قامت به 
�لباحث���ة م���ن منذجة لبع�س �ملو�قف منذجة حية مبمار�س���ة بع�س �ملو�قف �أمام �أفر�د 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة )كاخل���وف من �لظالم �أو �حلديث �أمام غرب���اء ، �أو �خلوف من 
�حليو�نات( – كل ذلك �أ�س���هم يف ت�س���جيع �أفر�د �لعينة على �لتفاعل مع �ملثري�ت �لتي 
كانت جتلب �خلوف. �أ�س���ف لذلك فاإن ��س���تخد�م فنيتي �حل���ث و�لتلقني ولعب �لدور 
عندم���ا كان ُيطل���ب من �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية �لتدرب على �ل�س���لوكيات �ملرغوبة 
، وممار�س���ة مو�ق���ف متثيلي���ة لأد�ء �لدور �ملطلوب قد �أ�س���هم �أي�س���اً يف خف�س �ملخاوف 
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، وجع���ل �ملث���ري�ت �أك���رث �ألف���ة. ناهي���ك ع���ن �أن ��س���تخد�م فنيات �ملحا�س���رة و�ملناق�س���ة 
و�لو�جبات �ملنزلية : مع �أمهات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية ، قد كان لها �أبلغ �لأثر يف 
توظيف �لفنيات �لعالجية �مل�س���تخدمة ، وت�س���جيل مو�قف �خلوف �لتي تالحظها كل 

�أم على طفلتها ، وكيف مت �لتعامل مع �لطفلة يف موقف �خلوف. 

 �أم���ا �أفر�د �ملجموعة �ل�س���ابطة فلم تنخف�س �ملخ���اوف لديهن لأنهن مل ينلن 
ق�س���طاً م���ن �لتدري���ب عل���ى مو�جه���ة مث���ري�ت �خل���وف ، ومل يخ�س���عن لأي �إج���ر�ء�ت 
جتريبي���ة ، وم���ن َث���م فه���ن يف حاج���ة ما�س���ة للتدري���ب عل���ى �مله���ار�ت �ل�س���لوكية �لت���ي 

ت�ساعدهن على خف�س تلك �ملخاوف. 

 و�أخ���ري�ً ف���اإن نتائ���ج �لفر����س �لر�بع قد �أو�س���حت ��س���تمر�ر فعالي���ة �لربنامج 
حي���ث مل توج���د فروق د�لة �ح�س���ائياً بني �لقيا�س���ني �لبعدي �لبع���دي و�لتتبعي لدى 
�ملعاقات عقلياً يف �ملجموعة �لتجريبية بعد مرور �سهر من توقف �جر�ء�ته، مما يدل 
عل���ى �متد�د فعالية �لربنامج و��س���تمر�ريته يف خف�س �ملخاوف ل���دى �أفر�د �ملجموعة 

�لتجريبية طو�ل فرتة �ملتابعة.

مات�س���ون �إلي���ه  تو�س���ل  م���ا  م���ع  مت�س���قة  �لنتائ���ج  تل���ك  ج���اءت  وق���د   
(Matson , 1991) م���ن �أن �ملعاجل���ة �لت���ي �أعطي���ت لالأمه���ات يف �س���كل متع���دد عرب 
�ملفحو�سات �أثبتت فعاليتها يف خف�س �ملخاوف �لجتماعية لذوي �لإعاقة �لعقلية ، ومت 
�لإبقاء على �ملكا�سب يف �حلد من �ملخاوف خالل فرتة �ملتابعة �ل�ستة �أ�سهر. ومثل ذلك 
تو�س���ل �ل�سربيني )2000( �إىل عدم وجود فروق د�لة �ح�سائياً بني �لقيا�سني �لبعدى 
و�لتتبعي بعد توقف �أجر�ء�ت �لربنامج �لإر�س���ادي يف خف�س خماوف �ملعاقني عقلياً. 

 وتف�س���ر �لباحثة ذلك باأن �لربنامج كان ذ� فعالية وحقق �لأهد�ف �لتي و�س���ع 
من �أجلها وهو خف�س �ملخاوف لدى �ملعاقات عقلياً �لقابالت للتعلم. وتعزي �لباحثة 
��س���تمر�ر فعالي���ة برنامج �لتدريب �لعالجي �ل�س���لوكي لدى �ملعاق���ات عقلياً �لقابالت 
للتعل���م )�أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة( ، �إىل كف���اءة �لربنام���ج وكفاءة م���ا �حتوى من 
�ج���ر�ء�ت وفنيات خمتلفة ، و��س���ر�ك �لأمه���ات يف تنفيذ �لربنام���ج ومتابعة �جر�ء�ته 
بعد توقفه و�كت�ساف �ملو�قف �ملثرية للخوف ، و��ستمر�ر تطبيق �لجر�ء�ت �لعالجية 

�أو بع�سها لت�سهيل تعميم �خلربة �لتي مت �كت�سابها يف �لربنامج.
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التو�سيات
يف �س���وء م���ا �أ�س���فرت عن���ه نتائ���ج �لدر��س���ة �حلالي���ة و�ل�س���تفادة منه���ا ، ميكن 

�سياغة �لتو�سيات �لتالية :
�أهمية م�س���اركة �ل�س���رة يف مو�جهة هذه �مل�س���كالت �أو �ل�س���طر�بات �ل�س���ائعة . 1

لدى ذوي �لإعاقة �لعقلية.
تعميم �جر�ء�ت �لربنامج �لعالجي �مل�س���تخدم يف �لدر��س���ة �حلالية ، وتوظيف . 2

فنياته ملو�جهة خماوف �لأطفال ذوي �لإعاقة �لعقلية.
�لإعاق���ة . 3 ذوي  �لأطف���ال  لأمه���ات  تثقيفي���ة  ون���دو�ت  تدريبي���ة  ور����س  عق���د 

�لعقلي���ة لتب�س���ريهن باأه���م �ملخ���اوف �ل�س���ائعة ل���دى ذوي �لإعاق���ة �لعقلي���ة ، 
و�ل�س���رت�تيجيات �لتدخلي���ة ملو�جهتها قب���ل �أن تتفاقم وت�س���بح عائقاً لتنمية 

�ل�سلوك �لتكيفي لديهم.
تدريب �لأخ�سائيني �لنف�سيني و�لجتماعيني و�ملر�سدين �لطالبيني برب�مج . 4

ومعاه���د �لرتبي���ة �لفكرية لتطبيق بر�م���ج وفنيات �أو ��س���رت�تيجيات �لتدخل 
�لعالج���ي �ل�س���لوكي وتوظيفه���ا لع���الج �أي م�س���كالت �أو ��س���طر�بات �نفعالي���ة 

و�سلوكية لدى ذوي �لإعاقة �لعقلية.

درا�سات مقرتحة
يف �س���وء �جر�ء�ت �لدر��س���ة �حلالية وما تو�س���لت له من نتائج تقرتح �لباحثة �جر�ء 

در��سات �أخرى مرتبطة مبو�سوع �لدر��سة �حلالية :
�إعادة تطبيق �جر�ء�ت �لدر��س���ة �حلالي���ة على عينات من �لذكور ذوي �لإعاقة . 1

�لعقلية �لقابلني للتعلم ، للك�سف عما �إذ� كانت توجد فروق بني �لبنني و�لبنات 
يف ن���وع �ملخ���اوف �ل�س���ائعة ، وم���دى ج���دوي �لفني���ات �لعالجية �مل�س���تخدمة يف 

�لتدخل �لعالجي مع ذو�ت �لإعاقة �لعقلية �لقابالت للتعلم.
�جر�ء در��سات تخترب مدى فعالية بر�مج تدريبية وعالجية لبحث م�سكالت . 2

و��س���طر�بات �نفعالي���ة و�س���لوكية �أخ���رى ت�س���يع ل���دى ذوي �لإعاق���ة �لعقلي���ة 
و�جر�ء تدخالت عالجية ملو�جهتها.

�ج���ر�ء در��س���ات ت�س���تخدم فنيات عالجي���ة �أخرى توظ���ف �لتوجه���ات �ملعرفية . 3
و�ملعرفية �ل�س���لوكية خلف�س �ملخاوف �أو �لإ�س���طر�بات �لنفعالية و�ل�س���لوكية 

�ل�سائعة لدى ذوي �لإعاقة �لعقلية.
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ملخ�ص البحث:
��س���تهدف �لبحث �لتع���رف على فعالية برنامج تدريب���ي لتنمية بع�س �ملهار�ت 
�لنف�س���ية و�لجتماعي���ة للطالب���ات ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة �ملدجم���ات مبدينة تبوك، 
و��ستخدمت �لباحثة �ملنهج �لتجريبي على عينة قو�مها )60( طالبة، حددت مبعامل 
ذكاء )55-70(، تر�وحت �أعمارهن بني )11-14( �سنة، وقامت �لباحثة بت�سميم �أدو�ت 
�لدر��س���ة، تو�س���لت �لنتائج �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية يف م�س���توى �ملهار�ت 
�لنف�س���ية و�لجتماعي���ة للطالب���ات ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة باملجموعت���ني �لتجريبي���ة 
و�ل�س���ابطة بع���د �لنته���اء من تطبي���ق �لربنام���ج ل�س���الح �ملجموع���ة �لتجريبية، كما 
وجدت فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف م�ستوى �ملهار�ت �لنف�سية و�لجتماعية للطالبات 
ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة باملجموع���ة �لتجريبي���ة قب���ل وبع���د تطبيق �لربنام���ج �ملقرتح 
عليهن ل�سالح �لقيا�س �لبعدي، كذلك ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف م�ستوى 
�ملهار�ت �لنف�سية و�لجتماعية للطالبات ذو�ت �لإعاقة �لفكرية باملجموعة �لتجريبية 
يف )�لدر��سة �لتتبعية(، وقد متت مناق�سة �لنتائج و�سرد عدد من �لتو�سيات و�لبحوث 

�لعلمية �ملقرتحة.

الكلمات املفتاحي��ة: �لربنامج �لتدريب���ي - ذو�ت �لإعاقة �لفكرية - �ملهار�ت �لنف�س���ية 
و�لجتماعية.
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Effectiveness of a training program for the development 
of some of the psychological and social skills for the 

intellectual disabled merged female students
in intellectual education programs in Tabuk

Dr.Rania Al-Sawi Abdou Abd El Kawi

Abstract:
The main aim of this study was to develop a training program 

for the development of some of the psychological and social skills 
for the mentally disabled merged female students in intellectual 
education programs in Tabuk. The researcher used the experimental 
method on a sample of (60) female students, identified as intelligent 
by ( 50-70 ) degrees, between the ages of ( 11-14 ) years. The 
researcher designed study tools , and the results showed that there 
were statistically significant differences in the level of skills, 
psychological and social development of the mentally disabled 
female students in the experimental and control groups after the 
completion of the application of the program to the experimental 
group. In addition, there were statistically significant differences in 
the level of the psychological and social skills development for the 
mentally disabled female students before and after the application 
of the proposed program on the side of post-measurement. also, 
there were no statistically significant differences in the level of 
the psychological and social skills development for the mentally 
disabled female students in the experimental group ( in the tracing 
study ). Finally, the study findings were fully discussed and a number 
of recommendations and research papers was suggested.

Keywords:  Training program  -  intellectual disabled female 
students- Psychological and social skills.
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مقدمة 
�حت���ل مو�س���وع �لإعاق���ة �لفكري���ة حيًز� كب���رًي� م���ن �هتمامات �لآب���اء و�ملربني 
و�لباحث���ني، ومتث���ل ذلك �لهتمام يف �لدر��س���ات و�لبحوث �لتي تناولت هذ� �ملو�س���وع 
مبختلف �ملجالت �لرتبوية و�لنف�سية، حيث �أن رعاية ذو�ت �لإعاقة �لفكرية ت�سمنت 
حماول���ة �لإجابة عن �س���وؤ�ل مهم وهو كيف ن�س���تطيع عن طري���ق �لرتبية و�لتعليم �أن 

نك�سب هوؤلء �لطالبات بع�س مهار�ت �لتو�فق �لنف�سي و�لجتماعي؟.

�لباحثة هنا ل تق�س���د �إخ�س���اع هوؤلء �لطالبات لتنفيذ �لأو�مر بطريقة �آلية 
بل �ملق�سود بالتو�فق �لنف�سي و�لجتماعي هو �إعد�د تلك �لطالبات للحياة مبا يتالءم 
م���ع �إمكانياته���ن �لعقلي���ة �ملحدودة �لت���ي جتعلهن �أكرث ق���درة على �لتكي���ف للمو�قف 
�لنف�س���ية و�لجتماعي���ة �ملختلف���ة معتم���د�ت عل���ى �أنف�س���هن، كم���ا �أ�س���ارت در��س���ات كل 
 Heflin, L., (2007); من: �أكرب )2006(؛ �حلمي�س���ي )2004(؛ �لدخي���ل )2006(؛
Richard, (2002); Whatley, (2006) �أن �كت�س���اب �س���لوكيات �لتكيف �لنف�س���ي 

و�لجتماعي تنمي قدر�ت ذو�ت �لإعاقة �لفكرية. 

لع���ل جمتمعن���ا �لعرب���ي بوج���ه ع���ام، و�ملجتم���ع �ل�س���عودي بوج���ه خا����س �أحوج 
م���ا ميك���ن �إىل �لعتم���اد على �لق���وة �لذ�تية من �أبنائ���ه، ولقد حظي���ت �ململكة �لعربية 
�ل�سعودية بخطو�ت و��سعة يف جمال �لبحوث �لتي �هتمت بذوي �لحتياجات �خلا�سة، 
�إل �أن���ه م���از�ل هن���اك �أوجه ق�س���ور يف جم���ال �لرب�م���ج �لتدريبية و�لإر�س���ادية لتنمية 
مه���ار�ت �لرعاي���ة �لنف �س���ية و�لجتماعية كغريه���ا من بع�س �لدول لتحقيق �أق�س���ى 
درج���ة من �ل�س���لوك �لتكيفي لذو�ت �لإعاقة �لفكري���ة وفق قدر�تهن، و�إذ� كانت بر�مج 
�لرعاية �لنف�س���ية و�لجتماعية قد �أ�س���بحت و�جباً من و�جب���ات �ملجتمع نحوهم فان 
جن���اح مث���ل هذه �لرب�مج يعتمد �إىل حد كبري على طر�ئق و�أ�س���اليب و��س���رت�تيجيات 
�لتدريب وما ترتب على هذ� �لتدريب من نتائج و�آثار ت�س���تطيع �أن ت�س���هم يف �إك�س���اب 
�لطالب���ة ذ�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة بع�س من �ملهار�ت �لنف�س���ية و�لجتماعية و�لأن�س���طة 
�ملختلفة لزيادة م�ساعدتها يف �حلياة، من ثم ي�سبح �ملجتمع د�ئًما يف حاجة ملحة �إىل 
�لرعاية �لنف�سية و�لجتماعية لذوي �لإعاقة من قبل �لباحثني و�لرتبويني �لقائمني 
عل���ى رعاي���ة ذوي �لإعاق���ة كم���ا �أ�س���ار كل م���ن: �لرو�س���ان )2006(؛ �مل�س���حي )2002(؛ 
 Hansen, (2008); Heflin, (2007); Idol, هوي���دي )2004( يحي���ى )2006(؛



فعالية برنامج تدريبي لتنمية بع�س املهارات النف�سية والجتماعية د . رانيا ال�ساوي عبده عبد القوي 

 276 

 (2006); Luckasson,R. et al,(2002); Mc Cain, (2005); Putnam,
 ;Richard, (2002 Smith, (2006) ;(2008)؛ ل���ذ� فق���د ت�س���ابقت �ملجتمع���ات 
�ملتح�س���رة يف حماولة لو�س���ع حلول لتلك �مل�سكلة، �نطالقا من �أن �هتمام �أي جمتمع 
بالأطف���ال �ملعوق���ني ه���ي �إح���دى موؤ�س���ر�ت ومعاي���ري �حلك���م عل���ى م���دى تق���دم ه���ذ�             

�ملجتمع ورقيه.

ومبا �أنه ي�سعب �كت�ساب �ملهار�ت �لنف�سية و�لجتماعية ب�سكل تلقائي و�سهولة 
من قبل �لطالبات ذو�ت �لإعاقة �لفكرية كما �أ�سار كل من: �مل�سحي)2002(؛ �حلمي�سي 
)2004(؛ Whatley, (2006) Heflin, (2007)، م���ن هن���ا ب���رزت �أهمي���ة �لرب�م���ج 
�لتدريبي���ة �لذهنية �ل�س���لوكية �لتي ��س���تهدفت تنمية �ملهار�ت �لنف�س���ية و�لجتماعية 
له���ذه �لفئة با�س���تخد�م فني���ات علم �لنف�س �ملختلفة و�لتي ياأت���ي يف مقدمتها �لرب�مج 
�لتدريبية �حلديثة، و�لباحثة يف هذ� �لبحث �س���عت �إىل تنمية بع�س �ملهار�ت �لنف�س���ية 
و�لجتماعي���ة لعين���ة م���ن �لطالب���ات ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة باملرحل���ة �ملتو�س���طة من 
خالل برنامج ذهني �سلوكي يعتمد نظريا وتطبيقيا على خمرجات �ملدر�سة �ل�سلوكية 
�ملعرفي���ة، م���ن خالل ��س���تخد�م فنيات هذه �ملدر�س���ة كالتعزيز �لجتماع���ي، �لنمذجة، 

�أد�ء �لأدو�ر، �لتلقني، �لتكر�ر، �مل�ساركة �جلماعية، �لتعزيز �ملادي و�نتقال �خلربة. 

 فتدريب ذو�ت �لإعاقة �لفكرية على �ل�س���تجابة فقط لي�س كافيا، حيث �أنهن 
�إذ� م���ا تلق���ني تدريبا جيد� على مهار�ت و�أعمال تنا�س���ب قدر�ته���ن و�إمكانياتهن تكون 
له���ن ع���ون يف مو�جه���ه و�أد�ء �أه���م متطلب���ات حياته���ن، كم���ا ميك���ن م�س���اعدة �لطالبة 
ذ�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة عل���ى �ل�س���عور بالكف���اءة و�لفاعلية م���ن خالل �إك�س���ابها �لعديد 
م���ن �مله���ار�ت �لتي ت�س���عرها باأن له���ا دور وقيمة ومن ّثم تعتمد على نف�س���ها فتقل من 
�عتمادها على �لآخرين، وحتظى بتقديرهم و�حرت�مهم، مما ي�ساعدها على مو�جهة 

�لو�قع �لذي تعي�س فيه ب�سكل �أف�سل. 

يف �س���وء ذل���ك جاءت فك���رة هذ� �لبح���ث �لتي تتن���اول فعالية برنام���ج تدريبي 
يعتم���د عل���ى فني���ات �ملدر�س���ة �ل�س���لوكية �ملعرفي���ة يف تنمي���ة بع����س �مله���ار�ت �لنف�س���ية 
و�لجتماعية لطالبات �ملرحلة �ملتو�سطة ذو�ت �لإعاقة �لفكرية مبدينة تبوك باململكة 

�لعربية �ل�سعودية.
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م�سكلة البحث:
 يف �س���وء �لرت�ث �ل�س���يكولوجي لوحظ �أن �لطلبة ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة 
�ملدموج���ني باملد�ر����س يو�جه���ون �لعدي���د م���ن �لتحدي���ات و�ل�س���عوبات على �مل�س���توى 
 (Mc Mahon, 1996، �أ�س���ار كل م���ن :  �لأكادمي���ي و�لنف�س���ي و�لجتماع���ي كم���ا 
 Ridsdale,, and Thompeon, 2002، Mc Cain, 2005، Bildt,  2005،
 ،  Whatley, 2006، Heflin, 2007، Schmidt, 2008،Hansen, 2008)
و�نطالق���ا م���ن �أهمي���ة تنمية بع�س �مله���ار�ت �لنف�س���ية و�لجتماعية كاأح���د �ملتطلبات 
�ل�س���رورية لتكي���ف �لطالبة ذ�ت �لإعاقة �لفكرية مع متغري�ت �لع�س���ر، فقد و�س���عت 
�لباحث���ة برنام���ج تدريب���ي ذهن���ي �س���لوكي لتنمية ه���ذه �مله���ار�ت يت�س���من �لعديد من 
�مله���ار�ت �لت���ي ت�س���اعد على ترجم���ة تلك �ملهار�ت �إىل �س���لوك ممار�س، حيث ي�س���هم يف 
م�س���اعدة طالبات �ملرحلة �ملتو�س���طة ذو�ت �لإعاقة �لفكرية على �لتعامل مع مفرد�ت 
�حلي���اة �ليومي���ة، و��س���تمر�ر لتنمي���ة مهار�ته���ن بعد ف���رتة �ملتابعة مل�س���ايرة �حلاجات 
و�ملطال���ب �ل�سخ�س���ية �لتي توؤثر �إيجابًيا على مهار�ت �حلي���اة لديهن، وميكن حتديد 
م�س���كلة �لبح���ث �حل���ايل من خ���الل �ل�س���وؤ�ل �لرئي�س وهو: م���ا مدى فعالي���ة برنامج 
تدريبي ذهني �س���لوكي يف تنمية بع�س �ملهار�ت �لنف�س���ية و�لجتماعية للطالبات ذو�ت 
�لإعاق���ة �لفكري���ة باملرحلة �ملتو�س���طة �لالتي تعانني من نق����س يف هذه �ملهار�ت د�خل 

�ملدر�سة؟ و�نبثق من هذ� �ل�سوؤ�ل �لرئي�س عدة �أ�سئلة فرعية كالآتي: 
ه���ل هن���اك ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية يف �مله���ار�ت �لنف�س���ية و�لجتماعي���ة 1 1)

للطالب���ات ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة باملجموعت���ني �لتجريبي���ة و�ل�س���ابطة بعد 
تطبيق �لربنامج �لتدريبي؟

ه���ل هن���اك ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية يف �مله���ار�ت �لنف�س���ية و�لجتماعي���ة 1 2)
للطالب���ات ذو�ت �لإعاقة �لفكرية باملجموعة �لتجريبية قبل تطبيق �لربنامج 

�لتدريبي وبعد تطبيق �لربنامج �لتدريبي �ملقرتح عليهن؟
ه���ل هن���اك ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية يف �مله���ار�ت �لنف�س���ية و�لجتماعي���ة 1 3)

للطالب���ات ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة باملجموع���ة �لتجريبي���ة بع���د �لنته���اء م���ن 
تطبي���ق �لربنام���ج �لتدريب���ي مبا�س���رة وبع���د �س���هرين م���ن تطبيق���ه عليه���ن 

)�لدر��سة �لتتبعية( ؟
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اأهداف البحث:
ه���دف �لبح���ث �حلايل تنمي���ة بع�س �ملهار�ت �لنف�س���ية و�لجتماعي���ة لطالبات 
�ملرحلة �ملتو�سطة ذو�ت �لإعاقة �لفكرية مبنطقة تبوك باململكة �لعربية �ل�سعودية من 
خالل ت�س���ميم وتطبيق برنامج تدريبي ذهني �س���لوكي مقرتح لأد�ء بع�س �لأن�س���طة 
�ملتعددة �لتي ت�ساعدهن على �لتو�فق �لنف�سي و�لجتماعي يف �حلياة، و�نبثق من هذ� 

�لهدف �لعام جمموعة من �لأهد�ف �لفرعية وهي:
�لتعرف على وجود فروق يف م�ستوى �ملهار�ت �لنف�سية و�لجتماعية للطالبات 1 1)

ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة باملجموعتني �لتجريبية و�ل�س���ابطة بعد �لنتهاء من 
تطبيق �لربنامج ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.

�لتع���رف على وج���ود فروق يف �ملهار�ت �لنف�س���ية و�لجتماعي���ة للطالبات ذو�ت 1 2)
�لإعاق���ة �لفكري���ة باملجموعة �لتجريبي���ة قبل وبعد تطبي���ق �لربنامج �ملقرتح 

عليهن ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.
�لتع���رف على وج���ود فروق يف �ملهار�ت �لنف�س���ية و�لجتماعي���ة للطالبات ذو�ت 1 3)

�لإعاق���ة �لفكري���ة باملجموع���ة �لتجريبية بع���د �لنتهاء من تطبي���ق �لربنامج 
مبا�سرة وبعد �سهرين من تطبيقه عليهن )�لدر��سة �لتتبعية(.

اأهمية البحث:
�لفكري���ة  �لإعاق���ة  وذو�ت  عام���ة  ب�س���فة  �لإعاق���ة  ذو�ت  �لطالب���ات  تع���د  مل 
ب�س���فة خا�س���ة كما كان يف �ملا�س���ي عبئا على �ملجتمع، بل �أ�س���بحن ع�س���و�ت عامالت 
يتمتع���ن بكاف���ة �حلق���وق وعليه���ن �لعدي���د م���ن �لو�جب���ات، فيّع���د ت�س���ميم برنام���ج 
تدريب���ي يعتم���د عل���ى فني���ات �لربنام���ج �لتدريب���ي �لذهن���ي �ل�س���لوكي لتنمي���ة بع����س 
�مله���ار�ت �لنف�س���ية و�لجتماعي���ة لطالب���ات �ملرحل���ة �ملتو�س���طة ذو�ت �لإعاق���ة �لفكرية 
�أم���ر� مهًم���ا يحت���اج �إىل مزيد من �ملرون���ة، وتتحقق ه���ذه �ملرونة بتو�س���يع نطاق �إطار 
مفاهي���م �مله���ار�ت �لجتماعي���ة و�لنف�س���ية لت�س���مل �لتدري���ب عل���ى تب���ادل �لعالق���ات 
�ل�سخ�س���ية م���ع �لآخري���ن، �لتعاي����س م���ع �ل�س���ر�عات، مه���ارة رعاي���ة �ل���ذ�ت، �مله���ار�ت 
�ملتعلق���ة ب���اأد�ء �لأعم���ال، مهار�ت �لتو��س���ل، ��س���تخد�م �للغ���ة يف �ملو�ق���ف �لجتماعية، 
�لقدرة على �إد�رة �مل�س���اعر وكيفية �لتعامل مع �لإ�س���اءة و�ل�س���دمات �ملوؤملة، كما �أ�س���ار 
كل م���ن: )�لقحط���اين،2000م، �ل�س���رطاوي، 2001م، مط���ر، 2001م، �مل�س���حي، 2002م،
 Pielecki,.,، Marshall, 2004، Whatley, 2006، Putnam ,2008،

(Hansen, 2008، من هنا برزت �أهمية �لبحث فيما يلي:
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- اأهمية نظرية:
قلة �لدر��س���ات �لتجريبية �لتي �هتمت بتنمية �ملهار�ت �لنف�س���ية و�لجتماعية 1 1)

للطالب���ات ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة �ملدجمات د�خل �ملدر�س���ة بف�س���ول �لرتبية 
�لفكرية �مللحقة باملدر�سة �لعادية. 

�لنف�س���ية 1 2) �لرعاي���ة  مبج���ال  تهت���م  �لت���ي  �لنف�س���ية  �لدر��س���ات  جم���ال  �إث���ر�ء 
و�لجتماعي���ة ل���ذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة مبدين���ة تب���وك باململك���ة �لعربية 
�ل�س���عودية بربنامج تدريبي ذهني �س���لوكي لذو�ت �لإعاق���ة �لفكرية، وبالتايل 

�سيفتح جماًل ملزيد من �لدر��سات يف هذ� �ملجال.

- اأهمية تطبيقية:
يقدم هذ� �لبحث برناجًما ميكن ��س���تخد�مه يف تنمية بع�س �ملهار�ت �لنف�سية 1 1)

و�لجتماعي���ة للطالب���ات ذو�ت �لإعاقة �لفكرية د�خل �ملدر�س���ة، وبالتايل فهذ� 
�لربنام���ج ميك���ن توظيف���ه ليكون �س���احلا لال�س���تخد�م يف �ملوؤ�س�س���ات �ملختلفة 

مثل: �ملعاهد �لفكرية و�لعياد�ت �ل�سلوكية.
توفري �لرعاية �لنف�سية و�لجتماعية من خالل برنامج تدريبي ذهني �سلوكي 1 2)

لذو�ت �لإعاقة �لفكرية يجعلهن قادر�ت على �لتعبري عن �أنف�س���هن و�لتو��سل 
مع �لآخرين وفق قدر�تهن �لفكرية.

�ل�س���تفادة من نتائج هذ� �لبحث يف جمال �لتاأهيل �لنف�س���ي لطالبات �ملرحلة 1 3)
�ملتو�س���طة ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة كذل���ك م�س���اعدتهن عل���ى عملي���ة �لتو�ف���ق 

�لنف�سي و�لجتماعي وفق قدر�تهن.

االإطار النظري:
ذوات االإعاقة الفكرية :- 1

�لإعاق���ة �لفكرية هي �إعاقة تت�س���م بق�س���ور و��س���ح يف كل م���ن �لأد�ء �لوظيفي 
�لجتماع���ي، و�مله���ار�ت �لتكيفية و�لجتماعية و�لعملية �لتي تظهر قبل �س���ن �لثامنة 
ع�سر، كما �أ�سار كل من: �لرو�سان )2006(؛ �لهجر�سي (2002(؛ هويدي )2004(؛ يحيى 
  Luckasson et al. (2002); Richard. (2002);Smith, (2006))2006(
�أن ذ� �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة وي���رت�وح معام���ل ذكائه���م )50-70( ويتوقف �لنمو 



فعالية برنامج تدريبي لتنمية بع�س املهارات النف�سية والجتماعية د . رانيا ال�ساوي عبده عبد القوي 

 280 

�لعقل���ي عندهم عند م�س���توى معني، كما �أ�س���ارت هذه �لدر��س���ات �ن���ه ميكن للطالبات 
ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة �أن ي�س���تفدن م���ن �لرب�م���ج �لتعليمية �لعادية حيث ي�س���تطعن 
تعل���م �لق���ر�ءة و�لكتابة ومب���ادئ �حل�س���اب، �إل �أن �لتقدم لديهن بط���ئ وتظهر لديهن 
�س���عوبات رئي�س���ية يف جمال �لتح�س���يل �لأكادميي خا�س���ة يف �لقر�ءة، وهناك �لعديد 
من �خل�سائ�س �لنف�سية و�لجتماعية �لتي متتاز بها �لطالبات ذو�ت �لإعاقة �لفكرية 
كنق�س �مليول و�لهتمامات، عدم حتمل �مل�س���وؤولية، �لن�س���حاب، �لعدو�ن، ��سطر�بات 
مفهوم �لذ�ت، و�لأهم من ذلك �سعف �لقدرة على �لتكيف �لنف�سي �لجتماعي، فكلما 

ز�دت درجة �لإعاقة �سعف �ل�سلوك �لتكيفي لديهن.

ولقد �س���در �حدث تعريف �أ�س���ارت �إليه �جلمعية �لأمريكية لالإعاقة �لفكرية 
�لبح���ث  تتبن���اه  �ل���ذي  �لإجر�ئ���ي  �لتعري���ف  وه���و   (AAIDD.,2008) و�لنمائي���ة 
�لر�هن وهي �أنها �إعاقة تتميز بانخفا�س ملحوظ يف كل من �لأد�ء �لعقلي و�ل�س���لوك 
�لتكيف���ي �للذي���ن متثلهما �مله���ار�ت �ملعرفي���ة و�لجتماعية و�لتكيفي���ة �لعملية، وهذه 
�لإعاق���ة تظه���ر قبل بل���وغ �لفرد �لثامنة ع�س���رة من عم���ره، وتتمثل �مله���ار�ت �ملعرفية 
يف: �للغ���ة و�لق���ر�ءة و�لكتاب���ة، �لوق���ت، �لنق���ود، �لأع���د�د و�لتوجي���ه �لذ�ت���ي، وت�س���مل 
�مله���ار�ت �لجتماعي���ة: �لعالقات �لجتماعية، �مل�س���وؤولية �لجتماعي���ة، تقدير �لذ�ت، 
ح���ل �مل�س���كالت �لجتماعي���ة، و�إتب���اع �لتعليم���ات، �أم���ا �مله���ار�ت �لعملية فه���ي: مهار�ت 
�حلياة �ليومية )�لعناية بالذ�ت(، �ملهار�ت �ملهنية، �لرعاية �ل�سحية، �ل�سفر و�لتنقل، 

�ل�سالمة �لعامة، ��ستخد�م �لنقود، ��ستخد�م �لهاتف.

2- الربنامج التدريبي الذهني ال�سلوكي:
هن���اك �لعدي���د م���ن �لباحث���ني ب���دوي )1980، ����س 205(؛ كرم �لدي���ن )1995( 
�لذي���ن �أ�س���ارو� �إىل تعري���ف �لربنام���ج �لذهن���ي �ل�س���لوكي وتتف���ق معه���م �لباحث���ة يف 
�لتعريف �لإجر�ئي للربنامج �لتدريبي �لذهني �ل�سلوكي بانه برنامج خمطط منظم 
مبني على �لقو�عد �لعلمية ��ستند �إىل مبادئ وفنيات �مل�ستمدة من �ملدر�سة �ل�سلوكية 
�ملعرفي���ة لتق���دمي �خلدمات و�لتدريبات �ملبا�س���رة ب�س���كل جماعي م���ن خالل عدد من 
�جلل�س���ات �لتدريبي���ة �لت���ي هدف���ت �إىل تنمية بع����س �مله���ار�ت �لنف�س���ية و�لجتماعية 

للطالبات ذو�ت �لإعاقة �لفكرية باملرحلة �ملتو�سطة.
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3- املهارات النف�سية واالجتماعية:
�لتزم���ت �لباحث���ة يف �لبح���ث �لر�ه���ن بالدرج���ة �لت���ي ح�س���لت عليه���ا �لطالبة 
ذ�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة عل���ى مقيا�س تقدير �ملهار�ت �لنف�س���ية و�لجتماعية �مل�س���تخدم 
يف �لبح���ث �لر�هن، حيث �أنها �أ�س���ارت �إىل عاد�ت و�س���لوكيات مقبولة �جتماعياً تتدرب 
عليها �لطالبة �إىل درجة �لإتقان )حيث تكر�رها بكفاءة يف �ملو�قف �مل�سابهة( و�لتمكن 
من خالل �لتفاعل �لجتماعي �لذي يعد عملية م�ساركة بني �لطالبات ذو�ت �لإعاقة 
�لفكرية من خالل مو�قف �أثناء �ليوم �لدر��س���ي و�لتي من �س���اأنها �أن تنعك�س �إيجابيا 

عليها يف �إقامة عالقات ناجحة مع �لآخرين يف حميط جمالها �لنف�سي.

درا�سات �سابقة:
�أ�س���ارت �لدر��س���ات �ل�س���ابقة لأهمية �لرب�م���ج �لإر�س���ادية و�لتدريبية للطالب 
�ملعوق���ني عقلي���ا �مللحق���ني باملد�ر����س �لعادي���ة لتنمي���ة �س���لوكهم �لتكيف���ي ومهار�ته���م 
�حلياتية ليكونو� �أكرث تو�فق مع �أنف�سهم ومع �لبيئة �لتي يعي�سون فيها. ومت عر�س 
لبع�س �لدر��س���ات �لعربية و�لأجنبية معاً ذ�ت �ل�س���لة مبتغري�ت �لبحث �حلايل وفقا 
لت�سل�س���لها �لزمن���ي م���ن �لأح���دث �إىل �لأقدم، ثم ��س���تخال�س بع����س �ملالحظات �لتي 

�سوف يتم مر�عاتها يف �لبحث �حلايل.

��ستهدفت در��سة Elliott, (2002) �لتي �أجريت على )11( مر�هًقا ومر�هقة 
م���ن �ملعاقني عقليا �لقابلني للتعلم مبعاه���د �لرتبية �لفكرية، تر�وحت �أعمارهم بني            
) 13-15( �س���نة، وطب���ق عليه���م جميع���ا برنام���ج يف �مله���ار�ت �لجتماعي���ة مدته ع�س���ر 
�أ�سابيع وقد ت�سمن �لربنامج بع�س �لأن�سطة كمهار�ت �ل�ستماع، �لتو��سل �لب�سري، 
فه���م لغ���ة �جل�س���م وتوكيد �ل���ذ�ت، و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �أن تقييم �ملعلم �لبع���دي �ظهر �أن 

�أفر�د �لعينة حت�سنو� ب�سكل ملحوظ.

وتناولت در��سة �حلمي�سي (2004( �لتعرف على فاعلية برنامج �سلوكي لتنمية 
بع�س �ملهار�ت �لجتماعية لعينة من �لأطفال �ملعاقني عقليا �لقابلني للتعلم و�لذين 
عانو� من نق�س �ملهار�ت �لجتماعية د�خل حجرة �لدر��س���ة و��س���تملت عينة �لدر��س���ة 
)16( طفاًل تر�وحت �أعمارهم �لزمنية بني )8-12( �س���نة، تو�س���لت �لنتائج �إىل وجود 
فروق د�لة �إح�س���ائيا يف درجات �ملهار�ت �لجتماعية ل�س���الح عينة �لأطفال �ملتخلفني 

عقليا �لقابلني للتعلم بعد تطبيق �لربنامج �ل�سلوكي ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.
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 Bildt, Sytema, Kraijer, Sparrow & بينم���ا هدف���ت در��س���ة كل م���ن
Minderaa, (2005) �إىل �لتع���رف عل���ى �لعالق���ة �ل�س���ببية ب���ني م�س���توى �مله���ار�ت 
�لتكيفي���ة و�مل�س���اكل �ل�س���لوكية، ودور كل منهم���ا يف حتدي���د م�س���توى �لتعلي���م ل���دى 
�لتلمي���ذ �ملع���اق عقلي���ا، حي���ث مت تطبي���ق �لدر��س���ة عل���ى عين���ة ت���رت�وح �أعماره���م بني                                  
)7- 18( �سنة وتر�وح م�ستوى ذكائهم من )61– 70( ح�سب مقيا�س وك�سلر للذكاء، مت 
تق�س���يمهم �إىل جمموعتني )جتريبية و�س���ابطة(، �ملجموع���ة �لتجريبية مت تدريبهم 
عل���ى مه���ار�ت �حلياة �ليومية وح�س���لو� عل���ى �لرعاية �لذ�تية، ومت ��س���تخد�م مقيا�س 
فايالن���د لل�س���لوك �لتكيف���ي، مقيا����س قائمة �مل�س���كالت، ومقيا�س �ل�س���لوك �لتوحدي، 
ك�س���فت نتائ���ج �لدر��س���ة �أن �أد�ء كل م���ن �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لفكري���ة �لب�س���يطة، 
و�لتالميذ ذوي �لإعاقة �لعقلية �ل�س���ديدة على مقيا�س فايالند لل�سلوك �لتكيفي قل 
ب�س���كل د�ل يف جمال تكوين �لعالقات �ل�سخ�س���ية و�لجتماعية ل�سالح �لتالميذ ذوي                          

�ل�سعوبات �لب�سيطة. 

كم���ا �س���عت در��س���ة �لدخي���ل )2006( �إىل �لتع���رف عل���ى م���دى فاعلي���ة برنامج 
�لدم���ج �لرتب���وي لفئ���ة �لتخل���ف �لعقل���ي بدرج���ة ب�س���يطة يف رف���ع م�س���توى �س���لوكهم 
�لتكيف���ي، تكونت عينة �لدر��س���ة م���ن )200) طالب وطالبة م���ن ذوي �لتخلف �لعقلي 
�لب�س���يط و�مللتحقني مبعاهد وبر�مج �لرتبية �لفكرية يف �لتعليم �لعام، مت ��س���تخد�م 
مقيا�س �ل�س���لوك �لتكيفي، مقيا�س �س���تانفورد بينيه للذكاء، تو�س���لت نتائج �لدر��س���ة 
لوجود فروق د�لة �إح�سائًيا يف متو�سط درجات �لنمو �للغوي، و�لأد�ء �لوظيفي، و�أد�ء 
�لأدو�ر �لأ�س���رية و�لأعمال �ملنزلية، �لن�س���اط �ملهني– �لقت�س���ادي، �لأد�ء �لجتماعي 

بني �ملجموعتني )�لتجريبية و�ل�سابطة( ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية. 

كم���ا تناول���ت در��س���ة �لعجم���ي )2007( معرف���ة �لف���روق يف مه���ار�ت �ل�س���لوك 
�لتكيف���ي ل���دى لتالميذ ذوي �لإعاقة �لعقلية �لذين خ�س���عو� لرب�م���ج �لتدخل �ملبكر 
و�لذي���ن مل يخ�س���عو� له���ا يف منطق���ة �لريا����س �لتعليمي���ة، تكون���ت عين���ة �لدر��س���ة 
من)86( طالب وطالبة، طبق عليهم مقيا�س �ل�س���لوك �لتكيفي �لذي �أعدته �جلمعية 
�لأمريكي���ة للتخل���ف �لعقلي، تو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا 
يف مه���ار�ت �ل�س���لوك �لتكيف���ي لدى �لتالمي���ذ ذوي �لإعاق���ة �لذهنية �لذين خ�س���عو� 

لرب�مج �لتدخل �ملبكر و�لذين مل يخ�سعو� لها ل�سالح �لعينة �لتجريبية.
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بينم���ا تن���اول �ملالك���ي )2008( در��س���ة مه���ار�ت �ل�س���لوك �لتكيفي عن���د تالميذ 
معاه���د وبر�م���ج �لرتبي���ة �لفكري���ة مبدين���ة �لريا����س هدف���ت �لدر��س���ة �إىل مقارن���ة 
مهار�ت �ل�س���لوك �لتكيفي لدى �لتالميذ �ملتخلفني عقليا �مللتحقني مبعاهد وبر�مج 
�لرتبية �لفكرية با�ستخد�م مقيا�س فاينالند لل�سلوك �لتكيفي، تكونت عينة �لدر��سة 
م���ن )60( تلمي���ذ� ت���رت�وح �أعمارهم بني )9- 12( �س���نة وتر�وحت درج���ات ذكائهم بني             
)50: 70( م���ن ذوي �لتخل���ف �لعقل���ي �لب�س���يط، �أظه���رت نتائ���ج �لدر��س���ة وجود فروق 
ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني متو�س���ط درجات تالمي���ذ �ملعاهد ومتو�س���ط تالميذ بر�مج 
�لرتبية �لفكرية �مللحقة باملد�ر�س �لعادية يف �لدرجة �لكلية لل�س���لوك �لتكيفي وذلك 

ل�سالح تالميذ بر�مج �لرتبية �لفكرية �مللحقة باملد�ر�س �لعادية. 

فقد قامت خري �هلل )2010( بدر��سة فاعلية برنامج �إر�سادي �نتقائي لتح�سني 
�لكف���اءة �لجتماعي���ة ل���دى �ملعوق���ني عقلي���ا، �س���عت �لدر��س���ة �إىل حت�س���ني �لكف���اءة 
�لجتماعي���ة باأبعاده���ا ) �ملهار�ت �ملعرفي���ة �لأكادميية- �مله���ار�ت �لنفعالية– مهار�ت 
�لوع���ي �لجتماع���ي- مه���ارة �لق���درة عل���ى حل �مل�س���كالت( ل���دى �ملعوق���ني عقليا ممن 
ت���رت�وح �أعماره���م ب���ني )12-15( �س���نو�ت م���ن �مللتحق���ني مبدر�س���ة �لرتبي���ة �لفكرية 
و��س���تخدم �لباحث مقيا�س �لكفاءة �لجتماعية لدى �ملعوقني عقليا، برنامج �إر�س���ادي 
لتح�س���ني �لكف���اءة �لجتماعي���ة �أف���ر�د ه���ذه �لفئ���ة، ��س���تمارة تقي���م ومتابع���ة للكف���اءة 
�لجتماعي���ة، خل�س���ت �لنتائ���ج �إىل �أن هن���اك ف���روق د�لة �إح�س���ائيا ل�س���الح �ملجموعة 
�لتجريبي���ة بع���د تطبيق �لربنامج و��س���تمر تاأث���ري �لربنامج يف �لقيا����س �لتتبعي على 
مقيا����س �لكف���اءة �لجتماعي���ة باأبعاده �لفرعي���ة )�ملعارف، �لقدرة على حل �مل�س���كالت، 

�لأد�ء، �لتو�فق �لنف�سي(.

يف �س���وء ما عر�س���ته �لباحثة من در��سات �سابقة �أمكن ر�سد بع�س �ملالحظات 
�لتي عمدت �لباحثة مر�عاتها يف �لبحث �لر�هن، وهي: 

�أ�س���ارت بع�س �لدر��سات �لتجريبية ومنها (Elliott, C.,2002) �حلمي�سي، 1 1)
2004م، خري �هلل، 2010م( �إىل �أهمية �لرب�مج �ل�سلوكية �لتي ��ستهدفت تنمية 
�مله���ار�ت �لجتماعي���ة و�لنف�س���ية للمعاق���ني عقلي���ا �لقابل���ني للتعلم لتح�س���ني 
درجة تفاعلهم �لجتماعي و�لنف�سي �لإيجابي مع �لآخرين يف �ملنزل و�ملدر�سة 

و�ملجتمع ب�سكل عام ليحققو� قدر� معقول من �لقبول �لجتماعي.
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�أك���دت در��س���ة (Bildt, A.D., et al 2005) عل���ى �أهمي���ة تنمي���ة �مله���ار�ت 1 2)
�لجتماعي���ة و�لنف�س���ية للمعاقني عقليا �لقابل���ني للتعلم خلف�س درجة بع�س 

�مل�سكالت �ل�سلوكية.
ه���ذ� 1 3) وحتوي���ل  و�لجتماعي���ة  �لنف�س���ية  �لرعاي���ة  مه���ار�ت  قيا����س  �أمك���ن 

�ملفه���وم �لكيف���ي �إىل كم���ي، و��س���تخد�مه �س���من موؤ�س���ر�ت �لإعاق���ة �لعقلي���ة، 
لت�سخي�س���ها متهيد� لتلبية �حتياجات هذه �لفئة �خلا�س���ة، كما هو يف در��س���ة                                             

)بخ�س، 2002م، �لقا�سمي، 2003م، �أكرب، 2006م، �لعجمي، 2007م(
�ختل���ف �لأف���ر�د �ملعوقون عقليا فيما بينهم يف �ملهار�ت �لتي تكفل لهم �لرعاية 1 4)

�لنف�س���ية و�لجتماعي���ة وه���ذ� يعني �أن هذه �ملهار�ت تختلف تبعا ل�س���دة، ونوع، 
ودرجة �لإعاقة، كما يف در��سة )مطر، 2001م، �ملالكي، 2008م(

هن���اك �رتب���اط د�ل ب���ني مه���ار�ت �لرعاي���ة �لنف�س���ية و�لجتماعي���ة و�لعمليات 1 5)
�ملعرفية �لتي ي�س���تدل م���ن خاللها على �لقدر�ت �لعقلي���ة، كالذ�كرة و�لإدر�ك 

�لب�سري و�ل�سمعي، كما �أ�سارت در��سة )�أكرب، 2006م(.
هن���اك تد�خ���ل ب���ني تقدي���ر�ت �لأ�س���رة وتقدي���ر�ت �ملعلم���ني، مله���ار�ت �لرعاي���ة 1 6)

�لنف�سية و�لجتماعية �لتي ميكن �أن تقدم للمعاقات فكريا باملرحلة �ملتو�سطة، 
ويظهر ذلك يف در��سة )�ملو�سى، 2007م(.

اأوجه االختالف بن البحث احلايل والدرا�سات ال�سابقة:
هدف �لبحث �حلايل ب�سكل رئي�س لتنمية بع�س �ملهار�ت �لنف�سية و�لجتماعية 1 1)

د�خل �ملدر�سة �لتي تطبق نظام �لدمج باململكة �لعربية �ل�سعودية بينما هدفت 
�لدر��س���ات �ل�س���ابقة �إىل تنمية �ل�س���لوك �لتكيفي �أو �ملهار�ت �لجتماعية د�خل 

�ملدر�سة بوجه عام �أو د�خل �ملجتمع �ملحلي.
�أج���ري �لبح���ث �حل���ايل عل���ى عين���ة م���ن �لطالب���ات ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة يف 1 2)

�لف�سول �مللحقة مبدر�سة عادية �لتي تهتم بتطبيق نظام �لدمج بينما �أجريت 
�لعدي���د م���ن �لدر��س���ات (Elliott, C.,2002،خ���ري �هلل، 2010م( على معاهد 

�لرتبية �لفكرية و�لتي تهتم بتطبيق منوذج قدمي �ملعروف بالعزل.
يختلف �لربنامج �لذهني �ل�سلوكي يف �لبحث �حلايل عن �لرب�مج �مل�ستخدمة 1 3)

�سابقاً من عدة نو�حي:
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يتك���ون �لربنامج �لذهني �ل�س���لوكي يف �لبحث �حلايل و�لذي ��س���تهدف تنمية )	1 
بع�س �ملهار�ت �لنف�سية و�لجتماعية للطالبات ذو�ت �لإعاقة �لفكرية باملرحلة 

�ملتو�سطة من ثالث بر�مج فرعية وهي:
• �لربنامج �خلا�س باجلل�سات �لتدريبية و�لتي تت�سمن ع�سرون جل�سة تدريبية 	

حتتوي على �أن�سطة متعددة لتنمية بع�س �ملهار�ت �لنف�سية و�لجتماعية.
• �لربنامج �خلا�س بالتعزيز بالبطاقات لتعزيز �لطفل �جتماعيا ونف�سيا و�لتي 	

حت���وي كل منه���ا �س���ورة لطف���ل �أو جمموع���ة من �لأطف���ال وهم ي���وؤدون بع�س 
�مله���ار�ت �لجتماعية و�لنف�س���ية مثل �س���ورة لطفل يرفع �إ�س���بعه لال�س���تئذ�ن 

من �ملعلم، �أو طفل ي�سافح زمالئه...�لخ
• �لربنام���ج �خلا����س بالتعزي���ز يف �ملن���زل عن طريق ج���د�ول �لتعزيز �ل�س���لوكية 	

و�لتي تت�س���من �أن�س���طة متعددة كالنوم مبكر�، م�س���افحة �ل�س���يوف، �مل�ساعدة 
يف بع����س �لأعم���ال �ملنزلية...�ل���خ، وه���ذه �جلد�ول ت�س���تخدم من قبل �لأ�س���رة 
يف �ملن���زل به���دف تعمي���م بع�س �مله���ار�ت �لنف�س���ية و�لجتماعية �لت���ي تعلمتها 

�لطالبة د�خل نطاق �جلل�سات حتى ت�سبح ر��سخة لدى �لطالبة.

�ختلف �لربنامج �لذهني �ل�سلوكي يف �لبحث �حلايل عن �لرب�مج يف �لدر��سات )	1 
�ل�س���ابقة م���ن حي���ث �لوق���ت �ملخ�س����س لكل جل�س���ة، حي���ث كانت هن���اك مرونة 
م���ن �لباحث���ة يف زيادة بع�س �جلل�س���ات بالوق���ت ترت�وح �لزيادة م���ن )15-10( 
دقيقة بالتفاق مع �إد�رة �ملدر�س���ة ح�س���ب نوع �لن�س���اط �لتي متار�س���ه �لطالبة                     

�أثناء �جلل�سة.
متيز �لربنامج �لذهني �ل�سلوكي بهذ� �لبحث �نه خ�س�س جل�ستني تثقيفيتني )	1 

لأولياء �لأمور ومن�س���وبي �ملدر�س���ة )�ملعلمني و�إد�رة �ملدر�س���ة( حول: �أ�س���اليب 
�لتن�س���ئة �لنف�سية و�لجتماعية �ل�سلبية و�لإيجابية للطالبات يف هذه �ملرحلة 
�لعمري���ة، فني���ات تعدي���ل �ل�س���لوك، �س���رح مب�س���ط لفك���رة �لربنام���ج و�ل���دور 
�ملخ�س�س لكل فرد ذي عالقة بالطالبة خالل فرتة �لربنامج، ومتت �لإ�سارة 

�إىل هذ� يف �لو�سف �لتف�سيلي للربنامج باملالحق.
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فرو�ص البحث:
من خالل �لإطار �لنظري ومفاهيم �لبحث و�أهميتها و�أهد�فها، �ساغت �لباحثة 
�لفرو����س �لتالي���ة لتكون �إجابات حمتملة ملا �أثري يف م�س���كلة �لبحث من �أ�س���ئلة وهي:

�لنف�س���ية 1 1) �مله���ار�ت  �إح�س���ائية يف متو�س���ط درج���ات  ف���روق ذ�ت دلل���ة  توج���د 
�لتجريبي���ة  باملجموعت���ني  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذو�ت  للطالب���ات  و�لجتماعي���ة 

و�ل�سابطة بعد �لنتهاء من تطبيق �لربنامج ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.
�لنف�س���ية 1 2) �مله���ار�ت  �إح�س���ائية يف متو�س���ط درج���ات  ف���روق ذ�ت دلل���ة  توج���د 

و�لجتماعي���ة للطالب���ات ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة باملجموع���ة �لتجريبي���ة قبل 
وبعد تطبيق �لربنامج �ملقرتح عليهن ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.

ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية يف متو�س���ط درج���ات �مله���ار�ت �لنف�س���ية 1 3)
و�لجتماعي���ة للطالب���ات ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة باملجموع���ة �لتجريبي���ة بعد 
�لنته���اء م���ن تطبي���ق �لربنامج مبا�س���رة وبع���د �س���هرين من تطبيق���ه عليهن 

)�لدر��سة �لتتبعية(.

االإجراءات املنهجية للبحث 
	 اأ ( منهج البحث:

�عتم���د �لبح���ث �حلايل عل���ى �ملنهج �لتجريب���ي نظر� ملنا�س���بته لطبيعة �لبحث 
�ل���ذي ��س���تهدف �لتع���رف عل���ى فعالي���ة برنام���ج تدريبي ذهن���ي �س���لوكي لتنمية بع�س 
�مله���ار�ت �لنف�س���ية و�لجتماعي���ة لطالب���ات �ملرحل���ة �ملتو�س���طة ذو�ت �لإعاق���ة �لفكرية 

مبنطقة تبوك باململكة �لعربية �ل�سعودية.

	 ب ( عينة البحث:
�ختريت عينة �لبحث �لر�هن من مدر�سة �ملتو�سطة �لأوىل �لتي ��ستملت على 
)120( طالب���ة و�لت���ي يطب���ق فيها نظام �لدم���ج �ملكاين، وتكونت عين���ة �لبحث �حلايل 
من )60( طالبة باملرحلة �ملتو�س���طة من �ملنتظمات بف�س���ول �لرتبية �لفكرية �مللحقة 
باملدر�س���ة �ملتو�س���طة �لأوىل مبنطق���ة تبوك مم���ن تعانني من نق�س �ملهار�ت �لنف�س���ية 
و�لجتماعي���ة د�خ���ل �ملدر�س���ة وفق���ا للمقيا����س �مل�س���تخدم بالبحث، مت تق�س���يمهن �إىل 
جمموعت���ني )جمموع���ة جتريبي���ة وجمموع���ة �س���ابطة(، ومت �ختياره���ن بالطريقة 

�لعمدية وفقا للخطو�ت �لتالية:
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قام���ت �لباحث���ة بزي���ارة ق�س���م �لرتبية �خلا�س���ة �لتاب���ع لإد�رة �لتعلي���م بتبوك 1 1)
وح�س���لت منهم على قائمة باأ�س���ماء �ملد�ر�س �ملتو�س���طة �لتي تت�س���من ف�س���ول 
تربي���ة فكري���ة تت�س���من طالب���ات معاق���ات عقلي���ا، و�خت���ارت �لباحث���ة مدر�س���ة 
�ملتو�س���طة �أوىل مبنطق���ة تب���وك وفقا لرت�س���يح �مل�س���رفني ب���الإد�رة �لتعليمية 
�إد�رة  قب���ل  م���ن  �إد�ري���ة  م�س���اندة  وج���دت  للمدر�س���ة  �لباحث���ة  زي���ارة  وبع���د 
�ملدر�س���ة وم�س���رفيها و��س���تعد�د �ملعلم���ني للتع���اون �لت���ام م���ع �لباحث���ة وتوفري 
�لإمكان���ات �لت���ي ت�س���هل تطبي���ق �لربنام���ج �لتدريب���ي �لذهن���ي �ل�س���لوكي م���ن                                                
)وجود �ساحة كبرية يف فناء �ملدر�سة، غرفة و�سائل تعليمية، وغرفة لأخ�سائي 

�لرتبية �خلا�سة(.
�أج���رت �لباحثة م�س���حا مبدئيا عل���ى كل �لطالبات باملدر�س���ة )�لفرقة �لأوىل- 1 2)

�لفرق���ة �لثاني���ة- �لفرق���ة �لثالث���ة( بالتعاون مع �أخ�س���ائية �لرتبية �خلا�س���ة 
باملدر�س���ة م���ن خ���الل مر�جع���ة �س���جالت �لطالب���ات لختي���ار عين���ة �لبح���ث 
و�لت���ي حددته���ا �لباحث���ة بالت���ي: ت���رت�وح �أعماره���ن ب���ني )11-14( �س���نة – 
�أن ت���رت�وح مع���دلت �ل���ذكاء ب���ني )55-70( - ل توج���د لديهن �إعاق���ات �أخرى                                 

)حركية، �سمعية، ب�سرية، لغوية(.
�أخذت �لباحثة مو�فقة كتابية لأولياء �لأمور للطالبات �مل�ساركات يف �لربنامج 1 3)

وتعبئة منوذج لو�سيلة �لت�سال باأولياء �لأمور.
طب���ق مقيا����س تقدي���ر �مله���ار�ت �لنف�س���ية و�لجتماعي���ة م���ن �إع���د�د �لباحث���ة 1 4)

للطالب���ات ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة، بع���د تقنين���ه للتاأك���د م���ن �س���دقه وثبات���ه 
)�سي�س���ار �إىل ذلك تف�س���يال بالأدو�ت(، و��س���تبعاد �لطالبات �لالتي مل تنطبق 

عليهن �ل�سروط �لتي و�سعتها �لباحثة.
ق�س���مت �لباحثة �أف���ر�د �لعينة بطريقة ع�س���و�ئية �إىل جمموعت���ني متكافئتني 1 5)

جتريبي���ة و�س���ابطة ق���در �لإم���كان يف عدد م���ن �ملتغري�ت )�ل�س���ف �لدر��س���ي- 
�لعمر- معامل �لذكاء- درجة �ملهار�ت �لجتماعية( بطريقة كمية با�س���تخد�م 
�ختبار (T.Test)، ويت�س���ح من �جل���دول)1( �لنتائج �ملتعلقة بالتحليل �لكمي 
�خلا����س بالفروق بني �ملجموعتني �ل�س���ابطة و�لتجريبية يف متغري�ت �لعمر، 

معامل �لذكاء، درجة �ملهار�ت �لنف�سية و�لجتماعية.
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جدول )1(
قيمة (T.Test) ودللتها للفرق بني متو�سطات درجة املجموعتني التجريبية 

وال�سابطة يف املتغريات اخلا�سة بالتكافوؤ

قيمة عمن�ملجموعة�ملتغري
T.Test

م�ستوى 
�لدللة

�لعمر
3013.6911.97�لتجريبية

 غري د�ل00.25
3013.3110.50�ل�سابطة

معامل �لذكاء
3067.3812.37�لتجريبية

غري د�ل 00.28
3068.6311.55�ل�سابطة

درجة �ملهار�ت �لنف�سية 
و�لجتماعية

30130.569.66�لتجريبية
غري د�ل 0.79

30132.4410.14�ل�سابطة

ت �جلدولية عند )ن-1(،0.01 =2.54، 0.05 = 1.73
�ت�س���ح م���ن �جل���دول �ل�س���ابق عدم دلل���ة �لفروق ب���ني �ملجموعتني �ل�س���ابطة 
و�لتجريبي���ة يف متغ���ري�ت �لعم���ر حي���ث بلغ���ت قيم���ة )T.Test( 0.25 وه���ي غري د�لة 
�إح�س���ائيا، بينم���ا �أ�س���ارت قيم���ة (T.Test) يف معام���ل �ل���ذكاء )0.28( وه���ي غري د�لة 
�إح�س���ائيا، و�أو�س���حت قيمة (T.Test) لدرجة �ملهار�ت �لنف�سية و�لجتماعية )0.35( 

وهي غري د�لة �إح�سائيا، مما يدل على جتان�س �ملجموعة �لتجريبية و�ل�سابطة.

 	(( اأدوات البحث:
مت ��ستخد�م �لأدو�ت و�ملقايي�س �لنف�سية �لآتية:

��س���تبيان ��ستك�س���ايف للتعرف على مهار�ت �لرعاية �لنف�سية و�لجتماعية �لتي . 1
تتنا�سب مع طالبات �ملرحلة �ملتو�سطة ذو�ت �لإعاقة �لفكرية. �إعد�د �لباحثة

مقيا����س تقدي���ر مه���ار�ت �لرعاي���ة �لنف�س���ية و�لجتماعي���ة لطالب���ات �ملرحل���ة . 2
�ملتو�سطة ذو�ت �لإعاقة �لفكرية.)�إعد�د: �لباحثة(

ذو�ت . 3 �ملتو�س���طة  �ملرحل���ة  لطالب���ات  �س���لوكي  ذهن���ي  تدريب���ي  برنام���ج 
�لإعاق���ة �لفكري���ة لتنمي���ة بع����س مه���ار�ت �لرعاي���ة �لنف�س���ية و�لجتماعي���ة.                                                              

)من �إعد�د �لباحثة(،
وفيما يلي و�سف لهذه �لأدو�ت و�ملقايي�س �مل�ستخدمة يف �لبحث �حلايل:
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1-ا�س�تبيان ا�ستك�س�ايف للتعرف على مهارات الرعاية النف�سية واالجتماعية التي 
تتنا�سب مع طالبات املرحلة املتو�سطة ذوات االإعاقة الفكرية. �إعد�د �لباحثة

�خلا�س���ة  �لنظري���ة  و�لدر��س���ات  �لعلمي���ة  �ملر�ج���ع  �س���وء  يف  اال�س�تبيان:  و�س�ف 
�ملرحل���ة  طالب���ات  م���ع  تنا�س���بت  �لت���ي  و�لجتماعي���ة  �لنف�س���ية  �لرعاي���ة  مبه���ار�ت 
 ،Elliott, C.,2002، Richard. P.,2002( �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذو�ت  �ملتو�س���طة 
2007م،  �لعجم���ي،  �لدخي���ل،2006م،   ،Whatley, G.D.,2006،حلمي�س���ي،2004م�
�ملقابل���ة  وع���ن طري���ق  Putnam ,J.W,2008، خ���ري �هلل، 2010م(  �ملالك���ي،2008م، 
�ل�سخ�س���ية لأولياء �لأمور و�مل�س���رفني و�ملدربني يف هذ� �ملج���ال فقد مت حتديد بع�س 
مهار�ت �لرعاية �لنف�س���ية و�لجتماعية و�لتي تتنا�س���ب مع عينة �لبحث، وقد ت�سمن 
�ل�س���تبيان مهارتني �أ�سا�س���يتني: وهما �ملهارة �لنف�سية و�ملهارة �لجتماعية، مت عر�س 
�ل�س���تبيان �ل�ستك�س���ايف عل���ى ع���دد )5( م���ن �ملتخ�س�س���ني يف جمال �لإعاق���ة �لذهنية 
وبع����س �مل�س���ئولني و�ملدرب���ني يف معاه���د �لرتبية �لفكري���ة وذلك للتع���رف على بع�س 

�ملهار�ت �لنف�سية و�لجتماعية لطالبات �ملرحلة �ملتو�سطة ذو�ت �لإعاقة �لفكرية.

2- مقيا��س تقدي�ر مه�ارات الرعاي�ة النف�س�ية واالجتماعي�ة لطالب�ات املرحل�ة 
املتو�سطة ذوات االإعاقة الفكرية.) �إعد�د: �لباحثة(

 و�س�ف املقيا��س: ��س���تمل عل���ى )80( فقرة مثلت كل منها �س���لوكا نف�س���يا و�جتماعيا 
مقبول تظهره �لطالبة د�خل �ملدر�سة، وت�سمنت �لفقر�ت بعدين �أ�سا�سيني هما:

اأ-          املهارات النف�سية: لتنمية ثقة �لطالبات باأنف�سهن وترغيب �لطالبة بالتعاون 
م���ع �لآخري���ن بالبيت و�ملدر�س���ة وتنمية حب �ملدر�س���ة، وزي���ادة د�فعية �لطالبة 
لتكوي���ن �س���د�قات جدي���دة، كذل���ك تنمي���ة ق���درة �لطالب���ة على حل �مل�س���كالت 
�حلياتي���ة �لب�س���يطة و�كت�س���اف �لقدر�ت �لكامن���ة لدى �لطالبة، مه���ارة رعاية 
�ل���ذ�ت )تع���رب ع���ن ق���درة �لطالب���ة ذ�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة عل���ى رعاي���ة ذ�ته���ا 

با�ستقالليه يف حدود ما ت�سمح به قدر�تها(.

ب-       امله�ارات االجتماعية: ذ�ت �ل�س���لة باأد�ء �لأعم���ال )تكملها، متابعة �لتوجيهات، 
�أن�س���طة �جلماع���ة، �لعم���ل �مل�س���تقل، �لرتكي���ز عل���ى �ملهم���ة، �لأد�ء يف ح�س���رة 
�لآخري���ن، كف���اءة �لعم���ل(، تب���ادل �لعالق���ات �ل�سخ�س���ية م���ع �لآخري���ن م���ن 
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خ���الل �لق���درة على تكوي���ن عالقات و�س���د�قات جدي���دة وق���درة �لطالبة على 
�لتعام���ل و�لتفاهم مع �لآخرين، وم�س���اعدة �لطالبة على �لتو��س���ل �لإيجابي 
م���ع �لآخري���ن يف �ملدر�س���ة و�ملن���زل، كذلك �إك�س���اب �لطالبة خ�س���ائ�س �إيجابية 

كالتعاون و�حلب و�لت�سحية وتر�سيخ حب �لعمل لدى �لطالبات.

-         طريقة االإجابة عن املقيا�س:
�عتم���دت �لإجاب���ة عن بنود �ملقيا�س على �أ�س���لوب �لتقدير ولهذ� جلاأت �لباحثة 
�إىل معلم���ات عل���ى �س���لة وثيق���ة بالطالب���ات يف مو�قف متع���ددة حتى ت�س���من �لباحثة 
تقدير� �سادقا للطالبة، وعليه يجب �أل تقل فرتة معرفة �ملعلمة بالطالبات عن �ستة 

�أ�سابيع على �لأقل من �لتعامل يف حجرة �لدر��سة.

-            �سدق املقيا�س: مت �لتحقق من �سدق �ملقيا�س بطريقتني:

اأ-         ال�سدق التمييزي :
مت تطبي���ق �ملقيا����س عل���ى �أف���ر�د عين���ة �لتقنني يف �س���ورته �لتي تو�س���لت �إليها 
بعد عر�سه على �ملحكمني، ومت ر�سد درجات �أفر�د �لعينة على �ملقيا�س مرتبة ترتيبا 
تنازليا، ومت �ختيار �أعلى )20%( على �ملقيا�س و�أدنى )20%( على �ملقيا�س، ومت ح�س���اب 
�ملعامل �لعلوي و�ملعامل �ل�سفلي و�إيجاد معامل �لرتباط �لثنائي بني �لأعلى و�لأدنى 
مع �ل�ستعانة بجد�ول فالنا جان، وقد مت ��ستبعاد �ملفرد�ت �لتي ح�سلت على معامل 

�رتباط �قل من )0.41( و�أ�سبح �ملقيا�س يف �سورته �لنهائية يتكون من )80( فقرة.

ب-       �سدق االت�ساق الداخلي:
لتحدي���د مقد�ر �لت�س���اق بني فق���ر�ت �ملقيا�س قبل ��س���تخد�مه ومدى �رتباط 
�لفقر�ت �ملكونة لكل بعد مع درجته مع �لتاأكد من عدم �لتد�خل بني فقر�ت كل جانب 
على حده �أو �لتد�خل بني فقر�ت �ملقيا�س ككل.. ثم متا�سك �ملقيا�س ككل من خالل �لآتي:

• االت�س�اق الداخلي للمقيا�س ككل: مت ح�س���اب معام���الت �لرتباط بني درجات 	
�أف���ر�د �لعين���ة يف كل فقرة على حده، ودرجاتهم �لكلي���ة للمقيا�س، وذلك بهدف حذف 
�لفق���ر�ت �لت���ي ل تظه���ر �رتباطا عالي���ا باملقيا����س ككل باعتبارها ل تتمت���ع بقدر كاف 
من �ل�س���دق و�ل�س���الحية، و�قت�س���رت �لباحثة على �لفقر�ت �لتي لها قيمة �رتباطيه 
عالي���ة ت���رت�وح ب���ني )0.51،0.76( و�أنها جميعا د�ل���ة عند م�س���توى )0.01( وهذ� يدل 
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�أن تل���ك �لفق���ر�ت متنا�س���قة ومتما�س���كة فيما بينه���ا، وبهذ� حتقق���ت �لباحثة من عدم 
�لتد�خ���ل ب���ني فقر�ت �ملقيا����س ككل، فقد �نخف�س���ت معامالت �لرتب���اط بينها، بينما 
�رتفع���ت معام���الت �لرتباط بني �لفق���ر�ت و�لدرجة �لكلية للمقيا�س مما ي�س���ري �إىل 

�لتما�سك �لد�خلي للمقيا�س.
• االت�ساق الداخلي لكل بعد فرعي على حد	: مت ح�ساب معامالت �رتباط درجات 	

كل فق���رة بدرج���ات �لبعد �لفرعي �لذي تنتمي �إليه، لدى جمي���ع �أفر�د �لعينة، وتبني 
�أن ه���ذه �ملعام���الت ترت�وح ب���ني )0.49، 0.72( و�ن كل منها د�ل عند م�س���توى )0.01( 

وهذ� ي�سري �إىل �ت�ساق مفرد�ت كل بعد د�خليا مع بع�سها �لبع�س.
• ات�س�اق بع�دي املقيا�س فيما بينهم�ا من جهة وباملقيا��س ككل من جهة اأخرى: 	

مت ح�س���اب معامالت �لرتباط بني بعدي �ملقيا�س بع�س���هما مع بع�س ثم بني كل بعد 
و�لدرجة �لكلية للمقيا�س، وكانت جميع معامالت �لرتباط د�لة عند م�ستوى)0.01(.

-              ثبات املقيا�س: مت �لتحقق من ثبات �ملقيا�س بطريقتني:

اأ-           طريق�ة التجزئ�ة الن�س�فية: مت ح�س���اب معام���الت �لرتب���اط ب���ني درج���ات �أفر�د 
�لعين���ة يف �ملف���رد�ت �لفردية ودرجاتهم يف �ملف���رد�ت �لزوجية على �ملقيا�س ككل 
وكل بعد على حده وذلك با�س���تخد�م معادلة �س���بريمان وب���ر�ون، فكان معامل 
�لثب���ات عل���ى بع���د �مله���ار�ت �لنف�س���ية )0.83( وعل���ى بع���د �مله���ار�ت �لجتماعية 

)0.57( وعلى �لدرجة �لكلية للمقيا�س )0.88(

ب-        معادل�ة كرونباخ: مت ��س���تخر�جها بح�س���اب »معامل �ألف���ا« درجات �أفر�د �لعينة 
عل���ى بع���دي �ملقيا����س، و�ت�س���ح من ذل���ك �أن معام���الت »�ألف���ا« �ملح�س���وبة بهذه 
�لطريق���ة �أعطي���ت دليال على �لتنا�س���ق �لد�خل���ي للمقيا�س، كم���ا �أن معامالت 

�لثبات بهذه �لطريقة تر�وحت بني )0.85، 0.89(.

3- برنام�ج تدريب�ي ذهن�ي �س�لوكي لطالب�ات املرحل�ة املتو�س�طة ذوات االإعاقة 
الفكرية لتنمية بع�س مهارات الرعاية النف�سية واالجتماعية. )من �إعد�د �لباحثة(

و�س�ف الربنام�ج: مت تق���دمي ه���ذ� �لربنام���ج �إىل �لطالب���ات ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة 
باملرحلة �ملتو�س���طة، بهدف تدريبهن على �لقيام ببع�س �لأن�س���طة �ملتنوعة مما يوؤدي 
�إىل �إك�س���ابهن بع�س �ملهار�ت �لنف�س���ية و�لجتماعية �لالزم���ة لندماجهن يف �ملجتمع 
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ويت�سمن هذ� �لربنامج �لعديد من �لأن�سطة �ملتنوعة على �لنحو �لتايل:
اأن�سطة اجتماعية: كالتدريب على �لتعاون، �لتاأين وعدم �لندفاع. اأ( 
اأن�س�طة ريا�س�ية: ترك���ز جميعه���ا عل���ى �للع���ب �جلماع���ي وم���ا ي�س���تند علي���ه                   	ب( 

من تعاون.
اأن�سطة فنية: تت�سمن �أ�سكال بال�سل�سال �لطبي، وتلوين �سور.	(( 

اأهمية الربنامج:
�نطالق���ا مم���ا �أ�س���ار �إلي���ه �لعدي���د م���ن �لباحث���ني يف در��س���اتهم )�لقحط���اين، 
2003م،                           ح�س���ن،  2002م،  حمرو����س،  2002م،  �س���ليمان،  2001م،  �لو�بل���ي،  2000م، 
(Marshall, V. ,2004، Hansen, D., 2008، من �أن نق�س �ملهار�ت �لجتماعية 
ي���وؤدي �إىل �لعدي���د من �ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية و�لنف�س���ية ويجعل �لأطف���ال �ملعاقني 
فكري���اً �ق���ل ق���درة عل���ى �لتفاعل �لجتماع���ي و�لنف�س���ي �لإيجابي م���ع �لآخرين، و�قل 
قدرة على �لتم�س���ك باحلقوق �ل�سخ�س���ية، و�أكرث عر�سة لال�ستغالل باأنو�عه، من هنا 
كانت �أهمية هذ� �لربنامج �لذي ي�ستهدف تنمية �ملهار�ت �لنف�سية و�لجتماعية لدى 

�لطالبات ذو�ت �لإعاقة �لفكرية بطرق ذهنية �سلوكية مميزة ذ�ت �أهد�ف حمددة.

الهدف من الربنامج:
�إك�ساب طالبات �ملرحلة �ملتو�سطة ذو�ت �لإعاقة �لفكرية جمموعة من �ملهار�ت 
�لنف�س���ية و�لجتماعية �لتي توؤهلهن للتو�فق مع �أنف�س���هن ومع �لبيئة �لالتي يع�س���ن 
فيها يف حدود قدر�تهن، من خالل مو�قف معرفية �سلوكية با�ستخد�م فنيات متعددة 
هي: �ل�س���رح، �ملناق�س���ة، �لنمذجة، �لتكر�ر لل�س���لوك، لعب �لدور، �لتعزيز �س���و�ء لفظيا 
�أو مادي���ا بتق���دمي بع����س �حللوى، حيث تكت�س���ب �لطالب���ة من خ���الل �لتدريب تبادل 
�لعالق���ات �ل�سخ�س���ية مع �لآخرين، �لتفاه���م مع �لآخرين، �لتعاي�س مع �ل�س���ر�عات، 
وبع����س مه���ار�ت رعاي���ة �ل���ذ�ت، ومه���ار�ت ذ�ت �س���لة ب���اأد�ء �لأعم���ال، مم���ا ي�س���اعدهن 
عل���ى زي���ادة �لثق���ة باأنف�س���هن و�عتماده���ن على �أنف�س���هن و�س���بط �نفعالته���ن، وزيادة 
تفاعالته���ن �لجتماعي���ة من خالل تنمية مهار�تهن لالت�س���ال �لفّعال مع �لآخرين، 

و�إك�سابهن عاد�ت ومهار�ت �سحية �سليمة.

بناء الربنامج:
بع���د �لإط���الع عل���ى �ملر�ج���ع �لعلمي���ة و�لدر��س���ات �خلا�س���ة بتنمي���ة �مله���ار�ت 
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م���ن                                                   كل  در��س���ات  مث���ل  �لفكري���ة  �لإعاق���ة  ذو�ت  للطالب���ات  و�لجتماعي���ة  �لنف�س���ية 
:Mc Mahon,1996،Elliott, 2002، Richard. P.,2002)، حمرو�س، 2002م، 
�لزهريي، 2003م، (Pielecki,2004، و�لطالع على �لعديد من �لدر��سات �ل�سابقة 
يف جمال �ملعاقني عقليا مثل در��س���ة )�لقحطاين، 2000م، �مل�س���حي، 2002م، �س���ليمان، 
 Smith, M.,2006، ،ح�س���ن، 2003م ،Marshall,2004،2002م، حمرو����س، 2002م

.Heflin, L.2007، Putnam ,J.W,2008)

قامت الباحثة باإعداد الربنامج التايل:

حمت�وى الربنام�ج: ت�س���من �لربنامج تدري���ب �لطالب���ات ذو�ت �لإعاق���ة �لفكرية على 
�ملهار�ت �لنف�سية و�لجتماعية و�لتي منها �ملهار�ت �لآتية:

�ملهار�ت �لنف�سية �ملتعلقة بالعالقات �ل�سخ�سية مع �لآخرين.- 1
�ملهار�ت �لجتماعية �ملتعلقة باأد�ء �لأعمال.- 2

ولتطبي���ق ه���ذه �مله���ار�ت قام���ت �لباحث���ة بتق�س���يمهم �إىل ثالث بر�م���ج ذهنية 
�سلوكية هي:

اأ -اجلل�سات الذهنية ال�سلوكية:

��ستملت على ع�سرين جل�سة �سلوكية معرفية موزعة ت�سمنت �أن�سطة متعددة 	- 
��ستهدفت تنمية بع�س �ملهار�ت �لنف�سية و�لجتماعية لطالبات �ملرحلة �ملتو�سطة 
ذو�ت �لإعاقة �لفكرية من خالل فنيات متعددة كالنمذجة، �لتعزيز �لجتماعي 
و�مل���ادي، �لتلق���ني، �أد�ء �ل���دور، �لتك���ر�ر و�نتق���ال �خلربة، على �لنح���و �لتايل:

• ت�س���ع جل�س���ات ذهنية �س���لوكية لتنمي���ة �ملهار�ت �لنف�س���ية �ملتعلق���ة بتنمية ثقة 	
�لطالبات باأنف�سهن وترغيب �لطالبة بالتعاون مع �لآخرين بالبيت و�ملدر�سة 
وتنمي���ة ح���ب �ملدر�س���ة، وزي���ادة د�فعي���ة �لطالب���ة لتكوي���ن �س���دقات جدي���دة، 
كذلك تنمية قدرة �لطالبة على حل �مل�س���كالت �حلياتية �لب�س���يطة و�كت�ساف 
�لقدر�ت �لكامنة لدى �لطالبة، مهارة رعاية �لذ�ت )تعرب عن قدرة �لطالبة 
ذ�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة عل���ى رعاي���ة ذ�ته���ا با�س���تقالليه يف حدود ما ت�س���مح به 
قدر�ته���ا(، ي�س���اف �إليها جل�س���ة ذ�ت طابع تطبيقي مدتها �أربع �س���اعات خارج 
�أ�سو�ر �ملدر�سة وهي �جلل�سة �ملقرتحة يف �لربنامج لزيارة �حلديقة �لن�سائية.
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• ت�س���ع جل�سات �س���لوكية لتنمية �ملهار�ت �لجتماعية ذ�ت �ل�س���لة باأد�ء �لأعمال 	
)تكملها، متابعة �لتوجيهات، �أن�س���طة �جلماعة، �لعمل �مل�ستقل، �لرتكيز على 
�ملهمة، �لأد�ء يف ح�س���رة �لآخرين، كفاءة �لعمل(، تبادل �لعالقات �ل�سخ�س���ية 
م���ع �لآخري���ن م���ن خ���الل �لق���درة عل���ى تكوي���ن عالق���ات و�س���د�قات جدي���دة 
وقدرة �لطالبة على �لتعامل و�لتفاهم مع �لآخرين، وم�س���اعدة �لطالبة على 
�لتو��س���ل �لإيجابي مع �لآخرين يف �ملدر�س���ة و�ملنزل، كذلك �إك�س���اب �لطالبة 
خ�س���ائ�س �إيجابي���ة كالتعاون و�حلب و�لت�س���حية وتر�س���يخ ح���ب �لعمل لدى 

�لطالبات، ي�ساف �إليها جل�سة تطبيقية د�خل �ملدر�سة.

االقت�ساد الرمزي:ب- 
��س���تخدمت �لباحث���ة �أن���و�ع م���ن �لبطاقات �لذهبي���ة و�لف�س���ية �ملتنوعة و�لتي 
حتت���وي على عبار�ت ت�س���جيعية عل���ى وجهها �لأمامي مثل: )ممتازة، �أح�س���نتي، ر�ئع، 
بطل���ة، وج���وه مبت�س���مة عل���ى وجهه���ا �خللف���ي(، وتعط���ى للطالب���ة م���ن قب���ل �لباحثة 
عندما تظهر مهارة نف�س���ية و�جتماعية د�خل �ملدر�س���ة كال�س���تئذ�ن، م�س���اعدة زميلة 
لها، �مل�س���افحة، م�ساعدة �لباحثة ومت ��س���تبد�ل هذه �لبطاقات بجو�ئز وفقاً ل�سروط 

خا�سة من دكان �ملعزز�ت �لذي �عتزمت �لباحثة بنائه قبل بدء �لربنامج.

بطاقات التعزيز االجتماعي:(- 

ت�س���منت �س���ور� لأطف���ال ي���وؤدون مه���ار�ت �جتماعية معين���ة د�خل �ملدر�س���ة �أو 
تعطى لهن ليظهرن �سلوكا �جتماعيا مقبول د�خل �ملدر�سة.

جداول التعزيز ال�سلوكية املنزلية لالأ�سرة:د- 
��س���تخدمت وفقا لقو�عد معينة من قبل �أ�س���رة �لطالبة باملنزل وذلك لتعميم 
�مله���ار�ت �لنف�س���ية و�لجتماعي���ة �لت���ي تدرب���ت عليه���ا �لطالب���ة يف �جلل�س���ات �لذهنية 
�ل�س���لوكية لت�س���بح ذ�ت طابع تلقائ���ي وتظهرها �لطالبة يف �ملو�قف �ملختلفة، و��س���مل 
كل جدول مهارة معينة كامل�س���افحة �أو �ل�س���تئذ�ن �أو م�س���اعدة �لأم يف �ملنزل، وو�سعت 
للطالب���ة جن���وم خمتلف���ة �لأ�س���كال عندم���ا �أدت �مله���ارة �ملطلوب���ة �ملن�س���و�س عليه���ا يف 
�جل���دول، و�أعطي���ت له���ا جائ���زة �أ�س���بوعية عندما جتم���ع �لأم عدد�ً معينا م���ن �لنجوم 

خالل �لأ�سبوع لتعزيز عالقة �لطالبة �لأ�سرية.
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فاأ�س���ارت كل م���ن ) يحي���ى، عبيد، 2005م( �س���رورة حتقيق ع���دد�ً من �لأهد�ف 
�لت���ي يجب �أن تت�س���منها �لرب�مج �لنف�س���ية �خلا�س���ة بتاأهيل �لطالب���ات ذو�ت �لإعاقة 

�لفكرية يف �جلانب �لجتماعي وهي:
كاح���رت�م 1 1) �لجتماع���ي  �ل�س���لوك  ومقوم���ات  �لجتماعي���ة  مهارته���ن  تنمي���ة 

م�س���اعر  مر�ع���اة  �لتع���اوين،  �ل�س���لوك  �حلدي���ث،  �آد�ب  �لتقالي���د،  �لع���اد�ت، 
�لآخرين، �حلفاظ على ملكية �لآخرين و�مللكية �لعامة، حتمل �مل�س���وؤولية �إز�ء

ت�سرفاتهم و�أفعالهم.
تو�س���يع نط���اق خرب�ته���ن �لجتماعي���ة وت�س���جيعهن عل���ى تكوي���ن �لعالق���ات 1 2)

�لجتماعي���ة، �لطيبة �ملثمرة مع �لآخرين، وذل���ك بتهيئة �ملو�قف �لجتماعية 
�ملنا�س���بة و�ملتك���ررة لالندم���اج م���ع �لآخري���ن وم�س���اركتهم �لأن�س���طة �ملختلفة، 

و�لتفاعل �لإيجابي معهم.
ت�س���جيع �لطالبات على �لتكيف مع خمتلف �ملو�قف و�لظروف �لتي تو�جههن 1 3)

لتنمية ح�سن �لت�سرف فيها.
عالج �ل�س���طر�بات �ل�سلوكية ومظاهر �ل�سلوك �مل�ساد للمجتمع كالعدو�نية، 1 4)

�مليل �إىل �إيذ�ء �لآخرين، �لن�سحاب، �لعاد�ت غري �ملقبولة �أو �ل�ساذة.
تنمي���ة مه���ار�ت �ل�س���لوك �لتكيفي كتقب���ل �لآخري���ن، �لتعاون، �مل�س���اندة، تبادل 1 5)

�لأخذ و�لعطاء و�مل�ساركة �لجتماعية.

حتكيم الربنامج:
للتعرف على مدى مالئمة �لربنامج �لذهني �ل�سلوكي لتنمية بع�س �ملهار�ت 
�لنف�سية و�لجتماعية لطالبات �ملرحلة �ملتو�سطة ذو�ت �لإعاقة �لفكرية، تطلب ذلك 
�ل�س���تعانة بع���دد م���ن �ملحكمني ذوي �خلربة يف جمال مو�س���وع �لبحث يف �أق�س���ام علم 
�لنف�س و�لرتبية �خلا�سة، وقد تف�سل �ملحكمون بتحكيم �لربنامج �لذهني �ل�سلوكي 
لتحدي���د م���دى �س���دق حمتوى كل جل�س���ة يف حتقي���ق �أهد�فها، وقد �لتزم���ت �لباحثة 
باجلل�س���ات �لت���ي �تف���ق عليها �ملحكمون بن�س���بة )80%(، وقد تف�س���ل �ملحكم���ون باإبد�ء 
بع����س �ملرئي���ات ح���ول �لربنام���ج ب�س���فة عامة و�جلل�س���ات ب�س���فة خا�س���ة وكانت على 

�لنحو �لآتي:
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زيادة فرتة �لربنامج لتكون �أكرث من �لفرتة �ملقرتحة و�لبالغة �س���تة �أ�س���ابيع 1 1)
حت���ى يت�س���نى للطالب���ات ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة �كت�س���اب �مله���ار�ت �لنف�س���ية 
و�لجتماعي���ة �لتي تدربن عليها �أثناء فرتة �لربنامج وت�س���بح ر��س���خة تظهر 
تلقائي���ا يف �س���لوكياتهن �أثن���اء تفاعله���ن �لجتماعي م���ع �لآخرين، فاأ�س���بحت 

ع�سرة �أ�سابيع.
زي���ادة ع���دد �جلل�س���ات �ملقرتح���ة يف �لربنام���ج و�لبالغ���ة �أربع���ة ع�س���رة جل�س���ة 1 2)

�س���لوكية ذهني���ة �إىل ع�س���رين جل�س���ة حت���ى تت���درب �لطالب���ات عل���ى �مله���ار�ت 
�لنف�س���ية و�لجتماعي���ة �ملق���ررة بالربنام���ج ب�س���كل مكث���ف، مم���ا يتي���ح لديهن 

فر�س �كت�سابها ب�سهولة.
تعديل حمتوى بع�س �جلل�س���ات �لذهنية �ل�س���لوكية يف �لربنامج لت�سبح �أكرث 1 3)

و�س���وحا، مما ي�ساعد يف حتقيق �لأهد�ف �ملقررة لكل جل�سة ب�سهولة، و�قرت�ح 
بع�س �لفنيات �لتي طبقت بالربنامج مثل �لقت�ساد �لرمزي وجد�ول �لتعزيز 

�ل�سلوكية �ملنزلية لالأ�سرة.
توزي���ع حمت���وى بع����س �جلل�س���ات عل���ى �أك���رث م���ن جل�س���ة، حت���ى يت���م حتقي���ق 1 4)

�لأهد�ف �ملن�سودة �ملقررة يف �جلل�سة باإتقان.
تطوير برنامج جد�ول �لتعزيز �ل�سلوكية �مل�ستخدم من قبل ��سر �لطالبات يف 1 5)

�ملنازل، وجعله �أكرث و�سوحا للطالبات �ملعاقات فكريا. 
قام���ت �لباحث���ة يف �س���وء تلك �ملرئي���ات باإجر�ء جمموعة م���ن �لتعديالت على 1 6)

برناجمها �ملقرتح بعد �تفاق �ملحكمني على هذه �لتعديالت.

مدة الربنامج:
��س���تغرق �لربنامج �أثنى ع�س���ر �أ�سبوعا، �لأ�سبوع �لأول طبق فيه ثالث جل�سات 

على �لنحو �لتايل:
جل�س���ة خا�س���ة بتثقيف �إد�رة �ملدر�س���ة و�ملعلم���ني بالربنامج �لذهني �ل�س���لوكي 1 1)

و�أهد�ف���ه و�ل���دور �ملتوق���ع منه���م �أثن���اء �لربنام���ج و�لإجاب���ة على �أي �أ�س���ئلة يف 
�أذهانهم متعلقة بالربنامج وفقر�ته �ملختلفة.

جل�س���ة خا�س���ة بتثقي���ف �أولي���اء �لأم���ور بالربنام���ج �لذهن���ي �ل�س���لوكي و�س���رح 1 2)
مب�س���ط لأهد�فه و�أهميت���ه و�لدور �ملتوقع منهم �أثن���اء �لربنامج و�لإجابة عن 
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�أي �أ�س���ئلة ترد �إىل �أذهانهم بخ�س���و�س �لربنامج وفقر�ته �ملختلفة، وح�س���ول 
�لباحث���ة عل���ى مو�فق���ة كتابية من ويل �لأمر على ��س���رت�ك �بنته���ا بالربنامج 

�ملعد بالبحث �لر�هن.
جل�س���ة طبق فيها مقيا�س تقدير �ملهار�ت �لنف�س���ية و�لجتماعية �ملعد من قبل 1 3)

�لباحثة على �أفر�د �لعينة �ل�سابطة و�لتجريبية )�لقيا�س �لقبلي(.
• م���ن �لأ�س���بوع �لث���اين وحت���ى �لأ�س���بوع �حلادي ع�س���ر طبق���ت �لباحث���ة خاللها 	

ع�س���رون جل�س���ة ذهنية �س���لوكية مب�س���اعدة معلمة �لف�س���ل و�ملر�س���دة �لنف�سية 
وطالب���ات �لتدريب �مليد�ين، تر�وحت مدة كل جل�س���ة من 45-60 دقيقة بو�قع 
جل�س���تني �أ�س���بوعيا ملدة ع�س���رة �أ�س���ابيع مع �لأخذ بالعتبار �أن �ملدة �ملخ�س�سة 
جلل�س���ة �لزيارة �خلا�س���ة باحلديقة �لن�سائية ��س���تغرقت وقتا �أطول و�سل �إىل 

�أربع �ساعات.
• �لأ�س���بوع �لث���اين ع�س���ر طب���ق فيه جل�س���ة خا�س���ة بالقيا����س �لبع���دي ومت فيها 	

تطبي���ق مقيا����س تقدي���ر بع�س �مله���ار�ت �لنف�س���ية و�لجتماعية �ملع���د من قبل 
�لباحثة على �أفر�د �لعينة �ل�سابطة و�لتجريبية.

• هن���اك جل�س���ة تتبعيه لقيا�س ��س���تمر�ر �ث���ر �لربنامج طبقت بعد �س���هرين من 	
تطبي���ق �لربنام���ج عل���ى �لعين���ة �لتجريبية، حي���ث �عتمد �لربنامج �ل�س���لوكي      

على �لتي :

اأ-       امله�ارات النف�س�ية: لتنمي���ة ثق���ة �لطالب���ات باأنف�س���هن وترغي���ب �لطالب���ة 
بالتع���اون م���ع �لآخرين بالبيت و�ملدر�س���ة وتنمية حب �ملدر�س���ة، وزيادة د�فعية 
�لطالب���ة لتكوي���ن �س���د�قات جدي���دة، كذل���ك تنمي���ة ق���درة �لطالب���ة عل���ى حل 
�مل�س���كالت �حلياتي���ة �لب�س���يطة و�كت�س���اف �لق���در�ت �لكامن���ة ل���دى �لطالب���ة، 
مه���ارة رعاي���ة �ل���ذ�ت )تع���رب ع���ن ق���درة �لطالب���ة ذ�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة عل���ى 
رعاي���ة ذ�ته���ا با�س���تقالليه يف حدود ما ت�س���مح ب���ه قدر�ته���ا (، وذلك من خالل 
�لفنيات �لآتية: ) �لتعريف بال�سم– �لبت�سامة- �إلقاء �لتحية– �مل�سافحة– 
�لتو��س���ل �لب�س���ري– �ل�ستئذ�ن– �لمتنان– �ل�س���تجابة لطلبات �لباحثة– 
رف����س طلب���ات �لأق���ر�ن بطريق���ة مهذب���ة- �لتعب���ري ع���ن �لغ�س���ب بطريق���ة 
منا�س���بة– م�س���اعدة �لباحثة و�لأقر�ن يف �لعمل �جلماعي– �لتحدث بطريقة 
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                     – توكيدية– �ل�س���وؤ�ل عن �س���يء ما– �إتباع �لتعليمات �أثناء �للعب مع �لأقر�ن
�لتعب���ري ع���ن �لفرح بهدوء عند �لف���وز وتقبل �لهزمية به���دوء عند �لهزمية– 

�حرت�م ممتلكات �لأقر�ن(.

امله�ارات االجتماعي�ة: �ملتعلقة ب���اأد�ء �لأعمال )تكملها، متابع���ة �لتوجيهات، ب- 
�أن�س���طة �جلماع���ة، �لعم���ل �مل�س���تقل، �لرتكي���ز عل���ى �ملهم���ة، �لأد�ء يف ح�س���رة 
�لآخري���ن، كف���اءة �لعم���ل(، تب���ادل �لعالق���ات �ل�سخ�س���ية م���ع �لآخري���ن م���ن 
خ���الل �لق���درة على تكوي���ن عالقات و�س���د�قات جدي���دة وق���درة �لطالبة على 
�لتعام���ل و�لتفاهم مع �لآخرين، وم�س���اعدة �لطالبة على �لتو��س���ل �لإيجابي 
م���ع �لآخري���ن يف �ملدر�س���ة و�ملن���زل، كذلك �إك�س���اب �لطالبة خ�س���ائ�س �إيجابية 
كالتع���اون و�حل���ب و�لت�س���حية وتر�س���يخ ح���ب �لعم���ل ل���دى �لطالب���ات، وذلك 
م���ن خ���الل �لفني���ات �لآتية:)�إلق���اء �لأ�س���ئلة- �لإجابة على �أ�س���ئلة �لآخرين– 
�لتو��س���ل �لب�س���ري– �لنقا�س مع �لآخرين– �إتباع �لتعليمات– �لتخطيط–

توجي���ه �لقرت�ح���ات– �مل�س���اعدة– �لإ�س���غاء– جتاه���ل م�س���ايقات �لآخرين 
�أثناء �أد�ء عمل ما– �ملحافظة على �لنظافة–�حرت�م ممتلكات �لغري(.

املتابعة:
تعن���ي �ملتابع���ة �ملعرف���ة �لعلمي���ة �ملنظم���ة مل���دى �لثبات و�ل�س���تمر�ر يف حت�س���ن 
�لأعر�����س �لنف�س���ية و�ل�س���لوكية و�لوجد�ني���ة �لت���ي حدث���ت لأف���ر�د �لعين���ة بعد فرتة 
زمني���ة )�س���هرين( م���ن �لربنامج �لإر�س���ادي )�لتطبي���ق �لبعدي( وهي جل�س���ة متابعة 
�له���دف منه���ا ه���و �لتاأكد من ثب���ات �لتح�س���ن وحتديد ن�س���بة �لتقدم ومدى ��س���تفادة 
�لطالب���ة ذ�ت �لإعاقة �لفكرية من �لربنامج �لتدريبي وتعزيز �لتغري�ت �لإيجابية يف 
�سلوك �لطالبة منعا من �نتكا�سها، وتقدمي �لعون للجو�نب �لأخرى �لتي هي بحاجة 
�إىل م�س���اعدة لتعزيز �لثبات، و�لفائدة منها هي �إ�س���عار �لطالبة ذ�ت �لإعاقة �لفكرية 
باأن �لباحثة ل تز�ل مهتمة بها بعد �نتهاء �لربنامج، و�أنها مل تتخل عنها، و�أنها �سوف 

تظل �سند� لها يف تقدمي �لعون عندما يتطلب �لأمر ذلك.
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جماالت البحث:(- 

املجال املكاين: مت تطبيق �لدر��س���ة �مليد�نية مبنطقة تبوك باململكة �لعربية - 1
�ل�سعودية، على عينة من طالبات �ملرحلة �ملتو�سطة ذو�ت �لإعاقة �لفكرية.

املجال الب�سري: ميثل طالبات �ملرحلة �ملتو�سطة ذو�ت �لإعاقة �لفكرية ، �ملجال - 2
�لب�سري �لذي مت من خالله حتديد �أفر�د عينة �لبحث.

املجال الزمني: مت تطبيق �لدر��س���ة �مليد�نية يف �لفرتة من �س���هر 2 حتى 4 من - 3
عام 1433ه�

االأ�ساليب االإح�سائية:د- 
�س���عت �لباحثة لختبار �س���حة فرو����س �لبحث �حلايل، فاعتم���دت على حزمة 
�لرب�م���ج �لإح�س���ائية �ملعروف���ة ب����SPSS، وذل���ك يف �لتعام���ل م���ع �لبيان���ات �لت���ي مت 
�حل�سول عليها من �لدر��سة �مليد�نية، وركز �لبحث على بع�س �ملعامالت �لإح�سائية 
�ملفيدة بالنظرة �إىل طبيعة �لبحث �لتجريبي، خا�س���ة �ملتو�س���ط �حل�سابي، �لنحر�ف 
�ملعي���اري، �ختب���ار (T.Test) لدلل���ة �لف���روق ب���ني �ملتو�س���طات با�س���تخد�م �ملعادل���ة 

للمجموعات �ل�سغرية �ملرت�بطة وغري �ملرت�بطة.

ثامنا : نتائج البحث ومناق�ستها:
�إن �ملجتمع �ل�سعودي جمتمع قدمي يتميز بال�ستمر�رية من جهة، وبالنفتاح 
على غريه من �ملجتمعات من جهة �أخرى، مع �لحرت�ز باأن �ل�ستمر�رية و�لنفتاح يف 
هذ� �ملثال بالذ�ت ل تعني جمرد تر�كم �لثقافات �ملتتابعة طبقة بعد �أخرى؛ �إذ تتمتع 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية مبعدلت ثقافية ��ستطاعت– على مدى �لتاريخ �لطويل– 
وم���ا تز�ل ته�س���م وتفرز �لثقافات �لأ�س���يلة و�لو�ف���دة، و�أن تخرجها يف ن�س���يج منفرد 
بريء من �لرقع و�لندوب يف �إطار تر�ثه �لإ�س���المي باعتبار �أن �لبناء �لديني باأبعاده 
�لعقدية �أ�سا�ًس���ا يحوي ويوؤثر يف كل �لأبعاد �لأخرى �ملت�س���لة باملجتمع،ومن ثم فلي�س 
م���ن �لغري���ب �أن يظه���ر ويتاأث���ر – يف �لوق���ت نف�س���ه – بالو�ق���ع �لجتماعي �ل�س���عودي 
�ل���ذي هو م�س���تمر يف غ���ري تكر�ر رتيب، وم�س���تقر يف غري حمافظ���ة متزمتة، ومنفتح 

على �لعامل �ملحيط يف غري خوف �أن يبتلعه هذ� �لعامل �أو �أن مي�سخه.
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يف �س���وء ذل���ك تناول���ت �لباحث���ة �لنتائ���ج �لت���ي مت �لتو�س���ل �إليه���ا م���ن خ���الل 
�لأ�س���اليب �لإح�س���ائية �لتي ��س���تقت من ��س���تجابات طالبات �ملرحلة �ملتو�س���طة ذو�ت 

�لإعاقة �لفكرية عينة �لبحث، وتف�سري �لنتائج يف �سوء �لإطار �لنظري للدر��سة.

اأوال نتائج الفر�س االأول:
 ن����س �لفر����س �لأول عل���ى �أن:« هن���اك فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية يف م�س���توى 
�ملهار�ت �لنف�سية و�لجتماعية بني �لطالبات �ملعاقات فكريا باملجموعتني �لتجريبية 
و�ل�سابطة بعد �لنتهاء من تطبيق �لربنامج ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية«، للتحقق 
م���ن قب���ول هذ� �لفر����س ��س���تخدمت �لباحثة �ختب���ار (T.Test) لدلل���ة �لفروق بني 

متو�سطي درجات �ملجموعتني، ويلخ�س �جلدول �لتايل نتائج هذ� �لفر�س.

جدول )2(
قيمة “ت” لدللة الفروق بني متو�سطي درجات املجموعتني ال�سابطة والتجريبية يف املهارات 

النف�سية والجتماعية بعد تطبيق الربنامج 
م�ستوى �لدللةقيمة »ت« عمن�ملجموعة

30165.0710.18�لتجريبية
د�لة �إح�سائيا8.93

30134.1911.11�ل�سابطة

�ت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا عند م�س���توى �لدللة 
)0.01( بني متو�س���طي درجات �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة يف م�ستوى 
�ملهار�ت �لنف�سية و�لجتماعية حيث بلغت قيمة »ت« 8.93، و�لفروق يف �سالح �ملجموعة 
ذ�ت �ملتو�س���ط �لأكرب وهي �ملجموعة �لتجريبية مما يعني حت�س���ن يف م�ستوى �ملهار�ت 
�لنف�س���ية و�لجتماعي���ة لأع�س���ائها بع���د تطبيق �لربنام���ج �لتدريبي عليه���ن، وهو ما 

يحقق قبول �لفر�س �لأول.

�أ�س���ارت �لنتيج���ة �ل�س���ابقة �أن خ���رب�ت �لربنام���ج �لتدريب���ي وما يت�س���منه من 
مه���ار�ت نف�س���ية و�جتماعي���ة ذ�ت مغ���زى يف حي���اة �لطالب���ات ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة 
�ليومية، مما يجعلهن �أكرث ن�س���اط ومرونة يف �لتعليم على �أ�ساليب �ملهار�ت �لنف�سية 
و�لجتماعي���ة، وه���و م���ا ق���د ي�س���اهم �إىل حد كب���ري يف زيادة ك���م تفاعالتهن �لنف�س���ية 
و�لجتماعي���ة �لناجح���ة �س���و�ء م���ع �أقر�نه���ن ذو�ت �لإعاق���ة �لفكرية �أو م���ع �لطالبات 
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�لعاديات �لأمر �لذي يعد ذ� �أهمية بالغة يف �إك�سابهن قدر معقول من �ل�سلوك �لتكيفي 
ي�س���اعدهن على حتقيق قدر كبري من �لتو�فق �لنف�س���ي و�لجتماعي، وهذ� يتفق مع 
ما خل�س���ت �إليه نتائج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �أكرب )2006م(؛ خري �هلل )2010(؛ �لدخيل 
)2006(؛ �لعجمي )2007(؛  �لقحطاين )2000(؛ �ملالكي )2008(؛ �مل�س���حي )2002(؛        
 Heflin, (2007);  Mc Mahon,(1996); Putnam (2008); Richard.
Whatley,(2006) ;(2002) �أن بر�م���ج �لتدخ���ل �ل�س���يكولوجي �ملبك���ر و�لرب�م���ج 
�لتدريبي���ة لها دور فعال يف تن�س���يط جو�نب �لنمو �ملعريف ومهار�ت �لتو��س���ل �ملوجهة 
للطالب���ات ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة، حي���ث �أثبت���ت فاعليتها وكفاءتها يف منو وتن�س���يط 
ق���در�ت �لطالب���ات �ملعرفي���ة و�س���لوكهم �لتكيف���ي، و�نخر�طه���م يف عالق���ات �جتماعية 

مثمرة مع �ملحيطني، مما ي�ساعدهن بدوره يف تن�سيط �ل�سلوك �لفعال لديهم.

تع���زو ه���ذه �لنتيج���ة �إىل فعالي���ة �لربنام���ج �لتدريب���ي �مل�س���تخدم يف �لبح���ث 
وتاأث���ريه �لإيجاب���ي، حي���ث �أدى �إىل تنمي���ة بع����س �مله���ار�ت �لت���ي ت�س���اعد عل���ى عملية 
�لتفاعل �لنف�س���ي و�لجتماعي لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية فقد ت�س���من حمتوى 
�لربنام���ج جمموع���ة م���ن �ملث���ري�ت �ملختلف���ة و�ملنبهات �لتي تتنا�س���ب مع �خل�س���ائ�س 
�لعقلية و�لجتماعية و�لنف�سية و�لرتبوية لهذه �لفئة من �لأطفال و�ملرحلة �لعمرية 

�لتي ميرون بها.

�أكدت نتائج �لبحوث و�لدر��سات �ل�سابقة، بخ�س )2002(؛ ر�ساد، 2003(؛  حمودة، 
Heflin, (2007); Richard. (2002) �أك���رب، 2006(؛   زنات���ي، 2006(؛  2004(؛ 

 �أن �لقو�ع���د �لأ�سا�س���ية لل�س���لوك ل تختل���ف يف �لف���رد �لعادي عن �لف���رد �ملعاق عقليا، 
و�إمن���ا �لف���رق بينهم���ا يرج���ع �إىل �لطريق���ة �ملتبع���ة و�لتدريب���ات يف تعلي���م �مله���ار�ت 
�لنف�س���ية و�لجتماعي���ة، ولذل���ك ينادي �ملتخ�س�س���ون يف جمال �س���يكولوجية �لإعاقة 
ب�س���رورة تعليم وتدريب �لطالب �ملعاقني عقليا على مهام و�أعمال ومهار�ت تتنا�س���ب 
م���ع �إمكانيته���م وقدر�ته���م �لعقلي���ة �ملح���دودة مم���ا يجع���ل م���ن �ل�س���هل عليه���م تعل���م 
و�كت�س���اب �مله���ار�ت و�خلرب�ت �لالزمة للعي�س و�لنخ���ر�ط يف تفاعالت �جتماعية مع                     

�أقر�نهم �لعاديني.
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ثانيا: نتائج الفر�س الثاين
ن����س �لفر����س �لثاين عل���ى �أن: »هناك فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية يف م�س���توى 
�ملهار�ت �لنف�سية و�لجتماعية للطالبات ذو�ت �لإعاقة �لفكرية باملجموعة �لتجريبية 
قب���ل وبع���د تطبي���ق �لربنامج �ملق���رتح عليهن ل�س���الح �لقيا�س �لبع���دي«، للتحقق من 
قب���ول ه���ذ� �لفر����س ��س���تخدمت �لباحث���ة �ختب���ار »ت«  للمجموع���ات �ملرتبط���ة وذلك 
حل�ساب دللة �لفروق بني متو�سطي درجات �ملجموعة �لتجريبية يف �ملهار�ت �لنف�سية 
و�لجتماعية يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي، وخل�س �جلدول �لتايل نتائج هذ� �لفر�س.

جدول )3( 
قيمة »ت« للفرق بني متو�سطي درجات املجموعة التجريبية يف املهارات النف�سية والجتماعية 

يف القيا�سني القبلي والبعدي
م�ستوى �لدللة »قيمة »تع فم فمن�لقيا�س
30165.05�لبعدي

د�لة �إح�سائيا34.955.8825.92
30130.12�لقبلي

�ت�س���ح من �جلدول �ل�سابق وجود فروق د�لة �إح�سائية بني متو�سطي در�جات 
�أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �لقيا�س���ني �لقبلي و�لبع���دي ل�س���الح �لقيا�س �لبعدي 
حيث بلغت قيمة »ت« 25.92، مما يعني حدوث حت�س���ن يف م�س���توى مهارتهن �لنف�سية 
و�لجتماعي���ة قيا�س���اً مب���ا كان���ت عليه من قبل، وهو م���ا يحقق قب���ول �لفر�س �لثاين، 
وذلك يوؤكد فاعلية �لربنامج �لتدريبي يف تنمية بع�س �ملهار�ت �لنف�سية و�لجتماعية 
لطالب���ات �ملرحل���ة �ملتو�س���طة ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة، لع���ل ط���رق �لتعلي���م و�لتعزي���ز 
�لإيجابي، و��ستخد�م �لتعزيز �للفظي و�ملكافاآت �لرمزية كان مبثابة �حلافز �لذي �أدى 
�إىل �س���لوكيات �أف�س���ل، كما روعي جتاهل بع�س �ل�س���لوكيات غري �ملرغوب فيها وتعزيز 
�ل�س���لوكيات �لأخرى �جليدة مما كان له �لأثر �لطيب يف ��س���تمر�ر �لربنامج وتطوره.

�إ�س���افة ملر�ع���اة �لربنامج ل�س���مات وخ�س���ائ�س �ملجموع���ة �لتجريبي���ة مما �ثر 
يف ق���درة ه���وؤلء �لطالب���ات ذو�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة عل���ى �لتعب���ري ع���ن �أفكارهن حيث 
�أ�س���بحت كل طالب���ة يف �ملجموع���ة �لتجريبي���ة قادرة عل���ى �لتعبري عن نف�س���ها بجملة 
مفيدة مفهومة مع �ملحيطني بها مما يدعم لديهن �لثقة بالنف�س، وي�س���اعدهن على 

بناء وتكوين �سخ�سيتهن. 



املجلد ال�ساد�س - العدد )21( اأكتوبر 2017 جملة الرتبية اخلا�سة

 303 

�تفقت هذه �لنتيجة مع كل من: )Mc Mahon,1996، �لقحطاين،2000م، 
2004م،  �حلمي�س���ي،   ،Marshall,2004،مل�س���حي،2002م�  ،Richard. P.,2002
(Bildt, A.D., 2005، Heflin, L.2007،Putnam ,J.W., 2008 حي���ث �ن���ه 
ميك���ن للطالب �ملعاقني عقليا تنمي���ة مهار�تهم �لجتماعية ومهار�ت �حلياة �ليومية 
مم���ا �نعك�س �إيجابيا على خف�س م�س���كالتهم �ل�س���لوكية وزيادة تو�فقه���م مع �أقر�نهم 

و�ملحيطني بهم.
يع���د �لبع���د �لجتماع���ي كم���ا �أو�س���ح )مر�س���ى، 2006م( �أح���د �لأبعاد �لرئي�س���ة 
لالجت���اه �لتعامل���ي يف قيا����س وت�س���خي�س �لإعاقة �لعقلي���ة، حيث ت�س���من ذلك �لبعد 
ق���درة �لفرد �أيا كان، على �ل�س���تجابة للمتطلبات �لجتماعية �ملتوقعة ممن مياثلونه 
يف �لعم���ر �لزمن���ي، وم���ن ث���م جن���د �أن �لطالب���ة ذ�ت �لإعاق���ة �لفكري���ة تت�س���ف بتاأخر 
�لن�س���وج �لجتماع���ي و�لنف�س���ي، و�س���عف �ل�س���تفادة من �خلرب�ت �ل�س���ابقة، وي�س���مى 
“دول”Doll كما �أ�س���ار كل من: )مر�س���ى،2006م، �س 131، عثمان، 2001م، �س 6( �إىل 
�أن هذه �خلا�سية “عدم �ل�ستطاعة” �لتي تظهر يف عدم قدرة �لطالبة على ت�سريف 
�أمورها بنف�سها وعدم قدرتها على حتمل م�سئولياتها �ل�سخ�سية و�لجتماعية، لذلك 
جند �أنه غالبا ما تف�س���ل �لطالبة ذ�ت �لإعاقة �لفكرية يف م�س���ايرة �ملعايري و�لأعر�ف 

�لجتماعية �أو يف تكوين عالقات �سخ�سية �أو �جتماعية د�ئمة مع �لآخرين.
 فهن���اك �لعدي���د م���ن �مله���ار�ت �لجتماعي���ة �لت���ي ميك���ن تدري���ب �لطالبة ذ�ت 
�لإعاقة �لفكرية عليها كما �أ�سار كل من:  )Mc Mahon et al, 1996، �لقحطاين، 
 Marshall,2004، 2003م،  حنف���ي،  2003م،  �لقا�س���مي،  2002م،  �مل�س���حي،  2000م، 
(Smith et al,2006 وه���ى: �لتدري���ب عل���ى �ل�س���تماع و�لرتكي���ز �إىل م���ا يق���ال �أو 
ت�س���اهده �لطالب���ة، �ل�س���ماح له���ا بالأ�س���ئلة يف �ملو�ق���ف �لجتماعية بطريقة منا�س���بة، 
�لتدري���ب عل���ى �لإجاب���ات �ملنا�س���بة يف �ملو�ق���ف �لجتماعي���ة و�ل�س���لوك �لجتماع���ي يف 
�ملنا�سبات مع �لتدعيم مبفهوم �لدور �أو عدم مقاطعة �حلديث با�ستمر�ر، �ل�سماح لها 

مب�ساركة جارة �أو �سديقة �أو قريبة للعب معها.
وينعك�س توظيف هذه �ملهار�ت من خالل ما تو�س���لت �إليه نتيجة هذ� �لفر�س 
 (T.Test)25.92 حي���ث وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عند 0.01 حيث بلغ���ت قيمة
�لنف�س���ية  �مله���ار�ت  م�س���توى  يف  �لتجريبي���ة  للمجموع���ة  �لبع���دي  �لقيا����س  ل�س���الح 

و�لجتماعية للطالبات ذو�ت �لإعاقة �لفكرية.
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ثالثا نتائج الفر�س الثالث:
ن����س �لفر����س �لثال���ث عل���ى �أن: »لي����س هن���اك ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية يف 
م�س���توى �ملهار�ت �لنف�س���ية و�لجتماعية للطالب���ات ذو�ت �لإعاقة �لفكرية باملجموعة 
�لتجريبي���ة بع���د �لنته���اء من تطبيق �لربنامج مبا�س���رة وبعد �س���هرين م���ن تطبيقه 
عليه���ن )�لدر��س���ة �لتتبعي���ة(«، للتحق���ق من قبول ه���ذ� �لفر�س ��س���تخدمت �لباحثة 
�ختبار »ت« للمجموعات �ملرتبطة وذلك حل�س���اب دللة �لفروق بني متو�سطي درجات 
�ملجموعة �لتجريبية يف �ملهار�ت �لنف�سية و�لجتماعية يف �لقيا�سني �لبعدي و�لتتبعي، 

وخل�س �جلدول �لتايل نتائج هذ� �لفر�س.
جدول )4(

قيمة »ت«  للفرق بني متو�سطي درجات املجموعة التجريبية يف املهارات النف�سية والجتماعية 
يف القيا�سني البعدي والتتبعي

م�ستوى �لدللة »قيمة »تع فم فمن�لقيا�س
30165.07�لبعدي

 غري د�لة1.817.111.11
30166.88�لتتبعي

�ت�س���ح م���ن �جلدول �ل�س���ابق ع���دم وجود فروق د�لة �إح�س���ائية بني متو�س���طي 
درج���ات �لقيا�س���ني �لقبل���ي و�لبع���دي للمجموع���ة �ل�س���ابطة، وه���و م���ا حق���ق قب���ول          

�لفر�س �لثالث.
�أرجعت �لنتيجة �ل�س���ابقة �إىل حت�س���ن ملحوظا لطالبات �ملجموعة �لتجريبية 
�لالت���ي تلق���ني �لربنام���ج �لتدريب���ي حي���ث �أنه���ن �كت�س���ن �لعديد م���ن �مله���ار�ت �لتي 
جعلته���ن يتفوق���ن عل���ى �ملجموع���ة �لأخ���رى مل تتل���ق ه���ذ� �لربنام���ج �لتدريب���ي مم���ا 
جعله���ن قادر�ت عن �لتعبري عن �أنف�س���هن و�حتياجاتهن بجمل���ة مفيدة مفهومة مما 
ز�د م���ن تو��س���لهن �للفظ���ي مع �ملحيطني به���ن مما �نعك�س ذلك على ثقتهن بنف�س���ها 
ويدعم �سلوكهن �ل�ستقاليل، و�تفقت �لنتيجة �ل�سابقة مع ما خل�ست �إليه �لدر��سات 
�ل�س���ابقة )خري �هلل، 2010م، �ملالكي، 2008م، �لعجمي، 2007م، �لدخيل، 2006 م، �كرب، 
�أمك���ن  �أن���ه   )Mc Mahon،1996 2000م،  �لقحط���اين،  2002م،  �مل�س���حي،  2006م، 
حت�س���ني بع����س �مله���ار�ت �لنف�س���ية و�لجتماعية و��س���تمر�ر هذ� �لتح�س���ن بعد تطبيق 
�لرب�مج �لإر�سادية و�لتدريبية للطالبات ذو�ت �لإعاقة �لفكرية، مما �أ�سار �إىل فاعلية 

�لربنامج �لتدريبي لتنمية �لعديد من �ملهار�ت لهذه �لفئة.
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التو�سيات:
يف �س���وء ما قد تو�س���ل �إليه �لبحث من نتائج �أمكن �س���رد عدد من �لتو�س���يات 

�لرتبوية وهي:
تعدي���ل �لبيئ���ة �ل�س���فية و�ملدر�س���ية قب���ل �إج���ر�ء عملي���ة �لدم���ج لك���ي ت�س���بح 1 1)

منا�س���بة للط���الب �ملعاق���ني عقلي���ا مما ي���وؤدي �إىل زي���ادة �مله���ار�ت �لجتماعية                 
و�لنف�سية لديهم.

عقد دور�ت تدريبية يدور حمورها حول �هم طرق �لتعامل مع �ملعاقني عقليا 1 2)
�أثناء �خلدمة ملعلمي �ل�سفوف �لعادية.

دع���م �لرب�م���ج �لذهني���ة �ل�س���لوكية �ملخ�س�س���ة لتعدي���ل �س���لوكيات متنوع���ات 1 3)
ت�ستهدف تنمية �ملهار�ت �لنف�سية و�ل�سلوكية للطالبات ذو�ت �لإعاقة �لفكرية 
مالي���ا ومعنوي���ا من قب���ل �جلهات �حلكومية و�لأهلي���ة، لتحقيق قدر كبري من 
�لتفاع���ل �لإيجاب���ي م���ع �لطالبات �لعادي���ني يف �ملد�ر�س �لت���ي تتبني فكرة دمج 

�لطالبات ذو�ت �لإعاقة �لفكرية مع �لطالبات �لعاديات.
تثقيف �لأ�سر باأهمية �لرب�مج �ل�سلوكية ودورها يف تعديل كثري من �مل�سكالت 1 4)

�لنف�س���ية و�ل�س���لوكية لدى �لطالب���ات ذو�ت �لإعاقة �لفكري���ة من جهة وتنمية 
�ملهار�ت �ملختلفة من جهة �أخرى.

البحوث املقرتحة:
�إجر�ء در��سة حول تقومي و�قع �لدمج �لرتبوي وتطبيق بر�مج تدريبية تعتمد 1 1)

على فنيات �ملدر�س���ة �لذهنية �ل�س���لوكية لتنمية �ملهار�ت �لنف�سية و�لجتماعية 
يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية على عينات �أكرب و�أو�سع.

�إجر�ء در��س���ات عن حاجات وم�س���كالت �لرب�مج �لتدريبية لذوي �لحتياجات 1 2)
�خلا�سة يف جميع �ملر�حل �لعمرية ب�سكل عام، و�أثر هذه �لرب�مج �ملقدمة لهم 

على حياتهم حا�سر�ً وم�ستقباًل.
�إج���ر�ء در��س���ات مقارن���ة ب���ني �إد�ر�ت �ملد�ر�س �مللحق بها دم���ج �ملعاقني عقليا يف 1 3)

�ململكة �لعربية �ل�سعودية وبع�س �لدول �لعربية و�لأجنبية. 
�إجر�ء در��س���ات مماثلة عن تطوير مد�ر�س �لبنات �مللحق بها ف�س���ول �لرتبية 1 4)

�خلا�سة ) �سمعياً، وب�سرياً، وفكرياً (. 
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م�ستخل�ص :
ُتع���د مه���ار�ت �إد�رة �لغ�س���ب م���ن �أه���م �مله���ار�ت �لت���ى يج���ب �أن نق���وم بتنميتها 
لأمهات �ملر�هقني ذوى متالزمة د�ون. وقد هدف �لبحث �إىل �إعد�د برنامج �إر�س���ادى 
�سلوكى لأمهات �ملر�هقني ذوى متالزمة د�ون و�لتاأكد من فعاليته فى تنمية مهار�ت 
�إد�رة �لغ�س���ب ل���دى �أمه���ات �ملر�هق���ني ذوى متالزمة د�ون. وقد تكون���ت عينة �لبحث 
م���ن )14( �أم م���ن �أمه���ات �ملر�هقني ذوى متالزمة د�ون من مدر�س���ة �لرتبية �لفكرية 
مبدينة �لزقازيق مبحافظة �ل�سرقية فى م�سر، وممن يعانني من �سعوبة فى مهار�ت 
�إد�رة �لغ�س���ب، وتر�وحت �أعمارهن �لزمنية ما بني )43-48( �س���نة، وقد مت تق�سيمهن 
�إىل جمموعتني متكافئتني، �إحد�هما جتريبية، و�لأخرى �س���ابطة. وقد ��س���تخدمت 
�لباحثة �ملنهج �لتجريبى، و��س���تخدمت عدد م���ن �لأدو�ت وتتمثل فى مقيا�س مهار�ت 
�إد�رة �لغ�س���ب لأمهات �ملر�هقني ذوى متالزمة د�ون، و�لربنامج �لإر�س���ادى �ل�سلوكى 
ف���ى تنمي���ة مه���ار�ت �إد�رة �لغ�س���ب لأمه���ات �ملر�هق���ني ذوى متالزم���ة د�ون )�إع���د�د :       
ع���ادل عبد �هلل حمم���د؛ ودعاء حممد خطاب؛ و�لباحثة(. وقد �أ�س���فرت نتائج �لبحث 
�حل���ايل �إىل �أن �لربنامج �لإر�س���ادى �ل�س���لوكى ل���ه فعاليته فى �إر�س���اد �لأمهات بكيفية 
تدري���ب وتنمي���ة مه���ار�ت �إد�رة �لغ�س���ب ل���دى �أمه���ات �ملر�هق���ني ذوى متالزمة د�ون. 
و�أثبت���ت �أن �لربنام���ج �لإر�س���ادي �ل�س���لوكى ي�س���اهم ف���ى تنمي���ة مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب 
لأمه���ات �ملر�هق���ني ذوى متالزم���ة د�ون للعودة بهن حلالة �لهدوء ولت�س���محن للعقل 

ليفكر وي�سبحن على وعى بغ�سبهن و�أكرث مهارة فى �إد�رته. 

الكلم��ات املفتاحي��ة : مه���ار�ت �إد�رة �لغ�س���ب، �لربنام���ج �لإر�س���ادى �ل�س���لوكى، �أمهات 
�ملر�هقني ذوى متالزمة د�ون. 
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Abstract:

The study aimed to design a behavioral counseling program 
to mothers of adolescents with Down Syndrome and ensure its 
effectiveness to develop anger management skills to mothers of 
adolescents with Down Syndrome. Participants were fourteen 
(43-48) year-old- mothers of adolescents with down syndrome 
enrolled in education intellectual school from Zagazig, Sharkia 
Governorate,Egypt. They were divided into two matched 
groups(control & experimental) with 7 mothers each. Experimental 
method was used, and instruments administered were Anger 
Management Skills Scale for Mothers of Adolescents with Down 
Syndrome, A behavioral Program to Develop Anger Management 
Skills to Mothers of Adolescents with Down Syndrome (By Adel 
Abdullah Mohamed, Doaa Mohamed Khattab and the Researcher). 
Results indicated that use of a behavioral counseling Program was 
effective in counseling mothers on how to train and to develop anger 
management skills to mothers of adolescents with Down Syndrome. 
It was concluded that proved a counseling program contributes to 
develop anger management skills to mothers of adolescents with 
down syndrome to return them to a calm state ,to allow the mind to 
think ,to become aware of their anger,more adept at managing.
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مقدمة : 
�إن �لغ�س���ب �نفع���ال �سخ�س���ى ميي���ل للظهور عندما يلحق �ل�س���رر بال�س���خ�س 
ذ�ته �أو مبمتلكاته �أو بعائلته، وعندما توجد عقبات �أمام �ل�س���خ�س متنعه من حتقيق 
طموحاته )حممد �س���عفان،2010، �س207(. وي�س���بح �لغ�س���ب م�س���كلة �إذ� كان مدته، 
 (Yekta, Zamani, & Ahmadi, �لطبيع���ى  �حل���د  يتع���دى  وتك���ر�ره وحجم���ه 
(2011a ,p.712.و�لغ�سب مرتفع لدى �لأمهات �للو�تى لديهن �أطفال ذوى �إعاقة، 

حيث يوؤثر على تفاعل �لأم مع �لآبن ومنو �لآبن. )ر�سا �لأ�سرم،2016، �س53(. 

وكثري من �ملربون وخا�س���ة �لأم حتتاج �إىل تنمية مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب، حتى 
لت�ستهلك طاقتها �لد�خلية �إل فى عملية �لبناء و�لرتبية و�لت�سجيع و�حلو�ر و�لبناء 
وتدريبه���ا عل���ى كيفي���ة �إد�رة �لغ�س���ب و�لتعبريعن���ه دون �إي���ذ�ء �لآخري���ن بل وحتويل 
�لغ�سب �ل�سلبى �إىل غ�سب �إيجابي، وتتولد لديها طاقة كبرية لإ�سالح �لو�قع؛ ولذ� 
يجب �أن تدرب على �أ�س���اليب جديدة للتعامل مع �لغ�س���ب حتى تتحول طاقة �لغ�سب 
�ملدمرة �إىل ت�س���رفات �إيجابية تقوي ثقتها بنف�س���ها وعالقتها بالآخرين ومبا يحقق 

�لتو�زن �لنف�سى لديها )جيل لندنفيلد، 2008، �س �س131-105(. 

وم���ن هنا تاأتى �أهمية تنمية مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب عند �أمهات �ملر�هقني ذوى 
متالزمة د�ون لتح�سني �ل�سعوبات فى �لعالقات �ل�سخ�سية، و�لأد�ء �لوظيفى و�لتو�فق، 
ا كوظيفة وقائية للتعامل مع �ملو�قف �لعدو�نية  وت�ستخدم مهار�ت �إد�رة �لغ�سب �أي�سً
 .(Day, Howells, Mohr, Schall, & Gerace, 2008, p.300) لأبنائه���ن
حي���ث �أن مه���ار�ت �إد�رة �لغ�س���ب ه���ى جم���ال ه���ام ولك���ن غالًب���ا ماتهمل م���ن �لتدريب 
وبالتاىل تاأتى �س���رورة �لتدريب على �ملهار�ت �ل�س���رورية ملو�جهة �لغ�سب و�إعادة بناء 
�لتفكري و�ل�س���لوك و�س���بط �لنفعالت �لقوية وتعديل تو�تر ومدة تكر�ر �لتعبري عن 

�لغ�سب وحت�سني �لردود فى �لعالقات �ل�سخ�سية )و�سام �إبر�هيم، 2015، �س 51(.

وي�س���ري Thomas, (2001, PP.43-45) �أن �لتدري���ب عل���ى مه���ار�ت �إد�رة 
�لغ�سب يهدف �إىل خف�س �مل�ساعر �لنفعالية و�لدو�فع �لنف�سية �لتي ت�سبب �لغ�سب 
ود�فًعا جيًد� لل�سحة �جل�سدية و�لنف�سية. فالأم لت�ستطيع �أن تتخل�س �أو �أن تتجنب 
�لأ�سياء �أو �لأ�سخا�س �لتي ت�سبب لها �لغ�سب ولن ت�ستطيع �أن تغريها ولكنها ت�ستطيع 
�أن تتحك���م يف ردود �أفعاله���ا و�لتعاي����س بفاعلية مع �ملو�قف �ملثرية للغ�س���ب ومو�جهة 
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م�س���اعر �لغ�س���ب بطريق���ة. وم���ن هن���ا ياأت���ى �أهمي���ة �لإر�س���اد �لأ�س���رى �لذى ي�س���اعد 
�لأم ف���ى فه���م �حلي���اة �لأ�س���رية وم�س���ئوليتها لتحقيق �ل�س���تقر�ر، و�لتو�فق �لأ�س���رى 
وحل �مل�س���كالت �لأ�سرية)�س���اهني ر�س���الن،2009، �س �س148- 149(، وبالإ�س���افة �إىل 
��س���تثارة �لنمو �ل�سخ�س���ى لهوؤلء �لأمهات لإكت�س���اب �لجتاهات و�ملهار�ت �ل�س���رورية 
وتطويرها و��س���تخد�مها للو�س���ول �إىل حلول ُمر�سية مل�ساكلهن، ومل�ساعدتهن على �أن 
ي�س���بحن مكتملى �لفاعلية فى خدمة �أبنائهن، وفى حتقيق �لتو�فق �لأ�س���رى �جليد 
)عب���د �ملطل���ب �لقريطى، 2005، �س271(، وتوؤكد �لعديد من �لدر��س���ات على �س���رورة 
تقدمي بر�مج �إر�سادية �سلوكية فى تنمية مهار�ت �إد�رة �لغ�سب عند �أمهات �ملر�هقني ذوى 
متالزمة د�ون، ومن بينها: در��سة و�سام �إبر�هيم )2015(، ودر��سة ر�سا �لأ�سرم )2013(. 

م�سكلة البحث :
نب���ع �س���عور �لباحث���ة مب�س���كلة �لبح���ث من خ���الل �لعم���ل مبدر�س���ة �لرتبية   
�لفكري���ة وكذلك �لعمل �لتطوعى بجمعية غ�س���ن �لرب �لتنموي���ة لذوى �لحتياجات 
�خلا�س���ة بالزقازيق منذ �أكرث من �سبع �سنو�ت و�ملقابالت �لتى كانت جتريها �لباحثة 
م���ع �أمه���ات �ملر�هق���ني ذوى متالزم���ة د�ون حي���ث قام���ت �لباحث���ة باج���ر�ء ��س���تمارة 
��س���تطالع ر�أى عل���ى )12( من �أمه���ات �ملر�هقني ذوى متالزم���ة د�ون، و�أدلت �لأمهات 
باأنه���ن يتعر�س���ن للغ�س���ب �ل�س���ديد و�لن���اجت ع���ن �ملو�ق���ف �لعدو�ني���ة ل���دى �أبنائهن، 
بالإ�س���افة �إىل نتائج �لدر��س���ات �ل�س���ابقة، مما �أكد هذ� �لأمر على �أنها م�س���كلة يجب 
�أن تخ�س���ع للدر��س���ة.وبناء على ما�س���بق، ميكن �س���ياغة وحتديد م�س���كلة �لبحث فى 

�لأ�سئلة �لأتية :
هل توجد فروق بني متو�سطى رتب درجات �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة 1 1)

على مقيا�س مهار�ت �إد�رة �لغ�سب و�أبعاده عند �أمهات �ملر�هقني ذوى متالزمة 
د�ون فى �لقيا�س �لبعدى؟

هل توجد فروق بني متو�سطى رتب درجات �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�س 1 2)
مهار�ت �إد�رة �لغ�سب عند �أمهات �ملر�هقني ذوى متالزمة د�ون فى �لقيا�سني 

�لقبلى و�لبعدى؟
هل توجد فروق بني متو�سطى رتب درجات �ملجموعة �ل�سابطة فى �لقيا�سني 1 3)

�لقبل���ى و�لبع���دى عل���ى مقيا�س مه���ار�ت �إد�رة �لغ�س���ب عند �أمه���ات �ملر�هقني 
ذوى متالزمة د�ون ؟
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ه���ل توج���د ف���روق ب���ني متو�س���طى رت���ب درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى 1 4)
مهار�ت �إد�رة �لغ�سب عند �أمهات �ملر�هقني ذوى متالزمة د�ون فى �لقيا�سني               

�لبعدى و�لتتبعى؟

اأهداف البحث:
يهدف �لبحث �لر�هن �إىل تنمية مهار�ت �إد�رة �لغ�سب عند �أمهات �ملر�هقني   
ذوى متالزم���ة د�ون م���ن خ���الل �إع���د�د وتطبي���ق برنام���ج �إر�س���ادى �س���لوكى، و�ختب���ار 
فعاليت���ه ف���ى حتقي���ق �أهد�ف���ه، وم���دى ��س���تمر�ر �أث���ر �لربنام���ج بع���د �نتهائ���ه وخالل                 

فرتة �ملتابعة.

اأهمية البحث:
حاجة �أمهات �ملر�هقني ذوى متالزمة د�ون �إىل بر�مج �إر�سادية �سلوكية للحد 1 1)

م���ن �مل�س���كالت �ملرتبط���ة بعدم �س���بط �لغ�س���ب وتعل���م �إ�س���رت�تيجيات مهار�ت           
�إد�رة �لغ�سب.

ن���درة �لدر��س���ات - ف���ى ح���دود عل���م �لباحث���ة - �لتى تتن���اول فعالي���ة �لربنامج 1 2)
�لإر�س���ادى �ل�س���لوكى فى تنمي���ة مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب لدى �أمه���ات �ملر�هقني 

ذوى متالزمة د�ون.

م�سطلحات البحث:

اأمهات املراهق�ن ذوى متالزمة داون تعرف الباحثة اإجرائًيا: باأنهن �أمهات �ملر�هقني 
ذوى متالزم���ة د�ون ف���ى �ملرحل���ة �لعمري���ة ماب���ني)43-48( �س���نة، ومم���ن يعانني من 

�سعوبة فى مهار�ت �إد�رة �لغ�سب. 

 مهارات اإدارة الغ�س�ب Anger Management Skills :تعرفها �لباحثة �إجر�ئًيا 
باأنها : جمموعة من �لأ�ساليب �لتى ت�ستخدمها �أمهات �ملر�هقني ذوى متالزمة د�ون 
فى تنمية مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب لديهن، بحيث ي�س���تطعن �لتعامل مع �ملو�قف �ملثرية 
للغ�س���ب بالط���رق �لإيجابي���ة �ملقبول���ة �جتماعًي���ا �أو مو�جهتها �أو �حل���د منها؛ بهدف 
�سبط �لنف�س و�لتحكم يف �لنفعالت، و�إعادة �لتقييم �لإيجابى للموقف وحل �مل�سكلة 
بوعى ومو�س���وعية و�ل�س���عى للح�سول على �لدعم للتخفيف من حدة �لغ�سب، و�لتى 

�سوف تقا�س باملقيا�س �مل�ستخدم فى �لبحث �حلايل. 
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الربنام�ج االإر�س�ادى Counseling Program: تعرف���ه �لباحث���ة �إجر�ئًي���ا باأن���ه : 
جمموع���ة م���ن �جلل�س���ات �لإر�س���ادية لأمه���ات �ملر�هق���ني ذوى متالزم���ة د�ون )�أفر�د 
�ملجموع���ة �لتجريبي���ة( خ���الل فرتة زمنية معينة فى �س���وء �أ�س����س علمية، ويت�س���من 
جمموع���ة م���ن �لفنيات و�لأن�س���طة و�لإجر�ء�ت �ملنا�س���بة متكنهن من �إد�رة �لغ�س���ب؛ 
م���ن �أج���ل تو�ف���ق نف�س���ى و�جتماع���ى �س���ليم، وذلك ع���ن طري���ق �س���بط ردود �أفعالهن.

االإطار النظرى :
متالزمة داون :

تعترب متالزمة د�ون من �أكرث �أ�س���باب �لإعاقة �لفكرية �س���يوًعا، وت�س���ري كلمة 
متالزمة �إىل جمموعة من �لعالمات و�خل�س���ائ�س �لتي تظهر جمتمعة يف �آٍن و�حد، 
وكلم���ة د�ون ن�س���بة �إىل �لطبي���ب �لإجنليزي لن���دون د�ون �لذي كان �أول من �س���خ�س 

هذه �ملتالزمة )عال �إبر�هيم،2000،�س 62(.

�أن ه���ذه �ملتالزمة ترجع يف �لأ�س���ا�س �إىل �س���ذوذ �أو خط���اأ كروموزومي معني ل 
يعتمد بدرجة كبرية على �لور�ثة، و�إن كان رغم ذلك يعتمد على وجود تاريخ مر�سي 
ل���دى �أ�س���رة �أي من �لزوجني، و�إىل زيادة عم���ر �لأم �حلامل عن خم�س وثالثني عاًما، 
وترى كي�س���لنج و�س���وتيل )2002( �أن مثل هذ� �خلطاأ �أو �ل�سذوذ �لكروموزومي يتحدد 
يف �لكروموزوم رقم 21 �لذي ي�س���بح ثالثًيا �أي يت�س���من كروموزوًما ز�ئًد� �أو �إ�س���افًيا 
نتيج���ة لأن ع���دد �لكروموزومات يف �حليو�ن �ملنوي �أو �لبوي�س���ة يكون 24 بدًل من 23 

مما يوؤدي بالتايل �إىل زيادة عدد �لكروموزومات يف �خللية لي�سبح 47 بدل من 46. 

وهناك ثالثة �أمناط من هذه �ملتالزمة ي�س���مى �أولها بال�س���ذوذ �لكروموزومي 
يف �لكروموزوم رقم 21 وهو �لنوع �ل�س���ائع ويحدث بن�س���بة 95%، �لذي يت�س���من ثالًثا 
م���ن �لكروموزوم���ات، �إذ يحملون 47 كروموزوم بدًل م���ن 46. �أما �لنمط �لثاين يكون 
ع���دد �لكروموزوم���ات يف كل خلي���ة طبيعًي���ا �أي 46 كروموزوًم���ا فق���ط، ولكن �خلطاأ يف 
تل���ك �حلال���ة يكم���ن يف �نتق���ال جزء م���ن �لكروم���وزوم رق���م 21 �أو �نتقال���ه باأكمله �إىل 
كروم���وزوم �آخ���ر ق���د يك���ون �لكروم���وزوم 13 �أو 14 �أو 15 �أو 22 ولكن���ه يف �لغال���ب يكون 
رق���م 14، وميك���ن �أن يكون �لو�لد �أًب���ا �أو �أًما حاماًل لذلك ك�س���مة متنحية فينقلها �إىل 
�أطفال���ه لتك���ون �س���ائدة لديهم، و�أن حو�يل 1 % تقريًبا م���ن �أولئك �لأطفال هم �لذين 
تنتق���ل �إليه���م ور�ثًيا وذلك من و�لدهم �لذي يعد حاماًل ملثل هذه �ل�س���مة، هذ� وتبلغ 
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�حتم���الت ولدة طف���ل �آخ���ر م���ن ذل���ك �لنم���ط 1: 6 �إذ� كان���ت �لأم ه���ي �حلاملة لتلك 
�حلال���ة �أو �لناقل���ة له���ا، بينم���ا تبل���غ 1 : 20 �إذ� كان �لأب ه���و �لناق���ل له���ا �أو ه���و �ل���ذي 
يحمله���ا، �أم���ا يف �لنمط �لثالث و�ملعروف بالف�سيف�س���ائي فيجمع �لفرد يف خالياه بني 
�خلاليا �لطبيعية و�خلاليا �ل�س���اذة حيث يكون عدد �لكروموزومات يف بع�س خالياه 
طبيعًي���ا �أي 46 كروموزوًم���ا، بينم���ا يك���ون يف بع�س���ها �لآخ���ر �س���اًذ� �أي 47 كروموزوًما، 
وتوج���د ه���ذه �حل���الت فيم���ا ب���ني 3 : 4% من �أف���ر�د متالزم���ة د�ون، وعادة م���ا تتكون 
هذه �حلالة بعد �حلمل حيث تنق�س���م �خلاليا ب�س���كل عادي، بينما يحدث خطاأ يتعلق 
بذلك يف �نق�سامات تالية مما يجعل بع�س خاليا �جل�سم عادية وبع�سها �لآخر �ساًذ�، 
وتتحدد درجة �لإعاقة لدى �لفرد مبقد�ر ما لديه من خاليا �ساذة يف مقابل خالياه 
�لطبيعية، ورغم وجود ثالثة �أمناط من متالزمة �أعر��س د�ون فاإنه ل توجد فروق 
ب���ني �لأطف���ال م���ن ه���ذه �لأمن���اط جميًعا، ولك���ن باإمكانن���ا �أن نتعرف عل���ى منط هذه 
�ملتالزم���ة عل���ى وجه �لتحديد من خالل فح�س �لدم، ور�س���م بروفيل للكروموزومات
karyotype حت���ى نتجن���ب �لنم���ط �لث���اين �لذي تعد �لور�ثة م�س���ئولة ع���ن 1 % منه 

)عادل عبد �هلل، 2004، �س �س17-19؛ وكمال مر�سى،1999،�س 126-125(. 

مهارات اإدارة الغ�سب :
يعرف �لغ�سب باأنه حاله ��ستجابة �نفعالية حادة، تثريها مو�قف �لتهديد �أو   
�لعدو�ن �أو �لحباط �أو خيبة �لأمل �أو �ل�سب �أو �لقمع، ويالحظ مع ��ستمر�ر �لغ�سب 
وبقاء مثري�ته ي�س���ل �لفرد �إىل حالة هياج �س���ديد وتتفاقم �إثاره �ل�س���لبية �لتى تعوق 
�لنم���و �لطبيع���ى للفرد ف���ى كل من �ملعرفة و�لوجد�ن و�خل���ربة باعتبارها �أبعاًد� لنمو 
�ل�سخ�س���ية، وبالت���اىل يعان���ى مثل هذ� �لفرد من �س���وء �لتو�فق �لنف�س���ى و�لجتماعى 

و�ملهنى،بالإ�سافة �إىل �سوء �حلالة �ل�سحية)حممد �سعفان،2003،�س �س16،23(.

وعندم���ا تف�س���ل �لأم ف���ى �لتحك���م ف���ى �مل�س���ادر �لتى ت�س���بب له �س���يًقا و�زعاًجا 
كالغ�س���ب،فعلى �أث���ر ذل���ك ت���زد�د �س���ربات �لقل���ب، ويتح���ول �ل���دم م���ن �لأط���ر�ف �إىل 
�لع�س���الت �لد�خلي���ة، وتت�س���ع حدقة �لعني، وي�س���رى �لإدرينالني و�لده���ون فى �لدم، 
ويتح���ول �لتنف����س م���ن �حلج���اب �حلاج���ز �إىل �ل�س���در، وه���ذه عملي���ات حيوي���ة غ���ري 
طبيعية تعود بال�س���رر على �جل�س���م وتنهكه )على ع�س���كر،2000، �س 43(، و�إما �إذ� كان 
�لغ�س���ب معت���دل ف���اإن ل���ه وظائف نف�س���ية مث���ل: حتقيق �لإتز�ن �لنف�س���ى بع���د تفريغ 
���ا وظائف �جتماعية مثل  طاقة �لغ�س���ب و�لتعوي�س عن نق�س �عتبار �لذ�ت، وله �أي�سً
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: ��ستخد�مه فى �لرتبية، وعندما يكون و�سيله للدفاع عن �لقيم وحتقيق �لن�سباط 
و�لتعب���ري ع���ن �لأر�ء �أو رف�س���ها ب�س���رط �أن يك���ون موظًف���ا للموق���ف ومتو�فًق���ا مع���ه                                       

)حممد �سعفان،2005،�س346(.

وجت���د كث���ري م���ن �أمه���ات �ملر�هق���ني ذوى متالزم���ة د�ون �س���عوبة ف���ى �إد�رة 
���ا  غ�س���بهم و�أظه���رت �لأمه���ات بع���د �لتدري���ب عل���ى مه���ار�ت �إد�رة �لغ�س���ب �نخفا�سً
للغ�س���ب  �ملث���رية  �ملو�ق���ف  ف���ى  �لغ�س���ب  و�س���دة  �ل�س���تفز�ز�ت  تك���ر�ر  ف���ى  كب���رًي� 
�ملرتبط���ة باأبنائه���ن، و��س���تمرت ه���ذه �لتغي���ري�ت �أك���رث من �ثنى ع�س���رة �س���هر متابعة

.(Yekta,M.,et al., 2010b, P. 1142)

فاإد�ر�ة �لغ�س���ب مهارة مل يتدرب عليها �لأمهات، و�ملهارة جتعل من �لغا�س���ب 
�سيد غ�سبه، فالغ�سب �سعب �لن�سباط، فمهارة �لتنفي�س عن �لغ�سب، تطلق �لغ�سب 
ذ�ت���ه، فمو�جهة �لنفعال عن�س���ر �أ�سا�س���ى فى �إطالق �لغ�س���ب، و�لق���درة على �لتحكم 
فى �لأع�س���اب، و�ختيار �لكلمات �ملنا�س���بة و�ختيار �لطريق �لذى يحقق �أهد�فه، قدرة 

هامة فى �حلياة )�سموئيل حبيب،1994، �س �س 49،58(. 

االإر�ساد االأ�سرى :
ي�س���ري �س���اهني ر�س���الن )2009( �إيل �لإر�س���اد �لأ�س���رى �أن���ه جمموع���ة م���ن   
�لتوجيه���ات �لعملي���ة �لت���ى تق���دم لأ�س���رة �لطف���ل �ملع���اق، ل�س���يما �لو�لدي���ن به���دف 
تدريب وتعليم �أفر�د �لأ�س���رة �إكت�س���اب �ملهار�ت و�خلرب�ت �لتى ت�ساعدهم فى مو�جهة 
م�س���كالتهم �ملرتتب���ة عل���ى وج���ود طفل مع���اق لديها، �س���و�ء مايتعل���ق منها بالتن�س���ئة 
�لجتماعية لهذ� �لطفل، و�أما مايتعلق بتاأهيله با�ستخد�م كل �لو�سائل �ملتاحة، و�لتى 
ميك���ن �إتاحته���ا لتقلي���ل �لأثار �ملرتتبة عل���ى �لإعاقة ؛ حتى يبلغ �لطفل �ملعاق �أق�س���ى 
��س���تفادة ممكن���ه من قدر�ته و�إمكانياته )�س148(.كما ي�س���ري ع���ادل عبد �هلل )2007( 
�إىل �لإر�س���اد �لأ�س���رى باأن���ه “ميث���ل منًطا م���ن �أمناط �لإر�س���اد �لنف�س���ى، ويهدف �إىل 
م�س���اعدة �لأ�س���ر على �لت�س���دى لتلك �مل�س���كالت �ملختلفة �لتى ميكن �أن تتعر�س لها، 
وذل���ك بغية �لتخفي���ف منها، و�أن تدريب �لو�لدين على �إد�رة �لأ�س���رة ميثل منًطا من 
�أمناط �لإر�ساد �لأ�سرى، وي�سري �إىل تلك �لإجر�ء�ت �لتى يتدرب عليها �لو�لد�ن حتى 

يت�سنى لهما تغيري �سلوك طفلهما فى �ملنزل وحتجيم �سلوكه �ملنحرف” )�س31(
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ويعرف���ة جم���ال �خلطي���ب )2001( باأن���ه يهت���م بدع���م �لأ�س���رة، وم�س���اعدتها    
لت�س���اعد نف�س���ها وتتخذ �لق���ر�ر�ت، وحتل �مل�س���كالت �لتى تو�جهها )����س213(، ويوؤكد 
�أ�س���رف �س���ريت )2008( على �أهمية تقدمي �لعون و�مل�س���ورة و�مل�س���اعدة لالأ�س���ر، وذلك 
ع���ن طري���ق برنام���ج منظ���م لالإر�س���اد و�لتوجي���ه )����س95(، وم�س���اعدة �لأمه���ات على 
فه���م و��س���تيعاب �حلقائ���ق ب�س���اأن �أبنائه���ن، وتبنى �أمن���اط تفكري و�قع���ى، و�لعمل على 
تطوير �ملمكن �ملتاح، وتر�س���يد �لطموحات �لو�لدية، فى �س���وء �أهد�ف و�قعية، وتنمية 
قدر�ته���م عل���ى حتم���ل �لأخط���اء، و�لتعاي����س م���ع �ل�س���عوبات )�أ�س���رف عب���د �حلمي���د،                                  

و�إيهاب �لببالوى، 2005، �س59(. 

كم���ا ي���رى �س���عيد �لع���زة )2000( �لإر�س���اد �لأ�س���رى يه���دف �إىل تعلي���م �أفر�د   
�لأ�س���رة ط���رق �لت�س���ال �ل�س���وية �لتى تبعده عن ��س���تمر�ر �ل�س���لوكيات غ���ري �ملتكيفة، 
و�لتب�س���ري باأ�س���باب �ل�سلوك �مل�سكل مبعنى �ت�س���اع �لوعى، وت�سجيع �لقدر�ت �لظاهرة 
و�لكامنة عند �أفر�د �لأ�س���رة و��س���تثمارها على �لنمو �ل�س���ليم و�حرت�م �لذ�ت و�لتكيف 
م���ع �حلاج���ات و�لتغ���ري، وت�س���جيع �لنفت���اح ب���ني �أف���ر�د �لأ�س���رة وم���ع �لآخري���ن عل���ى 
�إمكاني���ات جديدة وت�س���هيل �إح���د�ث �لتغيري وتبادل �لتجارب و�خل���رب�ت �ملفيدة د�خل 
�لأ�س���رة، و�يجاد بد�ئل وخيار�ت جديدة ت�س���اعدهم على �لتغلب على �ل�س���عوبات �لتى 

يو�جهونها )�س92(. 

تنمية مهارات اإدارة الغ�سب لدى اأمهات املراهقن ذوى متالزمة داون : 
�لغ�س���ب ل���دى �أمه���ات �ملر�هق���ني ذوى متالزم���ة د�ون يعرب عن ذل���ك �لتاأثري 
�ل�س���يئ �لذي يحدثه وجود طفل معاق �أو ما يت�س���م به من خ�س���ائ�س �سلبية وبخا�سة 
ف���ى مرحل���ة �ملر�هق���ة، فيثري ل���دى �لأم ردود فع���ل عقلي���ة و�نفعالية �أو ع�س���وية غري 
مرغوبة، تعر�س���ها للتوتر و�ل�س���يق و�لقلق و�حلزن و�لأ�س���ى و�لغ�س���ب �ل�س���ديد، كما 
ق���د تع���اين م���ن بع����س �لأعر��س �لنف�س���ية �جل�س���مية �لت���ي ت�س���تنفذ طاقاتها وحتول 
دون قدرتهاعل���ى �لرتكي���ز فيم���ا تق���وم به من �أعم���ال فتحتاج �إىل �إعادة تنظيم �س���امل 
حلياته���ا، وت�س���تمر حال���ة ع���دم �لتو�زن �إذ� مل تتح���رك �لأم بطرق فعال���ة ملو�جهة هذ� 

�لغ�سب )�إيهاب �لببالوى،2004، �س53(.
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ومن هنا تاأتى �أهمية تنمية مهار�ت �إد�رة �لغ�سب لدى �لأمهات و�إر�سادهن على 
كيفية تنميتها، حتى لت�س���تهلك �لأم طاقته���ا �لد�خلية �إل فى عملية �لبناء و�لرتبية 
و�لت�سجيع و�حلو�رو�لبناء بل وحتويل �لغ�سب �ل�سلبى �إىل غ�سب �إيجابي، ولذ� يجب 
تنمية مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب لديها؛ للتعامل مع �لغ�س���ب حتى تتحول طاقة �لغ�سب 
�ملدمرة �إىل ت�س���رفات �إيجابية تقوي ثقتها بنف�س���ها وعالقتها بالآخرين ومبا يحقق 
�لت���و�زن �لنف�س���ى لديها)جي���ل لندنفيلد،2008،����س ����س110-130(. و�أ�س���ارت تقاري���ر 
ا كبرًي� فى حلقات �لغ�سب بعد �لتدخل �لعالجى وزيادة كبرية فى  �لآباء �إىل �نخفا�سً
 ،(Sofronoff, et al., P.1203) لثق���ة باأنف�س���هم فى تنمي���ة مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب�
كما �أظهرت نتائج در��سة يكتا و�آخرين (Yekta, et al., 2011a)عن نق�س �سدة وتكر�ر 
.(P.712)لغ�سب، مما ي�سري �إىل فعالية �أ�ساليب وفنيات تنمية مهار�ت �إد�رة �لغ�سب�

وتوؤك���د در��س���ة يكت���ا وزمان���ىZamani, (2008) &Yekta، عل���ى فعالي���ة   
�لتدري���ب عل���ى تنمي���ة مه���ار�ت �إد�رة �لغ�س���ب لأمه���ات �ملر�هق���ني وكان ل���ه �لتاأثري�ت 
لديهن : نق�س �سدة �لغ�سب فى مو�قف �نتز�ع �لغ�سب، وز�د ��ستخد�م �إ�سرت�تيجيات 
���ا  تنمي���ة مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب وحت�س���نت عالقة �لب���ن بو�لديه،(P.23) وتوؤكد �أي�سً
در��س���ة يكت���ا و�آخري���ن  (Yekta et al., 2010b)، عل���ى �أهمية تدري���ب �لأمهات على 
ا كبرًي� فى تكر�ر �ل�ستفز�ز�ت و�سدة  تنمية مهار�ت �إد�رة �لغ�سب، وقد لحظ �نخفا�سً

.(P.1142) لغ�سب فى �ملو�قف �ملثرية للغ�سب �ملرتبطة باأبنائهن�

درا�سات �سابقة :
هدف���ت در��س���ة و�س���ام �إبر�هي���م )2015( �إىل �لتحق���ق م���ن فعالي���ة �لربنام���ج   
�لتدريبى فى �إد�رة �لغ�سب لدى �أمهات �لأطفال �ملعاقني فكرًيا، وتكونت عينة �لدر��سة 
م���ن )5( �أمهات مبدر�س���ة �لرتبية �لفكري���ة ببنها، وممن تر�وح���ت �أعمارهن �لزمنية 
مابني)30-45( �س���نة، و��ستخدمت �لباحثة �لت�سميم �لتجريبى ذ� �ملجموعة �لو�حدة 
و�لقيا����س �لقبل���ى و�لبع���دى، ومقيا�س �لغ�س���ب و�لربنام���ج �لتدريبى لإد�رة �لغ�س���ب 
ل���دى �أمه���ات �لأطفال �ملعاقني فكرًيا)�إعد�د: �لباحثة(، و�أ�س���فرت نتائج �لدر��س���ة عن 

فعالية �لربنامج �لتدريبى فى �إد�رة �لغ�سب لدى �أمهات �لأطفال �ملعاقني فكرًيا.
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ودر��س���ة ر�س���ا �لأ�س���رم )2013( هدف���ت �إىل معرفة فعالية �لتدري���ب على �إد�رة 
�لغ�س���ب للمر�هقني ذوى �لإعاقة �لفكرية، وتكونت عينة �لدر��س���ة من )20( مر�هًقا 
من ذوى �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة مبدر�سة �لرتبية �لفكرية مبدينة �أجا مبحافظة 
�لدقهلي���ة، وتر�وح���ت �أعماره���م �لزمنية بني )14-18(�س���نة، وتر�وحت ن�س���بة ذكائهم 
ماب���ني )50-70(، و��س���تخدمت ف���ى ه���ذه �لدر��س���ة مقيا�س �س���تانفورد بينية �ل�س���ورة 
�لر�بع���ة )�إع���د�د: لوي����س مليك���ه(، ومقيا����س مه���ار�ت �إد�رة �لغ�س���ب للمر�هقني ذوى 
�لإعاق���ة �لفكرية،و�لربنامج �ملعرفى �ل�س���لوكى )�إعد�د: �لباحث(، وقد �أ�س���فرت نتائج 
�لدر��س���ة �إىل �أن �ملجموع���ة �لتجريبي���ة �لت���ى ح�س���لو� على تدريب على �إد�رة �لغ�س���ب 

كانو� �أكرث حت�سًنا فى �إد�رة �لغ�سب.

ف���ى ح���ني در��س���ة Stimpson, et al., (2013) هدف���ت �إىل ��ستك�س���اف دور 
وجترب���ة �ملعاجل���ني �لعاملني فى �خلدمات �لنهارية فى ت�س���هيل تدخ���ل مهار�ت �إد�رة 
�لغ�س���ب �لقائ���م عل���ى جمموع���ة �لع���الج �ملعرف���ى �ل�س���لوكى لالأف���ر�د ذوى �لإعاق���ة 
�لفكري���ة، وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن )5 ذك���ور، 4 م���ن �لإن���اث( م���ن ذوى �لإعاق���ة 
�لفكري���ة، وتر�وح���ت �أعماره���م �لزمني���ة ماب���ني)24-57( �س���نة، وق���د �أ�س���فرت �لنتائج 
عن م�س���اعدة �لأفر�د ذوى �لإعاقة �لفكرية لزيادة فهمهم �لنفعاىل و�إد�رة �لغ�س���ب، 

وجتارب �مل�ساركني كانت �إيجابية لأنف�سهم وم�ستخدمى �خلدمات.

�أما در��سة  Hamelin، et al., (2013)  هدفت �إىل مر�جعة منهجية لأدبيات 
�إد�رة �لغ�س���ب لالأف���ر�د ذوى �لإعاق���ة �لفكرية، و�س���ملت در��س���تني ��س���تخدمتا جتارًبا 
م�س���بوطة ع�س���و�ئًيا، و)6( در��س���ات ��س���تخدمت ت�س���اميم �لختبار �لقبل���ى- �لبعدى 
للمجموع���ة �ل�س���ابطة غ���ري �ملتجان�س���ة، وكان �ملتو�س���ط ب���ني حج���م تاأث���ري �ملجموعة 
)1.52( للتجارب �مل�س���بوطة ع�س���و�ئًيا و)0.89( للدر��س���ات �لأخرى، و�أ�س���ارت �لنتائج 

�إىل �أن هناك حاجة �إىل �إجر�ء مزيد من �لبحوث فى هذ� �ملجال.

ودر��س���ة Willner, et al., (2013) هدف���ت �إىل �لتع���رف على فعالية �لعالج 
�ملعرف���ى �ل�س���لوكى ف���ى تنمية مه���ار�ت �إد�رة �لغ�س���ب لالأف���ر�د ذوى �لإعاق���ة �لفكرية 
�لب�سيطة و�ملتو�سطة، وتكونت عينة �لدر��سة من )179( فرًد� من ذوى �لإعاقة �لفكرية 
�لب�س���يطة و�ملتو�س���طة، ومت حتديدهم ب�س���كل ع�س���و�ئى، و�عتمدت هذه �لدر��س���ة على 
��س���تخد�م دلي���ل �ملعاجلة طبقها موظف���ى �لرعاية )12( �أ�س���بوًعا، و�أجريت �لتقييمات 



فعالية برنامج اإر�سادى �سلوكى فى تنمية مهارات اإدارة الغ�سب الباحثة . اأجنى مي�سيل عزيز واآخرون 

 325 

قبل �لتدخل وحتى )16( �أ�سبوًعا و)10( �أ�سهر بعد �لتدخل، و�أظهرت �لنتائج �أنه كان 
للتدخل تاأثرًي� فعاًل فى حت�سني مهار�ت �إد�رة �لغ�سب لالأفر�د ذوى �لإعاقة �لفكرية، 

و�أنه يوفر �أدلة على فعالية �لتدخل �ملعرفى �ل�سلوكى لهذه �ملجموعة من �لأفر�د.

عل���ى  �لتع���رف  �إىل  هدف���ت   Yekta, et al., (2011a) در��س���ة  ح���ني  ف���ى 
�لغ�س���ب عن���د �أمه���ات �لأطف���ال �ملعاق���ني فكرًي���ا �لقابل���ني للتعل���م و�لبطي���ىء �لتعلم، 
عل���ى �أ�س���ا�س �ملهنة وم�س���توى �لتعلي���م، وطبقت هذه �لدر��س���ة عل���ى )100( من �أمهات 
�لأطف���ال �ملعاقني فكرًيا، و��س���تخدمت هذه �لدر��س���ة قائمة �لغ�س���ب متع���ددة �لأبعاد 
)�إعد�د:�س���يجل، 1986(، و��س���تبيان �ملعلوم���ات �لدميوغر�في���ة، ومت حتلي���ل �لبيان���ات 
با�ستخد�م حتليل �لتباين �لثنائى، و�أظهرت �لنتائج وجود عالقة ذ�ت دللة �إح�سائية 
بني م�س���توى �لتعليم مع ��س���تثارة �لغ�سب و�لغ�سب �لد�خلى بدقة �أكرث، و�أظهرت �أن 
�لأمهات ذو �مل�س���توى �لتعليم �لعاىل ��س���تثارة �لغ�سب وغ�س���ًبا د�خلًيا �أقل، ومل توجد 
�ختالفات كبرية بني غ�سب �لأمهات باختالف �لو�سع �ملهنى، وتوؤكد �لنتائج �لعالقة 

بني �لغ�سب وم�ستوى �لتعليم.

ودر��سة  Yekta, et al., (2011b)هدفت �إىل �لتعرف على فعالية �لتدريب 
عل���ى مه���ار�ت �إد�رة �لغ�س���ب عن���د �أمه���ات �لأطف���ال ذوى �لإعاق���ة �لفكرية �لب�س���يطة 
وبطي���ىء �لتعل���م، وق���د �أجريت هذه �لدر��س���ة على )46( من �أمه���ات �لأطفال �ملعاقني 
فكرًي���ا وبطي���ىء �لتعل���م عل���ى ق���دم �مل�س���اوة ف���ى �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة، 
و��س���تخدمت ه���ذه �لدر��س���ة مقيا����س تقيي���م �لغ�س���ب،وقائمة �لعالق���ة ب���ني �لأمهات 
و�أبنائهن، وبرنامج �لتدريب على �إد�رة �لغ�س���ب على �أ�س���ا�س �لنهج �ملعرفى �ل�س���لوكى، 
على �ملجموعة �لتجريبية فى �سبع جل�سات )�ساعتني لكل جل�سة(، و�أكدت �لنتائج على 
�أن �لتدريب على مهار�ت �إد�رة �لغ�سب كان له �لتاأثري على �نخفا�س �سدة �لغ�سب فى 
مو�قف �نتز�ع �لغ�سب، وزيادة ��ستخد�م ��سرت�تيجيات مهار�ت �إد�رة �لغ�سب وحت�سن 

�لعالقة بني �لأمهات و�أبنائهن.

و بالإ�سافة �إىل در��سة Yekta, et al., (2010a) هدفت �إىل فح�س تاثري�ت 
�لتدري���ب عل���ى مه���ار�ت �إد�رة �لغ�س���ب على عالق���ة �لأم بالطف���ل �ملعاق فكرًي���ا �لقابل 
للتعلم و�لبطيىء �لتعلم، وتكونت عينة �لدر��سة من )46( من �أمهات �ملعاقني فكرًيا، 
وطبق �لتدريب على مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب فى �س���بع جل�س���ات )�س���اعتان لكل جل�س���ة(، 
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و��س���تخدمت �لدر��س���ة ت�س���ميم �س���به جتريب���ى م���ع قيا����س قبل���ى وبع���دى وجمموعة 
�سابطة، وجمعت �لبيانات با�ستخد�م مقيا�س تقييم �لغ�سب وقائمة �لغ�سب �ملتعددة 
�لأبع���اد، و��س���تخدم حتلي���ل �لتباي���ن لهذه �لدر��س���ة، و�أظهرت �لنتائج عن نق�س �س���دة 

وتكر�ر �لغ�سب وفعالية �أ�ساليب وفنيات مهار�ت �إد�رة �لغ�سب.

�أما در��سة Yekta, et al., (2010b) هدفت �إىل �لتعرف على فعالية �لتدريب 
على مهار�ت �إد�رة �لغ�سب �جلماعى، وذلك با�ستخد�م �لنهج �ملعرفى �ل�سلوكى، وعلى 
�لعالق���ة ب���ني �لأم بطفله���ا �ملعاق فكرًيا، وطبقت هذه �لدر��س���ة عل���ى )35( من �أمهات 
�لأطفال �ملعاقني فكرًيا با�س���تخد�م ت�س���ميم �س���به جتريبى بقيا�س قبلى وبعدى بدون 
جمموع���ة �س���ابطة، و��س���تمرت ور����س �لعمل �س���بع �أ�س���ابيع ملدة )�س���اعتني �أ�س���بوعًيا(، 
و��س���تخدمت ه���ذه �لدر��س���ة ��س���تبيان تقييم �لغ�س���ب )�إعد�د:زم���اين، 2007( وقائمة 
�لغ�س���ب متع���ددة �لأبع���اد )�إعد�د:�س���يجل، 1986( جلم���ع �لبيان���ات، و�أكمل���ت �لأمهات 
�ل�س���تبيان فى �لختبار �لقبلى و�لختبار �لبعدى و�أثنى ع�س���ر �س���هًر� متابعة، و�أكدت 
نتائ���ج �لتحلي���ل �ملتكرر للتباي���ن �ختالفات كبرية فى �لتعبري عن �لغ�س���ب �خلارجى، 
وعو�م���ل �نتز�ع �لغ�س���ب، و�ل�س���تثارة و�لغ�س���ب �لد�خل���ى، كما �أظه���رت �لأمهات بعد 
���ا كبرًي� فى تكر�ر �ل�س���تفز�ز�ت و�س���دة  �لتدري���ب عل���ى مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب �نخفا�سً
�لغ�س���ب ف���ى �ملو�ق���ف �ملثرية للغ�س���ب �ملرتبطة باأبنائهن، و��س���تمرت ه���ذه �لتغيري�ت 

�أكرث من �ثنى ع�سرة �سهر متابعة.

ودر��س���ة Yekta & Zamani, (2008)هدف���ت �إىل �ختب���ار فعالية �لتدريب 
على مهارت �إد�رة �لغ�س���ب على �لعالقة بني �لأمهات و�أبنائهن ذوى �لإعاقة �لفكرية 
�لب�س���يطة و�لبطي���ىء �لتعل���م، بن���اًء� عل���ى �لنظ���رة �ملعرفي���ة �ل�س���لوكية، وتكونت عينة 
�لدر��سة من )46( من �أمهات �ملعاقني فكرًيا، وطبق �لربنامج �لتدريبى على �ملجموعة 
�لتجريبية فى �سبع جل�سات)�ساعتان لكل جل�سة(، و��ستخدمت �لدر��سة ت�سميم �سبه 
جتريب���ى م���ع قيا����س قبلى وبع���دى وجمموعة �س���ابطة، وجمعت �لبيانات با�س���تخد�م 
مقيا�س تقييم �لغ�سب وقائمة �لغ�سب �ملتعددة �لأبعاد، و��ستخدم حتليل �لتغاير لهذه 
�لدر��س���ة، و�أظه���رت �لنتائج نق�س �س���دة �لغ�س���ب، وحت�س���نت عالقة �لطف���ل بو�لديه.
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ف���ى ح���ني در��س���ة Sofronoff, et al., (2007) هدف���ت �إىل تقيي���م فعالي���ة 
�لتدخ���ل �ملعرفى و�ل�س���لوكى لإد�رة �لغ�س���ب ل���دى �لأطفال ذوى متالزمة �أ�س���ربجر، 
وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة م���ن )45( طف���اًل و�أمهاتهن ومت �ختيارهم ب�س���كل ع�س���و�ئى، 
وتر�وح���ت �أعماره���م �لزمني���ة ماب���ني )10-14( �س���نة، و�س���ارك �لأطف���ال ف���ى �لتدخل 
�لعالجى فى �جلل�س���ات ملدة �س���تة �أ�سابيع )�ساعتني �أ�س���بوعًيا( و��ستمرت فرتة �ملتابعة 
�س���تة �أ�سابيع، و��س���تخدمت هذه �لدر��سة �لفنيات �ملعرفية و�ل�سلوكية، و�أ�سارت تقارير 
ا كبرًي� للغ�سب وزيادة كبرية فى �لثقة باأنف�سهم فى �إد�رة �لغ�سب. �لآباء �إىل �نخفا�سً

تعقيب عام على الدرا�سات ال�سابقة:
�أهمي���ة  عل���ى  توؤك���د  �أنه���ا  يت�س���ح  �لدر��س���ات  له���ذه  �ل�س���ابق  �لعر����س  م���ن 
تنمي���ة مه���ار�ت �إد�رة �لغ�س���ب لالأمه���ات كم���ا ف���ى : در��س���ة و�س���ام �إبر�هي���م )2015(،

 ،(Yekta, et al., 2010a) ودر��س���ة   ،(Yekta, et al., 2011a) ودر��س���ة 
(Yektaet al.,2010b)ودر��سة(Yekta,&Zamani,2008)،ودر��س���ة  ودر��س���ة 
(Sofronoff, et al., 2007)، ومنها ماتو�س���ل �إىل �أن �لفنيات �ملعرفية �ل�س���لوكية 
و�لإجر�ء�ت جنحت فى تنمية مهار�ت �إد�رة �لغ�سب كما فى در��سة ر�سا �لأ�سرم )2013(، 
.(Sofronoff,K.et al., 2007) ودر��س���ة ،(Willner, et al., 2013) ودر��س���ة

اأوجه اال�ستفادة من الدرا�سات ال�سابقة : 
�أت�سح �إن زيادة معدل وتكر�ر�لغ�سب لأمهات �ملر�هقني ذوى متالزمة د�ون.1 1)
�ختي���ار عين���ة �لدر��س���ة، فكانت �لعينة م���ن �لفئة �لعمرية من )43-48( �س���نة، 1 2)

وتكونت عينة �لدر��سة من )14( من �أمهات �ملر�هقني ذوى متالزمة د�ون.
بن���اء �أدو�ت �لدر��س���ة: )مقيا�س مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب لأمهات �ملر�هقني ذوى 1 3)

متالزمة د�ون(.
م���دى �لتف���اق ب���ني معظم �لدر��س���ات على �أهمي���ة تقدمي �لرب�مج �لإر�س���ادية 1 4)

�ل�س���لوكية لأمهات �ملر�هق���ني ذوى متالزمة د�ون ومدى فعالية تلك �لرب�مج 
فى تنمية مهار�ت �إد�رة �لغ�سب.

�أجمع���ت غالبية �لدر��س���ات عل���ى كفاءة �ملدر�س���ة �ملعرفية �ل�س���لوكية فى تنمية 1 5)
مهار�ت �إد�رة �لغ�سب.
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الفرو�س : 
توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني متو�س���طى رت���ب درج���ات �ملجموعتني 1 1)

و�أبع���اده  �لغ�س���ب  �إد�رة  مه���ار�ت  مقيا����س  عل���ى  و�ل�س���ابطة  �لتجريبي���ة 
عن���د �أمه���ات �ملر�هق���ني ذوى متالزم���ة د�ون ف���ى �لقيا����س �لبع���دى ل�س���الح                                               

�ملجموعة �لتجريبية.
توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية ب���ني متو�س���طى رت���ب درج���ات �ملجموع���ة 1 2)

�لتجريبية فى �لقيا�س���ني �لقبلى و�لبعدى على مقيا�س مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب 
و�أبعاده عند �أمهات �ملر�هقني ذوى متالزمة د�ون ل�سالح �لقيا�س �لبعدى.

ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني متو�س���طى رت���ب درج���ات �ملجموعة 1 3)
�ل�س���ابطة فى �لقيا�س���ني �لقبلى و�لبعدى على مقيا�س مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب 

و�أبعاده عند �أمهات �ملر�هقني ذوى متالزمة د�ون.
ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية بني متو�س���طى رت���ب درج���ات �ملجموعة 1 4)

�لتجريبي���ة على مقيا�س مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب و�أبعاده عن���د �أمهات �ملر�هقني 
ذوى متالزمة د�ون فى �لقيا�سني �لبعدى و�لتتبعى.

خطة البحث واإجراءتها :
اأواًل : منهج البحث:

��س���تخدمت �لباحث���ة ف���ى �لدر��س���ة �ملنه���ج �لتجريب���ى حي���ث ميث���ل �لربنام���ج 
�لإر�س���ادى �ل�س���لوكى )�ملتغري �مل�ستقل(، ومتثل مهار�ت �إد�رة �لغ�سب )�ملتغري �لتابع(، 
و��س���تخدمت �لت�س���ميم �لتجريب���ى ذى �ملجموعت���ني �ملتكافئت���ني �إحد�هم���ا جتريبي���ة 

و�لأخرى �سابطة.

ثانًيا: عينة البحث:
تكون���ت عينة �لبح���ث �لنهائية من )14( من �أمهات �ملر�هقني ذوى متالزمة   
د�ون مبدر�سة �لرتبية �لفكرية مبدينة �لزقازيق، وتر�وحت �أعمارهن �لزمنية مابني 
)43-48( �س���نة، وقد مت تق�س���يمهن �إىل جمموعتني متكافئتني: �ملجموعة �لتجريبية 
)يتم تطبيق �إجر�ء�ت �لربنامج �لإر�س���ادى �ل�س���لوكى عليهن(، و�ملجموعة �ل�س���ابطة 

)مل يتم تطبيق �إجر�ء�ت �لربنامج �لإر�سادى �ل�سلوكى عليهن(.
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ثالًثا: اأدوات البحث:
د�ون                    -  متالزم���ة  ذوى  �ملر�هق���ني  لأمه���ات  �لغ�س���ب  �إد�رة  مه���ار�ت  مقيا����س 

)�إعد�د : عادل عبد �هلل حممد؛ ودعاء حممد خطاب؛ و�لباحثة(.
�لربنام���ج �لإر�س���ادى �ل�س���لوكى ف���ى تنمي���ة مه���ار�ت �إد�رة �لغ�س���ب لأمه���ات - 

�ملر�هق���ني ذوى متالزم���ة د�ون )�إعد�د : ع���ادل عبد �هلل حممد؛ ودعاء حممد 
خطاب؛ و�لباحثة(. 

وفيما يلى نبذة خمت�سرة للمقيا�س:

و�سف املقيا�س فى �سورته النهائية :- 
�أجرت �لباحثة در��سة ��ستطالعية للتعرف على ثبات و�سدق مقيا�س مهار�ت   
�إد�رة �لغ�س���ب لأمه���ات �ملر�هقني ذوى متالزمة د�ون وذل���ك من خالل �لتطبيق على 
)20( �أًما غري عينة �لبحث �لأ�سا�س���ية �ختريو� بطريقة ع�س���و�ئًيا من جمعية غ�س���ن 
�لرب �لتنموية لذوى �لحتياجات �خلا�سة وعددهن )11( �أم و)9( �أمهات من مدر�سة 
�لرتبي���ة �لفكري���ة مبدين���ة �لزقازي���ق، وتر�وحت �أعماره���ن �لزمنية ماب���ني )50-43( 
�س���نة، وق���د طب���ق �ملقيا�س ب�س���ورة فردية عل���ى �لأم. وقد تك���ون مقيا�س مه���ار�ت �إد�رة 
�لغ�س���ب من خم�س���ة �أبعاد، وهي : مهارة �لإ�سرتخاء، ومهارة �إعادة �لتقييم �لإيجابى، 

ومهارة حل �مل�سكالت، ومهارة �سبط �لذ�ت، ومهارة طلب �لدعم و�مل�ساندة. 

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية للمقيا�س : - 

اأوالً : االت�ساق الداخلى :
مت ح�ساب معامل �رتباط بري�سون بني درجة كل مفردة و�لدرجة �لكلية للُبعد 
�ل���ذى تنتم���ى �إلي���ه، ثم ح�س���اب معام���ل �لإرتباط بني درج���ة كل ُبعد و�لدرج���ة �لكلية 
ملقيا�س مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب لأمهات �ملر�هقني ذوى متالزمة د�ون، وكما يت�س���ح فى 

�جلدولني )1(، و )2(: 
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جدول )1(
معامالت الإرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى اإليه

 ملقيا�س مهارات اإدارة الغ�سب.

 رقم�لُبعد
�ملفردة

 معامل
 رقم�لُبعد�لإرتباط

�ملفردة
 معامل

 رقم�لُبعد�لإرتباط
�ملفردة

 معامل
�لإرتباط

خاء
رت

لإ�س
رة �

مها
 /1

10.671**

ارة
مه

/2
بع 

 تا
يم

تقي
ة �ل

عاد
 �إ

بى
جا

لإي
�210.648**

بط
�س

رة 
مها

/4
بع 

 تا
�ت

لذ
�

410.513*
20.535**220.469*420.627**
30.676**230.696**430.688**
40.662**240.511*440.604**
50.676**

الت
�سك

ل �مل
 ح

ارة
مه

/3

250.017*450.580**
60.652**260.422460.587**
70.582**270.586**

دة
سان

�مل�
م و

دع
ب �ل

طل
رة 

مها
/5

470.387
80.641**280.763**480.642**
90.661**290.591**490.628**

100.512*300.589**500.648**
110.641**310.684**510.034

بى
جا

لإي
م �

قيي
�لت

دة 
�إعا

 /2

120.631**320.633**520.082
130.626**330.828**530.459*
140.312340.543*540.448*
150.507*350.522*550.477*
160.209

بط
�س

رة 
مها

/4
 

�ت
لذ

�

360.096560.452*
170.478*370.486*570.793**
180.494*380.464*580.621**
190.662**390.595**---
200.523*400.504*---

* د�ل عند م�ستوى معنوية ) 0.05(                  ** د�ل عند م�ستوى معنوية ) 0.01 (
يت�س���ح من جدول )1( �أنه توجد عالقة �إرتباطية د�لة �إح�س���ائًيا بني درجة 
كل مف���ردة م���ن مفرد�ت مقيا�س مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب وبني �لدرج���ة �لكلية لكل ُبعد 
من �لأبعاد �خلم�س���ة �ملكونة للمقيا�س، بينما ل توجد عالقة �إرتباطية د�لة �إح�س���ائًيا 
ب���ني كل م���ن �ملفردت���ني )14، 16( للبع���د �لثانى، و�ملف���ردة )26( للبع���د �لثالث، �ملفردة 

)36( للبعد �لر�بع، و�ملفرد�ت )47،51، 52( للبعد �خلام�س.
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جدول )2(
معامالت الإرتباط بني درجة كل ُبعد والدرجة الكلية ملقيا�س مهارات اإدارة الغ�سب.

م�ستوى �لدللةمعامل �لإرتباط�لأبعادم
د�ل عند 0.01**0.819�لإ�سرتخاء1
د�ل عند 0.01**0.850�إعادة �لتقييم �لإيجابى2
د�ل عند 0.01**0.866حل �مل�سكالت3
د�ل عند 0.01**0.899�سبط �لذ�ت4
د�ل عند 0.01**0.871طلب �لدعم و�مل�ساندة5

يت�س���ح م���ن ج���دول )2( �أن���ه توج���د عالق���ة �إرتباطي���ة د�ل���ة �إح�س���ائًيا عند 
م�س���توى معنوي���ة )0.01( ب���ني درج���ة كل ُبع���د و�لدرجة �لكلي���ة ملقيا�س مه���ار�ت �إد�رة 

�لغ�سب، مما يدل على متتع هذ� �ملقيا�س بدرجة عالية من �ل�سدق. 

 Reliability : ثانًيا : ثبات املقيا�س
خمتلفت���ني  بطريقت���ى  �لغ�س���ب  �إد�رة  مه���ار�ت  ملقيا����س  �لثب���ات  ح�س���اب  مت 
�لن�س���فية                                                                         �لتجزئ���ة  وطريق���ة   ،) كرونب���اخ  )�ألف���ا  �لتباي���ن  حتلي���ل  طريق���ة  هم���ا: 

) �سبريمان بر�ون، جتمان (. كما يت�سح فى جدول )3(.



املجلد ال�ساد�س - العدد )21( اأكتوبر 2017 جملة الرتبية اخلا�سة

 332 

جدول )3(
ح�ساب معامل الثبات ملقيا�س مهارات اإدارة الغ�سب بطريقتى

)األفا كرونباخ،وطريقة التجزئة الن�سفية ل�سبريمان براون،جتمان(

 رقم�لبعد
�ملفردة

 �ألفا
كرونباخ

�لتجزئة �لن�سفية
 رقم�لبعد

�ملفردة
 �ألفا

كرونباخ
�لتجزئة �لن�سفية

�سبريمان-
�سبريمان-جتمانبر�ون

جتمانبر�ون

خاء
رت

لإ�س
رة �

مها
 /1

10.8870.8030.523

الت
�سك

ل �مل
 ح

ارة
مه

 /3
بع 

300.8850.7420.588تا
20.8870.3810.421310.8880.5550.627
30.8840.8060.312320.8850.7750.336
40.8860.7960.394330.8790.9060.548
50.8840.8060.312340.8820.7030.314
60.8870.5210.489350.8850.6860.420
70.8850.5530.389

�ت
لذ

ط �
�سب

رة 
مها

 /4

360.8900.1760.082
80.8870.5080.458370.8880.6130.431
90.8860.3780631380.8850.6330.341

100.8870.6770.390390.8870.4560.501
110.8860.5090.525400.8850.6700.547

بى
جا

لإي
م �

قيي
�لت

دة 
�إعا

رة 
مها

 /2

120.8830.6030.561410.8850.6790.356
130.8880.4920.511420.8880.5980.438
140.8890.4750.207430.8820.8150.505
150.8850.4690.633440.8850.5760.565
160.8900.3460.136450.8850.4370.521
170.8880.6470.380460.8850.7390.471
180.8860.5850.504

دة
سان

�مل�
م و

دع
ب �ل

طل
رة 

مها
 /5

470.8920.6550.445
190.8880.5230.699480.8830.7820.495
200.8880.6870.551490.8870.4940.690
210.8820.7860.433500.8790.7870.439
220.8870.6380.528510.8910.0650.026
230.8860.5670.593520.8890.1520.039
240.8810.6770.358530.8870.6290.511

حل
رة 

مها
 /3

 
الت

�سك
�مل

250.8850.6810.397540.8860.6190.528
260.8900.3940.185550.8810.4740.463
270.8870.4450.629560.8850.6230.598
280.8840.8650.311570.8820.8840.371
290.8850.4500.598580.8820.7660.402
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يت�س���ح م���ن ج���دول )3( �أن معام���الت �لثب���ات للمف���رد�ت �خلا�س���ة بالأبع���اد 
�خلم�س���ة �ملكون���ة للمقيا����س قد حققت قيم مرتفعة فى معظ���م مفرد�ت �ملقيا�س حيث 
تر�وح���ت قي���م �ألفا كرونباخ �ملح�س���وبة ما ب���ني )0.879، 0.892(، ومبقارنة هذه �لقيم 
بقيمة �ألفا كرونباخ �لكلية و�لتى تبلغ )0.888( جند �أن قيم �ألفا كرونباخ للمفردتني 
)14، 16( م���ن �لبع���د �لثان���ى، و�ملف���ردة )26( م���ن �لبع���د �لثال���ث، و�ملف���ردة )36( م���ن 
�لبع���د �لر�ب���ع، و�ملف���رد�ت )47،51، 52( من �لبعد �خلام�س، كانت �أك���رب من قيمة �ألفا 
كرونب���اخ �لكلي���ة، مما ي���دل على عدم متتع هذه �ملف���رد�ت بدرجات عالي���ة من �لثبات، 
كم���ا لوح���ظ تق���ارب متجه معام���الت �لثبات �خلا�س���ة مبف���رد�ت �ملقيا�س ف���ى كل من 
طريقت���ى "�س���بريمان – ب���ر�ون، جتمان"حيث تر�وحت فى �س���بريمان- بر�ون ما بني                           

) 0.378، 0.906 (، وفى جتمان ما بني )0.311، 0.690(. 

: Validity ثالًثا : �سدق املقيا�س

	1(- ال�سدق الظاهرى 	�سدق املحكمن( : 
 مت عر����س عب���ار�ت �ملقيا����س و�لتعري���ف �لإجر�ئ���ى �خلا�س ب���ه وبالأبعاد، فى �س���ورته 
�لأولي���ة عل���ى )16( حمكًم���ا م���ن �أع�س���اء هيئ���ة �لتدري����س �ملتخ�س�س���ني ف���ى �ل�س���حة 
�لنف�س���ية و�لرتبي���ة �خلا�س���ة وعل���م �لنف�س �لرتبوى. وق���د �أظه���رت �أر�ء �ملحكمني �أن 
ه���ذ� �لن���وع م���ن �ل�س���دق يتو�فر فى ه���ذ� �ملقيا�س حيث كانت ن�س���بة �لتف���اق مرتفعه، 
وتر�وح���ت ماب���ني 91.6% �إىل 100% وهذ� يدل على �رتفاع �س���دق �ملحكمني للمقيا�س، 
وقامت �لباحثة باإجر�ء بع�س �لتعديالت �لتى �أ�س���ار �إليها �ل�س���ادة �ملحكمني )�سياغة 
بع�س �لعبار�ت، وحذف �لعبار�ت �لتى مل ت�س���ل ن�س���بة �لتفاق فيها 80% من �إجماىل 
ع���دد �ملحكم���ني، حت���ى �أ�س���بح �ملقيا����س ف���ى �س���ورته �لنهائي���ة مكوًن���ا م���ن )58( عبارة 
موزعة على خم�سة �أبعاد رئي�سية، ويو�سح �جلدول �لآتى �لن�سب �ملئوية لتفاق �ل�سادة 

�ملحكمني ملقيا�س مهار�ت �إد�رة �لغ�سب.
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جدول )4(
يو�سح ن�سب اتفاق ال�سادة املحكمني ملقيا�س مهارات اإدارة الغ�سب. 

�لبعد �خلام�س�لبعد �لر�بع�لبعد �لثالث�لبعد �لثانى�لبعد �لأول
 رقم

�لعبارة
 ن�سبة

�لإتفاق
 رقم

�لعبارة
 ن�سبة

�لإتفاق
 رقم

�لعبارة
 ن�سبة

�لإتفاق
 رقم

�لعبارة
 ن�سبة

�لإتفاق
 رقم

�لعبارة
 ن�سبة

�لإتفاق
1%1001%1001%1001%1001%100
2%91.62%1002%1002%1002%92.4
3%1003%1003%91.63%1003%100
4%1004%1004%1004%1004%100
5%1005%1005%1005%1005%100
6%1006%1006%1006%1006%100
7%1007%1007%1007%1007%100
8%1008%1008%1008%1008%100
9%1009%1009%1009%1009%100

10%10010%10010%10010%7510%100
11%10011%10011%10011%10011%100

12%10012%10012%100
13%100

	2(- ال�سدق العاملى ملقيا�س مهارات اإدارة الغ�سب:
مت ح�س���اب �ل�سدق باإ�ستخد�م �إ�س���لوب �لتحليل �لعاملى و�لذى ي�ستخدم فى 
تناول بيانات متعددة �إرتبطت فيما بينها بدرجات خمتلفة من �لإرتباط، حيث ميكن 
ت�س���ميتها من خالل تلك �لعبار�ت �ملجتمعة، و�لأبعاد �لتى يتكون منها �ملقيا�س، وبعد 
�إج���ر�ء �لتحلي���ل �لعاملى من �لدرج���ة �لأوىل على عينة �لبحث �لإ�س���تطالعية و�لتى 
تبل���غ )20( م���ن �أمه���ات �ملر�هق���ني ذوى متالزم���ة د�ون بطريق���ة �ملكون���ات �لأ�سا�س���ية 

لهوتلينج، وهو ما يت�سح فى �جلدول )5(.
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جدول ) 5 (
القيم الأولية امل�ستخل�سة لالأبعاد املكونة ملقيا�س مهارات اإدارة الغ�سب. 

�لقيم �مل�ستخل�سة�أبعاد �ملقيا�سم
0.731�لإ�سرتخاء1
0.800�إعادة �لتقييم �لإيجابى2
0.746حل �مل�سكالت3
0.906�سبط �لذ�ت4
0.790طلب �لدعم و�مل�ساندة5
0.997�لدرجة �لكلية6

يت�س���ح م���ن ج���دول )5( �أن �لقيم �مل�ستخل�س���ة لالأبعاد �ملكون���ة ملقيا�س مهار�ت 
�إد�رة �لغ�س���ب ت���رت�وح م���ا ب���ني )0.731، 0.997( مم���ا ي�س���ري �إىل �أن ه���ذه �لن�س���بة من 
�لتباين���ات ف���ى قيم ه���ذه �لأبعاد تف�س���رها جمموعة م���ن �لعو�مل �مل�س���رتكة و�لتى مت 
�إ�ستخال�س���ها فى )3( عو�مل، وهى ما تف�س���ر �أن �لعو�مل �مل�س���رتكة متثل ن�سبة عالية 
من تباين �لأبعاد وهو ما ي�س���ري �إىل �أهمية هذه �لأبعاد وعدم �إمكانية �إ�س���تبعادها من 
�لتحليل، و�لعو�مل �مل�ستخل�سة من �لتحليل �لعاملى ميكن تو�سيحها فى جدول )6(.

جدول)6(
ح�ساب ال�سدق العاملى ملقيا�س مهارات اإدارة الغ�سب بطريقة املكونات الأ�سا�سية

 �لعو�مل
�مل�ستخل�سة

بعد �لتدويرقبل �لتدوير
�جلذر
�لكامن

 ن�سبة
�لتباين

 �لن�سبة
�لرت�كمية

 �جلذر
�لكامن

 ن�سبة
�لتباين

 �لن�سبة
�لرت�كمية

2.46541.07741.0772.05834.29234.292�لأول
1.46924.48765.5651.72728.78263.074�لثانى
1.03517.25482.8191.18519.74582.819�لثالث

 يت�س���ح م���ن ج���دول )6( �أن �لتحلي���ل ق���د �إ�س���تخل�س )82.819%( م���ن ن�س���بة 
�لتباين �لكلى للم�س���فوفة و�لتى تت�س���من )6( �أبعاد، ويو�س���ح �جلدول )7( ت�س���بعات 

�لعو�مل �مل�ستخل�سة كما يلى :
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جدول ) 7(
ت�سبعات العاملني امل�ستخل�سني لأبعاد مقيا�س مهارات اإدارة الغ�سب

�ملحاورم
�لت�سبعات

123
0.882�لإ�سرتخاء1
0.841�إعادة �لتقييم �لإيجابى2
0.807حل �مل�سكالت3
0.766�سبط �لذ�ت4
0.676طلب �لدعم و�مل�ساندة5

0.938�لدرجة �لكلية

يت�س���ح من جدول )7( �أن ت�س���بعات �لعامل �لثالث هى �لأكرث قوة من ت�سبعات 
�لعامل���ني �لأول و�لثان���ى، وت�س���ري نتائ���ج �جل���دول �أن �أقوى �لأبع���اد �إرتباًط���ا بالعامل 
�مل�س���تخل�س �لثالث و�لذى يت�س���بع عليه �لدرجة �لكلية للمقيا�س وكانت درجة ت�سبعه 
)0.938(، يليه �لعامل �لأول وكانت �أقوى �لأبعاد ت�سبًعا به هو ُبعد مهارة �لإ�سرتخاء، 
وكان���ت درج���ة ت�س���بعه )0.882( يلي���ه ُبعد �إعادة �لتقيي���م �لإيجابى، ث���م �لعامل �لثانى 
وكانت �أقوى �لأبعاد ت�س���بًعا به هو ُبعد مهارة حل �مل�س���كالت، حيث كانت درجة ت�س���بعه 
ه���ى ) 0.807( يلي���ه �لبعدي���ن مه���ارة �س���بط �ل���ذ�ت، ومهارة طل���ب �لدعم و�مل�س���اندة، 

وجميعها قيم مقبولة. 

مم���ا �س���بق يدل عل���ى �أن �ملقيا�س يتمتع بدرج���ة مرتفعة من �ل�س���دق و�لثبات، 
وبهذ� ي�سبح �ملقيا�س �ساحلاً للتطبيق. 

 وفيما يلى نبذة خمت�سرة للربنامج االإر�سادى ال�سلوكى:

اأهداف الربنامج االإر�سادى :

	اأ(- الهدف العام من الربنامج :
يه���دف �لربنام���ج �إىل تنمي���ة مه���ار�ت �إد�رة �لغ�س���ب لأمه���ات �ملر�هق���ني ذوى 

متالزمة د�ون.
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 	 ب ( - االأهداف الفرعية :
تب�سري �لأمهات بجو�نب �لربنامج و�لهدف منه ونظام �جلل�سات. -
تب�س���ري �لأمه���ات بخ�س���ائ�س �ملر�هق���ني ذوى متالزم���ة د�ون، وماه���و �لغ�س���ب،  -

و�أ�س���بابه ومكونات���ه �ملعرفي���ة و�لنفعالي���ة و�ل�س���لوكية و�لنتائ���ج �ملرتتب���ة علي���ه، 
وكذلك مبهار�ت �إد�رة �لغ�سب وبطرق تنميتها. 

خطوات اإعداد وتنفيذ الربنامج :

 1- اإجراءات الربنامج : 
 مت حتدي���د حمت���وى �لربنام���ج ف���ى �س���وء : �ل�س���تفادة م���ن �لإط���ار �لنظ���رى 
و�لدر��س���ات و�لبح���وث �ل�س���ابقة �ملرتبطة مبو�س���وع �لبح���ث �حلالي���ة، و�لإطالع على 
جمموعة من �لرب�مج �لإر�سادية �خلا�سة باإد�رة �لغ�سب و�أ�ساليب مو�جهة �ل�سغوط 
لأمهات �ملعاقني فكرًيا وبخا�سة �أمهات �ملر�هقني ذوى متالزمة د�ون مبا ت�سمله من 
فنيات و�إجر�ء�ت خمتلفة مت �ل�ستفادة منها مبا يتالءم مع عينة �لبحث ومبا يتالءم 
�أه���د�ف �لربنام���ج و�لت���ى �أتيح���ت للباحثة �لإط���الع عليه���ا، ويحت���وى �لربنامج على 
جمموعة من �لأن�س���طة و�ملمار�س���ات و�لتدريبات و�ملو�قف �لتعليمية، و�إر�ساد �لأمهات 
بكيفية تنمية مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب، ومت عر�س �ل�سورة �لأولية للربنامج �لإر�سادى 
على )16( من �ل�سادة �ملحكمني من �أع�ساء هيئة �لتدري�س فى جمال �ل�سحة �لنف�سية 
و�لرتبي���ة �خلا�س���ة وعل���م �لنف����س، وذل���ك به���دف �لتحقي���ق م���ن مالءم���ة �لربنام���ج 
�لإر�س���ادى لأف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبية، ووفًق���ا لتعليمات �ل�س���ادة �ملحكمني، �أجريت 
�لتعدي���الت �ملطلوب���ة، ومن ثم �إعد�د �ل�س���ورة �لنهائية للربنامج �لإر�س���ادى �لذى مت 

تطبيقه على �أمهات �ملر�هقني ذوى متالزمة د�ون )�أفر�د �ملجموعة �لتجريبية(. 

 2- جل�سات الربنامج 	عدد ومكان اجلل�سات واملدى الزمنى للربنامج ومراحله( :
يتاأل���ف �لربنام���ج من )38( جل�س���ة، بو�قع )4( جل�س���ات �أ�س���بوعًيا )�س���هرين    
ون�س���ف(، وي���رت�وح م���دة �جلل�س���ة ماب���ني )45-60( دقيق���ة، ويت���م تطبي���ق �لربنام���ج 
ف���ى مدر�س���ة �لرتبي���ة �لفكرية مبدين���ة �لزقازي���ق،ومت تطبيق �لربنامج خ���الل �لعام 
�لدر��س���ى 2017/2016م، ويتاألف �لربنامج من ثالث مر�حل ت�س���م كل منها عدد من 

�جلل�سات، كالتاىل:
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املرحل�ة االأوىل : 	 املرحل�ة التمهيدي�ة: التع�ارف والتمهي�د (: وت�س���م ه���ذه �ملرحل���ة 
)جل�س���تان(، ومدة كل جل�س���ة متهيدية )45( دقيقة، ويتم فيه���ا �لتعارف بني �لباحثة 
و�لأمهات لتعزيز �لعتماد و�لثقة فى �لباحثة و�لربنامج �لإر�سادى، وتعريف �لأمهات 
بالهدف من �لربنامج وما�سيتم طو�ل فرتة �لربنامج، وتاأتى �أهمية هذه �ملرحلة فى 

كونها تقدمي ومتهيد للربنامج، ومدخل ملر�حل تنفيذ �لربنامج.

املرحلة الثانية : 	اإر�س�اد اأمهات املراهقن ذوى متالزمة داون على كيفية تنمية مهارات 
اإدارة الغ�س�ب لديه�ن(: وه���ى مرحل���ة �لتطبيق �لفعلى جلل�س���ات �لربنام���ج ويتم فيها 
تب�س���ري�لأمهات بخ�س���ائ�س �أبنائهن �ملر�هقني ذوى متالزمة د�ون، وماهو �لغ�س���ب، 
و�أ�س���بابه ومكوناته و�لنتائج �ملرتتبة عليه، وكذلك مبهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب وتعريفها، 
وبط���رق تنمي���ة بع����س �مله���ار�ت و�أ�س���اليب �ملو�جه���ة �لإيجابي���ة للتعامل مع �لغ�س���ب، 
وتل���ك �مله���ار�ت هى : �لإ�س���رتخاء، و�إعادة �لتقييم �لإيجابى، وحل �مل�س���كالت، و�س���بط 
�ل���ذ�ت، وطل���ب �لدعم و�مل�س���اندة، وت�س���م ه���ذه �ملرحلة )29( جل�س���ة، ومدة كل جل�س���ة 

)60( دقيقة.

املرحل�ة الثالثة : 	اإعادة اإر�س�اد االأمهات املراهقن ذوى متالزم�ة داون على كيفية تنمية 
مهارات اإدارة الغ�سب لديهن(: وت�سم هذه �ملرحلة )7( جل�سات، ومدة كل جل�سة ختامية 
)60( دقيقة، وفيها يتم �إعادة �إر�س���اد �لأمهات على كيفية تنمية مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب 

�ل�سابقة، و�لتقييم للتاأكد من حتقيق �لربنامج لأهد�فه.

3- االأ�سلوب االإر�سادى امل�ستخدم :
ُيتب���ع �لربنام���ج �حل���اىل �لأ�س���لوب �لإر�س���ادى �جلماع���ى لالأمه���ات، وذل���ك   
لالإ�س���تفادة من طبيعة �لعمل �جلماعى، ومايتميز به من تفاعل �جتماعى وم�س���اركة 

�إيجابية بني �لأمهات و�لباحثة وبني �لأمهات و�أفر�د �لعينة مًعا.

4 - الفنيات امل�ستخدمة يف الربنامج االإر�سادى لالأمهات : 
عل���ى  و�لتدري���ب  �جلماعي���ة،  �ملناق�س���ة  و  �ملحا�س���رة  فني���ات:  ��س���تخد�م  مت   
�لإ�س���رتخاء، و�س���بط �ل���ذ�ت، و�لتدري���ب عل���ى ح���ل �مل�س���كالت، و�لتعزي���ز �لإيجاب���ي، 

و�لنمذجة، و�لو�جبات �ملنزلية. 
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5- الو�سائل واالأدوات امل�ستخدمة فى الربنامج :
   يت�س���من �لربنام���ج جمموع���ة م���ن �لو�س���ائل و�لأدو�ت يت���م م���ن خالله���ا 
تو�س���يل حمتوى �لربنام���ج لتحقيق �لهدف منه وهذه �لو�س���ائل عبارة عن : مطوية 
ملخ�س وتعريف بالربنامج �لإر�سادى - حا�سب �آىل - جهاز عر�س �لبيانات - عر�س 
بوربوين���ت - ن�س���ر�ت تثقيفية خمت�س���رة - �س���بورة - قلم �ل�س���بورة - ك���روت - �أقالم - 

مقاطع فيديو- مذكر�ت يومية- دليل �لتعليمات- �أقر��س مدجمة(CD)-هد�يا.

رابًعا: اإجراءات البحث وخطواتها :
�لغ�س���ب،                    1 1) �إد�رة  ومه���ار�ت  د�ون،  متالزم���ة  تناول���ت  �لت���ى  �لأدبي���ات  م�س���ح 

و�لإر�ساد �لأ�سرى. 
عمل در��س���ة ��س���تطالعية ومقابالت مع �أمهات �ملر�هقني ذوى متالزمة د�ون 1 2)

للح�سول على �ملعلومات �لتى تزيد من حدة وتكر�ر �لغ�سب لديهن و معرفة 
م�ستوى مهار�ت �إد�رة �لغ�سب. 

ت�سميم مقيا�س مهار�ت �إد�رة �لغ�سب لأمهات �ملر�هقني ذوى متالزمة د�ون.1 3)
�إعد�د �لربنامج �لإر�سادى �ل�سلوكى �مل�ستخدم فى تنمية مهار�ت �إد�رة �لغ�سب 1 4)

لدى �أمهات �ملر�هقني ذوى متالزمة د�ون.
�س���بط �ملقيا�س وذلك بعر�س���ه على جمموعة من �ملحكمني لإقر�ر �س���الحيته 1 5)

للتطبيق، ثم تطبيقه على �لعينة �ل�ستطالعية من مدر�سة �لرتبية �لفكرية 
وجمعي���ة غ�س���ن �لرب �لتنموي���ة لذوى �لحتياجات �خلا�س���ة؛ بغر�س ح�س���اب 

�سدق وثبات مقيا�س �لبحث �حلايل.
مت �ختي���ار عين���ة �لبحث �لأ�سا�س���ية م���ن �أمهات �ملر�هق���ني ذوى متالزمة د�ون 1 6)

مبدر�س���ة �لرتبي���ة �لفكري���ة مبدينة �لزقازي���ق و�لالتى ت���رت�وح �أعمارهن من 
)43- 48( �سنة وعددهم )14( �أم، )7( �أمهات كمجموعة جتريبية و)7( �أمهات 

كمجموعة �سابطة.
مت �لتكافوؤ بني جمموعتى �لبحث )�لتجريبية و�ل�س���ابطة( فى �لعمر �لزمنى 1 7)

- م�ستوى مهار�ت �إد�رة �لغ�سب.
مت �إج���ر�ء �لقيا����س �لقبلى عل���ى جمموعتى �لبحث عن طري���ق تطبيق مقيا�س 1 8)

مه���ار�ت �إد�رة �لغ�س���ب على �أف���ر�د �ملجموعتني )�لتجريبية و�ل�س���ابطة( قبل 
تطبيق �لربنامج.
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قام���ت �لباحثة بتطبيق برنامج �إر�س���ادى �س���لوكى �أمه���ات �ملجموعة �لتجريبية 1 9)
ملدة �سهرين ون�سف. 

قام���ت �لباحثة بعد �لنتهاء من تطبي���ق �لربنامج �إجر�ء �لقيا�س �لبعدى على 1 10)
جمموعتى �لبحث عقب �نتهاء تطبيق �لربنامج مبا�سرة، وذلك ملقارنة نتائج 

�لقيا�س �لبعدى بالقيا�س �لقبلى.
�إج���ر�ء �لقيا����س �لتتبعى على �ملجموع���ة �لتجريبية وذلك بعد مرور �س���هر من 1 11)

�نته���اء �لربنام���ج، حي���ث مت���ت �ملقارنة ب���ني نتائج �لقيا����س �لتتبع���ى و�لبعدى 
للمجموعة �لتجريبية. 

مت ر�س���د �لدرجات و�لقيام باملعاجلة �لإح�سائية للبيانات با�ستخد�م �لأ�ساليب 1 12)
�لإح�سائية �ملنا�سبة. 

مت ��س���تخال�س �لنتائ���ج ومناق�س���تها ف���ى �س���وء �لإط���ار �لنظ���رى و�لدر��س���ات 1 13)
�ل�سابقة. 

مت ��ستخر�ج �لتو�سيات �ملقرتحة فى �سوء �لنتائج �لتى مت �لتو�سل �إليها.1 14)

االأ�ساليب االإح�سائية امل�ستخدمة :
مت ��س���تخد�م �ختب���ار مان - ويتن���ى Test Mann- Whitney (U)، و�ختبار 

.)Z( وقيمة ،Wilcoxon (W) ويلكوك�سون

النتائج البحث ومناق�ستها :

اأوالً : نتائج الفر�س االأول ومناق�ستها :
مت ح�س���اب دللة �لفروق بني متو�سطى رتب درجات �ملجموعتني �لتجريبية   
و�ل�س���ابطة عل���ى مقيا����س مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب ككل و�أبعاده لأمه���ات �ملر�هقني ذوى 
متالزم���ة د�ون م���ن تغ���ري كما تعك�س���ه درجاتهن عل���ى �ملقيا�س، ويو�س���ح �جلدول )8( 

نتائج هذ� �لفر�س. 
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جدول )8(
قيم )z ، w، u ( ودللتها للفروق بني متو�سطى رتب درجات القيا�س البعدى للمجموعتني 

التجريبية وال�سابطة فى الأبعاد والدرجة الكلية ملقيا�س مهارات اإدارة الغ�سب.

 متو�سط�ملتو�سطن�ملجموعة�لأبعاد
�لرتب

 جمموع
�لرتب

قيمة
U

قيمة
W

قيمة
Z

 م�ستوى
�لدللة

731.57111.0077.00جتريبية�لإ�سرتخاء
0.0028.003.224**0.001

711.2864.0028.00�سابطة
 �إعادة

 �لتقييم
�لإيجابى

731.71411.0077.00جتريبية
0.0028.003.187**0.001

711.7144.0028.00�سابطة

 حل
�مل�سكالت

729.42911.0077.00جتريبية
0.0028.003.187**0.001

712.2864.0028.00�سابطة
 �سبط
�لذ�ت

728.85711.0077.00جتريبية
0.0028.003.173**0.002

712.7144.0028.00�سابطة
 طلب �لدعم

و�مل�ساندة
725.42911.0077.00جتريبية

0.0028.003.239**0.001
712.1434.0028.00�سابطة

 �لدرجة
�لكلية

7147.00011.0077.00جتريبية
0.0028.003.144**0.002

760.1434.0028.00�سابطة

 يت�س���ح م���ن ج���دول )8( وجود ف���روق جوهرية د�لة �إح�س���ائًياعند م�س���توى 
)0.01( ب���ني متو�س���طى رتب درج���ات �لقيا�س �لبعدى لأف���ر�د �ملجموعتني �لتجريبية 
و�ل�س���ابطة فى �لأبعاد و�لدرجة �لكلية ملقيا�س مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب، وذلك ل�س���الح 
�لقيا�س �لبعدى للمجموعة �لتجريبية، وهو ما يو�س���ح �رتفاع م�س���توى مهار�ت �إد�رة 
�لغ�س���ب ل���دى �أمه���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة فى �لأبع���اد و�لدرج���ة �لكلي���ة، وبالنظر 
ملتو�س���طات رت���ب درج���ات �ملجموعة �لتجريبية ف���ى �لقيا�س �لبعدى، يت�س���ح �أنها �أكرب 
من متو�س���طات �لقيا�س �لقبلى، وهذ� يعنى �أن �لفروق حل�س���اب �لقيا�س �لبعدى، مما 

يدل على �رتفاع م�ستوى مهار�ت �إد�رة �لغ�سب لدى �لأمهات فى �لقيا�س �لبعدى.
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ويرجع ذلك �إىل �لتاأثري �لإيجابى للربنامج، وتتفق هذه �لنتيجة مع در��سة 
 (Yekta,M.,et al., 2011b) كل م���ن : و�س���ام �إبر�هي���م )2015(، و يكت���ا و�آخري���ن
 (Yekta,M.,et لت���ى �أثبت���ت فعالي���ة �لرب�م���ج مع �لأمهات، و در��س���ة يكت���ا و�آخري���ن�
(al., 2011a ودر��سة يكتا وزمانى .Zamani,N.,2008) & Yekta,M(، ودر��سة 
�سوفرونوف و�آخرين (Sofronoff,K. et al., 2007) �لتى �أثبتت فعالية �لرب�مج 
عل���ى عالق���ة �لأمه���ات باأبنائهن، وميكن �إرج���اع ذلك �إىل �أن �لأمهات �لالتى تعر�س���ن 
للربنام���ج ��س���تفادتن ب�س���كل كبري م���ن �ملهار�ت �ملت�س���منة ف���ى �لربنام���ج وماحتتويه 
من و�إجر�ء�ت خمتلفة مت عر�س���ها بطريقة �س���هلة وب�س���يطة وجذ�ب���ة، وذلك بتقدمي 
برنامج �إر�س���ادى لالأمهات لفرتة د�مت �س���هرين ون�سف، وتلقيهن جلل�سات �لربنامج 
كان له���ا دور �إيجاب���ى ف���ى تنمية مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب،�لأمر �لذى يوفر لهن خرب�ت 
جي���دة، كذل���ك �أ�س���ئلة �لتقومي �لتى كانت توجه لالأمهات فى نهاية كل جل�س���ة ونهاية 
كل مرحل���ة م���ن مر�ح���ل �لربنامج �لثالثة فى وجود �ملع���زز�ت �لإيجابية من معزز�ت 
لفظية ومادية �أدى �إىل وجود قبول من جانب �لأمهات و�جتهادهن فى �ل�سرت�ك فى 
حل �لأ�سئلة �لتقوميية و�ل�سرت�ك فى جل�سات �لربنامج ب�سكل ملحوظ مما �أدى �إىل 

حت�سن م�ستوى مهار�ت �إد�رة �لغ�سب. 

ثانًيا : نتائج الفر�س الثانى ومناق�ستها :
مت ح�س���اب دلل���ة �لف���روق ب���ني متو�س���طى رت���ب درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة 
�لتجريبي���ة ف���ى �لقيا�س���ني �لقبلى و�لبعدى عل���ى مقيا�س مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب ككل 
و�أبع���اده لأمه���ات �ملر�هق���ني ذوى متالزم���ة د�ون من تغري كما تعك�س���ه درجاتهن على 

�ملقيا�س، ويو�سح �جلدول )9( نتائج هذ� �لفر�س : 
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جدول )9(
دللة الفروق بني متو�سطى رتب درجات القيا�سني القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية فى 

الأبعاد والدرجة الكلية ملقيا�س مهارات اإدارة الغ�سب. 

 نوع�لأبعاد
 توزيع�ملتو�سط�لقيا�س

 رتبن�لرتب
متعادلة

 متو�سط
�لرتب

 جمموع
�لرتب

قيمة
)Z (

 م�ستوى
�لدللة

�لإ�سرتخاء
 رتب11.571قبلى

�سفر�سالبة
�سفر

0.000.00
2.375*0.018

 رتب31.571بعدى
74.0028.00موجبة

 �إعادة
 �لتقييم

�لإيجابى

 رتب12.571قبلى
�سفر�سالبة

�سفر
0.000.00

2.388*0.017
 رتب31.714بعدى

74.0028.00موجبة

 حل
�مل�سكالت

 رتب12.000قبلى
�سفر�سالبة

�سفر
0.000.00

2.388*0.017
 رتب29.429بعدى

74.0028.00موجبة

 �سبط
�لذ�ت

 رتب13.571قبلى
�سفر�سالبة

�سفر
0.000.00

2.384*0.017
 رتب28.857بعدى

74.0028.00موجبة

 طلب
 �لدعم

و�مل�ساندة

 رتب13.143قبلى
�سفر�سالبة

�سفر
0.000.00

2.379*0.017
 رتب25.429بعدى

74.0028.00موجبة

 �لدرجة
�لكلية

 رتب62.857قبلى
�سفر�سالبة

�سفر
0.000.00

2.366*0.018
 رتب147.00بعدى

74.0028.00موجبة

* د�ل عند م�ستوى دللة )0.05(
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يت�س���ح من جدول )9( �أنه توجد فروق د�لة �إح�س���ائًيا عند م�ستوى معنوية 
)0.05( بني متو�سطى رتب درجات �لقيا�سني �لقبلى و�لبعدى للمجموعة �لتجريبية 
فى �لأبعاد و�لدرجة �لكلية ملقيا�س مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب لدى �أمهات �ملر�هقني ذوى 
متالزم���ة د�ون وذل���ك ل�س���الح �لقيا�س �لبعدى، وحيث يت�س���ح �أن متو�س���طات درجات 
�ملجموعة �لتجريبية فى �لقيا�س �لبعدى �أكرب من متو�س���طات �لقيا�س �لقبلى، وهذ� 
يعنى �أن �لفروق حل�ساب �لقيا�س �لبعدى، مما يدل على �رتفاع م�ستوى مهار�ت �إد�رة 

�لغ�سب فى �لقيا�س �لبعدى على مقيا�س مهار�ت �إد�رة �لغ�سب.
وه���ذ� ميك���ن �إرجاع���ه �إىل تاأث���ري �لربنام���ج �ل���ذى تعر�س���ت ل���ه �ملجموع���ة 
�لتجريبي���ة مب���ا في���ه م���ن فنيات و�إج���ر�ء�ت بكل جل�س���ة، كذل���ك يرجع هذ� �لتح�س���ن 
���ا  �إىل طبيعة �لربنامج �مل�س���تخدم �لذى �س���اعد على حتقيق �أهد�فه، ولقد �أتاحت �أي�سً
�لفر�س���ة لالأمه���ات فى ح���ب �لعمل �جلماعى، مما �س���اعد على تفاعلهن مع بع�س���هن 
�لبع����س وجع���ل �لعمل �أكرث ت�س���ويًقا وجذًبا لهن، و و�أ�س���لوب �لإر�س���اد �جلماعى �لذى 
�أت���اح لالأمه���ات فر�س���ة �لتفاع���ل وتب���ادل �خل���رب�ت وم�س���اركتهن لبع�س���هن �لبع����س 
و�إكت�ساب خرب�ت ومهار�ت و�سلوكيات جديدة تدربن عليها وهى مهار�ت �إد�رة �لغ�سب 
�لالزمة للتقليل من حدة وتكر�ر �لغ�س���ب وجتنب �ملخاطر �لناجتة عن �لغ�س���ب فى 
�ملو�ق���ف �حلياتية �ملختلفة، و��س���تخد�م �أ�س���لوب �ملحا�س���رة و�ملناق�س���ة �جلماعية �أحرز 
�لتق���دم ف���ى تو��س���ل �لأمه���ات، حيث ��س���تفادت �لأمهات م���ن �لنقا�س �ل���ذى مت بينهن 
وبني �لباحثة فى حت�س���نهن ملهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب، كما �أن ��س���تخد�م �أ�سلوب �لنمذجة 
من قبل �لباحثة و�إتباع �لأمهات مامت عر�س���ه ومت تنفيذ مامت عر�س���ة �أثناء �جلل�س���ة 
وف���ى �لو�ج���ب �ملن���زىل وبذل���ك ق���د �أدى ��س���تخد�م تل���ك �لفني���ات �ل�س���ابقة �إىل تنمية 

مهار�ت �إد�رة �لغ�سب لالأمهات. 
ومن ناحية �أخرى فاإن �إر�ساد �لأم وتوجيهها با�ستمر�ر وتدريبها على �إك�ساب 
مهار�ت �إد�رة �لغ�سب يوؤدى بها �إىل جتنب مو�قف �لف�سل و�لإحباط ومنحها �ملزيد من 
�لثقة و�لرعاية، وهذ� من �ساأنه �أن يوؤدى �إىل �إك�ساب �ل�سلوك �لإيجابى �ملرغوب فيه و�أن 
يجعلها قادرة على �لثقة بالنف�س ومن ثم �إكت�ساب �ل�سلوك �لإيجابى �لفعال. وقد �تفقت 
نتائج هذ� �لفر�س مع در��س���ة كل من : و�س���ام �إبر�هيم )2015(، ر�س���ا �لأ�سرم )2013(
 ، (Willner, P., et al., 2013)، (Yekta,M., et al., 2011b)، (Yekta,M., et al.,

2010b)، & (Yekta,M. Zamani,N.,2008)، (Sofronoff,K.et al.,2007).
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ثالًثا : نتائج الفر�س الثالث ومناق�ستها :
مت ح�س���اب دلل���ة �لف���روق ب���ني متو�س���طى رت���ب درج���ات �أف���ر�د �ملجموع���ة 
�ل�س���ابطة فى �لقيا�س���ني �لقبلى و�لبعدى على مقيا�س مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب و�أبعاده 
لأمه���ات �ملر�هق���ني ذوى متالزم���ة د�ون من تغري كما تعك�س���ه درجاتهن على �ملقيا�س، 

ويو�سح �جلدول )10( نتائج هذ� �لفر�س :
جدول )10(

دللة الفروق بني متو�سطى رتب درجات القيا�سني القبلى والبعدى للمجموعة ال�سابطة فى 
الأبعاد والدرجة الكلية ملقيا�س مهارات اإدارة الغ�سب.

 نوع�لأبعاد
 رتبنتوزيع �لرتب�ملتو�سط�لقيا�س

متعادلة
 متو�سط
�لرتب

 جمموع
�لرتب

قيمة 
)Z (

 م�ستوى
�لدللة

�سفررتب �سالبة11.143قبلى�لإ�سرتخاء
6

0.000.00
1.0000.317

11.001.00رتب موجبة11.286بعدى
 �إعادة

 �لتقييم
�لإيجابى

�سفررتب �سالبة11.714قبلى
7

0.000.00
0.0001.000

0.000.00�سفررتب موجبة11.714بعدى

حل �مل�سكالت
2رتب �سالبة12.571قبلى

5
1.503.00

1.4140.157
0.000.00�سفررتب موجبة12.286بعدى

�سفررتب �سالبة12.571قبلى�سبط �لذ�ت
6

0.000.00
1.0000.317

11.001.00رتب موجبة12.714بعدى

 طلب �لدعم
و�مل�ساندة

3رتب �سالبة12.571قبلى
4

2.006.00
1.7320.083

0.000.00�سفررتب موجبة12.143بعدى

 �لدرجة
�لكلية

4رتب �سالبة60.429قبلى
1

3.7515.00
1.0000.317

23.006.00رتب موجبة60.143بعدى

 * غري د�ل �إح�سائًيا
يت�س���ح م���ن ج���دول )10( ع���دم وج���ود فروق د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طى 
رت���ب درجات �لقيا�س���ني �لقبلى و�لبعدى للمجموعة �ل�س���ابطة ف���ى �لأبعاد و�لدرجة 
�لكلية ملقيا�س مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب، حيث �أن قيم (Z) هى قيم غري د�لة �إح�س���ائًيا، 
وبالن�س���بة ملتو�سطات رتب درجات �ملجموعة �ل�سابطة يت�سح �لفرق �لب�سيط جًد� فى 
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�لقيا�س���ني �لقبلى و�لبعدى لالأبعاد �ملختلفة ملقيا�س مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب، وهو يدل 
على �نخفا�س م�ستوى مهار�ت �إد�رة �لغ�سب، ومرجع ذلك �أن �ملجموعة �ل�سابطة مل 

تتعر�س �إىل �ملتغري �مل�ستقل )�لربنامج �لإر�سادى �ل�سلوكى(.

رابًعا : نتائج الفر�س الرابع ومناق�ستها :
مت ح�س���اب دللة �لف���روق بني متو�س���طى رتب درجات �ملجموع���ة �لتجريبية 
ف���ى �لقيا�س���ني �لبع���دى و�لتتبعى عل���ى مقيا�س مه���ار�ت �إد�رة �لغ�س���ب لالأمهات ككل 
و�أبع���اده م���ن تغ���ري كما تعك�س���ه درجاتهن على �ملقيا�س، ويو�س���ح �جل���دول )11( نتائج 

هذ� �لفر�س : 
جدول )11(

دللة الفروق بني متو�سطى رتب درجات القيا�سني البعدى والتتبعى للمجموعة التجريبية فى 
الأبعاد والدرجة الكلية ملقيا�س مهارات اإدارة الغ�سب. 

 نوع�لأبعاد
 رتبنتوزيع �لرتب�ملتو�سط�لقيا�س

متعادلة
 متو�سط
�لرتب

 جمموع
�لرتب

 قيمة
)Z(

 م�ستوى
�لدللة

2رتب �سالبة31.571بعدى�لإ�سرتخاء
3

3.006.00
0.3780.705

22.004.00رتب موجبة30.571تتبعى
 �إعادة

 �لتقييم
�لإيجابى

�سفررتب �سالبة31.714بعدى
4

0.000.00
1.7320.083

32.006.00رتب موجبة32.143تتبعى

 حل
�مل�سكالت

1رتب �سالبة29.429بعدى
5

1.501.50
0.0001.000

11.501.50رتب موجبة29.429تتبعى

 �سبط
�لذ�ت

�سفررتب �سالبة28.857بعدى
6

0.000.00
1.0000.317

11.001.00رتب موجبة28.857تتبعى

 طلب �لدعم
و�مل�ساندة

�سفررتب �سالبة25.429بعدى
4

0.000.00
1.7320.083

32.006.00رتب موجبة25.857تتبعى

 �لدرجة
�لكلية

2رتب �سالبة147.00بعدى
�سفر

4.509.00
0.8530.394

53.8019.00رتب موجبة147.143تتبعى

* غري د�ل �إح�سائًيا
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يت�س���ح م���ن ج���دول )11( ع���دم وج���ود فروق د�ل���ة �إح�س���ائًيا بني متو�س���طى 
رتب درجات �لقيا�س���ني �لبعدى و�لتتبعى )بعد تطبيق �لربنامج مبا�س���رًة وبعد مرور 
�س���هر من �نتهاء �لتطبيق( للمجموعة �لتجريبية فى �لأبعاد و�لدرجة �لكلية ملقيا�س 
مهار�ت �إد�رة �لغ�سب، �إذ جند تقارب بني درجات �أمهات �ملجموعة �لتجريبية، وهو ما 

يدل على ��ستمر�ر �رتفاع م�ستوى مهار�ت �إد�رة �لغ�سب.

مه���ار�ت  تنمي���ة  ف���ى  للربنام���ج  �جلي���د  �لتاأث���ري  �لنتيج���ة  ه���ذه  ومرج���ع 
�إد�رة �لغ�س���ب لالأمه���ات، ولعب���ت مرحل���ة �ملر�جع���ة دوًر� ف���ى بق���اء �أث���ر �لتدري���ب �إىل 
مابع���د �نته���اء �لربنام���ج ويتف���ق ذل���ك م���ع در��س���ة و�س���ام �إبر�هي���م )2015(، ودر��س���ة                                                   
 ،(Willner, P., et al., 2013) و�آخري���ن  يل���رن  ودر��س���ة  �لأ�س���رم )2013(،  ر�س���ا 
ودر��س���ة يكتا و�آخري���ن (Yekta,M.,et al., 2011b ) �لت���ى �أثبتت فعالية �لتدريب 
عل���ى مه���ار�ت �إد�رة �لغ�س���ب ف���ى بقاء �أث���ر تعلم �لأمه���ات بعد مرور ف���رتة من �لزمن 
و�لق���درة عل���ى �لتعميم فى مو�قف م�س���ابهة، بالإ�س���افة �إىل �أن �ملجموع���ة �لتجريبية 
ق���د حافظ���ن على م�س���توى مهار�ت �إد�رة �لغ�س���ب �لتى مت �إكت�س���ابها نتيجة لإجر�ء�ت 
�لربنامج �مل�س���تخدم �ساهمت فى �إر�ساد �لأمهات بكيفية �إكت�ساب مهار�ت �إد�رة �لغ�سب 
و�لحتفاظ مب�س���توى �ملهار�ت �لتى تو�س���لن �إليها، كما �أن ��س���تخد�م �لفنيات �ملختلفة 

�ساعدت �لأمهات على تثبيت �ملعلومة وحت�سن فى م�ستوى مهار�ت �إد�رة �لغ�سب.

فا�س���تخد�م �لباحثة لفنية �ملناق�س���ة و�ملحا�س���رة �س���اعد على تو�س���يح كيفية 
�لت���ى ميك���ن بها ملعارف معينة تثري �لغ�س���ب، وكذل���ك �لتدريب على �لإ�س���رتخاء كان 
له���ا �أث���ر �إيجاب���ى بالغ �لأهمي���ة فى خف�س �لتوتر و�ل�س���يطرة على �ملظاهر �مل�س���احبة 
للغ�سب فى �ملو�قف �ملثرية للغ�سب. بالإ�سافة �إىل تدريب �لأمهات على �سبط �لذ�ت 
و�لت���ى متت وفًق���ا خلطو�ت، وهى تدريبهن على مر�قبة �لذ�ت وقت �لغ�س���ب �أو بعده 
مبا�س���رة لديه���ن ث���م تدريبهن عل���ى �لتقيي���م �لذ�تى و�أخ���رًي� تدريبهن عل���ى �لتعزيز 

�لذ�تى و كانت تلك �خلطو�ت لها دوًر� كبرًي� فى �إد�رة �لغ�سب.

وقد �ساهم �لتدريب على حل �مل�سكالت لالأمهات )�ملجموعة �لتجريبية( فى 
جن���اح �لربنامج �لإر�س���ادى �حلاىل وبق���اء �أثر �لتعليم لفرتة �أط���ول لأنهن من خالل 
�لتدري���ب �أ�س���بحن ق���ادر�ت على �لتعامل �لن�س���ط مع �مل�س���كالت �لتى كان���ت تو�جههن 
جت���اه �أبنائه���ن، وتعل���م مه���ارت �إد�رة تلك �مل�س���كالت ومو�جهتها، وو�س���ع خطة للعمل 
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وقدرته���ن عل���ى �إختب���ار م���دى �لتق���دم ف���ى �جت���اه �حل���ل. و��س���تخد�م �لباحث���ة لفنية 
�لتعزي���ز �لإيجاب���ى كان م���ن �لعو�مل �لتى �س���اعدت �لأمهات على بن���اء عالقة ثقة مع 
�لباحثة و�س���عور�لأمهات بالر�س���ا عن �لذ�ت وحت�س���ن مفهوم �لذ�ت لديهن و�لد�فعية 
وتوفر معلومات تو�سح لهن �أى �ل�سلوكيات عليهن تاأديتها. وكذلك �حتو�ء �لربنامج 
�لإر�س���ادى �حل���اىل عل���ى فنية �لنمذجة كان له���ا �أثر فى تعليم �لأمهات �أ�س���اليب �إد�رة 
�لغ�س���ب من خالل �لإقتد�ء بالنموذج وو�س���ول �لأمهات �إىل م�ستوى عال من �لقدرة 

على �لإ�سرتخاء و�سبط �لذ�ت. 

بالإ�س���افة �إىل �لو�جب���ات �ملنزلي���ة �لت���ى كان���ت تطلبه���ا �لباحث���ة م���ن كل �أم 
)�أفر�د �ملجموعة �لتجريبية( ومت مر�جعتها فى �جلل�سات �لتالية كان لها دوًر� كبرًي� 
ف���ى �نتق���ال �أث���ر �لتعل���م م���ن �جلل�س���ات �إىل و�قع �حلي���اة وبق���اء �أثر �لتدري���ب و�لعمل 
على ��س���تمر�رية �لتاأثري �لإيجابى للربنامج �مل�س���تخدم فى �لبحث �حلايل. ولحظت 
�لباحث���ة �أن �لتدري���ب �جلماع���ى كان ل���ه فائ���دة لالأمهات م���ن وجودهن مع بع�س���هن 
���ا قد لحظت  للم�س���اركة ف���ى �أمر يهم���ن جميًعا وتب���ادل �خلرب�ت فيم���ا بينهن، و�أي�سً
�لباحث���ة تط���ور بع�س �ملهار�ت له���وؤلء �لأمهات مثل مهارة �ل�س���تماع �جليد و�لنتباه 
جلل�س���ات �لإر�س���اد للربنام���ج مما تط���ور لديهن مه���ار�ت �ملعرفية �خلا�س���ة باأبنائهن، 
وكذل���ك تخفي���ف حدة �لغ�س���ب لديهن بدرجة د�لة �إح�س���ائًيا، مما �أدى �إىل ت�س���حيح 

�ملمار�سات �خلاطئة ومناق�سة �أى فكرة ب�سكل و�قعى عقالنى. 

كم���ا �أن �إج���ر�ء �لتق���ومي �ملرحل���ى فى نهاية كل جل�س���ة وفى نهاي���ة كل وحدة 
بالإ�سافة �إىل �لتقومي �لنهائى �لذى مت فى نهاية �لربنامج من �لأ�سباب �لتى ميكن 
�أن يرجع �إليها بقاء �أثر �لربنامج وكذلك تخ�سي�س �لباحثة �جلل�سات �لتى ��ستهدفت 
�إعادة تدريب �لأمهات على مهار�ت �إد�رة �لغ�سب على �سبيل �ملر�جعة، و�لتدريب على 
�لإ�س���رتخاء وحل �مل�س���كالت �س���اعد كل ذلك على بقاء �أثر �لتعليم لفرتة �أطول ومنع 
���ا �إىل �قتناع �لأم ب���دور �لربنامج  ح���دوث �لنتكا�س���ة للربنام���ج، وق���د يرجع ذلك �أي�سً
ف���ى تدعي���م �ل�س���لوكيات �لإيجابي���ة لديهن حي���ث ت�س���جعت �لأمهات على تك���ر�ر �ملهام 
�لتى تدربن عليها خالل جل�س���ات �لربنامج فى مو�قف �لغ�س���ب، مما �ساهم فى تكر�ر 
�ل�س���لوك �ل�س���حيح، و�أدى �إىل بقاء �أثر �لربنامج على �ملدى �لأطول. مما �سبق يت�سح 
�أن نتائ���ج ه���ذ� �لفر�س توؤكد على فعالية �لربنامج �مل�س���تخدم ف���ى �لبحث �حلايل فى 

تنمية مهار�ت �إد�رة �لغ�سب لأمهات �ملر�هقني ذوى متالزمة د�ون.
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التو�سيات :
�ساغت �لباحثة �لتو�سيات �لتالية فى �سوء ما �أ�سفرت عنه نتائج �لبحث   

�حلايل، وهى : 
�س���رورة �لقيام باإر�ساد �لأمهات �ملر�هقني ذوى متالزمة د�ون و�إعد�د �ملدربني 1 1)

و�لأخ�س���ائيني �لذين �س���يقومون بتنمية مهار�ت �إد�رة �لغ�سب مما ي�ساعدهم 
على �جناز تلك �ملهمة بنجاح.

ت�س���جيع �لأمهات على �مل�س���اركة يف �لرب�مج �لإر�س���ادية وتلقي خدمات �لتاأهيل 1 2)
�لالزمة لأبنائهن.

�إقام���ة ن���دو�ت علمي���ة تب�س���ر �لأمه���ات بخ�س���ائ�س متالزمة د�ون ف���ى مرحلة 1 3)
�ملر�هق���ة و�أ�س���بابها و�لنتائ���ج �ملرتتب���ة عليه���ا وخماطره���ا وباأ�س���اليب تعدي���ل 

�ل�سلوك كي نحد من �لغ�سب من �لآبن.
توفري �لدعم و�مل�ساندة �لجتماعية �لالزمة لأمهات �ملر�هقني ذوى متالزمة 1 4)

د�ون، بالإ�س���افة �إىل �إب���ر�ز �أهمي���ة �لبح���ث عن �لدعم �لجتماع���ي يف �لرب�مج 
�لإر�سادية �لهادفة �إىل �إد�رة �لغ�سب.

�س���رورة ��س���تخد�م �لفنيات �ملعرفية �ل�سلوكية فى تنمية مهار�ت �إد�رة �لغ�سب 1 5)
لأمهات �ملر�هقني ذوى متالزمة د�ون.
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امللخ�ص
هدف هذ� �لبحث �إىل معرفة مدى فعالية برنامج و�سائط متعددة تو�سيحية 
عل���ى فه���م معاين �لق���ر�ن �لكرمي لدى طالب �ل�س���ف �لر�بع و�خلام����س �لبتد�ئي يف 
مدر�سة �أبي عبيدة بن �جلر�ح مبدينة �لريا�س. وتكونت عينة �لبحث من )11( طالب، 
مّت �ختياره���م جلميع طالب �ل�س���ف �لر�بع و�خلام�س ومّت تق�س���يمها �إىل جمموعتني 
جمموع���ة �س���ابطة )5( ط���الب وجمموعة جتريبي���ة )6( طالب. ومن �أج���ل �لتحقق 
م���ن فعالي���ة �لربنام���ج ��س���تخدم �لبح���ث �ملنهج �س���به �لتجريب���ي. وقد تو�س���لت نتائج 
ه���ذ� �لبح���ث �إىل وج���د فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني متو�س���ط درج���ات �ملجموعتني 
�لتجريبي���ة و�ملجموعة �ل�س���ابطة يف �لختبار �لتح�س���يلي �لبعدي ل�س���الح �ملجموعة 
�لتجريبي���ة، وه���ذ� يدل على فعالية �لربنامج �مل�س���تخدم يف �س���رح �لقر�ن �لكرمي، كما 

يبني �سعف نتائج �لطالب با�ستخد�م طرق �ل�سرح �لتقليدية.
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The effectiveness of an explanatory multimedia 
program on understanding the meaning 

of the Holy Quran among the fourth 
and fifth grade students

Abstract
The aim of this study is to find out the effectiveness of an 

explanatory multimedia program to understand the meaning of the 
Holy Quran among the fourth and fifth grade students. The study 
consisted of (11) students who were selected for all fourth and fifth 
grade students and were divided into two groups (5), experimental 
groups and 6 groups. The results of this study found statistically 
significant differences between the mean scores of the experimental 
groups and the control group in the post-achievement test for the 
experimental group. This indicates the effectiveness of the program 
used to explain the Qur›an.

This study aimed to identify the effectiveness of an explanatory 
multimedia program to understand the meaning of the Holy Quran 
among the fourth and fifth grade students, the study was conducted 
on a sample of (11) students were selected for all fourth and fifth 
grade students and were divided into two groups (5), experimental 
groups and 6 groups. The researcher used.

The results of this study found statistically significant 
differences between the mean scores of the experimental groups and 
the control group in the post-achievement test for the experimental 
group. This indicates the effectiveness of the program used to explain 
the Qur›an. It also shows poor student results using traditional 
teaching methods.
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مقدمة: 
للم�س���لمني  وب�س���رى  ه���دى ورحم���ة  �ملب���ني  �لكت���اب  �أن���زل  �ل���ذي  هلِل  �حلم���ُد 
و�أر�س���ل ر�س���وَله �س���اهد�ً ومب�س���ر�ً ونذي���ر�ً �إىل �لنا����ِس �أجمع���ني.. �إن �ل�س���مع و�لب�س���ر 
َهاِتُك���ْم َل َتْعلَُموَن  ���ن ُبُط���وِن �أُمَّ م���ن �أه���م حو�����س �لتعلم ق���ال تع���ايل] َو�هلُل �أَْخَرَجُكم ِمّ
���ْمَع َو�لأَْب�َس���اَر َو�لأَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َت�ْس���ُكُروَن[ ] �س���ورة �لنحل:78 [.                        �َس���ْيًئا َوَجَعَل َلُكُم �ْل�سَّ
فالرتتيب �ملذكور يف �لآية يبني �أوىل حو��س �لتعلم عند �لإن�س���ان وهي حا�س���ة �ل�سمع، 
وعند فقد�ن حا�سة �ل�سمع ي�سبح �لعتماد على حا�سة �لب�سر و�حلو��س �لأخرى ذ�ت 
�أهمي���ة كربى، مما ي�س���تدعي �س���رورة �لهتمام بكل �أ�س���اليب �لتعلي���م )عبده، 2006(، 
وم���ع ث���ورة �لتق���دم �لتكنولوج���ي وتط���ور تقني���ات �ملعلوم���ات عل���ى خمتل���ف قطاع���ات 
وموؤ�س�س���ات �ملجتم���ع مب���ا فيها �ملوؤ�س�س���ات �لتعليمي���ة، �لتي �أخذت تفع���ل وتوظف تلك 
�لتقني���ات �حلديث���ة يف �لعملي���ة �لتعليمي���ة ملا تكت�س���به من خ�س���ائ�س ومميز�ت كبريه 
يف �إح���د�ث �لتعل���م وجودته باأقل وقت وجهد. ومع فقد�ن حا�س���ة �ل�س���مع يتاأكد �أهمية 
ودور تفعي���ل تل���ك �لتقني���ات �حلديث���ة، وه���ذ� م���ا يتفق مع تو�س���يات موؤمت���ر �لرتبية 
�خلا�س���ة �لعرب���ي – �لو�ق���ع وملاأم���ول )2005( و�ملنت���دى �ل���دويل للتعلي���م )2014( يف 
��ستخد�م �لتقنيات �حلديثة و�إز�لة جميع �لعقبات �لتي حتول دون ��ستخد�م �لتقنيات 
�حلديثة يف تعليم ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة كونها تعد من �أهم �لو�س���ائل �لتي متكن 
ذوي �لحتياج���ات �خلا�س���ة م���ن �لتغلب عل���ى �لعقب���ات �لناجتة عن �لإعاق���ة، وهو ما 
يتما�س���ى م���ع قان���ون �لرتبي���ة �خلا�س���ة )1997( و�لتفاقي���ة �لدولي���ة ل���ذوي �لإعاقة 
)2007(يف تعزيز ��س���تعمال �لتكنولوجيا �مل�س���اعدة و�إز�لة �لعقبات �ل�س���معية �ملرتبطة 
بالإعاق���ة. ل���ذ� تعد تلك �لرب�مج و�لتطبيق���ات �ملتنوعة من خالل �لو�س���ائط �ملتعددة 
�أح���دى �خلي���ار�ت �ملهم���ة و�حلديث���ة يف تعلي���م �ل�س���م كونها تق���دم �خل���رب�ت و�ملعارف 
باأ�س���كال و�س���ور خمتلفة ت�س���اهم يف ت�س���هيل �لتعلم وكت�س���ابه ب�سكل �س���يق وممتع، كما 
تع���د من���وذج متقدم يف �لتحول م���ن �لنظام �لتقلي���دي �إىل �لبيئة �لتعليمي���ة �ملتكاملة 
)عزمي، 2001(. وهذ� ما ي�ستند عليه �لت�سميم �ل�سامل للتعلم يف توفري ببيئة در��سية 

�ساملة تت�سم باملرونة تقوم على ثالث مبادئ مهمه �أ�سار لها �ل�سامل )2015( وهي :
 توفري و�سائل متعددة لإثارة �لد�فعية.( 1)
 توفري و�سائل متعددة لتقدمي وعر�س �ملعلومات من قبل �ملعلم.( 2)
 توفري فر�س متعددة للتعلم و�لتعبري عن �لفهم تالئم �لفروق � لفردية.( 3)
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م�سكلة البحث:
تكم���ن م�س���كلة �لبح���ث �حل���ايل يف �حلاجة �إىل توف���ري طرق وو�س���ائل متنوعة 
حديث���ة ت�س���اهم يف رفع م�س���توى �لفهم لدى �لطالب �ل�س���م يف م���ادة �لقر�ن �لكرمي. 
فم���ن خ���الل تو�ج���د �لباح���ث يف �ملي���د�ن �لعمل���ي يف تعليم �ل�س���م مادة �لق���ر�ن لأكرث 
م���ن )10( �س���نو�ت وج���د ق�س���ور ل���دى �لطالب �ل�س���م يف فه���م معاين �لق���ر�ن �لكرمي 
بالعتم���اد عل���ى �لط���رق �لتقليدية يف �لتعلي���م، ونظر� ملا للفهم م���ن �أثر كبري يف تعلم 
وحف���ظ �لقر�ن �لكرمي، حو�ل �لباحث ت�س���ميم برنامج من خالل �لو�س���ائط �ملتعددة 
�لتو�س���يحية يعر����س فيه���ا جمموع���ة م���ن �ل�س���ور)�لثابتة و�ملتحرك���ة(، و�لن�س���و�س 
�ملر�فق���ة �لتو�س���يحية يف تعلي���م مادة �لقر�ن �لكرمي. وميكن �س���ياغة م�س���كلة �لبحث 
ب�س���وؤ�ل �لتايل: ما فعالية ��س���تخد�م برنامج �لو�س���ائط �ملتعددة �لتو�سيحية على فهم 

معاين �لقر�ن �لكرمي لدى �لطالب �ل�سم يف �ل�سف �لر�بع و�خلام�س؟.

اأهداف البحث:
ت�س���ميم برنام���ج م���ن خ���الل �لو�س���ائط �ملتع���ددة �لتو�س���يحية يف تعلي���م مادة ( 1)

�لقر�ن �لكرمي لدى �لطالب �ل�سم. 
معرف���ة �أث���ر ه���ذ� �لربنام���ج عل���ى م�س���توى �لفه���م عن���د �لط���الب �ل�س���م يف                     ( 2)

�لقر�ن �لكرمي.

اأهمية البحث:
االأهمية النظريةأ- 

تع���د ه���ذ� �لبح���ث �إ�س���افة جديدة للمكتب���ة، فعلى ح���د علم �لباحث مل ي�س���بق ( 1)
در��سة مو�سوعات تتعلق ب�سرح �لقر�ن �لكرمي للطالب �ل�سم من قبل.

تق���دم ه���ذ� �لبح���ث فر�س���ة لأطروح���ات بحثي���ة خمتلف���ة تتعل���ق با�س���تخد�م ( 2)
�لو�سائط �ملتعددة يف تعليم �ل�سم.

االأهمية التطبيقيةب- 
تطوير �لبيئة �لتعليمية، و�إمد�دها بطرق و��سرت�تيجيات يف تعليم �ل�سم.( 1)
ت�س���اعد �ملعلم���ني و�ملعلمات على ��س���تخد�م �لو�س���ائط �ملتعددة �لتو�س���يحية يف ( 2)

تعليم �ل�سم مادة �لقر�ن �لكرمي.
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تفيد نتائج هذ� �لبحث �ملتخ�س�سني يف تقنيات �لتعلم بتطوير بر�مج وو�سائل ( 3)
تعليمية حديثة ت�سهم يف �إثر�ء �لبيئة �لتعليمية وجودتها.

حمددات البحث:
�ملحدد�ت �ملكانية: �ل�س���ف �لر�بع و�خلام�س يف برنامج ف�س���ول �لأمل مبدر�سة ( 1)

�أبي عبيدة بن �جلر�ح �لبتد�ئية بالريا�س.
�ملحدد�ت �لزمانية: يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين من عام )1438ه�( ( 2)
�ملحدد�ت �لب�سرية �لطالب �ل�سم.( 3)

م�سطلحات البحث:
�لطال���ب �لأ�س���م: ه���و �لطال���ب �ل���ذي يك���ون فقده �ل�س���معي م���ا يع���ادل درجة 
)70( دي�س���بل و�أك���رث و�لذي���ن يتلق���ون تعليمهم يف معاه���د �لأمل �أو ف�س���ول �لدمج يف 
�ملد�ر�س �لعادية. حيث تعترب لغة �لإ�سارة �سو�ء كانت )�لتهجي �لإ�سبعي �أو �لإ�سار�ت 
�لو�س���فية ( هي لغة �لتو��س���ل �مل�س���تخدمة يف �لتدري�س (Smith, 2007).كما عرف                 
(Moors, 2008) �لطالب �لأ�س���م هو �لذي لديه فقد�ن 70 دي�س���بل �أو �أكرث ويعيق 
فهم �لكالم من خالل �لأذن وحدها وبا�ستعمال �أو بدون ��ستعمال �ل�سماعة �لطبية.

�لو�س���ائط �ملتع���ددة يف �لتعليم: هي جمموعة من �لربجميات �ملحو�س���بة �لتي 
ميكنه���ا تخزي���ن �ملعلومات باأ�س���كل متعددة ت�س���مل �لن�س���و�س و�ل�س���وت وعر�س هذه 

�ملعلومات بطريقة تفعالية وفقاً مل�سار�ت يتحكم بها �مل�ستخدم) قنديل، 2006(.

االإطار النظري
لق���د �س���اعدت �لتطور يف �ملجالني �لرتب���وي و�لتكنولوج���ي �إىل زيادة �لهتمام 
بتقدمي بر�مج تتنا�سب مع قدر�ت �لطالب �ل�سم عن طريق �لكمبيوتر يف تعليم هذه 
�لفئ���ة، كون���ه يتميز بالإثارة و�لت�س���ويق و�لتحفيز على �لتعلم، خا�س���ة ب���اأن �لتالميذ 
�ل�س���م يعتم���دون بدرج���ة كب���رية على حا�س���ة �لب�س���ر �أكرث م���ن باقي �حلو�����س، ولقد 
�أ�س���ارت �لدر��س���ات �لرتبوي���ة �إىل �أن �أول ��س���تخد�م للحا�س���ب يف جم���ال تربية وتعليم 
ذوي �لإعاق���ة �ل�س���معية كان ع���ام 1970م من قبل �ملكتب �لرتبوي �لأمريكي، و �أ�س���ارت 
نتائج �لدر��سات على زيادة مهار�ت �لتالميذ �ل�سم على مثل تلك �لرب�مج، كما �أكدت 
عل���ى �أهمي���ة �إتق���ان �ملعلم���ني لتلك �لرب�م���ج يف �لعملي���ة �لتعليمية من �أجل م�س���اعدة 
وت�س���هيل عملي���ة �لتعل���م و�لتو��س���ل م���ع �لتالمي���ذ �ل�س���م، بالإ�س���افة �إىل كونه ينقل 
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�ملفاهي���م و�لظو�ه���ر �لتي ي�س���عب �س���رحها بالإ�س���ارة وحده���ا. وهذ� ما يوؤك���ده قانون 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة )1997( �إىل تقدمي �لتكنولوجيا �مل�س���اعدة لالأطف���ال ذوي �لإعاقة 
�ل�سمعية، و�إز�لة �لعقبات �ل�سمعية �ملرتبطة بالإعاقة، ذلك ملا لتكنولوجيا من �أهمية 
يف �إز�لة عقبات �لتعلم، وتوفري فر�س �أكرب يف �ندماج �لطالب ذوي �لإعاقة �ل�سمعية 

يف �لبيئة �لرتبوية �لعادية، وكذلك حت�سني جودة �حلياة لتلك �لفئة.

 وتع���د تكنولوجي���ا �لتعلي���م مي���د�ن كب���ري يهت���م بتطوي���ر كل عنا�س���ر �لعملية 
�لتعليمي���ة، تطوي���ر �ملناه���ج �لدر��س���ية، تطوي���ر �لتق���ومي، تطوي���ر �لإد�رة �لتعليمية، 
وتطوي���ر �أ�س���اليب �لتعل���م) قنديل، 2002(. ومما ل�س���ك في���ه فاإن �لتعليم با�س���تخد�م 
�لو�سائط �ملتعددة كاأحد و�سائل تكنولوجيا �لتعليم �لهامة و�ملوؤثرة يف عملية �لتعليم، 
تتي���ح للمتعل���م �كت�س���اب معلوم���ات بطر�ئ���ق متنوعة مل�س���ادر �ملعرفة �ملختلف���ة. ويرى 
قندي���ل)2001( �أن �لتعلي���م م���ن خ���الل �لو�س���ائط �ملتعددة ي�س���اعد عل���ى تكوين ثالث 

رو�بط مهمه هي:
�لرتميز �للفظي. . 1
�لرتميز �لب�سري. . 2
�لرو�بط �ملرجعية. . 3

 �لأم���ر �ل���ذي يك���ون خريط���ة للعالق���ات �لرتكيبي���ة لنظ���ام �ملعلوم���ات ب���ني 
�لرتمي���ز�ت �ملختلف���ة، وبتايل ي�س���اعد على �كت�س���اب �لطالب �ملعلوم���ات وتوظيفها يف 

حل �مل�سكالت. 

 : Defintion of Multimedia مفهوم الو�سائط املتعددة
 يف �للغ���ة جند �أن �لو�س���ائط �ملتع���ددة تتكون من مقطعني كلمة Multi وتعني 
متعدد وكلمة Media وتعني و�سائل �أو و�سائط وتعني ��ستخد�م جمموعة من و�سائل 
�لت�س���ال مثل �ل�س���وت و�ل�س���ورة �أو فليم فيديو ب�س���ورة مدجمة ومتكاملة من �أجل 
حتقيق �لفعالية يف عملية �لتدري�س و�لتعليم. وميكن تعريف �لو�س���ائط �ملتعددة على 
�أنها ��ستخد�م �لكمبيوتر يف عر�س ودمج �لن�سو�س، و�لر�سومات، و�ل�سوت، و�ل�سورة 
برو�ب���ط و�أدو�ت ت�س���مح بال�ستق�س���اء، و�لتفاع���ل، و�لبت���كار، و�لبت���كار، و�لت�س���ال 
)زيت���ون، 2004، ����س230(. كم���ا عرفه���ا �ملو�س���ى )2002، ����س 87( باأنه���ا �لرب�م���ج �لتي 

جتمع بني �ل�سوت و�ل�سورة و�لفيديو و�لر�سوم بجودة عالية. 
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 وميكن تعريف �لو�سائط �ملتعددة يف تعليم �ل�سم باأنها جمموعة من �لو�سائط 
�ملتعددة تتنا�س���ب مع �لطالب �ل�س���م �س���وت و�سورة ون�س���و�س وفيديو و�لتي بدورها 

ت�ساعد يف تب�سيط �ملعلومات و�ملفاهيم �ملختلفة. 

تكنولوجيا الو�سائط املتعددة
 ميكن �لنظر �إىل تكنولوجيا �لو�سائط �ملتعددة من ثالث حماور �أ�سا�سية هي:
اأوالً: �لو�س���ائط �لناقلة �ملوجه���ة نح���و عر�س وتقدمي �لأ�س���كال �لتعليمية با�س���تخد�م 
�ثنني �أو �أكرث من و�س���ائل نقل �ملعرفة، و�لرتكيز هنا على �لأدو�ت �مل�س���تخدمة يف نقل 

 .(Mayer, 2001) ملعلومات�

ثاني�ًا: من���اذج �لعر�س وينظ���ر �لبع�س هنا على �أن تكنولوجيا �لو�س���ائط �ملتعددة هي 
طريقة لعر�س �ملادة �لتعليمية �لتي تتطلب تكامل ودمج �ثنني �أو �أكرث من �لو�سائط 
�لت���ي يت���م �لتحك���م فيها ع���ن طري���ق �لكمبيوتر حلدوث مرون���ة يف عر�س و��س���تدعاء 

.(Tessmer, 1998) ملعلومات�

ثالثًا: �لو�سائط �حل�سية حيث ت�ستند يف كون �ملتعلم �إن�سان متعدد �حلو��س، لذ� من �ملهم 
عر�س �ملعلومات و�خلرب�ت يف �أ�س���كال و�س���يغ ح�سية متنوعة وخ�سو�سا عند �لطالب 
 .(Galbreath, 1992) ل�سم، �لأمر �لذي ي�سهل من عمليتي �لتعليم و�لتعلم وكت�سابه�

الو�سائط املتعددة يف التعليم
له���ا                                    �أ�س���ار  ق�س���مني  �إىل  �لتعلي���م  يف  �ملتع���ددة  �لو�س���ائط  تق�س���م  وميك���ن 

مربوك )2011، �س69( وهي:
اأ-          الو�سائط املتعددة التفعالية 

 حي���ث تعط���ي �إمكاني���ة �لتفاع���ل بينه���ا وبني م�س���تخدميها، فنح���ن نتفاعل يف 
حياتن���ا �ليومي���ة م���ع �أ�س���كال عدي���دة من �لو�س���ائط، ويتميز �حلا�س���ب ع���ن غريه من 
�لو�سائط يف �سعة تخزينه وتنوع عرو�سه وما يحتويه من كميات كبرية من �ملعلومات.

ب-        الو�سائط املتعددة الفائقة
 تعت���رب �لو�س���ائط �لفائق���ة تط���ور� للو�س���ائط �ملتع���ددة �لتفعالية، حيث ي�س���ري 
مفهوم �لو�س���ائط �لفائقة �إىل نظام مبنى على �لكمبيوتر و �لذي ي�س���مح للم�س���تخدم 
بالإبحار و�لو�س���ول �إىل �ملعلومات بطريقة �س���ريعة و�سهلة وذلك من خالل جمموعة 
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من �لو�س���ائط �ملتنوعة مثل �لن�س���و�س، و�لر�س���وم، و�لفيديو، و�ل�سوت. ويتكون نظام 
�لو�سائط �لفائقة من وحدتني �أ�سا�سيتني هما

 �لعقد )حمطات �ملعلومات(.( 1)
�لرو�بط.( 2)

اأهمية ا�ستخدام الو�سائط املتعددة يف تعليم ال�سم 
�إثارة �لتعلم وت�سويقه له.( 1)
توفري �لوقت و�جلهد و�ملال.( 2)
ت�سهيل �ملادة �لعلمية.( 3)
�ل�ستفادة من حو��س �لطالب �لأ�سم �لأخرى يف �لتعلم.( 4)
ت�ساهم يف تنمية �ملهار�ت �للغوية.( 5)
ت�ساعد يف تعديل �ل�سلوك من خالل عر�س �لنماذج و�ملحاكاة.( 6)
دع���م عملي���ة �لتعل���م وتعزيزها من خ���الل عر����س �ملعلومات بطر�ئ���ق متنوعة ( 7)

تتنا�سب مع �لطالب �ل�سم.
تزيد �ملعلم ثقة �أكرب حول و�سول �لأفكار و�ملعلومات �لأ�سا�سية �لتي يحتويها ( 8)

�لدر�س.

اأبرز عنا�سر الو�سائط التي ميكن ا�ستخدامها يف تعليم الطالب ال�سم

الن�سو�س: من خالل حتويل حمتوى �ملادة �إىل ن�سو�س مكتوبه لأهم مفرد�ت - 1
�ملو�س���وع ، ويتم نقلها �إىل �حلا�س���وب باأ�س���كال خمتلفة وتن�سيقات متنوعة ذ�ت 

جوده عالية وو��سحة .
ال�س�ورة الثابت�ة: ت�س���تخدم لتح���ل حمل �لكلم���ات �ملج���ردة يف �س���رح �ملعلومات - 2

و�ملفاهيم، ويجب �أن ير�عى فيها �لو�سوح، و�أن تكون معربة ومت�سلة باملو�سوع 
�لأ�سا�سي للمادة �لتعليمية.

ال�س�ور املتحركة:  من �لو�س���ائط ذ�ت �لطابع �ل�س���يق و�ملمتع يف تعليم �ل�س���م. - 3
بحيث يتم عر�س���ها ب�س���كل مت�سل�سل ومتنا�س���ق لت�سكل حركة مفيدة ت�ساهم يف 

تب�سط �ملفاهيم و�ملعلومات ب�سكل ممتع و جاذب. 
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الفيديو : يعترب �لفيدي���و �أقوى �لو�س���ائل �لتعليمية يف �لع�س���ر �حلديث كونه - 4
يجمع جميع عنا�س���ر �لو�س���ائط �ملتعددة ) �لن�س، �ل�سورة، �حلركة، �ل�سوت(. 
وقد �أعطت �لتكنولوجيا �حلديثة �لفر�سة باإدخال مقاطع �لفيديو من خالل 

�حلا�سب ليكت�سب بذلك خا�سية مميزة يف �سرح وتب�سيط �ملو�د �لدر��سية. 

درا�سات �سابقة:
�أ�س���بحت تكنولوجي���ا �لتعلي���م �س���رورة حتمي���ة لتوظيفه���ا يف جم���ال �ملعاق���ني 
�س���معيا، حيث ��س���تخدمت �لو�سائل �لتعليمية بكافة �أ�س���كالها من �أفالم ناطقة و�سور 
متحرك���ة وبر�م���ج كمبيوت���ر وبر�م���ج فيدي���و ومن���اذج وعين���ات، وغريه���ا م���ن و�س���ائل 
�لت���ي �أثبت���ت فاعليته���ا يف هذ� �ملج���ال، حيث تنوعت �لدر��س���ات �لت���ي �أهتمت بتوظيف 

تكنولوجيا �لتعليم يف جمال �ملعاقني �سمعيا)�سليمان، 2006، �س 28(. 

 ومن بني تلك �لدر��س���ات در��سة (suppes,1971) و�لتي �سمم فيها برنامج 
حمو�س���با يف �لريا�س���يات ينا�س���ب �لتالميذ �ل�س���م من �س���ن 3-6 �س���نو�ت وبعد تطبيق 
�لربنامج على �ملجموعة �لتجريبية تبني للباحث وجود فروق ذ�ت دللت �إح�س���ائية 
ب���ني �ملجموعة �لتجريبية و�ل�س���ابطة، حيث كان حت�س���يل �ملجموعة �ل�س���ابطة �دنى 

ب�سنتني من �ملجموعة �لتجريبية وهذ� يدل على فعالية �لربنامج. 

 ويف در��س���ة(Hasselbring,1993) هدف���ت �إىل مقارن���ة طريقت���ني عل���ى 20 
طالب �أ�س���م .�لطريقة �لأوىل يتم فيها ��س���تخد�م �ملنهج �لتقليدي و�لطريقة �لثانية 
م���ن خ���الل منهج تفاعلي بني �لطالب و�ملعلم من خالل و�س���ائل حديثة. وقد �أ�س���ارت 
�لنتائج بعد �نق�ساء �لدر��سة �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �أد�ء �ملجموعة 

�ل�سابطة �لأوىل و�ملجموعة �لتجريبية �لثانية ل�سالح �ملجموعة �لثانية.

 و�أ�س���ار �س���ليمان ) 2006( �إىل در��س���ة (Kennedy, 2004) و�لت���ي هدف���ت 
�إىل در��س���ة م���ا يت���م يف �لعملي���ة �لتعليمي���ة وكيفي���ة �تخ���اذ �ملعاق���ني �س���معياً للقر�ر�ت 
و�لتعام���الت فيم���ا بينهم مما يدع���م فهمهم للمفرد�ت �لتي يتعاملون بها. وتو�س���لت 
�لدر��س���ة �إىل �أن �لط���الب ي�س���تفيدون من �لو�س���ائط �ملتعددة �لتي تعم���ل على تدعيم 

معرفتهم للكلمة ومدلولها.
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 كما قام (Beral & Iftar,2005) بدر��س���ة ملعرفة �ختبار �لتاأثري�ت �ملتعلقة 
بالأ�س���ئلة �لن�س���ية يف �كت�س���اب �لقو�ع���د على ث���الث فتيات �أتر�ك لديهم �س���مم، حيث 
قام���ا باإج���ر�ء ه���ذ� �لبحث من خ���الل توجيه �أ�س���ئلة بع���د قر�ءتهم للقو�ع���د ومن ثم 
تقدمي �مل�ساعدة �لتو�سيحية و�لو�سائل �لتفعالية من خالل تنظيم �لن�س وتلخي�سه 
، وكانت نتائج �لدر��س���ة �أن �ل�سرت�تيجيات �ملنطوقة وغري �ملنطوقة �لتي ي�ستخدمها 

�ملعلم من خالل ن�ساط �لقر�ءة �ملدعم ز�د من ��ستيعاب �لطالب للق�سة. 

 ويف در��س���ة مدكور )2009م( قام بتقدمي برجمية تعليمية مقرتحة يف منهج 
�لكومبيوت���ر للتالمي���ذ �ل�س���م، ومعرفة مدى تاأث���ري هذه �لربجمي���ة �لتعليمية على 
�لأد�ء �ملع���ريف م���ن جه���ة وعل���ى �لأد�ء �مله���اري م���ن جهة �أخ���رى يف منه���ج �لكومبيوتر 
للتالميذ �ل�سم. مّت �ختيار عينة ع�سو�ئية من �لتالميذ �ل�سم مبدر�سة �لأمل لل�سم 
و�سعاف �ل�سمع ب�سبني �لكوم، ومّت تق�سيمها �إىل جمموعة �سابطة وجمموعة جتريبية 
وعدد كل جمموعة 15 تلميذ� وتلميذة. ��س���تخد�م �ملنهج �لو�س���في �لتحليلي و�عتماد 
�أد�تني للد�ر�س���ة هما �ختبار حت�س���يلي للجو�نب �ملعرفية �خلا�س���ة مبنهج �لكمبيوتر 
وبطاق���ة مالحظ���ة ل���الآد�ء �ملهاري. �إن تف�س���ري �لنتائج ي�س���ري �إىل �أن �أف���ر�د �ملجموعة 
�لتجريبي���ة �لذين مت تدري�س���هم با�س���تخد�م �لربجمي���ة �لتعليمية يف منهج �حلا�س���ب 
�لآيل �أح���رزو� تقدم���ا كب���ري� يف �لأد�ء �مله���اري نتيج���ة لتاأثري تل���ك �لربجمية عليهم، 
حيث مت ��ستخد�م �أكرث من حا�سة خالل تعلمهم لدى هوؤلء �لأفر�د لتعوي�سهم عن 
حا�س���ة �ل�س���مع �لتي يفقدونها، و�إحد�ث تفاعل بينهم وبني �لربجمية �لتعليمية مما 

يدفعهم �إىل �ل�ستمر�ر يف عملية �لتعلم.

 ويف در��س���ة لب�س���ري و�آخرون )2014( حول �أثر منوذج مقرتح ملقرر �لكمبيوتر 
وتكنولوجيا �ملعلومات يف تنمية حت�س���يل �لتالميذ �ل�سم حتددت م�سكلة هذ� �لبحث 
يف وجود تدين يف م�ستوى �لتالميذ �ل�سم يف مقرر �لكمبيوتر وتكنولوجيا �ملعلومات 
مم���ا �أث���ر تبعا لذل���ك على حت�س���يلهم، وتاأتي ه���ذ� �لبح���ث كم�س���اهمة يف �لتغلب على 
بع�س �ملعوقات �لتي تو�جه �لتالميذ �ل�سم عند در��ستهم �ملقرر�ت �لدر��سية بطريقة 
تقليدية، مبا يحقق �لفر�سة جلميع �لتالميذ �ل�سم للتعلم. وتكونت �لعينة �لأ�سا�سية 
من 34 تلميذ� وتلميذة بال�س���ف �لثاين �لإعد�دي �ملهني “�حللقة �لثانية من �لتعليم 
�لأ�سا�س���ي”. ��س���تخدمت �لدر��س���ة �ملنهج �لو�س���في و�ملنهج �س���به �لتجريبي لت�س���ميم 
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و�إنت���اج �لنم���وذج �لإلك���رتوين �ملق���رتح ملق���رر “�لكمبيوت���ر وتكنولوجي���ا �ملعلوم���ات” 
ومعرفة �أثره يف  تنمية �لتح�سيل للتالميذ �ل�سم. مت �لتو�سل �إىل �لنتائج �لتالية:

 فعالي���ة نظام موودل 2.4 لإد�رة وتقدمي �ملقرر�ت �لإلكرتونية وذلك ملا يتميز - 1
به من �أدو�ت و�إمكانات تعليمية. 

 فعالي���ة ��س���رت�تيجية �لتعل���م �لذ�ت���ي عن���د ��س���تخد�م �لنم���وذج �لإلك���رتوين - 2
�ملقرتح على �لتالميذ �ل�سم مبرحلة �لتعليم �لإعد�دي �ملهني بال�سف �لثاين 
�لإع���د�دي، وتبعا لهذه �ل�س���رت�تيجية �س���يكون دور �لتلميذ �لأ�س���م ن�س���طا يف 

عملية تعلم �لدرو�س �لتعليمية. 
�لأ�س���لوب �ل���ذي يق���دم به �لدر�س �لتعليم���ي د�خل �لنموذج �س���يق وجذ�ب حيث - 3

ميكن للتلميذ �ختيار �لأ�سلوب �لذي يف�سله. 

ومن خالل الدرا�سات ال�سابقة يت�سح لنا ما يلي: 
ذوي                            ( 1) تعلي���م  يف  �لتكنولوجي���ا  ��س���تخد�م  �أهمي���ة  عل���ى  �لدر��س���ات  �أك���دت 

�لإعاقة �ل�سمعية.
تنوعت �لدر��س���ات من حيث توظيف �لو�س���ائط �ملتعددة يف تعليم ذوي �لإعاقة ( 2)

�ل�سمعية ح�سب نوع �لو�سائط ونوع �ملو�د �لتعليمية �مل�ستخدم معها. 
�أن �لط���الب �ل�س���م يتح�س���ن فهمه���م وحت�س���يلهم �لدر��س���ي �إذ� قدم���ت له���م ( 3)

�ملعلوم���ات و�ملفاهي���م �ملختلف���ة م���ن خالل و�س���ائل وو�س���ائط متع���ددة تفعالية 
وتو�سيحية.

اختالف البحث احلايل
تختل���ف �لدر��س���ة �حلالية ع���ن باقي �لدر��س���ات يف كونها تطرقت ل�س���رح مادة 
�لق���ر�ن �لك���رمي و�لت���ي تعد ذ� قيمة خمتلف���ة يف نفو�س �لطالب عن باق���ي �ملو�د، وقد 
��س���تفاد �لباحث من �لدر��س���ات �ل�سابقة يف �إعد�د وت�س���ميم برنامج �لو�سائط �ملتعددة 
�لتو�س���يحية) ن�س���و�س ، �س���ور ، فيديو (، يف �س���رح م���ادة �لقر�آن �لك���رمي، ويف حتديد 

�لعنا�سر �لأ�سا�سية �لتي بناء من خاللها مفرد�ت و �أهد�ف �ملقرر. 
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فر�سية البحث:
 )0.05 ≥α ( ل توج���د ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�س���ائية عن����د م��س���توى �لدلل����ة 
ب���ني متو�س���ط درج���ات �لط���الب للمجموع���ة �لتجريبي���ة )�لت���ي تدر����س با�س���تخد�م 
برنام���ج و�س���ائط متعددة تو�سيحية( ومتو�س���ط درجات �لط���الب يف �ملجموعة ) �لتي 
تدر�س بالطريقة �لتقليدية �ملتبعة( يف �ختبار �لتح�سيل �لدر��سي �لبعدي تعزى �إىل 

��ستخد�م برنامج و�سائط متعددة تو�سيحية”.

الطريقة واالإجراءات
يتن���اول هذ� �لف�س���ل عر�س���اً لإجر�ء�ت �لدر��س���ة حيث هدفت ه���ذ� �لبحث �إىل 
�لتعرف مدى فعالية برنامج و�سائط متعددة تو�سيحية على فهم معاين �لقر�ن �لكرمي 
ل���دى ط���الب �ل�س���ف �لر�بع و�خلام����س �لبتد�ئي، وبالت���ايل فان هذ� �لف�س���ل يتناول 
منهج �لدر��س���ة �ملتبع وو�سفا ملجتمع �لدر��س���ة، وعينتها، و�أدو�ت �لدر��سة، و�ملعاجلات 
.)SPSS( لإح�س���ائية للتحقق من فر�س �لدر��سة با�س���تخد�م �لربنامج �لإح�سائي�

اأوالً: منهج البحث
�تبع �لباحث يف هذ� �لبحث �ملنهج �س���به �لتجريبي لبيان مدى فعالية برنامج 
و�سائط متعددة تو�سيحية على فهم معاين �لقر�ن �لكرمي لدى طالب �ل�سف �لر�بع 

و�خلام�س �لبتد�ئي.

ثانيًا: جمتمع البحث
تك���ون جمتم���ع �لدر��س���ة من جميع ط���الب مدر�س���ة �أبي عبيدة ب���ن �جلر�ح – 

�لريا�س، و�مل�سجلني يف �لعام �لدر��سي 1437 / 1438ه�.

ثالثًا: عينة البحث
 تكون���ت عينة �لدر��س���ة من )11( طالبا من �ل�س���فني �لر�ب���ع و�خلام�س، حيث 
مت تق�سيم �لعينة �إىل جمموعتني �سابطة )5( طالب وجتريبية )6( طالب، حيث مت 
تدري�س �ملجموعة �لتجريبية من خالل ��ستخد�م برنامج و�سائط متعددة تو�سيحية، 
و�ملجموع���ة �ل�س���ابطة �لت���ي مت تدري�س���ها بالطريقة �لتقليدية. ومت تق�س���يم �لطالب 

�إىل جمموعتني كما يف جدول  )1( �لتايل:
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جدول )1(
توزيع عينة الدرا�سة ح�سب املجموعات

�لعدد�أ�سلوب �لدر��سة�لعينة

5�لطريقة �لتقليدية�ملجموعة �ل�سابطة

6با�ستخد�م برنامج و�سائط متعددة تو�سيحية�ملجموعة �لتجريبية

11�ملجموع �لكلي

رابعًا: الربنامج املقرتح.
بع���د �لإطالع على �لعديد من �لدر��س���ات �لتي �هتم���ت بخطو�ت بناء �لرب�مج 
، ق���ام �لباح���ث ببناء برنامج لتنمية مهار�ت �لط���الب على فهم معاين �لقر�ن �لكرمي 

با�ستخد�م �لو�سائط �ملتعددة.

• اإعداد الربنامج با�ستخدام الو�سائط املتعددة	
 يف �س���وء خ���ربة �لباح���ث يف تعلي���م �لق���ر�ن لل�س���م لأك���رث م���ن )10( �س���نو�ت، 
ق���ام �لباح���ث باإع���د�ده برنامج بو��س���طة �حلا�س���ب �لآيل من خالل �لو�س���ائط �ملتعددة                     
)�س���ور ثابته ومتحركة، ون�س���و�س ( ي�س���رح معاين �لآيات لكل كلمة لعدد من �ل�س���ور 
وه���ي )�لفاحت���ة، �لفي���ل، �لزلزلة، �لق���در( ومن ثم ي�س���رح �ملفرد�ت و�ملعن���ى �لإجمايل 
لالآي���ات بلغ���ة �لإ�س���ارة �لو�س���فية وذل���ك م���ن خ���الل جمموع���ة م���ن �ل�س���ور �لثابت���ة 
و�ملتحرك���ة، و�لن�س���و�س �ملر�فقة، مت ت�س���ميمها لتعطي مدلولت م�س���ابهه �أو مقاربة 
ملعن���ى كل �آي���ة وق���د ُعر����س �لربنامج على ع���دد من �ملحكم���ني �ملتخ�س�س���ني يف تعليم 
�ل�سم مادة �لقر�آن لأكرث من ع�سر �سنو�ت للتاأكد من مالءمة �لربنامج و�لختبار�ت 

�مل�ساحبة، وقد مت �إجر�ء بع�س �لتعديالت بعد عر�سها على �ملحكمني.
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جدول )2(
توزيع الأ�سئلة الفرعية ودرجاتها

رقم 
�ل�سوؤ�ل

نوع 
عدد فقر�ت �سكل �ل�سوؤ�ل�ل�سوؤ�ل

�ل�سوؤ�ل
درجة كل 

فقرة
�ملجموع 

�لكلي

�ختيار 1
متعدد

�سورة و�لكلمة �ملنا�سبة لها و�لعك�س كلمة 
درجة 25و�ل�سورة �ملنا�سبة لها.

25و�حده

�لتو�سيل2
تو�سيل �ل�سورة و�لكلمة �ملنا�سبة لها 

و�لعك�س تو�سيل �لكلمة و�ل�سورة 
�ملنا�سبة لها.

درجة 25
25و�حده

كلمة و�لإ�سارة �ملنا�سبة لها و�لعك�س �سور �لربط3
درجة 25و�لإ�سارة �ملنا�سبة لها.

25و�حده

4
�أ�سئلة 
�سو�ب 
وخطاأ

هل �ل�سورة منا�سبة للكلمة و�لعك�س هل 
درجة 25�لكلمة منا�سبة لل�سورة؟

25و�حده

حمتوى الربنامج
ي�ستمل �لربنامج على �ل�سور �لتالية: 
جدول )3(

�ل�سور�ل�سف
�لفاحتة – �لفيل – �لزلزلة – �لقدر�لر�بع

�لفاحتة – �لفيل – �لزلزلة – �لقدر�خلام�س

ت�سميم االختبار 
قام �لباحث بت�سميم �لختبار وفقا لالعتبار�ت �لتالية:

�سامل جلميع مفرد�ت منهج �لدر��سة.- 1
ير�عي طريقة �لتو��سل �ملنا�سبة للطالب.- 2
و��سح غري غام�س.- 3
حتديد ما هو مطلوب من �لطالب بدقه وتاأكد من ذلك.- 4
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توزيع الدرجات
مت توزيع درجات �لختبار ح�سب عدد �لأ�سئلة، حيث بلغ عدد �لأ�سئلة )4( �أ�سئلة 

موزعه كتايل: 
جدول )4(

توزيع درجات الختبار ح�سب عدد الأ�سئلة
�ملجموع �لكلي للدرجاتدرجة كل مفردةعدد �ملفرد�تعدد �لأ�سئلة

41001100

خام�سا: اأداة البحث
لتحقيق �أهد�ف �لدر��س���ة مت ت�س���ميم �ختبار حت�سيلي لقيا�س فعالية برنامج 
و�س���ائط متعددة تو�س���يحية، حيث ��س���تخدم �لباحث �لختبار �لتح�سيلي وهو �ختبار 
حت�س���يلي لقيا�س فعالية برنامج و�س���ائط متعددة تو�سيحية على فهم معاين �لقر�ن 
�لك���رمي ل���دى طالب �ل�س���ف �لر�ب���ع و�خلام����س �لبتد�ئي يف مدر�س���ة �أب���ي عبيدة بن 

�جلر�ح – �لريا�س.

وقد مت تطبيق �أد�ة �لبحث على طالب �لعينة قبليا حيث �أ�سفرت نتائج تطبيق 
�لختب���ار �لتح�س���يلي �لقبل���ي عن �أن قيمة ) ت( �حل�س���ابية غري د�لة �إح�س���ائيا، وهذ� 
ي���دل عل���ى عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية بني جمموعت���ي �لبحث يف �لتطبيق 
�لقبل���ي لالختبار �لتح�س���يلي يف مو�س���وع فهم مع���اين �لقر�ن �لكرمي ، ويو�س���ح هذ� 

تكافوؤ �ملجموعتني يف �لأد�ء �لقبلي ، وميكن معاملتها كمجموعة و�حدة. 

جدول )5(
نتائج حتليل درجات الختبار التح�سيلي القبلي 

عدد �ملجموعة
�لنحر�ف �ملتو�سط�لطالب

�ملعياري
درجات 
م�ستوى قيمة )ت(�حلرية

�لدللة

50.570.81350.210.79�ل�سابطة
60.491�لتجريبية
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اأ-         م�سادر بناء االختبار
 مت �لعتماد و�ل�س���تفادة من جمموعة م�س���ادر �س���ملت �لأدب �لرتبوي وكتب 
�لرتبية �لإ�سالمية وكتب �لرتبية �خلا�سة يف جمال �لعوق �ل�سمعي، و�آر�ء �ملخت�سني 

يف جمال �لعوق �ل�سمعي تعليم �ل�سم.

خطوات بناء االختبارب- 
ق���ام �لباح���ث باإع���د�د �لختب���ار به���دف معرفة م���دى فعالي���ة برنامج و�س���ائط 
متع���ددة تو�س���يحية عل���ى فه���م مع���اين �لق���ر�ن �لك���رمي ل���دى ط���الب �ل�س���ف �لر�ب���ع 
�أجري���ت �لدر��س���ة يف �لف�س���ل �لث���اين للع���ام �لدر��س���ي           و�خلام����س �لبتد�ئ���ي. وق���د 
1437-1438ه���� بع���د �أن دّرب �لباحث �لطالب على كيفية ��س���تخد�م برنامج �لو�س���ائط 
�ملتع���ددة �لتو�س���يحية، حي���ث ق���ام �لباح���ث باإج���ر�ء �ختب���ار قبل���ي جلميع �أف���ر�د عينة 
�لدر��س���ة ثم ق�سم �لطلبة ب�سكل ع�سو�ئي �إىل جمموعتني، وبد�أ بتدري�س مادة �لقر�آن 
�لكرمي با�س���تخد�م برنامج �لو�س���ائط �ملتعددة �لتو�س���يحية مبعدل ح�سة يومياً وملدة 

�أ�سبوعيني متتاليني يف �ملدر�سة وباإ�سر�ف �لباحث.

�أم���ا �ملجموع���ة �ل�س���ابطة فق���د ق���ام �ملعل���م بتدري�س طالب���ه )�أف���ر�د �ملجموعة 
�ل�س���ابطة( با�س���تخد�م �لطريقة �لتقليدية �أي با�س���تخد�م لغة �لإ�سارة فقط ، مبعدل 

ح�سة يومياً وملدة �أ�سبوعني بالطريقة �لتقليدية.

ح�ساب �سدق االختبار(- 
 يق�س���د ب�س���دق �لختب���ار ه���و قدرته على قيا�س ما و�س���ع لقيا�س���ه وق���د تاأكد 

�لباحث من �سدق �لختبار من خالل ح�ساب �سدق �ملحتوى و�سدق �لثبات.

�سدق املحتوى: . 1
 بعد �لنتهاء من �سياغة مفرد�ت �لتقييم �حلايل مت عر�سه على جمموعة من 
�ملحكمني �ملتخ�س�سني وذلك بهدف �لتحقق من �ل�سدق �لظاهري ، و�سدق �مل�سمون 
، وق���د �أ�س���فرت عملي���ة �لتحكيم هذه على منا�س���بة بنود �لتقيي���م لقيا�س �لهدف �لذي 
�سمم من �أجله ، حيث �أكد �ملحكمون على و�سوح تعليمات �لتقييم، و�سالمة �لأ�سئلة، 
ومنا�س���بة �لأ�سئلة مل�س���توى طالب �ملدر�سة، كما �قرتح �ملحكمون تعديل �سياغة بع�س 
مف���رد�ت �لأ�س���ئلة، وقد �أخذ �لباحث باملرئيات �لتي �أ�س���ار �إليه���ا �ملحكمون، ومت �إجر�ء 

�لتعديالت عليها. 
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�سدق الثبات: . 2
 للتحقق من ثبات �لتقييم فقد متت �إعادة تطبيق �لتقييم على نف�س �لعينة ، 
حيث مت ح�س���اب معامل ثبات �لتقييم با�س���تخد�م معادلة �ألفا كرونباخ ، وبلغت قيمته 
) 0.87( وه���ي قيم���ة ت�س���ري �إىل درجة ثبات عالي���ة ، �لأمر �لذي يجعلن���ا نثق يف نتائج 
هذ� �لتقييم �إذ� ما مت تطبيقه على عينة �لبحث �أو على عينة مماثلة لذ�ت �لغر�س.

�ساد�سا: تطبيق الربنامج املقرتح
مت تطبيق �لربنامج ح�سب خطو�ت �لتنفيذ �لتالية: 

• اإجراء االختبار القبلي	
 مت �إج���ر�ء �لختب���ار �لقبل���ي للمجموعت���ني �لتجريبية و�ل�س���ابطة قبل �لبدء 
بالتجربة للتحقق من مدى تكافوؤ �ملجموعتني وللتاأكد من عدم وجود خرب�ت �سابقة 

لدى �لعينة حول �ملادة ومو�سوع �لدر��سة.

• تطبيق التجربة	
لغايات تطبيق �لختبار على عينة �لدر��سة مت جتهيز ما يلي:

اأ- االأجهزة 
جهاز حا�سب �آيل.- 1
�سبورة ذكية.- 2
جهاز عر�س ) بروجكرت(.- 3

ب- مكان التدري�س
�سعة منا�سبة.- 1
تكييف منا�سب.- 2
�إ�ساءة منا�سبة.- 3

املعاجلة االإح�سائية:
 بع���د جم���ع �لبيان���ات، مت �إدخاله���ا �إىل ذ�ك���رة �حلا�س���وب، و��س���تخدم �لباح���ث 
برنام���ج حتلي���ل �لرزم �لإح�س���ائية للعل���وم �لجتماعية، وق���د قام �لباحث با�س���تخر�ج 
�ملتو�س���طات �حل�س���ابية و�لنحر�ف���ات �لعياري���ة، و��س���تخدم �ختب���ار )ت( للك�س���ف ع���ن 
نتائ���ج �لختب���ار �لقبلي، وذلك للتحقق من مدى تكافوؤ �ملجموعات، و��س���تخدم كذلك 
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�ختبار )ت( بهدف �لو�س���ول �إىل نتائج �لختبار �لبعدي، بهدف معرفة مدى �لفروق 
بني �لفرق بني �ملتو�سطات �حل�سابية لتح�سيل �أفر�د عينة �لدر��سة تعزى �إىل طريقة 
�لتدري�س با�س���تخد�م برنامج �لو�س���ائط �ملتعددة �لتو�س���يحية �ملت�س���من مو�سوع فهم 

معاين �لقر�ن �لكرمي

�سابعا: النتائج املتعلقة بفر�سية الدرا�سة 
ن�س �لفر�س���ية: “ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية عن�د م��س���توى �لدلل�ة    
ب���ني متو�س���ط درج���ات �لطالب للمجموع���ة �لتجريبية )�لتي تدر�س   )0.05 ≥α (
با�ستخد�م برنامج و�سائط متعددة تو�سيحية( ومتو�سط درجات �لطالب يف �ملجموعة 
) �لت���ي تدر����س بالطريق���ة �لتقليدية �ملتبعة( يف �ختبار �لتح�س���يل �لدر��س���ي �لبعدي 

تعزى �ىل ��ستخد�م برنامج و�سائط متعددة تو�سيحية”.
ولختب���ار �لفر�س���ية فق���د مت ��س���تخر�ج �ملتو�س���طات �حل�س���ابية، و�لنحر�فات 
�ملعياري���ة لعالمات عينة �لدر��س���ة على �لختبار �لقبلي و�لبع���دي وفقا ملتغري درجات 
�لتح�س���يل للمجموعت���ني �ل�س���ابطة و�لتجريبي���ة، وكان���ت �لنتائج كما ه���ي مبينة يف 

جدول  )6( �أدناه.
جدول )6(

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لعالمات الطالب على الختبار القبلي والبعدي وفقا 
ملتغري درجات التح�سيل الدرا�سي للمجموعتني ال�سابطة والتجريبية

 �لختبار
�لتح�سيلي

 �ملتو�سط�لعدد�لتطبيق
�حل�سابي

 �لنحر�ف
�ملعياري

قيمة
) ت ( 

 درجة
�حلرية

 م�ستوى
�لدللة

1166.22.31�لقبلي
9.364-380.05

1184.781.82�لبعدي

يت�س���ح من جدول  )3( �أعاله �أن هناك فرقا ظاهريا بني متو�س���ط عالمات 
�لط���الب ل�س���الح �لختب���ار �لبع���دي، حيث بلغ �ملتو�س���ط �حل�س���ابي لالختب���ار �لقبلي 
)66.2( وبانح���ر�ف معي���اري )2.31( ، �أما �ملتو�س���ط �حل�س���ابي لالختبار �لبعدي فبلغ 
)84.78( وبانحر�ف معياري )1.82( ، �أي �أن هناك فرقا ظاهريا يف �ملتو�سط �حل�سابي 
ل�سالح �لختبار �لبعدي مبقد�ر )9.24( ، وهذ� يختلف مع فر�سية �لدر��سة، وبالتايل 

يتم رف�س �لفر�سية.



املجلد ال�ساد�س - العدد )21( اأكتوبر 2017 جملة الرتبية اخلا�سة

 373 

مناق�سة النتائج والتو�سيات

 ه���دف ه���ذ� �لبح���ث �إىل �لتع���رف على فعالية �لو�س���ائط �ملتعددة �لتو�س���يحية 
على فهم �لطالب �ل�سم يف �ل�سف �لر�بع و�خلام�س مبدر�سة �أبي عبيدة بن �جلر�ح.

ويف �سوء حتليل �لنتائج و�ختبار �سحة �لفر�س تو�سلت �لدر��سة �إىل ما يلي:
رف�س فر�س �لدر��س���ة وهو« ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عن�د م��ستوى ( 1)

�لدلل����ة ) α≤ 0.05( بني متو�س���ط درج���ات �لطالب للمجموع���ة �لتجريبية 
)�لتي تدر�س با�ستخد�م برنامج و�سائط متعددة تو�سيحية( ومتو�سط درجات 
�لط���الب يف �ملجموع���ة ) �لتي تدر����س بالطريقة �لتقليدية �ملتبع���ة( يف �ختبار 
�لتح�س���يل �لدر��س���ي �لبع���دي تع���زى �إىل ��س���تخد�م برنام���ج و�س���ائط متعددة 

تو�سيحية”.
 يوجد �أثر �إيجابي ل�ستخد�م �لو�سائط �ملتعددة �لتو�سيحية على فهم �لطالب ( 2)

�ل�سم ملعاين �لقر�ن �لكرمي.
 �نخفا�س نتائج �لطالب يف مادة �لقر�ن �لكرمي وذلك با�ستخد�م طرق �ل�سرح ( 3)

�لتقليدية من خالل �لإ�سارة �لو�سفية و�لأبجدية �لأ�سبعية فقط. 
�لتو�سيات

يف �سوء نتائج الدرا�سة يو�سي الباحث مبا يلي:
تفعيل ��ستخد�م �لو�سائط �ملتعددة يف تعليم �ل�سم.( 1)
تطوي���ر �ملناه���ج بحيث ت�س���بح مقرر�ت مدجم���ة من حيث �ملحت���وى و�لعر�س ( 2)

بتقنيات �لتعلم �حلديثة.
�إقام���ة ور����س تدريبية للمعلمني ح���ول �أهمية تقنيات �لتعل���م �حلديثة وكيفية ( 3)

��ستخد�مها.
�إجر�ء �لعديد من �لدر��سات �لتي تتناول �لو�سائط �ملتعددة يف مر�حل عمرية ( 4)

ومو�د در��سية خمتلفة.
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